


VEILING VAN 4 T/M 7 NOVEMBER 
VOOR DEZE VEILING ONTVINGEN WIJ REEDS ZEER VEEL MOOIE 

INZENDINGEN WAARONDER VELE COLLECTIES, PARTIJEN EN 
RESTANTEN VAN DE GEHELE WERELD 

WILT U OOK PROFITEREN VAN ONZE INTERNATIONALE 
KLANTENKRING NEEM DAN CONTACT OP OM UW COLLECTIE 
GRATIS TE LATEN TAXEREN EN EVENTUEEL TE LATEN VEILEN 

UITERSTE INZENDDATUM VOOR 
DE KOMENDE VEILING IS 

AgVkUDScPï 16 SEPTEMBER 2005 <g^tïiH2£Hè] 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel.: 0294-433020 - fax: 0294-433055 

Internet: www.npv.nl - e-mail: info@npv.nl 

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


NU INZENDEN OF VERKOPEN! 
111e ve i l ing van 5 tot en met 8 oktober 2005 

Profiteer ook van onze internationale contacten met 
kapitaalkrachtige verzamelaars en handelaren. 
U kunt uw materiaal bij ons inzeden of het tegen 
contant geld verkopen  geen verzameling is ons te groot. 

ULRI 
B R I E F 

aLZMANN 
A U K T I O N E N 

40210 DÜSSELDORF ■ IMMERMANNSTR. 51 
FO N 00490211 550 440 ■ FAX 00490211 550 4411 
w w w . f e l z m a n n . d e ■ in fo@felznnann.de 

http://www.felzmann.de
mailto:info@felznnann.de
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NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven €100,EURO 
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537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 1 8 
556/60 28 
560 los 18,
563/67 8 50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 10,
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 29,50 
596/00 5,50 
602/06 10,
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607/11 6,20 
612/16 8,60 
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enz tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,25 
917 6,
937 6,
983 11 , 
1001 8,
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3 50 
Roltanding, los 
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14 30,
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51 6,60 
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Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar prijslyst 
gratis op aanvraag 
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171 PI 
212 P 
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voorraadopgave 
plaatfouten 
gratis op aanvraag 

Alle zegels zijn pracht ex netjes gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie 
maar met 
Duurdere 

zegels 
klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar 

soorten desgewenst met fotoCert van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strek 
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150, Prijzen in 

J.H. Ackermann 
, post
EURO. 

ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER ■ Tel. 0204823966 

Postzegel en Muntenhandel 
" H O L L A N D S GLORIE" 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

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  7|| VER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

iplete Jaargangen: 
l ' zegels 
18 /egels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
'̂ 5 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 

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

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
f 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

300-
9 7 -
12-
14 -
9 3 -
47 50 

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

116-
6 0 -

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

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

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 

1 1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

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

5 50 
5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
150 
5 50 
8 50 
7 -
1 50 
8 -

€ 4 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8 -
8 50 
8 -
7 -
7 -
8 50 
8 -
8 -
8 -

€ 1 2 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 

8 
6 50 
8 -

€ 12 50 
€ 9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Marino 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 9 -
€ 2 50 
€ 9 -
€ 1 2 -
€ 8 -
€ 1 5 -
€ 3 -
€ 3 -
€ 3 50 
€ 4 -
€ 1 1 -
€ 2 0 -

€ 3 -
€ 9 -

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

Leveringsvoorwadrden 
Kwaliteit Posttns zonder plakker of plakkerresten Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling Per omgaande Contant ot op bank of girorekening 
Voor eventueel grotere objecten is bezoek aan huis mogelijk 

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

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

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


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

Onze 103® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 10 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 103® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 8 september van 13.00-18.00 
vrijdag 9 september van 13.00-21.00 
zaterdag 10 september van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
op 26 november 2005. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veiling-catalogus gratis toe. 

Nog steeds te koop gevraagd 
VERENIGD EUROPA "CEPT" POSTFRIS 

1956 t/m 1992 = €4400-(incl. Blokken) 
1956 t/m 2004 = € 5000,- (incl. Blokken) 

Ook gedeelten hiervan 

Frankeergeldige zegels Nederland 
met en zonder gom 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-20457388 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILIIET 
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 bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige v/inkel doet 
u de beste zaken. 

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

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

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

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 1 september haar 127® veil ing 

± 6000 KAVELS TOPIVIÄTERIAÄL: 

- Losse topstukken. 

- Zeldzame series. 

- Posthistorie met veel stempels. 

- Verzamelingen en partijen. 

TOPVERZAMELAARS VINDEN HUN MANCO'S 
BIJ INVER 

REEDS VELE JAREN EEN VERTROUWD ADRES! 

VOOR EEN GRATIS CATALOGUS: 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax; 020-6146220 

INVER BIEDT DE BESTE PRIJS VOOR 
TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN. 

GRATIS TAXATIE. 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

p t ^ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

mmmniM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

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

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederiandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat  buiten verantwoordelijkheid T V^ ^ ^ v 1 ^ 
van de redactie  de officiële mede J^ J j J [^ | J 1 1 Q 
delingen van de Nederlandse Bond WÊKKIKÊÊIÊÊÊKÊ^ÊÊÊÊKKIKtKKIKKÊÊtÊ^^ÊKÊÊÊ^KÊÊKÊÊ^^ 
van FilatelistenVerenigingen NBFV 
en de NVPHinformatiepagina's. Uit de wereld van de filatelie 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het '^lA.Kl^ 
midden van elke maand (niet in juli). NÜniwöp tó pös ton toö r 
Hoofdredacteur: 526/527 
Aad Knikman Aijp Verzamelgebied Nederland 
Klipper 2,1276 BP Huizen. r28 
TiltTllUlltlll vëri^mëlg^biedBdgië 
Email: philateliecBtip.nl •■. 5^9 
Website: www.filateiie.ws DePos thoorn jaargang54 juü /augus tus2005 

530/531/532/533 
Advertentieverkoop: Postwaardestukken 
Sprmger Uitgeverij bv ci/i/c^c/c^fi 
Postbus 270, 3830 AG Leusden ■•••■••■ •.••••; 534/535/530 
leaninedeTroye Bondspagina S 
Telefoom 03343 35 231 538/539/540/541 
Telefax: 03343 35 255 Filatelistische evenementen 

jeanine.detroye@springeruitgeverij.nl N ^ ^ a n d s ë s t m p ë l s ^ ^ ^ ^ ^ 
Abonnementen en bezorgklachten: 543 
Abonnementenland Op bezock bij een eminent filatelist 
Postbus 20, igio AA Uitgeest c^^ 
Tdeftx" llin'llH LÖketströkenïndëVëiinigdë'staten •■;■ ' 
Email: aboservice(J)aboland.nl 545/540/547/54° 
Website: www.aboland.nl Maandblad Filatelie zetjaargang 2004 op CD/ROM 

548 
Adreswijzigingen: Postzegelboekjes 
Adreswijzigingen geert u op aan de se '̂  ' ■ , 
cretaris van de vereniging waarvan u • : 5 5^'55^'5 S '̂ 
lid bent. Individuele abonnees (jaar LuchtpoStnieuWS 
lijkse betaling aan de Stichting) zen 552 
den hun adreswijziging aan de admi insulinde IQ42104Q: boeiende geschiedenis te boek gesteld 
nistratie {zie Abonnementen ). _ri:((.__i_(.Q;_j.„ 
'Hoe word ik abonnee?' Maximafilie 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 5^'' 
I. een collectief abonnement: Een vereniging die in scheiding eindigde 
U kunt lid worden van een vereniging ^6l}'^62K6d. 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie j ""■ ^ ^ ^ ̂  ^ 
'Verenigingsadressen'elders in dit LCZerspOSt 
nummer). Het abonnementsgeld is ;; 5"^/5^7 
dan inbegrepen in de contributie die u Uit de 'zwangerschapstijd' van een postzegel 
aan de vereniging betaalt. S 6 8 / S 6 Q 
ï ; r S : i A S S : ^ n t Mbrmatiëpaiina's'̂ n̂dëïiVffl 
kunt u zichmet uitzondering van •■•.•.■• 570'57^ 
België  aanmelden bij Abonnemen Wi] lazen VOOr U 
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen 572/573 
ten') voor €22.50 (Nederland) €36. Niëüwë uitgiften 
(buitenland, standaard) of €58.(bui ^ ^_,^ i^i^n r«<aiiöö 
tenland, priority). Een individueel ■" •.•" 574 tOten met 5ÖÖ 
abonnement kan per de eerste van een TnematlSCh panorama 
willekeurige maand ingaan; het loopt 59^/59^/59^ 
minimaal één jaar (elf nummers). Kleine annonces 
Voor het opzeggen van uw abonne ^Q. 
ment: zie 'Opzegging abonnement'.  ' 'T' 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een abon
nement€ 23.50. Stort dit bedrag op 
rekening 000035088233 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 lo'pendejaargang 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 
ISSNnummer: 01663437 

Filatelie 

Bii de voorpagina 
Postzegelverzamelaars lijken een heel klein 
beetje op ontdekkingsreizigers, zegt Hens 
Wolf, auteur van het artikel 'Loketstroken in de 
VS' in dit nummer van Filatelie. En gelijk heeft 
hij: wie ernaar op zoek gaat, vindt vast wel een 
nog onontgonnen verzamelgebied. Wie 
eenmaal beet heeft, staat voor de aangename 
taak dat gebied zo goed mogelijk te verkennen. 

Ackermann 516 
ApeidoornsePostz.handel 593 
Ariston Media Service 527 
Bijl, van der 594 
Brabantse Postzegel en m.v 520 
BredenhofPostzegelimport 595 
Carl Gember Verlag 593 
Dieten,van 596 
Dutchstamp 517 
Friesland postzv 518 
Globe, De 537 
Herscheit Ron pzh 537 
HoesPostz.v 565 
Hollands Glorie 516 
Hollandse Postz.v 545 
Huls 527 

Posthoorn 
Voortaan elke 

maand een editie 
van De Posthoorn, 
met als resultaat 
een groot aantal 

nieuwe, jonge 
lezers  die we 

uiteraard van harte 
welkom heten! 

Insulinde 
Een fascinerend 

verzamelgbied is 
het: de periode 
tussen 1942 en 

194g. We hebben 
het over Indië, 

later Indonesia. 
Peter Storm van 

Leeuwen maakt u 
wegwijs. 

530 

Jift 

556 

Scheiding 562 
Het was een pijnlijke scheiding die de 
nog niet zo lang daarvoor verenigde 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
uit elkaar dreef. Voor de Belgen is het 
aanleiding om feest te vieren, want hun 
land is 175 jaar onafhankeljk. Jeffrey 
Groeneveld neemt u mee terug in de tijd 
en vertelt waar en hoe het foutging.. 

Hunter 516 
Inver Postz.v 518 
Leopardi 565 
Lodewijk pzh 537 
Lokven, van 520 
Mastrigt, van 537 
Meinhardt 527 
Mondial 553 
MPO 520 
Neef, de 522 
Nederlandse Postz.v 514 
Nijs, Wim de 593 
NVPH 58g 
Overijsselse Postz.v 561 
Postbeeld 527 
Poststempel, Het 518 

l'üvcia 537 
Postzegel Partijen Centrale 555 
Postzegel Partijen Handel 553 
Rietdijk 521 
Ruiter, De 523 
Scheming 537 
Smits Philately 554 
Spijkernisse 518 
Stamps DNS 522 
Terlouw 537 
Ulrich Felzmann 515 
Vliet, Van 518 
Zeist, pzh 537 
Zutphense Postz en m.h 593 

FilatelfälschiiiMiws? 
O leed het hetend op ^ * « * JITEIIE Hke dag een splhiteniieiiw 

ideiwslietiddie w uw schena 

JBAT 
Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegel tijdschriften) 

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

\v(icrhi>ni\ 
Groep uitgevers voor vak en wetenschap ' u i r 'geversverbond 

http://www.filateiie.ws
mailto:jeanine.detroye@springeruitgeverij.nl
http://www.aboland.nl


MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 
MPO organiseert naast de najaarsveiling op 2 & 3 december 2005 ook weer een aantal gezellige en drukbezochte 
beurzen in verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie oJ een deel 

daarvan gratis en deskundig laten TAXEREN en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPO beurzen najaar 2005: 
Etten-Leur 
Den Haag 
Amsterdam 
Rotterdam 
Alkmaar 
Nieuwegein 
Hilversum 
Eindhoven 
Etten-Leur 
Amsterdam 
Den Haag 
Rotterdam 

28 augustus 
4 september 

18 september 
25 september 
2 oktober 

16 oktober 
23 oktober 
30 oktober 

6 november 
13 november 
27 november 
18 december 

De Nobelaer 
Van der Valk Bijhorst 
Ondernemerscollege A'dam 
Golden Tulip Airport Hotel 
De Rekere 
Het Veerhuis 
Hotel Lapershoek 
De Tongelreep 
De Nobelaer 
Ondernemerscollege A'dam 
Van der Valk Bijhorst 
Golden Tulip Airport Hotel 

A. van Berchemlaan 2 
Zijdeweg 54 
Jan Tooropstraat 99 
Vliegveldweg 59 - 61 
Muiderwaard 396 
Nijemonde 4 
Utrechtseweg 16 
A. Coolenlaan 5 
A. van Berchemlaan 2 
Jan Tooropstraat 99 
Zijdeweg 54 
Vliegveldweg 59-61 

wmimMßmM 

Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan deze beurzen als 
standhouder, de MPO-veiling of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO via 

tel. 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Alvast veel verzamelplezier! 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 26 en 27 augustus 2005 
haar 139® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

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

Voor deze vellingen vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaar-taxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van €10,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

lotorfl i i t l t 
Bultsnhivin S 
NL - 5211 TP -s-HaFtoaanbotch 

Ttl «̂ 31 (073] e i 2 20 33 
F I X +31 (073) 613 6? 3B 
E mail i d m i n O vanloliven nl 

' ba id lgd m t k a l i a r taxataur 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

S u r f o o k e e n s n a a r o n z e I n t e r n e t s i t e - W W W . V A N L O K V E N . N L 

http://www.mpo.nl
mailto:info@brabantsepostzegeIveiling.nl
http://www.brabantsepostzegelveiling.nl
http://WWW.VANLOKVEN.NL


1919 Rietdi jkl 2005 

frof^iajaäreveiling 

rem materiaal 
Wij ontvingen reeds: 
• Mooie collectie in oude Yvert albums o.a. Frankrijk, Japan en Rusland; 
• Uitgebreide voorraad postfris met Zwitserland, Nederland, en diverse andere Europese 

landen in luxe Leuchtturm stockboeken; 

Mogen wij ook uw inzending voor onze velling in het najaar verwachten? 

Nederland Dienst nr. 41-43 
postfris Euro 1.700,-* 

* Opbrf-ngsten exc l . ve i lmgkos t en . 

Rusland 
nr. 4x 
Euro 1.500,-* 

Nederland Postbcwijs nr. 1-7 postfris Euro 4.000,-* 

Prachtige resultaten van onze 384e voorjaarsveilinq * 

Bel ''^^ voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 

, een begrip in de Filateiie. 
* Ruim 86 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

U wilt ook 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

U bent van harte 
welkom! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 1 
2514 GC 's-Gravenhage 

(muntenveiling) 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen.nl 
420875 / Bank 47 35 68 705 

U krijgt onze 

nog niet? 

Vraag hem aan 
telefonisch of per 

e-mail. 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl


STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD.COLLEaiES, PARTIJEN AUGUSTUS 2005 

3887 NED.ANTILLEN. 2 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS, blanco klemstro

ken lll&IV(NIEUWSTAAT) nw prijs 150,00 met pracht collectie 19481996 op 
hoge waarden en face serie GEHEEL COMPLEET enkele (goedkope) series 
met plakker de rest alles postfris z.pl catw 1.540,00 was 325,00 Nu 275,00 
3968 HONGARIJE: 3 Schaubek voordrukalbums (blanco klemstroken) prima 
staat nw prijs ca €650,00! Met complete POSTFRISSE collectie 19551985 
incl.155 blokken catw 3100,00 was 595,00 Nu 495,00 
3969 BERLIJN: DAVO luxe voordrukalbum(blanco klemstroken)prima staat 
geheel compleet(pastfris) collectie 19561990 plus de nos 80/81(ong)&87 
pfr totale catw 1.720,00 was 290,00 nu 245.00 
4149 ARUBA: DAVO LUXE VOORDRUKALBUM(PRIMA STAAT)NW PRUS 61,00 
MET EEN GEHEEL COMPLETE POSTFRISSE COLLECTIE VANAF 1986 t/m half 
2004! I Totale cataloguswaarde 635,00 kost in de winkel ca 60% + album 
bij ons slechts 245,00 !!! 
ZWITSERLAND: KABE voordrukalbum met blanco klemstroken(goede staat) 
met een supercollectie 18501986 (on)gebruikt en postfris Totale catw 
3.670,00 Nu 495,00 2 
4265 NEDERUND EDB'S: 5 DAVO albums (nw staat nw prijs ca 125,00) 
MET EEN GEHEEL COMPLETE COLLECTIE EERSTE DAG BLADEN VANAF NO. 1 
( 1981) TOT EN MET 271 DEC 2001 HEEFT IN DE WINKEL ZO'N 750 EURO 
GEKOST!! NÜ ÉÉNMALIG TE KOOP VOOR SLECHTS 185,00 
4316 NEDERLAND: 2 DAVO Luxe voordrukalbums met Crystal/blanco 
klemstroken nw staat, nwprijs ca 150,00, met een 99% complete en geheel 
POSTFRISSE prachtcollectie 19702000 incl. alle kind/kesrtvellen en tevens 
alle vellen van 10, dus ook de dure ( vakantie, verhuizing, sesamstraat) en 

tot slot ook nog een een 14 tal "hang"boekjes De postkantoorprijs 
bedraagt ca f l 1.500,00 plus nog eens 220€ catw voor het deel voor 1977 
NÜ slechts 575,00!!! 
4359 LUXEMBURG: Lindner "Falzlos"voordrukalbum, red.staat met een 
SUPERCOLLECTIE 18521963, zeer goed gevuld incl. Dienst en 
port.(on)gebruikt en postfris Totale cataloguswaarde bedraagt 3.769,00 en 
dit kost slechts 495,00 
4366 NEDERLAND: 5 albums met een supercollectie FDC's vanaf 1955 (E 
21) t/m December 1999 ( E 411) incl. de lastige nummers E 136A, 144A, 
153A t/m E 59 getypt/beschreven, daarna alles onbeschreven. Totale cata

loguswaarde 2.425,00 NÜ 445,00!! 
4379 SURINAME: DAVO crystal/luxe voordrukalbum, crystal/blanco klemst

roken(red.staat) met een flinke uitgebreide collectie n18731975 
(on)gebrulkt en postfris. Goed jaren 30 aanwezig en vanaf 1950 geheel 
compleet Incl. blok en tevens f l ink wat Luchtpost Nü 140,00 
4646 DEUTSCHES REICH: DAVO luxe voordrukalbum, met crystal/blanco 
klemstroken ( PRIMA STAAT NW PRIJS 85,00) met een pracht collectie 
18721945 VEELAL GEBRUIKT deels ongebruikt/postfris incl. veel DIENST 
en de blokken vanaf no. 4 compleet t.e.m no. 11 (ongebruikt) totale catalo

guswaarde bedraagt 5.417,00 Nü te koop voor slechts 525,00 
4695 NEDERLAND: DAVO luxe voordrukalbum II met blanco klemstroken, 
goede staat met een bijna complete collectie 19451987 (on)gebruikt, 
alleen de ITEP mist en een paar goedkope zegels uit de jaren 80 . Totale 
cataloguswaarde 1.382,00 Nü 150,00!!! 

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

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN A L L I N ! ! ! ! Kijk op onze site voor onze overige partijen 

iTAMPi STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS UAMPJ 

b~" kil ^1 Directie: Dirk N. Sluis t.̂  j. j g 

N o Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. ^ IN ö| 
a.c»ALST«.i«LERs. Tël. overdaQ 0655884387  vana f 19.0023.00uur: 0229261611 <ioB/iis««rDEA.^ 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdns@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 
Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 

Pzh. N. DE NEEF Aanbiedingen zolang de voorraad strekt 

Speciale aanbiedingen / partijtjes : 
F01. Prachtige staiiverzameling Indonesië, uitsluitend 

verschillende postfrisse complete series en blokken 
in tockboek Ruim 1000,cat waarde voor slechts 89,

F02. Verzameling van 35 postfrisse postzegelboekjes, 
alle verschillend, prima kwaliteit van Nederland 35,

F03 Nederland tenminste 220 verschillende FDC's 
onbeschreven in goede kwaliteit, met een cat. 
waarde van minimaal 500, voor slechts 49,

F04. Nederland: alle 14 toeslagboekjes pfr. (1983/1994) 25, 
F05. Nederland: alle 12 Provincievelletjes luxe 

postfris in de originele mapjes 73,

F06. Oud Suriname postfris 1961/1975 compleet 
postfris (NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor 39, 

F07. Aruba 19862004 oompleet luxe postfris 249,

F08. Ned.Antillen postfris 1960/1981 compleet postfris 
(NVPH 311 /702), cat.waarde ca. 293, voor 39,

F09. Nederland postfris superkoopje 1970 t/m 1996; 
alle zegels (geen bloks/boekjes) compleet voor 165,

Nederland jaargangen Nederland 
onbeschreven FDC's PBZ fdc ' s nr. 1/8 
iflBR 4 00 1 1999 LS 00 1 nrs. 1/8 comoleet: 9.90 
1969 7,00 1 ^ggs 17.00 
1970 7.50 i 1994 22,00 
1971 7,00 1 1995 20,00 
'972 8,50 1 1996 24,00 
1973 5,00 ; 1997 24,00 
1974 8,00 1 1995 29.00 
1975 t/m 1 199S 35.00 
1980 12,00 1 2000 45,00 
1981 t/m i 2001 59.00 
1986 11,00 1 2002 68,00 
1987 6,00 1 2003 62,00 
1988 6,00 1 2004 59,00 
1989 5,00 1 losse nrs. 
1990 B.00 1 144A 12.00 

Dienst luxe gestempeld 
9/15 22,00 
16/19 15,00 
20/24 1,40 
25/26 5,00 
27/43 2,95 
44/58 6,50 

Suriname postfris 
(x) 16specimen 7,50 
(x) in blok van 4 27,50 
(X) 65/68 9,00 
137/40 39,00 
183/86 8,75 
190/93 7,25 
LP 24/26 25.00 

1991 8,5C i 153A 12.50 
(excl. blokken'i/rr, 1976) 
overigens incl alle Anummers 

i

andere nummers op aanvraag 
(x) zonder gom als uitgegeven 

Nederland jaargangen 
luxe postfris o.a. 
(op hoofdnrs. NVPH compleet 

excl. blokken en boekjes !!) 
1951 568/577 28,00 
1953 601/616 30,00 
1970/1974 34,00 
1975/1979 19,00 
1980/1984 22,00 
1985/1989 29,00 
1990 1440/61 6,25 
1991 1462/87 7,00 
1992 1515/43 8,00 
1993 1544/80 11,50 
1994 1595/26 11,00 
1995 1630/63 11,00 
1996 1664/05 13,00 
1997 1706/45 13,50 
andere jaren op aanvraag 
Nederland velletjes postfris 
o.a. 1630 4,75 

1646 7,25 
1672 20,00 
1678 19,00 
1681 5,50 
1692/93 29,00 

Ook blokken en kerstvellen 
tegen scherpe prijzen 
Nederland mooi gebruikt 
o.a. 199/202a 65,00 

212/219 18,00 
238/239 17,00 
240/243 13,00 
244/247 21,00 
248/251 9,50 
257/260 13,50 
261/264 9,90 
274/277 6,50 
296/299 2,50 
305/309 1,65 

» Bestellingen b.v.k schriftelük (of fax 0523610702). Tel. 0523614978 (vrijdag, zaterdag en maandag va 
11 0022.30 urï. '=ra^' heen 50,. Bij vooruitbetaling op giro 4335822: franco en 4% korting. 
Gratis prijslijsten op aanvraac var Nederland, Ned.Antillen, Aruba, Suriname, Rep.Suriname, Indonesi 

Pzh. DE NEEF ^ ^ ^ B PUSTBUS 143 //ÜU AC UbDbMSV/ 

i 
Postfrisse jaargangen O.G. 

1962/69 
1970/75 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Ned. Ant. 
7,00 
12,00 
1,50 
8,00 
4,00 
4,50 
6,00 
5,00 
12,00 
11,00 
14,00 
11,50 
12,50 
17,00 
12,50 
17,00 
23,00 
29,00 
28,00 
21,00 
33,00 
27,00 
38,00 
52,00 
59,00 
55,00 
52,00 
54,00 
67,00 
70,00 

Indonesië 
45,00 

169,00 
34,00 
38,00 
12,50 
13,00 
35,00 
35,00 

163,00 
57,00 
67,00 
12,00 
13,00 
23,00 

125,00 
118,00 
43,00 
33,00 
32,00 
34,00 
28,00 
28,00 
39,00 
17,00 
39,50 
19,00 
36,00 
39,00 
33,00 
47,00 

(excl. luchtpost, port, pzb's, 
subnrs en Indonesië 
excl. B68,B87enB123/124) 
Andere jaren op aanvraag. 
Rep.Suriname/Indonesië vogens. 
Zonnebloem.overigens NVPH 

Ned.Antillen, Indonesië, 
Aruba en Rep. Suriname 
ook in abonnement. 
n 

B en div buitenland. 

\ART 

Aanble 
RS11. 
In comp 
postfris 
waarde 
RS12. 
Luxe on 
cat.wrd. 

^ ^ 
Nederland 

141/143 
203/207 
208/211 
232/235 
278 
287/288 
318/322 
323/324 
325/326 
327/331 
332/345 
356 a/d 
379/391 
454/459 
460/468 
469/473 
474/486 
487/489 
617/636 
637/640 
465/634b 
707/711 
738/742 
941/958 
1098/02A 

1 NEDERLAND & O.G. 

postfris 

16,00 
39,00 
18,50 
37,50 
39,50 

9,25 
22,50 

8,00 
12,50 
21,00 
16,00 
55,00 

4,50 
1,20 
2,50 
1,65 

48,00 
33,00 

4,50 
16,00 
7,00 
7,90 
7,75 

14,50 
1,00 

met nette plakker 
346/349 
350/355 
356 a/d 
374/378 
490/513 
538/548 
549/567 
568/577 
671/687 

135,00 
5,00 

35,00 
3,00 
5,90 
5,90 

33,00 
8,50 

29,50 

dingen Rep. Suriname 
Samenstelling postfris 
lete verschillende series 
(veel motief), totale cat. 
van ruim €500 39,00 
Samenstelling FDC's 
beschreven verschillende 
ruim €500 : 37,50 

Nederland 
boekjes pfr. 
2 
3a 
4 
4Z 
5 
5T 
6a 
6eF 
6fFq 
7a 
7b 
8b 
8aF 
8cF 
9f 
9hF 
10a 
lOaF 
lOaFT 
10bF 
11aF 
11bF 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
17a 
17b 
18a 
19a 
22abc 
23ab 
andere 

3,90 ä 
0,50 ■ 
0,40 ■ 
1,40 ■ 
0,40 ■ 
3,00 * 
1,30 
1,00 

12,00 1 
0,70 ■ 
1,40 * 
3,75 
3,75 _ 

26,00 ■ 
59,00 1 
2,50 ■ 
2,50 1 
3,50 ■« 
6,00 
9,00 
5,00 
5,50 
5,50 
6,75 
2,70 ^, 
1,80 1 
0,90 1 
0,75 ^ 
1,00 
1,10 J 
0,85 i 
0,80 ■ 
3,75 m 
2,50 1 

nrs. ■ 
op aanvraag ■ 

Combinaties : P 
9 1,00 1 

39+39f 
53+53f 
59)59t 

66f 
89 

197/02 

1,50 i 
2,50 1 
2,00 
2,50 
1,00 

2.90 » 

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


Munt- en Postzegelhandel 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Postzegels - Munten - Bankbiljettten 

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

info®deruiterbv.nl 



lyiraifil E 
NIEUW IN FILATELIE: 
DE POSTHOORN! 

Met ingang van dit num
mer van Filatelie treft u 
maandelijks vier pagina's 
aan die in eerste instantie 
zijn bestemd voor de le
den van JeugdFilatelie 
Nederland (JFN). Maar 
maakt u zich geen zor
gen: de medewerkers van 
deze bijlage, De Post

hoorn geheten, zullen er 
voor zorgen dat de infor
matie ook oudere lezers 
zal aanspreken. Kijkt u 
maar eens op de pagina's 
530 toten met 533! 
De introductie van De 
Posthoorn in Filatehe is 
het gevolg van overleg 
tussen JFN en het be
stuur van het maandblad 
Filatehe. Gezien het be
lang van 'vers bloed' in 
de filatelie was er een ge
meenschappelijk belang 
gemoeid met het bieden 
van redactioneel onder
dak aan De Posthoorn; 
geen wonder dus dat de 
partijen tot elkaar wisten 
te komen. 
We wensen Posthoorn
redacteur Jeffrey Groene
veld en zijn medewerkers 
veel succes toe! 

REDACTIE EN BESTUUR VAN 
HET MAANDBLAD FILATELIE 

BOLIVAANSE TOONT 
ZICH EXPLOSIEF 

Het moet een vreemd ge
zicht zijn, onlangs op het 
hoofdpostkantoor van de 
Boliviaanse stad La Paz. 
Het Duitse blad Michel 
Rundschau meldt dat een 
medewerkster die in de
cember 2004 was ontsla
gen, zich bij het loket 

meldde met om haar 
middel een 'dynamiet
gordel' zoals die wel 

door mijnwerkers wordt 
gebruikt. De vrouw eiste 
haar baan terug en zo 
niet, dan ging de vlam in 
de lont, dreigde ze. Ge
lukkig lukte het de politie 
om de exPTT'er na enige 
tijd uit te schakelen, 
waarna de rust op het 
postkantoor terugkeerde. 
Het is in Bolivia gebrui
kelijk dat er na elke wis
seling van de (regerings) 
wacht een aantal baantjes 
aan sympathisanten van 
het nieuwe regime wor
den weggegeven. Zittend 
personeel moet dan het 
veld ruimen, wat natuur
lijk in een land waar toch 
al behoorlijk wat werk
loosheid heerst niet leuk 

 NIETZOMOOI
° NEDERLAND 

= 'Da's niet zo mooi,'zul
•Q len ze bij Joh. Enschedé 
■̂  in Haarlem gedacht heb
S ben. Maar Theo Kohlen uit 
1̂  Horn, de eigenaar van 
= het bewuste blokje, zal 
"2 na aanschaf ongetwijfeld 
3 het tegenovergestelde 
5 hebben gedacht, bijvoor
— beeld'Da's héél mooi'. 

Want hij sleepte niet al
M ^ leen een spectaculaire 
w * t versnijding in de wacht, 

maar kreeg voor 1.95 
euro ook nog eens bijna 
2.34 euro aan frankeer
waarde in handen! 

Hoe de afwijking precies 
is ontstaan kunnen we 
dankzij het flapje aan de 
rechterbovenkant zien: 
dat was oorspronkelijk 
naar achteren gevouwen. 
Het is dus waarschijnlijk 
dat een stukje van een 
nog ongesneden vel met 
blokjes naar achteren is 
geklapt, waarna het snij
den bij Enschedé plaats
vond  met het hieronder 
afgebeelde resultaat. 

GROOT WORDT 
DUURDER 

Royal Mail doet het an
ders, in 2006. Dat wil 
zeggen: voor zover het 
om de verzending van 
pakketten gaat. Tot dus
ver werden de pakjes ge
wogen, waarna werd 
vastgesteld tegen welk ta
rief er zou worden ver
voerd. Dat zal in 2006 
dus gaan veranderen. Op 
I april van dat jaar wordt 
een systeem ingevoerd 
waarbij het formaat, en 

niet het gewicht van een 
zending bepalend zal zijn 
voor de hoogte van de 
frankering. Verzenders 
van zware pakketten zul
len daar blij mee zijn, 
want die zijn straks goed
koper uit. Mensen die 
grote, maar vrij lichte 
pakketten verzenden, 
zullen een iets minder 
vrolijk gezicht trekken, 
want zij zullen meer 
moeten betalen. Een 
zegsvrouwe van Royal 
Mail verklaarde dat het 
nieuwe systeem ervoor 

zal zorgen dat de kosten 
van het vervoer en de op
brengst beter met elkaar 
in evenwicht zullen zijn. 

MICHEL RUNDCHAU 
TREKT ZEGEL RECHT 
Bij de uitgever van de Mi
chelcatalogi krabden ze 
zich vorig jaar verbaasd 
op het hoofd; was dat 
nou een antieke soepter
rine, die op een triootje 
zegels van Suriname 
stond afgebeeld? Ze kon
den zich in München na
melijk niet voorstellen 

dat er in het oude Grie
kenland paarden werden 
bereden die zó langge
rekt waren. 
Al snel waren ze er ach
ter: het moest aan de Su
rinaamse PTT liggen: die 
had kennelijk koste wat 
kost een antieke vaas 
over drie zegels willen 
verdelen. Michel nam 
voor de zekerheid de 
proef op de som en het 

resultaat is in Michel 
Rundschau van mei 2005 
te zien: als de Surinaam
se zegels versmald wor
den levert dat een 'nor
male' vaas op. Enthousi
ast over het PhotoShop
trucje van de Surinaamse 
PTT zijn ze niet, bij Mi
chel. 'Echte liefhebbers 
van antieke kunst zullen 
het wel ongepast vinden,' 
moppert de redactie. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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NIEUW IDEE VAN NVPV: SYSTEEJtll VAN 
'WISSELBLADEN' WERKT EFFICIENT 

In de Nederlandse filate
listische wereld ver
schijnt een groot aantal 
verenigingsbladen. Elke 
club van een beetje for
maat geeft zijn eigen or
gaan uit. 
In deze periodieken ko
men we de agenda's van 
de bijeenkomsten, de vei
linglijsten, de verslagen 
van de bingoavonden en 
andere dienstmededelin
gen tegen. Dat zijn uiter
aard allemaal heel nutti
ge zaken voor de leden 
van de desbetreffende 
verenigingen en die on
derwerpen horen er dan 
ook in thuis. 
Er zijn clubs die het geluk 
hebben dat ze kunnen te
rugvallen op leden die 
uitstekende filatelistische 
artikelen kunnen schrij
ven. Maar niet alle vereni

gingen hebben zoveel ge
luk; voor die clubs is het 
vullen van het filatelisti
sche deel van hun maga
zine vaak een probleem. 
Om dit op telossen 
neemt men (soms onge
vraagd) artikelen over uit 
andere verenigingsorga
nen. In de bladen van 
clubs die hier niet toe 
overgaan ontbreekt dik
wijls een behoorlijk fila
tehstisch verhaal. 
Bij de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelVerzamelaars (NVPV) 
is er een oplossing ge
vonden voor dit pro
bleem. Deze overkoepe
lende organisatie geeft 
een eigen kwartaalblad 
uit: de NVPVKoener. 
De afdeling Nijmegen 
van de NVPV is al bezig 
aan de iie jaargang van 

haar blad Waake^el. 
Tussen de redacties van 
de beide bladen is nu een 
samenwerkingsverband 
ontstaan. Elk blad houdt 
zijn eigen omslag en ver
zorgt de eigen bestaande 
rubrieken. Het filatelis
tisch deel ('filatelistisch 
katern' genaamd) is ech
ter voor beide bladen ge
lijk  en daarin ligt de 
kracht van het nieuwe 
blad. Beide bladen bren
gen hun eigen nieuws, 
aangevuld met kwalitatief 
goede filatelistische arti
kelen. 
Werken volgens deze for
mule is efficiënt en helpt 
kleinere clubs om toch te 
komen tot een gedegen, 
aantrekkelijk clubblad. 
Een prima initiatief, dat 
overgenomen kan wor
den door andere NVPV
afdelingen, als die dat 
willen. 

DAAN KOELEWIJN 



OOK EEN MOOIE 
VERZAMELING! 

Wie verre reizen maakt 
kan veel verhalen, zo 
schijnt een oud Neder
lands spreekwoord te lui
den. Jeffrey Groeneveld 
uit Purmerend kan er 
over meepraten: toen hij 
in het Duitse Osnabrück 
op bezoek was, kwam het 

hieronder afgebeelde af
fiche tegen met linkson
der de slogans Gib Aids 
keine Chance en Meine Brief
markensammlung: math's 
gut. Filatelisten zullen er 
met belangsteüing van 
hebben kennis genomen 
en -als ze over een beetje 
gevoel voor humor be
schikken - er smakelijk 
om hebben gelachen... 

smt Meine Briefmarkensammlung^^^ 
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DICK BRUNA TEKENT 
KINDERZEGELS 2005 

Het stripfiguurtje Nijntje 
zal de Kinderzegels van 
2005 sieren. De zegels 
krijgen het thema 'Veilig 
en wel'; Nijntje zal duide
lijk maken dat een veilige 
leefomgeving niet voor 
elk kind vanzelfsprekend 
is. Het konijntje is niet al
leen in Nederland, maar 
ook in grote delen van de 
rest van de wereld bijzon
der populair. De geeste
lijk vader. Dick Bruna, 
ontwierp al eerder zegels 
waarop Nijntje te zien 
was. Vooral in Japan is 
het konijntje een graag 
geziene zegelgast (foto). 
De Stichting Kinderpost
zegels helpt kinderen om 
een omgeving of een 
nieuw thuis te creëren 
waar zij zich veilig voe

len. Bijvoorbeeld door 
projecten te steunen als 
'Kidsteams tegen geweld' 
van de Landelijke Stich
ting Tegen Zinloos Ge
weld en de zorgboerderij 
in Alteveer van de Stich
ting Pleeg-Maat-Zorg. 
De stichting beschouwt 
Nijntje als een symbool 
van vrede, geborgenheid 
en veiligheid. Nijntje 
wordt dit jaar vijftig jaar. 
Dick Bruna is blij dat zijn 

geesteskind de hoofdrol 
vervult op de Kinderze
gels van 2005. Hij maakt 
er zes nieuwe tekeningen 
voor. Bruna: 'Ik heb het 
ontwerpen van postze
gels altijd één van de 
spannendste opdrachten 
gevonden. Misschien 
door het formaat, mis
schien ook door het feit 
dat ze de hele wereld over 
reizen en vaak nog verza
meld worden ook!' 

'MISSING MOOSE': 
VERDWENEN ELAND 

Verzamelaars van Canada 
zijn ongetwijfeld op de 
hoogte van het bestaan 
van de spectaculaire af
wijking die bij de zegel 
van vijf cent uit 1959 
(openstelling St. Lawrence 
Seaway voorkomt: een 
kopstaand middenstuk. 
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Zo'n tweehonderd exem
plaren zijn bekend en de 
prijs ligt ergens rond de 
tienduizend euro. 
Maar nu is er een nog 
schaarsere variëteit aan 
het licht gekomen, dit
maal van de zegel van 5 
dollar uit 2003. Er blijken 
van deze gedeeltelijk in 
plaatdruk vervaardigde 
zegel 24 exemplaren te 
zijn gedrukt waarop het 
hoofdonderwerp - een 
eland - geheel ontbreekt. 
Van die 24 zijn er door de 
posterijen vier terugge
vonden. De rest is in par
ticuliere handen (vier 
stuks) en in het bezit van 
een handelaar (zestien 
stuks). 
Veel verzamelaars van 
Canadese postzegels zijn 
ervan overtuigd dat de 
Missing Moose een van de 
zeldzaamste afwijkingen 
uit de moderne Canadese 
filatelie zal worden. 

BRIEVEN DIE EEN 
SEINTJE GEVEN 

De Oostenrijkse post wil 
dat alle binnenlandse 
brieven binnen één werk
dag op de plaats van be
stemming aankomen. 
Om dat doel te verweze-
lijken wordt er nogal wat 
high-tech aan het werk ge
zet. Austria Post heeft een 
bedrijf opdracht gegeven, 
elke maand 2.500 brieven 
te verzenden. De brieven, 
die er van buiten normaal 
uitzien, bevatten een 
minizendertje. De signa
len van dat zendertje 
worden door antennes bij 
de verdeelcentra opge
vangen. De data die op 

die manier worden ver
gaard, maken duidelijk 
welke brieven te traag 
zijn vervoerd en op welk 
traject dat was. Dat levert 
al nuttige gegevens op, 
maar de post wil méér 
weten. Daarom wordt op 
een verdacht traject een 
Schüttelbrief ingezet; de 
gadget die in deze brief 
wordt ingesloten maakt 
een grafiek waaruit blijkt 
wanneer en hoe lang de 
briefin trein, tram of 
vrachtauto heeft gezeten. 
In Oostenrijk arriveert 
95% van de binnenlandse 
post binnen een dag op 
de plaats van bestem
ming; het streven is (bij
na) honderd procent. 

DE ALLERMOOISTE 
VAN HET JAAR 2004 

Het TPGPostblad Collect 
heeft bekend gemaakt 
welke postzegels uit 
2004 door zijn lezers als 
de allermooiste worden 
beschouwd. Een peiling 

onder Collect-klanten le
verde deze top-vier op: 
1. 'Lekker gezond' (Kin

derpostzegels) 
2. 'De Veluwe' 
3. (ex aequo)- 'Prinses Ca-

tharina-Amalia' en 
'Willem-Alexander en 
zijn gezin'. 

MEER MODERNE 
ZELDZAAMHEDEN 

Wij Nederlanders zijn 
niet de enigen die last 
hebben van geringe opla
gen van zegels die aan 
onze loketten te koop 
zijn, zoals de emissies uit 
de reeks Mooi Nederland. 
Ook in andere landen 
doet dat euvel zich voor. 
In de Deutsche Briefmarken-
Zeitung werd daarvan on
langs een voorbeeld ge
geven; het blad laat een 
Duitse handelaar, Wer
ner Klaus, aan het woord 
die de grootste moeite 
heeft om zijn klanten de 
nieuwe uitgiften van 
Joegoslavië te leveren. 
Klaus wijst er op dat de 
Joegoslavische PTT vaak 

slechts tussen de 25 en 
33 duizend exemplaren 
van een emissie oplegt, 
veel te weinig voor uitgif
ten die aan een populair 
thema zijn gewijd. Zo 
steeg de verkoopprijs van 
het recent verschenen 
Einstein-blokje in korte 
tijd naar een recordhoog
te; het kost nu rond de 70 
euro. Twee blokjes uit 
2002, gewijd aan het ju
bileum '75 jaar burger
luchtvaart' (foto) doen op 
dit moment ongeveer 120 
euro. Klaus: 'Er staan 
postzegels met een note
ring van nog geen euro in 
de Michel-catalogus - zeg 
maar massawaar - die ge
woonweg niet te krijgen 
zijn, wat je er ook voor 
zou willen betalen.' 

FILA-DRIELING 
OP KOMST 

Het kan niet op met de 
gemeenschappelij ke 
emissies die TPGPost op 
het programma heeft 
staan. Hoewel men er in 
Den Haag helemaal niets 
over wil zeggen, ziet het 
er naar uit dat er komend 
jaar een tweeling- en een 
drielingemissie zal uitko
men. Er schijnen plannen 
te zijn om in 2006 samen 
met Duitsland een of 
meer Rembrandtzegels 
uit te geven. 
Maar dat is nog niet alles: 
uit het onlangs gepresen
teerde emissieprogram
ma 2006 van de Belgische 
posterijen valt op te ma
ken dat TPGPost in het 
genoemde jaar zal deel
nemen aan een 'drieling-
project' met België en 
Denemarken. Het gaat 
dan om zegels, gewijd 
aan de Cobra-stroming. 
Cobra ontleende zijn 
naam aan de hoofdsteden 
van de drie betrokken 
landen: Copenhague, Brus
sels en Amsterdam. De be
weging verenigde een 
groot aantal naar ver
nieuwing strevende kun
stenaars, van wie de be
kendste wellicht Corneil
le, Constant, Karel Appel 
en Christian Dotremont 
zijn. De reden van de 
drielinguitgifte is niet be
kend; wellicht wordt de 
85ste verjaardag van Ka-
rel Appel ermee gevierd. 
Cobra kreeg al eerder 
aandachtvan TPGPost, 
namelijk in 1988, toen 
een serie van drie zegels 
op het thema 'Moderne 
kunst' werd uitgegeven. 
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9 AUGUSTUS: MOOI NEDERLAND 7 EN 8 
[AMSTERDAM EN BOLSWARD] 

De reeks Mooi Nederland 
werd op g augustus uit
gebreid met twee nieuwe 
postzegelvelletjes: een 
voor Amsterdam, de an
der voor Bolsward. 
De velletjes, die vijf iden
tieke zegels van €0.39 be
vatten, zijn alleen in de 
genoemde plaatsen ver
krijgbaar en daarnaast bij 
de CollectClub in Gro
ningen. 

Ontwerp 
Net als bij de eerder ver
schenen en nog te ver
schijnen velletjes het ge
val is, zijn weer een aan
tal kenmerkende objec
ten van de genoemde 
plaatsen vastgelegd. 
Op hetvelletje 'Amster
dam' staan twee grote 
bouwkranen die achter 
de IJburgbrug flink aan 
het werk zijn in de 
nieuwbouwwijk IJburg. 
Verder zien we flamin
go's uit Artis en zijn 
Nemo en Carré gebroe
derlijk naast elkaar ge

plaatst. Andere typisch 
Amsterdamse plekjes zijn 
het Anne-Frankhuis, de 
beurs van Berlage en de 
Wester-, Rembrandt- en 
Munttoren. Op de metro-
fly-over loopt een Ajax-
speler zich warm. 
Overal zijn mensen te 
zien: Mokummers, maar 
ook toeristen die fotogra
feren, fietsen, poseren of 
zwaaien. Een wereldstad! 
Het velletje van Bolsward 
(op de postzegel aange
duid met de Friese naam 
Boalsert) is weids en leeg. 
Een boekje dat ter ere van 
een feest voor Gysbert Ja-
picx werd uitgegeven, 
staat als een soort uit
hangbord in het weiland, 
onder een wapperende 
Friese vlag. Het stand
beeld van Japicx staat aan 
de andere kant van het 
velletje en zijn geboorte
huis vinden we tussen 
Sonnema en het gemeen
tehuis. Een eenzame Elf
stedentochtrijder 
schaatst voor de gebou

wen langs. Het oudste 
gebouw van de stad, de 
Broerekerk (die ooitaf-
brandde en daarom geen 
dak meer heeft), staat 
naast het bordje Sneker-
straat, de oude toegangs
weg van Bolsward. Het 
enige flatgebouw dat 
Bolsward rijk is, is ook 
op hetvelletje onderge
bracht. 

Ontwerpster 
De velletjes zijn ontwor
pen door Esther de Vries. 

Overige bijzonderheden 
Hetvelletje werd gedrukt 
door Joh. Enschedé in 
Haarlem. Het is zolang 
de voorraad strekt in de 
genoemde plaatsen te 
koop en verder bij de Col
lectClub in Groningen. 
De oplage bedraagt 
200.000 (Amsterdam), 
respectievelijk 100.000 
exemplaren (Bolsward). 
De geldigheidsduur is 
voorlopig onbepaald. 

Hrt 'Mooi NedErland'-udletjE, gewijd aan Amsterdam. 

1 SEPTEMBER: WEKEN 
VAN DE KAART 

Op I september gaan de 
Nationale Weken uan de 
Kaart weer van start. Ook 
ditmaal brengt TPGPost 
speciale postzegels uit, 
die aansluiten bij deze 
campagne voor de pro
motie van de wenskaart. 
Bij aankoop van drie 
wenskaarten (periode i 
tot en met 17 september, 
minimale aanschaf €5.-) 
in een deelnemende win
kel (o.a. Bruna, Primcra, 
The Readshop, TotaalGemak 
en de postkantoren) krij
gen klanten klant een vel
letje met drie verschillen
de gegomde postzegels 
van €0. 39 gratis. De ze
gels zijn frankeergeldig 
tot I januari 2006. 
Met de Nationale Weken 
uan de Koart, wordt gepro
beerd het verzenden van 

wenskaarten een impuls 
te geven: kaartjes zijn nu 
eenmaal persoonlijker 
dan een e-mailtje of een 
SMS-je. De lege wolkjes 
op de zegels kan de ver
zender zelf invullen. 

Ontwerpster 
De zegels zijn ontworpen 
door Ariénne Boelens 
(1973) uit Rotterdam, 
mede-oprichter van het 
ontwerperscollectief 
Fhnk, waaraan ze tot 1999 
verbonden was. In dat 
jaar werd ze zelfstandig 
ontwerpster. 

Overige bijzonderheden 
Het velletje werd gedrukt 
door Joh. Enschedé in 
Haarlem. Het is zolang 
de voorraad strekt op de 
bekende plaatsen te koop 
en verder bij de Collect
Club in Groningen. Op
lage: 710.000 velletjes. 

Ook Monnickendam is nu op een velletje in de reeks 'Mooi Nedcriond' vereeuwigd. 

EMISSIES TWEEDE 
HALFJAAR 2005 

Het programma voor het 
tweede halfjaar 2005 is in 
juni door TPGPost be
kend gemaakt. Het pro
gramma ziet er zó uit: 

9 augustus 
Mooi Nederland (Amster
dam en Bolsward); velle
tjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
I september 
Weken van de Kaort 2005; 
velletje met drie verschil
lende postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
22 september 
Watermanagement in China 
en Nederland; twee ver
schillende zegels in een 
velletje van lox €0.8i (ge
gomd); tweelingemissie 
met de VR China. 
8 oktober 
SojaarWorld Press Photo; 
velletje met tien verschil
lende postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
14 oktober 
Mooi Nederland (Papen-
drecht en Roermond); vel
letjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
14 oktober 
MOOI Nederland (verzamel-
vel i); velletje met vijf ver

schillende postzegels van 
€0.39 euro (gegomd). 
MOOI Nederland (verzamel-
vel 2); velletje met vijf ver
schillende postzegels van 
€0.39 euro. 
14 oktober 
Prestî eboekje Mooi Neder-
lond; prijs €9.95. 
14 oktober 
Treinen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels met een waar
de van €0.39 (gegomd). 
8 november 
Kinderpostzegels 2005 ('vei
lig en wel', ontwerp Dick 
Bruna); velletje met zes 
verschillende toeslagze
gels van €0.39+0.19 (ge
gomd). 
8 november 
Prestiflcboekje 'Vijftigjaar 
Nijntje';€9.95. 
24 november 
Decemberzegels; tien ver
schillende postzegels in 
velletje van 20X €0.29 
(zelfklevend). 
24 november 
Persoonlijke Decemberzegcis; 
velletje met tien postze
gels van €0.29 (gegomd). 
24 november 
Goede-doelenzegel; tien ver
schillende postzegels in 
een velletje van twintig
maal €0.29+0.10 (zelf
klevend). 



Postbeeld.com 
de grootste postzegelwinkel op internet 

Stel je eens voor... 
Dat er een gratis 
wereldcatalogus 
in kleur zou zijn 

www. freestampcatalogue. com 
Online wereldcatalogus 

www.philatelia.de 

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

Prijswiizigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4,50 porto Orders boven € 50,00 portovnj 

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 G H E Y S D E N  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 S 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
10,00 
15,00 
9,00 

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

10,50 

7,50 

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

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

I k f l 
84,00 

130,00 
80,00 

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

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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Gibbons Stamps of the World 2 0 0 5 199,00 
S Aanbieding: wereldcatalogus in 4 delen, volledig In kleur! 

SG Concise GrootBrittannië in kleur! 47,40 

lIMichel Europa 2005 /2006 
catalogus Duitsland 2006, in kleur 29,80 j 
catalogus West & MiddenEuropa 2006, in kleur 52,00 i 
catalogus ZuidEuropa 2006, in kleur 52,00 i 
catalogus Noord & OostEuropa verschijnen september 

Michel Europa 2005 aanbieding vraag erom! 

IS IMalaysia & Singapore 2006, kleur 37,90 

SG ZuidAfrika & Geb. 2005, in kleur 37,90 

Plai Nippon literatuur NederlandsIndië 
[catalogus Japanse bezetting NederlandsIndie, editie 2001 35,00 
catalogus Weense & Philadelphiadrukken, editie 2003 35,00 j 
catalogus Repoeblik Indonesia 19451949, editie 2005 35,00 

[catalogus NICAoverdrukken NederlandsIndië, editie 2004 25,00j 

Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke 

1 lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbetiouden. 
'■• Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 17.00, zaterdag 10.00 14 00 

F a s c i n a t i e v e r z a m e l e n 
I n t e r n a t i o n a l e b e u r s v o o r p o s t z e g e l s m u n t e n en t o e b e h o r e n 

Philatel ia 
en Mynter i jÊi ipoKöln 

Verzamelwensen vervullen! 

Kom naar de Philatelia en MuntenExpo! Dat is de moei te w a a r d ! 

Hier v indt u het veelomvat tende aanbod van één van de groo ts te 

en meest fascinerende verzamelaarsbeurzen ter were ld ! 

Completeer u w verzamel ing ter plekke, laat uw postzegels d o o r 

experts keuren en beleef een at t ract ie f kaderprogramma m e t 

bezienswaardige speciale tentoonste l l ingen. 

Voor verdere informatie: 

Koelnmesse BV, Weena 246, 3012 N] Rotterdam 

Tel. 0 1 0  2 0 6 48 50, Fax 0 1 0  20195 55 

tickets@>koelnmesse nl 

5 mm £i 
Ml m 

koelnmesse 

http://Postbeeld.com
http://www.philatelia.de


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htn1 

Bij de hangblokjes met 
zegel van €0.50 met 
PTTPostlogo en smalle 
hechtpunten, waarbij 
ook de Rotometncsaf
drukken in de linkerbo
venkant voorkomen (JOB 
NO), blijkt het PTTPost
logo een fikse beschadi
ging(?) te hebben opge

Afbeelding 4 Afbeelding 5 

lopen [4] bij de lettters 
'PTT'. Wie het blokje met 
dit kenmerk tegenkomt 
op het postkantoor, zal 
in hetzelfde pakje ook de 
versie met BEATRIX MADE 
IN UK tegenkomen, na
melijk het blokje ervoor 
of erachter. Bij het derde 
blokje uit de 'set' is links

Ajbeelding 5 

boven, in het donker
blauw, een verticale lijn 
verdiept ingedrukt. 
Lang onopgemerkt bleef 
ook een kenmerk van de 
donkerblauwe cilinder bij 
het hangblokje met ze
gels van 5 gulden uit 
2001. Er is op dit blokje 
een mooie, breedvleuge
lige vogel te zien... links 
naast de ronding van het 
hangoogls]. 

DE NIEUWE CIJFERZEGELS IN HET 
TYPENIKKELS IN 2005 

Hoewel al in begin van ja
nuari 2005 drie zegels in 
de tekening van Walter 
Nikkeis beschikbaar 
kwamen die in blokken 
van tien bij Joh. Enschedé 
Security Print waren ge
drukt, bleek dat er van 
een goede verkrijgbaar
heid nauwelijks sprake 
was. 

^ De zegel van 5 cent in 
° blokken van tien was 
~ meteen al op 3 januari 
^ 2005 verkrijgbaar en ook 
;;; de zegel van 10 cent vond 
=  hoewel hij wel iets lan
= ger op zich liet wachten 
^ ook al snel z'n wegnaar 
3 de balies. De zegel van 2 
^ cent daarentegen bleef 
ÏÏ; lange tijd spoorloos. Dat 
^ was overigens niet zo 
2 vreemd, want deze waar
^ de werd in Balienieuws 

■ * * nummer 35 (26 augustus 
9 * 0 2002) in blokken van vijf 

getande en gegomde ze
gels als 'bestelbaar' aan
gegeven. TPGPostging 
met de bestellingen die 

dat opleverde nogal roy
aal om. Als een kantoor 
tweehonderd blokjes be
stelde (twee pakjes van 
honderd) dan kreeg men 
er tweeduizend; zo kon 
het kantoor drie jaar later 
nog met een voorraad van 
1.500 blokjes zitten! Des
ondanks werden de blok
jes bijgedrukt, maar nu in 
een opmaak van tien ze
gels; ze werden op 25 no
vember 2003 uitgegeven. 
De achterliggende ge
dachte zal ooit wel zijn 
geweest dat de uitgifte 
van Decemberzegels met 
een waarde van 27 c. het 
verkrijgbaar stellen van 
zegels van 12 en 2 cent 
noodzakelijk maakte. 
Voor de zegel van 2 cent 
gold dit in versterkte 
mate na de tariefverho
ging buitenland van 2 ja
nuari 2004. Bij die verho
ging ging het nonprior
tarief voor brieven bin
nen Europa van 55 naar 
57 cent en het priortarief 

van 59 naar 61 cent. Bo
vendien ging het nonpri
ortarief voor brieven bui
ten Europa van 70 naar 
72 cent. 
Hoe dan ook, de voorra
den van de zegels van 2 
cent zijn nog voldoende 
tot diep in het jaar 2007. 
De zegels mogen niet 
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worden teruggestuurd, 
maar moeten worden uit
verkocht. Slechts daar 
waar nieuwe verkoop
punten worden ingericht, 
zoals de per i april 2005 
ingestelde Business Points 
binnen de Office Centers, 
mogen we jongste versie 
van de zegel van 2 cent 

10 maal (0,10 I 
••r"'"""""T""~rf 

si.n'. l i i f t ' . ■!! I 

NL"N.' M. 
NL'N" 

Nt"N.' NL

2 ■• °:i2 '. 
NL" ' jNL" 

^.'•■"fL'. HO', 'iria. 
— : :.:•.••••••„ :NL" ' :NL" 
5 ■ 
NL" 

no. irio 
bó'.'mó''i 

2 M 2 N r t 10 maal « O.O5' jlO'■ IflO'• '1 
N|gNL'f^NeNd~j'""."~."j"""""".....:.N.t.: ....Mt^l .'....! 

1ML" 

iNL" 
—   j — • ; • ■ • • • : • i N f 

5 ■• "|5 '•' 

5''."i5 
NL" • iNL" 

no' 'W-1! NI" 

5 '. \\5 '■ 1 
NL" ' JNL" ' 

'"f^^mmnmmmmmmm^mß 

verwachten. 
Voor verzamelaars is 
deze zegel daarom zo in
teressant omdat er een L
vormige fosforbalk op is 
aangebracht. De verve
lende ervaring met de 
'Oude Kunst'zegels, 
waarvan de versies met L
vormige fosforbalk heel 
laat (of zelfs in het geheel 
niet) op de kantoren be
schikbaar kwamen, leert 
datje zulke zegelvarian
ten zo spoedig mogelijk 
moetaanschafi^en. Wie 
ze signaleert zou boven
dien meteen zijn of haar 
netwerk van medeverza
melaars op de hoogte 
moeten stellen. Er op re
kenen dat TPGPost Ver
zamelaarsmarkt of de 
CollectClub ons erop at
tent zal maken is echt een 
illusie. Toegegeven: pre
stigeboekjes aan de man 
brengen, dat is ze wel 
toevertrouwd  maar ze
gels met een Lvormige 
fosforbalk op zegels van 
2, 61 of 77 cent leveren is 
kennelijk teveel ge
vraagd. 

mailto:dziewon@xsAall.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htn1


■ ^ H i l B i ^ ^ H i h i SAMENS SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

VERRASSING: 
ZILVEREN ZEGEL 

Niet helemaal een pri
meur  Nederland ging 
België op dit punt voor 
maar toch een behoorlij
ke verrassing was de ver
schijning op 25 juli jl. van 
een zilveren postzegel 
van 4 euro. De zegel  die 
vier dagen eerder in voor
verkoop verkrijgbaar was 
in het Museum voor 
Schone Kunsten in Brus
sel  toont de koningen 
Leopold I en Albert II in 
profiel. 
De zegel wordt uitslui
tend verkocht in folders 
(verzorgd en gedrukt 
door Davo in Deventer!), 
die inclusief zegel 10 
euro kosten. Het num

mer van de zegel, die niet 
in Mechelen, maar bij de 
Nationale Bank/Munt in 
Brussel werd vervaar
digd, is 2005AG. 
Br is maar een beschei
den oplage 'gedrukt': 
slechts iio.ooo exempla
ren zullen worden ver
kocht. 

800 JAAR SCHRIJN 
OLV IN DOORNIK 

Op 12 september a.s. ver
schijnt een blok met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€ 0.75 zonder prior. De 
zegel toont het Schrijn 
van Onze Lieve Vrouwe in 
Doornik. De kathedraal 
van Onze Lieve Vrouwe
zelf stamt uit de twaalfde 
eeuw; het bouwwerk 
staat op de lijst van het 
Werelderfgoed van de 
Unesco, net als het Bel
fort van Doornik. De ze
gels zijn in rasterdiep
druk uitgevoerd op een 
van de in Mechelen ge
bruikte Goebelpersen. 
Deze nonpriorblokken 
zijn in vier panelen ge

drukt, waarbij de twee 
panelen hnks en rechts 
kopstaand ten opzichte 
van elkaar op de cilinder 
zijn geplaatst. De perfo
ratie van de zegels loopt 
door in de boven en on
derrand. Links is met een 
gat doorgetand, rechts is 
er niet doorgetand. 
Het zegelnummer is 
200518, gevolgd door de 
naam van de ontwerp
ster: Valéne Paul. De eer
der dit jaar verschenen 
judozegels waren ook 
van de hand van Valerie 
Paul en hetzelfde geldt 
voor de in 2001 uitgege
ven zegel voor de Univer
siteit van Leuven. De pro
ductbarcode staat op de 
onderrand: 24455(?). 

KILOPOST: ÉÉN ZEGEL VOOR 
BINNEN  EN BUITENLAND 

De zogenoemde Kilopost
zegels kennen we pas 
sinds begin 2004, toen ze 
als zelflclevende zegels in 
hangboekjes van vijf wer
den uitgebracht. Nogal 
onverwacht  met ingang 
van I juni jl.  werd het 
gehele tariefsysteem van 
de Kilopost echter omge
gooid. Van de negen ge
wichtsklassen bleven er 
maar vijf over. Alle negen 
boekjes werden uit de 
omloop gehaald en ver
vangen door twee nieuwe 
boekjes: een met vijf ze
gels voor Kilopost binnen
land en een met vijf ze
gels voor Kilopost buiten
land. De zegels waren al 
eerder ontworpen, name
lijk door het ontwerpers
collectief MVTM in ras
terdiepdruk door de Ze
geldrukkerij in Mechelen 
gedrukt. 
Het systeem is nu sterk 
vereenvoudigd. Voor 
pakketten in de laagste 

gewichtsklasse is één ze
gel nodig. Voor elke klas
se zwaarder moet er een 
zegel extra worden ge
plakt. Dat betekent dus 

maximaal vijf zegels voor 
zendingen tot dertig kilo 
in het binnenland: 

tot 2 kilo 
tot 5 kilo 
tot 10 kilo 
tot 20 kilo 
tot 30 kilo 

€ 3.10 
€ 6.20 
€ 9.30 
€ 12.40 
€15 .50 

Voor het buitenland ligt 
het iets ingewikkelder, 
omdat daar ook rekening 
moet worden gehouden 
met het feit dat er vier zo
nes zijn. Elk zegel kost 13 
euro (zie hieronder). 
Zone I betreft Nederland 
en Luxemburg, Zone 2 de 
overige landen van de Eu
ropese Unie, Zone 3 over
ig Europa, Zone 4 de lan
den rond de Middelland
se zee en de Verenigde 
Staten en Zone 5 de rest 
van de wereld. 

tot 5 kilo 
tot 10 kilo 
tot 20 kilo 
tot 30 kilo 

Zonei 
I zegel 
I zegel 

2 zegels 
2 zegels 

Zone 2 
2 zegels 
3 zegels 
4 zegels 
5 zegels 

Zone 3/4 
2 zegels 
4 zegels 
6 zegels 
8 zegels 

Zones 
4 zegels 
8 zegels 

12 zegels 
16 zegels 

STRIPCENTRUM EN MUZIEKINSTRUMENTEN
MUSEUM OP TWEELINGEMISSIE SINGAPORE 

Op 12 september a.s. ver
schijnen twee blokken 
met tien zegels (vijfmaal 
twee) van € 0.44 en ver
der nog twee Singaporese 
blokken met voorstellin
gen die op het moment 
dat Filatelie ter perse 
ging nog niet waren vrij
gegeven. Een van de Bel
gische zegels beeldt het 

gebouw van het Belgisch 
Centrum van het Beeld
verhaal af, op de andere 
zegel zien we het gebouw 
van het Muziekinstru
mentenmuseum. Wat de 
bijzondere relatie van 
deze twee musea met 
Singapore is, wordt niet 
duidelijk  maar wellicht 
kunnen we daar later iets 
meer over vertellen. 
De zegels zijn ontworpen 
door Kris Maes; ze zijn 
voorzien van de zegel
nummers iga 2005 en 
igb 2005. 

Het Belgisch Centrum 
van het Beeldverhaal 
staat in het centrum van 
Brussel, aan de Zand
straat 20 (Rue des Sables), 
Biooo Brussel. 
U kunt het centrum dage
lijks (van 10 tot 18 uur) 
bezoeken, met uitzonde
ring van maandag. Het 
gebouw is ontworpen 
door de bekende archi
tect Victor Horta; het 
werd lange tijd gebruikt 
door de textielhandel 
Waucquez. 

Het Muziekinstrumen

tenmuseum (MIM) open
de pas vijfjaar geleden, 
op 10 juni 2000, zijn deu
ren. Het is te vinden op 
de Brusselse Kunstberg, 
Hofberg 2, Biooo Brus
sel, waar u dagelijks (be
halve op maandag) te
recht kunt. Op werkda
gen is het museum van 
g.30 tot 17 uur geopend, 
in het weekeinde van 10 
tot 17 uur. 
De twee zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitge
voerd, op de 'tweede' 
Goebelpers (de drukpers 
die van een scheerperfor
eerinrichting is voor
zien). Het zegelformaat 
is 27.66 bij 40.2 millime
ter (formaat 3); de perfo
ratiemaat is ii'/2 (16 tan
den horizontaal, 23 tan
den verticaal). De korte 
zijde van de zegels komt 
overeen met de cilinde
romtrekrichting. De 
blokken werden in zes 
panelen gedrukt; de pa
nelen I, 2 en 3 stonden 
daarbij boven de blokken 
4, 5 en 6 op de cilinder. 
De perforatie loopt in alle 
velranden door. 
Op de onderranden, links 
van de blokken, staan de 
productbarcodes: 
i24463(?) en+2447o(?). 

52! 
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STHOORN Redactie adres: De Goedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon: 029946 38 50 
M.m.v Willeketen Noever Bakker, )an Bakker, Daan Koelewijn en Evert Boelens. 
Administratie en adreswijzigingen Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 018340 39 52 

EEN MAN EN ZIJN 
HOND 
De postdienst van 
Cyprus heeft een leuke 
serie uitgegeven voor de 
hondenverzamelaars. 
De zegels kun je goed 
gebruiken om te laten 
zien wat honden voor 
mensen betekenen. De 
hond was een van de 
eerste dieren die door de 
mens als huisdier werden 
gehouden. De honden 
die afgebeeld worden zijn 
een Duitse herder, een 
Hongaarse vizsla, een 
labrador en een dalma
tiër. Het aardige van de 
zegels is dat je niet alleen 
vier hondenportretten 
krijgt. Op de achtergrond 
zie je de hond in actie. 

530 

Zo helpt de herdershond 
de douane bij het contro
leren van koffers. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek 
aan de abonnees van 
De Posthoorn. Alle 
adreswijzigingen, 
veranderingen in abon
nementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provinciale weg Noord 
128,4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

EEN NIEUW BEGIN 
Het heeft even geduurd, maar De Posthoorn kan 
doorgaan! Er is een oplossing gevonden om De 
Posthoorn te laten voortbestaan. Voortaan hebben 
we onze eigen pagina's in het Maandblad Filatelie. 
Voor de lezers die ons nog niet kennen; jarenlang 
was De Posthoorn het eigen tijdschrift van jeugd
filatelie Nederland. Helaas was het niet meer mo
gelijk om het blad zelfstandig uit te geven. Daarom 
werd het opgenomen in Mijn Stokpaardje. Toen dat 
blad verdween, zijn er een paar noodedities van 
De Posthoorn verschenen in afwachting van een 
oplossing. En het is gelukt! We zijn daar heel blij 
mee.. We willen iedereen die heeft geholpen om De 
Posthoorn in het Maandblad Filatelie op te nemen 
heel hartelijk bedanken. We gaan heel erg ons best 
doen om er een succes van te maken. Onze "oude" 
lezers krijgen hun vertrouwde Posthoorn terug en 
wij hopen dat er heel veel nieuwe lezers bij zullen 
komen. 

De vizsla is niet alleen 
een vriendelijke hond, 
maar ook een goede hulp 
bij de jacht. 

KYnPOI KIBRIS 

GRIEZELIG 
Afbeeldingen van sche
dels zijn nooit zo gezel
lig. Toch zijn er jonge 
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verzamelaars die ze op 
postzegels zoeken. Zij 
kunnen hun hart ophalen 
met de postzegel van 
Gibraltar. Het Gibraltar 
Museum bestaat 75 jaar 
en krijgt een postzegel 
voor zijn verjaardag. Op 
de postzegel staan een 

paar belangrijke stukken 
Uit de museumcollectie. 
Duidelijk herkenbaar is 
de schedel van een Ne
anderthaler. Verder zie je 
minder enge dingen zo
als een herdenkingsmunt 
en het sigarenpijpje van 
admiraal Nelson. 

De labrador wordt veel 
gebruikt als blindenge
leidehond. Hij is zeer 
betrouwbaar, rustig en 
vriendelijk. 

KYOPOr KIBRLS CYPRUS 

De dalmatiër is een 
goede waakhond en heel 
lief voor kleine kinderen. 

OEREND HARD 
Het is bijna onmo

gelijk dat men bij 
de Britse Royal Mail 
ons liedje "Oerend 
H a r d " van Normaal 
kent. Maar je weet het 
maar nooit . De Britse 
postdienst heeft in 
ieder geval wel een 
leuke serie met gl im

• mende en blinkende 
; motoren uitgegeven. 
: En het is vast geen 
• toeval dat de Nor ton 
: van Tinus en de BSA 
'. van Bertus erbij zi jn . 
• De Norton F.i en de 
; BSA Rocket 3 zi jn de 
'. nieuwste motoren 
• die op de postzegels 
: staan. De andere 

■ snelle jongens zijn de 
: Vincent Black Shadow, 
: de Triumph Speed 
• Twin, de Brough 
: Superior en de Royal 
* Enfield. De laatste is 
• een model uit 1914. 
; Toen waren er dus ook 
'. al snelheidsduivels die 
• over de Britse wegen 
; toerden. 

POSTZEGELS IN DE DIERENTUIN 
Het is echt geen grap op 1 en 2 april 2006 vieren we de Dag van de Jeugdfila
telie op een bijzondere plaats. Het grote postzegelevenement voor de jeugd is 
dan te gast bij Burgers' Zoo in Arnhem. Naast de tentoonstelling zijn er vele 
activiteiten, zoals een spannende fllatelistische speurtocht door de dierentuin! 
Dus noteer in je agenda! 



Naar de dierentuin 
Volgend jaar is 
de Dag van de 
jeugdfilatelie in de 
dierentuin. Dat is 
speciaal voor jou, 
kom je ook? Het is 
op 1 en 2 april 2006 
in Burgers' Zoo te 
Arnhem. 

Wat weet jij van de 
dierentuin? 

I 20 
DDR 
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Nog niet de helft, 
denk ik. jij denkt: 
daar kan je dieren 
bekijken. Maar dat 
is maar één van 
de dingen van de 
dierentuin. Nee, die

rentuinen leren hun 
bezoekers (dat ben 
JIJ dus) van alles, 
je leert over de 

gewoonten van de 
dieren en over het 
gebied waar ze le

ven. Maar: er is nog 
meer. 

Bedreigde dieren 

Kijk, dit zijn zegels 
over bedreigde dier

soorten. Want er zijn 
dieren die uitster

ven. En daar zorgt 
de dierentuin heel 
goed voor. Ze geven 
die dieren de kans 
om kleintjes te krij

gen. Als er genoeg 
zijn, mogen ze terug 
naarde natuur. Dat 

Het eerste waar we 
in de dierentuin naar 
gaan kijken zijn de 
apen. Of kijken zij 
naar ons? 
Dit is een Orang 
Oetang, een mens

aap. Hij heeft geen 
staart en hij gebruikt 
armen en benen om 
vooruitte komen. 
Hij eet meestal 
planten. Maar wat 
vinden we nu zo 
leuk aan apen? 
Ik ben er een beetje 
bang voor. 

Een aap en mijn 
lunch 

Ik wandelde eens in 
een tuin waar apen 
vrij rondliepen. Op

eens pakte een aap 
mijn rok vast. 
Apen hebben na

tuurlijk hele sterke 
handen. Hij liet niet 
los. Hij wilde mijn 
lunch hebben. Die 

De Krolcodi 
Als er één beest is 
waar je voor moet 
uitkijken, is het 
deze wel. Waarom? 
Omdat hij zo sloom 
kijkt. Hij ligt te 
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soezen in het zand, 
oogjes half dicht. 
Maar die andere 
helft is halfopen. 
Die zien alles. 

In de 
krokodillentuin 
Ik was een keer in 
een krokodillen 
dierentuin. Er waren 
allemaal grote bak

ken waar de dieren 
in lagen. Het was 
er vrij rustig, weinig 
mensen en de kro

ko's lagen te slapen. 
Dacht ik. 
Ik boog me voorover 
om een mooie foto 
te maken. Toen ik 
er recht boven hing, 
viel het dopje van 
mijn fototoestel in 
het water. Ik keek 
naar beneden en 

dacht: als ik snel 
ben, pak ik hem 
zó. ja, ja. Als ik dat 
gedaan had, zat ik 
nu met één hand dit 
verhaal te typen. Er 
kwam een man aan 
met een grote stok. 
Hij zag wat ik van 
plan was, en hij riep: 
Nee, mevrouw, niet 
doen! Aan zijn stok 
zat een soort knijper. 
Daarmee viste hij 
mijn dopje uit het 
water. De krokodil

len zwaaiden woest 
met hun staarten en 
hapten naar de stok. 
De schatjes. 

De olifant 

Su I d  A f n ko 

L l , Poigald , 

South A f r i c a 

Over deze gigant ga 
ik de volgende keer 
vertellen. Maar voor 
die tijd zijn jullie aan 
zet: 
Er zijn Afrikaanse 
olifanten en Indische 
olifanten. Wat is 
het verschil? Schrijf 
je antwoord aan: 
Willeke, Valkehorst 
5, 2675 WD Honse

lersdijk. Maak er een 
mooie tekening bij, 
dan stuur ik je een 
aardigheidje toe. 
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Het hoofd van het 
staatshoofd 
Het zal jullie ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat er op postzegels dikwijls een 
afbeelding staat van het hoofd van de vorst of de president van dat land. 
In CrootBrittannië bijvoorbeeld moet op elke postzegel de beeltenis staan 
van de koningin. Of er nu op de postzegel een trein, een paard of een vogel 
staat, ergens in een hoekje staat wel een kopje van Koningin Elizabeth II. 

Kopvrij stempelen 
Die hoofden van de 
staatshoofden leveren 
nog wel eens proble
men op. Vroeger toen 
de eerste postzegels 
verschenen, moesten de 
mensen op het post
kantoor goed uitkijken 
bij het afstempelen. Ze 
mochten niet zomaar 
een stempel zetten dv̂ rars 
over het hoofd van de ko
ning. De stempelafdruk 
moest netjes over een 
hoekje van de postzegel 
staan. De postbeambten 
moesten kopvrij stempe
len, anders pleegden ze 
majesteitsschennis. Ze 
werden dan op het matje 
geroepen bij de directeur 
en kregen een standje. 

Een fijne of een grove 
baard? 

Postzegelverzamelaars 
moesten soms na
men verzinnen om de 
verschillende soorten 
postzegels van een be
paalde vorst uit elkaar te 
houden. Telkens zag de 
goede man of vrouw er 
weer anders uit als er een 
nieuwe postzegel van 
de betreffende persoon 
uitkwam. Meestal kregen 
die postzegels dan een 
bijnaam. Vaak keek men 
naar de baard of het haar. 
Zo gaven ze in België in 
1893 postzegels uit van 
koning Leopold II en in 
1905 weer andere van 

dezelfde man. De post
zegels uit 1893 worden 
genoemd Leopold II met 
fijne baard, die uit 1905 
Leopold II met grove 
baard. Het verschil zat 
hem dus m ... je raadt 
het al.. . . 

Afhangend haar 
In Servië treffen we van 
18731890 het hoofd 
van Koning Milan op 
de postzegels aan. De 
makers van de catalogus, 
waarin deze postzegels 
staan afgebeeld, zochten 
ook naar benamingen 
voor het hoofd van 
Milan. Eerst zien we 
hem afgebeeld met "de 
zijkant van het haar recht 
naar beneden vallend"; 
vervolgens met "het 
hoofdhaar horizontaal 
gestreept", tenslotte zat 
zijn haar kennelijk goed 
en wordt hij aangeduid 
als "Koning Milan met 
snorrenbaard". Trou
wens de doorgewinterde 
postzegelverzamelaars 
bij ons hebben het over 
"Wilhelmina met han
gend haar" en "Wilhel
mina bontkraag" als ze 
het over verschillende 
uitgiften hebben van 
koningin Wilhelmina. 

Linksom of rechtsom 
Een ander probleem voor 
de postzegelmakers was, 
naar welke kant ze de 

ykuL 
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vorst moesten laten kij
ken. In sommige landen 
vonden ze de volgende 
oplossing.Als de ene 
koning of koningin naar 
links keek, moest de op
volger naar rechts kijken; 
de volgende keek dan 
weer recht voor zich uit. 
Gelukkig tobben ze daar 
nu niet meer mee. 

Mijn hoofd moet er 
ook op 
Kelantan en Trengganu 
waren in het verleden 
deelstaatjes van Brits
Indië. Nu horen ze bij 
Maleisië. In de Engelse 
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tijd regeerden over deze 
gebieden vorsten die de 
titel maharadja hadden. 
In die Britse tijd stond 
op de postzegels van 
Trengganu het hoofd 
van de maharadja; op de 
postzegels van Kelantan 
stond slechts het wapen 
van het staatje. De 
maharadja van Kelantan 
wilde ook graag met zijn 
hoofd op zijn postze
gels. Hiervoor moest hij 
toestemming vragen aan 
de Britse gouverneur. 
De gouverneur vond het 
goed, maar eerst moes
ten de oude postzegels 
met dat wapen op zijn en 
dat kon nog jaren duren. 
Wat deed de baas van 
Kelantan? Hij kocht zelf 
op de postkantoortjes in 
zijn rijk alle oude post
zegels op. Een maand 
later stond zijn hoofd 
op de nieuwe zegels van 
Kelantan. 

Hoofd op zijn kop 
In 1887 werden in Haïti 
postzegels uitgegeven 

met het hoofd van 
president Salomon. 
Na een revolutie werd 
Salomon verjaagd uit zijn 
land. De posterijen van 
Haïti hadden nog een 
grote voorraad postze
gels met de afbeelding 
van de afgezette presi
dent en ze hadden geen 
geld om nieuwe zegels te 
laten drukken. De nieuwe 
regering stelde nu vast, 
dat de postzegels met 
het hoofd van Salomon 
voortaan ondersteboven 
op de brieven moesten 
worden geplakt. Als je de 
postzegel niet op deze 
manier opplakte, moest 
de ontvanger van de brief 
Strafport betalen. 

Zo zie je dat die hoofden 
van die staatshoofden 
in het verleden heel wat 
kopzorgen veroorzaak
ten. Je kreeg er hoofdpijn 
van. 

Daan Koelewijn 
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De oud-voorzitter van 
JFN, Kees van Kem
pen, kreeg tijdens de 
jaarvergadering van 
JFN een bijzondere 
onderscheiding. Voor 
al het werl< dat hij 
voor de jeugdfilatelie 
heeft gedaan ontving 
hij de Roos Plaquette. 
Die werd een aantal 
jaren geleden inge
steld door de NVPV 
en draagt de naam 
van Nel Roos-'t Hart. 
Zij was een enthou
siast thematisch ver
zamelaarster Bij JFN 
wordt zij vooral herin
nerd als de bevlogen 
jeugdleidster van de 
jeugdvereniging in 
Borculo. 

JFN TROFEE VOOR 
NIEUWE COMMISSIE 

Al heel lang wordt er een 
speciaal filatelistisch 
jeugdweekend georga
niseerd. Meestal valt dit 
samen met de Dag van 
de Jeugdfilatelie. Tot voor 
kort waren Jan Mulder, 
Hans TSchroots en 
Ad Janssen de verant
woordelijken voor het 
weekend. Zij hebben het 
stokje nu overgedragen 
aan een groep nieuwe 
enthousiastelingen. Het 
leuke is dat zij zelf ooit 
eens als jonge verzame
laars meegingen met het 
weekend. Ze zitten vol 
goede ideeën. Omdat 
JFN het jeugdweekend 
heel belangrijk vindt, 
kreeg de nieuwe groep 
tijdens de jaarvergade
ring de JFN Trofee. De 
prijs werd in ontvangst 

genomen door Raymond 
Kragten en Bart van 
Odijk. Ludo Beumer, het 
derde lid van de com
missie, was helaas niet 
aanwezig. 
Wie zelf eens een jeugd
weekend wil meemaken, 
kan contact opnemen 
met Raymond Kragten. 
Zijn e-mailadres is: 
rkragten@hetnet.nl Het 
eerstvolgende jeugd
weekend is op 1 en 2 
april 2006 en valt samen 
met de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Burgers' 
Zoo. 

TRIOMFEN IN 
KERKRADE 
In mei was er in Kerkrade 
een grote tentoonstel
ling. Verzamelaars uit 
Duitsland, Liechtenstein, 
Oostenrijk, Zwitserland 
en Nederland deden mee 
aan Parkstad Fila 2005. 
Er waren 80 kaders voor 
de jeugd. 20 werden 
er gevuld door Neder
landse inzendingen. Het 
resultaat mocht er zijn. 
Olga Husson kreeg van 
de internationale jury het 
hoogste aantal punten! 
Dat was goed voor Groot 
Goud. Twee jaar geleden 
haalde zij in het Oos
tenrijkse Graz ook al het 
hoogste puntenaantal. 
De bijzondere prestatie 
in Kerkrade was goed 
voor een extra ereprijs. 
Ook de ander Nederland
se bekroningen waren 
overigens niet mis, kijk 
maar: 
Zilver: Sonja Kant, Step
hanie Kuipers 
Groot Zilver: Cornee van 
Zandwijk 
Vermeil: Sebastiaan 
Breukel, Ralfen Stef 
Kroesemeijer, 
Goud: Patrick Peschke 
Groot Goud: Olga Hus
son. 
Volgend jaar staat er een 
aantal internationale 
tentoonstellingen op het 
programma. In Brussel 
en Washington zijn de 
Nederlandse inzendin
gen weer van de partij. 
We houden jullie op de 
hoogte van de resultaten. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Posthoorr 
is toegestaan, maar alleen 
met bronvermelding. 

SUCCESVOL 
LESPAKKET 
Steeds meer filatelisten 
die in het basisonderwijs 
werken weten hun weg 
naar JeugdFilatelie Ne
derland te vinden sinds 
er een lespakket Filatelie 
voorhanden is. 
Dit lespakket, genaamd 
"Onder de loep". Is be
doeld voor de leerlingen 
van groep 6. Het bevat 
leerlingenmagazines en 
een docentenhandlei
ding, een doos met 1000 
postzegels, een catalo
gus, twee insteekalbums, 
een pincet, een loep en 
een poster voor de intro
ductieles. 
Aan de hand van een zes
tal lessen met opdrach
ten leren de kinderen op 
een eenvoudige wijze de 
basis van het postzegels 
verzamelen. 
De lessen zijn in de klas 
gemakkelijk te geven; 

de verwerkingsopdrach
ten passen goed in het 
zelfstandig werken. Na 
afloop van het project 
kunnen de kinderen een 
tentoonstelling inrichten 
van hun werk en hun eer
ste albumblad laten zien. 
Ook niet-onderwijzenden 
kunnen met dit lespakket 
de klas in. Verschillende 
postzegelverzamelaars 
hebben al als gastdo

cent één of meer lessen 
gegeven en de verwer-
i<ingsopdrachten laten 
uitvoeren. Vaak is het een 
leuke manier om nieuwe 
jeugdleden te winnen. 
Dit lespakket, dat in een 
fraaie doos wordt toe
gezonden, kost € 26,00 
(incl.verz.kosten). 
Meer weten? Bel dan 
Aria Sprangers 
0183-403952 

PUZZEL 

f JULI/AUCUSTUS 
Terug van weg
geweest: de puzzel 
speciaal voorde 
jeugdleden van De 

Posthoorn! Deze maand 
hebben we 8 vragen die 
je kunt beantwoorden als 
je deze Posthoorn goed 
hebt gelezen. 

1. Welk land vermeldt 
nooit de landsnaam op 
de postzegels? 

2. Wanneer is de Dag van 
de Jeugdfilatelie 2006 
en waar wordt die 
gehouden? 

3. Welke Nederlandse 
jeugdinzender kreeg 
de hoogste bekroning 
in Graz? 

4. Welke hond helpt de 
douane bij het contro
leren van de koffers? 

5. Hoe heet de onder
scheiding die de oud-
voorzittervanj FN kreeg? 

6. Op welke motormer-
ken reden Tinus en 
Bertus? 

7- Hoe oud is het Mu
seum van Gibraltar? 

8. Welk dier wordt niet 
genoemd in het ver
haaltje van Willeke? 
a. olifant 
b. krokodil 
c. pinguïn 
d. aap 

Stuur je antwoorden voor 
15 oktober 2005 naar de 
redactie van De Post
hoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. On
der de goede inzenders 
verloten we een prijsje. 

INIEUW! 

2 
mm 

PUZZEL 
)ULI/AUGUSTUS| 
Een puzzel voor 
iedereen die De 
Posthoorn leest, junior 
en senior! We laten 3 
fragmenten zien van Ne
derlandse postzegels. 

Welke postzegels zijn 
het? Schrijf de NVPH-
nummers open stuur 
deze in een filatelistisch 

gefrankeerde envelop 
naarde redactie van 
De Posthoorn, 
De Goedemeent i , 
1447 PT Purmerend. 
Vermeld ook naam en 
adres. Onder de goede 
inzendingen verloten we 
een Mooi Nederland
velletje 2005. 

Oplossing november puzzel 
De antwoorden van de puzzel 
zijn; 
1. Albert II (België), 2. Margrethe 
II (Denemarken), 3. Carl XVI 
Custaaf (Zweden), 4. Harald 
V (Noorwegen), 5. Juan Carlos 
(Spanje), 6. Beatrix (Neder
land), 7. Elizabeth II (Verenigd 
Koninkrijk). 
Valentijn en Lisanne Broeken 
uit Spi)kenisse vallen weer in de 
prijzen. Gefeliciteerd! 

Oplossing december puzzel 
De 15 verborgen woorden waren: 
Schagen, koning, |onkvrouw, Gui
nevere, kasteel, toren, tovenaar, 
Arthur, paard, degen, gracht, 
ridder, graal, zwaard. Landshut. 
Er was ook nog een 16e woord, 
namelijk: duif. Hetfllatelistische 
evenement dat tevoorschijn kwam 
was: dag van de jeugdfilatelie. 
Na loting hebben de volgende 
inzenders een prijsje gewonnen: 
Laura Levi] (Oosterhout), Quint 
Mechielsen (Vlissingen) en 
Kenneth Wiersum (Uithoorn), 
Alle drie gefeliciteerd! 

De postzegelclub voor de jeugd op internet: de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

mailto:rkragten@hetnet.nl
http://www.stampkids.org
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PrePaid Pakketdozen 
met pakketzegelindruk 
Vrijwel ongemerkt is in 
juni een nieuw type post-
waardestuk geïntrodu
ceerd: de PrePaid Pakket-
doos [i]. Met deze verpak
king, die voorzien is van 
een opgedrukte AVP-pak-
ketzegel, wordt gemikt 
op een specifieke groep 
klanten: Internetgebrui
kers. De PrePaid Pakket
doos is een initiatief van 
TPGPost en de veilingsi
tes Ebay en Marktplaats; 
hij is alleen verkrijgbaar 
in de Ebay-winkel van 
TPGPost {www.ebay.n\). 
Er zijn drie verschillende 
verschijningsvormen: 

- een doos voor zendin
gen tot en met 5 kilo, af
metingen 200x140x80 
mm, met een verkoop
prijs van € 66.50 per tien 
stuks; 
- Een doos voor zendin

gen tot en met 5 kilo, af
metingen 305x215x110 
mm, met een verkoop
prijs van € 69.50 per tien 
stuks; 
- Een doos voor zendin
gen tot en met 10 kilo, af
metingen 485x260x185 
mm, met een verkoop
prijs van € 93,50 per tien 
stuks. 

Op de losse pakketzegels 
die we tot nu toe kenden, 
is altijd een streepjescode 
(barcode) afgedrukt ten 
behoeve van het 
track&trace-proces. De op
gedrukte pakketzegels 
van de Prepaid Pakketdoos 
hebben geen barcode, 
maar er wordt een vel bar
code-stickers bij geleverd 
die de afzender zelf op 
het pakket moet plakken. 
Ze hebben een eigen se-
rienummer, 38 PREP, ge
volgd door acht cijfers. 

Deze verpakkingen kos
ten iets meer dan de losse 
AVP-pakketzegels voor 
dezelfde gewichtsklas
sen, maar ze worden snel 
thuisbezorgd. Bij bestel
ling vóóri5.00 uur heb je 
ze de volgende dag in 
huis. 
Een nadeel is misschien 
dat de betaling met Pay

Pal dient te gebeuren, een 
manier van elektronisch 
betalen met behulp van 
een creditkaart. Niet ie
dereen heeft die moge
lijkheid. Maar voor de 
doelgroep van dit nieuwe 
product - mensen die veel 
spullen kopen en verko
pen op internetveilingen 
- is dat een vertrouwd 
medium. 

Dat de Prepaid Pakketdoos 
een postwaardestuk is, 
staat wat mij betreft vast. 
Maar de FlP-regels voor 
tentoonstellingen verei
sen wel dat een tentoon
gesteld item algemeen 
verkrijgbaar is, dus op fi-
latehstische tentoonstel
lingen zult u de doos 
misschien niet tegenko
men. Als verzamelaar van 
postwaardestukken en 
van pakketzegels vind ik 
de Prepaid Pakketdoos wel 
een aanwinst. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Op 31 mei 2005 is een 
briefkaart verschenen 
met als onderwerp het 
70-jarig bestaan van de 
Centrale Bank van de Ar
gentijnse Republiek. No
minale waarde $ 0.75. 

Het tiende Nationaal Eu
charistisch Congres wordt 
op I september onder de 
aandacht gebracht door 
een geïllustreerde brief
kaartvan $ 0.75 met in 
het zegelbeeld een af
beelding van de Maagd 
van Itati. Links op de 
voorzijde van de kaart 
staat het logo van het 
congres, met daarom
heen foto's van de kerk 
van O.L.V. van Rosario, 
het altaar uit de kerk van 
het H. Kruis van Los Mi-
lagros en een groep jonge 
mensen op pelgrims
tocht. De oplage van de 
kaart is 5.000 exempla
ren. 

AMIA is een organisatie 
die zich bezighoudt met 
de betrekkingen tussen 
Argentinië en joden. Ter 
gelegenheid van het iio-
jarig bestaan van de orga
nisatie wordt op 28 okto
ber 2005 een geïllustreer
de briefkaart uitgebracht. 
Het zegelbeeld ($ 0.75) 
toont het monument ter 
herdenking van de 
slachtoffers van een 
bomaanslag op het ge
bouw van AMIA. Links op 
de kaart staan foto's van 
het huidige AMIA-ge-
bouw, een kleuterklas in 

het gebouw en een man 
die de Torah vasthoudt. 
Het AMIA-logo en een 
Hebreeuwse tekst com
pleteren de kaart. 

Australië 
Pas onlangs ontving ik 
een serie van vijf envelop
pen met als thema tropi
sche vogelsoorten van 
Australië; de uitgifteda
tum was 8 februari 2005. 
De enveloppen van DL-
formaat hebben een extra 
groot zegelbeeld van 3x8 
cm, waardoor de afge
beelde vogels goed tot hun 
recht komen. Afgebeeld 
zijn de Buff-breasted Pa
radise-kingfisher (Tany-
siptera syluia [2]), de Yel
low-breasted Boatbill 
(Machaerirbynchusjlauiren-
ter), de Metallic Starling 
(Aplonismetallica), de 
Crimson Finch (Neochmia 
phaeton) en de Double-
eyed Fig-parrot (Cyclopsit-
ta diophthalma). Een set 
van vijf enveloppen, elk 
met een nominale waarde 
van 50 c., kost $3.00. 

Zeepaardjes en andere le
den van de familie der 
Syngnathidae vormen het 
onderwerp van een serie 
postwaardestukken die 
uitgegeven werd op 7 juni 
2005. 
Het gaat om drie lucht
postenveloppen [3] en 
vijfluchtpostbladen [4]. 
Vooral de luchtpostbla-
den zijn erg mooi: in het 
zegelbeeld ziet men de 
kop van het zeepaardje. 
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terwijl op de linkervoor
zijde het complete dier 
afgebeeld is [5]. De enve
loppen hebben alleen een 
afbeelding van het gehele 
dier in het zegelbeeld. 
Voor geïnteresseerden 
volgen hier de namen van 
de afgebeelde dieren op 
de luchtpostbladen: 
- Southen Potbelly Sea

horse (Hippocampus 
bieeken) 

- Zebra Seahorse (Hippo
campus zebra) 

- Weedy Seadragon 
(Phyliopteryx taeniolatus) 

- Ribboned Seadragon 
(Haluchthystaenio-
phorus) 

- Leafy Seadragon (Phy-
codurus eques). 

En op de enveloppen: 
- White's Seahorse 

(Hippocampus whitex), 
formaat DL 

- High-crown Seahorse 
(Hippocampus procerus), 
formaat C 5 

- Sydney's Pygmy Pipe-
horse (Idiotropiscis lum-
nitzen), formaat C4. 

In de Australische wate
ren komen in totaal acht
entwintig verschillende 
soorten Syn^nathidae 
voor, die alle beschermd 
zijn. De prijzen van de 
enveloppen zijn $ 2.00, 
$ 3.80 en $ 6.00; een set 
luchtpostbladen kost 
$4.75. 
Zeven enveloppen met in 
het zegelbeeld foto's van 
markante locaties in Aus
tralische steden versche

nen op 21 juni 2005. Zo
als gewoonlijk bevat de 
serie enveloppen van al
lerlei verschillende for
maten, waaronder enkele 
die voor verzamelaars on
handig groot zijn. 
DL: skyline van Melbour
ne 
DL met venster: monorail 
van Sydney 
C6: Flinders Street Station in 
Melbourne 
C6 met venster: skyline 
van Sydney in de scheme
ring 
C5: skyline van Sydney 
C4: station in Perth 
B4: nachtopname van de 
Harbour Bridge en het Ope
ra House in Sydney. 

Het jaar 2005 is door de 
Verenigde Naties uitge
roepen tot het Jaar van 
het Microkrediet. Onder 
microkrediet verstaat 
men leningen zonder on
derpand die verstrekt 
worden aan de allerarm
sten om eigen bedrijfjes 
op te richten. 
Op 5 juü bracht Australië 
ter promotie een voorge
frankeerde envelop uit 
met een nominale waarde 
van 50 c. De envelop 
wordt - desgewenst met 
eerstedagstempel - ver
kocht voor $ 0.60. 

België 
Onze zuiderburen blijven 
actiefin het uitgeven van 
postwaardestukken. Op 
20 juni verscheen een 
nieuwe reeks van tien 
geïllustreerde priorbrief

kaarten 'Vroeger en nu'. 
Hiermee wordt de suc
cesformule voortgezet 
waarbij de afbeelding van 
een oude prentbriefkaart 
in sepiatinten gecombi
neerd wordt met een mo
derne kleurenfoto van de
zelfde locatie. 
De kaarten (genummerd 
2005 03-a totenmet 
2005 03-j) worden per 
stuk verkocht voor € 0.50 
en zijn door het ontbre
ken van een waardeaan
duiding onbeperkt geldig 
voor verzending. De tien 
afgebeelde plaatsen zijn 
Bertrix, Chatelet, Ekeren, 
Lanaken, Landen, Lasne, 
Lontzen, Menen, Philip-
peville enTemse. 

Op 25 juli werd een nieu
we stripbriefkaart (num
mer 2005-04) uitgege
ven. Onderwerp is dit 
keer het duo Quick & 
Flupke, van tekenaar 
Hergé [6]. De oorspron
kelijk Franstalige verha
len over deze kwajongens 
werden in het Neder
lands uitgebracht als De 
fluitenstreken van Kwik en 
Flupke. Ze zijn veel min
der bekend dan Hergé's 
avonturen van Kuifje, 
maar ze zijn in België 
toch behoorlijk populair. 
De priorbriefkaart is 
voorzien van het zegel
beeld 'Koninklijke beel
tenis Albert II (type 
MVTM)' zonder waarde
aanduiding; hij wordt 
verkochtvoor€o.50. 

Bulgarije 
In Bulgarije verschenen 
de volgende briefkaarten 
voor het binnenland met 
een nominale waarde van 
0.18 lev. en een verkoop
prijs van 0.45 lev.: 
- 125 jaar brandweer; 

zegelbeeld brandweer
helm, illustratie antie
ke en moderne brand
weerwagen; 

- Jules Verne 1828-1905; 
zegelbeeld staatswapen. 
illustratie portret [7]. 

Verder kwamen er brief
kaarten buitenland uit 
met een nominale waarde 
van 0.30 lev. en met ver
koopprijzen variërend 
van 0.50 tot 0.70 lev.: 
- Zeventig jaar radio; 

zegelbeeld microfoon. 
illustratie luisteraar en 
'70'; 

- Middeleeuwse veld
slag; zegelbeeld staats
wapen, illustratie rid
ders te paard voor een 
kasteel; 

- Negentig jaar onder
scheiding voor oor
logsgewonden; zegel
beeld staatswapen. 
illustratie erekruis en 
stoet gewonde solda
ten; 

- Internationaal Jaar van 
de Natuurkunde; ze
gelbeeld staatswapen. 
illustratie Albert Ein-
steini879-i955 [8]. 

Enveloppen met zegel
beeld staatswapen 
0.45 lev. in blauw met 
verkoopprijzen variërend 

van 0.49 tot 0.53 lev. For
maat C6. 
Bij alle enveloppen zijn 
de bovenste hoeken op
vallend wit doordat op 
die plaatsen de binnen-
druk ontbreekt. 
- Siemens, tram- of 

treinstel [9]; 
- Elektrische locomo

tief; 
- Rijdende brandweer

wagen met manschap
pen; 

- Zeilschip From tussen 
de ijsschotsen. Het 
schip met deze naam 
werd gebruikt op pool
expedities van Nansen 
(Noordpool, 1893-
1896), Overdrup (Ame
rikaanse noordkust. 
1897-1902) en Amund
sen (Zuidpool, 1911-
1912). Mijn kennis van 
het Bulgaars schiet 
hier duidelijk tekort. 

- Schaaktoernooi 12-22 
mei 2005; illustratie 
paarden op schaak
bord [10]; 

- Europa 2005 Gastro
nomie; illustratie Paas-
brood(?); 

- Bulgaarse Post en Eu
ropa; illustratie post-
embleem en kaart van 
Europa; 

- Twee priesters of heili
gen met een perka
mentrol. 

Canada 
Patriottisme is in Canada 
geen vies woord. De Ca
nadese posterijen gaven 
op 13 mei 2005 een serie 
van vijf voorgefrankeerde 



briefkaarten uit onder het 
motto 'Laatje patriottis
me blijken'. De briefkaar
ten zijn elk voorzien van 
een landschapsfoto met 
de Canadese vlag erover
heen gedrukt [ii]. De ze-
gelbeelden zijn geba
seerd op dezelfde illus
traties. Afgebeeld zijn 
landschappen in de pro
vincies Ontario, Quebec, 
British Columbia, Sas-
katchev^fan en New 
Foundland & Labrador. 
De kaarten kosten $ i.6g 
per stuk. Er is ook een 
zogenaamd Canada Celeb
ration Pack te koop, met 
een T-shirt, een beursje, 
een rugzak en plakplaat-
jes met Canadese motie
ven; het kost $ ig.95 en 
bevat één van de vijf ge
noemde briefkaarten. 

Duitsland 
Honderd jaar Krajtpost is 
het thema van een Plus
Brief in klein formaat die 
uitgebracht werd op de 
tentoonstelling Napos-
tü 05 in Hannover (2 tot 
en met 5 juni 2005). 
Krajtpost was de opvolger 
van de aloude postkoets 
en diende voor het ver
voer van post en reizi
gers. Het zegelbeeld van 
de envelop ('Dag van de 
Postzegel', 55+25 cent) 
en de illustratie op de lin
kerzijde laten een auto
bus (omnibus) zien uit de 
begintijd. Het speciale 
stempel dat op Naposta 
gebruikt werd, haakt in 
op het zegelbeeld [12]. 

Een nieuwe PlusBriefvoor 
zakelijke gebruikers ver
scheen in maart 2005. 
Zegelbeeld 55 c. 100 Jahre 
LitfaJ?saüle, formaat DL 
[13]. De envelop is be
schikbaar met en zonder 
venster en wordt ver
kocht in sets van tien 
stuks voor € 6.50 en in 
sets van honderd stuks 
voor€ 60.50. 

Estland 
Briefkaart nummer 23 
verscheen op 28 februari 
en heeft als onderwerp 
het Europees Kampioen
schap Luchtwapens, dat 
gehouden werd in Tallin. 
Zegelbeeld roos, illustra
tie stadsgezicht, vlaggen 
van deelnemende landen. 
Prijs 13 k. 

Briefkaart nummer 24 
gedenkt de tweehonderd
ste geboortedag van de 
taalkundige Ferdinand 
Johan Wiedemann. Ze
gelbeeld portret en ge
deelte van een woorden
boekpagina, illustratie: 
omslag van het Ests-
Duitse woordenboek dat 
Wiedemann samenstel
de. Uitgiftedatum 30 
maart 2005, prijs 9 k. 

Finland 
Briefkaart nummer i in 
de serie Nordia 2006 heeft 
als zegelbeeld een ovale 
zegel van 10 kopeken uit 
1856 [14]. Naast dit ze
gelbeeld is een priority-
etiket gedrukt, met eron
der de tekst 'Port betaald 

voor alle landen' in het 
Fins, het Zweeds en het 
Frans. Op de beeldzijde 
staat een oude foto van 
een postrijtuig met 
paard. 

Frankrijk 
Nieuwe prêt-a-poster-post-
waardestukken, alle 
voorgefrankeerd voor 
zendingen binnen Frank
rijk met een maximum-
gewichtvan 20 gram. Ze-
gelbeelden zonder waar
deaanduiding, gebaseerd 
op eerder uitgegeven 
postzegels. Prijs per stuk 
€ 0.83. Bij afname van 
grotere aantallen wordt 
de stuksprijs lager. 

- 'Vuurtoren van Ouis-
treham' (ig mei 2005), 
zegelbeeld gebaseerd 
op de gelijknamige 
postzegel uit 2004; 

- 'Bagad' (23 mei 2005), 
zegelbeeld gebaseerd 
op een postzegel uit 
2004 uit de reeks Por-
troits de Regions; 

- 'Cassoulet' (23 mei 
2005), zegelbeeld ge
baseerd op een postze
gel uit 2003 uit de serie 
Portraits de Regions; 

- 'Crêpes'(3omei 
2005), zegelbeeld ge
baseerd op een postze
gel uit 2003 uit de 
reeks Portraits de 
Regions. 

- 'Kasteel Chambord' (i 
juni 2006). Een enve
lop met deze zegelaf-
druk verscheen al eer
der, maar nu gaat het 

om een envelop in for
maat carré, 114x162 
mm. De zegel met de
zelfde afbeelding ver
scheen in 2004 in de 
serie Portraits de 
Regions. 

Ierland 
In Ierland verscheen een 
serie van acht voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten gewijd aan Cork, 
de Europese Culturele 
Hoofdstad in 2005. 

Noorwegen 
Er is in Noorwegen een 
nieuwe binnenlandbrief
kaart ('Binnenlands port 
betaald' met de lands-
naam in twee spellingen) 
verschenen in de emissie 
'Ornamenten'. We ken
nen eerdere postwaarde-
stukken van deze emissie 
uit 1983 (postblad, lucht
postblad en briefkaar
ten), 1986,1993 en 1996 
(briefkaarten). De uitvoe
ringvan de nieuwe kaart 
is sober, uitgevoerd in 
donkerrood [15]. 

Enveloppen met in het 
zegelbeeld klassieke 
Noorse postzegels ver
schenen in januari en in 
april 2005. Op de eerste 
envelop ziet men de aller
eerste Noorse postzegel 
(1855, [16]) en op de 
tweede een posthoornze
gel uit 1871 [17]. Deze 
emissie herdenkt het ju
bileum '150 jaar Noorse 
postzegels', zoals in de 
linkerbovenhoek in re

liëfdruk (blinddruk) 
weergegeven is. Met de
zelfde techniek is in de 
linkerbenedenhoek het 
landswapen afgebeeld 
tussen stippellijnen die 
perforatie verbeelden. 
Elke envelop is afzonder
lijk genummerd (i-
10.000). Het formaat van 
de enveloppen is 125x180 
mm en ze kosten 39 kro
nen per stuk, dus onge
veer 5 euro. Voor dat geld 
hadden de afbeeldingen 
van de postzegels wel wat 
beter gedrukt mogen 
worden, want vooral die 
van de posthoornzegel is 
niet echt goed gedrukt. 
Of was men bang dat ver
zamelaars ze zouden uit
knippen om ze als echte 
zegels te verhandelen? 

Enveloppen die gebruikt 
worden door de Noorse 
filatehstische dienst zijn 
de laatste tijd bedrukt 
met een 'port betaald'-
kenmerk en een illustra
tie die de aandacht ves
tigt op het jubileum '100 
jaar Noorse postzegels'. 
Er is een versie voor prio
rity-post (blauw) en een 
versie voor standaardpost 
(groen). Catalogusuitge
vers zoals de Duitse Mi
chel negeren deze enve
loppen, omdat ze niet vrij 
verkrijgbaar zijn. Ze vor
men echter wel een inte
ressante aanvulling op 
een collectie Noorse 
postwaardestukken. 
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boordevol collecties, partijen, dozen, 
en veel losse nummers van A tot Z. 

Overtuig uzelf het kost een telefoontje 
of een brietlcaart, en bespaar veel geld !!!! 
Komt u gerust eens langs in mijn kantoor. 
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E-mail: info@postzegelhandelzeist.nl 
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Voor de zevennegentig-
ste keer hield de Neder
landse Bond van Filate
listen-Verenigingen zijn 
jaarlijkse ledenvergade
ring, ditmaal op 21 mei 
in Kerkrade, in de negen
honderd jaar oude Abdij 
van Rolduc. De voorzitter 
van de Bond, Ties Koek, 
opende de vergadering 
met een felicitatie aan de 
Eerste Kerkraadse Phila
telisten Vereniging, die 
haar vijftigjarig bestaan 
op indrukwekkende wij
ze vierde met de tentoon
stelling ParkstadFila 
2005. Kardinaal Simo
nis, zelf een verwoed ver
zamelaar, opende op vrij
dag 20 mei deze wed
strijdtentoonstelling in 
Categorie i en had alle 
tijd ingeruimd voor zijn 

hadden ondernomen. De 
volgende jaarvergadering 
zal wat meer centraal in 
het land (Ede) worden 
gehouden, om ook het 
Noorden een kans te ge
ven aanwezig te zijn. 
Zoals gebruikelijk wer
den in de jaarrede van de 
voorzitter de in het afge
lopen jaar overleden fila
telisten herdacht en wer
den filatelisten die zich 
in de afgelopen jaren ver
dienstelijk hebben ge
maakt onderscheiden. 
Tot Lid van Waardering 
werden benoemd de he
ren P.A. DaverschotenJ. 
Toussaint. De Van der Wil-
ligen-medaille werd toe
gekend aan mevrouw 
G.R. Beereboom-Lubben en 
aan de heer A. Hulkenberg. 
De voorzitter besloot zijn 

zit. Nu echter bleek dat 
bij het in één keer aan de 
orde stellen van alle ver
slagen, deze meteen ha
merslag konden worden 
goedgekeurd. 
Het hete hangijzer van 
deze vergadering was de 
noodzakelijke contribu
tieverhoging, zoals voor
gesteld door de Regio
raad. Van alle kanten 
werd hierop gereageerd, 
mede doordat het voor
stel nog niet in alle re
gio's was besproken. De 
levendige woordenwisse-
Ung - met hier en daar de 
nodige emotie - dwong 
het Bondsbestuur de ver
gadering tijdelijk te 
schorsen om ruggen-
spraak te kunnen hou
den over een mogelijk 
compromis. 
Dat compromisvoorstel 
kreeg in een schriftelijke 
stemming 208 stemmen 
voor en slechts 23 tegen; 

Bondsbestuur m Kerkrade: u.l.n.r Sj. Bangma, D. uan der Zee, S. Tuin, T. Koek, H. Buitenkamp en B. Mol 

hobby. Twee nog in zijn 
verzameling ontbreken
de zegels werden hem, 
als dank voor zijn optre
den, door het organisa
tiecomité aangeboden. 

De voorzitter was blij dat 
vertegenwoordigers van 
52 verenigingen de reis 
naar het verre Kerkrade 

jaarrede met de stelling 
dat de Bond van ons alle
maal is: samen bepalen 
we wat er moet gebeuren 
en wat de richting is. 

De goedkeuring van de 
zeventien jaarverslagen 
van de diverse Bonds
diensten was in de afge
lopen jaren altijd een hele 

daarmee werd vastgelegd 
dat de Bondsbijdrage per 
I januari 2006 wordt vast
gesteld op €4.-. 
Het voorstel van de 
Regioraad om ook voor 
de jaren 2007 en 2008 de 
hoogte van de bijdrage 
nu al vast te leggen werd 
door de vergadering ver
worpen. 

mi w I 

Paul Dauerschot (rechts) uicrd be
noemd tot Lid uan Waardering. 

Ook de heer J. Toussaint (links) 
uierd Lid van Waardering. 

Meurouu) G. Beereboom ontuing 
de Van der Willigcn-medaille. 

Verder werd aandacht be
steed aan het jaar 2008, 
als de Bond honderd jaar 
bestaat. In dit jubileum
jaar zal de Bond negen 
evenementen organise
ren, verdeeld over de di
verse regio's. 
Ook werd gesproken over 
een filatelistisch plat
form dat wordt opgezet 
om met betrekking tot 
het Nederlandse postze-
geluitgiftebeleid TPG-
Post gevraagd en onge
vraagd te adviseren. 
Nee, saai was het dit keer 
beshst niet! 

BEGELEIDING BIJ 
EXPOSEREN 

Ongetwijfeld heeft u al 
eens overwogen om zelf 
ook een tentoonstel
lingsobject te maken. 
Het komt er steeds maar 
niet van. U bezit wel het 
materiaal, maar u vraagt 
zich af: hoe zetje zoiets 
nu op? Tijdens Postex 

2005 in oktober a.s. or
ganiseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
van de NBFV weer een 
workshop, waarbij u op 
weg wordt geholpen om 
tot exposeren te komen. 
Wat moet u doen om deel 
te nemen? In het septem
bernummer van Filatelie 
vindt u een aankondiging 
van de NBFV van deze 

workshop. De daar ge
noemde brochure moet u 
aanschaffen en thuis 
doorlezen. U vindt daar 
basisinformatie over het 
opzetten van een ten
toonstellingsverzame
ling. Tijdens de works
hop wordt een en ander 
nog verduidelijkt. Ook 
wordt met de (deelnemers 
een rondgang gemaakt 

langs de geëxposeerde 
verzamelingen. Daar 
wordt u gewezen op de 
mogelijkheden die er 
zijn. En... natuurlijk kunt 
u met uw vragen en op
merkingen komen. 
Vooral meedoen! De 
workshop wordt gehou
den op zondagmorgen 16 
oktober om half elf en 
duurt ongeveer twee uur. 

http://www.nbfv


FEPA-EXPOSITIE 
BRNO 2005 

De FEPA-tentoonstelling 
BRNO 2005, die gehou
den werd in de Tsjeclii-
sche stad Brno, was de 
eerste postzegeltentoon
stelling in Tsjechië op 
Europees niveau. De ten
toonstelling vond plaats 
in de tentoonstellings
hallen van de stad van 10 
tot 15 mei 2005. Bijna 
veertig Europese landen 
deden mee en ook waren 
er inzendingen uit de 
Verenigde Staten. 

De tentoonstelling ver
liep voor de Nederlandse 
inzenders buitengewoon 
goed. Omdat Brno op 
'fatsoenlijke' afstand ligt 
van Nederland, konden 
enkele Nederlandse in
zenders de tentoonstel
ling ook zelf bezoeken. 
De Groot-goudcollectie 
The League of Nations, No 
Guarantee Jor Peace van An
ton van Deutekom was 
op speciale uitnodiging 
van de organisatie ten
toongesteld in het bij
zonder goed bewaakte 
gebouw waar de Erehof 

Het stadhuis van Brno, waarvan de bouw a\ begon m 1240. 

was ondergebracht. De 
collectie van H. van 
Dooremalen over Brno 
(Brunn) kreeg goud met 
de Grand Prix van de stad 
Brno! Een bijzondere 
prestatie 'in het hol van 
de leeuw'. 
De Nederlandse inzen
ders behaalden de vol
gende bekroningen: 

Goud: D. Speksnijder (Co
lumbus discouers the Neu) 
World, the dauJning of a new 
era), 94 punten*; H. van 
Dooremalen (Postal History of 
Brno up to 1875), 92 punten*; 
mevr. G. Beereboom-Lub
ben (Rotes ojthe Queen Beatrix 
Defmitiues Issue), 90 punten*. 
Groot vermeil:). Verleg (The 
Postal History of the Carpatho-
Ukraine 1786-1945), 88 pun
ten*; H. Buitenkamp (The 
parcel Post o/the Kingdom of 
Serbia, Croatia and Slovenia -
SHS 1910-1928), 87 punten; 
W. Tukker (Karlsbad - Postal 
History up to 1918), 86 pun-
ten. 
Vermeil: V. Coenen (Crna 
Gora-Montcnegro 1874-1916), 
82 punten; B. Beimers (Dra
gon in Space), 81 punten. 
Zilver (literatuurklasse): A. 
Kaplanian (The Revenue 
Stamps ojjordan & the Occupied 
Territory), 70 punten. 
*: ereprijs 

Eenkaderklasse 
Zilver: J. Kaijser (Hallo... spe
aking), 73 punten. 
Brons: G. Engelberts (Ver
schonen grenzen), 65 punten. 

Een indrukwekkend suc
ces voor de Nederlandse 
filatelie en een stimulans 
voor de toekomst! 

H. Buitenkamp 
Landscommissaris 

POSTEX 2005 
IN APELDOORN 

Op 14,15 en 16 oktober 
wordt in Apeldoorn weer 
het nationaal postzegele
venement Postex georga
niseerd, ook dit jaar weer 
met een tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, één
kader, jeugd, voordrukal-
bumbladen, catalogusin
zending en propaganda). 
De plaats is als vanouds 

de Americahal, Laan van 
Erica 50. Openingstijden: 
op vrijdag 14 oktober en 
zaterdag 15 oktober van 
10 tot 17 uur en op zon
dag 16 oktober van 10 tot 
16 uur. De toegangsprijs 
bedraagt € 5.-per per
soon, jeugd tot en met 17 
jaar heeft gratis toegang. 
Ook het parkeren is gra
tis. Waar is dat nog het 
geval? Een passe-partout 
(€ 10.-) geeft recht op on

beperkte toegang gedu
rende drie dagen. 
Uitvoerige informatie 
over Postex 2005 vindt u in 
het septembernummer 
van Filatelie. 
Informatie over Postex 
2005 is verkrijgbaar bij 
Leen Louwerse, Koningin 
Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, tele
foon 0182-395103.U 
kunt ook e-mailen via 
aartuansoest@lietnet.nl. 

TENTOONSTELLING 
VLISSINGEN 2005 

Op 12 en 13 maart 2005 
werd in Vlissingen een 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd in het ka
der van het zestigjarig be
staan van de Vlissin ŝe Fi
latelisten Vereniging. Het 
ging om een relatief klei
ne expositie met 31 in
zendingen. Deze inzen
dingen waren echter ge
spreid over maar liefst 
negen klassen! Dat zorg

de voor een bijzonder ge
varieerde tentoonstelling 
en het evenement was het 
bezoeken dan ook meer 
dan waard. In deze ten
toonstelling in categorie 
3 werden de volgende 
gouden medailles toege
kend: 
C.F. de Baar (Zeeuujse brief
post noar, uan en uia de Zui
delijke Nederlanden 1550-
1810); C.B. van Nugteren 
(Maximumkaarten van Bel
gië, Frankrijk en Spanje van 
uitgiften uo'dr 1940); E.S. 

Petrusma (De post op Wal
cheren in de Tweede Wereld
oorlog en De ontwikkeling 
van het nationale postmezen 
1811-1875 (UPU) op iVlid-
delburgse poststukken) en S. 
Bangma (Geduchte grom-
mer en knusse knuj^l; de 
beer!). 
In de eenkaderklasse 
werd eenmaal diamant 
toegekend, namelijk voor 
de inzending van C.F.L. 
Kaijser getiteld VooraJ-
stempelingen uan de Verenig
de Staten. 

IN MEMORIAM 
ARTHUR STEEGH 

Op zondag 26 juni kre
gen de leden van de 
Bondskeuringsdienst het 
volkomen onverwachte 
bericht dat Arthur Steegh 
de dag ervoor plotseling 
was overleden. Arthur 
was secretaris van de 
BKD sinds februari 1993, 
als opvolger van de heer 
K. Kouwenberg. In de 
ruim 12 jaar waarin hij 
deze functie vervulde gin
gen vele zendingen door 
zijn handen. Hij zorgde 
er voor dat de te keuren 
stukken werden geregis
treerd en aan de keur
meesters werden doorge
geven. Bij de terugzen
ding zorgde hij voor de 
facturen en de gewaar
merkte certificaten. Ver
der verzorgde hij de ver
slaglegging van de bij
eenkomsten van de BKD. 
Al deze taken werden 
door hem met veel en
thousiasme en grote 
nauwkeurigheid uitge
voerd. Hoewel hij niet di
rect bij de keuringen be
trokken was, kon toch 
van zijn grote kennis van 
druktechnieken en vooral 
van de vele filatelistische 
randgebieden, ruim ge
bruik worden gemaakt. 
Als filatelist was hij een 
buitenbeentje. Hij koos 
niet de gebaande paden 
en was nog een verzame
laar van 'de hele wereld', 
met als specialisatie eer
ste emissies en alle ze
gels die o.a. een politie
ke, sociale of geografi
sche betekenis hadden 
voor een land. Zijn verza

meling bevatte behalve 
gebruikelijke zegels veel 
ongebruikelijk materiaal 
zoals Zemstvozegels, alle 
mogelijke soorten fiscale 
zegels, maar ook post
stukken en postwaarde-
stukken. Hij was altijd 
bereid een deel van zijn 
collectie te tonen en toe 
te lichten, niet alleen om 
te vertellen wat de bete
kenis was van bepaalde 
stukken, maar ook waar
om hij juist deze in zijn 
collectie wilde hebben. 
Hij was lid van enkele 
verenigingen waaronder 
de Amsterdamse Postze
gelsociëteit (APS). 
Wij van de BKD zullen 
Arthur 's inzet en werk 
missen. Hij was een ai
mabel mens, die hield 
van fijne humor en waar
mee perfect kon worden 
samengewerkt. 
Op donderdag 30 juni 
hebben wij samen met fa
milie, collega's en vrien
den afscheid van Arthur 
genomen tijdens de cre
matieplechtigheid in 
Driebuis. 
Wij wensen zijn echtge
note en kinderen veel 
sterkte toe met de ver
werking van dit verlies. 

SYMPOSIUM VAN DE NEDERLANDSE 
ACADEMIE VOOR FILATELIE OP POSTEX 

Ook dit jaar zal de Neder
landse Academie voor Fi
latelie op Postex een sym
posium verzorgen. Het 
thema luidt Oorlog en 
Vrede. 
De leden Victor Coenen, 
Adam van der Linden, 
Fons Simons en Henk 
van der Vlist zullen spre
ken over onder andere de 
volgende onderwerpen: 
'De Volksstemming in 
Allenstein', 'Nijmegen, 
postale perikelen na de 
bevrijding' en 'Oorlogs
vervalsingen'. 
Het symposium wordt 
gehouden in een van de 
zalen van de Americahal, 
op zondagmiddag 16 ok
tober 2005, aanvang 13 u. 
U bent van harte welkom 
bij de dan plaats vinden
de gedachtewisseling. 

De Academie zal op Postex 
2005 ook aanwezig zijn 
met een informatietafel. 
Daar kunt u kennisma
ken met Notities, het blad 
van de Nederlandse Aca
demie voor Filatelie. 

BKD HEEFT EEN 
NIEUWE SECRETARIS 

De Bondskeuringsdienst 
(BKD) heeft een nieuwe 
secretaris benoemd. 
Het is de heer H. Veen, die 
de vacature vervult die 
ontstond door het overlij
den van de vorige secreta
ris, de heer A. Steegh. 
Het adres van de heer 
Veen is 2e Stationsstraat 
258, 2718 AC Zoeter-
meer. Zijn telefoonnum
mer is 079-3611910. 

539 

mailto:aartuansoest@lietnet.nl


MULTILATERALE GEMEENSCHAP 
VERGADERDE IN KERKRADE 

Abdij Rolduc. 

Onder voorzitterschap 
van Bondsvoorzitter Ties 
Koek hield de Multilate
rale Gemeenschap op i8 
en 19 mei zijn jaarlijkse 
vergadering. Voor de 
Bondsbestuurders van 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Neder
land was Kerkrade dit 
jaar de plaats van samen
komst. Helaas waren de 
vertegenwoordigers van 
de Liechtensteinse Bond 
deze keer verhinderd. 
Kerkrade was een voor de 
hand liggende plaats van
wege de multilaterale 
tentoonstelling Parkstad
FIIQ 2005, die aansluitend 
op de vergadering zou 
worden gehouden. 
De vergadering werd in 
de Abdij Rolduc gehou
den en bestond uit drie 
delen. Behalve het be
spreken van de 'eigen' 
zaken, werden ook af
zonderlijke gesprekken 
gevoerd met de hoofden 
van de filatelistische 
diensten van de nationale 
posterijen en  dit jaar 
voor de eerste keer  ook 
met de hoofdredacteuren 
van de nationale postze
geltijdschriften. In de 'ei
gen' vergadering kwam 

onder meer een aantal te
kortkomingen in de in
formatie over multilate
rale tentoonstellingen 
aan de orde. Besloten 
werd dat een gemeen
schappelijk draaiboek 
voor het organiseren van 
deze tentoonstellingen 
zal worden opgesteld. 
Verder werden ervarin
gen met het tentoonstel
len van eenkaderinzen
dingen en verzamelingen 
aan de hand van catalogi 
en voordrukalbums uit
gewisseld. Voor het jaar
lijkse seminar voor jury
leden uit de vijf aangeslo
ten landen zal Nederland 
dit najaar als gastheer 
optreden. Over een ge
meenschappelijke ten
toonstellingspas kon nog 
geen besluit worden ge
nomen, omdat de huidi
ge administraties van 
tentoonstellingsresulta
ten in de diverse landen 
nog te veel verschillen. 
Besloten werd dat de vol
gende multilaterale ten
toonstelling in 2008 in 
Wenen zal worden ge
houden. In de vergade
ring met de vertegen
woordigers van de poste
rijen spraken alle aanwe
zigen hun genoegen uit 
over de goede en prettige 
samenwerking. Zo wordt 
bijvoorbeeld in alle lan
den geregeld overleg ge
pleegd over het uitgifte
programma. In Oosten
rijk blijkt het fenomeen 
'persoonlijke postzegel' 
enorm in de belangstel
hng te staan. Sinds i april 
2004 zijn daar al meer 
dan drieduizend op
drachten verwerkt met 
een totaal van 3 miljoen 

zegels. Binnenkort kun
nen klanten ook de kleur 
en de nominale waarde 
bepalen. Het blijkt dat 
veel verenigingen deze 
zegels laten drukken om 
ze dan voor meer geld te 
verkopen om op die ma
nier de verenigingskas te 
spekken. Een beslissing 
over het al of niet mogen 
opnemen van 'persoon
lijke postzegels' in ten
toonstellingscollecties 
wordt voorlopig nog 
overgelaten aan de afzon
derlijke bonden. Verder 
blijken in Oostenrijk en 
Zwitserland bijzondere 
postzegels zoals Holz, 
Stickerei en KristallMar
ken, goed te verkopen. In 
Zwitserland verkoopt de 
post ook reizen naar mo
numenten die op postze
gels zijn afgebeeld en or
ganiseert men fotowed
strijden, waarbij van de 
beste foto's postzegels 
worden gemaakt. In Ne
derland kent men het 
probleem dat de postkan
toren niet van TPGPost 
zijn (Postkantoren bv is 
een jointventure van TPG
Post en de Postbank). De 
postkantoren verkopen 
niet alle door TPGPost 
uitgegeven zegels. 

^^Mfc»w^jU>^M»A     "LgB .iJJLÜL^UlJL!! " A = ^ = ^ 

^0-^-22 mei 2i^^^^ im ■ 
vmriHp 

Parkstad FUa 2005 
K E R K R A D E 

Persoonlijke postzegel met logo Multilaterale Gemeenschap. 

De nieuuje MGvoorzitter, Ench 
Boberer, ujordt̂ eiuk̂ euienst door 
NBFVpreses Ties Koek (rechts). 

De vergadering nam het 
principebesluit om in 
2008 in alle vijf landen 
een gemeenschappelijke 
multilaterale postzegel 
uit te geven, danwei een 
velletje met vijf verschil
lende nationale multila
terale postzegels. In dit 
verband sprak de heer 
Koek over 'het Wonder 
van Rolduc', als dit gere
aliseerd zou worden. 
In de vergadering met de 
hoofdredacteuren van de 
filatelistische tijdschrif
ten werd onder meer ge
sproken over de moge
lijkheden tot samenwer
king op redactioneel ge
bied. Getracht zal wor
den een gemeenschappe
lijke databank van foto's 
en artikelen op te zetten. 
Ook zaken als marketing 
en profilering van de tijd
schriften, met het doel de 
oplagen te vergroten, 
kwamen aan de orde. 
Omdat het Nederlandse 
voorzitterschap en secre
tariaatvan de JVlultilate
rale Gemeenschap dit 
jaar eindigden, werden 
deze functies aan het 

eind van de vergadering 
overgedragen aan Oos
tenrijk, dat in de komen
de drie jaren deze taken 
op zich neemt. 
Behalve alle zakelijke on
derwerpen werd ook het 
sociale element in de 
Multilaterale Gemeen
schap niet vergeten. 
TPGPost bood de deelne
mers na de eerste dag een 
diner aan. Als bijzondere 
geste had het bedrijf een 
aantal 'persoonlijke post
zegels' met het logo van 
de Multilaterale Gemeen
schap gedrukt en daar
mee de menukaarten ver
sierd. Als gastland liet de 
NBFV zich niet onbe
tuigd; de Bond bood alle 
deelnemers na de verga
dering in Abdij Rolduc 
eveneens een diner aan. 
De Bond kan terugzien 
op een bijzonder geslaag
de vergadering. Alle deel
nemers waren positief 
over de resultaten en over 
de wil om de samenwer
king op alle verschillende 
gebieden voort te zetten. 
Paul Daverschot 
Secretaris MG 

FEEST IN WEERT:.. 
JAN WILLEMS GEËERD 

Jan Willems van de vereni
^ ging Filatelica Weert e.o. 
<= werd op 26 april, tijdens 
^ de jaarvergadering van 
= die vereniging, met ver
^ schillende onderschei
co dingen geëerd voor zijn 
2 filatelistische inzet. 
;::: Hij is veertig jaar hd van 
^ de vereniging en daarvan 
^ was hij twaalfeneenhalf 
^ jaar secretaris. Hij is nog 
" zeer actief als voorzitter 
^ van de commissie nala

— " ^ tenschappen en was vele 
M A malen betrokken bij de 
• " " organisatie van tentoon

stellingen. Uit handen 
van de voorzitter van de 
NBFV, de heer Ties Koek, 
ontving hij de gouden 

Bondsspeld (foto). Voor 
zijn veertigjarig lidmaat
schap ontving de heer 
Willems uit handen van 
zijn voorzitter bovendien 
de Filatelica IVspeld en 
daarna ook nog de Me
daille van Verdienste be
horend bij het erelid
maatschap van de vereni
ging

WEENSE DRUKKEN: 
WEL OF GEEN ZEGELS 

Zijn de Weense drukken 
postzegels of niet? Velen 
hebben daarover een uit
gesproken mening: ze 
horen niet thuis in een 
postzegelverzameling. 
Maar waar is die mening 
op gebaseerd? Zijn het 
inderdaad geen postze
gels? De Catalogue Vienna 
& Philadelphia Printings 
and Sub Areas of the Repu
blic o/Indonesia probeert 
een antwoord te geven op 
die vraag. In een uitge
breide inleiding laten de 
samenstellers, Henk 
Ramkema en Leo B. Vos
se zien, dat hierover heel 
veel te vertellen valt! 
De prachtige, kleurige 

catalogus verscheen als 
vierde editie in augustus 
2003 in het Engels, uitge
geven door de gespeciali
seerde vereniging Dai 
Nippon. De afbeeldingen 
zijn werkelijk schitterend 
en de opzet is heel ruim. 
Het boek wordt overi
gens ook besproken in 
het 'Insuhndeartikel' 
van Peter Storm van 
Leeuwen, elders in dit 
nummer van Filatelie. 
Met zijn 290 bladzijden is 
het een standaardwerk 
dat in de bibliotheek 
thuishoort van elke ver
zamelaar van Neder
landsIndie en Indonesië, 
omdat het de periode be
strijkt van het begin van 
de Republik Indonesia 
van 1945 tot en met 1949. 

De catalogus kan worden 
besteld bij de Serviceaf
deling van de NBFV door 
€ 16.25 (inclusief porto) 
over te maken op post
bankrekening 2015960 
t.n.v. Serviceafdeling 
met vermelding van be
stelnummer 051. 
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PARKSTADFILA 2005 
EN FILAROLDUC 2005 
De jubilerende Eerste Kerk-
raadse Philatelisten Vcrcni-
ain^ (EKPV) kan terug
zien op een zeer geslaagd 
evenement in de Rodahal 
te Kerkrade, ParkstadFila 
2005. 
Ondanks de grote bergen 
zand op het plein voor de 
ingang (dat razendsnel 
opnieuw werd bestraal) 
wisten vele Nederlandse 
en buitenlandse bezoe
kers de hal te vinden. 
Vooral op zaterdag was 
het soms heel druk en 
niet alleen bij de vele 
handelaren die hun voor
raad hadden uitgestald: 
ook tussen de kaders van 
deze tentoonstelling in 
categorie i was het heel 
bedrijvig. 
Het tweede evenement, 
FiIaRolduc 2005, vond 
plaats in de meer dan ne
genhonderd jaar oude 
Abdij van Rolduc. Hier 
was een tentoonstelling 
georganiseerd in catego
rie 3 en wel in het kader 
van de vijfentwintigste 

EuroPhila-tentoonstelling 
en de Limburgse Filate-
listendagen. 

Catalogus 
De catalogi van beide eve
nementen waren samen
gevat in één boekwerkje, 
dat heel mooi was uitge
voerd. Behalve de inzen
dingen van de tentoon
stellingen waren er ook 
aardige, lezenswaardige 
artikelen m te vinden, 
waarvan een in het Duits: 
Die Markentaschchen des 
Kleintualsertals van Frans 
Hermse, voorzitter van 
de jury van de tentoon
stelling in categorie i. 
J. Ickenroth schreef De 
Fahrpostflflenturen in Venlo, 
Roermond en Sittard. 
Voor het catalogusdeel 
gewijd aan FilaRolduc 
schreef Jo Toussaint een 
thematisch artikel van de 
met de titel Mijnbouu): 
nostalgie en iDerkelijkheid -
heel toepasselijk dus. De 
afbeeldingen van de post
zegels bij dit artikel wa-

Kordinaal Simonis:. prominent aanwezig op de opening .. 

ren voorzien van grote 
zwarte rouwranden. Toe
val? 

Bekroningen 
ParkstadFila 2005 
De jury van ParkstadFila 
2005, die zoals gezegd 
onder voorzittersschap 
stond van Frans Hermse, 
bestond uit meer dan 
dertig personen uit Ne
derland, Duitsland, Oos
tenrijk en Zwitserland. 
De hoogste bekroning 
was voor de heer B. Vogel 
uit Oostenrijk voor zijn 
inzending Die amtlichen 
Postkarten der Schmelz uon 

1870 bis ca igoo. Deze 
verzameling postwaarde-
stukken ontving 93 pun
ten, vertaald in Groot 
goud, met ereprijs. 

De hoogste bekroningen 
van Nederlandse inzen
ders: 

Groot goud: R.L.P.G. van 
Unen (Tarieven en bestemmin
gen 18617 Nederlond), 91 pun
ten*; R. Onstwedder (Postta-
neuen, regeerperiode 'Prinses 
Wilhelmina' 1891-1899), 91 
punten; Olga Husson (Wen
telende iDieken, ratelende 
raderen), gi punten*; D. van 
der Wateren (Nepal Revenues), 
go punten. 

Goud: C.F. de Baar (Grcns-
ouerschrijdende briefpost uan, 
noar en via Zeeland 1550-
1810), 88 punten; A.H.J.M. 
Brul! (Korneual entlarvt), 88 
punten; Z. van Duijn (Europe, 
a community in process), 88 
punten; M.H.A.M. Jochoms 
(Elephantelogy), 88 punten*; 
P.J.A. van Nies (Hetgczmsle-
ven van de vogels), 88 punten; 
M.J.M. Blank (TheTelegraph 
oJGrcat Britain), 87 punten*; 
D.P. Jimmink (World o/Gym-
nastics), 87 punten; Patrick 
Peschke (Griezelig hè), 86 
punten*; C.J. Heemskerk 
(Nederland 1852, zegels, stem
pels, brieven), 85 punten; P.A. 
Stobbelaar (Uit de school ge
klapt. .), 85 punten; J. Ve
raart (Postbeuiijs/ormulicren 
1884-1955, voltooid verleden 
tijd), 85 punten; F.H.H. Wil
lems (Kamppost van en naar 
Nederland tijdens de Tujeedc We
reldoorlog), 85 punten. 

*: ereprijs 

Eenkaderinzendingen 

Diamant (max. 40 punten): 
D. Koelewijn (Gevleugelde 
postbodes), 37 punten; G.J. 
Berger (De harp in Beethovens 
muziek), 36 punten; 
M.A.C.M, van den Ende 
(Pels, een 'bont' verhaal), 34 
punten; M.B.H.). Waanders 
(Het hologram geeft dejilatelie 
een extra dimensie), 34 punten. 

TENTOONSTELLINGEN 
2006-2009 

Jubilerende postzegelver
enigingen denken bij het 
organiseren van een eve
nement vaak meteen aan 
het houden van een ten
toonstelling. Meestal 
gaan de gedachten dan 
uit naar een propaganda-
tentoonstelling en soms 
ook denkt men aan een 
tentoonstelling met jure
ring. Twee jaar voordat 
zo'n evenement plaats
vindt, moet de aanvraag 
binnen zijn bij de com
missaris Evenementen 
van de NBFV. 
Enkele jaren geleden 
werd duidelijk, dat het fi
nancieel niet meer haal
baar was om elke aan
vraag te honoreren. Het 
aantal tentoonstellingen 
dat jaarlijks kon worden 
gehouden, werd toen te
ruggebracht tot acht, met 
minimaal honderd ka
ders per evenement. Dit 
aantal is nu terugge
bracht tot zeven tentoon
stellingen per jaar, al dan 
niet met jurering. 
Wel blijft het mogelijk 
om kleine exposities te 
houden met een beperkt 
aantal kaders. Bij ten
toonstellingen met min
der dan honderd kaders 
geldt het volgende. De 
kaders moeten met eigen 
vervoer in Haarlem wor
den opgehaald en terug

gebracht. Via het Bonds
bureau moeten de kaders 
door de organiserende 
vereniging worden verze
kerd. Als gebruik wordt 
gemaakt van de transpor
teur (de firma Duineveld 
in Haarlem, telefoon 
023-5313780) vervalt de 
voorwaarde tot verzeke
ren. Maar te allen tijden 
moet de commissaris 
Evenementen vóóraf van 
het gebruik van de kaders 
in kennis worden ge
steld! 
Voor tentoonstellingen 
met meer dan honderd 
kaders zijn de jaren 2006 
en 2007 al volgeboekt. 
Daar kan dus echt geen 
evenement meer bij. Voor 
het jaar 2008 ligt de situ
atie anders; de NBFV be
staat dan honderd jaar en 
besloten is om in het ge
hele land tentoonstellin
gen te houden om dit 
heuglijke feit te vieren. In 
totaal worden negen ten
toonstellingen gehouden 
en de organisatoren daar
van zijn op de hoogte. 
Pas voor het jaar 2009 
kunnen weer aanvragen 
worden ingediend en dat 
dan tot uiterlijk 31 de
cember 2007. Maar voor 
2009 geldt weer, althans 
zoals het er nu naar uit
ziet, het maximumaantal 
van zeven stuks met mi
nimaal 100 kaders. 
Paul Walraven 
Commissaris Evenementen 

ONTWERP VAN DE MEDAILLE VOOR 
PARKSTADFILA 2005 

Voor de multilaterale ten
toonstelling ParkstodFila 
2005 in Kerkrade (20, 21 
en 22 mei 2005) ontwierp 
Paul Walraven, commis
saris Evenementen van de 
NBFV, een speciale me
daille. Het ontwerp zag u 
in Filatelie van mei jL, op 
bladzijde 384. 
Naar aanleiding van vra
gen van belangstellenden 
over de afbeelding, volgt 
hier een toelichting van 
de ontwerper. 'Op het 
ontwerp is de mijn
schacht NuUand weerge
geven, met op de achter
grond de kaart van Ne
derland met daarop een 

stip die de plaats aan
geeft waar Kerkrade te 
vinden is. De mijn
schacht Nulland - eerst 
Nieuw-Neuland - gehe
ten, behoorde tot de Do-
maniale Mijn (opgericht 
in 1919). De schacht werd 
gebouwd in 190g en had 
een diepte van 150 meter. 
Eerst stond er een ronde 
schoorsteen als intrek
kende ventilatieschacht. 
De schacht werd later 
voorzien van twee liften 
en een ladderafdaling. In 

1913 werd de schacht ver
diept tot 200 meter, in 
1919 tot 260 meter. De 
oorspronkelijke schoor
steen werd verhoogd en 
ter versteviging - dit van
wege de hevige trek
krachten - voorzien van 
schoorbogen. In 1951 
verloor de schacht de 
functie van transport
schacht en deed ze alleen 
nog dienst als ventilatie
schacht. De schacht werd 
gesloten op vrijdag 29 
augustus 1969. De 
schacht werd in 1974 of
ficieel aangemerkt als 
mijnmonument.' 

] 



ILAmJSnSCHE 
Opgaven voor deze rubrielc 
in het oktobernummer 2005 
(verschijnt medio oktober 
2005) moeten uiterlijk op 1 
september 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 tentoonstellingen in de 
categorieën 2 en 3, eenkader, 
jeugd, voordrukalbumbla-
den, catalogusinzendingen 
propaganda. Americahal 
Apeldoorn, Laan van Erica 
50. Openingstijden: op vrij
dag 14/10 en zaterdag 15/10 
van 10 tot 17 uur en op zon
dag 16/10 van 10 tot 16 uur. 
Aanmelding en informatie: 
Leen Louwerse, Koningin 
Wilhelminastraat 51, 

2811 TT Reeuwijk, telefoon 
0182-395103 of e-mail 
aartuansoest@hetnet.nl. Zie ook 
de website u;u;u).nupu.nl! 
• 22 en 23 oktober: 
's-Hertogenbosch. HcrtoflPost 
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 19, 5301 
BM Zaltbommel, telefoon 
0418-680790, e-mailadres 
reneuanachterberg@tiscali.nl. 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Raja 2005 - Limphi-
lex XXXVI, lustrumtentoon-
stelling (55-jarig bestaan) 
met deelname in de klassen 2 
en 3 plus eenkaderklasse, 
open klasse en jeugdklasse. 
Motto: Uit de oude schoenen
doos. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertha-
straat i. Ca. 300 kaders, han
delaren- en jeugdactiviteiten. 
Inlichtingen: G. Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495-533862, e-
mail3.p.hendrjloc@20nnet.nl 
• 28,29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel
tentoonstelling ter gelegen
heid van het loo-jarig bestaan 
van de Philatelistenclub Rot
terdam. Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. Pro
gramma en openingstijden 
nog onbekend. Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 20, 
2612 BD Delft, telefoon 015-
2141701, e-mailadres 
a.ritmeestcr@planet.nL 
• 4,5 en 6 november: 
Nieuwegein. Geinpost 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: 
op vrijdag 4/11 van 19.30 tot 
22 uur, op zaterdag 5/11 van 
10 tot 18 uur en op zondag 6 

POSTEX 2005 
14, 15 EN 16 OKTOBER 

AMéRICAHAL APELDOORN 

november van 10-16 uur. 
Deelnameformulieren zijn 
verkrijgbaar bij A.J.S. Vis, 
Tentwagendrift3, 3435 AC 
Nieuwegein, telefoon 030-
6049758, e-mailadres 
in/o@postI(oets.nl. 
• 4,5 en 6 november: 

j Nieuwegein. 44ste Dag uan de 
I Aerojilatelie, georganiseerd 

door 'De Vliegende Hollan
der' tijdens Geinpost 2005, in 
samenwerking met 'De Post-

i koets'.'t Veerhuis, Nijemon-
j de 4. Luchtposttentoonstel-
! ling (categorieën 2 en 3, een-
I kader-, open klasse en propa

ganda). Thema: 'Luchtpost 
Suriname 1929' (andere col
lecties ook welkom). Aan
meldingen (uoor 1 juni 2005) 
bij Secretaris 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13. 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424, e-mailadres 
u)uanderhelm@ncrunet.nl. 
• 5 november: 
Oud-Beijerland. Postzegel
evenement ter gelegenheid 
van het 45-jarig bestaan van 
I.V. Philatelica-afdeling 
'Postzegelvereniging'Hoek-
sche Waard'. CSG Willem 
van Oranje, Randweg 2. Han-
delarenstands, dubbeltjes-
hoek, etc. Inlichtingen: 
Th.N.H. van Leeuwen, Oli
vier van Noortsingel 11, 3262 
EK Oud-Beijerland, telefoon 
0186-617706. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 21 augustus: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-17. 
• 27 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Oldenzaal. De Boom, Bent-
heimerstraat43,10-17. Tele
foon 0541-518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10,10-13. Telefoon 
0475-481347. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
• 3 september: 
Hendrik Ido Ambacht. Sand-
ido. Reeweg 79,12.30-16. Te
lefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354.. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat 4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 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-

i 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. 
• 6 september: 
Leur. Het Turfschip, Lange 
Brugstraat 93,13.30-16.30. 
Telefoon 0165-317509. 
• 10 september: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
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: 
Boxtel. Vmbo-College, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerwegi82b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 15 september: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19-
22. Telefoon 0167-563887. 
• 16 september: 
Oegstgeest. Heemwijck, Ro-
zenlaan hoek Narcissenlaan, 
14-onbekend. Telefoon 071-
5156534. 
• 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 
(na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. Dr.). v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Woerden. Filatelistische contact
groep Islamitische Wereld Al-Ba-
rid. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
481070. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
• 18 september: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 9-17. In
lichtingen:), ladot, Spoor
wegstraat 17,3200 Aarschot 
(België). 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraat99,10-16. 
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. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp, Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Deventer. Wijk- en Zalencen
trum, J. van Vlotenlaan 85, 
10-16. Telefoon 0570-
652596. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
495899. 
Veenendaal. CSG, Industriel
aan 16,10-16. Telefoon 0318-
557010. 
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. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58,9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 10-13. Telefoon 
0475-481347. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Goudenregenstraat 2,10-
16.30. Telefoon 0544-
375707-
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
• I oktober: 
Ede. De Kei, Peppelensteeg 
12,10-17. Telefoon 0318-
638634. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg79,12.30-
16. Telefoon 078-6814441. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldi-
straat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 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, Balije-
laan 2a (ingang Croese-
straat), 10-15. Telefoon 030-
2886832. 
• 2 oktober: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 396,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
• 4 oktober: 
Leur. Het Turfschip, Lange 
Brugstraat 93,13.30-16.30. 
Telefoon 0165-317509. 
• 5 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Ruilbeurs 
speciaal uoor ouderen. De Wie-
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ken,Wassenaarsestraat 5, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
• 8 oktober: 
Gouda. De Heeren van 
Reeuwijck, Kolkmanstraat 3, 
10-16. Telefoon 0182-
528770. 

JUBILEUM-
RUILBEURS 
GOUDA 

HEEREN VAN 
REEUWIJCK 

KOLKMANSTR. 3 
ZATERDAG 
8 OKTOBER 

Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12-
16. Telefoon 06-15224937. 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandstraat, 10-16. Tele
foon 0118-628917. 
Utrecht. Internationale Verza-

melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17 (ook op 
9/10). Telefoon 0317-614760. 
• 9 oktober: 
Boxtel. Vmbo-College, Baan-
derherenweg2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Sint-Niklaas (België). Post-
stukkcnbeurs. Stadszalen, Leo
pold Il-laan, 9-17. Inlichtin
gen: E. Braem, Heidebloem 
68-bus 4, 9100 Sint-Niklaas. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 

POSTZEGELVEILINGEN 
2 oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
Post̂ eschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, T 0165-527130. 
e-mail: mb@jilatelist.[om; 
website: louiui.jilatelist.com. 
2 oktober: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur, Boekenland (waarin op
genomen: gedeelte van de bi
bliotheek Pieter van de Loo), 
Postbus 170, 4700 AD Roo
sendaal, T 0165-527130. e-
mail: mb{5)Jilatclist.com; web
site: u)U)u;.Jilatelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

I september 
Weken van de Kaart 2005; velle

tje met drie verschillende 
postzegels van 0.39 euro 
(gegomd) 
22 september 
Wotermanaäcment in China en 
Nederland; twee verschillende 
postzegels in een velletje van 
tienmaal 0.81 euro (gegomd); 
tweeling emissie met de PTT 
van de Volksrepubliek China. 
8 oktober 
5 o jaar World Press Photo; velle
tje met tien verschillende 
postzegels van 0.39 euro 
(gegomd) 
14 oktober 
Mooi Nederland (Papendrecht 
en Roermond); velletjes met 
vijf postzegels van 0.39 
euro (gegomd) 
14 oktober 
JMooi Nederland (verzamelvel 
i); velletje met vijf verschil
lende postzegels van 0.39 
euro(gegomd) 
Mooi Nederland (verzamelvel 
2); velletje met vijf verschil
lende postzegels van 0.39 
euro (gegomd) 
14 oktober 
Prestifleboekje Mooi Nederland; 
prijs 9.95 euro 
14 oktober 
Treinen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels van 0.3g euro 
(gegomd) 
8 november 
Kinderpostzegels 2005 ('veilig 
en wel', ontwerp Dick Bru-
na); velletje met zes verschil
lende toeslagzegels van 
0.39+0.19 euro (gegomd) 
8 november 
Prestigeboekje 'Vijftig jaar Nijn-
t)c'; 9.95 euro 
24 november 
Decemberzegels; tien verschil

lende postzegels in velletie 
van 20X 0.2g euro (zelfkle
vend) 
24 november 
Persoonlijke Decemberzegels; vel
letje met tien postzegels van 
0.29 euro (gegomd) 
24 november 
Goede-doelenzegel; tien verschil
lende postzegels in velletje 
van 20X 0.294-0.10 euro (zelf
klevend) 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 "ur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 u"''; op 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.-
65-plussers €4.50 
4- t/m 12 -jarigen €3.-
Rabo/NS- kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5.-p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de smdiezaal post- en post-
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 

meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070-
3307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Bondsbibliotheek is vie
rentwintig uur per dag be
reikbaar! 
Voor internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV i,www.nbjv.n\) en 
het aanklikken van de Biblio
theek-zegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. 
U vindt er een overzicht van 
de lopende tijdschriftenabon
nementen, 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u de Bondsbibliotheek op de 
gewone wijze e-mailen; het 
adres is bibliotheek@nbJv.org. 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 

E-MAIL: KEES.VERHULST(5)WANAD00.NL 

's-grav/enhag 

JULI 2005, 
KKT 
Bij het zien van de afbeelding 
hierboven zult u wellicht den
ken dat er een nieuw stempel 
in gebruik is genomen met de 
afbeelding van een komkom
mer, maar daarin vergist u 
zich dan. De illustratie toont 
aan dat het bijzonder rustig is 
op het gebied van nieuwe 
poststempels en de afbeel
ding illustreert de komkom
mertijd. Deze maand kan ik u 
alleen maar de afbeelding to
nen van een stempel dat ik 
vorige maand al had aange
kondigd en verder laat ik een 
stempel zien waarbij de vraag 
rijst of we hier überhaupt wel 
van een stempel kunnen 
spreken. 

Wereldmuziekconcours 
Van 7 tot en met 31 juli jl. 
werd in Kerkrade het vijftien
de Wereldmuziekconcours 

gehouden. Ter gelegenheid 
hiervan werd ook een bijzon
der poststempel gebruikt, zo
als u trouwens ook al kon le
zen in hetjuninummervan 
Filatelie. De afbeelding had u 
echter nog te goed en die ziet 
u dan ook hierbij. Het zal u 
niet ontgaan dat het om een 
gestileerde posthoorn gaat 
die de tekst 15e Wereld Muziek 
Concours uitblaast. 
Als u nog een afdruk wenst 
van dit stempel, dan kunt u 
voldoende gefrankeerde 
poststukken (in een voldoen
de gefrankeerde omslag) 
zenden aan de CollectClub 
van TPGPost, afdeling Stem-

peHng, Postbus 30051,9700 
RN Groningen. Zet u links
boven op de envelop Stempel 
Muziekconcours. Aanvragen 
voor stempelafdrukken dient 
u Door 51 augustus 2005 in te 
zenden! 

Groeten uit Apeldoorn 
Vorige maand ontvingen de 
meeste Nederlandse huis
houdens een kaart met de 
tekst Groeten uit Apeldoorn. Het 
gaat bij deze kaart om een re
clameactie van de verzeke
ringsmaatschappij Centraal 
Beheer. De kaart is voorzien 
van een gedrukte port-be-
taaldzegel, die 'ontwaard' is 

met een gedrukt poststempel 
dat de tekst Centraal Beheer 
Achmea vermeldt (zie onder
aan de pagina). Voor het noe
men van deze naam in deze 
rubriek krijg ik geen provisie, 
maar de vraag kwam bij mij 
op of we hier überhaupt wel 
kunnen spreken van een 
postzegel, danwei een bij
zonder poststempel. Het zou 
hier kunnen gaan om een 
persoonlijke postzegel met 
een afbeelding van een tele
foon en een persoonlijk post
stempel. Maar zowel de zegel 
als het stempel is rechtst
reeks op de icaart gedrukt. 
Een fosforbalkje is niet waar

neembaar. Wat denkt u: hoe 
zullen we dit noemen? 
Reacties van lezers 
Van de heer Zeuiald uit Arn
hem ontving ik de volgende 
reactie: 'Op pagina 46g, der
de kolom onderaan begint 
de tekst met: "Tijdens de 
Open Dagen van de Konink
lijke Landmacht [in 2005 
enz...]. Dit is niet juist, want 
u hebt het hier over de Open 
Dagen van de Koninklijke 
Luchtmacht op 17 en 18 juni 
op Gilze-Rijen." De heer Ze-
wald heeft natuurlijk hele
maal gelijk. Reacties van le
zers worden uiteraard bij
zonder op prijs gesteld. 

http://www.muscom.nl
http://www.nbjv.n/
mailto:bibliotheek@nbJv.org


OP BEZOEK BIJ EEN 
EMINENT FILATELIST 

In gesprek met Adrianus Simonis, aartsbisschop van Utrecht 
TEKST EN FOTO: PAUL WALRAVEN, AMERSFOORT 

In utrecht bezocht faul Walraven ( I V J I ) kardinaal 

Adrianus Johannes Simonis (1931) , de man die in mei jl. 

ParksfadFila 2005 opende. Paul ontdekte dat zijn 

gesprekspartner en hij - behalve een zo goed als 

samenvallende geboortedatum - ook het enthousiasme 

voor het verzamelen van postzegels en de bewondering 

voor mineralen gemeenschappelijk hebben. 

Adrianus Johannes Simonis, 
sinds 1983 aartsbisschop van 
Utrecht en daarmee de negen
enzestigste opvolger van Sint 
Willibrord, is net verzamelen 
van postzegels bijna met de 
paplepel ingegoten. Zijn vader 
w/as een fervent verzamelaar en 
al vanaf zijn zevende jaar trad 
Ad Simonis in diens voetspo
ren. En om zijn verzameling te 
kunnen aanpassen en uitbrei
den, nam hij zoals zovele jonge 
verzamelaars deel aan het ruiï-
verkeer. 'Hoe graag en hoeveel 
ik ook verzamelde, je beschikte 
als kind in de jaren '30 van de 
vorige eeuw natuurlijk maar 
over heel weinig miadelen,' ver
telt hij me , gezeten in zijn ka
mer in het bisschoppeliJK paleis 
in Utrecht. Als de kardinaal me 
in de loop van het gesprek ook 
nog een interessante steen laat 
zien is het of ik - verzamelaar 
van mineralen - mijn eigen le
vensverhaal hoor: postzegels, 
belangstelling mineralen, te 
weinig geld om alles wat mooi 
is aan te schaffen en toch tevre
den zijn met alles wat je bij el
kaar heb gebracht - Ad Simonis 
en ik hebben dus meer gemeen
schappelijk dan alleen het feit 
dat we beiden in november ^ 931 

- hij op de 26ste, ik op de 7de -
geboren zijn! 

ZELFGEMAAKT ALBUM 
Toen Ad Simonis acht jaar was, 
kreeg hij wat geld van zijn 
grootvader. Daarmee ging hij 
naar een postzegelwinKel in 
Haarlem waar hij de kinderze
gels van 1930 kocht, die hij 
thuis eindeloos en met enorm 
veel plezier onder de loep be
keek. Dat zorgvuldig bekijken 
van zegels doet kardinaal Simo
nis nog altijd. 'Pas dan zie je 
wat een kleine kunstwerkjes het 
zijn!' zegt hij enthousiast. 
De eerste verzameling die hij bij 
elkaar bracht - ze werd gehuis
vest in een zelfgemaakt album -

is helaas verloren gegaan. Hij 
verkocht de collectie in 1950 
aan een medestudent. 'Ik ben 
op 15 juni 1957 door monseig
neur Jansen, de eerste bisschop 
van Rotterdam, in de kathedrale 
kerk van St.-Laurentius aan de 
Westzeedijk te Rotterdam tot 
priester gewijd. In 1966 werd ik 
kapelaan in Den Haag. Ik kreeg 
het daar zó druk dat ik er be
nauwd van werd. Mijn zwager 
raadde mij toen aan de hobby 
weer op te pakken.' 

DRAAD OPGEPAKT 
'Ik beleef nu veel plezier aan 
mijn zegels,' zegt Ad Simonis. 
'Ik verzamel Nederland, alle 
landen van West-Europa en Is

raël en ik heb ook een collectie 
op het thema Christendom op 
postzegels. Als je zo'n drukke 
baan hebt als ik wordt dat na
tuurlijk wel avondwerk. Na tien 
uur 's avonds zet ik de tv aan en 
met de actualiteitenrubriek 
Nova op de achtergrond komen 
de postzegels dan op tafel.' 

WILLIBRORDUS 
'Ik kan me niet onttrekken aan 
het idee dat de Nederlandse ze
gels van voor 1940 beter ver
zorgd waren dan nu,' zegt Ad 
Simonis. 'En dan heb ik het niet 
over de kwaliteit, de technolo
gie of de drukmogelijkheden. 
Die zijn tegenwoordig veel be
ter. Nee, ik heb het dan over het 
vaak heel bijzondere teken- en 
graveerwerk van de zegels van 
vroeger. Een emissie die ik 
vooral bewonder is die van 
1939, die met de portretten van 
Willibrordus.' 

RUSTPUNT 
Dat de tijden veranderen als het 
om verzamelen gaat is de kardi
naal niet ontgaan. 'Natuurlijk is 
het ook mij opgevallen dat jon
geren het postzegels verzame
len verwaarlozen,' zegt hij. 'Er 
zijn te veel andere zaken waar 
ze zich mee bezig kunnen en 
moeten houden. Ik vind dat 
jammer, erg jammer.' Kardinaal 
Simonis zou graag zien dat ook 
jongeren zich weer meer verdie
pen in postzegels en hun ge
schiedenis. 'Het gaat immers 
niet alleen om het verzamelen, 
maar ook om wat er op de ze
gels te zien is. Postzegels zijn 
bijzonder educatief: spelender
wijs kun je veel leren over de 
cultuur, geschiedenis en men
sen van een bepaald land of ge
bied.' En er is - zo benadrukt Ad 
Simonis - nog een andere reden 
om je in postzegels te verdie
pen: 'Het is in deze hectische 
tijd heel verstandig om er een 
hobby op na te houden. Al is 
het alleen maar om je dagelijk
se beslommeringen even te 
kunnen vergeten.' 

Links Kardinaal Simonis 'Postzegels zijn 
bijzonder educatief spelenderwijs kun je veel 
leren over de cultuur, geschiedenis en 
mensen van een bepaald land of gebied.' 
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LOKETSTROKEN IN DE 
VERENIGDE STATEN 

De 'Postage Validation Imprinter' (PVI) 
D O O R H . A . W O L F 

Het in beeld brengen van de 
wereld van de Amerikaanse ba
liefrankeermachinestroken is 
beslist niet gemakkelijk. Zoeken 
op Internet levert nagenoeg 
geen informatie op. De gege
vens die nu volgen zijn dan ook 
voornamelijk het resultaat van 
eigen onderzoek. Ik heb na
vraag gedaan bij medewerkers 
van postkantoren in de diverse 
staten, maar ik heb ook gebeld 
meten emailberichten uitge
wisseld met het hoofdkantoor 
van de US Postal Service in Was
hington DC. Verder heb ik brie
ven geschreven aan diverse 
bronnen. 
De nu volgende bijdrage is on
derverdeeld in zeven hoofdstuk
ken. De verwijzingsnummers 
op afbeelding i corresponderen 
met die hoofdstukken. 

INLEIDING 
In de loop van 1992 is de Ame
rikaanse postdienst, US Postal 
Service, begonnen met het in
stalleren van loketfrankeerma
chines die zelfklevende fran
keerstroken metthermodruk 
produceren {afbeeldingen 2 en 
3). Ze staan bekend als PVI's 
(PVI = Postage Validation Im
printer). Tot in 1998 werden de 
tarieven op een gewoon com
putertoetsenbord ingetypten 
vervolgens uitgeprint. Sinds
dien zijn geleidelijk aan IBM
touch screen computers in ge
bruik genomen, waarin de 
meeste tarieven zijn voorgepro
grammeerd. 
Na een proefperiode in april 

Voor avonturiers is er op deze wereld altijd nog wel een 

onontdekte plek te vinden, al moet je daarvoor vaak 

verre wildernissen opzoeken. Voor filatelistische 

avonturiers geldt dat ook. De auteur van de nu volgende 

bijdrage ondernam de afgelopen jaren enkele expedities 

naar postkontoren in de Verenigde Staten. Het leverde 

een boeiend 'reisverslag' op. 

Afbeelding i  De hoofdstukken wan dit artikel gerubriceerd 1 tekstinstelling; 
2 bovenrand, 3 streepjecode, 4 het USPSlogo, 5 de viercijfercode, 6 reeks van tien cijfers 

en 7 waardeopdruk. 

1992 in enkele postkantoren in 
Californië zijn de stroken vanaf 
eind juni 1992 geleidelijk inge
voerd. Er zijn meer dan 85.000 
machines in gebruik. Bij de In
troductie van de frankeermachi
nes in 1992 kregen de postme
dewerkers een handboek, waar
in ook oefenopdrachten ston
den. Een medewerkster in 

Phoenix (Arizona) was zo vrien
delijk een paar bladzijden uit 
haar handboek af te staan. De 
uitgeprinte stroken zijn op 20 
november 1992 in de vakjes ge
plakt [afbeelding 4). 

1 . TEKSTINSTELLING 
De automaten worden geleverd 
met een standaardtekstinstel
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Afbeelding 5 

ling, die de beheerder van het 
betrokken postkantoor moet 
programmeren met de plaats
naam, de staat en de postcode 
van het kantoor. Afbeelding $ 
toont een strook van een post
kantoor waarop dat niet is ge
beurd. Daardoor zien we op 
deze strook de tekst UNIT CITY 
(de stad waar de unit of het kan
toor staat), ST (de staat) en 
daaronder ooooo (de vijfcijferi
geZIPcodevan het kantoor). 

Tekstinstelling plaatsnaam 
Op sommige stroken wordt de 
plaatsnaam afgekort, zoals 

Afbeelding^ 



MrtY 08 OD 
HMOUNT 

$3.40 

Aflieelding 6 

1 

Aßeeldmg 7 

SF CA (San Francisco, Califor
nia, apeeldmg 6) en NY NY 
(New York, New York, 7). 

Tekstinstelling staat 
Op sommige stroken wordt de 
aanduiding van de staat dubbel 
vermeld Voorbeelden een 

U S POSTnCE 
COLCHESTER IL I I 

62326 
JUL 17 ' 0 2 

HHOUNT 

$1,84 
00087218 07 

Afbeelding 8 

Bijzondere locaties 
Diverse postkantoren zijn met 
binnen een van de vijftig Ameri
kaanse staten gevestigd, maar 
binnen legerlocaties elders in 
de wereld De persoonlijke post 
van legerpersoneel kan daar 
worden verzonden en daartoe 

f^^s^:^ 

Ajbeeldmg 15 

Afbeelding 12 

worden ook PVI's gebruikt 
De postcodes van alle postkan
toren in legerlocaties beginnen 
met AP 96, gevolgd door drie 
cijfers De PVI m ajbeeldmg M 
vermeldt APO voor Army Post 
Office, gevolgd door de postco
de AP 9625S Uit naspeuringen 
IS mij gebleken dat het hier net 
Bravo Dat, jogt/i Personnel Servi
ce Battalion in Zuid Korea be
treft 
Op een volgende PVI staat met 
APO AP, maar de legerlocatie 
YOKOSUKAJA, dus met de af-
kortmgJA, alsof Japan een van 
de Verenigde Staten is De post-

Afbeeldingiö 

limeter {ajbeeldmg 15) Er zijn 
ook stroKen met een rand van 
zeven millimeter [ajbeeldmg 

In april 2005 ontving ik een en
velop waarop \/\\f Purple Heart 

'CËRTÏFÏEÓmiL^ 

Ajbeeldmg 19 

Er bestaan ook stroken met een 
reeks verticale codebalkjes voor 
grootformaat enveloppen, in de 
Verenigde Staten/at genoemd 
Naarmate het adres van be
stemming vollediger is inge 
toetst, wordt de streepjescode 
langer We zien dit bi) een korte 
codebalk voor bestemming 
93463 (Solvang CA, ajbeeldmg 
20), een wat langere codebalk 
voor bestemming 93463-2961 
(een straat in Solvang CA, aj
beeldmg 21) en een maximale 
codebalk voor bestemming 

&ïS-?0'ï'V \ fc03 l l „ J , ) ) 1.,A1L ,J1...,)I,)1„/I,„„J),)) , . „ I I , I H 

Ajbeeldmg 9 

plaatsnaam, gevolgd door IL IL 
of NJ NJ (ajbeeldmgen Sen 9) 

Maximale aantal letters 
Er kunnen maximaal vijftien 
posities voor de plaatsnaam 
worden gebruikt, zoals NORTH 
LAS VECAS, gevolgd door een 

Afbeelding 13 

code IS 96349 (ajbeeldmg ifj 
Met deze varianten gaat letter 
lijk een nieuwe PVI-wereld 
open 

Andere tekstbijzonderheden 
Op een strook uit Portland 
(Maine) trof ik in de tekst het 

Ajbeeldmg 17 

postzegels waren geplakt Er 
was een frankeerstrook van 
$0 82 bijgeplakt om tot het ta
riefvan $2 67 te komen voor 
certijied mail In al die laren heb 
ik nog nooit een strook gezien 
met de roze streep aan de on
derzijde (ajbeeldmg 17) 
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Ajbeeldmg 20 
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Afbeelding 11 

punt en twee posities ( NV) 
voor de vermelding van de staat 
(in dit geval Nevada) 
Er zijn dus m totaal achttien 
posities beschikbaar(fl/bee/-
dmg 10) 
Een plaatsnaam als ATLANTIC 
HIGHLANDS NJ IS te lang de 
letters NDS passen er met meer 
op (ajbeeldmg n) 

U S POSTnCE 
MOWU POfiTLflHO M£ 

FEB 07 '02 
«MOUNT 

000I593-- " 

Afbeelding 14 

voorvoegsel MOWU aan (aj
beeldmg 14) Ook dit leidde tot 
intensieve naspeuringen met 
uiteindelijk een positief resul
taat MOWU staat voor Mam 
Office Window Unit 

2. BOVENRAND 
Aan de bovenrand van de stro
ken loopt een ongeveer zes mil
limeter brede roze streep 
In de loop van de jaren zijn bij 
het drukken van de stroken di
verse kleurverschillen opgetre
den behalve roze komen ook 
lichtroze, felrood, dofrood en 
violet voor Bovendien hebben 
sommige oudere stroken een 
bovenrand van slechts vier mil 

3. STREEPJESCODES 
Op de stroken voor post binnen 
de Verenigde Staten wordt over 
het algemeen de Zl P-code van 
het adres van bestemming ge
drukt, dat gebeurt met behulp 
van een barcode Onder de bar
code staat die bestemmingsco
de tevens m cijfers vermeld 
De hier als ajbeeldmg T8 vermel
de strook uit Temecula CA is 
verzonden naarde bestemming 
met de Zl P-code 93463, te we
ten het dorp Solvang CA 
Dat het inderdaad om Solvang 
CA gaat, kunnen we zien aan aj
beeldmg 19, een strook die uit 
Solvang CA afkomstig is met de 
Zl P-code 93463 
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Afbeelding 22 

85614-2314-45 (een straat plus 
een huisnummer m Green Val
ley AT, ajbeeldmg 22) 
Op stroken voor post buiten de 
Verenigde Staten komen deze 
streepjescodes met voor 

4. HET USPS-LOGO 
De onbedrukte stroken zitten 
op rollen dragerpapier (ook wel 

547 
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Aßeelding 2} 

liner genoemd; aßaeeldingi];). 
Nadat de strook is bedrukt met 
tekst en waarde, komt die zon

der dragerpapier uit de machi

ne. Hij moet dan meteen op 
een poststuk w/orden geplakt. 

Er zijn tw/ee typen stroken, te 
w/eten: 

Afbeelding 24 

gaat dus om belangrijke ma
nagementinformatie. 
Ik heb tot nu toe vierentwintig 
verschillende uit vier cijfers be
staande codes aangetroffen, 
maar er zijn er vast en zeker 
meer. Ik weet met waarom de 
oooocode al die jaren onge
bruikt is gebleven. Ik heb de in
druk dat de meeste machines 
nog steeds de vier nullen druk
ken. 

De stroken met het huidige 
adelaarslogo komen voor met 
0000 en met vier cijfers. De 
strook met oooo op afbeelding 
28 is op 20 september! 999 op 
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Aßeelding 25 

a. het type met het beeld van 
een complete adelaar, periode 
19921996 {aßeelding24); 
b. het type met de gestileerde 
kop van een adelaar, sinds 1996 
[afbeelding 25). 
Soms komen er drukafwijkm
gen voor, zoals de uitgerekte 
adelaar in afbeelding 26 of de 

Afbeelding 28 

oude apparatuur gedrukt in 
Green Valley AZ. Drie dagen la
ter, op 23 september 1999, is in 
datzelfde kantoor nieuwe IBM
apparatuur m gebruik genomen 
met vier cijfers in plaats van vier 
nullen {afbeelding 2g). 
Maar er zijn ook nog steeds 
machines die het oude logo van 

Afbeelding 26 ^beelding 29 

Aßeelding 27 Aßeelding ^0 

een streepje en twee cijfers. De 
acht cijfers betreffen het num
mer van de automaat, de twee 
cijfers staan voor het nummer 
waaronder de postmedewerker 
bekend is (het zogenoemde 
clerk number). Dat is heel mooi 
te zien aan de gestempelde 
strook uit Placervilk CA: de 
strook en het stempel vermel

moment een strook. Vlak voor
dat hij ze wilde vernietigen, 
vroeg ik of ik ze voor mijn ver
zameling mocht hebben {af
beeldingen 34 tot en met 37). La
ter kreeg ik in New jersey een 
settestdrukken met het huidige 
logo {afbeeldingen 3S tot en met 
41). 
Ook bij testdrukken kan overi

Aßeelding 32 

den beide clerk number 06 {af
beelding 22). Zonodig kan met 
dit nummer worden nagegaan 
wie een bepaald poststuk neeft 
behandeld. Clerk number 00 {af
beelding 33) komt niet vaak 
voor. Het kan zijn dat de clerk 
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Aßeelding }} 

zijn of haar nummer niet heeft 
ingevoerd. Het nummer kan 
ook gereserveerd zijn voor bij
voorbeeld uitzendkrachten in 
de kerstperiode. 

7 . WAARDEOPDRUK 
Voor zover het de $ 0.00waar
deopdrukken betreft kan onder
scheid worden gemaakt tussen 
teststroken en gewone stroken. 

TESTstroken $ 0.00 
In een postkantoor in Arizona 
kreeg ik een set van vier test
stroken met het oude logo. De 
medewerker had moeite met 
het printen van stroken met de 
barcode die ik had gevraagd, 
dus deed hij een test run. Eerst 
kwam er een onbedrukte strook 
uit en daarna volgden vier ver
schillende teststroken, elk met 
de tekst TEST LABEL De waar
de op de testdrukken is $ 0.00. 
Aan elke vinger van de mede
werker plakte op een gegeven 

zebradruk van de adelaarskop 
m afbeelding 2y. 

5. DE VIERCIJFERCODE 
Direct onder de adelaar staan 
vier nullen. Pas sinds 1998 ko
men stroken voor, waarop de 
nullen zijn vervangen door ver
schillende cijfers. De cijfers 
hebben betrekking op het soort 
poststuk. Zo heeft pakketpost 
de code 9242, First Class is 
9261, Priority Mail is 9262, etc. 
Daarmee kan de Postal Service 
een overzicht krijgen van de 
soorten behandelde post; het 

Aßeelding 31 

vóór 1996 printen, zowel met 
0000 als met vier cijfers {afbeel
dingen 30 en 31). 

6. REEKS VAN TIEN CIJFERS 
Direct onder de waardeopdruk 
staat een reeks van acht cijfers, 
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gens soms iets mis gaan {af

beelding 42, volgende pagina). 

Gewone stroken $ 0.00 
De teststroken mogen met wor
den verward met de normale 
PVI's met de waarde $ 0.00. 
Die kunnen op een poststuk of 
pakket worden geplakt als daar
op de juiste frankering al is aan
gebracht. In dat geval dient de 
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Aßeeldingen 34, 35, 36 en 37 
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barcode op de $ o.ooPVI om 
de postroute van het poststuk 
elektronisch te ondersteunen 
(afl}eelding 4],). 

Ik heb begrepen dat de USPS 
na de episode met de anthrax
brieven in 2001 besloten heeft 
dat brieven die zwaarder zijn 
dan 12 oz. (dat is ongeveer 340 
gram) niet meer in de brieven
bus mogen worden gedepo
neerd, maar moeten worden af
gegeven op een postkantoor. 
Om aan te tonen dat zulke stuk
ken zijn gecontroleerd, wordt er 
tegelijk met de strook met het 
normale tarief ook een $ 0.00
strook op geplakt (aßeeldingen 
44 en 45). 

II 
U S POSTAGE 

PAID 
SCOTCH PLftiNS.NJ 

OCT 18 0 1 
nmuNT 

$0.G0 

U S POSTRGE 
PAID 

SCOTCH PLAINS NJ 

KT 18 01 
fWOJNT 

$0.00 

Afbeeldingen 44 en 45 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
Tot slot nog enkele meer alge
mene opmerkingen. 

Geldigheid 
De stroken zijn uitsluitend gel
dig op de dag van afgifte. Ze 
worden doorgaans niet afge
stempeld. Toch zet een beamb
te er soms een stempel op en 
soms gaat de brief toch nog 

door een stempelmachine in 
een centraal postverzamelpunt. 

Gebruikt of postfris 
De stroken kunnen niet zonder 
dat ze beschadigen van een 
poststuk worden gehaald, net 
als bijvoorbeeld de Franse, 
Noorse, Portugese en Spaanse 
stroken. Afweken is niet moge
lijk. Wie ze wil verzamelen moet 
ze uit het poststuk knippen of 
de complete envelop in zijn of 
haar collectie opnemen. 
De stroken van de vier genoem
de landen kunnen wel postfris 
worden verzameld omdat ze 
met dragerpapier uit de machi
ne komen. De Amerikaanse 
stroken komen echter zonder 
dragerpapier uit de machine. 
Wil men de Amerikaanse stro
ken postfris verzamelen, dan 
moet men stickerpapier bij zich 
hebben, om ze daar in het post
kantoor direct op te plakken. 

Ander gebruik van de stroken 
Op sommige pakketten heb ik 
stroken aangetroffen die in de 
praktijk zijn gebruikt om er 
tekststempels of handgeschre
ven aantekeningen op te plaat
sen. Ik betwijfel of dat strookt 
met de instructies van de Uni
ted States Postal Service, maar 
handig is het natuurlijk wel {af
beeldingen 46,47 en 48). 
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Aflieeldingen 46, 47 en 4S 

Waarscliuwing 
PVI's zijn heel gevoelig voor 
licht en warmte. De thermodruk 
op de PVI's kan in de loop van 
de jaren vervagen, zelfs onder 
normale omstandigheden. U 
kunt ze het beste beschermen 
door ze op een donkere, koude 
plek op te bergen. Maak me
teen een computerscan van de 
PVI's: zo blijft, als de opdruk is 
vervaagd, de documentatie 
toch nog bewaard. 

NIEUW! FILATELIE NU OOK 
OP CD/ROM VERKRIJGBAAR 
Elk jaar krijgen de abonnees van 
Filatelie zo rond de duizend pa
gina's informatie in de bus, ver
deeld over elf edities. Uit het 
onlangs gehouden lezersonder
zoek valt op te maken dat het 
grootste deel van de lezers het 
blad met plezier op de deurmat 
ziet vallen  Filatelie wordt ken
nelijk gewaardeerd. 
Iets anders is dat al die 'papie
ren informatie' in de loop van 
de tijd behoorlijk kan 'cumule
ren'. Zou het daarom niet ge
makkelijk zijn als Filatelie behal
ve op papier ook in digitale 
vorm beschikbaar zou zijn? 
Voor diegenen die deze vraag 
met 'ja' beantwoorden hebben 
we goed nieuws: binnenkort is 
Filatelie op CD/ROM verkrijg
baar! Voorlopig gaat het slecnts 
om de jaargang 2004 (elf edi
ties, ruim duizend pagina's), 
maar als bli)kt dat er voldoende 
belangstelling bestaat voor 
deze distributievorm, dan ko
men ook andere jaren beschik
baar. Er zal dan jaarlijks een 
jaargang op CD/ROM worden 
uitgegeven, namelijk die van 
het voorafgaande jaar. Bestu
deerd wordt of het daarnaast 
ook mogelijk is, eerdere jaren 
'op schijf te laten zetten. 

Qua opzet zal de CD/ROM met 
de jaargang 2004 vergelijkbaar 
zijn met de vorig jaar versche
nen CD/ROM Handboek Neder
landse Poststempels van Cees 
Janssen. Op de schijf worden 
de elf edities van Filatelie sa
mengebald in één pdfbestand 
geplaatst, dat met het program
ma Acrobat Reader kan worden 

gelezen. Als u niet over dit pro
gramma beschikt is dat geen 
bezwaar, want op het schijfje 
staat een gratis versie van 
Acrobat Reader. 
Alle functies die de Readerte 
bieden heeft (zoals het zoeken 
op trefwoord) zijn beschikbaar. 
Ook is het mogelijk om  alleen 
voor eigen gebruik  kleurenaf
drukken van de artikelen (of van 
de advertenties, want die staan 
er ook op!) te maken. De kwali
teit van het bestand is ruim vol
doende om een goede leesbaar
heid op scherm of printout te 

kunnen garanderen. 
Nog meer goed nieuws: op de 
CD/ROM komt ook het eerste 
supplement van het Handboek 
Nederlandse Poststempels te 
staan. Het betreft ca 50 pagi
na's die de eerder uitgegeven 
CD/ROM met veel informatie 
en een aantal primeurs!  zullen 
aanvullen. Ook wordt een voor
proefje gegeven van de voort
gang van het HNP. 
De CD/ROM Filatelie jaargang 
2004 wordt gerealiseerd door 
René Hillesum Filatelie in 
Roosendaal, in samenwerking 
met Escalona Computing in 
Huizen. Het schijfje wordt ge
distribueerd door de uitgever 
van Filatelie, de Stichting Ne
derlandsch Maandblad voor 
Philatelie. De oplage is voorals
nog bescheiden gehouden: vijf
honderd exemplaren. 
Als u de CD/ROM wilt bestel
len, kunt u een bedrag van 10 
euro overmaken op Postbankre
kening 706968 ten name van 
de penningmeester van de 
Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie in in Dor
drecht, onder vermelding van 
'jaargang 2004 op CD/ROM'. 
Let op: vermeld op uw over
schrijving naar welk adres de 
CD/ROM gezonden moet wor
den. Ook als u per Girotel be
stelt is het van belang dat u het 
adres duidelijk vermeldt. De 
CD/ROM wordt u na enkele we
ken franco toegezonden. 



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

NEDERLAND 

Twee prestigeboekjes 
Er verschijnen dit najaar 
nog twee Nederlandse 
prestigeboekjes: op 14 
oktober liet boekje Mooi 
Nederland 2005 en vervol
gens op 8 november het 
boekje 50 jaarNijntje. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Abchazië, Nagorno Kara
bach, Transdiniestrië 
Europa 2005 
De postaal gezien wat 
twijfelachtige gebieden 
Abchazië (een autonoom 
gebied in Georgië), Na
gorno Karabach (deel van 
Azerbeidjan) en Trandi
niestrië (in Moldavië) 
kwamen op respectieve
lijk 30 april, 25 april en 5 
mei weer met Europaze
gelboekjes. Ik meld ze 
hier voor de volledigheid. 

Australië 
Rotary 100 jaar 
Het eeuwfeest van Rotary 
International, geestes
kindje van Paul Harris en 
door hem in 1905 in Chi
cago opgericht, werd 
door de post van Austra
lië aangegrepen voor de 
uitgifte van een bijzonde
re postzegel. Tien van 
deze zelfklevende zegels 
(50 c.) zijn sinds 21 april 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. 
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^ Voorzijde van het Australische 
«t Rotaryboekje. 

= Sterrenbeelden 
"^ In januari en maart ver

■z, schenen de eerste zes 
^ sterrenbeeldboekjes. In 
ti mei volgden er weer drie: 

—^^ kreeft, leeuw en maagd. 
CfA En op 7 juni kwamen de 
• *» laatste: weegschaal, 

schorpioen en boog
schutter. Het zijn presti
geboekjes met een veel
heid aan informatie over 

het sterrenbeeld, per
soonlijke karaktertrek
ken, levenshouding, 
voorkeuren en voorbeel
den van bijbehorende be
roemdheden. Ze bevatten 
alle twintig zegels van 
50 c. en kosten $ 10.95. 

Verjaardag koningin 
De verjaardag van de Brit
se vorstin, hoofd van de 
Commoniuealth o/Nations, 
vormt de aanleiding tot 
de uitgifte  op 10 mei 
van het zoveelste presti
geboekje van dit jaar. 
Volgens de tekst in het 
boekje telt het Gemene
best nog altijd 53 landen 
met gezamenlijk bijna 
twee miljard inwoners. 
Dat is ongeveer dertig 
procent van de wereldbe
volking. 
Het boekje bevat twintig 
postzegels van 50 c. met 
een portret van de vorstin 
tijdens haar bezoek aan 
Queensland in 2002. De 
zegel bevat ook het logo 
van de Gemenebestspe
len die komend jaar in 
Melbourne zullen plaats
vinden. Prijs van het 
boekje is $ 10.95. 

Dieren 
Dieren die we nogal ge
makkelijk met Australië 
verbinden zijn te vinden 
in op 7 juni uitgegeven 
velletjes van vijf stuks: 
$ i.oo liervogel, $ i.io 
kookaburra, $ 1.20 koala 
en $ 1.80 rode kangoe
roe. De velletjes zijn niet 
verkrijgbaar in gewone 
postzegelboekjes, maar 
wel in zogenoemde cheque 
books met twintig velle
tjes. Ik meld dit maar 
voor de volledigheid, 
hoewel ik me nauwelijks 
kan voorstellen dat er le
zers zijn die deze prijzige 
producten verzamelen. 

Bloemen in hetujild 
Een serie van vier postze
gels van 50 c. met afbeel
dingen van inheemse 
bloemensoorten kwam 
uit op 5 juli: Sivainsona 
/ormosa. Eucalyptus grosso, 
Thysanotus tuberosus en Ac
tinodium cunnin^hamii. Ik 
geef maar de Latijnse na
men, omdat ze hier nau
welijks of niet bekend 
zijn. 
De zegels zijn ook ver
krijgbaar in boekjes van 
tien en twintig stuks. Van 
de laatste is dan ook nog 

een cheque book (prijs dus 
$ 200!) te koop. 

Australische wijn 
De productie van wijn is 
een groeiende industrie 
in Australië. Het land is 
momenteel al 's werelds 
vierde wijnexporteur. 
Voor de Engelse markt is 
men zelfs nummer één. 
Met het vijftal op 19 juli 
uitgegeven zegels pro
beert de ontwerper iets te 
laten zien van de rijke 
wijngeschiedenis en te
vens iets te laten 'proe
ven' van het karakter van 
deze wijnen. 
Het gaat om de volgende 
zegels: 50 c. wijngaard, 
50 c. rijpe druiven, $ i.oo 
oogst, $ 1.00 wijn in va
ten en $ 1.45 het gebruik 
van wijn. 
De zegels van 50 c. zijn 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van tien stuks en 
twintig van zulke boekjes 
weer in een cheque book. 
Het prestigeboekje ont
breekt weer niet. Het be
vat twintig zegels van 
50 c. en kost $ 10.95. 

Azerbeidjan 
Prestigeboekje Europa 
Het tiende boekje van de 
Russische republiek 
Azerbeidjan bevat Euro
pazegels en verscheen op 
18 april. Het is een presti
geboekje geworden, 
compleet met tekst, fo
to's van koks in actie en 
twee recepten voor ge
rechten (iets met scha
penvlees en een vegeta
risch gerecht). De post
zegels ontbreken natuur
lijk ook niet: vijfmaal 
i.ooo en vijfmaal 
3.000 m. De oplage be
draagt 20.000 boekjes. 

Bulgarije 
Europa 
Op 28 mei kwam ook 
Bulgarije met een boekje 
met Europazegels. Voor
beelden van het nationale 
voedsel staan afgebeeld 
op vier zegels van 0.45 en 
vier van 0.80 st. 

China 
Sprookjes uan Andersen 
Ook de Volksrepubliek 
China doet mee aan de 
herdenking van het twee
honderdste geboortejaar 
van de Deense sprookjes
schrijvers Hans Christian 
Andersen. 
De vijf postzegels ver
beelden bekende sprook
jes van Andersen: 60 s. 
'De nieuwe kleren van de 
keizer'; 80s. 'DeZee
meermin', 80 s. 'Thum
belina', 80 s. 'Het meisje 
met de zwavelstokjes' en 
80 s. 'Het lelijke eendje'. 
De vijf zegels zijn ook in 
een prestigeboekje ver
krijgbaar. Elke bladzijde 
bevat één zegel met daar
naast de inhoud van het 
sprookje samengevat in 
het Engels en in het Chi
nees. 
De uitgiftedatum van het 
boekje was i juni. 

Cyprus 
Hond en mens 
Vier op 16 juni in Cyprus 
verschenen postzegels 
met afbeeldingen van 
honden benadrukken de 
bijzondere band tussen 
de hond als huisdier en 
de mens. 
Door de jaren heen heeft 
de mens ook meerdere 
hondenrassen ontwik
keld. Op de zegels zien 
we vier rassen: de Duitse 
herder, de Hongaarse 
vizsla, de labrador en de 
dalmatiër. De zegels (van 
13, 20, 30 en 40 c.) zijn 
ook in één velletje in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. Oplage: 30.000 
boekjes. 
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Chinees boekje met de sprookjes van Andersen. 

Kajl uan het prestigeboekje van Azerbeidjan. 



Duitsland 
Vuurtorens 
Als opvolgers van het 
boekje met zegels 'le
vensmiddelenmarkt 
München' kwam op 7 juli 
een boekje uit met tien 
zelfklevende postzegels 
met vuurtorens: de 
Brunsbuttel Mole 1 en de 
Greifswalder Oie, beide van 
45 c. De eerste zegel is 
nieuw, de tweede kwam 
op 8 juli 2004 uit. Ze zijn 
in het boekje om en om 
geordend. 

Frankrijk 
Jules Verne 
Het dit jaar verschenen 
Franse boekje met de 
nieuwe Mariannezegels 
is sinds 28 mei al aan zijn 
derde kafttekst toe. Op 
de voorzijde wordt ver
wezen naar de speciale 
postzegeluitgifte ter ge
legenheid van het Jaar 
van Jules Verne. 

ven prestigeboekje van 
Georgiè bevinden zich 
tien Europazegels: vijf
maal 20 en vijfmaal 80 L. 
Het land gaat er prat op 
dat het veel inwoners van 
100 jaar en ouder telt en 
dat dit samenhangt met 
het gezonde en voedzame 
karaktervan 's lands 
voedsel. Het boekje geeft 
daarvan diverse voorbeel
den en fungeert dan ook 
tevens als minikook
boek. 

Griekenland 
Europa 
Al sinds 1984 geeft Grie
kenland boekjes met Eu
ropazegels uit en zo ook 
dit jaar. Het boekje ver
scheen op 19 mei en be
vat twee zegels van 65 c. 
en twee van € 2.35. De 
beide zegels vullen elkaar 
aan: Ntakos (Grieks 
voorgerecht) en zijn in
grediënten. 
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Het hondenboelge van Cyprus 

Een meisje dus 

Het is een meisje/jongen 
Postzegels dienen vele 
doelen. Een geboorte
kaartje is bijna overbodig 
bij gebruik van de Franse 
zegels met in tekst en af
beelding het duidelijke 
bericht dat een meisje of 
jongen het levenslicht 
zag. De boekjes versche
nen op 18 juni en bevat
ten tien zelfklevende ze
gels met de vermelding 
lettre 203. Het tarief is 
momenteel 53 c , dus 
kosten de boekjes € 5.30. 

Georgië 
Europa 
In een op 27 mei uitgege

Guernsey 
Jaar uan de Zee 
Gewoonlijk geeft de post 
van Guernsey eenmaal 
per jaar een prestige 
boekje uit. Dit jaar ver
scheen het op 21 juli en 
bevatte het een bedrag 
van £ 8.32 aan postzegels 
uit de op dezelfde dag 
verschenen serie 'Jaar van 
de Zee'. 

Hongkong 
Creatieve industrie 
Op velerlei gebied is 
Hongkong altijd al inno
vatief en creatief Op vier 
postzegels (uitgifteda
tum 21 juli) wordt de 
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De i;ier zegels uit het boekje van Hongkonfl 

Ben My Chrce. 
Het boekje bevat vier ze
gels van 26 p., 29 p. en 
40 p. plus zes van 66 p. 
De prijs van het boekje is 
£ 7.80, dat is is £ 0,04 bo
ven de nominale waarde. 

Moldavië 
Europa 2005 
De traditionele Moldavi
sche keuken staat cen
traal op de Europazegels 
van dit jaar. Ze versche
nen in april en zijn ook 

creatieve industrie van 
het vroegere vissersdorp
je verbeeld. Ik noem 
maar enkele van de elf 
gebieden: architectuur, 
designindustrie, digitaal 
entertainment, software, 
film, video... 
De vier zegels zijn ook in 
velletjes van vier in een 
prestigeboekje verkrijg
baar. Prijs van het boekje 
is gelijk aan viermaal de 
serieprijs van $ 11.80, dus 
$47.20. 

Kroatië 
Groeten 
Kroatië wil graag weer 
een populair vakantie
land worden. Het op 24 
mei verschenen boekje 
met tien zegels (vijf van 
1.80 en vijf van 3.50 kn.) 
waarop fraaie toeristi
sche plekjes staan afge
beeld wil daaraan mee
helpen. De azuurblauwe 
zee staat centraal op het 
merendeel der zegels, 
maar ook idyllische ei
landen en erfenissen uit 
de Middeleeuwen krijgen 
veel aandacht. 
Aardig bedacht is boven

Het Letlandse tentoonstellmasbockje. 

van 40 L. uit de op 8 mei 
uitgekomen serie 'Kunst
werken van Letlandse 
schilders'.Afgebeeld is 
een schilderij van Janis 
Rozentals: Moeder met 
kind. Oplage 7.000 stuks. 

Maleisië 
Auto's 
Voor de derde maal gaf 
Maleisië een boekje uit 
met tien postzegels waar
op in dit land vervaardig
de auto's staan afge
beeld. De uitgiftedatum 
was 7 maart en het be
treft postzegels van 30 s. 

Man 
Steam Packet Company 
De 175ste verjaardag van 

Zeaelinhoud uan het Krootische boelge met uakantiê roetcn 

dien dat het kaftje van het 
boekje, zowel voor als 
achter, gebruikt kan wor
den als een ansichtkaart. 
De oplage bedraagt 
20.000 boekjes. 

Letland 
Nordia 2005 
De post van Letland ver
volgt de uitgifte van zijn 
tentoonstellingsboekjes. 
Op 26 mei begon in Gö
teborg de manifestatie 
Nordia 2005 vanwege de 
150ste verjaardag van de 
Zweedse postzegel. Het 
boekje van Letland ver
scheen op dezelfde da
tum en bevat vier zegels 

de Isie oJMan Steam Packet 
Company was voor de 
postdienst van het eiland 
Man aanleiding tot de 
uitgifte van een serie van 
acht postzegels met af
beeldingen van schepen, 
en een prestigeboekje. De 
samenwerking tussen 
beide bij het vervoer van 
brieven en pakketten be
staat al vele jaren. 
Op de zegels staan ge
schilderde afbeeldingen 
van schepen: van de eer
ste in 1830 te Glasgow 
gebouwde Monas Isle tot 
de in iggS te Rotterdam 
(bij de werf Van der Gies
sen de Noord) gebouwde 

verkrijgbaar in een boek
je met drie zegels van 
1.50 en drie van 4.40 L. 

Monaco 
Gnmaldi 
In een op 12 juli versche
nen boekje zitten tien 
zelfklevende postzegels 
met een afbeelding van 
het wapen van de familie 
Grimaldi. De groene ze
gels zijn zonder waarde
aanduiding. Ik kon de 
prijs ervan nog niet ach
terhalen. 

NieuwZeeland 
Herdruk 
Het in 2003 in Nieuw
Zeeland verschenen 
boekje met tien postze
gels van 90 c. 'Rangitoto 
Island' is sinds 3 mei in 
een herdruk verkrijgbaar. 
Op de achterzijde van de 
kaft staat in zwart een 
kiwi afgedrukt. Dat is het 
teken dat dit de eerste 
herdruk betreft. 

Oekraïne 
Europa 
Op 18 mei kwam ook de 
Russische republiek 
Oekraïne met een boekje 
Europazegels. Centraal 
op de zegels en de be
schrijving staat de Oek
raïense borsjtsj. Een po
pulair nationaal gerecht 
dat veel regionale varian
ten kent, maar gebaseerd 
is op varkensvlees en in 
bouillon doordrenkte 
aardappelen en boontjes. 
Ingrediënten en resultaat 
zijn goed zichtbaar op de 
zegels in het boekje: 
tweemaal 2.61 en twee
maal 3.52 Hr. 
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Voorzijde uan hrttentoonstellmasboekje uon Omon. 

Oman 
Twee boekjes m 2004 
Van het sultanaat Oman 
kenden we nog maar één 
postzegelboekje: het in 
2002 verschenen exem
plaar met postzegels voor 
het gehandicapte kind. 
Intussen blijken er ook 
vorig jaar twee boekjes 
uitgekomen te zijn. 
Het ene boekje bevat 
twaalf zelfklevende ze
gels die in het teken van 
de SANAD (Selfemployment 
And National Autonomous 
Deuelopment) staan. Over 
meer gegevens beschik ik 
(nog) niet. 
Het andere boekje kwam 
uit op 4 december en ves
tigde de aandacht op de 
tiende GCCpostzegel
tentoonstelling in Mus
cat. De tentoonstelling 
was  gek genoeg  toen 

al voorbij, want deze 
werd gehouden van 5 tot 
en met 8 november. Het 
boekje bevat twaalf zelf
klevende zegels van 50 b. 

Polen 
Poznan 
Al in 2003 kreeg de Pool
se stad Poznan een post
zegel; dat was toen ter 
gelegenheid van de 
750ste verjaardag van de 
stad. 
Op 3 januari van dit jaar 
kwam er opnieuw een ze
gel (van 1.30 zl.) uit, nu 
in de serie 'Poolse ste
den'. De zegel is ook ver
krijgbaar in een boekje 
van vijf stuks. 

Przcmysl 
De op 2 april overleden 
Jan Pawel II (paus Johan
nes Paulus II) werd al op 

8 april herdacht met de 
uitgifte van een speciale 
postzegel van 1.30 zl. De 
zegel is nu ook per zes 
verkrijgbaar in een post
zegelboekje uitgegeven 
door het postkantoor van 
Przemysl. Deze stad gaf 
de laatste jaren al enige 
tientallen speciale post
zegelboekjes uit. 

Singapore 
Wenszegels 
Tien wenszegels (ist local 
ofwel 23 c.) in zoetsappi
ge kleuren vormen de in
houd van een op 23 fe
bruari in Singapore ver
schenen postzegelboek
je. Ook de afbeeldingen 
spreken voor zich: kaars
je, lelie, fraai verpakt ca
deautje, bloemstukje en 
speelgoedbeestje. Het 
boekje met zelfklevende 

zegels is bovendien voor
zien van een aantal 
stickers met 'persoonlij
ke wensen'. 

Verenigde Naties 
EflHptc 
Voor de negende maal 
gaven de Verenigde Na
ties  ditmaal was de uit
giftedatum 4 augustus 
zegels en boekjes uit die 

het oude Thebe met zijn 
necropolis, de Nubische 
monumenten, het Islami
tisch Cairo, de Abu Mena 
en het SintCatherinage
bied. 
Het gaat om drie boekjes 
met elk zes zegelvelletjes. 
De boekjes bevatten 
steeds twee van de zes ze
gels. 
De nominale waarde van 
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De dne boelges uon de Verenigde Naties. 

een werelderfdeel belich
ten. Dit jaar is Egypte aan 
de beurt. In de prestige
boekjes treffen we veel 
kleurige foto's, illustra
ties en tekst aan. Ze heb
ben betrekking op de zes 
afgebeelde objecten: 
Memphis en zijn necro
polis (piramidengebied). 

de boekjes is respectieve
lijk $7.20 (VN New 
York), 8.40 f (VN Gene
ve) en €6.80 (VN We
nen). De oplagecijfers 
zijn respectievelijk 
29.000, 31.000 en 
45.000. De boekjes zijn 
vervaardigd door Joh. En
schedé Security Print. 

UICHIPQS11ilEIIV\fS SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

EMAIL: VLIEGDEK@WANADOO.NL 

^ LUFTHANSA 
= Op II juni was er een ju
li; bileumvluchtvanLujt
^ hansa van Frankfurt naar 
5 New York v.v.; de vlucht 
^ werd gemaakt met een 

—"^ toestel van het type A319. 
CrO Eerder, op 8 juni, was er 
• • ■ van Düsseldorf naar New 

York v.v. gevlogen, ook 
meteen A319. 
Begin juni is Lufthansa 
gaan vliegen tussen 

Tt ErstflugAB80?l 
FOKKER 100 
01.05.2005 
Berlin (Tegel)
Amsterdam 
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De Vliegende Hollander 
Air Berlin 
Amsterdam Airport 
Netherlands 

Frankfurt en Algiers. 

CATHAY PACIIIC 
De luchtvaartmaatschapij 
Cathay Pacific verzorgt 
met ingang van i juh jl. 
dagelijkse vluchten tus
sen Amsterdam en Hong
kong. Men vliegt met een 
A340300. 

TRANSAVIA 
Transavia zal het vlieg

veld Rotterdam groten
deels de rug toekeren. 
Dat gebeurt per 22 au
gustus; lijndiensten van 
Transavia zullen voort
aan uitsluitend op 
Schiphol Airport vertrek
ken en aankomen. Men 
begint met tien vluchten 
per week naar Berlijn, 
wat een behoorlijke con
currentie zal betekenen 
voor Air Berlin (zie ook 

het hoofdstukje hierna). 

AIR BERLIN 
Air Berlin vloog op i mei 
jl. voor het eerst van Ber
lijn naar Amsterdam met 
een Pioo en daarna uit
sluitend nog met een B
737. Dit beviel kennelijk 
zo goed, dat men de fre
quentie in november van 
dit jaar met een tweede 
dagelijkse vlucht wil uit

breiden (zie ook Transa
via). 

NORTHWEST AIRLINES 
De Amerikaanse lucht
vaartmaatschappij 
Northwest Airhnes zal 
vanaf begin November 
vluchten verzorgen op 
Bangalore (India); daar
voor wordt een toestel 
van het type A330 ge
bruikt. 

mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL
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I Part i jen 

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 

Amsterdamj^^ / - Hengelo 

Den Haag • Utrecht 

* Rotterdam 

Sittard 

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

De Nationale Parti jen Winkels is een landelijke organisatie. 
Wi l t u uw postzegelverzameling aanvullen of verkopen? 

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

Bekijk onze website: 
www.nationaiepartijenwinkeis.nl 

http://www.nationaiepartijenwinkeis.nl
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Sfifffs Philately: omdat het leven al duur genoeg Is! 

4969 Engelse koloniën. slechts 13,5% ! € 2900,00 
3 stockboeken vol met postfris/ongebruikt Engelse koloniën in klei
ne aantallen, waaronder zeer veel duurder bruikbaar materiaal. De 
cat. waarde is ca. 140.000 franse frank (yvert), wat overeenkomt 
met ca. 21.500 Euro. Nu voor slechts 13,5%!! 
5245 Nederland betere nummers. slechts 12% ! € 1150,00 
Leuk lot betere nummers van Nederland, zowel ongebruikt als ge
bruikt. Ideaal voor beurshandelaar of boekjesplakker De cat. waar
de is ruim 9500 euro. Nu voor slechts 12% ! 
5117 Joegoslavië - Bosnië 1879-1918. slechts 12,5% I € 975,00 
*/o stock Bosnië inclusief de 1879 en 1900 uitgaven (herdrukken 
niet berekend). 1906 t/m 5 kr (15 X), 1910 t/m 5 kr (12 X), 1912 12 
t/m 72 heller (12 X), 1912 t/m 10 kr (3 X) etc.Cat. waarde (Yvert) 
7850 Euro.Voor minder dan 12,5% !! 
5219 Spanje 1850-1974. slechts 7% ! € 750,00 
Goed gevulde Spanje collectie in twee Davo albums. De nadruk in 
deze collectie ligt op het klassieke deel.Bevat o.a. (Yvert nummers): 
9o, 295*, 303*, 229-366, 442-456*. 457-472*, 674*, luchtpost 31-
36, 50-55*, etc. etc.Geschatte cat. waarde: 11.000 Euro. 
5222 Wereld betere series. slechts 8,5% ! € 700,00 
Dik stockboek met betere series en zegels van de hele wereld. 
Bevat o.a. leuk franse koloniën en leuk engelse koloniën (inclusief 
hogere waarden). Verder veel Zuid- en Midden Amerika aanwe-
zig.Geschatte cat. waarde ca. 8500 Euro. 
5246 Buitenland betere nummers. slechts 7,5% ! € 650,00 
Showboekje met betere zegels en series buitenland, voornamelijk 
West Europa. Gat. waarde is ruim 8500 euro. Nu voor slechts 
7,5% ! 
4544 Monaco 1885-1970. slechts 12% ! € 300,00 
Gebruikte collectie Monaco 1885-1970 in stockboek. Veel betere 
zegels en series, zoals:(Yvert nr.'s) 5o, 6o, 7o, 133o, 179o, 200-
2140, 215-224*, luchtpost 32-35o etc. Gat. waarde ca. 2500 Euro. 
4876 Cambodja. slechts 11 % ! € 275,00 
Mooie stock Cambodja. Postfris complete series en blokken in dik 
stockboek.Zeer veel beter motief Geschatte cat. waarde 2500 Euro. 
5123 Indonesië jaren 70/80. slechts 13,5% I € 270,00 
Klein stockboekje met postfris jaren 70/80 Indonesië met betere se
ries en blokken, zoals 1982 Tennis en Voetbal opdrukken.Cat. 
waarde ca. 2000 Euro, nu voor slechts 13,5%! 
4866 IJsland 1944-2000. slechts 8,5% 1 € 250,00 
Leuke kleine stock gebruikt IJsland met zeer modern materiaal. 
Stock loopt vanaf 1944.Gat. waarde is ca. 3000 euro. 

5217 Berlijn 1949-1990. slechts 8% I € 250,00 
Gestempelde verzameling Berlijn in stockboek. Collectie bevat veel 
goede zegels en series uit de beginperiode. Cat. waarde ca. 3200 
Euro. 
4506 Nederland 1939-1974. slechts 12,5% ! € 250,00 
Ongebruikte verzameling wb. jaren 50 in grote delen aanwezig. En 
face, zomer 1950, kerken, europa 1956 etc. en kinderblokken. Cat 
waarde € 2000 in davo luxe album, slechts 12,5% 
4427 Indonesië 1949. slechts 18% I € 225,00 
Tempelserie hoge waarden (NVPH 383/388) 4x postfris/ongebruikt, 
cat. waarde NVPH 1250 euro (staat zonnebloem hoger), 18%. 
Mooie koop voor de handel. 
5028 Hannover slechts 6% I € 225,00 
Kleine */o collectie Hannover op albumbladen. Gat. waarde ca. 
3900 Euro. 
5153 Luxemburg 1923-1992. slechts 13% I € 225,00 
Postfrisse/ongebruikte collectie Luxemburg 1923-1992 in Davo al
bum.Collectie bevat diverse betere zegels en series, maar de echte 
top ontbreekt. Over het algemeen erg mooie kwaliteit. Gat. waarde 
1750 Euro. 
4616 Berlijn ** toeslagseries. slechts 13% ! € 210,00 
Postfris Berlijn, toeslagseries, alle ca. 10 keer Leuk voor handel of 
Ebay.Cat. waarde 1626 Euro. 
4793 Engeland 1952-1968. slechts 14% I € 200,00 
Collectie Engeland 1952-1968 ongebruikt met plakker Geen phos
phor uitgaven, maar wel betere series zoals de kastelen uit 1955, 
(Waterlow print, yvert 283-286) en kastelen 1959 (De la Rue print, 
yvert 351-354). Gat. waarde totaal ca 1400 Euro. 
5095 Roemenië. slechts 12,5% ! € 200,00 
Stockboek met postfrisse/ongebruikte series Roemenië tussen 
1903 en 1969. Tevens wat Tsjecho-Slowakije. Gat. waarde van 
Roemenië is ca. 1600 Euro. 
5010 Hamburg. slechts 4% I € 175,00 
Ongebruikte/gebruikte doublettenpartij van Hamburg. Gat. waarde 
ca. 4700 Euro. 
4907 Israël 1953-1973. slechts 11,5% I € 140,00 
O/*/** leuke goed gevulde collectie vanaf 1954 */** vrijwel compleet 
( meest met full tab)incl. de beter blokken en siervellen, block 3, 
100 jaar Hebr krant Halbanon etc. Gat. waarde 1200 euro in al
bum, koopje! 
4614 DDR 1953-1990. slechts 10% ! € 130,00 
** collectie DDR 1953-1990 zonder blokken in goede kwaliteit.In dik 
insteekboek, cat. waarde ca. 1300 Euro. 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Telefoon 

E-mail 

Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 

http://WWW.FJUV%c3%8f%22ELIE-NET


strand, zon, zee, cultuur 
én P.P.C. 

De Postzegel Partijen Centrale 
is ook gedurende de gehele zomerperiode 

zes dagen per week open. 
(ma t/m za 9 - 5 uur) 

De Postzegel Partijen Centrale heeft 
40 zitplaatsen en u kunt op uw gemak en 

onder het genot van een kopje koffie, thee of 
iets fris de partijen bekijken. 

Ook kunt u bij de Postzegel Partijen Centrale 
terecht om uw (overtollige) postzegels te verkopen. 

Heeft u een mooie verzameling of partij te koop 
(maakt niet uit welk land) 

neem dan contact met ons op. 

stuur onderstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en 
vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

INFORMATIEBON 
w 

NAAM: 

ADRES: 

POSTCODE: 

PLAATS: 

TELEFOON: 

E-MAIL: 

INTERESSEGEBIEDEN: 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag, Tel: 070 362 52 63, Fax: 070 362 54 15 
Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 

Si 
■:^i 

mailto:info@postzegelpartijencentrale.nl


INSULINDE19421949: BOEIENDE 
GESCHIEDENIS TE BOEK GESTELD 
Catalogi bieden veel, al blijven ontdekkingen mogelijk 

D O O R PETER S T O R M V A N L E E U W E N , N I E U W E R K E R K AAN DEN I J S S E L 

Koloniale geschiedenis, oorlog, 
Japanse invloed, interneringen, 
Indonesische vrijheidsstrijd, 
soms van dag tot dag zich wijzi
gende politieKe verhoudingen: 
al deze elementen zijn terug te 
vinden in de postgeschiedenis 
van de NederlandsIndische ar
chipel van 1942 tot en met 
1949. Een moeilijkeren boeien
der periode, met nog steeds la
cunes in onze kennis, kan een 
posthistoricus zich nauwelijks 
voorstellen. De sporen die eerst 
de Japanners en later de Indo
nesiërs hebben nagelaten vor
men een ware filatelistische de
licatesse. 

Wij zullen ons hier niet bezig
houden met politiek. Het is een 
historisch gegeven dat de Ja
panners NederlandsIndië heb
ben bezet. Natuurlijk, het is 
eveneens een feit dat de Neder
landers deze archipel zo'n drie
honderdvijftig jaar hebben over
heerst. Na de capitulatie van Ja
pan op 15 augustus 1945 procla
meerden Soekarno en Hatta 
twee dagen later de onafhanke
lijke Republik Indonesia. De zo
genaamde bersiapperiode {ber
siap Is Indonesisch voor: geef 
acnt! of: wees op je hoede!) 
duurde feitelijk totdat Neder
land op 27 december ^ 949 de 
soevereiniteit aan Indonesië 
overdroeg. In filatelistische krin
gen wordt dit tijdperk ook wel 
de Interimperioae genoemd. 

Simpel gezegd zijn de filatelisti
^ sehe gevolgen van deze acht in

=■ grijpende tropenjaren terug te 
S vinden in postzegels, poststem

^ pels en poststukken. Een post

Z stuk is eigenlijk een prew/er cru, 
'Q om maar eens in termen van de 
« wijnliefhebberte spreken. Een 
«t echt gelopen, gecensureerd 
^ poststuk met een zeldzame 
= (opdruk)zegel, afgestempeld 
^ op een klein hulppostkantoor, 
= spoorweghalte of bestelhuis, is 
^ wel de premier cru supérieur. 
i Behalve met postzegels gefran

— ^ keerde poststukken zijn daar 
ZtL ook de postwaardestukken en 
* » " kampkaarten. Maar wij zullen 

ons beperken tot postzegels. 

Beperken? Laten wij dat vooral 
niet onderschatten. Het filate

Verzamelt u postzegels omdat u de esthetische 
vormgeving zo mooi vindt? Of omdat de 

afbeelding past in uw thematische verzameling? 
Dan is dit artikel niet voor u bedoeld. Als u 

geïnteresseerd bent in puzzelen en ook nog eens 
belangstelling hebt voor de postale geschiedenis 
van Nederlands voormalige gebiedsdelen in het 
verre oosten, dan raad ik u aan verder te lezen. 

listische erfgoed van de Japanse 
aanwezigheid gevoegd bij dat 
van de Indonesische onafhan
kelijkheidsoorlog bestaat uit 
vele duizenden verschillende 
postzegels. Nieuwe zegels, Ja
panse en Maleise zegels, zegels 
met parafen, zegels met één Ja
panse opdruk, zegels met diver
se Japanse opdrukken, zegels 
met Indonesische opdrukken, 
zegels met zowel Japanse als 
Indonesische opdrukken (en 
dat alles in verschillende kleu
ren), zegels met pendoorhalin
gen over oude landsnamen, ze
gels met opdrukken uitgevoerd 

onder Nederlands gezag, ze
gels uit eenzijdig onafhankelijk 
verklaarde gebieden als de Vrije 
Republiek der ZuidMolukken 
en de fameuze Weense druk
ken, uiteraard getand, ongetand 
en al dan niet van een opdruk 
voorzien. 
Duizelt het u na deze incomple
te opsomming? En toch gefas
cineerd geraakt? Gelukkig zijn 
er goede postzegelcatalogi 
voorhanden die u wegwijs ma
ken in deze postzegeljungle. 
Want goede, recente catalogi 
heeft u echt nodig, anders blijft 
dit verzamelgebied een onover

zichtelijke warboel. En zelfs met 
een goede catalogus binnen 
handbereik zult u moeten deter
mineren. Maar dat vindt u leuk 
of moet u leuk gaan vinden, im
mers, dat is een voorwaarde 
om u te kunnen verdiepen in dit 
aangrijpende verzamelgebied. 

Verzamelaars en geïnteresseer
den treffen elkaar in de vereni
ging Dai Nippon (= Groot Ja
pan). Het zijn niet alleen de 
postale voortbrengselen van de 
Japanse bezetter, maar ook de 
filatelistische nalatenschap van 
de Interimperiode die belang
stellenden in deze vereniging 
samenbrengt. Het is een van de 
doelstellingen van deze vereni
ging haar leden van goede cata
logi te voorzien. Binnen een 
tijdsbestek van enkelejaren 
heeft de vereniging vijf nieuwe 
catalogi uitgegeven, waardoor 
de verzamelaar nu kan beschik
ken over de meest actuele over
zichten van zijn verzamelge
bied. Het zijn natuurlijk niet al
leen Nederlanders die geïnte
resseerd zijn, maar ook buiten
landers; behalve Japanners en 
Indonesiërs bijvoorbeeld ook 
Amerikanen en Engelsen. Daar
om zijn de catalogi of geheel 
Engelstalig, of tweetalig. 

Catalogue of the Postage Stamps 
of the Netherlands East indies 
under Japanese Occupation 1942

1945 (second edition, Decem
ber 2001, samengesteld door 
Leo B. Vosse) 

Na een korte, ongelijke strijd en 
het Japanse dreigement Ban

1. Speciale uitgifte voor Java. 
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2 Paartje zegels uit Sumatra, elk met twee verschillende opdrukken. 

1945 drie aparte series. Op Su
matra zijn ontelbare opdrukken 
verschenen, terwijl op Borneo 
en de Grote Oost de postzegels 
van ankeropdrukken in verschil
lende typen en kleuren werden 
voorzien. 

3. Ankeropdruk uit Borneo. 

N I PPON 

4 Noodzegel uit Flores 

doeng te bombarderen capitu
leerde op zondagmiddag 8 
maart 1942 het Koninklijk Ne
derlandschlndische Leger. Op 
9 maart werd dat via de radio 
bekendgemaakt. Buiten Java 
werd hier en daar nog even 
doorgevochten. Er is dus geen 
sprake van één bepaalde datum 
waarop de Japanse bezetting 
van NederlandsIndië is begon
nen. 
De Japanners verdeelden Ne
derlandsIndië in drie los van el
kaar staande bestuurssectoren. 
Sumatra viel, met Banka en Bil
liton, onder het Japanse 25e le
ger. Java en IVIadoera vielen on
der het 16e leger, terwijl het ge
zag over Borneo en de overige 
ten oosten daarvan gelegen ge
bieden (de Grote Oost) werd 
uitgeoefend door de Japanse 
marine. Op postaal gebied leid
de deze driedeling tot min of 
meer onafhankelijk van elkaar 
opererende postcliensten. Op 
Java en Madoera werden geen 
postzegels overdrukt en ver
schenen in 1943, respectievelijk 
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De bovengenoemde, geheel En
gelstalige catalogus is het stan
daardwerk voor de postzegels 
uitgegeven tijdens de Japanse 
bezetting. Het is gewoon on
mogelijk om de talrijke opdruk
zegels en definitieve uitgaven 
op een traditionele wijze door
lopend te nummeren. Voor het 
catalogiseren is al voor de eer
ste uitgave van deze catalogus 
(1975) een vernuftig systeem 
bedacht. Uitgangspunt voor 
nietoverdruirte zegels die daar

na van een opdruk werden 
voorzien is dat ze allemaal een 
eigen catalogusnummer heb
ben. Deze zogenoemde basis
zegels zijn alle verkrijgbare Ne
derlandsIndische postzegels 
(inclusief portzegels en de drie
hoekige luchtpostzegel) en de 
ten tijde van de Japanse inval in 
Indië verkrijgbare Nederlandse 
zegels van 5 en 1272 cent in het 
typeVan Konijnenburg. De 
nummering loopt van i tot en 
met 71 (eventueel met een let
tertoevoeging voor de verschil
lende drukken, tandingen en 
met of zonder watermerk) en 
komt dus niet overeen met de 
NVPHnummering. Alle op
drukken zijn voorzien van een 
codering aie het type opdruk en 
de kleur weergeeft. 
Dit systeem heeft twee voorde
len. In de eerste plaats maakt 
dat het determineren van een 
opdrukzegel eenvoudiger: on
derzoek het opdruktype, herken 
de kleur van de opdruk en de 
vindplaats in de catalogus is 
snel gevonden. Een tweede 
voordeel is dat in geval van 
nieuw ontdekte opdrukken de 
hele nummering niet hoeft te 
worden omgegooid. Het is zin
vol om alvorens zegels te deter
mineren de inleiding van de ca
talogus goed te lezen om ver
trouwd te raken met deze ge
heel eigen werkwijze. 
Het IS een overzichtelijke cata
logus met duidelijke afbeeldin
gen geheel in kleur, en actuele 
prijzen in euro's. Mocht ooit 
een derde uitgave nodig blijken, 
dan zou een geschiedkundig 
overzicht, zoals in de eerste uit
gave, op zijn plaats zijn. Im
mers, deze zegels zijn ontstaan 
als gevolg van historische ge
beurtenissen. Daarnaast geeft 
zo'n overzicht enig begrip van 
het hoe en waarom van bepaal
de opdruktypen. En het aardige 
is dat over dit terrein nog dis
cussies gevoerd kunnen wor
den. Legendarisch is in dit ver
band de uitspraak van Joep 
Bonn: 'Zet twee verzamelaars 
van de Japanse bezetting op 
één probleem en je krijgt ten

6 President Soekarno op een kleurproef 
van een zegel voor Java 

2 5 GLD 
7 Republikeinse opdruk op een zegel met 
Japanse opdruk, uitgegeven op Sumatra 

minste drie meningen' (De 
Postzak nummer 150, december 
1986). 

Catalogue of the Postage Stamps 
of the Republic of Indonesia 17 
August 194527 December 1949 
(fourth edition, March 2005, sa
mengesteld door Leo B. Vosse) 

Van de gebeurtenissen die zich 
in Indonesië hebben voltrokken 
na de Japanse capitulatie is een 
inmiddels goedgevulde biblio
theek voorhanden. Deze wordt 
nog steeds uitgebreid met nieu
we titels. Naar ons idee wordt 
om politieke en emotionele re
denen nog te weinig aandacht 
besteed aan de Indonesische 
kant van het verhaal. Feit is dat 
op 17 augustus 1945 onder druk 
van jeugdige Republikeinen de 

5. Met de pen geschreven nieuwe landsnaam, gebruikt op Java. 
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8. Republikeinse opdruk op een Japanse 
zegel, uitgegeven op Sumatra 

'FONDS ItEMePOEMAH 

9. Toeslagzegel (40+60 sen) uitgegeven in 
Palembang op Sumatra met Je opdruk 

BPKPP (slachtofferhulp). 

onafhankelijkheid werd afge
kondigd. Deze bleef beperkt tot 
de twee hoofdeilanden, Java 
(met Madoera) en Sumatra. 
Dat werd natuurlijk niet door de 
regering in Nederland erkend. 
Trouwens, op het moment van 
deze gebeurtenis wisten de uit
gemergelde Europese overle
venden, die zich in diverse in
terneringskampen bevonden, 
nog niet eens dat Japan had ge
capituleerd, laat staan dat Indo
nesië zich onafhankelijk had 
verklaard. Deze perioae is sa
men te vatten in één woord: 
chaos. Maar wij zouden ons 
niet tot politieke beschouwin
gen laten verleiden. 
Op 27 september 1945 werd 
Mas Soeharto het hoofd van de 
Republikeinse PTT, nadat PTT-
militairen het hoofdkantoor van 
de PTT in Bandoeng op de Ja
panners hadden veroverd. Eind 
maart 1946 koos Mas Soeharto 
Djokjakarta als domicilie, het 
centrum van de Republiek. De 
postale geschiedenis van deze 
Interim-periode is nauwelijks 
minder boeiend dan die van de 
Japanse tijd. Naast de Republi
keinse posterijen fungeerde ook 
weereen Nederlands-Indische 
postdienst. Het komt voor dat 
een briefin 1947 verzonden van 
Soerabaja (onder Nederlands 
gezag) met als bestemming het 
90 kilometer zuidelijker gelegen 
Malang (Republikeins gezag) 
via het 797 kilometer ten wes
ten van Soerabaja gelegen Bata
via (Djakarta) liep. De verzen
ding vond plaats dankzij de be
middeling van het Republikein

se, Internationaleen Neder
lands-Indische Rode Kruis. 
Het aantal verschillende zegels, 
uitgegeven door de Republi
keinse posterijen, is nauwelijks 
minder dan tijdens de Japanse 
overheersing. Wederom talrijke 
opdrukzegels in diverse kleu
ren, ook met Republikeinse op
drukken op zegels die al voor
zien waren van Japanse opdruk
ken, pendoorhalingen en ook 
nieuwe zegels, aparte uitgaven 
voor Java en Sumatra, en dat al
les weer getand en ongetand. 
Het staat allemaal overzichtelijk 
gerubriceerd in de gloednieu-

1 CATALOGUE 
OF THE POSTAGE STAMPS OF 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 

I7ALCIJSTI945 
27 DECEMBER 1949 
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m 
we, bovenvermelde geheel En
gelstalige catalogus. 
Het gevolgde nummeringsys
teem is analoog aan dat voor de 
Japanse bezettingszegels. Het 
lijkt complex: u kunt een zegel 
vinden met het volgende catalo
gusnummer ('codering' is een 
beter woord): Sm 2nv/i3z-
g2z/2or-53k. Het zal u mogelijk 
afschrikken of juist nieuwsgie
rig maken. Het gaat om een ze
gel met vier(!) opdrukken: twee 
Republikeinse (2111.'en ijz) voor 
Sumatra {Sm) op een zegel 
(Dai Nippon basiszegel num
mer 53/(, dezegel van 80 cent in 
het type-Van Konijnenburg met 
kleine gaten) met twee nog uit 
de Japanse bezetting daterende 
opdrukken (92z en 2or). Kunt u 
zich voorstellen dat het voor 
verzamelaars een heerlijke puz
zel is om een zegel met ver
schillende opdrukken te deter
mineren? 
De gecatalogiseerde zegels uit 
de Japanse bezetting zijn voor
zien van prijzen voor onge
bruikte en gebruikte exempla
ren. Dat is wel een verschil met 
de catalogus voor de Republi
keinse zegels, waarin dat onder
scheid een uitzondering is. De 
genoteerde prijzen, die uiter
aard in euro's worden gegeven, 
gelden voor zowel gebruikte als 
ongebruikte zegels, tenzij dus 
anders staat aangegeven. Deze 
catalogus bevat weleen nuttig 
historisch overzicht. 

Catalogue Vienna el Philadelphia 
Printings and Sub Areas of the 

Republic of Indonesia (fourth 
edition, August 2003, samenge
steld door Henk Ramkema en 
Leo B. Vosse) 

Onlosmakelijk verbonden met 
de Interim-periode zijn de zoge
naamde Weense drukken: over 
het algemeen fraaie plaatjesze
gels die we niet echt gebruikt te
genkomen. Het is de eerder ge
noemde Joep Bonn die hierover 
een originele, ietwat frivole trilo
gie in Filatelie heeft gepubli
ceerd (jaargang 1987). Maar om 
deze zegels als oninteressant 
en minderwaardig terzijde te 

-^^A.«l#,*fM*#).«^ft^N^!sA^*ifv^ -

10 Zegel die werd gedrukt bij de Staats-
druckerei te Wenen in de oude spelling 

REPOEBUK. 

n Weense druk, nu met nieuwe spelling 
REPUBLIK (sedert 7947^ met opdruk ter 

gelegenheid van de terugkeer naar 
Djokjakarta van het Republikeins bestuur 

iJ. 
12. Zegel met opdruk 'Republik Maluku 
Selatan', echt gebruikt te Amboina op 

10 augustus 7950 

schuiven is niet terecht. De in 
Wenen en Philadelphia gedruk
te /»ic/ones/o-zegels hebben ze
ker historische betekenis. Ster
ker nog, ze worden gewoon ver
zameld. Zou dat niet zo zijn, 
dan had deze vierde(!), nu ge
heel Engelstalige druk geen be
staansrecht. Onderzoek van 
Leo Vosse in het National Postal 
Museum Smithsonian Institution 

in Washington bracht aan het 
licht dat de UPU deze zegels 
wel degelijk heeft erkend en in 
1951 heeft gedistribueerd onder 
alle lidstaten. Toch blijven het 
zegels met een propagandisti
sche doelstelling die zijn over
goten met een fllatelistisch 
sausje, niet in de laatste plaats 
dankzij de New Yorkse postze
gelhandelaren J. en H. Stolow. 

De catalogus geeft een prima 
historische inleiding die een 
verhelderende kijk geeft op 
deze zegels. U weet wat u ver
zamelt. Nuttig is ook het opne-

ï»»)N>PPOS 

CATALOGUE 
VIENNA & PHILADELPHIA 

PRINTINGS 
AND SUB AREAS OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

men van enkele (politiek gevoe
lige) randgebieden. Als voor
beeld kijken we naar de zegels 
van de 'Vrije Republiek der 
Zuid-Molukken'. Ook weer vol
op plaatjeszegels die nooit echt 
gebruikt zijn, maar wel gecata
logiseerd dienen te worden, en 
het uiterst interessante gedeelte 
van de werkelijk gebruikte ze
gels van Indonesië (type-Smelt) 
met de rode of zwarte opdruk 
Republik Maluku Selatan. Echt 
gebruikte zegels uit de periode 
augustus-oktober 1950 met af
stempelingen van Amboina en 
Saparoea zijn zeer zeldzaam. 

Nica Timor, Nica Soemba, Me-
dan Porten / Medan Postage 
Due (second edition, Septem
ber 2004, samengesteld door 
Ciel J. Bessels) 

Op 11 september 1945 gaven de 
op Timor gelegerde Japanners 
zich over aan de Australische 
geallieerden, waarna op 21 sep
tember de geallieerde bezetting 
plaatsvond, historisch beter ge
zegd: de Australische bezetting. 
Na het nodige geharrewar wer
den Nederlandse gemilitari-
seerde bestuursambtenaren in 
Nica-verband toegelaten. Nica -
de afkorting staat voor Nether
lands Indies Civil Administration 
(in plaats van Administration 
zien we ook wel Affairs) - had tot 
doel de geallieerde bevelheb
bers met burgerlijke bestuursta
ken bij te staan. 
Nadat van 13 tot en met 30 ok
tober 1945 enkele Australische 



officieren samen meteen Nica-
luitenant het eiland Soemba 
hadden geïnspecteerd, vond de 
overname van het gezag door 

13. Zegel met opdruk NICA/TtMOR. 

14. Zegel met opdruk NICA/SOEMBA. 

de Nica op de japanners plaats 
op 4 november 1945. 
Op beide eilanden zijn de daar 
aanw/ezige postzegels (en ook 
enkele briefkaarten) van een 
handstempelopdruk voorzien. 
Op Timor kregen de aangetrof
fen Nederlands-Indische ze
gels, al dan niet eerder voorzien 
van een Japanse ankeropdruk, 
alsook een viertal Japanse ze
gels, een tw/eeregelige opdruk 
NICA/TIMOR. De op Soemba 
gevonden zegels werden voor
zien van een fraaie tweeregelige 
opdruk NICA/SOEMBA met 
daartussen een paardenhoofd 
(bekend zijn de op Soemba in 
het wild levende Sandalwood 
paarden). Het waarmerken van 
deze zegels met een Nica-op-
druk diende aanvankelijk geen 
fllatelistisch doel, maar alras 
vonden ze gretig afrek bij Ne
derlandse en Australische sou
venirjagers. Echt gebruikt zijn 
de opdrukzegels van Timor 
zeldzaam; die van Soemba zijn 
zelfs uiterst zeldzaam. 

De hele geschiedenis is in een 
zeer lezenswaardig tweetalig 
boekje door Giel Bessels be
schreven. Daarin zijn niet alleen 
de zegels gecatalogiseerd, maar 
zijn voorafde geschiedkundige 
aspecten ruimschoots aan de 
vergetelheid ontrukt. 
Een apart toegevoegd onder
werp zijn de dertien zegels ge
drukt door de American Bankno
te Company (ook wel de ABC-
zegels genoemd), die zijn voor

zien van een opdrukstempeltje 
PORT en die in Medan in mei 
1946 zouden zijn gebruikt. Het 
is de heer J.H. Verschuur ge

weest die het raadsel van dit 
stempel uitvoerig uit de doeken 
heeft gedaan (De Noodportze-
gels van Medan, Dai Nippon, 
1996). Post aan boord van het 
richting Nederland varende 
schip Sommelsdijk met als be
stemming Nederlands-Indië, 
werd vanuit Egypte ongefran
keerd naar Indië gezonden. De 
overlevering vertelt dat de nieu
we ABC-zegels in Medan op 
deze ongetrankeerde stukken 
als portzegel werden gebruikt 
na overstempeling met een 
stempeltje PORT. Wij hebben 
echter het zeer sterke vermoe
den dat het hier om een filate-
listische truc gaat. 

Catalogus Fiscaalzegels Japanse 
bezetting Nederlands Indië 1942-
7945 en Gezag Republiek Indone
sië 1945-1949 (augustus 1999, 
samengesteld door Henk Ram-
kema) 

Fiscaalzegels vormen een filate-
listische niche. Ook in Neder
lands-Indië gold een zegelrecht. 
In 1921 verscheen de Zegelver
ordening (Indisch staatsblad 
1921 nr. 621). Deze verordening 
bevat een lijst van transacties, 
waarvooreen belastingbetaling 
verplicht was (het'zegelen'). 
Willen documenten, behorende 
bij transacties, namelijk als wet
tig bewijs kunnen dienen, dan 
moest een soort belasting wor
den betaald door degene voor 
wie de documenten zijn opge
maakt. Deze belasting wera vol
daan door het opplakken van 
fiscaalzegels volgens een be
paald tarief. Indische fiscaalze
gels zijn er in diverse soorten 
en waarden. Te onderscheiden 
zijn niet alleen plakzegels, loon-
zegels en handelszegels, maar 
OOK gezegeld papier, waarin 
een zegelafdruk van een bepaal
de waarde is aangebracht. Fis
caalzegels zijn via postkantoren 
verstreW. De postambtenaar 
was belast met het 'zegelen' 
van de documenten (of ge

schriften). 
Dit zegelrecht bleef onder de Ja
panse bezetter van kracht, daar
na ook onder het Republikeinse 
Interim-bestuur en zelfs nu nog 
in het huidige Indonesië. Wij 
zien dan ook dat de Japanners 

-wmmmmmmmmmmmw 
16. Zegelindruk uit waardepapier, 

ook nog in Indonesië gebruikt. 

deze fiscaalzegels en waardepa
pieren van de bekende opdruk
ken hebben voorzien (van Java 
is overigens maar één opdruk 
bekend). Ook zijn frankeerze-
gels met bezettingsopdrukken 
als fiscaalzegel gebruikt. De In
donesiërs hebben eveneens fis
caalzegels overdrukt. Daarnaast 
zijn zowel onder de bezetter als 
onder het Interim-bestuur nieu
we fiscaalzegels uitgegeven. 

CATALOGUS 
FISCAALZEGELS 

Japans« bazatting Nadailanda India 
1942-1945 

an 
Gazso Rapubtiak Indonesia 

194S-1649 

CATALOGUE 
REVENUES 

jBpanes« occupation of Uie 
Netnarlands Indias 

1942-1945 
and 

Administration RapubUc of Indonaala 
1945-1949 

H. Ramkams 

Het is de verdienste van Henk 
Ramkema een catalogus (door 
de auteur bescheiden aange
duid als 'inventarisatie') te heb
ben samengesteld van dit rela
tief onbekende en mogelijk 
daarom weinig verzamelde ge
bied. Het boek is tweetalig en 
bevat een overzicht van afie be
kende fiscaalzegels en waarde

papieren, niet voorzien van prij
zen, maar wel van vroegst en 
laatst bekende data. Aparte aan
dacht wordt besteed aan slacht-
vergunningen, tabaksbelasting 
en radiovergunningen. Als Kro-
mo thuis een karbouw wilde 

slachten, kostte hem dat drie 
gulden slachtbelasting. 
Dit boek vormt een niet onbe
langrijk onderdeel uit de reeks 
catalogi van het totale verza-
melgebied. Het verbreedt uw 
kennis. 

SAMENVATTING 
Wij zijn met zevenmijlslaarzen 
door de postgeschiedenis van 
de acht meest bewogen jaren 
van de Gordel van Smaragd ge
lopen. Dankzij de vijf nieuwe 
catalogi, na jarenlange voorbe
reiding in een vrij kort tijdsbe
stek van zeven jaar verschenen, 
hebben verzamelaars en andere 
belangstellenden een prima 
overzicht van wat er op postze
gelgebied is verschenen. Is alles 
dan bekend en zijn de overzich
ten compleet? Niemand meer 
dan de samenstellers hebben 
daarnaar gestreefd. Maar om
dat er vanwege de posterijen 
geen volledige overzichten van 
uitgegeven (opdruk)zegels kun
nen zijn verschenen en er in 
sommige regio's waar aange
troffen zegels lokaal werden 
overdrukt slechts zeer weinig 
postverkeer plaatsvond, is het 
begrijpelijk dat ontdekkingen al-
tijdfmogelijk blijven. Maar voor 
het moment mogen wij de au
teurs werkelijk heel dankbaar 
zijn dat zij onze bibliotheek met 
deze serie hebben verrijkt. 

VERKRIJGBAARHEID 
VAN DE CATALOGI 
Alle catalogi zijn bij de filatelis-
tische boekhandel verkrijgbaar 
en verder ook bij de uitgever, 
p/a Secretariaat Dai Nippon 
(u;u)U).daimppon.nl), de heer 
Leo. B. Vosse, Vinkenbaan 3, 
1851 TB Heiloo, telefoon 072-
5332293, lco.uosse(g)planet.nl. 
Op hetzelfde adres kunt u ook 
informatie aanvragen over het 
lidmaatschap van Dai Nippon 
en over het laten keuren van 
zeldzame opdrukzegels en af
stempelingen. 

15. Drie verschillende loonzegels op fragment, op Java gebruikt op 31/S 02 (31 augustus 1942). 



MAXIMAFILIE EN 
ZEILSCHEPEN 

In het Nederlands uitgif
teprogramma dit jaar 
geen aandacht voor de 
achtste Sail die de ko-

^ mende dagen weer los-
= barst in Amsterdam, 
^ maar onze Oosterburen 
= doen dat juist wel: zij ge-
^ ven vijf postzegels uit 
•s. met grote windjammers 
5 in de serie jeugdtoeslag-
^ zegels. Grote zeilschepen 
= doen vrijwel alle dienst 
|]] als opleidingsschip of 
3 liggen als museumschip 
^ aan de kade. Ze zijn een 
=; dankbaar onderwerp in 

5Ä0 ^^" ^^^' landen - zie kaart 
• " " [i] t.g.v. de manifestatie 

Armada van de Eeuu; in de 
haven van Rouen en de 
Franse zegel uit 1999 met 
de Simon Boliuar. Spanje 

[2] toont het aangemeer
de opleidingsschip Ekano 
(automaatstrook met 
speciaal stempel Gran Re
nata 2000). 
De eerste Nederlandse 
Sail werd in 1975 gehou
den bij het 700-jarig be
staan van Amsterdam. 
Het was zo' n groot suc
ces dat het evenement nu 
elke vijfjaar gehouden 
wordt. Postaal kreeg het 
in 1985 voor het eerst 
aandacht met een postze
gel en een gelegenheids-
stempel [3, schip van de 
Nederlandse bruine 
vloot]. In 1990 herhaalde 
dit zich, inclusief een 
picturaal stempel. Post
zegel [4] toont als detail 
de staande matrozen, dat 
terugkomt in de vele 
matrozen op de ra' s, die 
het Koninklijk Saluut 
brengen. In 1995 weer 

een postzegel [5] met 
daarop de afgemeerde 
Russische viermaster Se-
dou in de Amsterdamse 
haven met het Shell-ge-
bouw op de achtergrond. 
De Sedou is met zijn leng
te van 117.5 meter het 
grootste zeilende oplei
dingsschip ter wereld 
In 2000 werd een com
pleet velletje van tien ze
gels gewijd aan Sail. Kri
tiek was er op de kleine 
afbeeldingen van de 
schepen, terwijl de 
scheepsattributen groot 
waren afgebeeld. Wat is 
nu belangrijker? Het de
tail en het totaal van de 
groene zeilen van de 
Alexander uon Humboldt 
worden goed getoond op 
kaart [6]. De karakteris
tieke groene kleur dan
ken we aan de spon
soring door het biermerk 

Beek. Kaart [7] toont het 
binnenhalen van de zei
len, geen sinecure zo 
hoog bovenin de ra' s van 
een slingerend schip. Het 
schip van de postzegel is 
de eerder genoemde Se-
dou [8]. Drie meter korter 
is het andere grote Russi
sche schip [9] dat mee
deed, de Kruzcnshtern. Mijn 
vreugde was groot toen ik 
aan boord van dit schip 
een set van tien ansicht
kaarten kon kopen met 
daarin kaart [10] met de 
scheepsbel van de post
zegel; daarmee kon een 
perfecte variant worden 
gemaakt. Alle kaarten 
van Sail konden worden 
ontwaard met het specia
le Sail 2000-stempel. 

Dit jaar wordt een grote 
maximafiliemanifestatie 
gehouden in Corbeil-

Essonnes, een voorstadje 
ten zuiden van Parijs. 
Hier worden op 23, 24 en 
25 september de Eerste Eu
ropese Kampioenschappen 
Moximajïlie gehouden 
(MaxiFrance 2005) met in
zendingen uit 18 landen. 
De Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxi-
mafilie verzorgt er vier 
inzendingen met de on
derwerpen 'Nederland, 
het bezoeken waard', 
'Nederlandse schepen'. 
'Beeldhouwkunst' en 
'Europese Koninklijke 
Famines'. De laatste in
zending is van de on
langs overleden Diny 
Hoogerhuis (zie Filatelie 
van juni jl., pagina 472) 
en zal in de erehof ten
toongesteld worden. 
Meer informatie kunt u 
krijgen op het in de ru-
briekkop vermelde adres. 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 184: 
Vrijdag/zaterdag 2/3 september 

in het zalencentrum van hotel APELDOORN, 
Soerenseweg 73 (hoek Jachtlaan) te Apeldoorn 

Een uitzonderlijke veiling met ca. 6500 kavels. 

O.a. ontvingen wij de volgende collecties: 

Nederland: 
EO, ca.150 kavels met poststukken vanaf 1650 w.o. 'Marine Gezuiverd'. 
Gefrankeerde brieven: ca.500 kavels met zeldzaam materiaal emissies 1867, 
1872(enkelfrank. 25L), 1891 en 1899. 
Expressepost: 150 kavels, een met goud bekroonde coUectie. 
Scheepspost 
Luchtpost, fl. 20,- luchtrecht voor een 2* gewichts klasse Koppenvlucht 

stempelmateriaal: 
kleinrondstempels, enorm aanbod, veel emissie cijfer 1876-1894 incl. 
SCHEVENINGEN (SPORT). 
Langstempels emissie 1869 wapen. 

Een coUectie postfris, vanaf 1900 vrijwel kompleet incl. nrs. 80 en 101. 
Ruim 100 kavels PROEVEN emissies 1867, 1869, 1872 en 1913. 

Buitenland: 
Saar 
Oostenrijk en Tsjechoslowakije 1850-1920. 
Engelse koloniën, 
Franse koloniën. 
Aanbod vrijwel alle Europese landen. 

Collecties, insteekboeken en dozen: ruim 1500 kavels van € 25,- tot ca. € 5000,-. 

Op aanvraag (telefoontje, fax, e-mail of brief/kaartje is voldoende) ontvangt U de 
bij ons nog altijd gratis catalogus met uitvoerige beschrijving van alle aangeboden 
kavels. Kijkdagen zowel in Enschede als in Apeldoorn. 

DE O.P.V., AL MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!! 
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EEN VERENIGING DIE IN 
SCHEIDING EINDIGDE 

België honderdvijfenzeventig jaar onafhankelijk 

Het Koninkrijk der Verenigde 
Nederlanden was in 1815 door 
de grote mogendheden ge
creëerd tijdens het Congres van 
Wenen. Nadat Rusland, Prui
sen en Engeland bij Waterloo 
Napoleon hadden verslagen 
(aßeeld'mg 1), achtten zij de tijd 
rijp om de kaart van West-Euro
pa opnieuw te teken. Daarbij 
werd het expansionistische 
Frankrijk teruggedrongen tot 
het oude grondgebied en 
moest het omringd worden 
door bufferstaten, die de veilig
heid van de overwinnaars 
moesten garanderen. Ten noor
den van Frankrijk werd dat het 
nieuwe koninkrijk dat een her
nieuwde samenvoeging was 

Rechts 1 Op het slagmld 
bij Waterloo werd Napoleon 

door de verenigde ^rote 
mogendheden uersla^en Zij 

bepaalden dattcn noorden 
uan Frankrijk een nieuuje 

bujerstaat moest ontstaan. 

DOOR J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Het verstandshuwelijk tussen de Noordelijke en de 

Zuidelijke Nederlanden - afgedwongen door het Congres 

van Wenen - hield niet lang stand: al na vijftien jaar 

kwam er een eind aan. Hoe kwam dat huwelijk tot stand 

en hoe kwam het tot een scheiding? Jeffrey Groeneveld 

gaat er de nu volgende bijdrage dieper op in. 

van de zuidelijke en noordelijke 
Nederlanden. Ze behoorden 
beide ooit tot het grote rijk van 
Ka rel V [ajhee\d'mg2), maar ze 
hadden inmiddels nog maar 
weinig gemeenschappelijks. 
Koning Willem I liet zich echter 

[QUE«BELGIË. 2f 

deze kans om zijn koninkrijk te 
vergroten met ontnemen. 

HOLIANDSE REKENKUNDE 
Om de nieuwe grondwet goed 
te keuren werden 1603 notabe
len uit de zuidelijke Nederlan-

W A T S ^ O O i 

den opgeroepen. Van hen kwa
men er 280 niet opdagen, 
stemden er 527 voor en 796 te
gen. Willem I legde de uitslag 
in zijn voordeel uit. Van de 796 
tegenstanders hadden er name
lijk 126 aangegeven dat zij om 
godsdienstige redenen tegen
stemden. De koning verklaarde 
dat zij de grondwet verkeerd 
hadden begrepen en rekende ze 
tot de voorstanders. Vervolgens 
telde hij ook de afwezigen tot 
de groep die voor de grondwet 
was en kwam zo op een meer
derheid van 953 stemmers in 
het voordeel van de grondwet. 
Met deze 'Hollandse rekenkun
de' kon koning Willem I in 
Brussel worden ingehuldigd. 

Onder 6 Een uitvoennfl uan de opera 
'De Stomme uan Portia' m de Brusselse 

Muntschouwburg uerhitte de 
gemoederen danij, het uios het start

schot uoor ontiuikkelinflen die met 
meer terug te draaien ujaren 

Links 2 Onder Karel de Vijfde ujaren de Nederlanden nog gezamenlijk 
onderdeel uan zijn keizerrijk Tijdens de reformatie zouden hun uiegen zich 

schelden Rechts- 3 Door na zijn inhuldiging in Brussel met koperen m plaats 
uan met gouden muntjes te strooien maakte Willem I zich niet bepaald geliefd 

Linksonder 4 Tijdens het bewind van Willem 1 kreeg Luik een moderne mijn-
bouiüschooi Rechts 5 Tot woede uan de katholieken werd in Gent een uniuersi-

teit gesticht die naar hun mening het roomse gezag moest ondermijnen 



maar de toon was gezet (afljeel-
dings). 

MODERNISERING 
De vorst meende dat op den 
duur de tegenstelling tussen 
het redelijk welvarende zuiden 
en het verarmde noorden wel 
zou verdwijnen. Modernisering 
van de industrie in het zuiden 
zou leiden tot groei van de han
del in het noorden en zo zou
den dankzij een bloeiende eco
nomie de twee landsdelen naar 
elkaar toegroeien. De koning
koopman stimuleerde de aan
leg van wegen en kanalen, die 
hij noodzakelijk achtte voor 
economische groei. Ook het 
zuidelijk deel van het land profi
teerde daarvan.Cent werd een 
zeehaven dankzij het Kanaal 
naar Terneuzen en door de 
Zuid-Willemsvaart kreeg het 
Luikse industriebekken een 
goede verbinding met Rotter
dam. De koloniën bleken goede 
afzetgebieden voor de indus
trie. Ook op andere gebieden 
investeerde de koning, die als 
een monarch van zijn tijd een 
almachtige vorst was, in de 
nieuwe delen van zijn rijk. Er 
kwam vakonderwijs, zoals een 
mijnbouwschool in Luik [afbeel
ding 4) en in Cent werd een 

rijksuniversiteit gesticht (aßeel-
dings). Ogenschijnlijk was er 
dus voor net zuiden geen reden 
tot klagen, maar de koning had 
helaas weinig oog voor de 
godsdienstige verschillen tus
sen zuidelijke katholieken en 
noordelijke protestanten. En 
deze blinde vlek zou de koning 
duur komen te staan. 

REVOLTE 
De katholieke onderdanen voel
den zich achtergesteld in hun 
burgerrechten en verafschuw
den de protestantse 'ketter'-ko-
ning daarom nog meer dan ze 
al deden. De verplichting om 
Nederlands te spreken en het 
ontbreken van politieke rechten 
zorgden ervoor dat zelfs dege
nen die niet zo streng in deTeer 
waren zich bij de fanatieke ka
tholieken aansloten. De onrust 
groeide en werd aangewakkerd 
door gebeurtenissen in Frank
rijk, waarin de zomer van 1830 
een revolutie uitbrak. Ook in het 
Franstalige deel van de Neder
landen groeide de onrust en op 
25 augustus 1830 barstte de 
bom. In de Brusselse Munt
schouwburg werd die avond de 
opera De stomme van Portici uit
gevoerd [afbeelding 6). Dit werk 
gaat over de vrijheidsstrijd van 

de Napolitanen tegen de 
Spaanse bezetter. Het lied 
Amoursacré de la Patrie ('Heili
ge liefde voor het vaderland') 
greep het publiek zo aan, dat 
het ae straat opstormde en de 
huizen van enkele koningsge
zinden in brand stak. De politie 
greep niet in, het leger even
min. De orde werd uiteindelijk 
hersteld door de burgerwacht, 
die vanaf dat moment de macht 
uitoefende in Brussel. Vanaf het 
stadhuis wapperde de Brabant
se vlag in de kleuren zwart, geel 
en rood, waarmee de burger
wacht zich getooid had [afbeel
ding 7). 

VIJANDIGE ONTVANGST 
De koning reageerde niet ade
quaat en verloor een aantal 
kostbare dagen, voordat hij 
troepen met zijn zoons Willem 
en Frederik richting Brussel 
stuurde. Prins Willem probeer
de de situatie nog te redden 
door te bemiddelen tussen zijn 
vader en de burgerwacht, die 
een aantal eisen aan de koning 
had opgesteld [afbeelding S). 
De koning echter wilde van 
geen concessie weten. De prins 
besloot te paard Brussel in te 
rijden om het volk toe te spre
ken en het met zijn charme 

voor het Oranjehuis te winnen. 
Hij werd vijandig ontvangen en 
zijn plan mislukte volkomen 
toen zijn paard van iets schrok, 
steigerde en in de verwarring 
een omstander tegen de grond 
trapte. De prins zag zich toen 
gedwongen om zijn paard aan 
te sporen om zo aan de woe
dende menigte te ontsnappen. 
De koning besloot zijn troepen 
terug te trekken uit de omge
ving van Brussel. Toch gaf hij 
zich niet zo maar gewonnen. 
Het opstandige landsdeel wilde 
hij met alle geweld weer onder 
controle krijgen. 

EIGEN KONING 
De ontwikkelingen waren on
dertussen gewoon doorgegaan. 
Op 26 september 1830 was in 
Brussel een Voorlopig Bewind 
gevormd dat uit negen leden 
bestond. Op 4 oktober had het 
de onafhankelijkheid van België 
uitgeroepen. Er werd een com
missie benoemd die een ont-
werpgrondwet moest schrijven 
[afbeelding 9). 
Op 10 oktober werden de voor
waarden vastgesteld op grond 
waarvan verkiezingen gehou
den konden worden voor een 
parlement, het Nationaal Con
gres [afbeelding 10). 

Rechts: 7 Op het Belgische 
herdenkm^suelletje '175 jaar 

België' staat het schilderij 
'Tafereel van ie september

dagen' oan Gustav Wappers 
centraal Het uerheerlijlct de 

Belgische reuoiutie en laat de 
hoofdrolspelers zien op de 

Grote Marlet in Brussel Een 
belangrijke rol speelt daarbij 
de driekleur uan de prouincie 

Brabant, die de nationale 
vlag zou worden 

Onder: q Joseph Lebeau 
ujerd lid van het Voorlopig 
BeuJind en werkte mee aan 
de redactie van degronduiet. 
HIJ zou in 1839 een van de 
pleitbezorgers zijn van het 
Verdrag van Londen. Mede 
dankzij zijn inspanningen 
stemde het Belgische 
parlement in met het verdrag. 



Dertigduizend geselecteerde 
kiezers kozen tweehonderd par
lementsleden, die besloten van 
België een parlementaire staat 
te maken met een koning aan 
het hoofd {aßeeldmgen n en 
12). Daarbij tekenden ze aan dat 
de Oranjes voor eeuwig uitge
sloten zouden worden van de 
Belgische troon. Hiermee wer
den de ambities van de kroon
prins, die wel koning van een 
onafhankelijk België had willen 
worden, de grond ingeboord 
De keuze viel ten slotte op de 
Duitse prins Leopold van Sak
senCoburgCotna, weduwnaar 
van de Britse kroonprinses 
Charlotte, die in het kraambed 
was overleden Opi7juln83i 
kwam Leopold m De Panne aan 
[afbeelding 73) en vervolgens 
reisde hij triomfantelijk naar 
Brussel, waar hij op 21 juli de 
grondwettelijke eed aflegde als 
eerste koning der Belgen [af
beeldingen 14 en 75). 

HAISSTARRIG 
Op 2 augustus 1831 vond ko
ning Willem I de tijd rijp om 
een poging te ondernemen een 
deel van het verloren grondge

., • :,., il 
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•'«•'^eälljeiiaga.. 
Ledepart des lolontairesli^fleois pour Bruxclles (18,«, ^^^ ^« ^ » C^^^HL. n »IH^^IUI ^til 

Wallon Luik) Het schilderij geeft een heldhajtifl beeld uan de deelname uan Luik aon de reuolutie 
uan 1850 Soubre situeert de handeling op de binnenplaats uan het Palais des Pnnceseuêques, dit om 
degodsdienstige kant uan de kwestiegoed naar uoren te brengen De strijdkreet op het uaandcl luidt 

Vomcre OU mounr pour Bruxcllcs ('ouerwmnen afsterven voor Brussel) 

bied te heroveren Met een klin
kende overwinning hoopte de 
vorst aan de onderhandelings
tafel een sterkere positie te be
zitten In een veldtocht die tien 
dagen zou duren liet het Neder
landse leger zien wat het waard 

was. De grote mogendheden, 
die in 1815 de Verenigde Neder
landen hadden gecreëerd, be
sloten nu tijdens een conferen
tie m Londen dat België welis
waar onafhankelijk zou blijven, 
maar onder voorwaarden die 

gunstiger waren voor Willem 1 
dan aanvankelijk de bedoeling 
was De koning was echter hals
starrig en weigerde met de 
voorwaarden in te stemmen 
Pas in 1839, toen Nederland 
door het op oorlogssterkte hou
den van het leger ernstig m fi
nanciële problemen terecht was 
gekomen, werd hij bereid ge
vonden definitief afstand te 
doen van de zuidelijke Neder
landen Nu waren het de Belgen 
die dwars lagen en moest de 
koning accepteren dat de voor
waarden ten gunste van hen 
verlicht werden Het Waalse 
deel van het aan de koning toe
gekende provincie Luxemburg 
werd bij België gevoegd [afieel
dingen 16 en 77) en ook finan
cieel kregen de Belgen enige 
voordelen. Wel verwierf Neder
land nog het deel van Limburg 
dat oostelijk van de Maas lag en 
moesten de Belgen afzien van 
ovenge territoriale aanspraken 
[afbeeldingen T8, 79 en 20) Op 
19 april 1839 werd het Verdrag 
van Londen dan eindelijk gete
kend en kwam er een officieel 
einde aan het Koninkrijk der 
Verenigde Nederlanden 

15 Prins Leopold door het parlement 
gekozen om koning te luorden, zet voet 

op Belgische bodem in De Panne 

Links 11 Baron de Stassart werd in 183 o lid uan het Nationaal Congres 
HIJ pleitte aanuankelijk uoor aonsluitmg uan België bij Frankrijk, maar 
legdczich neer bij onafhankelijkheid Hij was uan 1859 tot 1846 uoorzitter 
uan de Senaat Rechts 12 Baron de Gerlache uierd uoorzitter uan het Natio § 
naai Congres nadat Surlet de Chockier benoemd uias tot regent uan België 

.Oncfnänaeck.' lOVRG 1 2 F 

14 De intocht uan Leopold 
in Brussel op zijuli 1831 

15 Standbeeld uan koning Leopold I in 
het parlement, ujaar hij op 2ijuli 1851 

degronduiettclijke eed ajlegde 

16/17 Het Verdrag uan Londen bepaalde dat uiat ouerbleefuan Luxemburg aan koning Willem 1 
toekwam De uoormalige proumcie werd een groothertogdom met Willem I als staatshoo/d 

Rechts 20 Een post 
historisch tijdsdocument 

De stad Maastricht uras 
een Nederlandse enclaue 

temidden uan door 
Belgische opstandelingen 
beheerd gebied Deze brief 

isuerstuurdini835en 
werd uoorzien uan het 

Nederlandse poststempel 
dat m 182g aan de post 

kantoren was uerstrekt 
In andere Limburgse 

plaatsen was inmiddels 
een Belgisch poststempel 

in gebruik 
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18 /ig De provincie Limburg lüerd in tweeen gesplitst, tegen de zin uan veel Lim

burgers, die meer ueru;antschap voelden met de Belgen dan met de Hollanders 
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VEILING 137 
17 september 2005. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 16 september 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. 138 te houden op 12 november 2005. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/V. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

187ste VEILING OP 2 EN 3 SEPTEMBER 2005 

f en kleine greep uit deze veiling: 
Betere losse nummers Nederland  Zeldzaam Joegoslavië 

Posthistorie diverse landen  Zeer veel snuffelpartijen in dozen 
Zeldzame losse nummers diverse landen 

Onze goed verzorgde veilingcatalogus is gratis op aanvraag. j 

Tijdens de kijkdagen kunt u ook inzenden voor de volgende veiling. 

Postzegelvei l ing Hoes 
Postadres Postbus 3106 5003 DC Tilburg 

Telefoon 0135800434 Fax 0135800435 Email info@pzvhoes.nl 
Voor meer informatie kunt u ool< onze website bezoeken www.pzvhoes.nl  Onze catalogus treft u daar ook aan. 
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SPELREGELS DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS EEN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN 
BEKORTEN ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN DOORGAANS VOOR PLAATSING 
IN AANMERKING PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET MET DE 
SCHRIJVER EENS IS MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

DRUKTE IN 
DECEMBER 

Bij het nalopen van de 
Decemberzegels vond ik 
een aantal aardige stem-
pelafwijl^ingen. Zoals u 
kunt zien zijn drie zegels 
afgestempeld in een 'der
tiende maand' , namelijk 
op ig, 21 en 22 XIII. Al 
deze zegels zijn afkom
stig van het verwerkings
centrum in Zwolle. 
Verder kwam ik een De-
cemberzegel die was af
gestempeld op 10 XI (10 
november) en eentje die 
20 VIII (20 augustus) als 
datum vermeldde, beide 
dus ver voor de uitgifte
datum van de zegels. 
Kennelijk heeft men het 
in december te druk om 
de machines nauwkeurig 
af te stellen... 

J P. VAN LOON, DRONTEN 

^ TENTOONSTELLINGEN: 
^ HET KAN ANDERS 

= Het artikeltje Postzefleluer-
1̂  zameliriflen: nu ook te huur 
r: (Filatelie van maart 2005) 
^ blijkt duidelijk een i-
^ aprilgrap te zijn. Is dat 

— ^ ^ erg? Welnee, een vrolijke 
C £ I noot in ons over het alge-
" » 0 men serieuze lijfblad is 

nooit weg. Maar de vraag 
is; is deze noot wel zo 
vrolijk? Ik dacht het niet. 
Allereerst denk ik niet dat 

'gewone'(?) verzamelaars 
die tentoonstellen het op 
de gouden plakken etc. 
voorzien hebben en ten 
tweede is het in Neder
land wat dat betreft veelal 
een magere boel, gunsti
ge uitzonderingen daar
gelaten. Zelfs een 'gewo
ne' verzamelaar zal zijn 
wenkbrauwen fronsen 
als hij met slechts een di
ploma naar huis wordt 
gestuurd. Wat zou het 
mooi zijn als je op alle 
tentoonstellingen ook 
een stockboek én een uit
slagenlijst van alle inzen
dingen, desnoods alleen 
van de klasse waarin je 
zelf hebt deel genomen, 
zou mogen ontvangen. 
En dan heb ik het nog 
maar niet over de in het 
buitenland gebruikelijke 
herinnering die je ont
vangt. Ereprijzen moetje 
echt verdienen, het is de 
slagroom op de taart, al 
doen onze zuiderburen 
van Themaphiia in Wette
ren (België) en voorheen 
de tentoonstelling in Be-
gijnendijke wel aan klan
tenbinding met tafels vol 
ereprijzen, maar toch 
vooral ook door de gezel-
üge en ongedwongen 
ambiance. 

Bij de ontvangst van ver
zamelaars die hun collec
tie op tentoonstellingen 
komen inhangen op ten
toonstellingen kun je die 
sfeer al meten. Natuurlijk 
werken de vrijwilligers 
zich het schompes om de 
kaders op tijd klaar te 
hebben staan, maar daar
om kan er nog wel ie
mand bij de ingang aan 
een tafeltje gezet worden 
die weet wat er afgegeven 
moet worden en die even
tueel kan vertellen hoe 
laat het wegens vertra
ging dan wel wordt. Het 
gebeurt dikwijls datje 
'op zoek' moet naar zo 
iemand. 
Het kan ook heel anders! 
Afgelopen jaar kwam ik 
met een collega in Lim
burg en het eerste wat 
ons wordt verteld is: 
'Daar staan de broodjes. 
Wilt u ook soep?' Kijk 
vrienden: dan voel je je 
toch thuis en gewaar
deerd? 
En laten wij inzenders op 
onze beurt nu eindelijk 
eens ophouden met die 
onaangename gewoonte 
om al een halfuur voor 
het afhangen stoelen bij 

Zo kanhü ook;'Daar staan de broodjes. Wilt u ook soep.'' 

onze kaders neer te zet
ten en dan aan de per
soon te gaan trekken die 
met de verlossende sleu
tel onze kaders ontsluit. 
Als er om 16 uur wordt 
ontsloten dan kunnen we 
toch op onze vingers na
tellen dat niet iedereen 
op dat tijdstip aan de 
beurt is? 
Wel zou het een verade
ming zijn als er een lan
delijke regel komt voor 
de wijze van ontsluiten. 
Gaan we op kadernum-
mer, op alfabet, op wie 
het verst weg woont? Dat 
is nu vaak een kwestie 
van raden en dat is dus 
iets dat irritatie en onge
duld opwekt bij ons in
zenders. 
De 'gewone' verzamelaar 
zou wellicht ook baat 
hebben bij een betaalbare 
kaderhuur van vier tot vijf 
euro per kader en in cate
gorie I, vooruit, tien 
euro. Vergist u zich niet: 
in het laatste geval praat 
je dan wel over f22.50 
per kader in 'oud geld', 
terwijl je er vijf te vullen 
hebt. 
'Maar de onkosten voor 
de organisatie dan?', zult 
u wellicht - en terecht -
vragen. Ja, daar kun je ze
ker niet omheen. Zo'n 
weekendje organiseren 
kost handenvol geld voor 
een plaatselijke club. 
Misschien moeten we 
daar maar eens een sym-
posiumpje over opzetten 
met organisaties in Ne
derland en inrichters in 
België om op die manier 
ideeën uit te wisselen. 

D.JIMMINK, 'TZAND 

VERKEERDE 
VERTALING 

Graag maak ik een op
merking naar aanleiding 
van het stukje Zo leefden de 

Vikingen in Filatelie van 
april jl. (rubriek 'Thema
tisch panorama'). 
De vertaling van de naam 
Faeroer is niet 'verre eilan
den' of iets in die geest; 
de naam kan worden ver
taald met'Schaap
eilanden'. 
Zoals u waarschijnlijk 
wel weet zijn er diverse 
schrijfwijzen voor de 
naam van deze eilanden 
groep, zoals Faer Öer, 
Faroes, Färöarna, Faer-
oer, F0royar, FserOerne 
enzovoort. De eerste 
groep letters is zowel in 
het Deens als in het 
Noors en Zweeds afkom
stig van het oude Noorse 
woord voor schaap. Te
genwoordig heet zo'n 
beest/dr in de diverse 
Scandinavische talen. 
Al tussen 600 en 700 wer
den de eilanden bezocht 
en 'gecultiveerd' door 
Ierse monniken. Alge
meen wordt aangenomen 
(dit wordt ook verhaald 
in diverse Ierse en Noor
se legenden en sagen) dat 
de eilandengroep door de 
bekende Ierse monnik 
Br̂ naind, in Nederland 
beter bekend onder de 
naam SintBrandaan, 

ontdekt werd. In de ge
schriften Navigatio Sancti 
Brendani Abbatis worden 
de eilanden omschreven 
als 'de eilanden van de 
schapen'. Later, omst
reeks 825, schreef een 
andere Ierse monnik, Di-
cuil, over de eilanden, 
waarbij hij vermeldde dat 
hij van andere monniken 
wist dat de eilanden al 
ongeveer een eeuw door 
monniken worden be
zocht. Sommige monni
ken vestigden zich op de 
eilanden en bouwden er 
kloosters. Om in hun on
derhoud te kunnen voor
zien namen ze in hun 
kleine bootjes schapen 
mee naar de eilanden. 
Die hielden ze als aanvul
ling op hun dieet; de 
schapen leverden pro
ducten als melk, vlees en 
wol voor kleding. 
Toen de Vikingen op hun 
tochten zich eerst in En
geland, Ierland en later 
op de Shetlandeilanden 
vestigden, behoefde ze 
nog maar een klein stukje 
te varen om bij de 'eilan
den van de schapen' te 
komen. 

De monniken, die de op 
de hoogte waren van de 
wreedheden van de Vi
kingen, sloegen op de 
vlucht met achterlating 
van hun kudden schapen. 
Toen de op de eilanden 
aankwamen, troffen ze 
daar dus kudden schapen 
aan - een beter begin voor 
vestiging kon je eigenlijk 
niet indenken. 
Ik hoop met deze brief 
een hardnekkig misver
stand over de betekenis 
van de naam Faeroer uit de 
weg te hebben geruimd. 

HENKP BURGMAN 
AMSTERDAM 



LUCHTPOSTZEGELS 
'ALGER-TUNIS' 

Naar aanleidingvan de 
vraag van de heer Bos in 
'Lezerspost' (Filatelie van 
april jl.) kan ik het vol
gende meedelen. Voor de 
bedoelde luchtpostzegels 
(Alfler-Tums) kan men het 
beste de Sanabna-catalo-
gus raadplegen. De laat
ste volledige editie da
teert van 1966. 
Onder Aiflena staan de 
desbetreffende zegels 
vermeld onder het kopje 
semi-ojpcmls. De uitgifte 
(emissiedatum 15 mei 
1930) staat in verband 
met het eeuwfeest van de 
annexatie van Algerije 
door de Fransen. De 
reeks, die werd ontwor
pen doorM. Fauchet, 
staat in genoemde catalo
gus genoteerd voor $0.50 
(en vermoedelijk tegen-
woordigd voor niet veel 
meer). Het gaat om zes 
zegels op gekleurd pa
pier. De catalogus ver
meldt nog het volgende: 
With inscription 'Tunis-
Al̂ er' were prepaired but ne
uer issued; price 25 et per set. 
Ik hoop dat ik de heer 
Bos met deze informatie 
van dienst ben geweest. 

J.L.BLOEMEN (PERE-MAIL) 

MOOI NEDERLAND: 
NIET ZO MOOI 

Geregeld verschijnen er 
in Filatelie berichten 
waarin onvrede wordt ge
uit over filatelie-onvrien-
delijke activiteiten van 
TPGPost. Gaat het niet 
om de vette, allesover
heersende stempels, dan 
zijn het wel etiketjes en 
aantekeningen op de ver
keerde plaatsen van de 
envelop die aanleiding 
tot kritiek geven. 
Naar mijn mening is met 
het uitgeven van de velle
tjes Mooi Nederland nu het 
moment gekomen om 
alle verzamelaars van Ne
derlandse postzegels op 
te roepen deze hobby 
vaarwel te zeggen. Im
mers: als postzegels op 
slechts één kantoor ver
kocht worden, is het on
vermijdelijk - en dat ge
beurt dan ook - dat zulke 
zegels al op de dag van 

uitgifte op het Internet 
voor bijna de dubbele 
prijs door particulieren 
worden aangeboden. 
Ik heb mijn buik zo vol 
van het gevolgde beleid 
dat ik met mijn hobby 
stop; ik stap over op het 
verzamelen van landen 
met een postdirectie die 
een vriendelijker beleid 
ten aanzien van filatelis
ten voeren. Naar mijn 
mening zal het huidige 
beleid van TPGPost er al
leen maar toe leiden dat 
de groep verzamelaars 
nog kleiner wordt. 

C.DE VISSER, NUENEN 

'WEKEN VAN DE 
KAART' [1] 

Volgens de tekst die op 
het velletje 'Weken van de 
kaart' uit 2004 is afge
drukt, is dat blokje sinds 
I januari 'niet meer 
bruikbaar voor franke
ring'. Maar tot mijn ver
bazing kun je dit velletje 
nog steeds bestellen bij 
de CollectClub. Kennelijk 
heeft het bericht van het 
verstrijken van de 'houd
baarheidsdatum' Gro
ningen nog niet bereikt. 
P.J. VAN ROSSUM (PERE-MAIL) 

'WEKEN VAN DE 
KAART' [2] 

Onlangs ontving ik een 
envelop met twee zegels 
die afl<omstig zijn uit het 
velletje 'Weken van de 
kaart' (2004). Deze ze
gels mogen sinds i janu
ari van dit jaar niet meer 
voor frankering worden 
gebruikt. Maar nu, een 
halfjaar later, worden 
ze toch nog steeds ge
bruikt. Dat de postbode 
in dit geval zijn werk 
goed heeft gedaan (zie de 
balpenstreep) is overi
gens niet leuk voor de 
verzamelaar. 

J.C. ERKENS (PERE-MAIL) 
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BLOKLETTERS: NIET 
ZO HEEL ERG DUUR 

Allereerst mijn compli
menten voor het blad Fi
latelie, dat ik al vele jaren 
met plezier lees. In Uit de 
wereld van de Jilatelie van 
juni jl. wordt melding ge
maakt van een blokje 
met letters, uitgegeven 
door Hongkong. De prijs 
per zegel is $1.40, waar
door het volgens de re
dactie 'nogal in de papie
ren kan gaan lopen'. 
Aannemende dat $1.40 in 
Hongkongdollars wordt 
bedoeld valt dit wel mee. 
Op het moment waarop 
ik dit schrijf gaan er 
HK$g.43 in een euro 
gaan, zodat het blokje in 
totaal zo'n 4.45 euro zal 
kosten. Valt wel mee dus. 

JEAN PIERRE VIERGEVER 
(PERE-MAIL) 

ONBRUIKBARE 
FRANKEERWAARDEN 

TPGPost heeft de verza
melaar van Nederlandse 
zegels weer eens finan
cieel te pakken met de 
uitgifte van het postze
gelvelletje 2 5 jaar Konin
gin Beatrix. De waarden in 
dit velletje - die van €0.39 
oplopen tot €2.25 (in to
taal €6.15) - worden ge
acht samen te hangen 
met het jubileum. Helaas 
ontgaat mij dit verband, 
net als de waarde die men 
hecht aan de mogelijk
heid mijn post tot 500 

gram binnen Nederland 
te kunnen frankeren. Ik 
kan mij niet herinneren 
ooit een postzegel voor 
dit laatste tarief nodig te 
hebben gehad en ik denk 
dat dit voor vele andere 
mensen ook geldt. Die 
zullen het velletje daarom 
niet aanschaffen, terwijl 
het ook nog maar de 
vraag is of de 'Oranje
klanten' ditwèl zullen 
doen. Dan houden we 
dus de verzamelaars over, 
want die zullen om hun 
verzamelingen compleet 
te maken toch tot aan
schaf moeten overgaan. 
Hetzelfde geldt voor de 
zogenoemde Prestige-
boekjes, die ook veel te 
duur zijn en maar weinig 
toevoegen aan een verza
meling. 
TPGPost heeft op dit mo
ment geen bijplakwaar-
den om zegels van 0.39 
euro aan te vullen tot het 
Europees tarief (0.61 of 
0.65 euro). Het lijkt mij 
dat er voor zegels van 
0.22 of 0.26 euro meer 
belangstelling zal be
staan dan voor een zegel 
van 2.25 euro! 

B. KRIEK (PERE-MAIL) 

SCHEEPSLIFT IS AL 
VEREEUWIGD 

In het kaderstukje met 
het kopje Scheepslijten: ook 
een toeristische attractie (Fi
latelie, juni 2005, bladzij
de 481) schrijft de heer D. 
Veenstra dat de nieuwe 

upiimn, BELGIQUf, ^ ' 

scheepslift van Strepy-
Thieu nog niet op postze
gels kan worden aange
troffen. Dat is niet juist: 
België gaf in 1985 al een 
zegel uit (OCB-nummer 
2177) met het ontwerp 
van deze in het Canal du 
Centre te bouwen scheeps
lift. 

A.OOMENS, TERNEUZEN 

DOOSJE: DICHTUNG 
ODER WAHRHEIT? 

Jeffrey Groenevelds arti
kel over de laatste oor
logsdagen (Filatelie van 
mei jl.) heb ik met veel 
bewondering gelezen. In 
het verlengde hiervan wil 
ik wijzen op het blad ZIN, 
dat - ook in het meinum
mer - een interview met 
de oud-politicus en 'oor
logskind' Ed van Thijn 
plaatste. Van Thijn heeft 
het daarin over een luci
ferdoosje dat hij de gehe
le oorlog bij zich had, 
met daarin een zegel van 

koningin Wilhelmina 
(als symbool van het goe
de) en een zegel van Hit
ler (het kwaad). We moe
ten dit verhaal met een 
korreltje zout nemen, 
want de oranje Wilhelmi
nazegel van 50 cent werd 
pas in 1946 uitgegeven! 
Ik heb ZIN hiervan op de 
hoogte gesteld, maar een 
reactie bleef uit. 

AADVANDERKUIJP 
ROTTERDAM 
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UIT DE 'ZWANGERSCHAPSTIJD' 
VAN EEN POSTZEGEL 

Saskia Wierinck verwerkt MKB-dynamiek in Ondernemerspostzegel 
D O O R B A T E H Y L K E M A , B E E T S T E R Z W A A G 

Met elke nieuwe postzegeluit-
gifte vraagt TPGPost iedere keer 
weer onze aandacht voor een 
(inter)nationaal historisch, ac
tueel of bijzonder onderwerp 
Een postzegelvormgever zal het 
postzegelontwerp met de erin 
gelegde inhoudsvolle bood
schap en artistieke kwaliteiten 
op een zodanige manier verpak
ken, dat het aantrekkelijk zal 
zijn naar het goedgekeurde, de
finitieve postzegelproduct te kij
ken. Kennis van de middelen 
waarmee het postzegelonder
werp inhoudelijk vorm wordt 
gegeven, kan ons inzicht ver
groten en zo kunnen we opti
maal van een postzegel 'ge
meten' 
Als bekend is hoe de keuze, 
weergave en plaatsing van de 
getekende of gefotografeerde 
personen en voorwerpen tot 
stand kwam, kunnen ook bui
tenstaanders de zegel beter be
grijpen De uitgifte beantwoordt 
dan aan zijn doel Ook voor de 
beschouwer heeft de postzegel 
dan inhoudelijk gezien de ver
eiste invulling en betekenis ge
kregen! 

De tijd tussen de allereerste schets en de 
voltooiing van een postzegelontwerp zou je 

kunnen omschrijven als een soort zwangerschap. 
Bate Hylkema iaat aan de hand van elf 

voorontwerpen zien hoe het grafische kindje van 
ontwerpster Saskia Wierinck ter wereld kwam. 

VOORONTWERPEN 
Van een heel andere orde is de 
aanschouwelijke kennis van de 
voorontwerpen die m de ont-
werpperiode van de postzegel 
werden gemaakt Deze ont-
werpafbeeldingen bieden een 
visuele weergave van 

- het zoeken naar 
- het verdiepen in, 
- het aftasten van en 
- het experimenteren met 

(facetten van) het postzegelon-
derwerp, dit met het doel het 
postzegelonderwerp de juiste 
vulling te geven 
Tijdens de vaak maandenlang 

durende 'zwangerschapsperio
de' van zijn of haar postzegel 
bewandelt de postzegelvormge
ver hoofdwegen, zijwegen en 
doodlopende wegen Met vallen 
en opstaan, met (af)keuren en 
goedkeuren en met bijsturing 
(op gezette tijden) van een van 
de twee TPGPost-ontwerp- en 
vormgevingsbegeleiders, ont
staat uiteindelijk het definitieve 
postzegelontwerp 
Tijdens het opemngsgesprek 
met TPGPost komen met alleen 
de ins and outs van het postze
gelonderwerp aan de orde, 
maar worden ook een aantal 
deadlines bepaald, de ontwer
per moet namelijk op gezette 

tijden zijn vorderingen en bena
deringen (met een gevarieerd 
aantal invalshoeken^) tonen en 
toelichten Tijdens deze evalu
atiegesprekken komen eventu
ele uitbreidingen, bijstellingen, 
accentueringen, correcties en 
goedkeuringen aan de orde Na 
een aantal van deze werkses
sies en gespreksronden met de 
ontwerpbegeleiders van TPG
Post ontstaat in de kraam- en 
ontwerpkamer dan langzamer
hand het uiteindelijke post
zegelontwerp 

ONDERNEMERSZZEGEL 
In bijgaand beeldverhaal van 
twaalf voorontwerpen met on
dersteunende beschrijvingen 
vindt u een praktische invulling 
van de speur- en ontdekkings
tocht van een aantal artistieke 
invallen en creatieve probeer
sels, die uiteindelijk tot het de
finitieve ontwerp hebben geleid 
Gaandeweg het proces neemt 
het aantal deelafbeeldingen toe, 
die zich door hun inhoud en be
tekenis uiteindelijk m het goed
gekeurde postzegelontwerp een 
plaats hebben weten te verwer-
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ven. Met dit beeldverhaal maakt 
vormgeefster Saskia Wierinck 
niet alleen de praktische wor
dingsgeschiedenis van de post
zegel aanschouwelijk (via de 
weg van goed- en arkeuren), 
maar verduidelijkt ze ook ae in
houdelijke boodschap ervan. En 
die boodschap komt neer op 
het dynamiscn centraal stellen 
van het grensoverschrijdend 
ondernemersschap van MKB-
Nederland door goederenstro
men in tal van geledingen. 

Afbeelding 1. Onsamenhan
gend en chaotisch zijn vijftien 
voorwerpen (in silhouetvorm) 
in een van de eerste verkennen
de en inventariserende fasen 
van het ontwerpproces samen
gebracht. Alleen de laptop en 
geopende kartonnen doos zijn 
als beeldfragmenten in het de
finitieve ontwerp overgebleven. 
2. In een meeroverzicntelijke 
en gestructureerde opstelling 
staat in drie horizontale stroken 
het wegvervoer per vrachtauto 
centraal. De 'geel-brandende' 
lamp verbeeldt de 24-uurs eco
nomie van MKB-Nederland, die 
dagen nacht functioneert. Dat 
ondernemen zich wereldwijd en 
grensoverschrijdend afspeelt, 
blijkt uit drie verschillende we
reldbollen. De vier redelijk na
tuurgetrouw weergegeven tul
pen zijn in het uiteindelijke ont
werp gestileerd en gereduceerd 
tot drie stuks. Van de gestileer
de telefoonafbeelding is alleen 
de hoorn in het goedgekeurde 
ontwerp terug te vinden. Het fi
nanciële aspect van het onder
nemersschap verbeelden de 
vele speels in een stramien ge
plaatste eurotekens. De hori
zontale 'euroteken-lijn' onder 
de frankeerwaarde suggereert 

24-UURS DYNAMIEK VAN BEDRIJVEND, ONDERNEMEND EN 
GRENSOVERSCHRIJDEND MKB ZAKELIJK WEERGEGEVEN 

Het veelomvattend ondernemerschap van (grensoverschrijdend) 
Midden & Klein BedrijfNederland (MKB-Nederland) met een grote ver
scheidenheid aan aspecten is door ontwerpster Saskia Wierinck 
schematisch-aanschouwelijk vormgegeven: 

1. (Export)productverbeelding door middel van tulp (als concreet 
product), lege doos (als verpakkingsmateriaal) en barcode (als 
technische codering). 
2. Transportverbeelding van de goederenstroom door middel van 

gestileerde vrachtauto's en vliegtuigen. 
3. Werkterreinverbeelding in alle werelddelen door middel van 

twee wereldbollen. 
4. Grensoverschrijdende, internationale verbeelding door middel 

van drie beelddoorlopers (pijlen, vrachtauto's en barcode). 
5. Tijdverbeelding van de continue dienstverlening door middel 

van drie klokken met hun tijden. 
6. Contractverbeelding van handelsovereenkomsten door middel 

van ordermap en schematisch bedrukt papier. 
7. Communicatieverbeelding van handelspartners door middel 

van laptop en telefoon. Plustekens verbeelden contacten leggen. De 
vierpuntstekker symboliseert vergaren en samenkomen. 
8. Financiële aspectenverbeelding van het bedrijven en onderne

men door middel van frankeerwaarde 0.3g euro. 
g. Dynamische verbeelding van de ondernemerswereld door mid

del van de (tegengestelde) richtingen van vliegtuigen, pijlen en 
'volgorde-ticket'. Het raderwielqe als motor van de organisatie sug
gereert de beweging van de wereldhandel. 
10. Hectische verbeelding van het complexe ondernemen door mid
del van een onregelmatige, onoverzichtelijke en chaotische plaat
sing van de beeldelementen. De postzegelvormgeving geeft een 
treffende weerspiegeling en beeldvorming van het grensoverschrij
dende van MKB-Nederland. 

een perforatie te zijn, waardoor 
de postzegel een zegelaanhang
sel (als controlestrookje?) lijkt 
te bezitten. Een U-vormige pijl 
en U- en L-vormige tekens ver
onderstellen wellicht 'richting-
geven-aan' en 'afbakenen-van'. 
3.4. en 5. Overzichtelijk ge
structureerd zijn onsamenhan
gend in vier horizontale banen 
zestien afbeeldingen opge
voerd. Daarbij is kleurinversie 
toegepast: gekleurde afbeeldin

gen op een witte achtergrond 
en witte afbeeldingen op een 
gekleurde achtergrond. Van dit 
voorontwerp zijn meerdere 
deelafbeeldingen op het defini
tieve ontwerp te vinden. 
6. Het komt overeen met het 
uiteindelijke ontwerp. In de we
reldbollen is een wisseling van 
werelddelen doorgevoerd. 
7. Het driekleurige voorontwerp 
vertoont een sterke overeen
komst met het definitieve ont

werp. De plaatsing van de af
beeldingen op de witte achter
grond is afwijkend uitgevoerd in 
horizontale en diagonale op
stelling. 
8. Het vijfkleurige ontwerp op 
een witte achtergrond is in op
stelling gelijk aan het uiteinde
lijke ontwerp. 
9. Het ontwerp komt - met uit
zondering van de streepjescode 
- sterk overeen met het uitein
delijke ontwerp. De schuin op
gaande opstelling van de voor
werpen suggereert dynamiek en 
beweging, overeenkomend met 
dat van MKB-Nederland. 
io. In opstelling en kleur is dit 
ontwerp gelijk aan ontwerp 8. 
Het is in een meer dunne en fij
ne lijnvoering uitgevoerd, 
n. Het vierkleurige vooront
werp komt in opstelling geheel 
overeen met het goedgekeurde 
ontwerp. 
12. Het definitieve en goedge
keurde eindontwerp. 

TOr SLOT 
Naar ik hoop ontstaat door het 
bekijken en lezen van boven
staande inventarisatie van een 
aantal voorontwerpen meer 
achting en waardering voor de 
nieuwe Nederlandse Onderne
merspostzegel. Aan een postze
gelafbeelding gaat tijdens de 
'zwangerschapsperiode' inder
daad een omvangrijk inspire
rend, artistiek en creatief proces 
van denken (overdenken), doen 
en laten vooraf. Enige inzichte
lijke kennis daarvan kan een 
postzegel in de ogen van de ge
bruikers ongetwijfeld in aanzien 
doen stijgen. Immers, zodra de 
beeldtaal van een postzegel 
woorden krijgt, wordt het ge
zien, 'gelezen' en ervaren, je 
raakt ermee verbonden! 
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N.V.RH, onder de loep 

Deze aflevering 

Tijdens de zomermaanden staan de filatelistische activiteiten von 
veel verzamelaars ti|delijk op een wat lager pitje. Niet dot de 
collectie helemaal naar de achtergrond verdwijnt, maar we gaan 
nu eenmaal niet zo snel met een album in de tuin of op het balkon 
zitten. En als de zon er eenmaal is, dan moeten we er van 
profiteren, want voordat je het weet is de zomer alweer voorbij. 
Vandaar dat onder de loep deze maand volledig is gewijd aan 
een onderwerp, waarover u zonder pincet maar wel met een 
drankje op een terras of luierend in uw hangmat eens rustig over 
na kunt denken. 

Het verzamelen 
van de wereld is 

onbegonnen we 

Bent u al toe aan uitbreiding van uw 
verzamelgebied? 

Veel postzegelverzamelaars, vooral de jeugdige, beginnen eerder 
nietsvermoedend dan ambitieus met het verzamelen van de gehele 
wereld. Binnen de kortste keren ziet het merendeel van deze 
enthousiaste starters in dat dit onbegonnen werk is. Daarom 
maakt bijna iedere beginnende filatelist vrij snel een keuze, waar 
hij of zij zich op toe zal gaan leggen. Hoewel hier geen exacte 
cijfers over bekend zijn, kiest het grootste deel nog steeds voor 
een bepaald land of een groep van landen, die geografisch of 
bestuurlijk bij elkaar horen. Daarnaast is er een steeds groter 
wordende groep, die besluit om zich met de thematische filatelie 
te gaan bezighouden Slechts een zeer klein percentage zal in 
deze fase van de filatelistische ontwikkeling zijn oog laten vallen 
op een specialistisch onderwerp. Dus wordt er gekozen voor de 
postzegels van Nederland (al dan niet inclusief die van de koloniën), 
Frankrijk, Scandinavië, flora, fauna of schilderijen, maar zelden 
voor afstempelingen, poststukken of perfins. 
Vanaf het moment dat de eerste keuze gemaakt is, gaat deze 
vaak een leven lang mee, zonder dat er ooit nog eens over wordt 
nagedacht. Je bent al snel geneigd te stellen dat een filatelist, die 
tevreden is met het plezier dat hij aan zijn hobby beleeft, zich 
verder niets hoeft af te vragen. Toch, op het moment dat je dit 
onderwerp tijdens gesprekken met verzamelaars aanroert, blijken 
er vaak wel degelijk sluimerende wensen te zijn, evenals kleine 
ongenoegens. 

Het verzamelen van de wereld is onbegonnen werk 

Dwingende vaicjes 

Tom van Daalen verzamelt al twintig jaar Zwitserland. Zijn collectie 
mag er zijn. Toch weet hij zeker dat hij deze nooit compleet zal 
krijgen iedere keer als hij zijn album openslaat, staren de lege vakjes 
van de eerste bladzijde van het voordrukalbum hem hinderlijk aan. 
Tenzij hij ooit een hele grote prijs wint, zal hij zich deze peperdure 
rayonzegels nooit kunnen veroorloven. De aanwinsten voor zijn 
collectie blijven al tijden beperkt tot de nieuwe uitgiften, waarop 
hij een abonnement heeft. Hij bezoekt graag winkels, beurzen en 
tentoonstellingen en snuffelt graag eens op internet, maar komt door 
zijn begrensde budget geen stap verder. Tot hij op een dag een 
lumineus idee krijgt om zijn plezier in het verzamelen weer terug 
te krijgen. Over de lege vakjes van de eerste pagina plakt hi| een 
kaart van Zwitserland Vanaf dat moment probeert hij van iedere 
plaats, die hier op staat, een poststuk te bemachtigen De poststukken 
arrangeert hij op blanco bladen, die hij achter de bladzijde van de 
emissie, die voor de frankering van het poststuk gebruikt is, aan 
zijn album toevoegt. Zijn jachtinstinct is weer volledig geactiveerd. 
Hij komt zelden nog met lege handen thuis, voor enkele euro's 
koopt hij soms de leukste brieven, en na een jaar is zijn collectie 
met meerdere albums gegroeid. Het plezier in zijn hobby is terug 
en zijn verzameling is een lust voor het filatelistische oog. Een 
Zumstein Speciaalcatalogus brengt hem op nog meer nieuwe ideeën 
om zich filatelistisch verder te verdiepen. Hij begint een interesse 
voor plaatfouten te ontwikkelen en is soms uren bezig om zijn 
doubletten te bestuderen. Tom van Daalen heeft zichzelf bevrijd van 
de hinderlijke hokjesgeest die hem achtervolgde en weet zeker 
dat hij nog vele tientallen jaren vooruit kan met de uitgebreide 
mogelijkheden, die zijn verzamelgebied te bieden heeft. 



Ontwikkeling 

Het verhaal van Tom van Daalen is illustratief voor hoe een 
filatelist, die om een of andere reden in een impasse is geraakt, 
zelf het initiatief kan nemen om weer volledig van zijn hobby te 
gaan genieten. De noodzaak tot het veranderen van de manier 
van verzamelen heeft alles te maken met de ontwikkeling, die 
iedere postzegelverzamelaar logischerwijs doormaakt. 

Een verzomeling, die niet 
verder groeit, zal snel 

aan belangstelling inboeten. 

Hoewel veel verzamelaars in de loop der jaren zelf stappen hebben 
ondernomen om hun filatelistisch uitdaging aan hun ontwikkeling 
en budget aan te passen, zijn er ook grote groepen filatelisten, 
die onbewust een beetje zijn vastgeroest, omdat ze hun hobby 
nog steeds beoefenen als tijdens hun beginjaren. 
Een verzameling, die om welke reden dan ook niet verder groeit, 
zal snel aan belangstelling inboeten. Wellicht heeft u inmiddels 
zelf voor de nodige koerswijzigingen gezorgd en plukt u daar de 
vruchten van of beleeft u nog steeds hetzelfde plezier aan uw 
collectie en de wijze waarop u verzamelt. Prima, des te beter! 
Maar het zou ook kunnen dat het verhaal van Tom van Daalen u 
een beetje wakker heeft geschud en u de juiste prikkels bezorgt 
om nieuwe en avontuurlijke dimensies van de filatelie te ontdekken. 
In dat geval kunt u zich het best eens uitgebreid laten informeren 
over de onbeperkte mogelijkheden, die uw hobby u biedt. Bezoek 
eens een grote postzegelshow, blader door wat catalogi, steek uw 
licht op bij een erkende handelaar in uw omgeving of bezoek een 
aantal sites van de bij ons aangesloten leden (wv^'w.nvph.nl). 

Het jachtinstinct wordt volledig geactiveerd. 

Weloverwogen 

zij zorgen voor de benodigde literatuur. Als u de keuze voor de 
uitbreiding van uw verzamelgebied weloverwogen maakt, is de 
kans zeer groot, dat er een nieuwe filatelistische wereld voor u 
zal opengaan en dat uw hobby de ontwikkeling doormaakt, die ü 
verdient. 

Als u uzelf het benodigde duwtje in de goede richting geeft, dan 
staan de leden van de NVPH met open armen klaar om u verder 
te helpen. Maak dus gerust gebruik van hun kennis. Ook kunnen 

Speciale Catalogus en 
Specialiteitencatalogus 2006 

In de eerste helft van september verschijnen zowel de bekende 
Speciale Catalogus als de nieuwe Specialiteitencatalogus van 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. In de volgende aflevering 
van Onder de loep komen wij hier uitgebreid op terug. 

Contactadres. Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-347 38 49 

Email: info@nvph.nl 
Intemet: V^^AnV.H Vph.nl 
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i P 1 1 NE] 
F H m % ^ BUI 

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

'-''i^riliMMIiMMMI 
Gisbertus Voetius: ..ji^ureert m artikel m 'Brepost'... 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Harba lorifa 
In het tweemaandelijks 
tijdschrift van de postze
gelvereniging Breda, Bre
post, lazen we een artikel 
van H.J.W. Jacobs over 
een reis die hij maakt 
door het mooie Brabant
se land. Aan de hand van 
postzegels vertelt hij al
lerlei aardige anekdotes. 
Zo komen we in Heusden 
Gijsbert Voet tegen, die 
later zijn naam verlatijni-
seerde tot Gisbertus 
Voetius. Dat was toen de 
gewoonte bij geleerden. 
Natuurlijk ontmoeten we 
in Nuenen de aardappel
eters. Jacobs wil zijn ver
haal besluiten met het 
Brabantse volkslied, 
maar ontdekt dat er zo'n 
stuk of tien min of meer 
Brabantse volksliederen 
zijn. Hij eindigt dan maar 
met de woorden die Her
tog Jan zong: Harba 
Lorifa. 

Cadeaubon te winnen 
Er worden nogal wat fila-
telistische reizen ge
maakt in de verschillende 
postzegelbladen. In het 
Officieel Orgaan van de 
postzegelclub Hooge-
veen lazen we een artikel 
over niet alledaagse ver-
zamelgebieden, zoals 
spaarbankzegels, radio-

Qficiecl Orflaan: ...sluitzcflels.. 

zegels en sluitzegels. In 
een vorige aflevering van 
Wij lazen uoor u adviseer
den wij de Hoogeveners 
om een andere naam te 
verzinnen voor hun or
gaan. Tot onze vreugde 
ontdekten we dat onze 
suggestie was overgeno
men. Ze hebben daar nu 
een prijsvraag uitge
schreven onder de titel 
'Verzin een originele 
naam voor ons clubblad'. 
Je kunt er zelfs een ca
deaubon mee winnen. 
We houden u op de hoog
te. 

Us Mem met tanden 
Het volgende blad waarin 
we onze speurtocht naar 
interessante artikelen 
voortzetten, draagt ook 
de naam Officieel Or
gaan. Het betreft het 
maartnummer 2005 van 
het magazine van de Stu
diegroep Particuliere 
Postbezorging. Mis
schien ook zin om een 
andere naam te beden
ken? 
Het verenigingsorgaan 
meldt een ontdekking in 
Friesland. Tot nu toe 
dacht men dat de zegels 
van Oldehove en Us Mem 
van de Streek- en Stads-
post Leeuwarden uitslui
tend doorstoken waren 
uitgegeven. Wij wisten 
ook niet beter. J. Klein uit 
Heerenveen ontdekte in 
zijn verzameling echter 
exemplaren die getand 
waren. Johan Klein ging 
naar Leeuwarden om ver
haal te halen. Daar vertel
de men hem dat de druk
ker een klein stapeltje ze-
gelvellen getand had af
geleverd. Die perforatie 
was echter niet erg ge
slaagd en daarom besloot 
men de restvan de opla
ge dan maar te voorzien 
van de oude vertrouwde 
doorsteek. De mislukte 
getande Oldehoves en Us 

Mcms werden wegge
gooid. Sommige zijn 
toch weer uit de prullen
bak gehaald en zo in om
loop gekomen. Zo zit dat 
dus. 

'Us Mem', hier als standbeeld. 

Tessiner stralenkrans 
In Zwitserland wordt een 
grote verscheidenheid 
aan stempels gebruikt -
het zijn er honderden. In 
het orgaan van de Studie
groep Zwitserland, 
Jungfraupost (maart 
2005), behandelt Guido 

L J ^ B I 

Stralenkrans in 'Jun̂ fraupost'. 

Molenaar het ovale stem
pel met kruis en stralen
krans uit het kanton Tes-
sin. Een uniek stempel, 
dat nergens ter wereld 
voorkomt. Guido ont
leent zijn kennis aan de 
in 1995 door Lavater ge
schreven monografie van 
maar liefst zeventig pagi
na's over dit Tessiner 
Strahlenstempel. Dit ver
haal is een van de artike
len met diepgang, ken
merkend voor de bijdra
gen in dit keurig verzorg
de blad. 

Sassenpepertjes?! 
We hebben het in deze 
rubriek al eens eerder ge
had over Sassen
pepertjes, het magazine 

'sassen (saste, h. gesast) [ugoi-ipzs» van sas (sluis)] 1 (overg.) 
(gew.) schutten i (onoverg.) de sluisdeuren opendoen om te 
spuien. 

'sassen (onoverg.; saste, h. gesast) [«1926-1950» vermoedelijk 
klanknabootsend gevormd], (inform.) wateren, pissen. 

sgssenbloed (het) [11896» verbastering van '5 hart(s)en bloei\, 
in de verb, (uitdr., volkst.) het gaat van sassenbloed, met de 
grootste opoffering. 

sassenier (de (m.); vgl. -ier), (gew.) sluiswachter. 

sasser (de (m.); vgl. -er), (gew.) sluiswachter. 
sassie (het; -s), (Barg.) sigaret. 

Er IS nog plaats m de Dikke van Dale, voor het u)Oord 'Sasscnpepertje'. 

van de postzegelvereni
ging Zwolle. De publica
tie is een goed voorbeeld 
van een duidelijk opgezet 
verenigingsblad. Alle no
dige en nuttige informa
tie treffen we daar aan. 
Men heeft oog voor de 
nieuwbouwwijken. Daar 
voert men ledenwerfac
ties en men start er rond-
zendverkeer. Misschien 
is het goed om af en toe 
ook eens een filateüs-
tisch artikeltje op te ne
men. En kunt u ons eens 
uitleggen wat sassenpeper
tjes zijn? We geven dit dan 
weer door aan onze vaste 
lezers. 

Luchtpost naar Urk 
Een verzamelgebied dat 
ons bijzonder interes
seert, is de post vervoerd 
naar de Waddeneilanden, 
Urk en andere door water 
omgeven gebieden gedu
rende strenge winters. Er 
werden dan zogenoemde 
ijspostvluchten uitge
voerd door militaire en 
burgerluchtvaartonder
nemingen, zo leren we 
uit Oosterhouter Post. De 
eerste ijsvlucht werd ge
maakt op 6 januari 1922, 
door de Militaire Lucht
vaartdienst uit Soester-
berg. We hadden toen 
een zeer strenge winter: 
zelfs in april kon men de 
eilanden nog niet per 
schip bereiken. Postver-

OOSTERHOm.R l'OST 

Oo^terhoutse Vereniging 
van 

Posizegelvenffmelaars 

Aandacht uoor ijspostvluchten in 
'Oosterhouter Post'. 

voerd in die koude perio
den herkent men aan de 
afstempelingen en de 
aantekeningen op de en
veloppen. 

Valse opdrukken 
De Zwitser Fournier 
(1846-1917) was een van 
de beruchtste vervalsers 
van postzegels. Maar hij 
beperkte zich niet tot ze
gels. In Iberia (filatelisti-
sche contactgroep Spanje 
en Portugal) lazen we een 
artikel van Hans Vinken-
borg, waarin hij ons at
tent maakt op vervalste 
stempels en opdrukken 
op postzegels van de 
Spaanse koloniën. Verra-

De vervalser Fournicr. 

derlijk zijn de vervalste 
opdrukken op de emissie 
1896/1900 van Fernando 
Po op de zegels met het 
kinderhoofdje van Ko
ning Alfonso XIII. 
Overigens beschouwde 
Fournier zichzelf niet als 
een vervalser, maar als 
een schepper van kunst
objecten en als een wel
doener van de kleine, 
minder kapitaalkrachtige 
verzamelaar. 

De fiets en de postbode 
Het aprilnummer 2005 
van het tijdschrift voor 
thematische filatelie. 
Thema, brengt - zoals ge
woonlijk - weer een keur 
aan lezenswaardige arti
kelen. We lichten er dit 
keer de bijdrage De Post
bode op zijn jiets uit. Edzo 
Paap begint zijn artikel 



r̂  POSTOUNfKnÜKA 
:1907: 

Vertrouuid beeld: besteller en jiets. 

ZO: 'Een postbode op de 
fiets is voor mij een zeer 
vertrouwd beeld. Dat 
stamt nog uit mijn jeugd 
op het Groningse platte
land. In het dorp waar ie
dereen bijna alles van el
kaar wist. Een dorp waar 
de postbode wist dat je 
verkering had en op zijn 
fiets het pad opreed naar 
je huis, al zwaaiend met 
de brief van je geliefde.' 
En dan volgt de ontwik
keling van de fiets en het 
gebruik ervan door de 
postbode, geïllustreerd 
met postzegels van fiets
ende brievenbestellers. 

Wezen en vondelingen 
Notities, het blad van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie, bevat een 
onderhoudend artikel 
van Kees Adema. 
Op II september 1811 gaf 
keizer Napoleon bevel 
dat alle Nederlandse von
delingen en wezen tussen 
de 15 en 25 jaar naar Ver
sailles moesten worden 
gezonden om te dienen 
in zijn nieuwe Regiment 
des Pupilles de la Garde 
Impe'riale. Ze droegen een 
wit uniform met onder
scheidingen van karmo
zijnrood laken en kregen 
een overjas van beige la
ken, dit alles met kope
ren knopen. De sjako's 
werden versierd met een 
adelaar met lint en 
kwastjes. Vijf brieven van 
en aan zo'n jonge wees/ 
vondeling, Hendrik Cor-
nelisse, worden uitvoerig 
behandeld. Hij schrijft 
onder andere aan zijn 
ZUS: 'Ik word dik en vet 
maar niet groot en heb 
een gezonde kleur...'. 
U kunt zich overigens op 
Notities abonneren: stuur 
daartoe een mailtje aan 
kdebaQr(g)reelandnet.nl. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENUNDSE 
BLADEN 

Valse tante 
Sperati, Fournier (zie 

hiervoor), Spiro, Oneglia 
- het zijn namen die veel 
filatelisten onmiddellijk 
zullen herkennen als die 
van beruchte - of moeten 
we zeggen beroemde? -
postzegelvervalsers. In 
Gibbons Stamp JVIonthly 
komt er nóg een aan bod: 
Madamejoseph. Zij is de 
hoofdpersoon van een 
boek dat Brian Cart-
wright schreef en dat 
door de Royol PhilateUc 
Society in Londen wordt 
uitgegeven. Lange tijd 
nam men aan dat Madame 

Jubilerende Editor 
Te lang hebben we in 
deze rubriek het blad 
Netherlands Philately 
van de American Society/or 
Netherlands Philately 
(ASNP) onbesproken ge
laten. We beloven beter
schap. Uit het voorwoord 
van Volume 29, Number 3 
wordt duidelijk dat de 
huidige hoofdredacteur 
van het blad, Hans Kre-
mer, alweer tien jaar aan 
het roer staat - een felici
tatie waard. Genoemd 
nummer bevat een aantal 

Een deel van het gereedschap van de vervalser 'Madamejoseph'. 

Joseph een nom-de-plume 
was van een Franse ver-
zetstrijdster die haar 
vaardigheid om valse do
cumenten te maken na de 
oorlog voor 'filatelisti-
sche doeleinden' ge
bruikte. Maar in een in
terview dat GSM met 
Cartwright had, komt 
naar voren dat het waar
schijnlijk om een Lon-
dense postzegelhande
laar gaat die jarenlang 
een winkel in Irvine 
Street had. 

Pas op voor de hond! 
Onder het kopje Motiuos 
Secundarios besteedt het 
Spaanse Crónica Filatéli-
ca (april 2005) aandacht 
aan 'verstopte' thema's 
op postzegels. Het blad 
doet dat aan de hand van 
de collectie van de jeugdi
ge verzamelaarster 
Mercedes Pérez Garcia, 
die een collectie op het 
thema 'De beste vriend 
van de mens' heeft aan
gelegd - een hondenver
zameling dus. Je moet er 
soms goed naar zoeken, 
maar honden kun je op 
de meest onverwachte 
plekken aantreffen: in 
stempels, in hoekjes van 
postzegels en op de om
slagen van postzegel
boekjes. 

interessante bijdragen. 
Zoals een artikel van 
Frans Leijnse over ram-
penpost uit 1776 op het 
traject Vlieland-Texel-
Amsterdam, of Hans Kre-
mers bijdrage over een 
type rolstempel dat in het 
begin van de twintigste 
eeuw werd gebruikt voor 
de voorafstempeling van 
postzegels. John Van 
Rysdam schreef een arti
kel over gedeeltelijk ge
vlogen luchtpost, een on
derwerp dat lezers van Fi
latelie nog wel kennen 
van de publicaties die 
wijlen Frans van Beveren 
daarover samenstelde. 
Dick Phelps waarschuwt 

Kon vals zijn: NVPH-nr. 48. 

voor een nog niet zo lang 
geleden ontdekte, gevaar
lijke vervalsing van de ze
gel van vijf gulden in het 
type-Wilhelmina met 

Favoriet tijdverdrijf van Merce'des Péxa Garda: de hondenjacht. 

hangend haar uit i8g6 
(NVPH-nummer48). 

Waar is nummer drie? 
In het mei-juninummer 
van The Collector's Club 
Philatelist laat Bill Lias-
kas een prachtig poststuk 
uit zijn collectie zien: een 
Ionische brief uit 1859, 
gefrankeerd met de bij 
Perkins, Bacon gedrukte 
blauwe Victoria-zegel van 
I d. en afgestempeld op 
de eerste dag van uitgifte. 
Een uiterst zeldzaam 
stuk, want aangenomen 
wordt dat er slechts twee 
van zulke stukken be
staan. Maar toen Liaskas 
in februari van dit jaar de 
auteur van de gezagheb
bende publicatie The Pos
tal History o/the Ionian Is
lands, D.P. Zaphiriou, 
ontmoette, vertelde deze 
dat hij vermoedde dat er 
nóg zo'n stuk - namelijk 
in een Amerikaanse col-

dienst openbaart, maar 
waarvan men de be
trouwbaarheid kennelijk 
toch betwijfelt. Wel 
wordt een stukje overtui-
gend(?) bewijsmateriaal 
getoond: een stukje mi
crofilm dat met de desbe
treffende dienst zou zijn 
vervoerd. Maar de redac
tie blijft twijfelen, getui
ge de veelzeggende kop 
(Transporte experimental o 
Jantasi'ojilatelica?... 

Arild heeft een punt 
Aan de nieuwe vormge
ving van Norsk Filatelis-
tisk Tidsskrift, het Noor
se Bondsblad, zijn we in
middels gewend. Het 
blad ziet er wat eigen
tijdser uit dan vroeger en 
dat hangt zonder twijfel 
samen met de komst van 
een nieuwe, relatief jonge 
hoofdredacteur, Marius 
Brinch Gabrielsen. Want, 
zo blijkt uit het colofon 

Een uiterst schaarse cerstedagenvelop van de Ionische Eilonden 

lectie - te vinden zou 
moeten zijn. Liaskas kan 
de zon kennelijk in het 
water zien schijnen, want 
hij roept in het genoemde 
blad iedereen die er iets 
meer van weet, op zich te 
melden. 

Fantasia filatélica? 
Het Spaanse postzegel-
en muntenblad El Eco 
van juni jl. weet er geen 
weg mee, met de melding 
dat er in 1953 een officië
le Seruicio de Microjilm Â ro 
(luchtpost-microfilm-
dienst) zou hebben ge
functioneerd. Men be
schikt over een document 
dat details over deze 

van NFT - Gabrielsen is 
ook verantwoordelijk 
voor de vormgeving. 
In nummer 4/2004 is een 
bijdrage opgenomen van 
de 'met arendsogen en 
scanner' uitgeruste Arild 
Skj0nhaug, die de aan
dacht vestigt op een 
Noorse emissie uit 2004, 
te weten de zegels 'Van 
mens tot mens'. Volgens 
Arild kunnen bij deze 
emissie tuiee drukken 
worden onderscheiden: 
hij wijst op verschillen in 
afstand tussen de deci
male punt en de eerste 
nul van de waardeaandui
ding'6.00'. 
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De plaats van de punt uerroodt om ujelke druk het gaat 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

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 m 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
i28'o5. Uitstapjes naar ruï
ne Bomarsund (val Bomar
sund in 2004 honderdvijftig 
jaar geleden: velletje 96'04). 
€ 1.30. Mr Black en Mr Smith 
uit Engeland zitten op vat en 
kijken naar ruïne (uit strip 
rond 1859 door Fritz von Dar
del). 

574 

A L A N D o.... 
1 , 3 0 € 

268'05. Zomer in Aland. 
€ 0.60. Zeilschip 'Linden van 
Aland'. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ É 

268'o5. Serie natuur. 
€ 0.70,0.80. Resp. Pinus syl
vestris en strand eiland 
Sandö in Vardö, rotskust bij 
Gröndal in Geta. 

ALBANIË 
28n'04. Navo* vijfjaar in 
Kosovo. 
100,200; blok 350 L. Beeld
merk Navo en resp. vlaggen en 
daken, vogels op daken en 
vlag Verenigde Naties; huizen 
met Albanese vlag. 
29ii'o4. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar geleden. 

50, 200 L. Symbolische dui
ven. 
4i2'o4. Regionale kleder
drachten. 
Twaalfmaal 30 L. Kleding uit 
Kramshi, Kramshi, Korea, 
Korea, Kolonja, Librazhdi, 
Permeti, Pogradeci, Srkapari, 
Skrapari, Tepelena, Vlora. 

ANDORRA FRANS 
9"5''°5 Europa 2005, gastro
nomie. 
€0.55. Bodega met potten, 
glazen en voedsel. 
go5'o5. Spelen van de klei
ne Europese landen. 
Velletje met €0.53, 0.55, 
0.82,1.. Beeldmerk spelen 
en resp. schieten, atletiek, 
zwemmen, basketbal; op 
rand vlaggen deelnemende 
landen. 

ft XIJOCS Dt lS PETIT1 ESTATS ^EUROPA ; ^ 

Q PRINCIPATDANDORRA 0 

i36'o5. Erfgoed. 
€ 2.50. 'Bordes d'Ensegur'. 

ANDORRA SPAANS 
205'o5. Elfde spelen voor 
kleine Europese landen. 
€ 1.95. Oude foto van Fran
cesc Pantebre (19061999) 
met fietsers. 

PRINCIPATD'ANDORRA 
correuS' j 

espanyols icè 

i,95€ 

ii6'05. 'Caritas Andorra' 
vijfentwintig jaar. 
€ 0.28. Bergen, beeldmerk en 
kruis. 

ii7'05. Natuurerfgoed, wa
terspreeuw. 
€ 2.21. Cinclus cinclus. 

PRINCIPAT D'ANDORRA 
corfeus espanyols 

lUrf^^ 
21€ 

ARMENIË 
2i2'o5. Internationale dag 
tegen woestijnvorming. 
360 d. Handen beschermend 
om plantje, beeldmerk Ver
enigde Naties. 

222'o5. Wetenschap en 
technologie, III, organische 
scheikunde. 
220 d. Molecuulstructuur, la
boratorium glaswerk, bloed
vaten en pillen. 

232'o5. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Mi
chael Nalbandian (1829
1866). 
220 d. Portret dichter en 
handschriften. 
242'05. Honderdvijfngste 
geboortedag Grigor Mourat
san (18541908). 
350 d. Portret schrijver en 
bomen met vogel. 
252'o5. Vijfenzeventigste 
geboortedag Tigran Petros
sian (19291964). 
220 d. Petrossian aan 
schaaktafel. 
i63'05. Europa 2004, va
kantie. 
70, 350 d. Resp. man op 
bloem, voetafdruk in zand. 

i73'05. Architectonische 
monumenten, II, Goshavanq. 
Blok 480 d. Klooster, op 
rand gewelf en tekening. 

i83'05. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Armen Ti
granian (18791950). 
220 d. Portret componist en 
muziekschrift. 
2i4'o5. Volkerenmoord ne
gentig jaar geleden. 
350 d. Houten kruis. 
2g4'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
350 d. Oorlogsmonument 
(vrouw met zwaard). 
25'05. Honderdste geboor
tedag Anushavan Arzuma
nian (19041965). 
220 d. Portret en handteke
ning academicus en gebouw. 
io5'o5. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag schilder 
Martiros Sarian (18801972). 
170, 200 d. Resp. portret 
schilder, landschap 'Maoun 
Aragats'. 

AZERBEIDZIAN 
io3'o5. Stad Shemakha. 
500 m. Observatorium. 
io3'o5. Orchideeën. 
Velletje met 500, i.ooo, 
1.500,3.000 m. Resp. Ce
phalanthera rubra. Orchis 
Papilionacca, Epipactis atro
rubens. Orchis purpurea. 

64'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden, 
i.ooo m. Tank, vliegtuigen, 
oliebron en trein met olie uit 
Bakoe voor het front. 

«wwvwwwwwvw* 

i84'05. Heydar Alijev. 
i.ooom. Portret president. 
i84'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
1.000,3.000 m. Resp. pilaf, 
groenteschotel; ook boekje. 

. .. 
55'o5. Academie weten
schappen zestig jaar. 
i.ooom. Beeldmerk acade
mie en takken van weten
schap. 

AZOREN 
i35'05. Toeristische stre
ken. 

€ 0.30, 0.30, 0.45; 0.45, 0.57, 
0.74 (per drie doorlopend 
beeld); velletje met € 0.30, 
1.55. Resp. koe, raam, huis 
(op achtergrond weiland, ri
vier en bergen); molen, vis en 
ananas, ananas en hete bron 
(op achtergrond zee en vul
kaan); heilige, decoratie met 
vogeltje. 

BULGARIJE 
205'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Blok 0.80 L. Portret, op rand 
sprookjesfiguren. 

W v:» 

245'o5. Introductie cyril
lisch alfabet in Europese 
Unie. 
Blok 0.80 L. Hand met rol 
waarop alfabet, Europese 
sterren. 

265'05. Bulgaarse spoorwe
gen in 21"= eeuw. 
0.45, 0.80 L. in velletje van 
vier. Resp. elektrische loco
motiefserie 46, dieseltrein 
serie 60. 
^7'5"'°5 Het schip Radetski. 
0.45 L. Kindertekening 
schip. 
285'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
0.45, o. 80 in velletjes van vier 
en tien. Gerechten. Ook 
boekje met acht zegels. 

=« m 

285'05. Eerste Europaze
gels vijftig jaar geleden. 
0.45, 0.80 L. Beeldmerken en 
gestileerde figuurtjes. 

CYPRUS 
i66'05. Honden en men
sen. 
13, 20, 30,40 c. Resp. Duitse 
herder en politieagent, Hon



gaarse vizsla en jager, labra 
dor en blinde, dalmatiër en 
kind. 
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DUITSLAND 
i25'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
€0.55. Portret. 

26'05. Zesde Eurosai* con
gres (vereniging Europese re
kenkamers). 
€0.55. Kaart Europa van ge
tallen. 
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1 j i * . . ' 3 ' . . . l o m . . . I I» 
t ü t i ^ i . M J n i l i i e i i i D ^ * 111 

iäiitiäsn,?/.'!! l'.llii.ii iiä 
■017«32 r. »3 t l .2*TI Ï»Ï Ï « J 

 1 " »1 " 1 1»«3 M l 
IK 3 OÏTItaJI »10 

55 

26'o5. Twintigste wereld
leugddag in Keulen (geza
menlijke uitgifte met Vati
caan). 
€ 0.55. Gestileerde wereldbol 
met kruis (afbeelding zie Va
ticaan). 
26'o5. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.25, 0.50. Resp. bekermal
ve (Lavatera trimestris), 
herfs taster. 

^•***»#»#»»»•*•»*• 
26'o5. Voor de jeugd, zeil
schepen. 
€ 0.45+0.20, driemaal 
0.55+0.25,1.44+0.56. Resp. 
'Greif ,'Rickmer Rickmers', 
'Passat', 'Grossherzogin Eli
sabeth', opleidingsschip 
'Deutschland'. 

]4r" 
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77'05. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.20,, 0.55. Resp. afrikaan
tje, klaproos. 
77'05. Honderd jaar 'relati
viteitatoomkwantum'. Al
bert Einstein (18791955). 
€ 0.55. Portret Einstein en 
formule E=mc\ 

77'o5. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Vuurtoren, resp. 
'Brunsbüttel, Mole i', 'Wes
terheversand'. 

7'7"'°5 Pruisische kastelen 
en tuinen. 
Blok € 2.20. Schilderij 'Blik 
vanaf Klausberg op het park 
van slot Sanssouci met het 
Neues Palais' (1775, door 
Karl Christian Wilhelm Ba
ron). 

ESTLAND 
i85'05. Honderdste ge
boortedag componist Eduard 
Tubin (19051982). 
6. kr. Portret en Gsleutel. 
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i6'o5. Internationale dag 
van het kind. 
Tweemaal 4.40 kr.; tussen
veld. Landschap en vogel 
vliegt naar jongen op nest, 
vlinders bij regenboog; tekst. 

i66'o5. Zomerbloemen. 
4.40, 8. kr. Resp. Epipactis 
palustris, Epipogium aphy
llum (moeraswespenorchis, 
spookorchis). 

2g6'o5. Eerste vermelding 
stad Tartoe in historische ge
schriften negenhonderdvijf
enzeventig jaar geleden. 
4.40 kr. Jaani kerk (14'''' 
eeuw). 
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5"7"'05 Serie 'wapenschil
den'. 
4.40 kr. Wapenschild Jögeva 
met korenaren en klaverblad. 
87'05. Serie 'wapenschil
den'. 
4.40 kr. Wapenschild Lääne 
met vogel. 

FAERÖER 
66'o5. WWF*, stormvogels. 
8.50, 9., 12., 20. kr. Panda
beeldmerk WWF en resp. 
Oceanodroma leucorhoa, Hy
drobates pelagicus, Oceano
droma leucorhoa, Hydroba
tes pelagicus. 

FRANKRIJK 
155'05. Tuinen van Frankrijk 
2005, 'Jardin de la Fontaine' 
inNimes. 
Velletje met tweemaal € 1.98. 
Doorlopend beeld fonteinen, 
op rand beelden en ornamen
ten. 

2i5'o5. Vakantie. 
'lettre 2og'. Vrouw aan strand 
met strandhuisjes. 
26'05. Gordon Bennett 
Cup. 

Velletje met tienmaal € 0.53 
(ovale zegels). Verschillende 
racewagens. 
66'05. Villefranchesur
Mer. 
€ 0.53. Plaats aan Ligurische 
Zee in departement Alpes
Maritimes. 

66'o5. Handvest van het mi
lieu. 
€ 0.53. Uitgerolde rol papier 
met handen volwassene en 
kind, op papier vogel en 
landschap met berg en water. 

i86'05. Geboorte, ontwer
pen van Anne Geddes. 
Tweemaal € 0.53. in boekjes 
van tien. 'C'estune fille': 
baby op rode bloem, 'C'est 
un gargon': baby op witte 
bloem. 
206'05. Wet voor gehandi
capten dertig jaar. 
€ 0.53. Mens op hand. 

47'05. Francois Pompon 
(18551933), beeldhouwer. 
€ o.go. Beeld witte beer. 

foisPOMEON 0,90 € 

i87'05. Paardenfokkerij 
'Haras du Pin'. 
€ 0.53. Paardenhoofd en ge
bouw uit 1715 van architect 
Robert de Cotte. 

257'05. La RoqueGageac 
in de Dordogne. 
€ 0.53. Rivier en dorpje aan 
voet rots. 

GEORGIË 
i42'05. Nieuwe vlag Geor
gië. 
50 (T.). Witte vlag met rode 
kruisen. 

GIBRALTAR 
i76'05. Cruiseschepen. 
38,40,47 p . , £ I.. Resp. 
'Citcassia', 'Nevasa', 'Black 
Prince', 'Arcadia'. Ookvelle
tje met de vier zegels. 

G I B R A L T A R 

i76'05. Verjaardagen. 
40,47 p. , £ I.. Resp. politie 
Gibraltar honderdvijfenze
ventig jaar (schild en agenten 
vroeger en nu), museum Gi
braltar vijfenzeventig jaar 
(museumstukken: schedel, 
bord, beeldje), handvestjus
titie honderdvijfenzeventig 
jaar (oorkondes en wetboek). 

rKGibraltar 47 

GRIEKENLAND 
i9"5''°5 Europa 2005, gas
tronomie. 
€ 0.65,2.35 (doorlopend 
beeld). Resp. dakos, ingre
diënten dakos (volkoren
brood, tomaten, fetakaas, 
oregano, olijfolie, zout). 

t HELLAS 

i95'05. Wijnstok en wijn. 
€ 0.20, 0.49, 0.65, 2.24, 2.40. 
Schilderijen door Christos 
Garoufalis met druiven, resp. 
'Agiorgitiko' uit Peloponne
sos, 'Assirtiko' uit Santorini, 
'Xinomavro' uit Macedonië, 
'Robola' uit Kefallinia, 'Mo
schofilero' uitPeloponnesos. 

GROENLAND 
206'05. Scheepvaart, IV. 
5.25, 6., 18.50, 23. kr. Resp. 
koninklijk jacht 'Dannebrog' 
(1932), koopvaardijschip 
voor zwaar ijs 'Kista Arctica' 
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(1973). passagiersschip 'Sar
pik Ittuk' (1992), inspectie
schip 'Triton' {1991). 

'' ^^tOiV 
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2o6'o5. Wetenschap in 
Groenland, I. 
7 25, 9.25,10. kr. Resp. in 
kaart brengen geologie 
Groenland klaar, deel driedi
mensionale kaart noordoost 
Groenland, duiker bij witte 
kalkstenen pilaren 'Ikka', 
nieuw type zoetwaterdierqe 
gevonden Limnognathia 
maerski 

. KALAALLIT NUNAAT ̂  
GR0NLAND \ 

_Z" : 

GROOTBRITTANNIË 
5'7''05' Einde Tweede We
reldoorlog zestigjaar gele
den. 
Velletje met zesmaal I" St 
Paul's Cathedral en zoeklich
ten (eerder uitgegeven in 
1995:25 p. Yverti8i8), vijf
maal frankeerzegel goud
kleurig (Yvert 2341); op ach
tergrond feestvierende Britse 
soldaten en Franse burgers 
van postzegel uit 1995 (Yvert 
1817). 

ig7'05. Serie transport, mo
torfietsen. 
I", 40,42,47, 60, 68 p. Resp. 
Norton F.i (iggi), BSA Rock
et 3 (196g), Vincent Black 
Shadow (1949), Triumph 
Speed Twin (1938), Brough 
Superior (1930), Royal En
field (1914). 
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238'o5. Verandering van 
smaak in GrootBrittannie, 
Europa 2005 
2°<', I", 42,47, 60, 68 p. (i" 
en 42 p. met 'Europa'). Per
soon met resp. rijst, thee, 
sushi, pasta, patat, appels. 

HONGARIJE 
i4'05. Je eigen zegel 
Tweemaal 50 Ft Tweemaal in 
spiegelbeeld: kaart Hongarije 
en kompas, op aanhangsel 
mogelijkheid voor persoon
lijke boodschap. 

■ ■ ■ ■ ■ i i i t i i i i 

Pbsta 
MAGYARORSÏAG 

ii4'05. Honderdste geboor
tedag beroemde Hongaren. 
90,140 Ft. Resp. Jeno Rejto 
(19051943, toneelschrijver 
en novellist) met omslag 
boek en Afrikaanse zonson
dergang, Jozsef Attila (1905
1937, dichter) met schrijfma
chine en manuscript gedicht 
'Zonder hoop'. 

■ ■■■■■■■■■■■■iiiiiiiminii 
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224'o5. Dag van de politie 
2005. 
85 Ft Helikopter en'112'. 

Rendorsëg 

c^rorsza 

M A A * * * * * * 

65'o5. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
150 Ft. Kaart Europa, duif en 
'1945'

' / 6 0 É v t 
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95'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
Tweemaal 160 Ft in velletje 
van vier. Bord met papnkakip 
met noedels. De vier zegels 
vormen een gedekte tafel met 
bos bloemen in midden; op 
rand brood, meel, uien, pa
prika, knoflook, wijn 

95'05. Levend erfgoed 
50, 70,100, iio; blok 500 Ft 
Resp. Hongaarse grijze koe, 
Hongaarse roodgevlekte koe, 
Hortobagy Racka schaap, 
Cigajaschaap; Mangalica
varkens. 

'\C)Cy^ /V ACYARORSZAÜ 
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i85'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005) 
Blok 500 Ft Portret en wa
penschild; op rand foto's be
zoek paus aan Hongarije m 
1991 eni996. 
255'05. Toerisme, Boeda
pest 
Velletje met vijfmaal 100 Ft. 
(metaanhangsel), blok 
500 Ft Resp. interieur post
museum m paleis Saxlehner 
(trappenhuis museum), kas
teel Vajdahunyad waarin mu
seum landbouw (tractor Clay
tonShuttleworth), hoofdin
gang volkenkundig museum 
(zoutvaatje, 1891), postzegel 
met omgekeerde madonna: 
Yvert 366a en stempel (interi
eur postzegelmuseum), 
hoofdingang paleis Sandor 
woonplaats Hongaarse presi
dent (werkkamer en verga
derzaal); beeld hoofdaltaar 
St Istvankerk (op rand koe
pel honderdjarige kerk). 

25"5"'°5 Kerk Jak (Honga
rije) vergeleken met abdij 
Cluny (Frankrijk). 
110 Ft. Kerk Jak (12411256) 
en ornament abdij Cluny. 

MAGYARORSZAG 

^5'5''°5 Hongaarse wijn
streken, VII. 
120,140 Ft. Resp. streek Zala 
met druivensoort Pintes en 
landschap met huis en kerk
je, streek Csongrad met drui
vensoort Kunleany en wijn
gaard met kapelletje en 
beeld. 

265'o5. Eerste Hongaarse 
kosmonaut vijfentwintig jaar 
geleden in de ruimte. 
130 Ft. Soyuz 36, aarde met 
Hongarije, Hongaarse vlag 
en naam kosmonaut Bertalan 
Parkas 

v ^ ^ ^ m v w rrwwwwvw^ 

lERtAND 
9"5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
€ o 48, o 65 m velletjes met 
tien zegels. Resp lamsvlees 
met kool en worteltjes en 
aardappel (op rand Irish 
stew), oesters op ijs (op rand 
VIS en gerecht in koolblad). 

• 48c eiRe 

G<,»tTOmMn> GastronAmochos 

245'o5. WWF* fauna en 
flora, vhnders 
€ 0.48, o 60, o 65,1 . Panda
beeldmerk WWF en resp. Ly
caena phaeas, Callophrys 
rubi, Cynthia cardui, Boloria 
euphrosyne. 

4"7''05 Cutty Sark tall ships' 
race. 
€ 0.48, 0.60, 0.65. Grote zeil
schepen, resp. 'Dunbrody' 
(reconstructie Dunbrody uit 
1845), 'Tenacious' (houten 
schip, 19962000, voor min
dervahden), 'Eagle' (drie
master uit 1936) 

; EIRE 
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ITALIË 
294'o5. Serie 'instellingen', 
Italiaanse leger 
€0.45 Kleuren Italiaanse 
vlag, wapenschild leger, sol
daat m uniform 17''' eeuw, 
soldaat m gevechtstenue. 

9'5''05 Europa 2005, gastro
nomie 
€ 0.45, 0.62. Europese vlag 

en bord met resp. korenaren, 
druiven en wijnglas. 

ii5'05. Sint Ignazio van La
coni {17011781, heiligver
klaardini95i). 
€ 0.45. Heilige met wandel
stok. 

i85'05. Algemeen Italiaans 
verbond van handel, toeris
me, diensten, beroepen, de
tailhandel en ondernemingen 
zestig jaar. 
€ o 60 Beeldmerk Confcom
mercio: vogel. 
205'o5. Serie 'scholen en 
universiteiten', liceo classico 
'Tommaso Campanella' m 
Reggio Calabria 
€ o 45 Schoolgebouw 
2i5'05. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', basiliek 
San Giuseppe van Copertmo. 
€0.45 KerkmOsimo. 

265'o5. Serie 'toerisme'. 
Driemaal € o 45 Blik op 
stadje en burcht Asolo, abdij 
San Vincenzo en antieke 
boog oude kerk Rocchetta a 
Volturno, stad Amalfi vanaf 
zee en roeiboot die elke vier 
jaar meedoet aan regatta. 

285'o5. Tweehonderdvijf
tigste sterfdag Sint Gerardo 
Maiella(i726i755) 
€ o 45. Portret en heiligdom 
in Materdomini. 



6-6-'o5. Italiaans voetbal
kampioen 2004-2005 serie A. 
€ 0.45. Voetballer in gesti
leerde strepen, wapenschild 
Juventus, kleuren Italiaanse 
vlag, 'Juventus kampioen Ita
lië 2004-2005'. 

9-6-'o5. Twintig jaar sinds 
veranderingen in concordaat 
tussen Vaticaan en Italië (ge
zamenlijke uitgifte met Vati-
caanj. 
€ 0.45, 2.80. Wapenschilden 
Italië en Vaticaan en resp. 
kaart Italië uit fresco Ignazio 
Danti (16'''̂  eeuwj bewaard in 
museum Vaticaan, symboli
sche pen en detail wapen
schild Vaticaan. 

II \ l i 

i7-6-'05. Honderd jaar gele
den eerste Italiaans bestuur
baar luchtvaartuig. 
€3.-. Portret graaf Alraerico 
da Schio en twee tekeningen 
luchtvaartuig 'Italia'. 

20-6-'o5. Achtste Europees 
olympisch jeugdfestival 'Lig-
nano2005'. 
€ 0.62. Mascotte: meeuw. 
25-6-'o5. Mondiale dag tegen 
drugs. 
€ 0.45. Bloem aan eind tun
nel. 

28-6-'05. Serie 'instellingen', 
instituut veiligheid scheep
vaart (Ipsema*J. 
€ 0.45. Op stralenkrans an

tieke zeilschepen en 'Ipse-
ma'. 

JERSEY 
9-8-'o5. Torens lang de kust. 
33. 34. 41. 56. 73 P- Oude 
verdedigingstoren, resp. 'Le 
Hocq', 'Seymour', 'Archiron-
del', 'Kempt', 'La Rocco'. 

KROATIË 
8-i2-'o4. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
solidariteit. 
i.io kn. Kinderen overhandi
gen oude vrouw bos bloemen 
en geschenkpakket Rode 
Kruis. 
i-5-'05. Tien jaar militaire en 
politie acties 'Donder' en 
'Storm'. 
1.80 kn. Weg met tank van 3'''̂  
garde-eenheid Kroatische le
ger (2 mei 1995). 

rVHRVTf^KA'i 
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6-5-'05. Beroemde Kroaten, 
dr. Josip Buturac (1905-
1993)-
2.80 kn. Portret historicus, 
archivaris en auteur liturgi
sche teksten. 

9"5"'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
Tweemaal 3.50 kn. (samen-
hangendj. Brood, glas wijn. 

; REPUBLIKA HRVATSKA 

- - - - - - m a - « - - - - - - - - - * * * * * * 

24-5-'05. Groeten uit Kro
atië. 
Vijfmaal 1.80, vijfinaal 3.50 kn. 
(in boekje). Tienmaal ver
schillend detail eiland Hvar. 
25-5-'o5. Kroatische spor
ters, Kresimir Cosic (1948-
1995)-
3.50 kn. Basketballer in actie. 

2-6-'o5. Duiken naar koraal 
en spons eiland Krapanj. 
3.50 kn. Koralen (Corallium 
rubrum) en spons (Euspon-
gia officinalis adriatica) in 
vorm hart. 

20-6-'o5. Varazdinske Topli-
ce. 
1.80 kn. Detail ansicht igoi 
met zwembad keizer Con-
stantijn de Grote en kaart. 

LETLAND 
8-5-'o5. Letse schilders, 
J. Rozentals. 
0.40 Lvl. 'Moeder met kind' 
(1904): echtgenote EUi Forse-
le-Rozentali en hun oudste 
dochter Laila. 
2i-5-'05. Honderdzeventig-
ste geboortedag Baumanu 
Karlis (1835-1905). 
0.20 Lvl. Portret schrijver na
tionaal volkslied en muziek-
schrift. 

ii-6-'o5. Beschermde natuur. 
0.15 Lvl. Eik in Kaive (dikte 
meer dan 10.2 m, ouderdom 
waarschijnlijk duizend jaar). 

LITOUWEN 
7"5''05- Serie 'uit voorraad 
musea', nationaal museum 
Litouwen honderdvijftig jaar. 
Tweemaal i.- Lt. (in vellen 
van tien sets en vijf verschil
lende middenvelden). Eerste 
tentoonstelling in aula uni
versiteit Vilnius, koperen sie
raden voor zijkant hoofd (i'"-
2'''eeuw). 

• LI ETU VA :::.„,! Lt; 

n-6-'05. Serie 'technische 
monumenten', spoortunnel 
van Kaunas. 
3.- Lt. Trein komt uit tunnel. 

2-7-'o5. Litouwen duizend 
jaar. 
Velletje met viermaal 2.- Lt. 
Man met trom en vlag (1435: 
slag bij Pabaiskas), landar
beiders (1557: economische 
hervorming 'Valakai'), docu
ment (1529: eerste geschre
ven wetten), oorkonde (1569: 
unie met Polen); op rand en 
aanhangsels wapenschilden 
en Catechismus van Martynas 
Ma (1547). 

LUXEMBURG 
24-5-'o5. Het spoor vroeger. 
€ 0.50, 0.60, 2.50. Resp. wa
gon C3fNo 357 - CVE 35 en 
stationnetje Niederpallen 
smalspoor 'De Jhangeli', lo
comotief AL-T3 6114, wagon 
PH 408 uit 1905. 

24-5-'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
€ 0.50, 0.60. Resp. 'Judd matt 
Gaardebounen' (rolladevan 
gerookt varkensvlees met bo
nen en bruine saus), 'Feier-
stengszalot' (salade van ge
kookte eieren en augurk, ge
kookt rundvlees met romige 
azijndressing). 

24-5-'o5. Concertzaal Groot
hertogin Josephine-Charlot
te. 
€ 0.50. Gebouw (opening 
door muziekfestival 26-6 tot 
3-7-2005). 

i LUXEMBOURG 0,50« • 

24-5-'o5. Frankeerzegels. 
Viermaal € 0.25, viermaal 
€ 0.50 op rollen van honderd. 
Handen bij acht verschillende 
kleuren papier. 

MACEDONIË 
i-3-'05. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis, kankerbe
strijding. 
6 den. Peuken in asbak. 

MADEIRA 
i-7-'05. Toeristische streken. 
€ 0.30, 0.30, 0.45, 0.45, 0.57, 
0.74; velletje met€ 0.30,1.55. 
Resp. rots voor kust, vogeltje, 
wandelaars langs golfbaan, 
molentje op stand, ruiters en 
duiker, bloem en verlicht 
dorp; optocht, kant en kerk
je. 

MALTA 
24-5-'05. Persoonlijke ze
gels. 
7,16 c. Frankeerzegels bloe
men (Yvertresp. 1222,1075) 
met aanhangsel voor per
soonlijke boodschap. 

MAN 
i7 '5 ' '°5 ' Yamaha vijftig jaar, 
motorsport. 
26, 29, 40,42, 68, 78 p. Ae-
tiefoto's motorraces met 
resp. Bill Ivy en Phil Read, 
Joey Dunlop en Ray McCul-
lough, Steve Hislop, Carl 
Fogarty, David JefFeries, John 
McGuinness. Ook velletje 
met tweemaal de zes zegels. 



i56'05. Rotary Internation
al honderd jaar, Europa 2005. 
26, 29,40, 42, 64, 68 p. in 
vellen van 25 zegels (42 p. 
met 'Europa'). Resp. twee 
portretten (mannen achter 
beweging), foto's met kinde
ren (dromen over toekomst), 
kinderen en kind op krukken 
(PolioPlus), bereiden eten en 
bord met gerecht (jeugdpro
gramma), mensen in actie 
(dag uit leven Rotary), men
sen (dienen wereldgemeen
schap). Ook velletje met tien
maal 42 p. 

m 

MOLDAVIË 
24'05. Locomotieven. 
0.60,1., 1.50,4.40 L. Resp. 
ERstoomloc, ChMEj, diesel
loc D7773, 3 TEioM. 
65'05. Kerk van St. George. 
40 b. Kerk uit 1905. 
9'5''05' Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
1.50 L. Oorlogsmonument met 
strijder en verlichte vrouw. 
205'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
1.50,4.40 L. Resp. kaas en 
pudding met karaf en beker, 
broodjes en pul wijn met 
karaf Ook boekje. 

MONACO 
36'05. Honderd jaar gele
den eerste industrie in Mona
co, reclameposters. 
€ 0.77, 2.50, 3.10. Reclame 
voor resp. zeebad Monaco, 
Engels sanitair, koekjes. 

2,50f MON.'VCO 

36'05. 'Special Olympics' 
spelen voor gehandicapten, 3 
en 4 juni 2005 in Monaco. 
€ 1.20. Louis II stadion, 
beeldmerk. 

MONACO 
1,20€ 

Specia/CWympKsMonKo , ^ j ^ 

nmirn ^ ^ A 

Special Olympiern 
:^ 47'o5. Jachtshow Monaco. 
— € 0.82. Jachten en '2124 ^^P' 
= tember2005'. 

MONACO 
0,82€ 

MONACOYACHTSHOW 

21<?24 
S«plembflr 2005 

47'05. Monaco vijftig jaar 
lid UPU*. 
€ 3.03. Lint en beeldmerk 
UPU. 

■ i n m m n > 

4'7''05 Unesco*: 2005 jaar 
van de wetenschap. 
€ 1.22,1.98, 3.80. Portretten 
van resp. Edmond Halley 
(16561742, voorspelde te
rugkeer komeet Halley) en 
structuur, G.P. Kuiper (1905
1973, ontdekker 'Kuiper's 
belt') en schotel, C.W. Tom
baugh (ontdekker Pluto 
1930) en telescoop. 
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i27'o5. Troonsbestijging 
prins Albert II. 
€ 0.48 (in boekje van tien). 
Wapen familie Grimaldi. 

NOORWEGEN 
275'o5. Ontbinding unie 
met Zweden honderd jaar ge
leden. 
6., 7.50 kr. Symbool unie en 
resp. eerste minister Chris
tian Michelsen met op ach
tergrond Noorse delegatie en 
hun handtekeningen, koning 
Haakon VII met op achter
grond schepen in haven Kris
tiana bij zijn komst op 25 no
vember 1905. Ookvelletje 
met beide zegels. 

76'o5. Belangrijke momen
ten uit laatste honderd jaar 
(in 1905 werd Noorwegen 
onafhankelijk van Zweden). 
Viermaal 6.; 9. kr. Resp. ko
ning Haakon VII legt eed af 
met koningin Maud (2711
1905), kroonprins Olaf komt 
terug in Noorwegen na be
vrijding (1851945), koning 
Olaf V opent eerste televisie
uitzending (208'i96o), mi
nister Trygve Brattel opent 
olieplatform (591971); doel
punt uit penalty door Kjetil 
Rekdal: NoorwegenBrazilië 
21 (2361998). 

76'05. Noorse vierkant ge
tuigde boten. 
6., 9.50,10.50 kr. Resp. 
'Christian Radich' 1937, 'Sor
landet' 1927, 'Statsraad 
Lehmkuhl' 1914. 

OEKRAÏNE 
7'5"'05' Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Blok 80 k. Soldaat keert te
rug bij zijn meisje. 
'7"5"'05 Negende nationale 
postzegel ten toonstelling. 
45 k. Beeldmerk en gekleur
de zegels. 
i85'05. Serie 'Kiev gezien 
door ogen kunstenaar'. 
45, 75, 80 k., I. Hr. Resp. 
door S. Shyshko: Nieuwstraat 
(1966), Winterpark (i960), 
door Y. Khymych: Onschend
bare Sophia (1965), 'Khre
schatyk' (1967). 

i95'o5. Eurovisie Songfesti
val 2005. 
2.50 Hr. Beeldmerk en varen 
met licht. 

2i5'o5. Slavische literatuur 
en cultuur. 
45 k. Heiligen Cyril en Mefo
diy, letter A. 

ii6'05. Serie regio's, stad 
Sevastopol. 
45 k. Landkaart en wapen
schild, stad aan Zwarte Zee 
met monument, pilaren bij 
archeologische plaats. 

OOSTENRIJK 
275'o5. Dag van de postze
gel 2005. 
€ 2.65H.30. Watervliegtuig, 
Junkers F13, van lijn Wenen
Boedapest(i923). 
285'o5. Europa 2005, gas

«M*M*^ri«*É*A*Md 

tronomie. 
€ 0.75. Weense koffiehuizen: 
kop 'Wiener Melange' met 
man. 

io6'05. St. Jozef, bescherm
heilige van o.a. gehuwde stel
len, kinderen, reizigers, ar
beiders. 
€ 0.55. Jozef met baby Jezus 
en lelie. 

n6'05. Formule i, Karl Jo
chen Rindt (19421970). 
€ 0.55. Portret, racewagen en 
handtekening. 

77'05. Madagaskar, film 
van Eric Darnell en Tom 
McGrath. 
€ 0.55. Leeuw Alex, Marty de 
zebra, girafMelman, nijl
paard Gloria. 

i5'7"'05' Oostenrijkse fauna, 
dagpauwoog. 
€0.55. Inachisio. 

L ^ ^ ^  p ^ J 

i97'05. Geborduurde edel
weiss. 
€3.75. Edelweiss. 

227'o5. Sterrenbeelden. 
Viermaal € 0.55 in boekje van 
acht zegels. Leeuw, maagd, 
weegschaal, Chinese teken 
haan**. 
297'05. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden'. Fran
kenburger dobbelspel. (Na 
opstand tegen benoeming 
priester moesten leiders dob
belen. Verliezer werd meteen 
opgehangen, winnaar mocht 
blijven leven.) 
€ 0.55 Man met zwaard, twee 
mannen met dobbelsteen. 
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POLEN 
224'05. Pontificaat paus Jo
hannes Paulus II, 19782005. 
Blok 3.50 Zl. Paus met staf, 
op achtergrond bergen. 

JEZU ÜFAM TOBIE 



304'o5. Poolse steden, 
Przemysl. 
3.50 Zl. Kerktoren. 
5"5"'o5 Europa 2005, gastro
nomie. 
2.20 Zl. Schapenkaas 'osq^
pek'. 
6'5''°5 Emde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
1.30 Zl. Omvergeworpen 
beeld adelaar. 
305'05. Poolse steden, 
Szczecin. 
2.80 Zl. Provinciehuis, mari
tiem college en nationaal mu
seum. 
i6'05. Mijn favoriete boek. 
Velletje met 1.30, 2., 2.20, 
2.80 Zl. Jeugdliteratuur, resp. 
'Het uur van de karmijnrode 
roos' Maria Kruger 1904
1999 (klok, vrouw, roos), 'De 
kleine prins' A. de Saint
Exupéry 19001944 (jongen), 
'20.000 mijl onder zee' Jules 
Verne 18281905 (vissen, 
vaartuigen), 'Woestijn' H. 
Sienkiewics 18461916 (meis
je, ohfant). 

i56'05. Poolse steden, So
pot. 
2.20 Zl. Wandelpier en strand 
aan Baltische Zee. 

2i6'o5. Nationaal museum 
in Wilanow tweehonderd jaar 
geleden gesticht. 
Velletje met 1.30, 2., 2.20, 
2.80 Zl. Museumstukken, 
resp. schilderij door J.L. Da
vid: 'Stanislaw Kostka Potoc
ki' (1781), Nautilus wijnbeker 
(17''= eeuw), porseleinen bloe
menmeisje (18''' eeuw), klok 
met Jason (19'''̂  eeuw); op 
rand meer museumstukken 
en museumgebouw. 

PORTUGAL 
235'05. Nationaal museum 
van rijtuigen honderd jaar. 
€ 0.30, 0.30,0.45, 0.45,0.57, 
0.74; blok€ 1.75. Resp. zes
maal verschillend rijtuig; 
portret, op rand zaal met rij
tuigen. 

76'05. Cultureel erfgoed uit 
tijd van Filips. 
€ 0.05, 0.30, 0.45, 0.57,1., 
2.; blok € 1.20. Resp. aqua
duct in Tornar, kelk(i58i), 
tegelpaneel met kruis Filips, 
fort S. Joao Baptista op Azo
ren, zeilschip, kerk van S. Vi
cente de Fora in Lissabon; 
kruis en wapenschild. 

Ponrucal 
€o;o5 
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i26'05. Tekenfiguren. 
Velletje met elfmaal € 0.30. 
Raphael Bordallo Pinheiro, 
Sebastio Sanhudo, Celso 
Herminio, Leal da Camara, 
Francisco Valen^a, Stuart 
Carvalhais, Sam  Guarda Ri
cardo, Joao Abel Manta 
Almada Negreiros, ?, Anto
nio Antunes, Raphael Bordal
lo Pinheiro  Zé Pojinho. 

i56'05. Faro, nationale cul
turele hoofdstad 2005. 
€ 0.30,0.45,0.57,0.74. 
Resp. handen met dirigeer
stokje, scherven geplakt tot 
vaasje, schelp, klappende 
handen. 

87'05. Toeristische streken, 
vasteland Portugal. 
€ 0.45, 0.48,0.57; 0.45, 0.48, 
0.57. Resp. (driemaal doorlo
pend beeld Lissabon:) klok
kenpoort en rotskust met 
huizen, poort en standbeeld 
met gedeelte tram, gedeelte 
tram en huizen met kerk; 
(driemaal doorlopend beeld 
Porto en noorden:) bergland
schap met gekleurde haan, 
kerk en baai met glas wijn, 
glas wijn en stadsgezicht Por
to met zeilboten. 

i98'o5. Natuurbescher
ming. 
€0.30, 045, 0.57; blok€2.. 
Resp. (bescherming produc
ten:) man haalt bast van 
kurkeik, (bescherming tegen 
brand:) uitkijkpost, mannen 
met maaier en verrekijker en 
auto, (betovering van het 
bos:) huizen in bos metvo
gel; (monumentale bomen:) 
kastanjes. 

'j^.t.jmf; 

ROEMENIË 
9'5''°5 Europa 2005, gastro
nomie. 
21.000,77.000 L. in velletje 
van vier. Resp. kaart oude Da
cia met jager te paard en 
maaltijd, jachthond met 
prooi en gebraden vogel met 
glas wijn. 

9'5"'05 Hulp voor onze 
naasten, wateroverlast. 
Tweemaal 5.000 L. (0.50 
NL.). Picea abies uit 1994 
(Yvert 4.168) met overdruk 
nieuwe waarden en huis door 
water weggedragen. 
275'05. Wijncultuur. 
Velletje met viermaal 
21.000 L. (2.10 NL.). Druiven
soorten: 'Grasa de Cotnari', 
'Feteascaalba', 'Feteasca 
neagra', 'Vicoria'. 

RUSLAND 
205'o5. Honderdste ge
boortedag M.A. Sjolochov 
(19051984). 
5.r. Portret schrijver, No
belprijs literatuur 1965. 

i6'o5. Fauna, gezamenlijke 
uitgifte met NoordKorea. 
Tweemaal 8. r. met tussen
veld. Martes zibellina, Tigris 
altaica, op tussenveld vlaggen 
beide landen. 

i56'05. Fauna, insecten. 
3., 4., 5., 6., 7. r. Hom
mels op bloemen, klein 
kaartje met verspreidingsge
bied en resp. Bombus ar
meniacus. Bombus fragrans. 
Bombus anachoreta. Bombus 
unicus. Bombus czerskii. 

236'o5. Kaliningrad zeven
honderdvijftig jaar (Konings
bergen in enclave tussen Li
touwen en Polen). 
5. r. Stadsbeeld met monu
menten. 

i7'05. Technische universi
teit Moskou 'N.E. Bauman' 
honderdvijfenzeventig jaar. 
5.r. Gebouw, wapenschil
den en beeldmerk gelegen
heid. 

SAN MARINO 
46'o5. Geschiedenis van de 
post. 
€ 0.36,0.45, 0.60, 0.62. Op 
achtergrond handschriften 
en resp. loper en zeilschip 
met trein, man leest brief, 
mensen in gesprek rond 
brief, lezend en denkend 
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SAN MARINO 0,36 

46'o5. Munten uit San Ma
rino. 
€ 0.36,0.45,1., 2.20. Resp. 

bronzen 5 cent uit 1864, zil
veren 5 lire uit 1898,10 en 20 
lire uit 1925, euromunten 
sinds 2001. 

INO.0,45 

46'o5. Variété. 
Velletje met tienmaal € 0.45. 
Portret en scène uit optreden 
van resp. Erminio Macario, 
Wanda Osiris, Toto, Anna 
Magnani, Aldo Fabrizi, Rena
to Rascel, Nino Taranto, De
lia Scala, Tino Scotti, Carlo 
Dapporto. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
55'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
41.50,73. Ndin. (€ 0.50, 
0.90); velletje met4i.50, 73.
Ndin. (€ 0.50, 0.90). Resp. 
koek, groentegerecht; vruch
tentaart, appeltaart. 

SLOVENIË 
205'o5. Janez Puh (Johann 
Puch), 18621914. 
98 Sit. Puchmotorfiets uit 
1910. 

205'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
D. 'Potica', opgerolde cake 
met vullingen van walnoten, 
maanzaad en dragon. 

2o5'o5. Stukken uit muse
um voor post en communica
tie. 
107 Sit. Postkoets en brieven
bus. 



205'05. Sloveense mytholo
gie, Vesna. 
i8o Sit. Godin van de lente. 
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205'05. Serie 'geschilderde 
bijenkastpanelen'. 
221 Sit. Herder schiet op 
arend (paneel uit igo6). 

t SLOVENiJA 
<'221 

205'05. Wenszegel. 
A m velletje van zes. Zonne
bloem. 
205'05. Instituut St. Stanis
lav honderd jaar. 
221 Sit. Gebouw voor oplei
ding en cultuur en portret op
richter bisschop A.B. Jeglic. 

205'o5. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met viermaal 6o Sit. 
Loep en detail oude Sloveen
se Europazegels. 

SLOWAKIJE 
^3'5"'°5 Kinderzegel 2005. 
9. Sk. Tekening vissen. 

23'5''°5 Tweejaarlijkse wed
strijd en show boekiUustra
ties. 
30. Sk. Illustratie winnaar 
2003 Iku Dekune: vos met 
hoge hoed, konijn en kaar
ten. 

36'o5. Holle. 
22. Sk. Kerkje en wapen
schild. 

SL()\'i:.\.SK() 

i56'05. Ivan Gasparovic 
(1941)
g. Sk. Portret president Slo
wakije. 
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306'05. Natuurbehoud, 
paarden. 
29., 31. Sk. Resp. Lipizza
ner en paarden voor rijtuigje, 
Slowaaks warmbloedpaard. 

SLOVENSKp'; 

SPANJE 
9'5''05 Nationaal erfgoed, 
waaiers. 
Velletje met €0.28, 0.53, 0.78 
(driehoekige zegels). Waai
ers met resp. bloemen en 
guirlandes dg"*« eeuw), scène 
uitMadrid (iS""' eeuw), my
thologie met nimfen en faun 
en cherubijntjes (18''̂  eeuw). 

i65'05. Honderdjarige 
kranten. 
€ 0.78, i.gs, 2.21. Resp. Dia
rio Palentino (sinds 1881): 
standbeeld Christus van Vic
torio Macho en haan. Ultimo 

Hora (sinds 1893): opgevou
wen krant en eilandengroep 
Balearen, Diario de Ibiza 
(sinds 1893): ontwerp met 
zee en huizen Eivissa en For
mentera. 

i36'05. Serie paradores 
(staatshotels). 
€1.95. Parador de Oropesa in 
Credos (provincieToledo). 

206'05. Postzegeltentoon
stelling 'Exfilna 2005' in Ali
cante. 
Blok € 2.21. Hoofdtoren kas
teel Santa Barbara; op rand 
Alicante. 

EXFILNA 200S 

4'7''05 Serie kastelen. 
€ 0.78, i.g5, 2.21. Kasteel van 
resp. Alcaudete, Valderrobres 
(14''' eeuw), Molina de Ara
gon. 

ii7'05. Identificatie pasge
borenen door middel van vin
gerafdruk. 
€ 0.28. Vingerafdruk, baby en 
beeldmerken Interpol en na
tionale politie. 

TSJECHIË 
226'05. Europees kam
pioenschap honkbal voor 

mannen, Praag, 
g. Kc. Honkballer aan slag. 
226'05. Beschermde flora 
en fauna in Reuzengebergte. 
Velletje met 12., 14., 15., 
22. Kc. (met aanhangsels) in 
doorlopend beeld. Resp. Vio
la lutea sudetica en Hedysa
rum hedysaroides (Lilium 
martagon, Hieracium auren
tiacum), Cinclus cinclus en 
Leucojum vernum (Anthus 
spinoletta, Sorbus sudetica, 
Charadrius morinellus), Lus
cinia svecica svecica en Ae
schna coerulea en Pneumo
nanthe asclepiadea (Campa
nula bohemica, Andromeda 
polyfolia, Triturus alpestris), 
Sorex alpinus en Salamandra 
salamandra en Primula mini
ma (Toruia quadrifaria, 
Lacerta vivipara, Rubus cha
maemorus). 

TURKIJE 
i83'05. Vuurtorens, II. 
0.60, 0.70 NTL. Resp. Bati
burnuvuurtoren in Qanakka
le, vuurtoren in Zonguldak. 
io4'o5. Politie honderd
zestig jaar. 
0.70 NTL. Politieagente en 
kind met politiepet. 

VATICAAN 
26'o5. Paus Benedictus XVI. 
€ 0.45, 0.62, 0.80 in velletjes 
van zes zegels. Portretten, op 
rand wapenschild. 

■ m i m n 

26'o5. Twintigste wereld
jeugddagin Keulen, geza
menlijke uitgifte met Duits
land. 
€ 0.62. Gestileerde wereldbol 
met kruis. 
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26'05. Europa 2005, gastro
nomie. 
€ 0.62, 0.80. Tweemaal aar
dewerken bord waarop vissen 
geschilderd zijn door Pablo 
Picasso. 

WITRUSLAND 
4'5''05 Europa 2005, gastro
nomie. 
500, i.ooo r. Resp. bord met 
wortel en uien en pepers in 
vorm gezicht, brood met 
strohoed. Ook boekjes. 

'3'5' '°5 Honderdste ge
boortedag S.M. Stanyuta 
(igo520oo). 
160 r. Portret actrice. 
205'o5. Nieuwe datum mel
ding 6/500, H.C. Andersen. 
26'05. WWF*, zwarte ooie
vaar. 
500, 500, i.ooo, i.ooo r. 
Pandabeeldmerk WWF en Ci
conia nigra, resp. in vlucht, 
bij water, samenhangend: 
staand, jongen. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 
2i5'05. Verjaardagen. 
Driemaal 75 c. Algemeen 
verbond arbeiders (CGT*) 
vijfenzeventig jaar: demon
stratie I mei 1938 en arbei
ders aan het werk, krant 'La 
Capital' uit Mar del Plata 
honderd jaar: krant en blik op 
badplaats, wet 4.661 voor 
vrije zondag honderd jaar: 
congreslid Alfredo L. Pala
cios spreekt menigte toe en 
handgeschreven wet. 

46'05. César Milstein 
(19272002). 
75 c. Portret Nobelprijswin
naar (1984 fysiologie/genees
kunde), gouden medaille en 
detail diploma Nobelprijs. 
46'05. Vrijwillige brand



Tweemaal 75 c. Portret Ores
tes Liberti (1860-1936, eerste 
commandant vrijwillige 
brandweer) en door paarden 
getrokken brandweerkar, 
brandweermannen in actie en 
moderne brandweerwagen. 

ASCENSION 
22-7-'o5. Sportvissen, II. 
35, 40, 50 p. , £ 1.25; blok 
£ 1.50. Resp. Thunnus al-
bacares, Katsuwonus pela-
mis, Thunnus alalunga, 
Thunnus obesus; Thunnus 
albacares. 

AUSTRALIË 
7-6-'o5. Frankeerzegels, wil
de dieren in Australische rim
boe. 
$ I.-, i.io, 1.20,1.80. Resp. 
Menura novaehoUandiae, 
Dacelo novaeguineae, Phas-
colarctos cinereus, iWacropus 
rufiis (liervogel, 
kookaburra/lachvogel, koala, 
rode reuzenkangoeroe). 

5'7"'05- Wilde bloemen. 
Viermaal 50 c. Swainsona 
Formosa, Eucalyptus grossa, 
Thysanotus tuberosus, Acti-
nodium cunninghamii. Ook 
samenhangend, boekjes en 
rolzegels. 

i9-7-'05. Australische wijn. 
$ 0.50,0.50,1.-, I.-, 1.45. 
Resp. wijngaard, druiven, 
oogsten druiven, fusten, gla
zen wijn en stuk kaas. Ook 
boekjes. 

8-8-'o5. Inheemse bomen. 
Vijfmaal 50 c. Eucalyptus 
pauciflora, Wollemia nobilis, 
Adansonia gregorii. Eucalyp
tus diversicolor, Ficus macro-
phylla. 

BAHAMAS 
i-6-'05. Vijftig jaar Europaze
gels. 
15,25,50 c. ,$5.- . Vlaggen 
Europa en Bahamas, beeld
merk CEPT*, contouren Eu
ropa in verschillende kleu
ren, op achtergrond resp. 
wolken en zee, vegen in lucht 
en zee, eiland en zee, wolken 
en zee. Ook velletje met de 
vier zegels. 

BAHREIN 
27-4-'05. Dilmon-beschaving 
vijftig jaar geleden ontdekt in 
Bahrein. 
100, IOC, 100,200,200,200, 
250,250,250 fils; blok 500 fils. 
Portretje koning Hamad Bin 
Isa Al Khalifa en negenmaal 
archeologische voorwerp ge
vonden bij opgraving in buurt 
fort Bahrein; bezoek sjeik 
Salman Bin hamad Al Khalifa 
aan fort Bahrein. 

BARBADOS 
Juli 2005. Frankeerzegels, 
bloeiende bomen. 
5,10,25,45,50,75,90 c., 
$ I.-, 1.15,1.40,1.75, 2.10, 
3.-, 5.-, 10.-. Boom en bloem 
van resp. Adansonia digitata, 
Spathodea campanulata. Hi
biscus syriacus, Salix nigra, 
'black pearl tree', Hibiscus ti-
liaceus, Glyricidia sepium, 
Parkinsonia aculeata. Cassia 
renigera, Bauhinia lunarioi-
des, Tabebuia serraufolia, 
Lignum vitae, Canella winte-
rana, iVlelia azadirachta, Heli-
chrysum angustifolium. 

BERMUDA 
23-6-'05. Datum melding 
6/501, Trafalgar. 

BOLIVIA 
4"3''05- Honderd jaar Rotary 
International. 
Tweemaal 3.- Bs. Beeldmerk 
Rotary en resp. kaart Bolivia 
met beeldmerk PolioPlus, 
vlag Bolivia en portret Paul 
Harris. 

i6-3-'o5. Hulpprogramma's 
Pando en Chapare. 
5.-, 6.- Bs. Vlaggen Europa 
en Bolivia en resp. palmen
strand en waterleiding met 
'Pras Pando' (Proyecto de 
Agua y Saneamiento en Pan-
do), aar met 'Praedac' (Pro-
gramma de Apoyo a la Estra-
tegia de Desarroilo Alternati-
vo en el Chapare). 
i-4-'o5. Traditioneel weven 
in Bolivia. 
0.50,1.-, 1.50, 6.-, 6.- Bs. Ver
schillende voorbeelden van 
weefsel. 

BOTSWANA 
i5-6-'o5. Eetbare gewassen. 
0.80, 2.10, 3.90, 4.70 P. Resp. 
bonen, gierst, sorghum, wa
termeloen. 

BRAZILIË 
i8-5-'05. Paus Johannes Pau
lus II (1920-2005). 
R$ 0.80. Paus met crucifix en 
zegenende hand en paus 
komt uit vliegtuig, wapen
schild. 

8-6-'05. Wereldtop over in
formatiemaatschappij. 
Velletje met driemaal 
R$ 0.80. Tekeningen met 
pijltjes en cirkels. 
i5-6-'o5. Brazilië-jaar in 
Frankrijk. 
Zesmaal R$ 0.80. Braziliaan
se culmur: literatuur, dans uit 
Umbo, gastronomie, heden
daagse dans, muziekgroep, 
stadion Vivaldo in Lima. 

9-7-'05. Mercosur*: Erico 
Verissimo (1905-1975). 

R$ r.25. Portret romanschrij
ver, personages uit trilogie 'O 
tempe e o vento'. 

CANADA 
5"7''°5- Negende FINA* we
reldkampioenschap zwem
men. 
Vel viermaal twee zegels 50 c. 
Zwemmer zwemt vlinder
slag, duiker draait in de 
lucht. 

i6-7-'05. Port-Royal vierhon
derd jaar geleden gesticht. 
50 c. Tekening nederzetting 
uitjournaal Samuel de 
Champlain (1567-1635). 

Canada 50 ^ 

2i-7-'05. Provincie Alberta 
honderd jaar (genoemd naar 
echtgenote gouverneur-gene
raal en dochter koningin Vic
toria: prinses Louise Caroline 
Alberta). 
50 c. in velletje van acht. 
Chemische fabriek, wolken
krabbers Calgary en berg 
Grassi boven spoorrails; op 
achterzijde vel vier histori
sche foto's paarden op de 
vlucht, straat met auto's in 
Edmonton 1968, meer met 
roeiboot, oude petroleumraf-
finaderij. 

A l B E R ! A ' 

C A N A D A 

2-8-'05. Provincie Saskatche
wan honderd jaar. 
50 c. Jonge vrouw, in vage 
tint landarbeiders met dors
machine, zonnebloemen en 
gerechtsgebouw. 
i5-8-'05. Deportatie Franse 
kolonisten uit Acadia (we
gens verzet tegen Britten) 
tweehonderdvijftig jaar gele
den. 
50 c. Vlag Acadia en zegel uit 
1930 over Acadische deporta
tie (Yvert 154). 

CANADA 5Ö I 

i5-8-'05. Tachtigste verjaar
dag Oscar Peterson (1925). 
50 c. 
2-9-'o5. Vijftigjaarvaccinatie 
tegen polio. 
50 c. Dansende en springen
de kinderen, opzij gelegde 
prothese. 

CAYMANEILANDEN 
8-6-'o5. Datum melding 
6/501, Trafalgar. 
30-6-'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
15,30 c. Beeldmerk van resp. 
PolioPlus, gelegenheid. 

CHILI 
4'5"'05- Wet nr. 20.000. 
$ 220. De wet en gebouwen. 

i3-5-'05. Paus Johannes Pau-
lus (1920-2005). 
Driemaal $ 230. Paus met 
kind en bergen met vogel, 
paus met crucifix en ster uit 
Chileense vlag, paus met ge
bouw en Chileense vlag. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
9-6-'o5. Oude treinstations, 
II (I: 9-6-04). 
NT$ 5.-, 5.-, 15.-, 25.-. Sta
tions, resp. Changhua, 
Chiayi, Tainan, Kaohsiung. 

23-6-'o5. Chinese klassieke 
novelle 'Het verhaal van de 
drie koninkrijken', III (1:12-
4-'oo, II: 4-4-'02). 
NT$ 3.50, 3.50, 5.-, 20.-. Ver
halen van resp. 'Mayhem in 
hetFengyi-paviljoen', 'de vij
and afschrikken in Chang-
ban', 'vrijlating TsaoTsao', 
'een truc uit de doos'. Ook 
velletje met de vier zegels. 
i-7-'o5. Relativiteitstheorie 
Einstein honderd jaar. 
NT$ 15.-. Portret Einstein en 
formule E=mc'. 



i7'05. 'Lifeline', telefoni
sche hulpdienst. 
NT$ 12.. Twee armen geven 
elkaar hand en '1995' 
(= 'pleasesavesaveme'). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5'o5. Federatie vakbonden 
tachtig jaar. 
80 f '80'met versiering. 
i85'05. Schilderijen, geza
menlijke uitgifte met Liech
tenstein. 
Tweemaal 80 f Boeket bloe
men door Ambrosius Bos
schaert de Oudere (1573
1621), bloemenrankdoor 
Chen Hongshou (15881652). 

2i5'05. Stranden bij Dalian. 
Viermaal 80 f Viermaal ver
schillende zee en rotskust. 

^7'5"'°5 Universiteit Fudan 
honderd jaar. 
80 f Beeldmerk gelegen
heid. 
i6'o5. Sprookjes van Ander
sen. 
60, viermaal 80 f Illustraties 
bij resp. De nieuwe kleren 
van de keizer, De kleine zee
meermin, Duimelijntje, Het 
meisje met de zwavelstokjes. 
Het lelijke jonge eendje. 

286'05. Reizen van Zheng 
He zeshonderd jaar geleden. 
Driemaal 80 f ; blok 6. y. 
Resp. portret Zheng He 
(13711433), huizen en kaart, 
kompas en tekening zeil
schip; schepen. 

• • * 

"" COCOS(KEELING) 
^ EILANDEN 
1̂  2i6'o5. WWF*, haaien van 
< het rif 
^ $0.50, 0.50,1., 1.45. Panda

beeldmerk WWF en verschil
CO^ lende afbeeldingen van resp. 
tfOa Carcharhinus melanopterus, 

Carcharhinus amblyrhyn
chos, Carcharhinus melan
opterus, Carcharhinus am
blyrhynchos. 

COLOMBIA 
283'o5. Goudmuseum, IL 
Tweemaal $ 1.800 (samen
hangend). Gouden sieraden: 
armband, ketting. 

COOKEILANDEN 
i36'05. Bedreigde vogels op 
de Cooiceilanden. 
80, goc. $ 1.15,1.95 (in velle
tjes met viermaal zelfde waar
de, op rand vergrote afbeel
ding). Pandabeeldmerk 
WWF* en resp. Acrocephalus 
kereako, Todiramphus rufi
collaris, Aplonis cine ras
cens, Collocalia sawtelli. 

CUBA 
30ii'04. Hoofdstad Havana 
(San Cristobal de la Habana) 
vierhonderdvijftig jaar. 
15' 65, 75 c. Resp. tempel, 
schilderij priester en boom, 
schilderij groep mensen en 
boom. 

23i2'o4. Ministerie Buiten
landse Zaken vijfenveertig 
jaar. 
65 c. Persoon en gebouw. 
26i2'04. Honderdste ge
boortedag Alejo Carpentier 
(19041980). 
65 c. Portret schrijver. 
27i2'o4. Honderddertig 
jaar geleden eerste baseball
wedstrijd op Cuba. 
5,10,15, 65, 75 c.; blok I. P. 
Baseballspelers, resp. Rey Vi
cente Anglada, Braudilio Vi
nent, Rogelio Garcia, Luis G. 
Cassanova, Victor Messa; 
Martin Dihigo. 
2i'o5. Postmuseum Jose L. 
GuerraAguiar veertig jaar. 
15, 65, 85 c. Resp. envelop 
uit 1855 van Trinidad naar 
Barcelona en Plaza Mayor in 
Trinidad, envelop uit 1861 
van EI Cobre naar Santiago de 
Cuba en ziekenhuis in El Co
bre, envelop 1848 van Man
tanzas naar Havana en kathe
draal Mantanzas. 

^ GltlVlH* 

4i'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan. 
Tweemaal 15 c. Verschillen
de hanen. 

CUBACORREOS 

2 0 D 9 ' A N O C M I N Q L U M 

i2i'05. Ministerie van In
formatietechnologie en Com
municatie vijfjaar. 
65 c. Mensen, laptop, mobie
le telefoon, satellietantennes, 
enveloppen en vlaggen. 

DOMINICA 
Januari 2005. Bloemen. 
Velletje metviermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Calycanthus 
floridus, Chelone oblique, 
Chaenomeles speciosa, Nym
phaea; Chionodoxa forbesii. 
44'05. Zeventigste geboor
tedag Elvis Presley (1935

1977)
Twee vel met negenmaal 
$ I.. Achtmaal Presley met 
zonnebril, gitaar; achtmaal 
Elvis in rood shirt, tekening 
Elvis met gitaar. 

ECUADOR 
i82'o5. Galapagoseilanden. 
$ 0.40,0.90, 2.15,3.; blok 
$ 2.. Resp. Chelonoidis 
abingdonii, Amblyrhynchus 
cristatus, Sula granti, Fregata 
magnifiscens; Creagrus fur
catus. 

43'o5. Krant Mercuric. 
$ 1.25, 2., 2.25. Resp. om
slag eerste editie 1924, stich
ter Nicanor Merchan Ber
meo, stichter Miguel Mer
chan Ochoa. 

223'o5. Toerisme. 
$ 375 Symbolische zon, vis 
en vogel. 
i4'o5. Schaakfederatie 
Ajedrez vijfentwintig jaar. 
$ 1.25. Schaakbord, adelaar 
en wapenschild met schaak
stuk. 

294'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
$ 0.40, 0.90, 2.. Beeldmerk 
Rotary en resp. beklimmer 
vulkaan Cotopaxi, mensen in 
de sneeuw, klimmer op Shis
ha Pangma. 

EGYPTE 
i53'05.38™ Internationale 
beurs Cairo. 
30 P. Aar rond tandwiel en 
wereldbol met beeldmerk 
beurs. 
223'o5. Arabische Liga zes
tigjaar. 
30 P. Kaart Arabische wereld 
en beeldmerk Liga in acht
puntige ster. 

24'05. Dag van de wezen. 
30 P. Kind en bloem in vorm 
vogel. 
5"5''o5 Stad Heliopolis hon
derd jaar. 
30 P. Paleis van Baron. 

; Egypt 

> .̂3^U«M iJlAi^\yäU Jf, 

EL SALVADOR 
74'05. 'La Prensa Grafica' 
negentig jaar. 
25.C.($ 2.86). Krant'La 
Prensa' en gedeelte typema
chine. 

234'05. Vijfentwintigste 
sterfdag Oscar Arnulfo Ro
mero Galdamez (19171980). 
2.50, 5.C. ($0.29,0.57). 
Resp. kathedraal Metropoli
tana de San Salvador, portret 
aartsbisschop en strijder voor 
de mensenrechten. 
p w w w i « i * i ■■■■■■ 

CO"««i(*e 
El Salvador (CSOO 

$0.57 

FALKLANDEILANDEN 
296'05. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Steeds tweemaal 24,80 p. , 

£ I.. Resp. Walrus water
vliegtuig. Spitfire; HMS Exe
ter, groepsfoto staf King Ed
ward Memorial Hospital; 
postboot Fitzroy, HMS Wil
liam Scoresby. 

FIJI 
Namen melding 6/502, trek
kervis. Resp. Rhine canthus 
aculeutus, Pseudblastis fus
cus, Balistapus unclulatus, 
Balistoides conspicillum. 
io3'o5. Valken. 
41, 83 c., $ 1.07, 3.. Vierver
schillende afbeeldingen Fal
co peregrinus nesiotes. 

GABON 
232'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
125, 2.500 F. Tweemaal 
beeldmerk Rotary met vier 
clubvaantjes. 

2500' 
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GAMBIA 
44'o5. Stripfiguur 'Blondie' 
door Dean Young en Denis 
Lebrun. 
Twee vel met driemaal 40. D. 
44'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
5., 10., 15., 30.; blok 
60. D. Resp. schip 'Santisima 
Trinidad', 'Victory' en 
'Bucentaure', jonge Nelson, 
Franze zeelieden 'Redouta
ble'; viceadmiraal Horatio 
Nelson. 
44'05. Fauna en flora langs 
de rivieroever. 
Vel met viermaal 25. D.; blok 
65. D. Resp. Haliaeetus voci
fer, Euchloron megaera, Cro
codylus niloticus, Conno
chaetes taurinus; Equus bur
chelli. 

44'05. Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met driemaal 35. D. 
Tweemaal verschillende af
beelding kind krijgt poliovac
cinatie, kind met polio. 
44'o5. Vijfenzeventig jaar 
wereldkampioenschappen 
voetbal. 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 60. D. Resp. elftal Uru
guay 1950, wedstrijd Uru
guayBrazilië, Maracanasta
dion, Alcide Edgardo Ghig
gia; elftal Uruguay. 
44'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal 35. D.; 



blok 60.- D. Standbeeld, por
tret, buste; portret. 
4-4-'05. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875). 
Vel met driemaal 35.- D.; 
blok 60.- D. Scène uit resp. 
Het lelijke jonge eendje, Het 
meisje met de zwavelstokjes, 
De kleine groene beestjes; De 
nieuwe kleren van de keizer. 
4-4-'05. Fauna en flora langs 
de kust. 
Vel met viermaal 25.- D.; blok 
65.- D. Resp. Spheniscus 
dmersus, Dermockelys co-
riacea, Scaevola thunbergii, 
Cancer pagurus; Gerbera 
compositae. 
4-4-'05. Frankeerzegels, vlin
ders. 
I.-, 2.-, 3.-, 5.-, 6.-, 10.-, 15.-, 
25--. 50--.75--,ioo--. 
200.- D. Resp. Belenois soli-
lucis, Colotis evippe, Acraea 
cepheus, Bebearis senegalen-
sis, Danaus chrysippus, Gra-
phium agamedes, Papilio 
hespururs, Charaxes boueti, 
Amauris albimaculata, Cha-
raxas lucretius, Papilio zal-
moxis, Papilio antimachus. 
9-4-'05. Huwelijk prins Char
les en Camilla Parker Bowles. 
Driemaal 2.- D. Foto's paar. 
9-4-'05. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal 
20.- D.; tweemaal blok 80.- D. 
Resp. evacuatie uit Duinkerke 
en kaart, Anthony C. Bartley 
van 92"" squadron tijdens 
evacuatie Duinkerke, sche
pen verzamelen zich voor 
redding, geredde soldaten; 
D-Day: geallieerde troepen 
komen op strand Norman-
dië, Duitse actie bij Sword 
Beach, geallieerden naderen 
binnenland, evacuatie Duin
kerke; koninklijke marine bij 
Gold Beach. 
2005. Paus Johannes Paulus 
II. 
Eenentwintigraaal 40.- D. 
(zilveren zegels); zesmaal 
80.- D. {gouden zegels). Ver
schillende afbeeldingen 
paus. 
2005. Wereldtentoonstelling 
in Aichi, Japan; wijsheid van 
de natuur. 
Velletje met viermaal 15.- D. 
Berg Kilimanjaro, leeuw, Mo-
zes verlaat Rode Zee, astro
naut plaatst vlag Verenigde 
Staten op maan. 

GHANA 
27-2-'o4. Kente-stofFen. 
2.000,4.000, 4.500, 5.000, 
6.000 Cs. Resp. 'Bdwene 
asa', 'Fatia fata nkruma', 
'Asam takra', 'Toku akra nto-
ma', 'Sika ftituro'. 
i '3' '°5- Festivals, nieuwe 'Ju-
baean Akwantukese Afahye'. 
2.000,4.000,4.500, 5.000, 
6.000; vel met zesmaal 
4.000 Cs. Resp. wapenschild 
Yiadom en Hwedie, mensen 
verhuizen naar vrijheid, men
sen steken Suhyien-rivier 
over, hoofd Durbar, offeren 
kip; mensen steken Suhyien-
rivier over, paleisgarde met 
geweren en paraplu's, wa
penschild Yiadom en Hwe
die, hoofd Durbar,inschen-
ken drankoffer en paraplu's, 
tonen koninklijke schatkist 
en paraplu's. 
i4-3-'05. FIFA* honderd jaar. 
Velletje met viermaal 7.500; 
blok 20.000 Cs. Voetballers, 
resp. Roberto Di Matteo, 

Marcel Desailly, Osei Kufour, 
Eusebio; Johan Cruyff. 

GRENADA 
io-2-'05. Roofvogels. 
Vel met zesmaal $1.50; blok 
$ 6.-. Resp. Cathartes aura, 
Halliaeetus leucocephalus, 
Falco peregrinus, Falco mexi-
canus, Accipiter gentiles, Ac-
cipiter cooperii; Gymnogyps 
californiacus. 

4-4-'05. Zeventigste geboorte
dag Elvis Presley (1935-1977). 
Twee vel met zesmaal $ 1.50. 
Resp. optredens met gitaar in 
1955.1957.1959.1961.1968, 
1970; in film: Jailhouse Rock 
1957, Girl Happy (1964), 
Tickle Me (1965), Speedway 
(1968), The Trouble With 
Girls (1969), That's The Way 
It Is (1970). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
io-2-'o5. Reptielen. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. Dendrobates pu-
milio, Anolis longiceps, Cte-
nosaur iguana negra, Croco-
dylus acutus; hagedis. 
4-4-'05. Zeventigste geboor
tedag Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee vel met zesmaal $ 1.50. 
Resp. filmrollen: Gl Blues 
(1958), Blue Hawaii (1961), It 
Happened at the World's Fair 
(1963), Harum Scarum 
(1965), Spinout (1966), Chan
ge of Habit (1969); optredens 
in: 1955,1956,1958,1962, 
1968,1972. 

4-4-'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$0.75,1.-, 2.-, 3.-; blok $6.-. 
Resp. Swiftsure van Frans-
Spaanse vloot, Britten varen 
naar Cape Trafalgar, kapitein 
Alexander Ball, vice-admiraal 
Francois Paul Brueys d'Aigal-
liers; admiraal Aristide Au-
bert du Petit-Thouars. 
i5-4-'05. Prehistorische dieren. 
Drie vel met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
pterosaurus, archaeopteryx, 
pterosaurian, microraptor; 
euryphous, ichthyosaurus, 
plesiosaur, varnerxi-
phactinus; psitticosaurus, 
deinonychus, suchomimus, 
smilodon; uintatherium, 
mammoth, tentosaurus. 

HONGKONG 
i2-5-'05. Goudvissen II (I; 
1993, Yvert 731-734). 
$ 1.40,2.40,3.-, 5.-; blok 
$ 5.-. Resp. 'variegated pearl-
scale', 'red and white swal
low-tail', 'pale bronze egg-
phoenix', 'bluewenyu'; 'red 
and white dragon-eye'. 

28-6-'o5. Reizen admiraal 
Zheng He (1371-1433) zes
honderdjaar geleden (zeven 
expedities naar westelijke 
oceanen en landen in Afrika 
en Azië), gezamenlijke uitgif
te met China, Macau, Malei
sië en Singapore. 
Driemaal $ 1.40 in velletje zes 
zegels; blok $ 10.-. Resp. por
tret Zheng He, kaart en vazen 
met schip, schip en navigatie-
kaart; schepen. 

INDIA 
io-3-'o5. Madhavrao Scindia 
(1945-2001). 
5.- R, Portret politicus en par
lementsgebouw. 

24-3-'o5. Flora en fauna 
noordoosten India. 
Velletje met viermaal 5.- R. 
Neofelis nebulosa, Dillenia 
indica, Budorcas taxicolor 
taxicolor, Sarracenia purpu
rea, 
30-3-'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde 2005. 
5.- R. Portret Einstein, for
mule E=mc^ en atoommodel. 

6-4-'o5. Dandi-mars (herha
ling 'zoutmars' van Ahmeda-
bad naar Dandi door Mahat
ma Gandhi in 1930). 
Velletje met viermaal 5.- R. 
Lopende mensen, kranten
kop en Gandhi, kaart en per
soon, handschrift en per
soon; op rand route en lopen
de mensen. 

i3-4-'o5. Vijftiende bataljon 
Punjab (I Patiala) bestaat 
driehonderd jaar. 
5.-R Kaart met jaartallen en 
drie soldaten. 

i8-4-'05. Bandung Conferen
tie vijftig jaar geleden (verte
genwoordigers Aziatische en 
Afrikaanse landen nemen 
stelling tegen het westers ko
lonialisme). 
15.- R. Portret Nehru en con
ferentiezaal. 

3-5-'o5. Narayan Meghaji 
Lokhande (1848-1907). 
5.- R Portret sociaal werker 
en vakbondsleider. 
8-5-'05. Samenwerkingsbe-
weging India honderd jaar. 
5.- R Symbolisch ontwerp 
met mensen, landbouw en 
veeteelt. 
5-6-'o5. Mondiale milieudag, 
groene steden. 
5.- R. Wolkenkrabbers en 
park met vogel. 

INDONESIË 
2-2-'Q5. Indonesische sagen, 
VIII. 
Twintigmaal 1.500 Rp.; blok 
6.000 Rp. Viermaal serie van 
vijf illustraties sage, resp. 'La-
hilote' uit Gorontalo, 'Kolam 
Putri' van Riau eilanden, 
'Batu Balai' uit Bangka-Beli-
tung, 'Bulan dan sagu di Ibu-
anari' uit Papoea; 'Kolam 
Putri'. 

i8-4-'05. Vijftigste Azië-Afri
ka Conferentie. 
Tweemaal 2.500 Rp.; blok 
2.500 Rp. Gezichten uitver-
schillende landen en wereld
bol met duif getal '50' en 
duif; gezichten uit verschil
lende landen en wereldbol 
met duif (op rand gebouw, 
wereldbol en beeldmerk con
ferentie). 
2o-5-'o5. Nationale hulpze
gel ramp. 
1.500 Rp. Gezicht, branden
de lucifer en eiland. 

5-6-'o5. Milieubescherming, 
redt het mangrovebos. 
Tweemaal 1.500 Rp. (doorlo
pend beeld). Mycteria cinerea 
(Maleise nimmerzat), man
grovebos. Velletje met de 
twee zegels, op rand aap. 

IRAN 
2-2-'05. AU Dael, beste doel
puntenmaker ter wereld. 
650 Ris. Voetballer. 

io-2-'o5. Filmmuseum. 
Viermaal 500 Ris. Berg met 
fietser (Where is the friend's 
home?, 1988), man aan rand 
vijver (The children of he
aven, 1997), gebouw filmmu
seum, Darush Mehrjui (The 
cow, 1969). 

6-3-'o5. Luchtvaart, geza
menlijke uitgifte met Oekraï
ne. 
Tweemaal 850 Ris. AN-140, 
IR-I40. 
i4-3-'05. Wereldtentoonstel
ling 2005, Aichi, Japan. 
Velletje met viermaal 650 Ris. 
Ruïne Persepolis, Yazd venti-
latietorens, gebouw typisch 
voor woestijn en vlag, eerste 
handvest mensenrechten; op 
rand 'Expo'. 

i5'3''°5- Vlinder. 
4.400 RJs. Danaus melanip-
pus. 



ISRAEL 
i85'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
NIS. 3.30. Paus bij klaag
muur. 
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JAMAICA 
306'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
$ 30. Beeldmerk gelegen
heid. 

KAZACHSTAN 
84'05. Frankeerzegels, 
grondwet tien jaar. 
I., 2., 3., 8., 10., A, 50., 
65.1. In verschillende kleu
ren: boek met wapenschild. 
284'o5. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
72.1. Medaille en monu
ment. 

KENIA 
i4'05. Pasen. 
25, 65, 75, 95 Sh. Beelden Je
zus. 

KIRGIZIË 
2i3'o5. Jaar van de haan**. 
3.S. Haan. 
204'05. Salizhan Sharipov. 
Blok 100.s. Portret astro
naut met medaille. 
234'o5. Nationaal museum 
grafische kunst. 
2., 3.60, 7., 12., 15., 20.; 
blok 40. s. Kleden en orna
menten uit kleden met oud 
ambachtswerk. 

65'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
5.S. Oorlogsmonument met 
duiven. 
i66'o5. Frankeerzegel. 
o.ios. Valk. 
i86'05. Politieke en militai
re leiders uit Tweede Wereld
oorlog. 

Driemaal 5.; dertienmaal 
10.; viermaal 15.s. Resp. 
gebroeders Cervi, Parr, Tito; 
Alexander, Bradley, Choikov, 
Dawding, De Gaulle, Eisen
hower, Zhukov, Konev, Le
dere, Montgomery, Patton, 
Rokossowsky, Timoshenko; 
Stalin, Churchill, George VI, 
Roosevelt. 
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KOREA NOORD 
ioi'05. Kip. 
Blok 97.w. Schilderij'Kip' 
uit i486 met gedicht op rand. 
82'o5. Vijfenveertig jaar 
sinds creatie geest en metho
de Chongsanri. 
Blok 120.w. Standbeeld 
president Kim II Song in 
Chongsanri. 

io2'o5. Acht wonderen van 
de natuur. 
Velletje met 3., 12., 40., 
50., 60., 70., 80., 100.w. 
Resp. zonsopkomst berg 
Paektu, sneeuwlandschap 
Tabaksol, azalea's bij pas 
Chol, Jangjarivier, waterval 
Ullim, Handurevlakte, aard
appelbloemen in Taehong
dan, Pomanri. 
i62'o5. Verjaardag Kim 
Jong II (1942). 
3. w.; tweemaal drie zegels 
50. w (doorlopend beeld). 
Kimjongilia met berg Jong II; 
gedeelten schilderij '216 top
pen berg Paektu rond meer 
Chon'. 
282'o5. Gezamenlijke uit
gifte kranten nieuwjaarsdag. 
3.W. Symbolen. 
i34'o5. Naamgeving bloem 
Kimilsungia veertig jaar gele
den. 
3.W.; blok 120.w. Resp. 
bloem door president Soe
karno van Indonesië ver
noemd naar Kim II Song, pre
sidenten in botanische tuin 
Bogor. 

A'i^ 9 ^"iJi St<^'^ 4 0 * rlJ 

i54'05. Geboortedag presi
dent Kim II Song (19121994). 
3.w.; blokii2.w. Resp. 
heuvel Mangyong en bloem 
Kimilsungia; president bij 
huis m Mangyongdae. 
3"5''05 Panda's. 
15., 45., 70., 140. w.; blok 
120. w. Verschillende af
beeldingen Ailuropoda me
lanoleuca. Ook velletje met 
de vijf afbeeldingen. 

^5'5"'o5 Algemene vereni
ging van Koreanen in Japan 
vijftig jaar. 
3.W. ;bloki30.w. Resp. 
gezin met vlaggetje, twee he
ren. 

LIBERIA 
45'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$ 10., 20., 40., 50.; blok 
$ 100.. Schilderijen, resp. 
schepen (Agamemnon, Cap
tain, Vanguard, Elephant en 
Victory) van admiraal Horatio 
Nelson door Nicolas Pocock 
(1908), 'The fightingTeme
raire' door J.M.W. Turner, 
Spaanse Sanüsma Trinidad, 
Victory wordt naar Gibraltar 
gebracht door Clarkson Stan
field; Nelson gedood door 
sluipschutter op Victory. 
4'5"'°5 Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal $ 50.; 
blok $ 100.. Resp. buste 
Duitse dichter en denker, an
dere buste, monument; mo
nument door Ernst Rau in 
Lincoln Park te Chicago. 
45'o5. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal $ 50.; 
blok $ 100.. Resp. medaille 
waarop Andersen en kasteel, 
inhoudsopgave boek, portret; 
tekening Kleine Zeemeer
min. 
i9'5''05 Zeventigste geboor
tedag Elvis presley (1935

1977)

Twee vel met vijfmaal $35.. 

MAAGDENEILANDEN 
2005. Birdhfe, Caribischvo
gelfestival. 
5, 25, 35, 50 c.; velletje met 
5,10,15, 25, 35,40, 50, 60, 
75 c., $ 2.75. Resp. Mniotilta 
varia, Helmitheros vermivo
rus, Dendroica petechia, Pro
tonotaria citrea; Mniotilta va
ria, Dendroica palmarum, 
Dendroica coronata, Helmi
theros vermivorus, Dendroi
ca petechia, Dendroica caeru
lescens, Protonotaria citrea, 
Dendroica tigrina. Paruia 
americana, Dendroica pal
marum. 

MACAU 
85'o5. Wenszegels. 
I., 1.50, 2., 3.50 ptcs. met 

aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. Tekeningen van 
resp. moeder met kind en 
bloemen, kangoeroe, vogels 
in nest, eend met jongen. 

io6'o5. Literatuur, het ver
haal van de westelijke kamer. 
Zesmaal 2. ptcs.; blok 8.
ptcs. Illustraties bij verhaal 
tussen 1190 en 1208 door 
Master Dong geschreven. 
286'o5. Zeereizen Zheng 
He (13711433) zeshonderd 
jaar geleden. 
I., 1.50,1.50 ptcs., blok 
8. ptcs. Resp. getekend portret 
Zheng He, giraf en mensen, 
schip en antiek instrument; 
schepen en oude tekening 

MALEISIË 
2i4'05. Postzegeltentoon
stelling Pacific Explorer 
2005. 
Overdruk met beeldmerk ten
toonstelling over blok 
2. RM., trekvogels, melding 
4/343
i45'o5. Frankeerzegels, vo
gels. 
20,30,40, 50,75 s., I., 2., 
5. RM. Resp. Streptopelia 
chinensis, Alophoixus och
raceous, Psittacula longicau
da, Copsychus malabaricus, 
Nectarinia jugularis, Chalco
phaps indica, Pitta guajana, 
Ducula aenea. 

96'05. Universiteit Maleisië 
honderd jaar. 
30, 50 s., I. RM.; velletje 
met tweemaal i. RM. Beeld
merk gelegenheid en gebouw 
met resp. aula, bibliotheek, 
medische zorg; botanische 
tuin, museum Aziatische 
kunst (op rand beeldmerk ge
legenheid en wapenschil
den).Ook boekje. 

« ^ ^ f 

MAROKKO 
223'o5. Arabische Liga zes
tigjaar. 
6.50 Dh. Kaart Afrika, bolle
tjes met vlaggen aangesloten 
landen, lauwerkrans. 
303'o5. Bab Boujloud in 
Fès. 
6.50 Dh. Poort. 

65'o5. Amnesty Interna
tional. 
6.50 Dh. Kaars met prikkel
draad en duif aan ketting. 

265'05. Bloemen. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Erodi
um sebaceum, Linaria ventri
cosa. 

3i5'05. Erfgoed, rotsteke
ningen. 
6.50 Dh. Tekeningpaard uit 
Jbel lourarhane. 
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i96'05. Dertiende interna
tionale congres neurochirur
gie in Marrakech. 
6.50 Dh. Hoofd met herse
nen en wereldbol. 

MARSHALLEILANDEN 
25'o5. Dag van postzegel, 
vijftig jaar American Firts Day 
Cover Society. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Eerstedagenveloppen, 
resp. met zegel Verenigde 
Staten bij dood president 
Harding (Yvert 249), eerste 
zegels Marshalleilanden 1984 
(Yvert 41 tot en met 44), 
luchtpost zegel maanlanding 
1969 (Yvert 73), blokje 25
'05 dag van postzegel. 



9'5''05- Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Duitse overgave in 
Reims, feest op Times Square 
in New York, overwinnings
parade in Moskou, Winston 
Churchill en koninklijke fa
milie op balkon Buckingham 
Palace. 

i8-5-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
Vijfmaal 37 c. in vel van vijf
tien. Paus in resp. Canada 
(1979), Straatsburg (1988), 
Lyon (1986), Polen (1995), 
Argentinië (1987); op rand 
paus met duif. 
26-6-'05. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
37, 80 c. (doorlopend beeld). 
Gezichten van verschillende 
mensen. 

i3-7-'o5. Frankeerzegels, hi
biscus. 
I, 24, 39 c., $ 4.-. Hibiscus, 
resp. Margaret Okano, Ca
meo Queen, Madonna, 
Estrella Red. 

MAYOTTE 
i4'3''05- Traditionele kle
ding. 
€0.53. Vrouwen. 

i4-3-'05. Broodboom. 
€ 0.64. Boom en vrucht Arto-
carpus incisa. 

i3-5-'05. Zeezoogdieren. 
Velletje met viermaal € 0.53. 
Megaptera novaeangliae, Ste-
nella longirostris, Physeter 
macrocephalus, Dugongdu-
gong. 

i6-5-'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
€ 0.90. Beeldmerk gelegen
heid. 

MICRONESIË 
2i-3-'o5. Zeventigste geboor
tedag Elvis Presley (1935-
1977)-
Twee vel met zesmaal 60 c. 
Resp. optredens in 1955 met 
gitaar, 1956 in Tupelo, i960 
in Frank Sinatrashow, 1968, 
1970 in Las Vegas, 1973 in 
Aloha; in film: Loving you 
(1957), Gl Blues (i960), Fun 
in Acapulco (1963), Harura 
Scarum (1965), Clambake 
(1967), The Trouble With 
Girls (196g). 

2i-3-'05. Ronald Reagan 
(igii-2004). 
Tweemaal 55 c. in velletje 
van zes. Reagan met resp. 
Margaret Thatcher, Yitzhak 
Shamir. 

MONGOLIË 
25-3-'o5. Wereldtentoonstel
ling Japan. 
Velletje met 100,150, 200, 
550 T. Resp. gevleugeld in
sect op bloem, bloemen, jon
ge hond, jonge kat. 

MONTSERRAT 
25-4-'05. Fauna en flora, zee-
vogels, orchideeën. 
Tweemaal velletje met vier
maal $ 2.30; tweemaal blok 
$ 6.-. Resp. Pelecanus occi-
dentalis, Phaethon aethereus, 
Nannopterum harrios, Dio-
medea irrorata; Catüeya lued-
demanniana, Cattleya luteo-
la, Cattleya trianaei, Cattleya 
mossiae; Sterna hirundo, 
Cattleya mendeli. 
i-6-'o5. Weekdieren uit Cari-
bisch gebied. 
$ 1.15,1.50, 2.-, 5.-; blok 6.-. 
Resp. Liguus virgineus, Li-
guus fasciatus testudineus, 
Liguus fasciatus, Cerion 
striatella, Liguus fasciatus. 

MOZAMBIQUE 
i7-6-'o4. Grote artiesten, 
schilders. 
Vier velletjes met zesmaal 
6.500, zesmaal 6.500, zes
maal 10.000, zesmaal 
17.000 mt. Zesmaal werkvan 
resp. James Jacques Tissot 
(1836-1902), Jean Auguste In
gres (1780-1867), Pierre Au
guste Renoir (1841-1919), Ed
gar Degas (1834-1917). 

NAMIBIË 
i5-6-'o5. Overdruk duif 1997, 
'Standard Mail' over 50 c. 
Streptopelia senegalensis. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
30-4-'o5. Vijfentwintigjarig 
regeringsjubileum koningin 
Beatrix. 
Velletje met 50, 97,145, 285, 
550 c. Resp. inhuldiging 
1980, troonrede 1991, met 
Nelson Mandela 1999, be
zoek aan Nederlandse Antil
len 1999, toespraak Europees 
Parlement 2004. 

3i-5-'05. Landhuizen. 
10, 21, 25, 35, 97,148, 270, 
300 c. Resp. Scharlooweg 76 
(1729-1745), landhuis Zee-
landia (1850), Berg Altena 
nst. Puerto Rico (ig""" eeuw), 
landhuis Dokterstuin US''' 
eeuw), landhuis Santa Mar
tha (1700), landhuis Ser'i Pa
paya (19* eeuw), landhuis 
Rooi Catootje (iS"""̂  eeuw), 
Plaza Horacio Hoyer 19 
(1915-1916). 

i6-6-'o5. Vincent van Gogh 
{1853-1890). 
10, 65, 80, 120,150,175 C. ; 
blok 500 c. Resp. detail 
'Veertien zonnebloemen in 
een vaas', detail 'Vier afge
sneden zonnebloemen', 
'zelfportret', detail 'Vier afge
sneden zonnebloemen', 
'Veertien zonnebloemen in 
een vaas', 'Joseph Roulin'; 
detail 'Vier afgesneden zon
nebloemen'. 

\i'th'rtiinili'e Ajitilleu 

NICARAGUA 
7-2-'o5. Ruben Dario (1867-
1916). 
7.50 Cd. Portret dichter (bun
del 'Cantos de vida y esperan-
za' honderd jaar) en graf 

23-5-'05. Reis langs de kust. 
75 F. Stoomschip, kaart ei
land en vlag 'Coastal Tour 
Company'. 

^3'5''o5- Dolfijnen. 
Driemaal 100 F. Beeldmerk 
bescherming walvisachügen 
en Stenella attenuata, Tur-
ciop truncatus, Stenella lon
girostris. 

^3'5''°5- Spoorwegen 
Nieuw-Caledonië (plannen 
sinds 1884, eerste trein 1914, 
einde 1939). 
745 F. Stoomtrein uit tunnel 
en locomotief Corpet et Lou-
vet 0-6-oTs. 

NIEUW-ZEELAND 
i-6-'05. Honderdvijftigjaar 
postzegels Nieuw-Zeeland, 
III, 1955-2005. 
45, 90 c., $ 1.35,1.50, 2.-. Ze
gel-op-zegel, resp. 1965: Gal-
lipoli-landing vijftig jaar ge
leden, 1988: ronde zegel met 
Kiwi, 1990: Katherine Shep-
pard, 1994: mythes Maori 
(Maui), 2003: honderd jaar 
rugby in Nieuw-Zeeland 
(Yvertresp. 426, loio, 1068, 
?, 2022). Ook velletje met de 
vijf zegels. 

150 Years of stamps X ' 
1955-2005 ^ ; 

.60c. \ 
I 

' ! New Zealand $1.35 \ 

i-6-'05. Rugby, DHL New 
Zealand Lions Series 2005. 
45,45 c. ,$1.50,1.50. (in 
vorm shirt). Shirt van resp. 
'All Black', British & Irish 
Lions', 'All Black', British & 
Irish Lions'. 

W 
NEW ZEAUHD 

6-7-'o5. Wenszegels. 
Velletje met zevenmaal 45 c., 
$ 1.50, 2.-, 2.-. Resp. kiwi, 
bloem Pohutukawa (Metrosi-
deros excelsa), glazen met 
champagne, ballonnen, 
trouwringen, ingepalct doosje 
met strik, babyhandje, we
reldbol, kiwi, varenblad. 

OEZBEKISTAN 
2005. Honderdste geboorte
dag Oybek (1905-1968). 
125.- (S). Portret dichter. 
2005. Universiteit voor infor
matietechnologie in Tasjkent 
vijftig jaar. 
125.- (S). Universiteitsge
bouw, op aanhangsel beeld
merk universiteit en satelliet
schotel. 
2005. Tweede Wereldoorlog 
zestig jaar geleden. 
Velletje met 60.-, 60.-, 100.-, 
100.-, 125.-, 125.-, 155.-, 
155.- (S); middenveld. Resp. 
veteranen, kind met ballon 
bij geweer, oorlogsmonu
ment, lezend kind, veteranen 
bij oorlogsvliegtuig, soldaten 
en vrouw, soldaat en bloem
stuk, veteraan met foto
album; oorlogsmonument. 

PAKISTAN 
23-3-'05. Pakistaanse lucht
macht. 
Viermaal 5 R. Vliegtuigen. 



2-4-'o5- Honderd jaar militai
re opleiding in Quetta. 
5 R. Gebouwen en beeldmer
ken. 

PALAU 
4-4-'o5. Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875). 
Velletje met driemaal $1.-; 
blok $ 2.-. Geïllustreerde om
slagvan resp. 'Sprookjes van 
H.C. Andersen' met kip en 
mensen en theepot door Lis-
beth Zwerger, 'Het lelijke 
jonge eendje' door Jerry Pink-
ney, 'Vertellingen H.C.An
dersen' met mensen en die
ren door Joel Steward (op 
rand portret, knipwerk en 
soldaatjes); 'Het meisje met 
de zwavelstokjes' door Ra
chel Isadora (op rand portret 
en penning). 
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4-4-'o5. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (1759-1805). 
Velletje met driemaal $1.-; 
blok $ 2.-. Verschillende por
tretten dichter en denker. 

PITCAIRNEILANDEN 
2i-6-'o5. Bounty, II. 
40 c., $ I.-, 1.20; blok $ 3.-. 
Afbeeldingen HMAV Bounty, 
gebouwd in 1979 voor film 
'Muiterij op de Bounty'. 

POLYNESIÉ 
^3'3''°5- Tifaifai. 
5 F. Bloemenquilt uit Tifaifai. 
22-4-'05. 'Ahu/Tapa. 
250 F. Stof en man slaat stof 
op steen. 

^ n é s i e Iran^alse Rf 
T f r 1 . . . . tT 

27-5-'05. Vissen. 
90, 90,130,130 F. Centropy-
ge genus, resp. blauw, oran
je, geel, geel. Ook velletje met 
de vier zegels, op rand meer 
vissen. 

24-6-'05. Luchtvaart in Poly-
nesië. 
60, 60,100,100 F. Resp. DC 8 
Tai en landingsstrip (1961), 
Boeing 707 PanAm (1963), 
Boeing 707 Air France 
(1973), Air Tahiti Nui Airbus 
A340-300 (2000). 

QATAR 
25-3-'05. Wereldtentoonstel
ling 2005. 
0.50, 0.50 R Vlag Qatar, 
mascottes Kiccoro en Morizo 
met beeldmerk Expo. 

g-4-'o5. 'Doha Development 
Forum' 2005. 
Velletje met tweemaal 6.- R. 
Tweemaal verschillend 
'DDF'. 

SALOMONSEILANDEN 
2o-5-'o5. Vijftig jaar Europa-
zegels. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: $ I.-; 2.10; 2.50; 5.-; 
10.-; 15.-. BeeldmerkCEPT* 
en Europazegel-op-zegel, 
resp. Spanje 1964 (Yvert 
1271), Nederland 1963 (Yvert 
781); Andorra Frans (Yvert 
179), België 1961 (Yvert 1194); 
België 1956 (Yvert 994), 
Spanje 1969 (Yvert 1572); 
Oostenrijk i960 (Yvert 922), 
San Marino 1969 (Yvert 732); 
Nederland 1972 (Yvert 958), 
Noorwegen 1984 (Yvert 861); 
Duitsland 1956 (Yvert 118), 
Italië 1958 (Yvert 765). Ook 
velletjes met twee zegels zelf
de waarde. 

3-6-'05. Een koninklijk jaar. 
Steeds tweemaal $ i.-; 2.10; 
2.50; 5.-; 10.-; 15.-. Koningin 
Elisabeth bij resp. Orde van 
deKouseband, 'Trooping the 
colour'; Ascot, tuinparty; be
zoek, staatsbezoek; openmg 
parlement, herdenkingsdag; 
doosje met versiersel, kerst
toespraak; dienst Witte Don
derdag, bloemenshow Chel
sea. 
i-7-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
Steeds tweemaal $ 1.50,2.60, 
5.-, 10.- (metalen zegels). Te
keningen paus. 

SAO TOME E PRINCIPE 
30-5-'03. Honderdvijftigste 
geboortedag Vincent van 
Gogh (1853-1890). 
6.000, 6.000, 7.000, 

7.000 Db. in velletjes van vier 
zegels; velletje met 6.000, 
6.000, 7.000, 7.000 Db. 
Schilderijen, resp. jonge boe
rin, boerin met witte hoed, 
portret Patience Escalier, 
portret Charles Elzéard Tra-
buc; zelfportret met donkere 
hoed, zelfportret met lichte 
hoed, zelfportret zonder 
hoed, zelfportret met verbon
den oor. 
3i-5-'o3. Van kracht worden 
anti-tabak-overeenkomst 
Wereldgezondheidsorgani
satie (WHO'*). 
7.000 Db. Kop van een skelet 
met brandende sigaret, schil
derij van Vincent van Gogh. 

SENEGAL 
9-io-'o4. Heilige plaatsen. 
200, 225, 250, 300 F. Resp. 
moskee Omarienne van 
Guédé, basiliek van Popen-
guine, grote moskee van Tou-
ba, grote moskee van Tivaou-
ane. 

des Benz 2635 Thoma, Ierse 
1997 Dennis Sabre, Japanse 
truck, Australische Scania; 
1935 'Chevy', 1914 'Interna
tional', 1885 'Chemical', 
1963 'Mason FDi'; 1890 door 
paard getrokken wagen uit 
Engeland en vlag, brand
weerwagen uit Verenigde Sta
ten en vlag. 

SINGAPORE 
3i-5-'05. Stichting Maleis 
erfgoed. 
z""" local, 60 c., $1.-, 2.-. 
Resp. paleis Kampong Ge-
lam en twee drummers, vul
pen met lakstempel en hand
schrift, snaarinstrument en 
dansers, zeilboot en man. 

6-i2-'o4. Bevorderen eigen 
oogst. 
100,150, 200,300 F. Resp. 
aren, mand met bonen en 
maïs, maïs, rijst. 

28-6-'o5. Reizen admiraal 
Zheng He zeshonderd jaar 
geleden (tussen 1405 en 1433 
bezoek aan 30 landen, eerste 
reis met 62 schepen en 
27.800 man), gezamenlijke 
uitgifte met China, Hong
kong, Macau en Maleisië. 
Tweemaal i" local, 60 c., 
$ I.-. Portret en zeilschepen. 
Ook velletje met vijfmaal bei
de I" met op rand oude kaart 
gebied. 

i6-i-'05. Zevenentwintigste 
rally Parijs-Dakar. 
450, 550 F. Resp. auto met 
motor en vrachtwagen, mo
tor in landschap. 

SIERRE LEONE 
24-5-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
1.800 Le. Paus met Franse 
president Jacques Chirac. 
24-5-'05. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal 
2.000 Le.; tweemaal blok 
5.000 Le. Resp. Duitse lucht
macht boven Groot-Brittan-
nië, burgers zoeken bescher
ming op perron ondergrond
se, piloten lopen naar vlieg
tuigen, oorlog in de lucht; 
Russische tegenactie, verniel
de Duitse tank, einde zesde 
leger, Duitse krijgsgevange
nen; piloot en Britse premier 
Winston Churchill, Russi
sche overwinning in Stalin
grad. 
24-5-'o5. Brandweerwagens. 
900,1.200,1.500,1.800 Le.; 
drie vel met viermaal 
2.000 Le.; tweemaal blok 
5.000 Le. Resp. 'Boss Hoss li
mited edition' en vlag Duits
land, '8-by-io pumper' en 
vlag Oostenrijk, hydraulisch 
platform en vlag Duitsland, 
Scania brandweerwagen en 
vlag Australië; brandweerwa
gen uit: Japan, Duitsland, Ca
nada, Ierland; Duitse Merce-

5'7''°5-117''' bijeenkomst 
IOC* in Singapore. 
I" local, 50, 60 c., $ I.-. We
reldkaart en silhouet spor
ters, resp. wielrenners met 
tafeltennisser en voetballer, 
hardlopers met tennisser en 
handbeller, voetballers met 
speerwerper en tennisser, 
gymnast op paard met ge
wichtheffer en basketballer. 

SRI LANKA 
2005. Herdruk blauwe saf
fier. 
5.- Rs. Saffier. 
2005. Talalle Dhammananda 
Thero 
5.-Rs. Portret. 
2005. Ven Hammalawa Sad-
dhatisa. 
5.-Rs. Portret. 
2005. T.B. Tennakoon. 
5.- Rs. Portret politicus. 
2005. D.A. Rajapaksa. 
5.- Rs. Portret politicus. 

ST. HELENA 
24-6-'o5. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Velleqe met vijfmaal 20 p . ; 

vijfmaal 30 p. Resp. HMS 
Milford, HMS Nelson be
zoekt St. Helena 18-5-1941, 
RFA Darkdale zinkt in 
Jamestown Bay (1941), 
HMS St. Helena en medaille; 
John M. Turing met Enigma 
codemachine, kapitein 
Johnnie Walker en 
HMS Starling, Winston 
Churchill, tank. Hawker 
Hurricane. 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF-
FEL) 
7-2-'o5. Insecten en vlinders. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. Papilio demeleus, 
Ephemeroptera, Hamadryas 
februa, Aphylla caraiba; Lyca-
enidae cupido. 

ST. LUCIA 
i3-6-'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
30.75> 95 c., $ 5.-; blok 
$ 10.-. Resp. schip, schip, 
portret Nelson, schip met 
hout 'Victory'; schepen. 

ST. VINCENT 
4-4-'o5. Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
Jenazer Khan gehandicapt 
door polio houdt lezing, Joh-
nas Salk, hulp geeft poliovac
cin. 
9-4-'o5. Huwelijk prins Char
les en Camilla Parker Bowles. 
Driemaal $ 2.-. Verschillende 
foto's paar. 

SURINAME 
4-5-'o5. Oude zeilschepen. 
SR$ 0.05, 0.15,0.20,1.70, 
0.80 P. 

TADZJIKISTAN 
29-ii-'04. Muziekinstrumen
ten. 
Tweemaal 2.50 Tr. (samen
hangend). Snaarinstrumen
ten: 'Gishak', 'adyma'. 
i9'3"'°5' Fruit-
0.06, 0.07, 0.08, o.io, o.II, 
0.12, 0.20, 0.50, 0.55, 0.75, 
2.-, 3.- Tr. Resp. appel, abri
koos, pruim,, granaatappel, 
appel, abrikoos, pruim, peer, 
peer, granaatappel. 
4-4-'05. Internationale bewe
ging 'Water for life' tien jaar. 
Tweemaal 2.- Tr. (samenhan
gend). Bergmeer Sarez vanaf 
5879 m hoogte. 



i54'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
Velletje met 0.18,0.75 Tr en 
tussenveld. Zelfde afbeel
ding: compositie met duiven. 

TANZANIA 
i9i'o4. Postbedrijf Tanza
nia tien jaar. 
350,400, 600, 800, i.ooo Sh. 
Beeldmerk post en resp. 
mensen achter computers, 
postauto, vergadertafel, we
reldkaart, postvrachtwagen. 

TOGO 
i3'04. Dertig jaar samen
werking China en Togo. 
300,450,500 F. Driemaal por
tretten met fakkel en vlaggen. 

39'04. President Togo. 
25,400,1.000 F. Driemaal 
Gnassingbé Eyadema. 

TOKELAU 
2i4'05. Postzegeltentoon
stelling Pacific Explorer 
2005. 
Overdruk op blok $ 4. met 
haan, melding 6/504. 

TONGA 
77'o4. Koninklijke opvol
gers. 
$ 0.65, 0.90,1.40, 3.05. Por
tret (regeerperiode), resp. 
George Tupou (18451893), 
koning George Tupou II 
(18931918), koningin Salote 
Tupou (19181965), koning 
Taufa'ahau Tupou (ig65he
den). Ook velletje met de vier 
zegels. 

92'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
Velletje met $ 0.65, 0.80, i., 
2.50. Verschillende hanen. 

TONGA NIUAFO'OU 
77'o4. Koninklijke opvol
gers. 
$ 0.30,0.65,0.80,3.05. Por
tret (regeerperiode), resp. 
George Tupou (18451893), 
koning George Tupou II 
(18931918), koningin Salote 
Tupou (19181965), koning 
Taufa'ahau Tupou (ig65he
den). Ook velletje met de vier 
zegels. 

92'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
Velletje met $ 0.65,0.80, i., 
2.50. Verschillende hanen. 

^0'^mu—i 

TRISTAN DA CUNHA 
i6'05. Frankeerzegels, vo
gels. 
1,3.5.8,10,15,20,25,35 p. , 
£ I., 2., 5.. Resp. Pterodro
ma brevirostris, Phoebetria 
palpebrata. Sterna vittata, 
Nesospiza acunhae, Daption 
capense, Gallinula nesiotis, 
Ossifraga gigantea, Cathar
acta antarctica, Pterodroma 
macroptera, Pachyptila vitta
ta, Pterodroma mollis, Eu
dyptes chrysocome. 

TSIAAD 
83'05. Internationale dag 
van de vrouw, haardrachten. 
150.350.550. 575 FResp. 
'Figuerier' voor jonge vrouw, 
'Sakkindjala' voor getrouwde 
vrouw, 'Kileskou' voor jong 
meisje, 'Dabbou' voor bruid. 

REPUBLIQUt DU TCHAD 
IJÖURNEE MliRNÄnONMI 

DEUFEMME 

TUNESIË 
i85'05. Beelden uit Puni
sche en Romeinse periode. 
250, 250, 600, i.ooo m. 
Resp. god geneeskunst Aes
culapius, Victoria (personifi
catie overwinning), masker 
vrouwengezicht, god Baal 
Ammon op troon met gevleu
gelde paarden. 
3i5'o5. Dag 'nee tegen ta
bak'. 
250 m. Symbolisch mens 
met wereldbol als hoofd en 
teken 'nee tegen tabak' zegt 
nee tegen pakje sigaretten 
met doodshoofd. 

226'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
600 m. Beeldmerk Rotary, 
twee handen, wereldbol. 

\ iSdUlLJ 

» 0 1 

m 
»Ji aj ,^4^i 

<o ' t 

pïfl 
t REPUBUOUE TUNISIENN! 

' 

^ 

i7'05. Internationaal jaar 
sport en training. 
600 m. Wereldbol, lopers. 

URUGUAY 
23a'05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
$ 37. Beeldmerk gelegen
heid. 
i83'o5. Bruggen. 
Tweemaal $ 16. 'Puente A 
Chuy del Tacuari', 'Puente 
Barra A Maldonado'. 

r<L<riii IVni . H.injA^\üU«M.k. 

^ ^ 

54'o5. Negende jaarlijkse 
bijeenkomst ARIAE (Asocia
ción Iberoamericana de Enti
dades Reguladoras de 
Energia). 
$ 16. Kaart ZuidAmerika met 
negen stippen en beeldmerk 
URSEA (Unidad Reguladora 
de Servicios de Energia y 
Agua). 
ii4'o5. Regiment gemecha
niseerde cavalerie no. 9 
'Dragones Libertadores' hon
derd jaar. 
$ 16. Kazerne en soldaat te 
paard. 
254'o5. Genocide in Ar
menië negentig jaar geleden. 
$ 16. Zwaard met bloed. 

264'05. Honderd jaar dacty
loscopie in Uruguay. 
$ 16. Gebouw, beeldmerk en 
vingerafdruk. 

275'o5. Brievenbus. 
$ 2. Brievenbus uit 1879. 
86'o5. Fonteinen. 
Driemaal $ 10, $ 37. Fontei

nen, resp. op Plaza Constitu
cion, de los Atletas, in bota
nische tuin, Cordier. 

ll{Ui;u.iv Cojrciis 

96'o5. Katholieke kring 
honderd twintig jaar. 
$ 16. Ziekenhuis Juan Pablo II 
en beeldmerk gelegenheid. 
236'05. SOS Kinderdorpen 
Uruguay vijfenveertig jaar. 
$ 16. Meisje en beeldmerken 
SOS Kinderdorpen en gele
genheid. 

246'05. College San Juan 
Bautista vijfenzeventig jaar. 
$ 16. Gebouw, beeld en wa
penschild. 

■*IK,<:<»«<»URUGUAY $ 1 6 

VANUATU 
3i5'05. Vulkaanpost, brie
venbus bij krater actieve vul
kaan Yasur. 
35,80,100, 250 vt.; blok 250 
vt. Verschillende afbeeldin
gen van mensen bij brieven
bus op rand krater. 

VENEZUELA 
8i2'o4. Federale Bank, ker
ken. 
Vel met vijfmaal 300, drie
maal 400, tweemaal 600, 
tweemaal 750, tweemaal 
i.ooo, 1.700 Bs. Beeldmerk 
Federale Bank en resp. kathe
draal San Fernando de Apure, 
kathedraal Caracas, kathe
draal Coro, kerk Santa Ines 
de Cumana, basiliek Nuestra 
Senora de la Chiquinquira, 
basiliek Nuestra Senora de 
Coromoto, kerk Santa Rosa 
de Lima de Ortiz, kathedraal 
Nuestra Senora de la Imma
culada Concepcion in Meri
da, kathedraal Nuestra Seno
ra de la Asuncion in Porla
mar, kathedraal San Cristo
bal, beeldmerk Federale Bank 
emblem, bankgebouw, ka
thedraal Barquisimeto, Nues
tra Senora de Coromoto, ka
thedraal Valencia. 
8i2'o4. Federale Bank, fo
tografie. 

Vel met vijfmaal 300, 
driemaal 400, tweemaal 600, 
tweemaal 750, tweemaal 
i.ooo, 1.700 Bs. Zwartwit 
foto's van resp. reis naar 
El Avila (1800), circustheater 
in Caracas (1919), Plaza 
Venezuela (1943), beeld van 
Francisco Narvarez (1940), 
Barak theater in Marcaibo 
(1883), Juan Manuel Fangio 
in racewagen (1955), 
paardenrace in Caracas 
(1908), stierenvechter Luis 
Sanchez Olivares (1949), 
gondeUift in Merida (1956), 
waterval en expeditie van 
James Crawford Angel 
Marshall (1937), beeldmerk 
bank, bankgebouw, brug 
over meer van Maracaibo 
(1962), Nuestra Senora de 
Coromoto, woonwijk 
ElSilencio(ig43). 
23i2'o4. Kerst. 
Vel met 300. 300,400, 400, 
600,750, 750, i.ooo, i.ooo, 
1.700 Bs. Kerststallen. 

VERENIGDE NATIES 
48'05. Werelderfgoed, 
Egypte. 
Zw.Fr. I., 1.30; US$ 0.37, 
0.80; € 0.55, 0.75. Resp. tem
pel Isis op eiland Philae 
(Nubische monumenten), 
overdekte fontein en dubbele 
arcade (Islamitisch Cairo); 
sfinx van Gizeh (necropolen
gebied van Memphis), 
kolossale beelden Ramses II 
bij tempel van Luxor (Thebe 
met zijn necropolis); ruïnes 
Abu Mena; St.Catharin
klooster (SintCatharinage
bied). 

VERENIGDE STATEN 
306'o5. Kunst Disney: 
feest. 
Viermaal 37 c. (samen
hangend). Mickey Mouse met 
verjaardagstaart en Pluto, 
Alice drinkt thee in Wonder
land met gekke hoeden
maker, kleine zeemeermin 
Ariel maakt muziek voor 
Botje, Sneeuwwitje danst met 
Stoetel. 
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i7'05. Laten we dansen. 
Viermaal 37 c. Chachacha, 
mambo, merengue, salsa. 

297'05. Vorderingen Ame
rikaanse luchtvaart. 
Velletje met tweemaal tien ze
gels 37c. Boeing 247, B29 
Superfortress, Consolidated 
PBY Catalina, B24 Liberator, 
Lockheed P80 Shooting Star, 
Grumman F6F Hellcat, Repu
blic P47 Thunderbolt, 
Northrop YB49 Flying Wing, 
Engineering and Research 
Corporation Ercoupe 415, 
Beechcraft35 Bonanza; op 
rand Huhes Hi racer en 
Boeing YB52 Stratofortress. 

307'o5. Amerikaanse schat
ten: kleden uit New Mexico. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Kleden van handge
sponnen wol uit eind ig"!« 
eeuw. 

mO CRANOt USA i ? 

VIETNAM 
32'05. Communistische 
partij Vietnam vijfenzeventig 
jaar. 
800 d. Vietnamese vlag met 
hamer en sikkel, portret, 
contouren hoogbouw en 
werkplatform. 
i63'05. Landschap provin
cie Gia Lai. 
800d. Waterenbergen. 
25'o5. Fauna, bandcivetkat. 
800, 3.000, 5.000, 8.000 d. 
Pandabeeldmerk VfWF* en 
verschillende afbeeldingen 
Chrotogale owstom. 

: « 'VIÊ'I;NAM i 
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65'o5. Bevrijdmg Hai 
Phong vijftig jaar geleden. 
800, 5.000 d. Resp. brand en 
boten, haven met schepen. 

WESTSAMOA 
2i4'o5. Dolfijnen. 
$ I., 1.75,4.in velletje met 
bovenkant vorm dolfijn. 
Resp. Stenella longirostris. 
Steno bredanensis, Tursiops 
truncates. 

ZIMBABWE 
264'05. Wolkenformaties. 
$ 6.900,13.800, 30.000, 

40.000. Resp. Cirrus, 
Nimbostratus, Altocumulus, 
Cumulonimbus. 

ZUIDAFRJKA 
264'o5. Nationale ordetekens. 
Zesmaal 'International Air
mail Letter Rate'. Ordeteken 
van resp. Mapungubwe (bui
tengewone prestaties op in
ternationaal gebied), Mendi 
(moed), Boabab (buitenge
wone bijdrage aan b.v. kunst, 
wetenschap), Luthuli (bijdra
ge van betekenis aan b.v. de
mocratie, mensenrechten), 
Ikhamanga (uitblinkers in 
b.v. kunst, muziek, sport). 
'Companion of O.R. Tambo' 
(buitenlandse staatshoofden 
en regeringen voor betoonde 
vriendschap aan Zuid Afrika). 

)t Inlornalional Aimi.iil ,, 
Lotlcr R.ito / " f 

65'o5. Landschapsschilde
rijen. 
Tienmaal 'International Air
mail Postcard Rate'. 'Tafel
berg' 1924 door Maggie 
Laubser (18861973), 'Visnet
ten' 1955 door Waker Battiss 
(19061982), 'Winter in Bo
land' 1957 door Erik Laub
scher (1927), 'Kontantwin
kel, RjebeeckWes' 1976 door 
John Kramer (1946), 'Huizen 
in de heuvels' 1971 door Gla
dys Mgudlandlu (19251979), 
'Azibuye Emasisweni' (koei
en) 1991 door Trevor Makho

ba (19562003), 'Oh Zuid 
Afrika, je hebt m'n wereld op 
z'n kop gezet' 1996 door Lal
htha Jawahirilal (1955), zon
der naam rond 1970 door 
Lucky Sibiya (1942), 'Sequen
ce City' 2004 door Usha See
jarim (1974), zonder naam 
(huis) 1994 door Sophie Ma
ziza (1948). 

246'o5. Vrijheidshandvest 
vijftig jaar. 
Velletje met Lweeniaa) 'Star.
daid Postage Zonsopkoms; 
boven Gariep rivier 

iimiiimm; 

•5'7''°5 Kleine inheemse 
dieren, Junass 2005. 
Vel met zesmaal 'Standard 
Postage'. Galgao moholi, Bu
nolagus monticularis, Felis 
lybica, Raphicerus campe
stris, Vulpes chama, Cynictis 
penicillata. 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
43'05. Honderd jaai gele
den kwam schip 'Le Francais 
terug van zuidpool. 
€ 4.50. Man knielt bij pin

guïns (Pygoscehs adeliae); op 
aanhangsel routekaart. 

73'o5. Tiende sterfdag 
PaulEmile Victor (1907

1995)
€ 0.50 Portret etnoloog en 
pooïonderzoeker met zuid
poolgebied en palmbomen. 

*: Gebruikte afkortingen: 

CEPT Conference Euro
péenne des Postes 
et Telecommuni
cations 

CGT Confederacion Ge 
neral del nabajo 

Eurosai European Organi
sation of Supreme 
Audit Institutions 

Utrt Federation intei 
nationale de Foot
ball Associations 

FINA Federation Inter 
nationale de Nata
tion 

IOC International 
Olympic Commit
tee 

Ipsema Istituto di Previ
denza peril Setto
re Marittimo 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

NAVO NoordAtlantische 
Verdragsorganisa
tie 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post 
Unie/Umon Posta
le Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WHO World Health 
Organization 

WWF World Wildlife 
fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 92'05 tot29i'o6 
Jaar van de haan. 

BRITS KONINKLIJK HUIS WREEKT ZICH 
JAREN NA DATO OP 'SPITTING IMAGE' 
Het was een grappig be

richt in de Leeuwarder Cou

rant van II mei jl.: in Enge

^ land hebben de Royals 
=■ wraak genomen op de te

^ levisieserie Spitting Image. 
= In laatstgenoemde satiri

■^ sehe poppenserie kwam 
o de Engelse konnklijke fa

5 mile er soms ongenadig 

Britse royals nemen 
wraak op poppenserie 

= H 
ssssr. 
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van af. De koningin werd 
steevast opgevoerd als een 
zure huistiran met prins 
Philip als een soort slapja

nus aan haar zijde. De se

rie werd uitgezonden 
door de commerciële tv

zender ITV, die dit jaar 
vijftig jaar bestaat. Royal 
Mail wijdt er in september 
een serie van zes zegels 
aan, met daarop een even 
groot aantal ITVseries als 
onderwerp. Bij dat zestal 
zaten ook de program

ma's Benny Hill en Spitting 
Image. Het koninklijk huis 
heeft nu zijn veto uitge

sproken tegen die twee 
onderwerpen. Waarom en 
hoe Benny Hill het onge

noegen van de Royals heeft 
opgewekt is niet bekend, 

maar naar de reden van de 
boycot van Spitting Image is 
het gemakkelijk raden. 
Welke ITVtelevisieseries 
mogen zich wèl verheu

gen in koninklijke goed

keuring? Bij de zes zegels 
zitten er enkele die ons 
niet zo veel zeggen, maai 

bekenden zitten er ook 
tussen, waarvan de mooi

ste wellicht die van de se

rie Inspector Morsf is De 
onlangs overleden hoofd

rolspelei .andie;>£eks. 
John Thaw, is er op afge

beeld: zijn gezicht weer

spiegelt in de mOLorkap 

van de bekende paarsrode 
Jaguar waann de belezen 
politieman zich placht te 
verplaatsen Levende per

sonen worden op Britse 
zegels doorgaans niet af

gebeeld, maar zoals ge

zegd: Thaw IS met meei 
onder ons, dus. 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

TOCH ZEGELS MET 
TALL SHIPS IN 2005 
Van 17 tot en met 22 au
gustus wordt dit jaar voor 
de zevende keer Sail Am
sterdam gehouden. Onge
veer twintig Tall Ships zul
len er hun opwachting 
maken. PTTPostgafin 
1985,1990,1995 en 2000 
postzegels uit ter gele
genheid van de Sail-edi-
ties in die jaren, maar 
TPGPost laat dit jaar ver
stek gaan - niet zo ver
wonderlijk bij een zo 
overladen uitgiftepro
gramma. Gelukkig wer
den de Schepenverzame-
laars in juni en juli ge
trakteerd op drie aantrek
kelijke series met Tal! 
Ships. 
Vijfjaar geleden, in Fila
telie van augustus/sep
tember 2000, was er uit
gebreide aandacht voor 
Tall Ships in het artikel 
Succesvolle Sail 2000 inte
ken van Tail Ships Race van 
Schepenverzamelaar A. 
Palmhof uit Morrinsville 
(Nieuw-Zeeland) en on
dergetekende, die nu 
voor u op herhaling gaan. 
De heer Palmhof is ook 
ditmaal 'leverancier' van 
de geschiedenis van de 
afgebeelde Tall Ships. 

Ierland 
De Ierse serie van 4 juli 

tlRE 48c 

behandelen we bewust 
als eerste, want de jaar
lijkse Cutty Sark Tall Ships 
Race ging dit jaar op 6 juli 
in Ierland van start, in 
W^aterford. De drie zegels 
hebben een opvallend 
blauw accent; behalve het 
blauwe zeewater zijn ook 

de luchten nogal blauw 
aangezet. 
Op de zegel van 48 c. 
treffen we de Dunbrody 
voor het eerst op een 
postzegel aan. Dit 458 
ton zware en 176 voet 
lange schip is eigenlijk 
een replica van de origi
nele Dunbrody, die in 1845 
in Quebec door Thomas 
Hamilton Oliver, een Ier
se emigrant uit Derry, 
werd gebouwd. Het werd 
als vrachtschip gebouwd, 
maar er waren aan boord 
ook kooien beschikbaar 
voor passagiers die de 
Ierse hongersnood aan 
het eind van de jaren 
veertig van de negentien
de eeuw wilden ontvluch
ten. Een erg comfortabe
le reis zal het niet zijn ge
weest. 
Ook de Tenacious (60 c.) 
was niet eerder op een 
zegel te vinden. Dit 
grootste houten Tall Ship 
ter wereld werd tussen 
1996 en 2000 gebouwd 
om gehandicapten de 
sensatie van het zeilen 
met dit type schip te laten 
beleven. De Tenacious is 
daarom voorzien van al
lerlei vernuftige voorzie
ningen, die het gehandi
capte deel van de beman
ning in staat stelt om -
onafhankelijk van de ge
wone bemanning - hun 
aandeel in het zeemans-
werk te leveren. De totale 
bemanning van veertig 

koppen bestaat voor 
maximaal de helft uit ge
handicapten, onder wie 
acht rolstoelgebruikers. 
Een fantastisch initiatief! 
Op de zegel van 65 c. zien 
we het opleidingsschip 
Eaflie, datini998 ook 
deel uitmaakte van de se
rie die bij de dat jaar ge
houden Cutty Sark Race 
werd uitgegeven. De 
driemastbark werd in 
1936 gebouwd. Het schip 
beschikt over een zeilop-
pervlak van meer dan 
21.000 vierkante voet. De 
Eagle wordt bemand door 
zo'n 175 cadetten en in
structeurs van de U.S. 
Coast Guard Academy. 

Noorwegen 
De Tall Ships finishten op 
3 augustus in Frederik-
stad (Noorwegen) en dat 
zal dan wel de aanleiding 
zijn geweest voor de uit
gifte van een Noorse se
rie van drie zegels met 
Noorse Tail Ships. Voor 
Schepenverzamelaars 
een meevaller, want de 
schepen werden nog niet 

eerder afgebeeld. 
De driemaster Christian 
Radich, afgebeeld op de 
zegel van 6 k., is een be
kend mediageniek schip: 
het speelde niet alleen 
een belangrijke rol in de 
film Windjammer uit 1957, 
maar figureerde ook in 
de bekende Engelse tele
visieserie uit de jaren ze
ventig, The Onedin Line. 
Bezoekers van Sail 2000 
hebben het schip, dat in 
1937 werd gebouwd, des
tijds kunnen bewonde
ren. Het is eigendom van 
de stichting Christian 
Radich Sail Training. 
De S0rlandet (9.50 k.) zien 
we zeilend voor de kust, 
waarop rechts - heel klein 
- een vuurtoren zichtbaar 
is. De driemastclipper 
werd gebouwd in 1927. 
Op de zegel van 10.50 k. 
zeilt de Statsraad Lehmkuhl 
op een heel kalme zee. 
Deze driemastbark (leng
te: 97 mete)r werd in 1914 
gebouwd in Bremerhaven 
als de Grosshertog Friedrich 
August; ze deed dienst als 
opleidingsschip. Na de 

UITGIFTEN MET EEN 
OPMERKELIJK TINTJE 

O De Europa 50-uitgiften 
zorgen voor leuke surpri
ses. In de serie van de Sa
lomonseilanden (20 mei) 
zitten twee zegels die Ne
derlandse Europazegels 
uit de beginperiode laten 
zien: de zegels van 30 c. 
uit 1963 en 1972. 

O Nog meer Nederland 
in nieuwe uitgiften. Nog 
steeds verschijnen er ze
gels met schilderijen van 
Nederlandse meesters. In 
een serie van Albanië (20 
november 2004) met 
hoofdzakelijk werken van 
Albanese schilders is ook 
het schilderij Grijsaard 
van Rembrandt opgeno
men. Volgend jaar wordt 

- ook filatelistisch-de 
vierhonderdste geboorte
dag van de schilder ge
vierd. 
Zeldzamer en daardoor 
interessanter is de zegel 
van € 1.98 uit de weten
schapsserie, die Monaco 
op 4 juli uitgaf Ter gele
genheid van zijn hon
derdste geboortejaar 
staat op deze zegel het 
portret van de Neder
landse astronoom G.P. 
Kuiper, die in 1949 een 
tweede maan bij de pla
neet Neptunus ontdekte. 
Kuiper doopte de maan 
Nereide, naar het persona
ge uit Shakespeares 
The Tempest. De Nereïden 
waren de vijftig dochters 
van Nerus en Doris, de 
begeleiders van Neptunus. 
Op de zegel staat de 
Franse tekst Sedna (2003) 
loeplanète (.') dans la 

Ceinture de Kuiper (1905-
1973). Het is merkwaar
dig dat een persbericht 
spreekt over de ontdek
king door Kuiper van de 
tiende planeet, Sedna, 
maar dat daarbij op de 
zegel letterlijk een vraag
teken is geplaatst. 'Voer' 
voor Astronomieverza-
melaars! 

O Bij uitzondering be
steed ik hier aandacht 

aan een boek dat door 
een buitenlandse postad-
ministratie is uitgegeven, 
namelijk De vogels van 
Andre'Buzin. Eigenlijk is 
verder commentaar over
bodig, want Buzins 'vo
geltjes' zijn inmiddels 
beroemd. Het boek werd 
uitgegeven door De Post in 
samenwerking met uit
geverij Lannoo en is voor
zien van de sinds 1994 
uitgegeven 51 'Vogel'-ze-
gels. Die zijn bij de prijs 
van € 40,- inbegrepen. 
Wilt u ze echt allemaal? 
De Post heeft de collectie 
(1985-2003) in de 'aan
bieding' voor 115 euro... 

O Voor het thema 'Com
puters' komen geregeld 
nieuwe uitgiften beschik
baar. Behalve traditionele 
afbeeldingen van compu
ters en randapparatuur 
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Eerste Wereldoorlog 
kwam het schip in Engel
se handen en in 1921 
werd het door minister 
(statsraad) Lehmkuhl naar 
Bergen gehaald. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
werd het schip door de 
Duitsers omgedoopt tot 
Westwärts; het keerde la
ter terug naar Noorwe
gen. De Statsraad Lehm
kuhl is het oudste en 
grootste vierkant getuig
de zeilschip in Noorwe
gen; het was bij uitstek 
geschikt als trainings
schip voor zeecadetten 
van de Noorse marine. 
Sinds 1978 wordt het, net 
als de Christian Radich, 
geëxploiteerd door een 
stichting. 

Duitsland 
Voor de jaarlijkse reeks 
'Voor de jeugd' liet Deut
sche Post dit jaar (uitgifte
datum 2 juni) het oog val
len op het onderwerp Tall 
Ships. Twee van de vijf af
gebeelde schepen bele
ven daarmee hun filate
listische maiden trip, al
thans in hun huidige 
hoedanigheid. Zoals de 
Greif (45+20 c) . Het 
schip werd in 1951 als 
stalen brigantijn ge
bouwd op een werf in 
Warnemünde; het was 
een geschenk van presi
dent Wilhelm Pieck aan de 
toenmalige OostDuitse 
bevolking; het schip 
(thuishaven: Rostock) 
droeg dan ook zijn naam 
en werd door de DDR 
derhalve onder die naam 
afgebeeld op de zegel van 
35 pf uit 1972. Toen het 
schip in 1991 de Hanze

stad Greifswald als nieu
we thuishaven kreeg, 
werd de naam veranderd 
in Greif. Het wordt nu ge
bruikt voor tripjes op de 
Oostzee en het neemt ge
regeld deel aan allerlei 
zeilwedstrijden. 
Op de eerste zegel van 
55125 c. zien we de Rick
mer Rickmers, die ondanks 
zijn vrij hoge leeftijd ken
nelijk geen problemen 
heeft met een woelige 
zee. Het schip werd in 
1896 in Bremerhaven ge
bouwd en keerde na een 
aantal omzwervingen in 
1983 in Duitsland (Ham
burg) terug. Na een res
tauratie nam het schip op 
4 september 1987 zijn 
nieuwe ligplaats in bij de 
Sankt Pauli Landun^s
brucke. Het staat dan ook 
(zij het heel klein) op de 
zegel uit 1989 die bij het 
800jarig bestaan van de 
haven van Hamburg werd 
uitgegeven. 
De viermastbark Passat 
(tweede zegel van 
55+25 c ) , kan ook op 

een lange geschiedenis 
bogen; op Internet is 
daarover veel informatie 
te vinden. Het schip, dat 
in 1911 in Hamburg werd 
gebouwd, werd in 195g 
door de stad Lübeck ge
kocht, die het een jaar la
ter naarTravemünde liet 
brengen. Daar werd het 
gebruikt als schoolschip 
en  sinds 1965  als mu
seumschip. De Passat 
staat op een zegel van 
Aland uit 1999; ook de 
Falklandeilanden (1989) 
beeldden het schip af. 
Op de derde zegel van 
55+25 c. komen we een 
in ons land gebouwd 
schip tegen: de Grossherz
togin Elisabeth. Het liep in 
1909 bij de scheepswerf 
J. SmitCzn. in Alblasser
dam van de helling, on
der de naam San Antonio. 
In 1973 kreeg het de 
naam Armdne en onder 
die naam werd het schip 
afgebeeld door Azer
beidzjan (1996/97) en 
Grenada (1980). Het 
werd toen een cruise

schip en die functie ver
vult het nog steeds, in de 
Noordzee en de Oostzee. 
Zijn huidige naam kreeg 
het schip in 1983, in welk 
jaar het door Jemen werd 
geëerd met een velletje. 
Op de zegel van 
144+56 c. zien we de nog 
niet eerder op een zegel 
afgebeelde Schulschrf 
Deutschland, een oplei
dingsschip dat in 1927 in 
Geestemünde werd ge
bouwd. In 1935 vervulde 
het de rol van Brits fregat 
in de UFAfilm Caoutchouc. 
Na renovatie kreeg de 
SchulschrfDeutschland een 
ligplaats in de monding 
van de Lesum in Vege
sack (Bremen). 

In Michel Rundschau (juni) 
zag ik dat er van 2 tot en 
met 5 juni op de Tag der 
Junten Bne/markenjreunde 
acht bijzondere stempels 
zijn gebruikt  ik laat er 
twee zien  met afbeel
dingen van oude zeil
schepen (waaronder de 
Rickmer Rickmers). Best 
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leuk, maar mogelijk las
tig te bemachtigen. 

De heer Palmhof atten
deerde me ook nog op 
een zegel met daarop de 
Nederlandse tanker Ondi
na. Een aantal landen 
geeft dit jaar series uit ter 
herdenking van het feit 
dat de Tweede Wereld
oorlog zestig jaar gele
den werd beëindigd (the
ma: The Road to Victory). 
Daar zitten allerlei the
matisch interessante ze
gels tussen, vooral voor 

zitten er soms ook zegels 
met een thematisch plus
je tussen, die vooral be
trekking hebben op het 
Internet. Het bekende 
apenstaartje (@, in 1971 
ingevoerd door de Ameri
kaan Ray Tomlinson) in
spireert ontwerpers soms 
tot leuke zegels, zoals bij 
Kroatië (10 februari) ter 
gelegenheid van de We
reldconferentie Informa

tiemaatschappij. Tegen 
de achtergrond van een 
geïntegreerde schakeling 
heeft het apenstaartje op 
de ronde zegel van 
2.80 kn. rechts zelfs een 
gezicht gekregen. 
Hoogst actueel is de serie 
die China (Taiwan) op 27 
januari uitgaf Op de se
rie van vier zegels zijn 
groeten in kortschrift 
voor Internet afgebeeld 

(zie 'Nieuwe uitgiften', 
maart). Deze tekens wor
den ook gebruikt voor 
het immens populaire 
SMS'en via mobiele tele
foons. Voor mij is het 
abracadabra; misschien 
moet ik m'n kleinzoon 
eens vragen of hij de te
kens kan 'vertalen'. Uit 
een door Azerbeidzjan al 
op 29 september 2004 
uitgegeven zegel blijkt 
dat het Internet in dat 
jaar al zijn 35jarig be
staan kon vieren! 

O Foutje hier: in het april
nummer kwam u in het 
onderdeel 'Zo leefden de 
Vikingen' de tekst '...op 
een van de Faeröer ('verre 
eilanden')'tegen. De 
heer H.P. Brugman uit 
Amsterdam wijst er op 
dat deze vertaling niet 
klopt. Het moet zijn 

'Schaap eilanden'. 
Foutje daar: in het mei
nummer meldden we op 
basis van informatie van 
de Croiun Agents dat een 
zegel van Tristan da Cun
ha de dodelijk gewonde 
Nelson toont in de armen 
van matroos Thomas 
Swain. Mevrouw Els Co
nijn meldde dat al om
streeks 1997 in het tijd
schrift Topical Times 
(ATA) viel te lezen dat het 
niet Thomas Swain was 
die Nelson vast hield, 
maar waarschijnlijk kapi
tein Thomas Hardy. Deze 
informatie kwam ze ook 
tegen op het Internet. 
Met dank aan de beide e
mailers! 

O Postadministraties 
proberen met gimmicks 
extra klanten te lokken. 
België voorzag de 'Gent

se Floraliën'zegels van 4 
april jl. van een 'luchtje' 
(parfum). Niet erg inno
vatief dus. 
NieuwZeeland gaf op i 
juni vier zegels uit in de 
vorm van shirts van rug
byspelers (o.a. van de be
roemde All Blacks). Na de 
koffiekoppen van 4 mei 
ook hier een herhaling 
van zetten. 
En dan Vanuatu. Daar 
hadden ze al een onder
waterpostkantoor als 
filatoeristische attractie 
en daar is nu een post
kantoortje op de actieve 
vulkaan Mount Yasur bij
gekomen. Natuurlijk le
verde dat ook de nodige 
postzegeluitgiften op, 
maar of die echt opmer f 
keiijk zijn? Nee, dan het » 
Oostenrijkse Swarovski
velletje. Dat staat bij mij 
ingelijst op het bureau! 
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de thema's Schepen en 
Vliegtuigen. De Ondma is 
te vinden in de serie van 
het Britse IndischeOce
aangebied (BIOT) van 26 
juni, samen met de En
gelse korvet Bengal. De 
schepen werden op 11 
november 1942 door de 
Japanners aangevallen; 
wie er alles over wil we
ten kan zijn hart ophalen 
op de site wivw.geoaties. 
com/dutcheastmdies/ 
ondina.html. 

SCHITTERENDE 
VLINDERS 

Vlinders zijn een dank
baar onderwerp voor 
postzegels, zodat het 
geen wonder is dat Ier
land voor zijn Fauna & 
Florareeks (24 mei) het 
oog op vlinders liet val
len. De vier prachtige, 
kleurrijke zegels maken 
deel uit van een zoge
noemde WWFserie. Ier
land gaf ook in 1985 en 
2000 vlinderseries uit. De 
nu uitgebrachte reeks is 
kwalitatief gezien zeker 
het verzamelen waard. 
Op de zegel van 48 c. ko
men we het vuurvlinder
tje (Lycaena phaeas) tegen, 
de enige soort van de 

'Q subfamilie vuurvlinders 
= die in Ierland kan worden 
^ aangetroffen (junisep
= tember). Het insect komt 
^ dankzij zijn grote vlieg
tD vermogen op grote delen 
5 van onze planeet voor. 
^ Het groentje (Callophrys 
^ rubi, 60 c.) is de meest 
"2 voorkomende van de drie 
3 soorten van de subfami
5 lie kleine pages. In ler
i land kan de vlinder wor

—"^ den aangetroffen in de 
f f l^ moerassige streken Kil
• ' ■ dare en Kerry (meijuni). 

De distelvlinder (Cynthia 
cardui, 65 c.) is een ge
makkelijk herkenbare 
soort dankzij zijn ken
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merkende oranjezwarte 
tekening en witte vlek
ken. De vlinder komt in 
de oostelijke en zuidelij
ke Ierse kuststreken voor 
(juni en september). 
Interessant is de zilver
vlek (Bolona euphrosyne, 
€ I.), een vlinder die in 
Ierland (Burren) nog 
voorkomt (meijuni), 
maar in Nederland al 
tientallen jaren is uitge
storven. Dat laatste feit 
wordt gedocumenteerd 
door de Natuur en Mi
lieuzegel van 70 cent uit 
1993, waarop de zilver
vlek (gedeeltelijk) is afge
beeld, voorzien van de 
teksten Uit̂ estoroen. zilucr
uieken 15 soorten Neder
landse dagvlinders. Vreemd 
genoeg ontbreekt de 
naam van deze vlinder in 
het lijstje met de vijftien 
Latijnse namen van uitge
storven vlinders op het 
rode blokje met het Ica
rusblauwtje. Waren er in 
1993 dan al zestien vlin
dersoorten uitgestorven? 
Misschien kan een Vlin
derverzamelaar dit 'mys
terie' oplossen. 

'MOOI NEDERLAND': 
PLUSSEN EN MINNEN 

Ondanks het feit dat er 
slechts zes van de in to
taal dertig velletjes op het 
thema Mooi Nederland zijn 
verschenen (de verzamel
velletjes niet meegere
kend) waag ik me toch al 
aan een analyse van de 
thematische mogelijkhe
den van deze reeks. Het 
lijkt misschien wat voor
barig, maar het is dat 
niet. Want na de eerste 
twee velletjes was het al 
duidelijk hoe de vlag er 
bij deze serie bij hangt: 
de ontwerpster heeft ge
kozen voor een en dezelf
de aanpak voor de gehele 
in 2005, 2006 en 2007 uit 

te geven reeks. De gekun
stelde invulling van de 
horizon met behulp van 
ingekleurde foto's kan 
per plaats of gemeente 
dan wel variëren, maar ze 
wordt 'gedirigeerd' door 
het streven een fors aan
tal (nostalgische) ele
menten in beeld te bren
gen. Die veelheid werkt 
rommelig en geeft zelfs 
een onnatuurlijk beeld. 
De zegels zelf vallen nog 
wel mee. maar de conse
quente toepassing van 
het gekozen concept be
tekent dat alle dertig vel
letjes op elkaar zullen lij
ken. Hier en daar zijn 
nogal triviale ontwerp
trucjes toegepast, zoals 
een in de lucht zwevende 
theepot (Nijmegen), de 
giraf voor diergaarde 
Blijdorp (Rotterdam) en 
de plaatselijke besteller 
op het velletje van Mon
ninckendam. 
Er kunnen nog meer 
kanttekeningen bij de 
vormgeving van de velle
tjes worden geplaatst, 
maar interessanter is de 
vraag of thematische ver
zamelaars hiermee nu ei
genlijk uit de voeten kun
nen. Er zijn in ieder geval 
thema's die op deze velle
tjes meer dan gemiddeld 
aan bod komen, wat lo
gisch is als je iedere 
plaats zo breed mogelijk 
in beeld wilt brengen. En 
dus zijn er op de velletjes 
geregeld bruggen, ker
ken en molens te ontdek
ken. Laat ik het voorbeeld 
van het thema Bruggen 
nemen: 

Nijmegen: 
Waalbrug 
(boogbrug) 

Rotterdam: 
Erasmusbrug 
(tui/ basculebrug) 
Weesp: 
Zwaantjesbrug 
(ophaalbrug) 
Weesp: 
Lange of Vechtbrug 
(ophaalbrug) 
Monnickendam: 
Lange Brug 
(ophaalbrug) 
Goes
Ganzenpoort of Stenen 
Brug (boogbrug) 

Deze opsomming is ge
baseerd op de persbe
richten van TPGPost, 
maar die blijken met 
compleet te zijn (er wor
den trouwens wel meer 
in het oog springende za
ken niet vermeld). Voor
beelden? Bi] Weesp zien 
we links in het weiland 
een betonnen plaatbrug 
met middensteunpunt en 
op de zegel zelf kijken we 
over brug over de Oude 
Gracht in de Breedstraat. 
Als we bedenken dat veel 
bruggen beeldbepalende 
elementen van een plaats 
of gemeente zijn, zou het 
aantal bruggen in deze 
reeks best eens op vijftien 
ä twintig kunnen uitko
men. Bruggenverzame
laars zullen dus nogal 
wat velletjes moeten aan
schaffen: ze ordenen hun 
materiaal nu eenmaal 
vaak op type. Een brug
genverzameling kan door 
de 'Mooi Nederland'vel
letjes zó worden gedomi
neerd, dat de opbouw van 
de collectie wordt ver
stoord. In mindere mate 
geldt dit voor de op de 
blokjes en zegels afge
beelde kerken en molens, 
maar ook hier zullen de 
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verzamelaars een aantal 
velletjes moeten aan
schaffen. Molenverzame
laars zullen immers 
graag de stellingmolen 
De Korenbloem (Goes) en 
de molens in Weesp 
(waarschijnlijk gaat het 
hier om De Vriendschap en 
De Eendracht) in hun ver
zameling willen hebben. 
Hetzelfde geldt voor het 
windmolentje uit het na
tuurgebied 'De Weerrib
ben ^zegel'Nederland'). 
En zo zullen er ongetwij
feld nog meer Molenaan
winsten volgen. 
Toch zijn er ook 'plus
sen': veel van de gebou
wen en voorwerpen die 
dankzij 'Mooi Nederland' 
filatelistisch worden 
vastgelegd (en dus the
matisch kunnen worden 
gebruikt) zouden nor
maal gesproken nooit 
een plekje op een postze
gel hebben gekregen. 
Zouden Golfverzame
laars hebben verwacht 
dat de links van Goes ooit 
zouden worden afge
beeld? Hetzelfde geldt 
waarschijnlijk voor de 
oude stoomtrein van het 
museumlijntje Goes
Borsele. 

De positieve conclusie is 
dat de emissie 'Mooi Ne
derland' ondanks de 
minpunten die ik noem
de een prominente rol in 
Nederlandse en buiten
landse thematische ver
zamelingen zal krijgen. 
De gegevens over de 
bruggen werden ver
strekt door Bruggenver
zamelaar P. Bosman uit 
Alphen aan den Rijn, 
waarvoor hartelijk dank! 

Het uelletje uit de serie 'Mooi Nederland' dat aon Weesp werdgew\]d, bevat  op z'n mmst  ajbeeldingcn uan iner bruggen 



IUI 
^ ^ ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

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

: MICHEL: 
:Online Catalogue: 

Over 565 000 stamps 

Over 1.4 million price quotations 

Ca 265 000 illustrations 

: www.michel.de: 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mai! : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhande!.nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 18.00 u. 

donderdag 10.00 u. - 18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.-21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

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 ) 5'3 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Zwitserland 1850-2004, 
Liechtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwaliteit, **/0, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax 0041 091 79123 54. 

WWW.stores.ebay.nl/philatoon 
Bekijk deze site voor mijn 
aanbiedingen - Philatoon. 
0545-295508-

Ansichten, munten, zegels, 
postboekjes, blokken: www. 
pennyblack.nl Groen Volkers 
072-5116991 

Roemenië 570-15% Michel 
pfr., gest. 1858-2004. Gratis 
prijslijst. Dan, OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. en div. i-landen v.a. 35%. 
I. Romkes. Tel.: 045-5462894. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten. Flohil 
06-51386306. 

Elk kwartaal 2 zeer grote veilin
gen vol Engeland en gebieden 
bij Studiegroep Britannia. Be
kijk ze op www.sgbritannia. nl 
of bel 070-3860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180-520069. E-mail: 
pluijmpiesCBhotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate-
lico, Havenstr. 43, Woerden, 
www. centrofilatelico.nl 
0348-423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color (g> ij euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
www.wien.nl 

= Gratis prijslijst voor leuke 
!^ en goedkope aanbiedingen. 
= J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2 2718 BL Zoetermeer. 
«t Tel.: 079-3610229. 

^ Frankering te koop aangebo-
-^ den Nederland en buitenland. 
^ K. de WolfF, Galjoen 27-29, 
i 8243 LG Lelystad. 
5 Tel.:06-51336757. 

m Aangeboden: gratis prijslijst 
postfris o.a. Nederland, 
Engeland, Suriname en Ned. 
Antillen. K. Buisman, Lienden-
hof 217,1108 HN Amsterdam. 

Kijk op www.hollandstamps.nl 
voor mooie aanbiedingen ze

gels + munten. W. Groeneweg 
070-3855202. 

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. Want-list service. Cor
respond in English. Lennart 
Runfors, Goüandsgatan 
I, SE-602 17 Norrkóping, 
Zweden. E-mail: lennart. 
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 04 
I, 2 en 5 et. € 5,-. 
Verseveld & Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. Tel. 0316-343537. 
Giro: 5.312.882. 
Bank:304810398. 

Ned. Kinderbedankkrt. (ook 
gevr.) maxikrt, postfris, FDC's, 
AutBJ, combin. Lamantrip 
0499-474163. 

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:0252-518302. 

Noorwegen 2003-05 40 x 
e 6,- of 2000-05 '00 X € 10,-. 
D. Kerkvliet, Ampzingstr. 16, 
2014 XV Haarlem. 

Zomeraanbieding Nederland 
postfris series losse zegels 
en blokken 20% cat.waarde 
"Bruno" Filaservice Gouda. 
Tel.: 0182-538460. 

Nederland 500 versch. gebr. 
Mix van grf-klf-port-pbz onuit-
gez. op t. enz. vanaf 1869 tot 
heden, e 10,- in brief 
R. Brouwers, Reviustr. 361, 
7442 TS Nijverdal. 

Kan. Eilanden 100 versch. 
€ 14,-. W. Europa 1000 versch. 
€ 15,-. Zwitserland 400 versch. 
€15,50. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best. 
Giro: 1324692. 

Interessant Duitsland. Lage 
prijzen! Kijk op www.pzva.nl 
N. Engelhart 06-15641312. 

Finland 400 versch. € 16,50. 
IJsland 75 versch. € 12,-. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro: 1324692. 

Voor € 5,-100 St. gebr. p/land 
van Noorw. Zweden, Dene
mark. Zwitserl. Oostenrijk 
USA. Giro 487438. P. v. Uden, 
J. Vermeerstr. 33, Papendrecht. 

Frankrijk cat 60 Documents 
Philateliques m ringbanden 
1974 t/m 2004. Prachtige com
plete collectie. H. Kemp. 
Tel.: 023-5285576. 

Recente kantoorpost Neder
land. € 10,- p. kg + verz.kstn. 
P.J. V. Oudheusden, 
0186-653030. 

Alle enveloppen dag van de 
Aero Filatelie 40% cat. waarde 
= € 120,-. Vluchten NT Zep
pelin 2000-2003. Zwitserl. 
Oostenrijk Duitsl. e i io , - . 
J.P. Boele, 0182-374147. 

Indonesië: Foutdrukken & vari
ëteiten. Lijst en scans via email. 
I. Rotmans, tel.: 010-4103980. 
E-mail: jan.rotmans@hemet.nl 

Nederland: FDC's met hand
tekening van ontwerp(st)ers. 
Lijst op aanvraag. J. Rotmans 
010-4103980. E-mail: 
jan.rotmans@)hemet.nl 

500 versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schoneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

USA nieuw. Bureau Precancel 
catalogus 5e editie met band, 
€ 15,- plus porto. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel.: 0546-532155 
email: hkuipers.3@hccnet.ni 

Maandblad Filatelie jaar
gangen 1940-2004 in linnen 
gebonden, € 6.50 per jaar, wij 
kunnen ook voor u inbinden 
in linnen, prijs is € 5,-per 
jaar. H. Kuipers, Beethoven-
laan 15, 7604 GC Almelo, 
tel.: 0546-532155 email: 
hkuipers.3(3)hccnet.nl 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop ge
vraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad. Bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld. W. v.d. Berg, Valkhof 
94, 2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, 
tel.: 055-3660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveelheid. 
W. Manssen, Laan der VN 31, 
3844 AD Harderwijk 
0341-417980. 

Plaat-/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd: Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned. 
Indie. Betaal hoge prijzen voor 
goede kwaliteit en ongewone 
stukken. Aanbiedingen per 
e-mail (scan met vraagprijs) 
aan: T.H. Siem, e-mail: 
hsiem@tampabay.rr.com 

Frankering te koop gevraagd 

Nederland en buitenland. K. de 
Wolff, Galjoen 27-29, 8243 LG 
Lelystad. Tel.: 06-51336757. 

100 Oost-Eur. Vóór 1956; 100 
naar + wens retour. Lagerwerf, 
Weenderstr. 23, 9551TJ 
Sellingen. 

Gevraagd Noorse postzegels, 
2- en 3-zijdig getand, gebruikt. 
W. Lanneveld, 
Tel.: 035-6930667. 

Mooi Ned.: Nederland & Nij
megen Balthazar, 06-12331641. 

Vereniging die rondz.boekjes 
Ver.Europa gestempeld wil 
hebben. C. Stoekenbroek, 
0299-652109. 

Insignes Scouts Jamborees, 
Vogelzang 1937 -1- Moisson 
1947. M. v.d. Kuit, 
079-5938715-

Frankeergeldige zegels met of 
zonder gom 0,39 en 0,29. 
P.J. V. Oudheusden, 
0186-653030. 

Kilo's onafgeweekt Neder
land modern grootformaat. 
W. Vreeswijk 030-2715923. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw@)zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl 
Blad, meetings, veiling, boekjes. 

FILITALIA contactgroep voor 
Italië-verzamelaars 6 veilingen 

p.j. www.filitalia.nl of 
070-3460328. 

Postzegelboekjes? Rolze-
gels? Automaatstroken? 
Hangblokjes? Mailers....? De 
filatelie is in beweging! Blijf 
op de hoogte en word lid van 
Postaumaat (www.postaumaat. 
nl) met o.a. veilingen met zeer 
gunstige prijzen. S.J. Delfos 
030-2932685. 

Kantoorpost gezocht Neder-
I land en buitenland, ook te 

koop. K. de Wolff, Galjoen 
27-29, 8243 LG Lelystad. Tel.: 
06-51336757. 

Postzegelkring Latijns Ame-
j rikawww.laca.nl, €20 , - , 2 x 
! kringnieuws, 4 ruildagen/jr. 
I Inl. 010-5013334. 

H. v. Brinkgreve. 
i 

De website www.philatino. 
S com verleent gastvrijheid aan 
I een aantal belangrijke, interna

tionaal opererende handelaren, 
I die u hun mooiste materiaal 

aanbieden. Dagelijks worden 
een tot drie veilingen afgeslo-

j ten. Handel meteen - wie weet 
wat u anders misloopt! 

De Postzegelkrant op Internet. 
j www.postzegeIen.nl Sterk--

concurrerende aanbiedin
gen. Maandelijkse veilingen. 
Prijsvergelijkingen. Dagelijks 
extra goedkope aanbiedingen. 
Beurs- en veilingkalenders. 
De Vos 0118-603292. 

Tafels te huur op de mnd. 
postz. en muntenbeurs te 
Woudenberg. Info: D.H. Visser 
033-2863510. 

Gezocht: Iemand die het leuk 
vindt met gezellige, licht 
verstandelijk gehandicapte 
man (40, omgeving Haarlem, 
postzegelverzamelaar) eens per 
maand een postzegelmarkt te 
bezoeken, of weet u iemand? 
020-6681775 ofjviss(a)xS4all. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

P Postzegels 
W. van der Bi ! ) 

t-tj 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://WWW.stores.ebay.nl/philatoon
http://pennyblack.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.sgbritannia
http://centrofilatelico.nl
http://www.wien.nl
http://www.hollandstamps.nl
http://www.pzva.nl
mailto:jan.rotmans@hemet.nl
mailto:hkuipers.3@hccnet.ni
http://www.sgbritannia.nl
mailto:hsiem@tampabay.rr.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.postaumaat
http://rikawww.laca.nl
http://www.philatino
http://www.postzegeIen.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenslroot 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 
Veizendkoslen €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

OP ONZE REIS DOOR EUROPA LANGS VELE KLOOSTERS 
HEBBEN WIJ WEER VEEL KILOWAAR EN VERZAMELINGEN 
KUNNEN KOPEN, KOM UNGS OM DE VERZAMELINGEN 

TE BEKIJKEN, DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

VAN DE VOLGENDE LANDEN 
HEBBEN WIJ NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

AUSTRALIË, BELGIË, DENEMARKEN, FINUND, FRANKRIJK, 
JAPAN, OOSTENRIJK, U.S.A. EN ZWEDEN 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
500gr. DUITSLAND grootformaat zo uit het klooster NU 20,00 

1 kilo DUITSLAND missie NU 19,50 
SOOgr. AUSTRALIË grootformaat goede mix NU 22,50 

lOOgr. FAROER grootformaat NU 45,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

toÄGffl M^EßEm m Ms^^ mmwM mmmmwmji (SE®@ÏÏP@EKIMÏ 
PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx t 5 . # 

7,35 

11 40 

13,25 

5x 
^f!W 

7,00 

10 70 

13,00 

lOx 

4,50 

6,70 

10,40 

12,40 

pen STUK DUURDER 
5,90 

9W 
13,00 
17,00 

6 00 
9,00 

12,70 
16,50 

5,50 
8,50 

12,50 
16,00 

L4/8 16BUWIT 7,95 5,25 
L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

iEEGMß(2)[MS mm mmmMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BUNCO NU 58,5(r 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

I K I L O r "^BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

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

9 KILO MISS£. U.SA 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 WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

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 
2750 

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


Een greep uit de bijzonderheden: 
• Maandagmiddag 12 september grotendeels authentieke nalatenschappen 

waarvan veel intact gelaten, dus met veel avontuur 
• Maandagavond 12 septemöer buitenland, w.o. mooi Australische Staten 
• Dinsdagmiddag 13 september Nederland en Overzeese Rijksdelen met zoals 

gewoonlijk weer veel bijzonderheden 
• Dinsdagavond 13 septemöer spectaculaire zitting Scouting (vanaf 1913), 

Padvinderspost, Luchtpost (met 4 Van der Hoop-brieven) en het tweede 
gedeelte Ramppoststukken, w.o. 2 Hindenburg-brieven (ex-collectie 'Six van _ 
Oterleek') ^ 

• Woensdagmiddag 14 september Japanse bezetting en Indonesia Interim w.o. 
het eerste gedeelte van misschien wel de grootste collectie Sumatra 

• Woensdagavond 14 september de traditionele zitting Postgeschiedenis van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen, met mooie afstempelingen op losse 
zegels, veel bijzondere poststukken en (deel-)verzamelingen, w.o. het laatste 
gedeelte van de collectie van wijlen mr. W.S. da Costa 

U bent van harte welkom bij Van Dieten Postzegelveilingen! ^ ^ ^ 

Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 
tel . (070) 365 38 17 / info@vandieteii.nl 

I 

mailto:info@vandieteii.nl

