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POSTEX-. 
NUMMER 



Postzegelveiling 
Wiggers de Vries 
Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen ' 

bv 

G.J. Garritsen 

beëdigd taxateur 

telefoon 020-6249740 
e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 187̂  veiling w ôrdt gehouden 
op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2005. 

P « i V I « l P V > W 

liaBGÜaHiMal! 
UAMiÉÉÉAÉÉM 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland en O.R. betere zegels, variëteiten, 
afstempelingen (o.a. prachtig Haarlemmermeer), poststukken met Vürtheim, 

proeven van briefkaarten uit de collectie van wijlen Pieter van de Loo, 
luchtpostbrieven Nederland - Nederlands-Indië, ramppost, 

Nederlands-Indië met (gelegenheids)stempels, poststukken Japanse bezetting met o.a. 
kamppost, Nieuw Guinea stempels en Suriname met variëteiten. 

Buitenland met goede losse nummers o.a. Frankrijk, Duitsland en gebieden, 
Nieuw-Zeeland Capex-blok met variëteit "teddybeer", landen- en motiefcollecties uit 

meest particuliere nalatenschappen, brie venkavels, munten en prentbriefkaarten. 

Gaarne sturen ŵ ij u een catalogus toe. 
Vanaf 1 september ook op onze website: www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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«ORANJE» II 
Nog eens honderden brieven, raritei
ten, losse zegels en andere bijzondere 
zaken. We geven u alvast een klein 
voorproefje: 

jl 'ó* 2o5 lliiiii 

111de FELZM/\A/A/-veiling 
5 tot en met 8 oktober 2005 

Bel ons, als u nog niet op de verzendl i jst van onze catalogus staat! 

kunt u >>. fa izmaf l ." '— 
ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

40210 DUSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211-550440 • FAX 0049 211-5504411 
w w w f e l z m a n n d e • i n f o @ f e I z m a n n d e 



POSTFRIS 
cat nr 

50 55 
81 
82 83 
84 86 
87 89 
90 94 
95 
96 
97 
102 103 
104 105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
129 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
166 168 
169 176 
177 198+C 
199 202 
203 207 
208 21t 
212 219 
220 223 
224 
225 228 
229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
261 264 
265 266 
267 268 
269 
270 273 
274 277 
278 

283 286 
287 288 

293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 
346 349+ C 
350 355 
356 373 
356a/d 
374 378 
379 391 
379a/d 
392 396 
397 401 
402 403 
402b 403b 
405 421 
428 442 
474 489 
490 494 
495 499 
500 503 
504 505 
506 507 
508 512 
513 517 
518 533 
534 537 
538 541 
542 543 
544 548 

pn/s 

40 50 
62 50 
17 00 

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

145 00 
540 00 

4 75 
182 50 

14 60 
57 00 
59 50 

143 00 
66 00 

165 00 
14 50 
19 20 
68 00 
15 00 
13 75 
p o a 
24 50 
47 00 
22 25 

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

385 00 
59 00 
89 50 

166 00 
88 00 
4100 
2150 
99 00 
83 00 
40 50 
49 50 
24 50 
79 00 
78 00 
46 00 

55 00 
10 50 

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

8 50 
16 50 
29 75 
18 10 

345 00 
25 00 

104 00 
79 00 
10 75 
715 
5 00 
2 95 
135 
5 25 

165 00 
145 
7 15 

11000 
4 50 
3 00 
4 50 
150 
2 75 

10 50 
215 00 
695 00 

12 00 
6 75 

12 10 

AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS 
cat nr 

549 
550 555 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 
573 577 
578 581 
582 
583 587 
588 591 
592 595 
596 600 
601 
602 606 
607 611 
612 616 
617 636 
637 640 
465/634b 
641 645 
646 
647 648 
649 653 
654 
655 659 
660 
661 665 
666 670 
671 675 
676 680 
681 682 
683 687 
688 692 
693 694 
695 699 
700 701 
702 706 
707 711 
715 719 
720 721 
722 726 
727 728 
729 730 
731 735 
736 737 
738 742 
743 744 
745 746 

752 756 
757 758 

764 765 
766 770 
771 773 
774 776 
777 778 
779 783 
784 785 
786 790 
791 
886 888 
886 888 c 
vellen van 
889 893 
894 898 
899 
901 905 
906 907 

pn/s 

155 
36 00 
57 00 

6 60 
1875 
23 00 
15 00 
17 85 
180 

13 75 
6 60 

62 00 
8 50 
0 50 

16 50 
10 50 
14 00 
8 75 

22 00 
9 25 

20 00 
150 
3 00 

10 50 
0 70 

14 00 
100 
9 00 

1100 
24 00 
8 50 

78 00 
8 00 

10 00 
3 95 
5 00 

12 00 
10 50 
12 50 
7 50 
0 75 

10 50 
8 50 
125 
6 00 
2 50 

1125 
4 50 
3 50 

6 00 
0 25 

0 80 
4 00 
160 
9 70 
150 
310 
0 80 
4 00 
0 70 
8 10 

an in 
10 74 50 

125 
165 
3 50 
180 
190 

POSTFRIS 

catnr 

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

pnis 

0 95 
2 10 
6 00 
2 00 
190 
2 80 
6 25 
3 45 
120 
310 

12 50 
4 25 
2 10 
210 
7 50 
2 25 
0 85 
170 
2 30 
5 25 
2 05 
185 
210 
6 90 
145 
185 
6 05 
7 50 
150 
2 55 
145 
110 
170 
130 
2 20 
2 20 
100 
140 

POSTZEGEL 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 

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

/ * garandeer U 

3 50 
5 20 
155 
2 00 
140 
125 
3 20 

86 35 
29 50 
27 30 

5 40 

4 40 
19 00 
190 
190 
3 75 
5 25 
5 75 

29 00 
5 35 

13 20 
36 50 

8 25 
95 45 
67 70 
56 35 
67 70 
2135 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

ALS U DIT OOK WENST, 

DAN BENT U BIJ HET 
JUISlb AUHtS. 

SNELLE LEVERING UIT VOORRAAD 

Maandaanbieding SEPT 2005 

Postfns NEDERLAND MQ C / ) 
SERIE 283 286 VOOR ^^i UU 

POSTFRIS 
cat nr pnjs 

VERVOLG BOEKJES 
9H 10 50 
9AF 6 25 
9CF 38 65 
9DF 57 75 
9EF 95 45 
9FF 67 75 
9GF 19 10 
9HF 4 25 
lOA 4 85 
lOAF 6 85 
lOBF 12 25 
H A F 6 00 
I I B F 640 
12A 8 60 
13A 1175 
14A 3 00 
14B 3 00 

Onderstaande 
series 

GESTEMPELD 

Roltanding 

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

Luchtpost 

6 8 7 00 
12 13 142 00 

Port 

27 19 00 
28 92 00 
31 43 86 00 
42 26 50 
43 4100 

Internerinq 

1 130 00 

Dienst 

1 8 145 00 
9 15 31 00 
16 19 22 50 
20 24 2 80 
25 26 815 
27 40 510 
41 43 0 60 
44 58 8 50 

Telegram 

1 24 00 
2 22 00 
3 7 50 
4 11000 
5 20 00 
6 7 00 
7 poa 
8 13 00 
9 13 00 
10 2100 
11 22 00 
12 230 00 

Post pakket 

1 270 
2 30 00 

Post bewijs 

1 7 260 00 

poa prifs op aanvraag 

Staat de door U gewenste 
serie met m deïe 
advertentie^De ruimte 
IS helaas met toereikend 
om altes op te nemen 
GHATIS PUUSUJST 
LIGT VOOR UKIAA« 

DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET" um www postzegelhoes nl 

Gratis pnisllist met vele postlnsse en gestempelde zegels van 
NEDERLAND NED INDIE NIEUW GUINEA CURA(AU/ANTILLEN ARUBA NED SURINAME 

Tel 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro 
Bank 

346 82 65 
10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax 077 354 72 42 

Internet w w w postzegelhoes nl 
E mail mfo@postzegelhoes nl 

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

GROENLAND IJSLAND FINLAND en ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag 7ie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http //pzhronh filasoft nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren (,(,-

Tel 0313 419041 Faxnr 0313 413295 ^ 
F mail pzhronh^bart nl 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk) 

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

eMail, Phila-Numisbooks@online ms 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse Europa-CEPT 

postzegels postfris 
Jaar 1985-1987-1988-1989-
1990-1991 ä € 1,00 per set 
Jaar 1992 ä € 2,00 per set 
Jaar 1993 ä € 3,00 per set 

Bij voorkeur in grotere aantallen 
Voor halve of complete vellen +15% extra 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax 040 2044684 - E-Mail r vergossen@hetnet nl 

STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 
zaterdag 12 en 

zondag 13 november 2005 

in het Huygens-College, 
2e Constantijn Huygensstraat 31 

in Amsterdam 

"AMSTERDAM 2005" 
Een Categorieën 2 en 3 tentoonstelling, 

inclusief "inzending op voordrukalbumbladen/ 
catalogusinzending", 1-kader en jeugdinzendingen 

Met een bijzonder onderdeel van circa 100 kaders 
Verenigd Europa / Verenigde Naties 

Er zullen weer handelaren aanwezig zijn, er wordt 
een tombola gehouden en er is een stuiverhoek 
De jaarlijkse Dag van de Postzegelenveloppe is 

hier uiteraard te koop Informatie 020 - 4974024 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 
Openingstijden: zat -10.00 - 17.00 uur 

zon -10.00-16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis 



TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de hoogste prijzen 

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

Com 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

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

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

300.

97.
12.

14. ! 
93.

47.50 
1 

22. ' 
68.50 
68.50 
63.50 
65. ; 
37.50 i 
53.50 
57. ^ 
91.50 1 
58.50 
73.

116.

60.

96. ' 
144.

134. i 
119. 1 
123,50 ■ 
123.50 , 
102.

50. 1 
68.

118.50 ' 
216.50 1 
142.50 1 
175. 1 
196.50 
182. 1 
175.
187. 1 
183. j 
188.

200. f 

Losse blokken: 
1974 
1975 

1 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 
€ 17.

€ 30.
€ 17.

€ 19.

€ 10.
€ 10.

€ 5.50 
€ 5.

€ 2.50 
€ 2.50 
€ 7.50 
€ 7.50 
€ 5.50 
€ 1.50 
€ 5.50 
€ 8.50 
€ 7.

€ 1.50 
€ 8.
€ 4 0 . 

€ 8.
€ 8.50 
€ 8,
€ 7.

€ 7.

€ 8.50 
€ 8.
€ 8.

€ 8.
€ 12.

€ 10.

€ 8. 
€ 6.50 
€ 8.

€ 12.50 
€ 9.50 

1987 

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 
Roemenië 

€ 8.

€ 8.
€ 12.50 
€ 8.

€ 8.

€ 8.
€ 12.50 
€ 8.
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 12.50 
€ 11.

€ 11.
€ 10.

€ 7.

€ 10.
€ 11.

€ I I . 

€ 9.
€ 2.50 
€ 9.
€ 12.

€ 8.
€ 15.

€ 3.

€ 3.
€ 3.50 
€ 4.
€ 11.

€20 . 

€ 3.
€ 9.

' Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

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

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

€ 4225.

€ 4700.

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

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0655 36 88 38 

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


Nog steeds te koop gevraagd 
VERENIGD EUROPA "CEPT" FOSTFRIS 

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 

Bezoek onze 

Winkel £1 

Sur f ook eens n a a r onze I n t e r n e t s i t e WWW VANLOKVEN NL 

iwww.stores.ebay.nl/arvecollectors 
Brieven, postwaardestukken, 
covers en FDC's 

PLAATFOUTENCATALOGUS MAST 
UITGAVE 2005/06. 

TOTAAL OVERZICHT VAN ALLE 
NEDERLANDSE PLAATFOUTEN. 

¥ 224 PAGINA S, GEHEEL FULL COLOR. 
¥ 1698 AFGEBEELDE PLAATFOUTEN. 
¥ 300 NIEUWE FOUTEN . 
¥ Nu MET ALLE P PLAATFOUTEN. 
¥ PRIJSNOTERINGEN VOOR ZEGEL MET PLAKKER, 

GESTEMPELD, ZEGEL OP BRIEF EN F D C . 
¥ EXTRA: PRIJSNOTERING VOOR DE POSTFRISSE 

ZEGEL. 
¥ AFBEELDING VAN HET GEHELE ZEGEL MET 

DAARNAAST EEN UITVERGROTING VAN DE FOUT. 
¥ GRATIS ERRATUM SERVICE. 
¥ ZO BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE 

ONTWIKKELINGEN. 
¥ VERKRIJGBAAR IN ELKE POSTZEGELWINKEL. 

¥ FRANCO THUIS DMV. OVERBOEKING VAN € 32.50 
OP GIRO 1914033 TNV. MAST TE DORDRECHT. 

¥ INLICHTINGEN: 078-6169939. 
¥ E-MAIL: wmastfoichello nl 

^^B 

lyKHBL 

auf der heic 
www aufderhGide nl e 

NIEUWE MICHEL CATALOGI: 
Duitsland 2005/06 in kleur € 29,80 
Europa 1 , West- en Midden 
2005/06 in kleur € 52,-
Europa 2, Zuid 2005/06 in kleur € 52,-
Europa 3, Noord- en Noordwest 
2005/06 in kleur € 52,-
Europa 4, Oost 2005/06 in kleur € 52,-
Overzee Band 7, Australië, 
Oceanië, Antarctica 2005/06 € 66.-

•\r\ Oude Woudenbergse Zandweg 4 
J C 3707 AN Zeist tel 030 6924800 
mail aufderheide@hetnet nl fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

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

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

Israël, Engelse koloniën en Specials. 

Kijk altijd op WWW.espa-veiling.nl 
E-mail info@espa-veiling nl Tel 055-3603413 Fax 055-5763149 

http://iwww.stores.ebay.nl/arvecollectors
http://WWW.espa-veiling.nl


Jaargang 83  september 2005  nr. 940 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthootn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den 
Haag. 'Filatelie' bevat  buiten verant X 1 ^ ^ 1 ^ 
woordelijkheid van de redactie  de of I I I r i f i l l C l 
flciele mededelingen van de Neder I H H H H M H H H I ^ ^ ^ H H I ^ ^ H H B ^ H H ^ H H ^ I ^ H H H H I H i H H H I 
landse Bond van FilatelistenVereni
gingen NBFV en de NVPHinformatie Uit de wereld van de filatelie 
pagina's. 'Filatelie'verschijnt om 612/613 
streeks het midden van elke maand Verzamelgeb icd Neder land 
(nietin)uli). 614/615 

Nieuw o p het p o s t k a n t o o r 
Hoofdredacteur: 616 
Aad Knikman AIJP vërzamélgëbiëd Beigië 
Klipper 2,1276 BP Huizen. ° ° 618 
Telefoon: 0355254391 vérën ig ingsadres ' sën 
Telefax: 0355240926 ° ° 610/620/621 
Eniail: philatelie@tip nl Bon voor kleine a n n o n c e s 
Website: ujuiuj_filatelie.ujs ^21 
. . . . De P o s t h o o r n  jaargang 1:4  s e p t e m b e r 2 0 0 5 
Advertentieverkoop: ' ! . . . , " : . 622 /623 /624 /625 
Springer Uitgever,) bv B o n d s p a g i n a ' s 
Postbus 270,3830 AG Leusden ^ ° 626 /627 
leaninedeTroye tóst^aardëstlikkén 
Te efoon: 03343 35 231 628/620 
Telefax: 0334335255 H e t M i d d e n  O o s t e n als ve rzame lgeb ied 
jeümTie.(lctroi(e@sprinaermtäeyerij.nl ° 630/631/632 
Abonnementen en bezorgklachten: Postzegelboekjes 636 /637 
Abonnementenland f i i rhrmsfni 'p i iws 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest LucMpos tn i euws 
SI5^,°"" °r.^.V,'ill'^.lï NëdëriaiidhëmjstënhërMaandb^^^^^ 
Telefax: 025131 0405 ' ' /;>Rlfi^n/fi..r^(fi,lT 

Adreswijzigingen: 'EeH slaafsëH o n g e z ó A ^ ^ ^ ^ 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se Moyimiinïip 
Cretans van de vereniging waarvan u ividAiiiidiiuc 
lid bent. Individuele abonnees (jaar f:.V"*T*""*"V " 43 
hjkse betaling aan de Stichting) zen Filatel is t ische evenementen 
den hun adreswijziging aan de admi .•;•%• " ï " " j ' i " 4 4 ' " 4 5 
nistratie (zie 'Abonnementen'}. N e d e r l a n d s e Stempels 

045 
'Hoe word ik abonnee? ' Gemeenschappe l i jke uitgif ten: s t eeds p o p u l a i r d e r 
Er zijn twee abonnementsmethoden; ■ 040 /047 /04o 
1. een collectief abonnement: Lezerspos t 
Ukuntl id worden van een vereniging ■;••", .• V  " " V " " / ; 49 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie Veel gra t i s pos tzege ls o p Postex 2 0 0 5 in A p e l d o o r n 
'Verenigingsadressen' elders in dit •••. Ö; . ' " ; ; i ' "" ; '^ : 050/051 
nummer). Het abonnementsgeld is N i e u w n u m m e r van FFE boordevol Fakes en Forger ies 
dan inbegrepen in de contributie die u " •X'A'" ■""■ > 5 ^ 
aan de vereniging betaalt. Beslis m e e over TPGPos t ' s e m i s s i e p r o g r a m m a 2000! 
2. een individueel abonnement: 653 
Voor een individueel abonnement In fo rma t i epag ina ' s van de NVPH 
kuntu zich  met uitzondering van 054 /655 
België  aanmelden bij Abonnemen Wij lazen VOOr U 
tenland m Uitgeest (zie 'Abonnemen 6 5 6 / 6 5 7 
ten') voor €22.50 (Nederland), €36. Nieuwe uitgiften 
(buitenland, standaard) of€58.(bui 658 /659 /660 /661 /662 /663 /664 /665 
tenland, priority). Een individueel T h e m a t i s c h p a n o r a m a 
abonnement kan per de eerste van een 666 /667 /668 
willekeurige maand mgaan; het loopt B o e k e n p l a n k 
minimaal één jaar (elf nummers). 66g 
Voor het opzeggen van uw abonne K l e i n e a n n o n c e s 
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 6 7 0 

Belgische abonnees ¥> * • J • 
Woont u in België? Dan kost een abon J>11 06 VOOrDagllia. 
nement dit bedrag op ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i l i l ^ ^ ^ ^ H H I ^ 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen

ningmeester Filatelie, Brussel; T w e e l i n g  , d r i e l i n g  e n ze l f s m e e r l i n g z e g e l s : 
ZZli 'Z'^T£nt?o:i:r' ^ e p o s t a d m i m s t r a t i e s h e b b e n e l k a a r w e t e n t e ^ ^ ^ 

v i n d e n ! H e t lever t e e n h e e l l e u k e n  o p d i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Opzegging abonnement : m o m e n t a l t h a n s n o g  o v e r z i c h t e l i j k g e b i e d o p H H K ^ j 
^ : ? e ' t a t v t 5 : \ ^ o ' p r d ™ b ™ n : m r n t s  d a t t o c h al e n k e l e ' m o e i l i j k e s t u k k e n ' t e b i e d e n 1 « R \ ^ 
periode worden beëindigd, u doet dit hee f t . R i n d e r t P a a l m a n l a a t u in d i t n u m m e r r ' ^ B l N f l B ^ « 1 
door uiterlijk vier weken vóór het af yan Fi la te l i e k e n n i s m a k e n m e t d e f a s c i n e r e n d e l % T l i A » ! f M f c m ' 
i X ü v r n ^ ^ a ^ f b Z r e n t j r n d ' l n " w e r e l d van d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e u i t g i f t e n . l \ ^ i » V * ^ 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

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

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 
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AdYfngntifindf?i 
Auf der Heide 602 
Apeldoornse Postz.handel 610 
Arve 602 
BambachJ. pzh 611 
Boeier, De Filatelie 604 
BredenhofPostzegelimport 671 
Comité Dag vd Postz.A'dam 600 
Dag v.d. Postzegel R'dam 616 
Dutchstamp 601 
Edith v.d. Linden 600 
E.S.P.A 602 
Felzmann, Ulrich 599 
Herscheit Ron pzh 600 
Hollands Glorie 604 

MiddenOosten 630 
Dankzij een rijke 

en bewogen 
geschiedenis is het 

MiddenOosten 
een mooi en ideaal 

verzamelgebied. 

Oorlog 
Hoe gedroeg 

Filatelie zich in de 
oorlog? Helemaal 

brandschoon 
waren we niet. 
Frans Hermse 

blikt zestig jaar 
terug. 

Postex 2005 

638 
KOEMUBCi Huumue 

' 
S ^ È f f i : 

1 ;..;. 1 
~L „  ^ 

■ ^^J/ ^Jï: 
iM'ji^s^ 

/..
" vE". 

650 
Moeten we het u nog zeggen? Een reis 
naar de jaarlijkse Postex is altijd de 
moeite waard. En dit jaar helemaal, want 
de organisatoren hebben ervoor gezorgd 
dat de betalende bezoekers veel gratis 
postzegels mee mogen nemen. En er is 
natuurlijk veel meer over dit prachtige 
postzegelevenement te vertellen! 

IJssel & Lekstreek 6i6 
Kienhorst pzh 606 
Leopardi 633 
Lodewijkpzh 606 
Lokven, van 602 
Masrrigt, van 616 
Meinhardt 617 
Michel 610 
Nijmeegse Postz. en mv 606 
Nijs, W i m d e 610 
Nipa 605 
NVPH 607 
Osselaer, van 604 
Postfris, Wim Mast 602 

Postex 6 n 
Postzegel, De 610 
Postzegelhoes, Het 600 
Postzegel Partijen Centrale 634 
Postzegel Partijen Handel 633 
Rietdijk 672 
Rijnmond pzv 608609 
Smits Philately 635 
Spijkernisse 602 
Vergossen, Ruud 600 
Verzamelend Nederland 606 
Vliet, Van 610 
Wiggers de Vries, Postzv 598 
Zeist, pzh 606 

HlateUsdsch nieuws? 
Dieesl hel het eerst op WW.FIliVf ÏI IE 

l'Hit 

Elke dag een splUitemleaw 
LA nleuwsh«ldit|eopuwsdiemi 

TGCOr Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uit̂ euersuerbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap Nederlands __ _ 

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



— p FILATELIE DE BOEIER —) 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

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

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

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

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

7,20 
7,95 

14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 

109,00 
22,50 
23,00 

7,80 
46,50 
47,50 
88,50 
45,00 

179,00 
30,00 

6,80 
14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 

80,00 
2,25 
2,25 
6,75 

47,00 

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

4,75 
55,00 
4,90 
4,90 
4,00 

45,00 
5,10 

11,10 
17,50 
37,00 

125,00 
110,00 
17,50 
14,25 
2,50 

29,50 
44,00 
62,50 
7,50 

52,50 
2,05 

50,00 
52,50 
42,50 

3,40 
6,50 
2,25 

110,00 
95,00 

260,00 
8,00 
2,20 

12,50 
5,10 

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

8,00 
5,10 
2,50 

24,00 
35,00 
3,60 

45,00 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 

52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

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

3,05 
6,35 
9,90 
8,40 
3,95 
4,20 
5,20 

20,00 
3,40 
2,50 

31,00 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 
2,80 
2,95 

15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 

14,00 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,50 
4,50 
4,20 
4,60 
4,60 

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

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vigs. Zonnebloem) 
1-8 
9 
33-38 
101-06 
119-26 
142-45 
B9 
BIO 
688-89 
690-92 
817 
B18 
707-09 
710-12 
731-33 
739-41 
756-58 

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

760-85 
B20 
B21 
B22 
B23 
B25 
892-94 
921-23 
833 
842 
1005-09 
843 
844 
B49 
850 
851 
853 

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

854 
856 
857 
858 
863 
864 
865 
B66 
B67 
868 
869 
870 
871 
872 
B73 
874 
877 

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

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

17,50 
5,00 

22,50 
5,00 
5,00 

11,00 
4,50 

11,00 

882-83 
896 
8100 
8118 
8119 
B123 
8124 
MSI 
MS1A 
MS2 
MS4 
MS5 
MS6 
8154 
RIAU23-5 
P0RT1-3 
PORT4-13 

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

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

11,50 
4,20 
7,60 

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

Bij vooruitbetaling altijci 5% korting I I I 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@fllateliedeboeier.nl geen winkel 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

HOLLANDS 

1 
HEEMSTEDE 

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

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkel ing nalatenschappen 
I N K O O P - V E R K O O P - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

openbare postzegelveilingen 

^eüin^en 
VAN O S S E L A E R 

kopers betalen 17% commissie 
GEEN kavelgeld 

wi j ve rkopen uw verzamel ing 
aan de bes te v o o r w a a r d e n 

veilingzaal 
Zaal Ruggehof 

Frans Van Dijckstraat 46 
2100 DEURNE - ANTWERPEN 

v o l g e n d e ve i l ing 
za te rdag 17 sep tember om 13.00 uur 

ve i l ingcata logus onl ine 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË 
S 0032 3 354 48 88 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@fllateliedeboeier.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com


Antwerpfila 
1/2 oktober 2005 
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs 
antwerp ejipo 
Bouwcentrum 
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen (België) 

www.nipa.be 
info@nipa.be 

, M 
info: 
NIPAvzw-Bordink35-B-2170 Merksem 

tel.: 0032 3 644 37 37 
fax: 0032 3 644 38 38 
Filatelie in samenwerking met NIPA 
biedt u S0% korting op de toegangsprijs 

Met deze bon 50% korting op de toegangsprijs 
op zaterdag 1 of zondag 2 oktober 2005 

naam 
adres 
postnr gemeente 

zaterdag van lO.OOu tot 18.00u 
zondag yan lO.OOu tot ló.OOu 
toegangsprijs ; € 3,00 

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


Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

fAÉ^ 
{ÉfÊ^t^ 
^^^^^ 

<^SÊ^ 
1 ^ ^ ^ 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

Een niet te slechte pnjs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

voor een 
beetje 

. gewoon 
geluk 

Kinderhulp geeft een beetje gewoon geluk aan kinderen in 
moeilijke of bijzondere thuissituaties. Steunt u Kinderhulp daarbij? 

giro 404040 
tel 0570-611899 
www.kinderhulp.nl 

N A T I O N A A L VL / F O N D S 

KiVi^ie-rHMLp' 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

8-9 oktober 2005 
v»»^\ .U*6 VAN 9:30 - 17:00 UUR 

' 5 Ï * A « GROTE VEEMARKTHAL 
^S;*«*'' UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! E N T R E E : € 3,50 
inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

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

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

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

Kantoor adres Steynlaan 76 te Zeist 

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

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

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

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706BD Zeist 

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

WWW.KIENH0RST.COM 
LET OP: 

Begin september sluiten we 
onze vestigingen in 

BREDA en GRONINGEN 

Wij bedanken u voor het in 
ons gestelde vertrouwen 

en hopen u in onze vestigingen 
in DEN HAAG en OLDENZAAL 

te begroeten. 

TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

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

lail: posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
'811 XA Breda 
91.076-5215912 

1=8x076-5200105 
lail: kienhorst.breda@freeler.nl 

www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

il: insulinde@wanadoo.nl 

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

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.muntenenpostzegels.nl
http://www.kinderhulp.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl


S o l u s 2006 

Postzegels vertellen de gesc' 

BJauv.druknr. 2 bijgevoegd! 

Ook op CD-ROM verkrijgbaar 

vaeirivondsvcmv _̂ ^̂ _̂  ^̂  __ 

: ^ - - : = = : ' ^ ^ ^ ^ ' 

%006-20li;. 

^ÖtALQ#' 
'' - ^ 3 ^ = : 

cvAs\^<^^^ 

I "^*o»'°->' .viV.M»'^^ 

€39-8o 

verkrijgbaar vanaf 14 september W W W . N V P H . N L É 



POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Enkele resultaten uit de 53̂ ^̂  veiling 

Kavel nr 4 Tax 75,
Opbrengst 200, 

Kavel nr 10 Tax 50, 
Opbrengst 120,

Kavel nr 47 Tax 100, 
Opbrengst 150,

Kavel nr 157 Tax 80, 
Opbrengst 320, 

DIENST. — 

R SGRAVENHAGE 
BiUnut 

m 

" " ■ ^  ' —  ' » > ' 

Kavel nr 188 Tax 4 0 , 
Opbrengst 100, 

Kavel nr 258 Tax 20 , 
Opbrengst 260, 

a^^^ a f 

:> 
^/^ 

t / ' iT . ^—ö4t3. '.^'''^ 

Kavel nr 739 Tax 100,
Opbrengst 180,

Kavel nr 993 Tax 100, 
Opbrengst 170,

Kavel nr 726 Tax 20, 
Opbrengst 100, 

Kavel nr 237 Tax 280,
Opbrengst 380 , 

Kavel nr 1061 Tax 70, 
Opbrengst 1500,

Inleveren is mogelijk voor de 54^^^ veiling t/m 8 oktober a.s. 

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

http://WWW.RYNM0ND.COM


POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Enkele kavels uit onze 54^^^ veiling die gehouden zal 

worden in de brasserie van het Excelsiorstadion 
te Rotterdam op 18 en 19 november. 

Per Vilegpost Amsterdara-BatevlaW 

AAN 

den Ho'^gedalgesirsnren Heer F.«T.HCU«ERT, 

T A N D J O N 

B i 1 1 1 t o I 
GEMEENSCHAPPELIJKE 

MIJNBOUWMAATSCHAPPM BILLITON 
'S anAviÉvHAos 

Nsd.Tndl«. 

Vliegpost (Boesman nr 3) naar Indie Tax 650, 

'Mifift^ 
MOHTOBAS «AfTOIKi 
nOUITOIIA KAFTlf 
I t A m i l BA« KAPT" 

* n » > ti ■ 

F o S T A K ƒ 

C A R T E POS^ 

Collectie poststukken Rusland (285 stuks) Tax 900, 

Rl rK)I m HHtKMANS 

DAIRIM 

KV'^OL 

c / n a *irltl A G. j 

.IA b^'BÏRIA / rZfCHÜSLÜVAKIA / 

/./, 

Haltestempel Zevenaar en R Spoorweg op prachtige 
complete omslag met 5 cent pi VI Tax 150, -

Circelstempel Goor Langstempel Yzendijke 
Tax 4 0 , - Tax 200, -

Parti] poststukken Japanse bezetting Malaysia (40 stuks) 
Tax 350 , -

R-bnef uit Korea Tax 15,-
Kedah op 3 Atts 

Tax 4 0 , -
Sa 158 163* 

Tax 70,-

Catalogus gratis op aanvraag 
Postzegelveiling Rijnmond, Westewagenstraat 60, 3011-AT Rotterdam 

tel: 010-2130986 fax: 010-2131730 
Email: rynmond@xs4all.nl 

Bezoek onze website WWW.RYNM0ND.COM 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://WWW.RYNM0ND.COM


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistisctie benodigdiieden. 

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

• • I» • i • « • « S i « « 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAN ¥ILII1T 
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, PARTUEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

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

PZH Van VLIET 
Molecatenloan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

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

: MICHEL 
• m 

l Online Catalogue i 
Over 565 000 stamps 

Over 1.4 million price quotations 

Ca 265 000 illustrations 

: www.michel.de: 
• • • • • • « • • • • 

Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 
Nederlandstalig tijdschrift uit Belgiè dat maandelijks verschijnt 

met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 
vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 

thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 
aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 
een verkoop voor en door de abonnees met meer dan i.ooo 

kavels en ... te veel om op te noemen. 

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

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

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

VWe DE POSTZEGEL leest weet meer! 

610 

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 w êreld heeft onze interesse 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.michel.de


W A A R WORDEN DE HOOGSTE OPBRENGSTEN BEHAALD? 

KIJK EN VERGELIJK 

Collectie Frankrijk in 2 Davo A lbums 

Door pzh.j.bambach aangekocht op een traditionele veiling en 
doorverkocht in haar eBay-winkel. 

eBay veiling nr. 5 5 9 1 4 5 4 5 8 6 

Traditionele veil ing 

Aantal kijkers: 
Maximaal Bereik' 
Veilingopbrengst: 
Kosten verkoper: 
Kosten koper: 
Netto opbrengst verkoper: 
Frequentie veiling: 
Ontvangst geld: 
Informatie over verkoop: 

3000 
Nederland 
500 Euro 
100 Euro 
105 Euro 
400 Euro 

3-8 X per jaar 
Voorschot 

Naar veiling 

Op eBay door PZH.J.Bambach 

50.000 
170 min gebruikers in 33 landen 

818 Euro 
201 Euro 

O Euro 
617 Euro 
wekelijks 

Na verkoop directe betaling 
Thuis online 24/7 

Bezoek onze 

Verkopergegevens 
pzh 1 bambach (6086 if ) tHïïir »"»J 

Feedbackscore 6086 
Positieve feedback: 99,8% 
Lid sirds 30-nov-99 in Nederland 

Feedback lezen 
Toevoegen aan fa^onete verkopers 

TE KOOP GEVRAAGD 
MOOIE COLLECTIES 
U wilt ook de beste prijs 

voor uw collectie? Bel, fax 
of E-Mail direct ! 

Handelsvoorraden of 
winkelvoorraden ook 

welkom !! 

PZH.J.Bambach 
Tel: 0346-282900 
Fax: 0346-281077 
E-Mail: pzhjbambach@unet.nl 
http://stores.ebay.nl/PZH-J-BAIVIBACH 

Postzegelshouu 

Postex 2005 
F^eldoarn POSTEX 

POSTZEGELSHOW te APELDOORN 
14-15-16 Oktober 2005 

Americahal, Laan van Erica 50 

42 N.V.P.H. - Postzegelhandelaren (w.o. buitenlandse) heten u van harte welkom 
op de jaarlijkse POSTEX postzegelshow 

3 dagen met veel evenementen, zoals: 
• gratis taxaties 
• postzegels uitzoeken uit grote snuffelberg op vertoon van entreebiljet 
• 'Dag van de Postzegel 2005' met speciale cover (zaterdag) 
• 'België Salon' m.m.v. de Belgische PTT en diverse studiegroepen 

Openingstijden: vrijdag 14 oktober van 10.00 -17.00 uur 
zaterdag 15 oktober van 10.00 -17.00 uur 
zondag 16 oktober van 10.00 -16.00 uur 

Ent ree : € 5,~ (tot is jaar gratis toegang), er is grsUs vervoer van NS-statlon - Americahal w. 

Postex komt tot stand dank zij GSE, een samenwerkingsverband van de NBFV, NVPH en TPGPost. 

mailto:pzhjbambach@unet.nl
http://stores.ebay.nl/PZH-J-BAIVIBACH


srassBi E 
DOE MEE MET 
HET PLATFORM! 

Ooit gehoord van het Fi-
lateüstisch Platform? 
Misschien wel als u lid 
bent van de Leidsche Veree-
mging van Postzegelverza
melaars. Willem Hoogen-
doorn, voorzitter van de 
vereniging, is de initia
tiefnemer van het plat
form. Dat zit zo: hij had 
nogal wat kritiek op het 
emissiebeleid van TPG-
Post en besloot daar iets 
mee te doen. Hij toog 
naar Den Haag, sprak er 
met de afdeling Consu
mentenmarkt van TPG-
Post, waar men het welis
waar niet eens was met 
zijn kritiek, maar er wel 
voor zei open te staan. 
Willem richtte vervolgens 
in z'n eentje het Filatelis-
tisch Platform op, met 
medeweten van TPGPost 
en de Nederlandse Bond. 
Willem zal zich inzetten 
om zoveel mogelijk me
ningen over het emissie
beleid van TPGPost te 
verzamelen. Met die me
ningen gaat hij dan naar 
de Bond, die de uitkom
sten - samen met iemand 

ÓI2 

van het Platform - bij 
TPGPost onder de aan
dacht zal brengen. In het 
juninummer van Sleutel-
post, het blad van de 
Leidse vereniging, is een 
enquêteformulier opge
nomen dat door iedereen 
(maar vooral postzegel
verzamelaars natuurlijk) 
kan worden gebruikt om 
te vertellen, wat men van 
de Nederlandse emissies 
vindt. Wilt u uw mening 
ook kwijt? Ga dan naar 
Filatelie's website (adres: 
u;u)u;.Jilatelie.u;s) en klik 
op de speciale link op de 
hoofdpagina; u kunt dan 
het enquêteformulier te 
downloaden. 

Fitatellstisch Platform 

Ï M S T T S E I . 

ALBUMBLADEN: PAS 
OP MET PRINTERS! 

Albumbladen maken met 
de computer, leuk toch? 
Nee, zegt Fred J. Kolcz 
uitWheaton, Illinois (VS) 
in het postzegelblad Ame
rican Philatelist. 
Want het is oppassen ge
blazen met de inkt en de 
toner die in moderne 
printers worden ge
bruikt. Fred wijst erop 
dat inkt en toner in veel 
gevallen vluchtig zijn, 
vooral bij de wat oudere 

printers. Het blijkt dat 
inkt gemakkelijk ver
bleekt en dat toner er na 
verloop van tijd 'afslijt' of 
- nog erger - zich afzet op 
de tegenoverliggende 
bladzijden. Eigenlijk, zo 
zegt Fred, kun je voor het 
maken van van albumbla
den alleen maar gebruik 
maken van inkjetprinters 
en dan nog die apparaten 
die recent op de markt 
kwamen. Voor inkt geldt 
datje altijd moet nagaan 
of de kwaliteit toereikend 
is; slijt- en watervast dus. 

NIJMEGEN DOET 
WEER IETS NIEUWS 

'Wij gaan weer eens iets 
nieuws doen', zo luidt de 
kop boven een bericht in 
Waalze^el van juni jl. Het 
verenigingsblad van de 
NVPV afdeling Nijmegen 
meldt dat er op 14 okto
ber, tijdens de dan te 
houden verenigings
avond, groepjes van een 
man/vrouw of zes zullen 
worden geformeerd. De 
deelnemers aan die 
groepjes mogen een kort 
praatje houden over hun 
verzameling of hun ver-

zamelgebied. 'Op deze 
manier zijn wij allemaal 
actief bezig met onze 
hobby, krijgen wij inzicht 
in verschillende manie
ren van verzamelen, kun
nen wij elkaar misschien 
helpen en - wie weet -
worden er nieuwe ideeën 
geboren,' aldus het blad. 
Wie dat wil kan zijn col
lectie naar de bijeen
komst meenemen. De 
NVPV Nijmegen nodigt 
iedereen van harte uit een 
praatje te houden, maar 
verplicht is het niet: luis
teraars zijn net zo wel
kom als vertellers. 

STEMPELEN 
WORDT SPUITEN 

Is het einde van de tradi
tionele handstempels in 
zicht? Wie weet! Natuur
lijk gebruiken veel post
bedrijven al machine
stempels, maar een ou
derwets handstempeltje 
is toch - zeker in Neder
land - nog op vele plaat
sen te verkrijgen. Als de 
proeven die de Duitse 
post momenteel neemt 
succesvol uitpakken, kon 
het daarmee wel eens 
snel gebeurd zijn. Al ge
ruime tijd werd er in Keu
len gewerkt met een ap
paraat dat niet stempelt, 
maar spuit: een inkjet-
printer zorgt ervoor dat 
er een mooi 'stempeltje' 
wordt geplaatst op elke 
zegel die door dat appa
raat wordt 'gespot' (zie 
de foto rechtsboven). 
Een en ander valt te lezen 
in het blad Briefmarken-
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Spiegel. Sinds kort wordt 
zo'n machine ook in het 
kantoor Düsseldorf ge
bruikt. De afdruk lijkt op 
een stempel, maar is in 
feite opgebouwd uit alle
maal kleine puntjes. Ook 

de Amerikaanse PTT ge
bruikt inkjetprinters; in 
de VS worden zelfs eer-
stedagenveloppen met 
een stempel - in kleuren
druk; zie hierboven! - be
spoten. 

AMERIKANEN ZIJN BOOS: VERTOONT DE 
MEXICAANSE PTT RACISTISCHE TREKJES? 

Mexico gaf eind juni een 
serie van vijf postzegels 
uit die het vrolijke en on
gecompliceerde stripfi-
guurtje Memin Pinguin in 
beeld brachten. In de 
Verenigde Staten werden 
de zegels met ontzetting 
ontvangen, zo weten we 
dankzij een tip van Jan 
Heijs uit Amsterdam: 
men vond dat ze een ste
reotiep en racistisch 
beeld van de gekleurde 
mensheid presenteerden. 
Dat Memin Pinguïn uit de 
jaren veertig van de vori
ge eeuw stamt en dat het 
strippersonage juist heel 
sympathiek wordt neer
gezet mocht niet baten. 
Zelfs het Witte Huis 
drong er op aan dat de 
zegels zouden worden te
ruggetrokken, een sug
gestie waarop de Mexi
caanse PTT niet wenste 
in te gaan. Zegels intrek
ken? Dat moetje tegen 
handelaren en speculan
ten natuurlijk niet zeg
gen: er onststond een run 
op de zegels en de oplage 
(150.000 exemplaren) 
was in no time weg. Com
plete vellen van de zegels 
worden sindsdien op de 
veilingsite eBay aangebo
den voor rond de twee
honderd dollar! 
Het voorgaande bericht, 
dat ook op onze website 

te vinden was, leverde 
een reactie op van Arjan 
Keppel uit Schotland. 
Onze veronderstelling 
dat men in Nederland be
ter tegen een stootje kan 
dan in Amerika, kan hij 
niet onderschrijven. En 
daar heeft hij eigenlijk 
wel gelijk in: 'ons' strip-
figuurtje Sjimmie (het 
zwarte vriendje van Sjors 
uan de Rebellenclub) kreeg 
in de loop van de tijd im
mers een uiterlijk clat 
steeds 'correcter' werd, 
omdat men de oorspron
kelijke versie 'overdreven 
negroïde' vond. 

Ook in het Verenigd Ko
ninkrijk zijn er proble
men geweest, schrijft Ar
jan ons. Neem nou het 
door de schrijfster Enid 
Blyton bedachte persona
ge Noddy - zijn avonturen 
schijnen naar onze maat
staven gemeten vrij 'ra
cistisch' van aard te zijn. 
Dus toen Noddy in 1997 
op een Engelse postzegel 
zou worden afgebeeld, 
maakte dat nogal wat kri
tiek los. Om het rumoer 
wat te sussen ging de 
ontwerpster heel diplo
matiek te werk: ze zorgde 
er voor dat het lezende 
kind op de zegel een 
'niet-Brits' kleurtje kreeg 
- probleem opgelost! 

Mexico, Groot-Bnttannie en Nederland: hoe tolerant is de uerzamelaar' 



POSTHISTORISCHE 
STUDIE NUMMER 2 2 

Wie serieus geïnteres
seerd is in poststulcken of 
poststempels, die is na
tuurlijl< ool< lid van de Ne
derlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststempel
verzamelaars. Het is een 
hele mondvol  dat geven 
we toe  en daarom hou
den de leden en andere 
intimi het dan meestal 
ook op 'Po&Po'. 
Niet alleen de mogelijk
heid om deel te nemen 
aan het rondzendverkeer 
kan een prikkel zijn om 
lid van Po&Po te worden: 
ook het feit dat er een in
teressant mededelingen

De Nntofbnd» bctmUxnhekl l>9 
2 DCS 

Na 1 OMrJct Censonhip station 

■M 

Deze Po&Popubiicatie ucrschijnt 
op 10 september a.s. 

bulletin wordt uitgegeven 
is een incentiue (u ziet het, 
wij spreken onze talen). 
En wie na dit alles nog 
niet overtuigd is, die 
moet maar eens een van 
de Posthistonsche Studies 
die de vereniging uitgeeft 
ter hand nemen. Binnen
kort loopt er weer zo'n 
publicatie van de persen, 
nummer 22 alweer. De ti
tel van het door de heer S. 
Drukker geschreven 
boekje luidt De Nederlandse 
betrokkenheid bij 2DCS, 
No. 2 District Censorship 
Station. In de publicatie 
komt een onbekend stuk 
geschiedenis in de na
sleep van de Tweede We
reldoorlog ter sprake. 
Leden van Po & Po kun
nen het boekje afhalen op 
de bijeenkomsten in sep
tember en oktober of het 
laten toezenden. Geen 
lid? Meer informatie is te 
vinden op de website 
ujujui.poenpo.nl. 

LINN'SLEZERS 
KIEZEN MOOISTE 

Een van de grootste post
zegelbladen die in de 
Verenigde Staten worden 
uitgegeven, Linn's Stamp 
Neu;s, heeft zijn lezers ge
vraagd wat de mooiste 
Amerikaanse postzegel 
van 2004 is. Het blijkt dat 
de men in de States vrij 
traditioneel is ingesteld, 
want de zegel die de ont

dekkingsreizigers Lewis 
en Clark herdenkt, kwam 
als beste uit de bus. Een 
'ouderwets' onderwerp, 
maar wel móói, vinden 
(ook) wij. 

'LABELZEGEL' 
WINT PRIJS 

Elk jaar wordt in Rusland 
gestreden om de Grand
Etiket Awards. Het gaat om 
prijzen die worden toege
kend aan toepassingen 
van zelfklevend materi
aal, zoals stickers, labels 
en sinds kort ook postze
gels. Want nu de PTT van 
Rusland zelfklevers aan 
zijn assortiment heeft 
toegevoegd, komen zulke 
'labelzegels' ook in aan
merking voor een prijs. 
En het was meteen raak, 
dit jaar: de zelfklevende 
zegel met het portret van 
president Poetin kreeg 
een Gold Au;ard toege
kend. In een toelichting 
zegt de sponsor van de 
prijs, Avery Dennison, 
dat de zegel niet alleen 
bekroond wordt vanwege 
de hoge drukkwaliteit en 
het feit dat maar liefst 
drie verschillende soor
ten microprint voor een 
goede beveiliging tegen 
namaak zorgen, maar 
ook omdat de posterijen 
met het uitgeven van deze 
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Geheel bovenr de bekroonde label
zeflel. Daaronder: microprint 
(rechts) moet verhinderen dot de 
zegel luordtuerualst. 

zegel de weg hebben ge
opend voor nog meer van 
zulke zelfklevers. Ook in 
Rusland kan de vooruit
gang niet worden tegen
gehouden, zo lijkt het... 

VIJFTIGJARIGE 
POSTZEGELVRIEND 

Houdt u ook wel eens 
postzegels over waarmee 
niets kunt, zoals doublet
ten of zegels die niet in 
uw verzameling passen? 
Daar weten wij een heel 
leuke bestemming voor. 
U kunt dat materiaal aan 
een 50jarige verzamel
vriend schenken, te we
ten de Stichting De Postze
^eluriend. Deze stichting 
houdt zich al een halve 
eeuw lang bezig met de 
belangen van gehandi

capte en langdurig zieke 
verzamelaars. Mensen 
die een handicap hebben 
of aan hun bed zijn ge
kluisterd kunnen niet zo 
gemakkelijk aan vereni
gingsavonden deelne
men en ruilen en kopen 
gaat ook vaak moeilijk. 
Met de zegels en post
stukken die u aan De Post
zefleli;riend schenkt kunt u 
veel mensen blij maken. 
De heer T.P. de Jongh, 
Kerkweide 23, 2265 DM 
Leidschendam, telefoon 
0703276040, ontvangt 
uw materiaal graag! 

A4 VEILT OVERTOLLIG MATERIAAL VAN HET 
NATIONAAL FONDS OUDERENHULP (NFO) 

Het Nationaal Fonds Ou
derenhulp (NFO, bij fila
telisten vooral bekend 
van de Zomerpostzegels) 
heeft de overtollige arti
kelen uit haar postzegel
archief ingezonden voor 
de septemberveiling van 
Postzegelveiling A4 in 
Amersfoort. 
Het gaat bij dit materiaal 
onder andere om een 
grote voorraad (oudere, 
maar ook frankeergeldi
ge) postzegels en ook wat 
rariteiten en 'misdruk
ken'. Er werd bijvoor
beeld ook een aantal on
getande Zomerzegelvel
letjes uit het jaar 2004 
voor de veiling ingele
verd. 
De opbrengst van de 
NFOkavels gaat naar het 
Fonds en komt dus ten 
goede aan het goede 
doel. 
De veiling van A4 wordt 
op zaterdag 10 september 

Waarom 
eet opa 
altijd 

oud brood? 

aanstaande gehouden, in 
Hotel Schiphol, langs de 
A4 bij Hoofddorp. 
Er is in de veilingzaal 
vooraf kij kgelegenheid 
en wellicht kunt u ook 
nog in Amersfoort te
recht. Meer informatie 
kunt u krijgen door te 
bellen met 0620284370 
of door een emailtje te 
sturen. Het emailadres 
is stampland@hotmail.com. 

SVERDRUPEMISSIE 
WINT IPSJSICPRIJS 

Elk jaar buigen de leden 
van de International Phila
telic Society o/Joint Stamp 
Issues Collectors (IPSJSIC) 
zich over de gemeen
schappelijke emissies die 
in twaalf maanden tijd 
uitgegeven werden. On
langs was het tijd om de 
mooiste uitgifte van het 
jaar 2004 te kiezen. Het 
blijkt dat de gemeen
schappelijke emissie, ge
wijd aan de poolreiziger 
Otto Suerdrup met de titel 
is gaan strijken. Het be
treft een drielingemissie, 
die werd uitgegeven door 
de PTT's van Groenland, 
Canada en Noorwegen. 
De tweede plaats ging 
naar Polen en Slowakije 
voor hun emissie 'raften 
op de Dunajec' en op de 
derde plaats eindigde 
China en Griekenland 
met hun uitgifte 'Olympi
sche Spelen'. 
In 2005 en 2006 maakt 
ook Nederland een goede 
kans op een prijs, want 
dan verschijnen er  als 
het tenminste allemaal 
doorgaat  tweelingze

OTTO f v i t o i u r l l l « . | f > « T 
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gels met de Volksrepu
bliek China (wind en 
watermolens) en Duits
land (Rembrandt). Ver
der staat voor 2006 een 
drielingemissie met Bel
gië en Denemarken op 
het programma, gewijd 
aan de Cobragroep. 
Het verzamelgebied van 
de tweeling, drieling en 
zelfs meerlingzegels is 
bijzonder interessant en 
de belangstelling ervoor 
groeit nog steeds. In dit 
nummer van Filatelie is 
een artikel te vinden, ge
schreven door Rindert S 
Paalman, waarin op de ° 
achtergronden en de ^ 
'spelregels'van dit verza ^ 
meigebied wordt inge s 
gaan (zie de pagina's 646 '^ 
tot en met 648) ^ 

SYMPOSIUM VAN DE NEDERLANDSE 
ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Net als op de vorige edi
tie van Postex het geval 
was, zal de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
ook op Postex 2005 weer 
een symposium organi

seren. Het thema is Oor
log en Vrede. De leden Vic
tor Coen, Adam van der 
Linden, Fons Simons en 
Henk van der Vlist zullen 
spreken over onder ande

re de volgende onderwer
pen: 'Volksstemming in 
Allenstein', 'Nederlandse 
postale perikelen tijdens 
en rondom de Tweede 
Wereldoorlog', 'Nijme
gen, postale perikelen na 
de Bevrijding' en 'Oor
logsvervalsingen'. 

Het symposium van de 
Academie zal worden 
gehouden in een van de 
zalen van de Americahal, 
op zondagmiddag 
16 oktober 2005, aanvang 
13 uur. U bent van harte 
uitgenodigd om aan de 
gedachtenwisseling 

deel te nemen. 
De Academie zal op Postex 
ook aanwezig zijn met 
een informatietafel. Daar 
kunt u kennismaken met 
Notities, het blad van de 
Nederlandse Academie. 
Meer Postexnieuws vindt 
u elders in dit nummer. 
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^^tim SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xs4.all.nl 
WEBSITE: vvww.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

PAKKETZEGELS TOT 
DERTIG KILO 

De voorraad van de pak
ketpostzegels tot dertig 
kilo was jaren lang groot 
genoeg. Van de pakketze
gels die door Preforms in 
Heerhugowaard in groot 
formaat waren gedrukt, 
waren de exemplaren 
voor de gewichtsklassen 
5 en 10 kilo AVP en 5,10 
en 20 kilo AVG allang 
vervangen door pakket
zegels in het kleinere for
maat. 
Op de kantoren met ba
hes voor gewone, parti
culiere klanten werden 
de printers van Co^nitiue 
Solutions in de loop van de 
tijd voorzien van het zo
genoemde Geontiespa
pier, waarop ook pakket

frankeringen met barco
des konden worden aan
gebracht. Deze ontwik
keling maakte de pakket
zegels in feite overbodig, 
met uitzondering voor de 
zakelijke klanten van 
TPGPost. 
Als we het interne mede
delingenblad van TPG
Post, Balienieuiüs, goed in
terpreteren, worden 
sinds I juli van dit jaar 
geen losse pakketzegels 
meer verkocht; alleen de 
boekjes metvijf of tien 
exemplaren zijn nog ver
krijgbaar. De losse zegel 
voor pakketten tot 30 
kilo, die zeker al vanaf i 
april 2005 in de Ojjice Cen
ters beschikbaar, was 
daardoor slechts een kort 
leven beschoren. 
Voor alle pakketzegels in 

klein formaat geldt dat in 
de loop van de tijd een va
riatie in rastermaat en 
rasterhoek bij twee kleu
ren zal kunnen worden 
aangetroffen. Het gaat 
om de bruine kleur (die 
in elk gewichtsklasse te 
vinden is) en de 'ge
wichtsspecifieke' kleur. 
Bij de AVGzegel tot 20 
kilo is het verschil in hoe
ken goed te zien en ook 
een verschil in de tint 
oranje. Boekjes met ze
gels tot 30 kilo zijn op 
het moment dat ik dit 
schrijf nog nergens aan
getroffen. Op de cirkels 
aan de voorkant is al dan 
niet een zwarte tekst ge
drukt ('dit deel...') en op 
de achterzijde al dan niet 
een instructie over 'be
zorging'. 

Cat. Gewicht Soort Artikel Prod. Letter

nr. nr. barcode code 

20 kilo AVG 22S70S +847S KC 

(raster R52+R52) 
78a zonder'ditdeel...' 
78b met'dit deel....'; zonder'bezorging' 

(raster R60+R60) 
78c met'dit deel....'; met'bezorging' 

(raster R52, onder 75 graden, bruin + R60) 
78d met 'ditdeel....'; met 'bezorging' 

20 kilo AVG 225705 +«47^ KG 

Begin

cijfers 

00040013 
00160022 

00260042 

0052 

uit hangboekje 5X met barcode +8510 en artikelnr. 225709 
(raster R52+R.52) 

79a zonder'dit deel'; zonder'bezorging' 00000004 
(raster R60+R60) 

79b met'dit deel...'; met'bezorging' 00090120 

}okilo AVG 225706 +8480 KP* 

(raster R52+R60) 
80a met 'dit deel...'; met 'bezorging' 

*. op flcfitmijde aangepaste tekst Meer informatie ̂  Business Sen;ic 

0000 

0765272727 

Sterk vergrote fragmenten van 
pakkrtze^els voor de 

^eiüichtsldasse tot dertig lalo 
BIJ dezezegeh, die zowel los ais 

uit boekjes werden uerkocht, 
zijn duidelijke uerschillen 

waarneembüor m de^rootte 
van het raster, de rastcrhoeken 

en de kleur oranje 

Imtnicti«: Vermeld de volledige afiender en adresgegevens elders ( ^ b t t 
pakket invullen bewaardeel (bovenaan) pakketzegel is niet noodzakciyk. 
AVC Pakk«u«gel( kunnen worden gebruikt voor het binnenlands vervoer 
van pakketten met een maximum gewicht van 30 kilo en een maximum 
formaat van 140 x 78 x 58 centimeter 
Voorw«ard«n: Op het vervoer lyn de Algemene voorwaarden TPC Post 
voor het Vervoer van Goederen (AVC) van toepassing, laatste verste Deze 
zijn gebaseenl op de AVC De AVC krijgt u op verzoek toegestuurd via 
TPC Poit Klantenservice 
••»fSbig. BIJ geen gehoor op het apevcradres wordt de zending bij 
naaste buren aangeboden, tenzij de telat 'Alleen huisadres' op het pakket 
IS vermeld 
AamniNMMhi diansten: Hiervoor zijn speciale Scrvlcez^efs verkrijgbaar 
dn in combinatie met deze AVC PakkeUtgrl en een verzenddocument 
voor aanvullende diensten op het pakket worden aangebracht 
U«« Informatt« 
• Zakelijke Markt 0800 0430 (gratis) 
• Consumenten, 058 233 33Ï3 
• www tpgpost nl 
• AVCpakketzegelï bestellen via www mailorder nl 
Vemndstatui over binnenlandse pakketten www tracktrace nl 
of 0900 0570 (C 0.45 per minuut) 

8"714341"008473" 
• ZOOZKMitnUyUTKPmt Artlhtlnr ■ ZZITOS 

tiMMst * 3 S K P 0 0 0 0 2 9 1 1 * 
I ' (WkHK Vm JO Hl" "«•^•n 3>n 

*3SKP00002911* 

Instructie: Vermeld de volledige afzender en adresgegevens elders op het 
pakket Invullen bewaardeel (bovenaan) pakketzegel is met noodzakelijk 
AVC PaMccUegels kunnen worden gebruikt voor het binnenlands vervoer 
van pakketten met een maximum gewicht van 30 kilo en een maximum 
formaat van 140 x 78 x 5« centimeter 
Voorwaarden: Op het vervoer zijn de Algemene voorwaarden TPC Post 
voor het Vervoer van Goederen (AVC) van toepassing, laatste versie Deze 
zijn gebaseerd op de AVC De AVC krijgt u op verzoek toegestuurd via 
TPG Post Klantenservice 
BAZOTging: Bij geen gehoor op het afleveradres wordt de zending bij 
naaste buren aangeboden, tenzij de tekst 'Alleen huisadres' op het pakket 
IS vermeld 
Aanvullanda dicnstan: Hiervoor zijn speciale Servicezegeli verkrijgbaar 
die in combinatie met deze AVC Pakketzegel en een verzenddocument 
voor aanvullende diensten op het pakket worden aangebracht 
Maar Införmatla
' Business Service, 076 S27 27 27 
• Consumenten, 058 233 33 33 
• www tpgpost nl 
• AVCpakketzegels besteilen via www mailorder nl 
Varzandstatus over binnenlandse pakketten www tracktrace nl 
of 0900 0570 (€ O 45 per mmuut) 

il 
8'714341 "008480" 

OZOOSKoninlilIjhiTPCPottArtlltcInr 32S706 

Van links naar rechts de voorzijden van pakket: e^els voor de ^euJichtsklasse tot 2 o en tot 5 o kilo en de achterzijde van een pflkketze^el voorde^euJichtsklassetot^o kilo 

http://vvww.xs4all.nl/


'GEEN GEHOOR'STICKERS 
(VERVOLG) 

Vorig jaar (zie Filatelie 
van maart 2004) heb ik 
enige aandacht besteed 
aan de kleurige peel ojf
stickers die  als zendin
gen niet op de beoogde 
bestemming kunnen 
worden afgegeven  op 
het stuk worden geplakt. 
In die gevallen wordt een 
kennisgevingsformulier 
P2261 achtergelaten, 
waarmee men zich dan 
later zelf op het postkan
toor in de wijk moet ver
voegen. 
De peel oJTsticker wordt 
op de zending geplakt 
om aan de chauffeur van 
de bestelauto duidelijk te 
maken waar de zending 
tijdelijk naar toe moet. 
Eind iggg werd aan een 
proef met dit systeem be
gonnen; inmiddels is het 
landelijk ingevoerd en 
worden de 'afhaalkanto
ren' metzo'n veertien 
kleuren binnen een rayon 
aangegeven; dit zijn de 
bedoeldei4 kleuren: 

 lichtgeel, donkergeel/ 
oker 

 lichtgroen, donker
groen 

 roze, donkerrood 
 lichtblauw, donker

blauw 
 oranje 
 zilverkleurig 
 lichtpaars, paars 
 lichtbruin/bruinroze, 

bruin 

De geschiedschrijving 
van deze formulieren en 
de stickers wordt nog 
steeds nauwgezet bijge
houden door Peter Ver
meulen uit Amsterdam, 
die in eigen beheer over
zichten heeft gepubli
ceerd. 
Op basis van deze publi

caties (die ik heb aange
vuld met de resultaten 
van eigen waarnemin
gen) heb ik een aantal 
webpagina's ingericht 
waar nog meer informa
tie is terug te vinden. U 
vindt deze pagina's op de 
volgende website: 
u;u)U).xs4Q!l.nl/~dzieu)oii/ 
Achter de laatste slash 
vultu nog in: 
/i!a|n!_g3hoo.litm. 

Let op: het liggende 
streepje is een onderstre
pingsteken, geen divisie
teken! 
Het aantal verschillende 
P226iformulieren is in
middels opgelopen tot 
vijftien, waarbij de laatste 

FP 
er 

g 

Geen gehoor' en hoe verder? 
PoslBMUtlno»!! dt« door hl*' fornwat of aard 
{Mnv«tckan(t a>pr«es« «r mowt uo» gattksrid 
worden] niet lortO« meer in da tutverim konden 
worden gedeari. ïonruhn m de itroorrtijping ïon d« 
poitbozoioing In de eind ]8r«n 1990 een kostenpost 
dl« Stee« iMMrOar ging »»oen vwdan oo<t deze 
Etiidcen met de stwont BMtbelorong 
meBgenofnen, »teede meer werden aperte 
besteirondM UMClMl voor dele iMlstukken 
iri(K«teld Kitnn«li]lc wsran da reads aeHev«n 
tarieven «oor Mi« »tiJdten met «oldoend* om uit 
de >iOSt«n te komen, want de tarieven voor 
eimsse Mntekenenenctekkettenginganelieef 
steril onihoog 

A(E de tiehtijkken n 
werden bil de seadreMMrden Itennitgevlngen 
ochlergeleteri met lr«tiuctlei hoe leter dt lendmg 
op te holen d«r>we) ̂  er eeral nog eer> tweed« 
beiorgnmda oeplMid wat Dp de «tukken Mlf 
»erden «tidier« gtpiakt waarop aangeoeven was 
warneer «n ooor weHit beiorge' hel itik was 
aongetioden rMp of het de eante keer was 
aengebodiin oF al een tweede keer 

Glnd 1999 werd met dt redroanlMKI* an 
reïntegratie «w de piMeldMntI in het veraduci 
•en ctaryleerdisatle vin ttKkart en formulieren 
«ooitereid Naast de apart« geen gehoor + 

In de loop van 1000 wenj f« 
tïeïtaand« geen getwy stii 
entge « i ^ i d «atd gaaev* 

.. — X de jSidlngen tenjg moeWerv Oo« 
midddal van speciriek voor tik kantoor twtchikbare 
kleuren werd dit ook optl«* goed nchtbaar 

. .. . .jncomtjinatle van dereed» ISTfl 
«r l«nd«li)t! ir^evoeid li) het dat aan de rayon« nofl 

m gebruik te maken Da oude oeen gehooi' stickars bleven 
._. ._. —■■''" 'Br«.t i*4ffe>j 

weliswaar is voorzien van 
de aanduiding uersie 
0603, maar vermoedelijk 
is deze versie toch pas 
begin 2005 in omloop 
gekomen. 
Als het gaat om de losse 
stickers die op de zendin
gen worden geplakt, 
kunnen we onderscheid 
maken tussen zes hoofd
typen en een subtype: 

I  een geheel in druk 
uitgevoerde sticker 
met slechts kleur 
en kantoornaam; 

II  een sticker waar
van alleen de kleur 
is gedrukt (met 
PTTPostlogo) en 
waar de kantoor
naam en de aanvul
lende gegevens 
overheen zijn ge
drukt; hiervoor is 
een laserprinter ge
bruikt; 

III  zoals type II, maar 
dan met het TPG
Postlogo; 

IIIc  zoals type III, maar 
de kantoornamen 
zijn in kapitalen 
(hoofdletters) ver
meld; 

IV  zoals type III, maar 
met een aangepast, 
gedrukt TPGPost
logo (zes horizon
tale balken in 
plaats van zeven); 
de letters van de 
kantoornamen zijn 
schreefloos; 

V  zoals type III, maar 
met een geprint 
TPGPostlogo in 
het blauw/zwart; 
de hoeken zijn 
recht; de letters van 
de kantoren zijn 
schreefloos. 

De stickers in de typen III 
tot en met V hebben een 
egale ondergrond waarin 
het logo diapositief (in de 
kleur 'uitgespaard') is 
aangebracht, met uitzon
dering van type V. De ka
derlijn en de tekstele
menten Geen gehoor. Da
tum, Naam en Datum 
retour, alsmede de hori
zontale lijntjes zijn in de 
tweede kleur gedrukt. 
Bij de typen III en IIIc is 
er een subtype waarbij de 
linkerkaderlijn is uitge
spaard de ondergrond
kleur en deze lijn in 
plaats van i.o millimeter 
1.5 millimeter breed is. 

Datum («tour 

<1>TPGP0ST 

Diamantplein 
CMn gehoof postcode(s) 
5 = ^ 23312332 

1 ♦ï^tï^OST 

1 Geen gehoor 
1 Datum 

1 Naam 

1 Datum retour 

■ 
— 

1 d?TPGI>OST 
Oude Middc 

Geen gehoor 
DMum 

NMm 

1 Datum retour 

nweg 
postcodc(s) 
2266, 2267. 24» 1 l/m 
241« 

ibTPcrosT 

Pres Kennedyplantsoen 
Geen gehoor Po8tcod«{s) 

10781079 

Jl f ̂  

J^ 

*±>TPGPOST 

Geachte mevrouw/heer 

rtK&ICOue nu iv i i j i i i i i i a i 

rrrr rr rrrrrrr 
_ heb ik een voor u bestemde zending helaas niel kunnen uitreiken 

De zending is afkomstig van : 

.. ï^ïrrrrrrrrrrrrrr 
Het tietreft een zending 
G A die met door de brievenbus kan 
Q B waarvoor getekend moet worden 
□ C waarvoor uitsluitend door uzelf of een gemachtigde kan worden geteltend 
£} D waarvoor uilsluitond door uzelf kan worden getekend 

e Voor de zending Is een bedrag ui verschuldigd wegens 

pioofdstraat 

1 Geen gehoor 
1 Datum 

1 Naam 

1 Datum retour 

p u i i c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

«>TFaPOST 
SPAARNDAMMERSTRAAT 

Geen gehoor 
postcocle(s) 
1013 
(spaaradammerfou 

ongetrankeerd/rembours/overlge kosten 
U kunt de zending vanaf da eerstvolgende werkdag na 10 00 uur (op maandag na 13 30 uur) 
gedurende dne weken afhalen op postvestiging 
Haart*mmerctl|k 97103, 1013 KD ta AMSTERDAM 
Voor het afhalen van zendingen geiden verschlIlerKle (lesltlnnatlt)bepallnBtn Zie ommezilde 
f~] op verzoek van de afzender is de zending retour gestuurd 
Voor Informatie over producten en diensten van TPG Post en over de openstellingstiiden van 
de postvestiging kljk op www tpgpost nl Voor uw ovenge vragen kunt u iMlten mei TPG Post 
Klantenservice telefoon (058) 233 33 33 TPG Post Klantenservice is bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 08 30 17 30 uur 
Met vriendeliike groeten 
uw postbode 

Met vriendelijke groeien 
uw pakkettenchauffeur 

^ . posicotletij 

(CmtnhatBMdtMutgMcrm 3T1M7O0 



Het is een mooi onder
werp voor een Neder
landse zegel en het is een 
al even mooi thema voor 
een postzegel van de 
Volksrepubliek China: 
dus wat ligt er meer voor 
de hand dan er een twee-
lingemissie van te ma
ken? En zo gebeurde het 
dat de beide postadmini-
straties besloten een ge
meenschappelijk emissie 
op het thema 'Waterma
nagement' uit te geven. 
De emissiedatum is 

RECTIFICATIE 
JUU/AUGSTUS 

In het bijschrift onder het 
velletje dat we afbeeldden 
in Filatelie 2005/7-8 op 
pagina 526 werd abusie
velijk de plaatsnaam 
]Vlonnici«ndam vermeld. 
Oplettende lezers begre
pen natuurlijk dat dit 
Bolsujard moest zijn. Red. 

22 september a.s. en wat 
de zegels betreft: die zijn 
hiernaast in volle glorie 
afgebeeld. Het gaat om 
twee verschillende post
zegels van 81 cent, die in 
een velletje van tien ze
gels zijn ondergebracht. 
81 cent is het tarief voor 
een normale brief met 
prioritybezorging naar 
een bestemming buiten 
Europa. 
Een van de twee zegels 
toont een traditionele 
Nederlandse watermo
len, de andere haakt in 
met beeldrijm: we zien 
een Chinese watermolen. 
De zegels zijn ontworpen 
door professor Ma Gang, 
docent aan de Central Aca
demy of Fine Arts in Beijing 
(China), die in zijn car
rière al eerder tweeling
zegels tekende. 
Op het moment dat deze 
editie van Filatelie naar 
de drukker ging, be
schikten we helaas nog 

niet over meer informatie 
met betrekking tot deze 
emissie. We hopen later 

nadere bijzonderheden 
over de tweelingemissie 
te kunnen verschaffen. 

EMiSSiEKALENDER 
OKTOBER 2005 

8 oktober 
Vijftig joar World Press 
Photo; velletje met tien ver
schillende postzegels van 
€0.39 (gegomd). 
14 oktober 
Mooi Nederland (Papen-
drechten Roermond); vel
letjes met vijf postzegels 
van €0.39 (gegomd). 
IVIooi 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. 
Prestigeboekje Mooi Neder
land; prijs €9.95. 
Tremen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels met een waar
de van €0.39 (gegomd). 

Doe mee met de verkie
zing van twee zegels voor 
het emissieprogramma 
2006: zie pagina 653 van 
dit nummer! 

i 
SHPE Testapparatuur 
SHFE Signoscope Tl en T2 
d e ee rs te o p t i s c h e e l e c t r i s c h e w a t e r m e r k z o e k e r 
+ t e s t a p p a r a t u u r 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

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

PERfOtron/c ^o^oci^^^^^^^ 
h e t ee rs te p rec is ie appa raa t voor he t m e t e n 
van pos tzege l t and ing 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

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

PERFOfron/c nr. 9 8 5 0 

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

Voor handel portvrij boven € 45,- excl. BTW, Indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid Is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de€ 11,50. 

éle Capelse iMistief elbeurs 
Zaterdag 24 en zondag 25 september 2005 
Capelle a /d IJssel, in de Tref terp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelie aan den Ijssel 
• Openingstijden beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr A.J. Elshoff) 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

IJ (FILATELISTENVERENIGIN6U 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De laatste Capelse postzegelbeurs, 
26 en 27 november 2005. 

Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
organiseert sinds 1968 jaarlijks een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL" 
in Congrescentrum AHOY te Rotterdam, 

In de 2"̂  en 3' categorie, éénkader- en jeugdcollecties op 
vrijdag 28 oktober 2005 van 12,00 tot 18.00 uur 

zaterdag 29 oktober 2005 van 10.00 tot 18.00 uur 
zondag 31 oktober 2005 van 10.00 tot 16.00 uur 

250 kaders filatelistisch materiaal - Gratis catalogus 
Entree € 3,-jeugd t/m 14 jaar gratis 
De handel is ruim vertegenwoordigd 

Altijd prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 

De jaarlijke "Dag van de Postzegel" enveloppe (nr. 37) nu reeds te 
bestellen voor € 2,25/stuk, giro 1543700 tnv Dag van de Postzegel, 
Maassluis. Ook enveloppen van de meeste voorgaande jaren zijn nog 
voorradig, info tel. 010-5911049 of E-mail melger@compaqnet.nl 

http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/
mailto:melger@compaqnet.nl


■ P.W.Meinhardt 
| H | 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

■, .rjïBIKMiMÉSa^BaSia» »»jMBmiiUiWaï !a»ISilSMK)MSiiBii*^ï«SB>rt4S4i<ajBiai'j i ï ï A i ^ f c , 
Winiceltyden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 ■ 
Telefoon 070 365 22 27 
Email 
Postgiro 125.34.14 

17.00 • zaterdag 10.00 14.00 
Fax 070 36518 85 

pwmeinhardt@coilectura.com 
FortisBank 80.70.90.077 

Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werkelijke ver

zendkosten. Prijswijzigingen voorbeiiouden. 

M i c h e l E u r o p a  in 
^West & MiddenEuropa 2005/2006 in kleur 

ZuidEuropa 2005/2006 in kleur 
Noord & NoordwestEuropa 2005/2006 In kleur 
OostEuropa 2005/2006 in kleur 
Duitsland 2005/2006 in kleur 
Postwaardestukken Duitsland 2005 Nieuw! 
Oostenrijk 2005 in kleur 
Zwitserland & Liechitenstein 2005 in kleur 
Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2005/2006 

52,00 
52,00 
52,00 
52,00 
29,80 
36,00 
32,00 
32,00 
66,00 

catalogus Duitsland 2005 in kleur 
catalogus WestEuropa 2005 in kleur 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2005 in kleur 
catalogus OostEuropa 2005 in kleur 
Europa 3 leverbare delen & Duitsland 2005 in kleur! 

12,90 
29,90 
29,90 
29,90 
85,00 

SBK Zwitserland & Liecht. 2006, kleur 1»,90 

mM 
catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2006 in kleur 
catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2006 in kleur spiraalbinding 

16,65 
19,90 

ANK spec. cat. Oostenrijk 2006, kleur 39,90 

Edifil catalogus Spanje 2006 in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2005 in kleur 32,90 
Edifil speciale catalogus Cuba 18551958 editie 2002 in kleur 80,00 
Edifil speciale catalogus Cuba 19592005 editie 2005 80,00 

Afinsa spec. cat. Portugal 2006 In kleur 34,SO 

NVPH speciale catalogus Nederland 2 0 0 6 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no.2 19,80 

catalogus Stempels Nederland 2 0 0 6 
Specialiteitencatalogus 20062011, met waarderingen voor o.a. kleinrond

& puntstempels, stempels 18521896, rolzegels, variëteiten postzegel

boekjes & stempels NederlandsIndié 39,80 

•mwn tïUHfcsftfj Nefleriana/ijiew«ep«ni 

AanhiBdmti aiiii|JS.&.:l|p^RlMv^ 1 7 i l l 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden & CDROM 2005 17,50 
NVPH speciale catalogus Nederland & Gebieden 2005 in kleur 12,90 
NVPH CDROM Nederland & Gebieden 2005 9,90 

Y v e r t  c a t a l o g i 2 0 0 5 / 2 0 0 f 
catalogus Frankrijk 2006, uitsluitend met harde kaft, in kleur 21,50' 
catalogus Monaco, Andorra, DOMTOM, TAAF & CEPT 2006 in kleur21,50 
catalogus Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2004 in kleur 24,00 
catalogus Franse Gebiden na onafhankelijkheid 2006 Nieuw! 23,00 
catalogus Overzee Landen AB 2005 29,00 
catalogus Overzee Landen CD 2006 (oktober/november) ca. 32,00 
handboek fouten & vergissingen op zegels hele wereld deel 2 2005 32,00 
Classiques du monde wereldcatalogus 18401940 ed. 2005 in kleur 79,00 

Ceres speciale catalogus Frankrijk 2006 met afwijkingen, in kleur 24,90 ^ 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2006 in kleur 22,90 
Dallay speciale catalogus voormalige Franse koloniën Afrika 2006 39,90 
Dallay speciale catalogus Andorra, Monaco & T/\AF 2006 in kleur 22,90 
Dallay speciale cat. DOMTOM (= huidige kolonieën) 2005 in kleur 49,00 
Sinais catalogus Postwaardestukken Frankrijk 7e editie 2005 in kleur 72,00 

SASCC spec. cat. ZuidAfrika 2005 , kleur 59,00 

speciale catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2006 in kleur 
speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2006 in kleur 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2006 in kleur 
speciale catalogus Oudltalië deel zegels 2006 in kleur 
speciale catalogus Oudltalië deel stempels 2006 in kleur 
Bolaffi catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2006 in kleur 
CE! speciale catalogus Republiek Italië & Trieste 2005 in kleur 
CEI spec. cat. Italië 194045 (RSI) & buitenl. bezettingen 2005 kleur 

38,50 
19,90 
16,90 
96,00 
96,00 
19,90 
22,90 
24,90 

ibbons Commonwealth & Brits Empire in kleui^ 
spec. cat. GrootBrittannië & Commonwealth 18401952, in kleur 85,40 ' 
catalogus Concise GrootBrittannië 2005 in kleur 47,40 
speciale catalogus Canada 2005 in kleur 28,40 
speciale catalogus Zuid & Zuidoost/\zië met o.a. Indonesië, Thailand, 
Filippijnen, Timor, Vietnam, Nepal 2005 in kleur 56,90 

^Pergamijnzakjes "̂  
in mm 
45x60 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 
130x200 

per 100 
3,00 
3,20 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
3,90 
5,20 
7,50 

per 1000 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 

Insteekboeken J ^ 
Importe 10 stroken per biz. 
Edelweiss 24 (48 witte bIz.) 13,30 
3 stuks 34,90 
Edelweiss 32 (64 witte bIz.) 16,80 
3 stuks 
Climax 24 (48 zwarte bIz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 zwarte bIz.) 
3 stuks 

42,90 
16,80 
42,90 
22,10 
54,90 

Oomf i l  t h e m a t i s c h e c a t a l o g i 
Nieuw: Golf op zegels 2005 in kleur 
Katten op zegels editie 2004 in kleur 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 
Treinen op zegels editie 2001 in kleur 

ca. 180 bIz. per editie, jaarabonnement 26 nrs. incl. porti 
3 recente nummers exclusief porto 

19,00 
29,00 
65,00 
40,00 
50,00 

75,80 
6,90 

www.collectura.com 

mailto:pwmeinhardt@coilectura.com
http://www.collectura.com


SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

EMISSIE 'THIS IS 
BELGIUM 2 0 0 5 ' 

Op 10 oktober 2005 ver
schijnt een blok met tien 
non-prior-zegels van 
€0.44 gewijd aan het 
werk van hedendaagse 
Belgische kunstenaars. 
Het zegelformaat is 
nieuw en ook geldt dat 
voor de vrije wijze van 
plaatsen van de zegels in 
het blok. Hoogstwaar
schijnlijk is hiervoor een 
speciale scheerperforaat-
trommel gemaakt, wat 
zou betekenen dat de ze
gels op de tweede Goe-
bel-pers in Mechelen zijn 

gedrukt, in rasterdiep
druk. 
De zegels zijn ontworpen 
door Luc Derycke en zijn 
voorzien van de num
mers 2005 20a tot en met 
201, waarbij de volgorde 
willekeurig lijkt: 

20a - Michel Frangois, 
geboren 1957 te Sint 
Truiden; 
20b - Lili Dujourie, gebo
ren 1941 in Roeselaere. 
Werkt veel met collages, 
fotoreeksen en video
beelden. In het Paleis 
voor Schone Kunsten in 
Brussel was er van 22 juni 
tot 4 september jl. een 

overzichtstentoonstel
ling van haar werk inge
richt; 
20c - Joëlle Tuerlinckx, 
geboren 1958 in Brussel; 
2 od - Jan Fabre, geboren 
op 14 december 1958 in 
Antwerpen; maakte 
naam als tekenaar, ope
ramaker, theaterregis
seur, choreograaf, scena
rist, schilder, beeldhou
wer en filmproducer. 
20e - Marthe Wéry, gebo
ren 1930 in Brussel. Stu
deerde schilderkunsten 
gravure in Parijs. Kleur 
en architectuur staan op 
de eerste plaats bij deze 
kunstenares. In 2004 was 

er van haar werk een 
overzichtstentoonstel
ling in het door Victor 
Horta ontworpen Musée 
des Beaux-Arts in Doornik; 
2of- Jef Geys, geboren 
1939 in Leopoldsburg. 
Rebels plastisch kunste
naar, schilder, tekenaar, 
graficus, conceptueel 
kunstenaar, installatie
bouwer; 
zog - Ann Veronica Jans-
sens, geboren 1956 in 
Folkestone; 
20h - Panamarenko, pseu
doniem van Henri van 
Herreweghe, geboren 
1940 in Antwerpen; deed 
aan Pop-Art voordat hij 

geïnteresseerd raakte in 
het vliegtuig en het vlie
gen; 
201 - Jan Vercruysse, ge
boren 1948 in Brussel. 
Dichter, sinds de jaren 
'60 bezig met visuele 
kunsten. 
20J - Luc Tuymans, gebo
ren 1958 in Mortsel; 
schilderde onbehaaglijke 
figuratieve doeken in vale 
kleuren; wantrouwt het 
waarheidsgehalte van 
beelden. 

Op de onderrand van het 
blok staat de productbar
code:+24487[>]. 

~ SPROOKJES VAN 
% H.C. ANDERSEN 

'^ Op 10 oktober 2005 ver-
ƒ ■ * schijnt een blok met vijf 
v l o zegels van €0.50 (met 

prior) met afbeeldingen 
die betrekking hebben op 
de sprookjes van de 
Deense schrijver Hans 

Christiaan Andersen. 
De zegels zijn ontworpen 
door Frederic Thiry en 
zijn voorzien van de ze
gelnummers 2005 21a tot 
en met 21e: 
21a  De prinses op de 

erwt 
21b Het lelijke jonge 

eendje 

21c Duimelijntje 
2id  De kleine zee

meermin 
21e  De nieuwe kleren 

van de keizer 

De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, op 
de eerste Goebelpers in 
Mechelen, de pers die 

voorzien is van een nor
male perforeerinrichting. 
Het zegelformaat is 
27.66 bij 40.2mm (for
maat 3) met perforatie
maat ii'/j (16 tanden hori
zontaal, 23 tanden verti
caal). De korte zijde komt 
overeen met de cilinde
romtrekrichting. 

Van het blok zijn de bo
ven, linker en onderzij
de doorlopend getaand. 
De blokken zijn waar
schijnlijk in vier panelen, 
têtebêche, op de cilinder 
geplaatst. 
Op de onderrand van het 
blok staat de productbar
code: i244g4[']. 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: IMEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braakensiek@worldonline.nl  telefoon 0186571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, '• cormeijer.2@planrt,nl. 
Federatie I.V. Pliilatelira: J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaard
vegersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: wnd. A. Oskam, Was
hingtondreef 44, 6716 MP Ede. 
JcuijdFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, iwillel<e,tnb@ 
loxs.nl. 
Ncd. Ver. Voor Thematische Filatelie: 
J.C. van Duin, Berglusüaan 84, 
3054 BK Rotterdam, ©010
4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, post
bus 24g, 1430 AE Aalsmeer, 
©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546
861525, ib.karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
■aJpm.udpoel@tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBakke
nes, ProvincialewegN 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
A.FV; G.A. Montfrooy, Alberik
pad 23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen; J.M. Korver, Sa
turnus25,1188 EB Amstelveen, 
©0206435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So
merenlaan 50,1187IU5 Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, El
permeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatdie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206302006. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV 'Statuut 80'; P.J. van Rossum, 
Voordewind 17,1034 KS Am
sterdam, ©0206331789, fax: 
0206313467. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, •>secretaris(ä) 
postautomaat.nl,. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, IJpIein 566,1021 NA Am

sterdam, ©0206366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis

laan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
®0553554iio
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©0555223655, 
•iarendmaas@daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppinijedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22, ggoi GS Appinge
dam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat5i b, 5944CB Ar
cen, ©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, •5_huislccs@ 
hctnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
tir.tenhoedtoi@chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Lepe
laarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue
dorp; T. van Leeuwen, Jan Ben
ninghstraat43,1181 SB Amstel
veen, ©0206415022. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
Lt̂ deglobebarnei;eld@uJanadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164234576. 
FV 'Delta Oosf; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obelsvan de Water, Gaard 7, 
6641WN Beuningen, ©024
6772085. 
Beverwijk: 
KPC Beuermijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';. J.H. teBrinke, 
Fabiuspark 109, 3721 CL Biltho
ven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat I, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Bome: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, icor.meijcr(ä)hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV; E. Stammers, Kievitstraat 
52, 2771 TD Boskoop, ©0172
214592, K;estammers@hctnet,nl. 

Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.0.; H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831JD Box
meer, ©0485576729, 
i^he.bruins@planet.nl. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstraat 
14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Brumisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg55, 6961GTEer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzameloar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

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

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9,7711 LX 
Nieuwleusen, ©0529484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, Lan

gestraat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WP Deijt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, ©0152564838, 
iihansmuis@jcuanmuisu)inkel. 
specdlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 

Hoefsmederij 38, 9932 GS Delf
zijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
'•iin/o@DeuenterPostzegelclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Dieren, 
©0313421220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
lo, ©0315655010. 
DoesburgHengelo(Gld): 
FV'De Globe'; J.F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Does
burg, ©0313474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G. 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjager'; R.C. Vos, Van 
Slingelanddaan 20, 3311 DS 
Dordrecht, ©0786146165, 
.äii)os,luijten@i2moue,nl. 
Drachten: 
PVDrochtcn;mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV'Stichts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. Schip
persHooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, ©0321

313329
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154AREIS

hout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, Dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Philatdisten Vereniging Echt; W, 

Utens, Molenweg 19, 6049 GA 
Herten, ©0475330788. 
PhV GelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, .•■g,radstaat@ 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J. Gerbens, Noord
zoon 48,8316 CJ Marknesse, 
©0527201960, ij.gerbens@ 
planet.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptR^ebel, 
Burg. Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee; 
FVGoeree/Ouerflokkce; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, © 
0187611542. 
Goes: 
FV 'De Eeuelanden'; I.A. Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook emailen; het adres is 
e.braakensiek(a)UJorldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
mailto:ib.karsch@hccnet.nl
mailto:%c2%a6aJpm.udpoel@tiscali.nl
http://postautomaat.nl
mailto:%c5%81iarendmaas@daxis.nl
http://hctnet.nl
mailto:-tir.tenhoedtoi@chello.nl
mailto:eld@uJanadoo.nl
mailto:he.bruins@planet.nl
http://specdlinq.nl
mailto:o@DeuenterPostzegelclub.nl
http://hccnet.nl
http://planet.nl


Gorinchem: 
PV Gormcliem e o WBok, Over
heicop 30,4145 KT Schoonre
woerd, ©0345611614, 
•Jiuimbok^hrtnrt nl 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, Ben
venutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702 
Philatelica Den Haag, J Ratter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, ©0703681412 
PC De Krinij, W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
PV Vredestein , P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV s Grauenha^c e o , j Alsem
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 

A'Philatelica, D Roosjen, Me
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19 00 uur) 
IVPliilatelica,H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA JC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Toussaint
straat 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653 
HardinxveldGiessendam: 
PV De Philatelist A C I van 
Baaren, DeBuurt45 3372 DB 
BovenHardmxveld, ©0184
618112, • arjonuanbaaren@ 
hctnct nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenuccn,G de Beer, De 
Plasse I, 844g EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhu^oiDaard e o , mw L J 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701 
VH Heerhugowaard, ©072
5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
64H JJ Heerlen, ©0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0640772367 
Hellevoetsluis: 
PostzcflelDerenymg Helleuoetsluis, 
J J Koppenol, Handlog 6,3224 
PG Hellevoetsluis, ©0181
322699 

Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en Omstre
ken , T A J Leijten, Eikenwal 15, 
5706 LJ Helmond, ©0492
534793, ■ t leijten2@chello nl 
WPVHelmond,) Neggers, Van't 
HofFstraat 4, 5707 ES Helmond, 
©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
LodewijkvanNassaustr 3,3331 
BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHerto^enbossche FV, R van Ach
terberg, Kloosterstraat 19 5301 
BM Zaltbommel, ©0418
680790, • reneuanachterber5(3) 
tiscali nl 
Heusden: 
PV BlackPennij.M LH Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , A E Sanders, 
Loosdrechtseweg245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470 
Hoek van Holland: 
IVPhilatclica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EKOudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoogeucen, H ) Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis Van Limburg Stirum
laan 19,9602 GN Hoogezand, 
©0598321282 
Hoorn: 
NVPVaJdelmfl WestFnesland, H ) 
van derMeulen, ' tRoems 9, 
1616 PN Hoogkarspel ©0228
561828 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
©0229230322 
Huizen: 
Postzecjeluereniginfl Huizen en Om
streken , G J Visscher, Co Bre
manlaan 26,1251HV La
ren,©0355387550, 
î aj visscher(5)hccnet nl 

K 

Kampen: 
n'Philatelica, JG Fidder, Gallé
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038 3315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsbur5,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B I W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH Kerk
rade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

L 

Langedijk: 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 

Leerdam: 
NVPV, A Versluis De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, • uersluis a(ó) 
worldonlme nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IV Philatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13,2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LWPV, W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider
dorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, vacant 
AV De Philatelist, WL Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320 221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe, M A Jimmink, 
Benedictijnenhove 25, 3834 ZA 
Leusden, ©0334945392, 
•Jmicheljimmink(a)u;anadoo nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe,) J M Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MH Zieuwent, 
©0544351848 
Lochem/Borculo: 
NVPV.GG Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo 
©0545272543, ^wxssenhurjj g(g) 
hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat 335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis(VPM),AC Ver
beek, Schuberdaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimburfl.CLM Jans
sen Christinastraat25, 6267 
AC Cadier en Keer 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra 
Wandelbosweg 1087,797' AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV 'Waterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme 
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ■ i" storm@)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burgemees
ter Van Trichdaan 116 3648 VK 
Wilms, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , R G Steenbergen, Bloe
menschans 20, 2215 DE Voor
hout, ©0252216525 
PV Onder de loupe, J M M Ooms 
Eijken Donck 6, 2211 SE Noord
wijkerhout, ©0252373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,JM G vanMuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150 8071 KP Nunspeet, ©0341

254522 

Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So

phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landsuchting, ©0243233454, 
• inJo@)nupi)nijme<jen nl 
FV Nouiopost, W I M Goossens, 
Vendelierstraati5, 6562 NA 
Groesbeek, ©0243974654, 
•luj j m floossens@)chelIo nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat35, 7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsoerenymcj Ommen en 
Omstreken, H Koningen, Tuin
fluiterstraat 10, 7731 ZN Om
men, ©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand J W Lan
se. Van Ostadestraat 58 4501 
KV Oostburg, ©0117454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh, B Crum
straat 19, 6866 AA Heelsum, 
©0317316649 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (Fr.): 
Stellinijweruer Filatelisten Vereni
jjinjj, P Rauwerda, Brink3, 
8423 TE Makkinga, ©0516
441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26,7591 GD Denekamp, 
©0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postze^elucr Iris', J W Goosens, 
Vincent van Goghlaan 53, 3351 
BT Papendrecht, ©078
6152093 
Purmerend: 
IV Philatelica J Groeneveld De 
Goedemeenti, 1447 PT Purme
rend, ©0299463850, 
•jejreyijroeneueldßjhctnct nl 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV DeGlobe.W JG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', R.P L Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, jjraerdts@) 
hetnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings
land 71, 6991 DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 ANLienden, 
©0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, W vd Velde, Gro
ningerweg 32, 9321 TC Peize, 
©0505032608 Ju) ud uelde(a) 
hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw J Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, ©0475321179 
Roosendaal: 
Pu Philatelica West Brabant, J A 

Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165

317509, • noordmail(5>hetnet nl 
PVRoosendaal, A J M Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0622438597, 
• anjouerhoei)en(o)home nl 
Rotterdam: 
PV Philatelica, JC Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 
3043 KK Rotterdam 
RPhV, mw N BoeckholtzKooi

man, Lauwersmeer 82,3068 
PW Rotterdam, ©0104562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , J H Veurink, Ter 
Weelstraat 18 7462 RT Rijssen, 
©0548515970, Jhcnueug) 
hotmail com 
Rijswijk: 
WPV Rijswijk, D van der Win

den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070

3931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,BG Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171DZ 
Sassenheim, ©0252216740 
Schagen: 
FV 'West/riesland, U Terpstra, le
penlaan 13,1741 TA Schagen, 
©0224298965 
Schoonhoven: 
SchoonhooenseVer van Postzegel 
Derzamclaars, H Schep, Benelux
laan 8, 2871 HG Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, F Fierens, Hertog Hend 
rikstraat 11, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
•jransenlia@)annaburcht nl 
Sittard: 
FVSittardco , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Shed recht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 28 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, Ju 
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvhet: 
IV Philatelica, mw M H deKort
Lievaart, Mercurmsstraat 6, 
3204 BM Spijkenisse, ©0181
616995 ■ malieu@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica.H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads 
kanaal, ©0599616693, 
• pzo kanaolstreek(3)zonnct nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Th HofPlat, 
Haulerweg 51, 8471AJ Wolve
ga, ©0561615153 

T 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115 697125 
PVZeeuuisch Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
Philatelistendub Tiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 



©0344"öi2378 
Tilburg: 
VPTTilburg, W F M Tukker, 
postbus 10418,5000 JK Tilburg, 
©0135714417,^vpttilburfl® 
planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV,; vanderMeulen,EIbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, JC Siebrasse, 
Heemcamp 16 3992 SJ Houten, 
©0306373634 

Vaals: 
PV Dnelondenpunf, H I Brouns, 
Karohngenstraat 9,6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe, H A Weerdesteijn, 
Doetincheniseweg48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272 
Veendam: 
FVVecndam e o , D J Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6,9645 NV 
Veendam, ©0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe, C A Meurer, Vival

distraatj, 3906 CA Veenendaal, 
©0318515062 
PV Frimarket, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee

nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVcldhouen, J J J Deltrap, 
De Wever g, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaah 
FV'DeGlobc,JF Florijn Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV PhilaVenlo,M JM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ Ven
lo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn , wnd C G K 
Timmer, Herman de Manstraat 
6, Vianan,©0347373396 
Vlaardmgen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardm
gen ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV, W F Broeke, K 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vlissingen, ©0118464109 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, R Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG Heus
den, ©0416665094 
VolkelUden: 
n'Philatclica, E K Roelfsema, 
Potbeker65 5384DNHeesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 
125,2253 AB Voorschoten, 
©0715614612 

W 

Waalwijk: 
WPV'DeLangstraat,JAM van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 5171 

JN Kaatsheuvel, ©0416 274760 
Wageningen: 
FV 'De Globe, N H Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©03174247H 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kammmga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV Waubach', J A Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©0455310054 
Weert: 
FilatehcaWcertco ,G P AH 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Wecsp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
PV De Snujfelaar, J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166 
Winschoten: 
IVPhilateIica,mw G R Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe, J J M Spekschoor, 
de Haare 3,7136 MH Ziewent, 
©0544351848 
FV'De Klomp, J Kersbergen, 
Abeelstraat 52,7101 LH Win
terswijk, ©0543512024 
Woerden: 
FVWoerden,GJ van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 

©0348567157, 'jilatclie 
u;oerden(2)u)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep, JJ Boel, Ko
ningin Sophiestraat 3, 3931CN 
Woudenberg, ©0332867483 
Wijchen: 
FV 'De Globe, J H G Gosselmk, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0648138239, 
•iejDanderueijte(ä)tele2 nl 

II 

Ilmuiden: 
PVIJmuiden,G Swets,Kon Em
mastraat i, 1975 BL IJmuiden, 
©0255516574, mcl rondzend
verkeer, i gsu)ets@frecler nl 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', D Fraay, 
Rembrandtstraat 10 1506 LT 
Zaandam, ©0757712477, 
'•idjTaay@chello nl 
Zeewolde: 
PVZeeu(olde,J Nollet, Pluutha
ven36, 3891AZZeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zeistcr Zegel Zoekers 2000, wnd P 
Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV'De Globe', J Niggebrugge, 

Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
©0264722637 
Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland,JC Sleu
tel, Lange Bloicweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 
2718 JA Zoetermeer, ©079
3613253 
Zuidlaren: 
IV Philatehca, H. Nijland, De Hil
de 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttinga, v d 
Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228 
Zwijndrecht: 
WPVZwijndrechte o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZu;olle,JW Havers, Den Uyl
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertenüe plaatsen. 
Dat Wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte Wilt stellen van 
een veremgmgsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar 5 euro 
en elke volgende regel 
2,50 euro. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Springer Uitgeverij bv i.o. 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 
5 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

Q GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 
€7,50 

€ 12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst van uw onnonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'en uakje' 

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

Naam af te schrijven van zijn/haar eigen bankof giro

nummer: 
Straat: 

PC+Plaats: (handtekening) 

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

Giro/banlcnummer: in behandeling genomen. Siuitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatehe'. 



postzegelmagazine vanJEL/CDF/MTEL/£ Nederland (JFN ) 

smooRN Redactie. De Goedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon: 029946 38 50 
M m.v. Willeketen Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelew/ijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen: Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 018340 39 52 

POSTBODE DE BOOT IN 

In de Biesbos brengt de 
postbode de post rond 
met een motorbootje, 
Zouden er ook andere 
postbodes zijn die hun 
post met een roeiboot 
bezorgen? In het Duitse 
Lehde komt de post al 
100 jaar lang met de 
boot. Om de natuur 
in het schilderachtige 
rivierengebied zo veel 
mogelijk te beschermen 
zijn motorvaartuigen 
verboden. De vrouwelijke 
postbode gebruikt dan 
ook haar spierkracht om 
met een speciale stok de 
boot voort te bewegen. 
ledere werkdag legt de 
postbode zo een afstand 
af van 8 kilometer. Zij 
bedient 80 huizen, 
20 zomerhuisjes en 
3 restaurants. Deze 
Zijn over land moeilijk 
bereikbaar. Naast het 
brengen van de post 
verzorgt de postbode 
ook allerlei bankdiensten. 
Daarmee is de postboot 
ook de kleinste Postbank 

^ van Duitsland. Wie van 
=> te voren afspraken met 
~ de postbode maakt, kan 
— ook voor geldhandelin
s gen met grote bedragen 
J^ terecht. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 

abonnees van De Posthoorn. 

622 ringen in abonnementen, etc. 

graag doorgeven aan de ledenad

ministratie van De Posthoorn: 

Noord 128, 4286 EE Almkerk, 

telefoon: 0183  40 39 52 

HET GEZICHT VAN DE 
KONINGIN 

Op 27 april heeft Peter 
van der Vorst, de beken
de koningshuisverslag
gever van RTL Boulevard, 
de tentoonstelling 
"Beatrix, ons gezicht" 
geopend. Je kunt de 
tentoonstelling nog tot 
en met 30 oktober zien in 
het Museum voor Com
municatie m Den Haag. 
Koningin Beatrix is "het 
gezicht" van Nederland. 
Daardoor is ze dus eigen
lijk een beetje ons gezicht. 
We komen haar tegen op 
postzegels en munten. 
In officiële gebouwen 
hangen haar portretten. 
Ze zijn gemaakt door 
kunstenaars als Herman 
Brood, Marte Röling en 
Peter Struycken. Het mu
seum heeft al die portret
ten bij elkaar gebracht. 
De vraag is nu wie de 
echte Beatrix m kunst 
heeft gevangen? Of heeft 
de koningin vele gezich

Peter van der Vorsf laat de nieuwste Beatrix postzegels zien De nieuwe directeur van het Museum voor 
Communicatie, Titus Yocarini, staat rechts van hem en peilt de reactie van het publiek. 

ten? Ca zelf eens kijken 
en bepaal welk portret jij 
het meest geslaagd vindt. 
Het leuke is dat je ook de 
verschillende ontwerpen 
voor de Beatrix post
zegels kunt zien. Hoe 
hadden de permanente 
postzegels eruit kunnen 
als de koningin met voor 
het stippenontwerp van 
Struycken had gekozen? 
Ook de ontwerpen voor 
de zegels van het zilveren 
jubileum zijn te bewon
deren. Als je uitgekeken 

bent op de Beatrixpor
tretten moet je beslist 
de rest van het museum 
ook verkennen. Het is 
echt de moeite waard. De 
Museumbende gaf het 
museum 5 sterren! 
Het Museum voor Com
municatie vind je in de 
Zeestraat op nummer 82. 
Van maandag t /m vrijdag 
is het geopend van 
1017 uur en op zaterdag 
en zondag van 1217 uur. 
Kinderen van 4 t /m 
12 jaar betalen 3 euro 

toegang, wie ouder is be
taalt 6 euro. Met een CJP 
kaart is de toegangsprijs 
4 euro en een gezins
kaart voor 4 personen 
kost 16 euro. 65plussers 
mogen naar binnen voor 
5 euro. 
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STEMPELS IN HET ROOD 
Het is dit jaar precies 80 : 
jaar geleden dat de eerste' 
frankeermachinestem ; 
pels werden gebruikt in ; 
Nederland. In een vol : 
gend nummer van Filate ; 
lie kun je daar meer over ; 
lezen. Sommige mensen j 
noemen deze stempels ; 
ook wel "roodfrankering" : 
vanwege de kleur die • 
meestal gebruikt wordt. ; 
Helemaal juist is die '. 
term niet. Bij de post | 

"roodfrankering" wan
neer op het postkantoor 
minstens 250 poststuk
ken werden aangeboden. 
Voorwaarde was wel dat 

het ging om drukwerk 
van hetzelfde soort. Het 
moest bovendien in de 
stempelmachine passen. 
Verzamelaars spreken in 
zo'n geval van "(massa)
baarfrankering". Het 
verschil met de frankeer
machinestempels is dat 
die bij bedrijven werden 
geplaatst. Roodfranke
ring gebeurde op het 
postkantoor. In januari 
1926 werd hiermee in 
Den Haag begonnen. 
Overigens waren de 
stempels ook in dit geval 
niet altijd rood. Soms 
was de inkt violet en ook 
zwart werd gebruikt. 

SCHRIJF EN WIN! 
We weten dat er veel 
leden zijn met mooie 
verzamelingen, waar ze 
graag over vertellen. We 
nodigen jullie uit om een 
artikel(tje) te schrijven 
voor De Posthoorn. Het 

mag over van alles gaan, 
je verzameling, een mooi 
poststuk, een bijzondere 
postzegel of iets wat met 
je club hebt meegemaakt. 
Stuur je bijdrage naar 
de redactie. Wij zullen je 
verhaal als het even kan 
in het blad opnemen. 
Voor het beste gepubli
ceerde artikel stelt JFN 
een mooie prijs beschik
baar. Bovendien is er voor 
iedere schrijver van een 
artikel dat we plaatsen 
een kleine verrassing. 

POST VOLGEN 

De postdienst van 
Thailand gebruikt de mo
dernste snufjes om haar 
klanten tevreden te hou
den. Vorig jaar werd een 
systeem in gebruik ge
nomen waarmee de post. 
gevolgd kan worden, Hej 
gaat om binnenlandse 
expresspost en aange
tekende stukken. Die krij
gen een streepjescode. 
De klant kan de cijfers ■ 
die daar bij horen op de 
computer intoetsen. Via 
internet kan hij dan zien 
waar zijn post op dat 
moment is. De Thaise 
post is trots op deze 
moderne techniek, die al 
door veel postdiensten 
wordt gebruikt. Op de 
Dag van de Commu j 
nicatie verscheen een 
postzegel waarop de 
technische vooruitgang 
centraal staat. 



Als jullie dezelfde 
hobby hebben als 
ik, ben je afgelopen 
maand een gat in de 
lucht gesprongen. 
Waarom? Omdat de 
Dag van de jeugd

filatelie in Burgers' 
Zoo gehouden 
v/ordt. Dat betekent: 
dierenpostzegels! 
En wij zijn gek op 
dieren. 

De grote katten 

■      " " " 1 ^'\%Hi 

Ik ben dol op kat

ten. Ook deze grote 
jongen zou ik zo op 
schoot nemen. Hij 
leeft in Afrika, op 
de kaart zie je waar 
hij voorkomt. De 
leeuw is het grootste 
roofdier van Afrika. 
Dit is het mannetje. 
Die herken je aan 
zijn grote haren in 
zijn nek. Dat zijn de 
manen. 

Ook een katje 

Dit is de genetkat, 
een sluipkat. Dit 
roofdiertje komt 
voor in Afrika. Maar 
we zien hem zelfs in 
Europa. Zie je dat er 
ringen op zijn staart 
zitten? 

I (Leupdtdo) 
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De panter komt 
voor in Afrika en in 
Azië. We kennen 
hem bruin en geel 
zoals op deze zegel. 
Maar een zwarte 
panter kennen we 
ook. Het zijn echte 
moordenaars, deze 
poesjes. Maaralleen 
's nachts, hoor. Over

dag ligt hij in een 
boom na te denken. 

De tijger 
En wat dacht je van 
de tijger? Ook geen 
lieverdje hoor. Heel 
wat mensen werden 
zijn slachtoffer. Het 
beest is niet bepaald 
voor de poes. Ze 
zijn wel heel erg 
mooi met die zwarte 
strepen. Er is een 
benzinemerk dat 
de tijger heel lang 
als symbool heeft 
gebruikt. Het wilde 

Symbool van perfekae. 

laten zien dat het pit 
had, net als de tijger. 
In sommige adver

tenties lieten ze de 
aardige broer van 
de gevaarlijke tijger 
zien. 

De boskat 
TANZANIA ; 100/. 

Dit is een serval, of 
boskat. Opvallend 
zijn de lange benen 
van deze kat en zijn 
grote oren. Hij jaagt 
op kleine dieren. Hij 
vangt een opvlie

gende vogel zó uit 
de lucht. Als hij de 
kans krijgt, steelt hij 
ook kippetjes. En hij 
kan ook goed vissen. 
Handig beestje dus. 

Het jachtluipaard 

'£TITS FELINS 

Essodoet'i 
watEidra. 

Deze kat is anders 
dan de andere kat

tensoorten. Hij heeft 
lange, dunne poten 
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en hij kan zijn na

gels niet intrekken. 
Wat ook apart is, 
is dat hij zijn prooi 
achterna rent. Goed, 
zegje, dat doen alle 
roofdieren. Maar 
deze rent de prooi 
héél lang achterna. 
Heb jij jouw kat wel 
eens een hele tijd 
zien rennen? Ik niet. 
Deze cheetah kan 
wel 8o km per uur 
rennen. Maar dat 
doet hij niet een uur 
lang, dat begrijp je. 

Cheetah aaien 

Nu ga ik je iets leuks 
vertellen over het 
jachtluipaard. Ik 
was eens op reis in 
Afrika.We kwamen 
langs een dieren

tuin. Nu moetje 
weten dat Afrika 
twee soorten dieren

tuinen heeft. In de 
ene tuin lopen de 
dieren vrij rond en 
dan zit jij opgesloten 
in de auto. In de an

dere loop jij vrij rond 
en zitten de dieren 
opgesloten. Ik was 
in de laatste. Bij 
binnenkomst stond 
er een mevrouw die 
vroeg: "Wilt u mis

schien een cheetah 

aaien?" Ik wist niet 
wat ik hoorde: zo'n 
gevaarlijk roofdier 
aaien? Maar ik wist 
het meteen: ja, 
natuurlijk! Ik kwam 
in een kooi met wel 
zes cheetahs. Ze 
lagen lekker in het 
zonnetje. Ik liep er 
op eentje toe en ik 
begon hem te aaien, 
je gelooft het niet, 
maar hij ging spin

nen. "PRRR",zei hij. 
Zijn haartjes waren 
heel stug en hard, 
lang niet zo zacht 
als van mijn eigen 
kat. En hij keek 
mij natuurlijk niet 
aan. Toen ik even 
ophield, ging zijn 
hoofd omhoog. "Ga 
door", zei hij, "dit 
bevalt me wel". Na 
een tijdje moest ik 
weer weg. Gelukkig 
heb ik er nog foto's 
van. 

Jouw verzameling 
Als jij ook zo dol 
bent op grote katten, 
maak je daar een 
verzameling van. Je 
plakt de zegels op 
een albumblad en je 
zoekt er nog meer 
dingen bij. Zoals 
een briefkaart, een 
stempel, postzegel

boekjes of velletjes. 
Die verzameling 
lever je in bij je 
jeugdleider. Zo doe 
je mee aan de Dag 
van de Jeugdfilatelie. 
We zien elkaar daar! 
Veel succes. 

QjvcfiAt^ \x>nny 



624 

Zegels die geen postzegels zijn 
Een paar jaar geleden werd de term "de filatelistische elemen
ten" bedacht. Onder die noemer kon je alle dingen onderbren
gen die je in een verzameling kon opnemen. In het begin waren 
er twaalf hoofdgroepen. Jan Bakker schrijft voor De Posthoorn 
over die filatelistische elementen. De artikelen zijn met name 
bedoeld voor de oudere lezers van ons postzegelmagazine, 
vandaar de naam van deze rubriek "De Grote TwaalP. 

Het begin van mijn 
verhaal van deze maand 
ligt rond 1965 Het Ara
bische schiereiland stond 
toen nog m de atlassen 
vermeld als Palestina, 
Trans-Jordanie, Koeweit, 
Sa'oedie, Oman, Hadra-
maut, het onbelangrijke 
Franse stadje Sjeik Said 
en de Britse kroonkolo
nie Aden Daaromheen 
waren er m de Rode 
Zee, de Arabische Zee, 
de Golf van Oman en 
de Perzische golf vele 
eilandjes Zij werden 
bijna allemaal bestuurd 
door de Fransen en de 
Britten Zoals overal m 
de wereld kregen zij ook 
daar steeds minder in
vloed Veel landen wilden 
onafhankelijk worden De 
Britten trokken m 1948 
weg uit Palestina, Jor
danië en Egypte namen 
het meteen in bezit Het 
joodse volk wilde een 
eigen staat en stichtten 
Israel 

Roofstaatjes 
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Het Arabische schierei
land IS een gebied waar 
veel olie en gas te vinden 
zijn Het werd geregeerd 
en beheerd door enkele 
families die er flink aan 
verdienden Postaal 
gezien was daar ook lang 
met alles correct gere
geld Aden en de kleine 
roofstaatjes rondom de 
stad werden in bezit ge
nomen door Jemen Als 
ik in mijn oude Bosatlas 
kijk zie ik dat de zuidkust 
van de Perzische Golf 
"Piratenkusf'wordt ge 
noemd We nemen Aden 
als postaal voorbeeld 

Tot 1 april 1937 viel het 
postaal onder Brits Indie 
Vanaf die datum tot 
eind 1965 gaf het totaal 
87 postzegels uit Een 
roofstaatje rondom Aden 
Hadramaut gaf vanaf 
1942 tot 1965 eigen ze
gels uit, totaal 64 stuks 
Kathiri State of Seiyun 
kwam met 41 zegels 
totaal uit Vanaf 1966 was 
werkelijk het hek van de 
dam Het hele Arabische 
schiereiland werd ook 
postaal opgedeeld in al
lerlei landen en staatjes 
Aden werd opgenomen 
in Zuid-Jemen Bahrein, 
Oman Qatar, Abu Dhabi 
en Saoedi Arable werden 
onafhankelijke staten 
Iedereen wilde vanaf dat 
moment zijn eigen post
zegels uitgeven En daar 
IS men wel m geslaagd 

Handel 
Niet alleen om in de ei
gen behoefte te voorzien, 
maar vooral om er zoveel 

mogelijk aan te verdie
nen, verzon men van het 
begin al van alles En zo 
kwamen allerlei zegels 
op de markt, die speciaal 
voor verzamelaars be
doeld waren Ajman en 
Fujeira waren de eerste 
roofstaatjes die zich met 
succes op deze handel 
stortten Het leverde zo
veel geld op dat andere 
staatjes hetzelfde gingen 
doen Er kwamen al
lemaal mooie plaatjesze
gels met tremen, katten, 
schilderijen, ruimtevaart 
en zelfs schaatsen De 
serieuze postzegelbla-
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den en catalogi namen in 
het begin al deze zegels 
op in hun uitgaven Het 
duurde enige tijd voor 
men in de gaten had dat 
er iets niet m orde was 
In de jaren '70 bood een 

firma uit Denemarken 
onder verschillende 
namen enorme hoeveel
heden zegels aan tegen 
hele lage prijzen De ech
te zegels bood hij hierin 
aan met de vermelding 

ARABÏÏIÈ 
De Arabische Liga 

omvat 
E G Y P T E 

S Y R I Ë 
L I B A N O N 
TRANSJORDANIE 
S A ' O E D I E 

I R A K 
J E M E N 

ABEgSj-lJlE " '̂ BRITS, SOMAULAND^^ 

van de Michel-catalogus 
waarde Al het andere 
werd vermeld met een 
"tegenwaarde" van "x" 
Duitse Mark Als je vlug 
bestelde kreeg je er iets 
gratis bij, maar je moest 
wel vooruit betalen 
De ofRciele postdienst 
van Jemen verkocht de 

handelaar oude voorra
den Deze werden door 
hem voorzien van het 
stempel Sana'a 31 5 62 
Dat gebeurde ook op 
postzegels die later 
waren uitgegeven 

Niet officieel 
Toen de uitgevers van 
catalogi m de gaten had
den dat er geen sprake 
was van zuivere koffie, 
werden de zegels niet 
meer m de catalogus 
opgenomen Wees dus 
op je hoede Staan er 
zegels met in een goede 
catalogus (bv Michel of 
Yvert) dan zijn het meest
al geen officiële postze
gels Je mag ze natuurlijk 
verzamelen, maar in een 
tentoonstellmgscollectie 
horen ze niet thuis 

Jan Bakker 



POSTSCRIPTUM 
STAMPKIDS CLUB, 
GROOTSTE JEUGD
CLUB VAN NEDER
LAND 
De StampKids Club 
is de internetclub 
van JeugdFilatelie 
Nederland (JFN). Ze 
is speciaal bedoeld 
voor kinderen die in 
plaatsen wonen waar 
geen postzegelvereni
ging is. Met bijna 500 
leden is het inmiddels 
de grootse jeugdclub 
van Nederland. Als je al 
lid bent bij een andere 
vereniging mag je ook 
lid worden van de 
StampKids Club zolang 
je nog maar geen 18 
bent. De jeugdclub 
wordt begeleid door 
jeugdleiders van JFN. 
Je hoeft niet in Neder
land te wonen om lid 
van de club te worden. 
Er zijn ook al veel leden 
uit België, maar ook 
uit ZuidAfrika, Kenia, 
NieuwZeeland en Zwit
serland. Alle postzegel
verzamelaars tussen de 
616 jaar zijn welkom. 
Wat vind je zoal bij 
de Stamp Kids Club? 
Postzegelnieuwtjes, 
postzegelweetjes, gratis 
postzegels, ruilbox 
met andere leden van 
de club, puzzels met 
prijzen, leuke links naar 
postzegelsites op inter
net veel meer. 

Wil je ook lid worden? 
Surf dan naar http:// 
www.stampkids.org en 
klik op "Lid worden?" 
Het is helemaal gratis. 
Veel surfplezier! 

De ZuidAfrikaanse leden 
van de Stamp Kids Club 
Merlind, llka en Chris 
hebben meegedaan aan 
de Nationale StampKids 
Postzegeltentoonstelling 
JUNASS2005 in Bloem
fontein (ZuidAfrika), die 
werd gehouden van 1517 
juli 2005. Meer nieuws 
over dit drietal en foto's 
kun je bekijken op de 
website van de Stamp
Kids Club 

OPGAVEN VOOR DE FILAMARATHON 2006 

Doe jij ook mee met de 
Filamarathon? Iedereen 
die lid is van een postze
gelclub kan zich inschrij
ven. Het is de bedoeling 
datje 6 of 12 bladen 
maakt. Je moet elk van 
de volgende opdrachten 
uitvoeren. Als je voor 6 
bladen kiest, krijgt elke 
opdracht i blad. Kies je 
voor 12 bladen dan krijgt 
elke opdracht 2 bladen. 
Het is de bedoeling 
dat je zoveel mogelijk 
fllatelistische elementen 
gebruikt. Vergeet niet je 
materiaal toe te lichten 
met verbindende teksten. 
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Dit zijn de opdrachten: 
1. Vertel door middel 

van de fllatelistische 
elementen op 1 of 2 
bladen iets over de 
stad Arnhem. 

2. Laat 1 of 2 bladen zien 
met postzegels over 
landen die liggen in 
OostAfrika (mag b.v. 
een afbeelding met 
haardrachten zijn) 

3. Maak i of 2 bla
den met dieren en 
roofdieren uit Oost
Afrika (postzegels, 
maximumkaarten enz). 

4. Maak 1 of 2 bladen 
met vogels die in 
Afrika voorkomen. 

5. Maak 1 of 2 bladen 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Posthoorn 
is toegestaan, maaralleen 
met bronvermelding. 

met postzegels en 
andere filatelistische 
elementen over bomen 
en planten die in Afrika 
voorkomen. Schrijf de 
namen erbij. 

6. In Nederland ken
nen we een aantal 
dierentuinen. Gebruik 
de fllatelistische 
elementen om te 
laten zien in welke 
Nederlandse steden 
er een dierentuin is en 
noem de naam van de 
dierentuin. Voorbeeld: 
een postzegel met een 
stempel van Eindho
ven en de naam van de 
dierentuin "Dierenrijk 
Europa" of een maxi
mumkaart van Amster
dam en de naam van 
de dierentuin wordt 
dan "Artis". Ook hier 
heb je de keuze uit 1 of 
2 bladen. 

Vraag zo snel mogelijk 
een wedstrijd formulier 
aan bij: Arno Oomis, 
Postbus 207, 5000 AE 
Tilburg. Ook de jeugd
leiders kunnen weer aan 
deze wedstrijd deelne
men in de jeugdleiders 
klasse. 

WEET )lj ...HOE DE STRUISVOGEL AAN ZIJN 
LANGE NEK KOMT? 

De krokodil vroeg de 
struisvogel om zijn 
tanden schoon te maken 
De struisvogel wilde dat 
wel doen en stak zijn 
kop in de bek van 
de krokodil. Maar 
de krokodil zag 
in de struisvogel 
een lekker maaltje 
en klapte zijn bek 
dicht. Hij probeerde de 
struisvogel het water 
in te trekken. Maar de 
struisvogel was sterk, 
zette zijn poten schrap 

en begon terug te trek
ken, want hij wilde nog 
niet dood. Ze trokken en 
trokken en de nek van de 
struisvogel werd langer 

en langer. Na een 
tijdje werd de 
krokodil moe en 
moest loslaten. 
De arme struis
vogel rende weg. 

En sinds die tijd leeft de 
krokodil op zanderige 
plaatsen, ver verwijderd 
van rivieren. 
(sprookje uit Sesotho, Zuid^rika) 

■ * PUZZEL 
SEPTEMBER 

We hebben 
7 vragen die je kunt 
beantwoorden als je deze 
Posthoorn goed hebt 
gelezen. 

1. Noem de Duitse plaats 
waar de post met een 
boot wordt bezorgd. 

2. Welk roofdier mocht 
Willeke aaien? 

3. In welk jaar werden 
voor het eerst in 
Nederland roodfranke
ringen gebruikt? 

4. Hoeveel postzegels 
gaf Aden uit van 1937 
tot en met 1965? 

5. Hoeveel leden heeft de 
StampKids Club? 

6. Welk dier hielp de 
struisvogel aan zijn 
lange nek? 

7. Welk dier wordt 
gebruikt als symbool 
voor een benzinemerk? 

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

tPUZZEL 
SEPTEMBER 
Dit is een 
puzzel voor ie

dereen die De Posthoorn 
leest, junior en senior! 
We laten 3 fragmenten 
zien van Nederlandse 
postzegels. 
Welke postzegels zijn 

het? Schrijf de NVPH
nummers op en stuur 
deze in een fllatelistisch 
gefrankeerde envelop 
naar de redactie van De 
Posthoorn, De Goede
meent 1,1447 PT Purme
rend. Vermeld ook naam 
en adres. De antwoorden 
moeten voor 15 novem
ber 2005 binnen zijn 
bij de redactie. Onder 
de goede inzendingen 
verloten we een Mooi 
Nederlandvelletje 2005. 

De volgende uitgaven van JFN zijn te koop in de JFN Winkel: 

ABC van het postzegels 
verzamelen, 
deel 1, 8e druk, 2003 
€ 7,00 / 4,20 (iedenJFN) 
ABC van het postzegels 
verzamelen, 
deel 2, herziene druk 
2001 
€ 12,50 / 5,70 (IedenJFN) 

ABC van het postzegels ; 
verzamelen, '. 
deel 3, 26 druk 1998 • 
€ 18,00 / 9,00 (IedenJFN) t 
Ongewenste uitgiften : 
en maakwerk ; 
€ 2,50 / 1,00 (IedenJFN) l 
Woordenlijst • 
FN; DN; EN : 

€ 5,70 / 3,20 (leden )FN) 

Alle prijzen zijn exclu

sief portokosten. 
De boeken kunnen 
besteld worden bij 
Paul van Os 
(0548623399), 
boslust(5)hotmail.com 625 

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

http://
http://www.stampkids.org
http://www.stampkids.org
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BONDSADRJESSEN 

Bondsbureau 
Zeelant laani i , 3526 AK Utrecht 
(©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-maih bondsbureau(3)nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, C0313-413704 

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

Penningmeester 
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WORKSHOP BEGELEIDING BEGINNENDE 
EXPOSANTEN: VERNIEUWDE OPZET 

Wie kreten leest als 'Ver
nieuwd« samenstelling!' of 
'Nu nog beter!' weet dat het 
beschreven product vaak 
duurder wordt. Hij krijgt 
bovendien het gevoel dat 
er tot nu toe inferieure 
waar werd verkocht. 
Bij de Workshop BBE 
niets van dat alles: u 
krijgt alleen maar méér, 
terwijl het vaste docen
tenteam (bestaande uit 
Daan Koeleu)ijn en Sjoerd 
Bangma) nog steeds gra
tis werkt! 
Waar gaat het om? Op 
Postex 2005 in Apeldoorn 
organiseert de Commis
sie Filatelistische Vor
ming weer een Workshop 
BBE (Begeleiding Begin
nende Exposanten). 
Deze cursus is bedoeld 
voor diegenen die voor 
het eerst willen meedoen 
aan een wedstrijdtentoon-
stelling en ook voor ver
zamelaars die al eens 
hebben geëxposeerd, 
maar graag een hogere 
bekroning nastreven en 
daartoe hun kennis nog 
eens willen opfrissen. 
Tijd: zondag i6 oktober 
om 10.30 uur. Via de om

roepinstallatie in de 
Americahal wordt be
kend gemaakt, waar de 
deelnemers precies wor
den verwacht. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel is het praktijk
gedeelte, waarbij aan de 
hand van de aanwezige 
verzamelingen wordt ge
keken naar de belangrijk
ste aspecten die bij het 
tentoonstellen een rol 
spelen. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan 
thematische als aan tra
ditionele en posthistori
sche verzamelingen. 
Nieuu) is dat we de deel
nemers vragen ons voor
af te vertellen waar ze 
mee bezig zijn. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar het mag ook later) 
een schetsje of opzetje 
mee te sturen van waar u 
mee bezig bent. Zo kun
nen we ons voorbereiden 
en beter inspelen op ie
ders individuele wensen 
en problemen. 
De workshop BBE is gra
tis toegankelijk voor in
dividuele leden van bij de 
Nederlandse Bond aan

gesloten verenigingen. 
De bij de workshop beho
rende brochure BBE is op 
het Bondsbureau te ver
krijgen voor € 3.50 (ex
clusief € 1.50 verzend
kosten). Het is de bedoe
ling dat de deelnemers 
dit boekje (ruim veertig 
pagina's) vooraf bestude
ren. 
Aanmelding: voor lo ok
tober a.s. bij het Bonds
bureau van de NBFV, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht, telefoon 030-
2894290, e-mail 
nb^@nbft;.nl. De opzetjes 
van uw verzameling kunt 
u sturen naar S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan't Haringvliet 
0fsbangma@xs4all.nl. 
Niet iedereen zal in de 
gelegenheid zijn om naar 
Apeldoorn te komen. Als 
er bij een vereniging en
kele mensen in de 'voor
bereidingsfase' voor het 
tentoonstellen zitten, is 
het ook mogelijk dat we 
op een verenigingsavond 
komen, uiteraard met 
een slechts beperkt aan
tal demonstratiecollec
ties. Interesse? Neem 
contact op met een van 
de hierboven genoemde 
adressen. 

H.P.G. VAN DER LIENDEN (PV BREDA): 
LID VAN WAARDERING VAN DE BOND 

Tijdens de ledenvergade
ring van de Postzegelver
eniging Breda op 28 juni 
jl. kreeg de heer H.P.G. 
uan der Lienden uit handen 
van Bondscommissaris 
de heer P. Walraven de 
Gouden Bondsspeld met 
Robijn, de hoogste on
derscheiding als Lid van 
Waardering van de Bond. 
De heer Van der Lienden 
ontving deze onderschei
ding naar aanleiding van 

zijn afscheid, na 36 jaar 
penningmeester van de 
Postzegelvereniging Bre
da te zijn geweest, welke 
werkzaamheden hij 
steeds nauwgezet en met 
een enorme inzet heeft 
uitgevoerd. De heer Van 
der Lienden heeft zich 
steeds ingezet voor het 
promoten van de hobby 
Filatelie. Hij was een zeer 
trouwe vertegenwoordi
ger van het Maandblad 

Filatelie op de regiover
gaderingen en mede on
der zijn bezielende lei
ding zijn diverse postze
geltentoonstellingen in 
Breda georganiseerd, die 
alle succesvol zijn verlo
pen. De heer Van der 
Lienden blijft overigens 
actief als penningmees
ter van het Maandblad Fi
latelie. 
Wij wensen hem nog vele 
gezonde en werkzame ja
ren toe, in zijn functie 
van penningmeester van 
het Maandblad Filatelie! 

lid van Waardering H.P.G. van der Lienden (rechts) uiordtgefelicitecrd door Bondscommissans P, Walraven. 

BEKERTOERNOOI IN 
NIJMEGEN 

Op zondag 5 maart 2006 
wordt in de zalen van het 
wijkcentrum 'De Klokke-
toren', Slotemakerde 
Bruïneweg 272 (hoek 
Muntweg), door de actie
ve Nijmeegse filatelisten-
vereniging Nouiopost weer 
de jaarlijkse postzegel-
promotiedag gehouden. 
Van 10 tot 17 uur is dan in 
de zalen van het wijkcen
trum van alles te zien en 
te ontdekken over post
zegels en wat er zoal bij 
hoort. 
Op de dag wordt de tradi
tie voortgezet om het Be
kertoernooi van de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen te 
organiseren. De organi
satie van dit toernooi is 
Nouiopost voor een be
paalde tijd toegewezen 
door de Nederlandse 
Bond, in verband met de 
goede organisatie van 
eerdere uitvoeringen in 
Nijmegen. 
Het toernooi wordt die 
dag in een van de zalen 

B 
van 'De Klokketoren' ge
houden. Het gaat om 
voordrachten in het on
derdeel 'algemene' of 
'thematische' filatelie, 
ondersteund door een 
diapresentatie van post
stukken en postzegels. 
Een deskundige jury be
oordeelt de deelnemers, 
die uit het gehele land 
komen. De winnaar van 
elke categorie krijgt een 
medaille en de wisselbe-
ker. 
Genoeg reden dus om 
met zijn allen op zondag 
5 maart 2006 naar 'De 
Klokketoren' te komen. 
De toegang is gratis en er 
is ruime gratis parkeer
gelegenheid in de buurt. 
Wilt u deelnemen aan het 
Bekertoernooi op 5 maart 
2006 in Nijmegen? Neem 
dan nu contact op met de 
heerP. Grutters (e-mail
adres plmgrutters(a)u;ana-
doo.nl) of de heer Jo 
Toussaint (e-mailadres 
j.p.toussamt(3)planet.nl) 
van Nouiopost in Nijme
gen. 

http://www.nbfv.nl
http://%7bwww.nbfv.nl
mailto:0fsbangma@xs4all.nl
http://doo.nl


POSTEX 2005 IN APELDOORN: 
EEN GEVARIEERD EVENEMENT 

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, een-
kader, jeugd, voordrukal-
bumbladen, catalogusin
zending en propaganda). 
De plaats is als vanouds 
de Americahal, Laan van 
Erica 50. 
Openingstijden: op vrij
dag 14 oktober en zater
dag 15 oktober van 10 tot 
17 uur en op zondag 16 
oktober van 10 tot 16 uur. 
De toegangsprijs be
draagt € 5.- per persoon; 
jeugdigen tot en met 17 
jaar hebben gratis toe
gang. Ook het parkeren 
is gratis. Waar is dat nog 
het geval? Een passe-par-
tout (€ 10.-) geeft recht 
op onbeperkte toegang 
gedurende drie dagen. 
Wat is er nog meer te be

leven tijdens Postex 
2005? Op alle dagen 
wordt een presentatie ge
houden door het Audiovi
sueel Centrum (AVC) van 
de Bond met een aantal 
dialezingen. De presen
tatie wordt gehouden in 
de Matenzaal. 
Op zaterdag zal de Regio
raad van de NBFV zijn 
bijeenkomst houden (de 
agenda wordt naar de 
verenigingen gezonden). 
Op zondag zal de NBFV 
een workshop organise
ren om gemteresseerden 
kennis te laten maken 
met een cursus BBE. 
Deze bijeenkomst zal 
worden gehouden in een 
van de zalen bovenin het 
complex. Zie voor meer 
informatie elders op deze 
pagina's. 
Meer informatie over het 
Postex 2005 vindt u elders 
in deze editie van het 
maandblad Filatelie. 

ENVELOP 'DAG VAN 
DE POSTZEGEL 2005' 
Op 14 oktober geeft de 
NBFV op Postex 2005 in 
Apeldoorn (14,15 en 16 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel uit. 
De envelop draagt num
mer 37 en is - net als in 
de afgelopen acht jaar het 
geval was - ook dit keer 
weer ontworpen door 
Paul Walraven uit Amers
foort. Ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel wordt op Postex 2005 
ook een bijzonder post
stempel gebruikt. 
De envelop is op zaterdag 
en zondag verkrijgbaar in 
de speciale 'Dag van de 
Postzegel'-stand en kost 
blanco € 0.75; met post
zegel en stempel is de 
prijs € 1.50. Ook de enve
loppen uit eerdere jaren 
zijn - zij het in beperkte 
mate - nog verkrijgbaar. 
Wie de envelop niet tij

dens Postex 2005 kan be
machtigen, kan ook nog 
terecht op de speciale Da
gen van de Postzegel die 
in Rotterdam (28, 2g en 
30 oktober) en in Am
sterdam (12 en 13 novem
ber) worden gehouden. 
Ook op onderstaande 
adressen kan de speciale 
envelop worden besteld 
(€2.25, inclusiefver-
zendkosten): 

Comité Dag van de 
Postzegel Rotterdam 
H.R. Holststraat 26 
3141 BL Maassluis, 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 1543700, o.v.v. 
van uw naam en adres). 

Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
Haya v. Somerenstraat 50 
1187 RB Amstelveen, 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 9359986, o.v.v. 
van uw naam en adres. 

NEDaUSMl I K ^ 

'DIE OPDRUKKEN 
ZIJN TOCH VALS!?' 

Een opmerking die verza
melaars vaak horen als ze 
opdrukzegels van de Ja
panse bezetting van het 
voormalig Nederlands-
Indië aantreffen is: 'Die 
opdrukken zijn toch 
vals!?'. Soms is dat waar, 
maar het kunnen ook op
drukken zijn die volko
men echt zijn en bijzon
der waardevol. Zulke op
drukzegels kunnen ech
ter alleen op echtheid 
worden beoordeeld door 
verzamelaars die daar 
een diepgaande studie 
van hebben gemaakt. Het 
gaat dan om verzame
laars zoals men die kan 
aantreffen bij de gespe

cialiseerde vereniging Dai 
Nippon. 
De heer Leo B. Vosse van 
Dfli Nippon heeft in de
cember 2001 de tweede 
editie van een standaard
werk gepubliceerd: Cata
logue o/the Postage Stamps 
ojthe Netherlands East In
dies under Japanese Occupa
tion 1942-1945. In deze 
catalogus zijn op 270 pa
gina's de vele opdrukken 
beschreven met bijzon
der fraaie afbeeldingen in 
kleur. Zo kan de verza
melaar zien of zijn of 
haar opdruk voorkomt en 
kan hij eventueel een eer
ste indruk verkrijgen of 
de opdruk echt of vals 
kan zijn. Dan weet men 
ook of het de moeite 
waard is de zegel met op

druk te laten keuren op 
echtheid. 
Het boekwerk, dat in het 
Engels is geschreven, is 
verkrijgbaar bij de Servi
ce-afdeling van de NBFV. 
U kunt de catalogus be
stellen door overmaking 
van € 38.- (inclusief por
tokosten) op Postbankre
kening 2015960 ten 
name van Service-afde
ling, onder vermelding 
van bestelnummer 128. 
Een must voor de verza
melaar van opdrukken uit 
de Japanse bezettingstijd 
en een lust voor het oog 
voor de belangstellende 
verzamelaar. Zie ook de 
bespreking van Peter 
Storm van Leeuwen in 
'Filatelie' van juli/augus
tus jl. 

BOEKEN VAN DE SERVICE-AFDELING OVER 
STEMPELS EN STEMPELAFDRUKKEN 

stempels en het gebruik 
en de afdrukken ervan. 
Hieronder een overzicht 
van de titels, prijzen (in

clusief verzending) en 
bestelnummers. 
Sommige boeken zijn 
slechts beperkt voorra
dig: zie de tussen rechte 
haken [ ] vermelde aan
tallen. 

De Service-afdeling van 
de Bond beschikt over 
een aantal boeken die 
voornamelijk gaan over 

Nr Titel: Prijs: 
018 Wart, v.d: Machinestempel 6e druk tot juli'gi [i] € 7.25 
020 Spoorwegmuseum: Spoor en Post € 5.00 
030 Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) € 7.50 
040 Benders: Postal History Curacao € 7.50 
047 Wart, v.d.: Reclame-en gelegenheidsstempels Nederland, 6e druk [2] € 5.00 
080 Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek'De Philatelist'1927-1939 € 20.00 
082 Bulterman: Nederlands-Indie langstempels 1864-1913 der hulpkantoren 

en bestelhuizen, tevens herzien kantorenschema [3] € 12.45 
087 Voorafstempeling Nederland deel I t/m VII in twee ringbanden € 80.00 
087 Voorafstempeling Nederland deel XI € 9.00 
III Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus Nederlands-Indie 1864-1942 € 66.15 
130 Delbeke: De Nederlandse Scheepspost Nederland-Oost-Indie 

1600-1900 (met catalogus van stempels) € 65.00 
133 Adema: The First Postage Dues, Holland'3S'Markings 1667-1811 [3] € 85.00 
136 Beekv.d.: De Poststempelfabriek bij 's Rijks Munt 1865-1901, 

inclusief CD/ROM bewerkt door A.P. de Goede € 32.25 

REGIORAAD TIJDENS 
POSTEX 2005 

Er zal een bijeenkomst 
van de Regioraad worden 
gehouden op zaterdag 15 
oktober 2005, van 10.30 
tot 15 uur, tijdens Postex 
2005 in Apeldoorn. 
Dit in tegenstelling tot 
eerdere berichten, waarin 
als datum 8 oktober en 
als plaats het Bondsbu
reau te Utrecht werden 
vermeld. 

TENTOONSTELLING ONDER FiP-PATRONAAT 
IN MALAGA (SPANJE): ESPANA 2 0 0 6 

Van 7 tot en met 13 okto
ber 2006 wordt een we-
reldtentoonstelUng on
der FlP-patronaat gehou
den in Malaga (Spanje): 
Espaiïa 2006. 
Inzendingen voor alle 
tentoonstellingsklassen 
zullen op deze expositie 
mogelijk zijn. Op dit mo
ment is helaas nog geen 
nadere informatie be

schikbaar. Verzamelaars 
die belangstelling heb
ben om deel te nemen 
aan deze tentoonstelling 
kunnen zich nu al aan
melden bij de heer H. 
Buitenkamp, Van Beres-
teijnstraat 26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 059-
8636165. 
Omdat voor deze ten
toonstelling de regels 

van de FIP gelden, moet u 
op nationaal niveau mini
maal Verguld zilver (75 
punten) hebben behaald. 
Voor eenkaderinzendin-
gen moet in Nederland 
minstens diamant (34 
punten) zijn behaald op 
een tentoonstelling in ca
tegorie 2 of 3. 
Zodra nadere informatie 
beschikbaar is, zal die 
aan de belangstellende 
verzamelaars worden 
toegezonden. 

RECTIFICATIE BOEK 
WEENSE DRUKKEN 

In de bespreking van het 
boek Catalogue Vienna & 
Philadelphia Printings and 
Sub Anas ojthe Republic of 
Indonesia (zie de Bonds
pagina's in Filatelie, 
juli/augustus 2005, pagi
na 540) is de verkoop
prijs helaas onjuist ver
meld. De prijs is niet 
€16.25, maar €35.- (in
clusief verzending) 



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

NEDERLAND 
Misschien een idee voor 
TPG Post: voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
met foto's van de prin
sesjes Catharina-Amalia 
en Alexia? In maart 1940 
gaf de PTT al kaarten uit 
met foto's van de prin
sessen Beatrix en Irene. 
De foto's waren gemaakt 
door de trotse vader prms 
Bernhard en de kaarten 
werden verkocht met een 
toeslag ten bate van het 
Algemeen Steuncomite'ig^g. 
Die briefkaarten hebben 
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een korte looptijd gehad; 
ze werden enkele maan
den na de Duitse inval uit 
de roulatie genomen. 
Onlangs vond de heer 
S. Drukker een particulier 
bedrukt exemplaar van de 
kaart van 3 cent [i]. De 
kaart werd in april 1940 
door KLM-iuerkkleedin f̂l-
bnek EHCO uit Haaksber
gen als relatiegeschenk 
verzonden. 

BELGIË 
In het kader van de actie 
OK, ik stop met roken is een 

bijzonder postwaarde-
stuk uitgegeven [2]. Het 
is een briefkaart met als 
zegelbeeld de Huiszwa-
luw van André Buzin 
(€ 0.44) en daarnaast de 
tekst Deze uoorgefrankeerde 
kaart is/ een cadeautje i>an 
De Post./ Nationale Non Pri
or-zending. Er bestaat een 
Franstalige en een Neder
landstalige versie. Deze 
kaart was niet aangekon
digd en bleek - uitslui
tend op maandag 27 juni 
2005 - gratis op de post
kantoren verkrijgbaar. 

Het was de bedoeling dat 
de afzender de briefkaart 
stuurde aan een roker en 
dat die de belofte op de 
kaart ondertekende en 
hem (in een envelop) te
rugstuurde aan de afzen
der. Of de actie een suc
ces geworden is, weet ik 
niet. Maar Belgie-verza-
melaars kunnen weer op 
jacht naar een mooie aan
winst. Dank aan collega 
Dreujes Veenstra, die deze 
melding van Willy De 
Doncker uit Aalst doorgaf. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Oekraïne 
Een luchtpostenvelop uit 
Oekraïne, volgens het 
jaartal op de achterzijde 
daterend uit 2002, heeft 
een zegelbeeld met kore
naren en bloemen [3]. De 
envelop werd verstuurd 
naar Nederland in de
cember 2004. Bij wijze 
van waardeaanduiding 
staat in het zegelbeeld 
een symbool dat lijkt op 
een euroteken, maar dat 
een gewone letter is in 
het Cyrillische schrift 
waarmee het Oekraïens 
weergegeven wordt. 

Twee postwaardestukken 
ter gelegenheid van Pa

sen 2005. Het orthodox 
paasfeest zoals dat in 
Oekraïne gevierd wordt, 
valt een tijdje na het 
onze. 
- een envelop met in het 
zegelbeeld van 45 k. de 
frontale afbeelding van 
een kerk [4]. Links op de 
voorzijde een fragment 
van een icoon uit het Na
tionaal Museum in Lvov 
(Lemberg). Besteldatum 
achterzijde: 15-03-2005; 
- een voorgefrankeerde 
prentbrieflcaart met in 
het zegelbeeld van 45 k. 
een feestelijke taart met 
daar omheen beschilder
de eieren [5]. De beeld-
zijde toont een soortgelij
ke afbeelding. Bestel
datum 27-12-2004. 

Het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, zestig jaar 
geleden, werd in mei 
2005 herdacht met de uit
gifte van een envelop in 
C6-formaat [6]. 
Het zegelbeeld is zoals 
gebruikelijk 45 k. 'Vre-
desmonument'; in de lin
kerbenedenhoekvan de 
envelop staat een afbeel
ding gebaseerd op de his
torische foto van solda
ten die de Russische vlag 
op de Reichstag in Berlijn 
planten (2 mei 1945). 



Oostenrijk 
Behalve de drie sets voor
gefrankeerde enveloppen 
(zie de melding in juni) is 
in Oostenrijk op 7 febru
ari 2005 ook een brief
kaart verschenen met een 
zegelbeeld uit de reeks 
Österreich; klassisch-modern. 
Het is een kaart van 55 
eurocent met een afbeel
ding van de klokkentoren 
van Graz [7]. Een set van 
tien stuks kost€ 5.50. 

Op 5 mei Z005 l<wam een 
briefkaart uit ter gelegen
heid van de Dag van de 
Jeugd op de tentoonstel
ling Ouebno 2005 [8]. In 
het zegelbeeld (€ 0.55) is 
een brok pyroop-erts af
gebeeld. Deze delfstof, 
waarvan de naam afge
leid is van het Griekse 
pyropos ('op vuur gelij
kend'), is in chemische 
termen een magnesium-
aluminiumgranaat. 

Eveneens uitgebracht op 
5 mei 2005: een envelop 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Der Hel-
denber̂  in Klein Welz-
dorf De envelop in for
maat C6 heeft een zegel
beeld van 55 eurocent 
met een afbeelding van 
prehistorische cirkelgra
ven in Beneden-Oosten
rijk. Op de linkervoorzij
de ziet men het monu
ment op de Heldenberg. 

Polen 
Een aantal briefkaarten 
ter aanvulling van eerde

re meldingen van brief
kaarten uit 2004. Alle 
kaarten hebben een 
waardeaanduiding van 
1.25 zl. 
- historische gebouwen, 
verschillende kaarten 
met zegelbeeld en illus
tratie, o.a. theaters in 
Warschau, Poznan, Lun-
lin en Krakow (juli 2004); 
- 2iste Internationaal 
Congres over Praktische 
en Theoretische Mecha
nica; zegelbeeld brug, il
lustratie logo, stadsge
zicht en vlaggen (12 au
gustus 2004); 
- 20ste verjaardag van de 
moord op priester Jerry 
Popieluszko; zegelbeeld 
portret, afbeelding Paus 
Johannes Paulus II aan 
het graf van Popieluszko 
(ig oktober 2004) [9]; 
- 50 jaar Nationale Ge
zondheidsinspectie; ze
gelbeeld gebouw, illus
tratie onder meer het in
ternetadres van de orga
nisatie (18 augustus 
2004); 
- Dag van de Post, zegel
beeld postbus (9 oktober 
2005) [10]; 
- 75ste herdenking van de 
Europese rondvlucht van 
Zwirko en Wigura (9 au
gustus 2004) [11]; 
- Professor Antoni Lasz-
kiewicz (1904-1980), mi-
neraloog, petrograaf en 
filatelist (augustus 2004) 
[12]. 

Roemenië 
De honderdste geboorte
dag van Johnny Weismul-

Ier (1904-1984), filmac
teur (Tarzan) en Olym
pisch zwemkampioen, is 
in 2004 herdacht met ver
schillende postwaarde-
stukken [13]. Drie brief
kaarten, genummerd 
095, 097 en 098, met af
beeldingen van filmpos
ters en envelop nummer 
063 met de nadruk op 
WeismuUers sportieve 
prestaties. 

Dit jaar zijn onder meer 
de volgende enveloppen 
verschenen, alle met 
waardeaanduiding 5000 1 
en een volgnummer op 
de achterzijde: 
- schaakmatch Istrates-
cu-Karpov in Boekarest 
(009); 
- filatelistische salon Lili-
put in Boekarest; afbeel
ding van een tentoonstel-
lingsafFiche uit 1924, ter 
gelegenheid van een 
schenking aan het Natio
naal Filatelistisch Muse
um (012) [14]; 
- uitbreiding van de Euro
pese Unie (016); 
- bijeenkomst in Beba Ve-
che met Hongaarse, 
Roemeense en Montene-
grijnse vlaggen en kle
derdrachten (017); 
- 20oste sterfdag Fried
rich Schiller 1759-1805 
(018); 
-Jummea 2005, tentoon
stelling van jonge schil
ders (023 en 024); 
- Roemeense organisatie 
voor kernenergie AREN 
1990-2005 (028); 
- 85 jaar geleden oprich

ting CFRNA, Frans-Roem
eense luchtvaartmaat
schappij voor vervoer van 
personen en goederen 
(029) [15]; 
- Albert Einstein 1879-
1955 (031) [16]; 
- besprekingen Roemenië 
en EU in Luxemburg (032 
en 033) [17]. 

Slovenië 
Er is een nieuwe stan
daardenvelop verschenen 
met zegelbeeld 'Post
hoorn' en aanduiding 
'A'. De verkoopprijs in 
abonnement bedroeg 70 
tolar. Een briefkaart met 
hetzelfde zegelbeeld kost 
47-33 t-

Op 21 maart 2005 vesr-
scheen een voorgefran
keerde envelop met ze
gelbeeld 'Lindeboom' en 
waardeaanduiding 'A', 
verkooprijs 70 t. 

18 maart was de uitgifte
datum van een briefkaart 
ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van 
Rotary International. Ze
gelbeeld ('A') en illustra
tie: het logo van deze ser-
viceclub. Verkoopprijs 
115 t. 

Ook op 18 maart: een en
velop met afbeeldingen 
uithet sprookje'De 
dankbare beer'. Zegel
beeld 'A', verkooprijs 
119.17 t. De envelop werd 
geleverd met een bijpas
send vel schrijfpapier. 

Slowakije 
Een briefkaart met zegel
beeld 8 k. 'Druiventros' 
en als onderwerp filatelie 
(postruiter, filatelist met 
loep en album) verscheen 
op 18 december 2004. 

Er is een nieuwe buiten
landkaart uitgebracht, 
met zegelbeeld 9 k. 
'Schenkkan'. Van deze 
kaart is ook een versie 
verschenen met op de lin
kerzijde een illustratie ter 
gelegenheid van 750 jaar 
stadsrechten voor de stad 
Banska Bystrica. 

Zuid-Afrika 
Onder de naam Easipost 
worden in Zuid-Afrika 
voorgefrankeerde enve
loppen verkocht van ver
schillende formaten. Aan 
de voorzijde bevatten ze 
als enige bedrukking een 
driehoekig blauw zegel
beeld met de tekst Domes
tic Postale Included Post Of-
Jice en het postlogo. Op 
de achterzijde is de be
drukking uitgevoerd in 
rood en blauw, met on
der meer afzenderlij nen, 
diverse logo's en een bar
code. Ook het formaat 
van de envelop plus de 
maximaal toegestane 
dikte en gewicht staan op 
de achterzijde. Op een re
cente C6-envelop uit de 
Easipost-reeks wordt op 
de achterzijde reclame 
gemaakt voor Pm Express, 
een nieuwe manier om 
geld over te maken in het 
binnenland [18]. 

dookala furapy ^^^^ 1^4*^B ' W^ 
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Sinds jaar en dag staat het Mid
den-Oosten letterlijk in het 
brandpunt van de belangstel
ling. Als de problemen in deze 
regio worden geanalyseerd, 
staat men vaak stil bij een aan
tal zaken, zoals het uiteenvallen 
van het Ottomaanse Rijk, de 
opdeling en begrenzing van de 
gebieden die in de Eerste We
reldoorlog op dit Rijk werden 
veroverd, het afbrokkelen van 
de Franse en Britse invloedsfe
ren, de stichting van de staat Is
raël, de 'zegeningen' van de 
oliewinning, enzovoort. De tu
multueuze ontwikkelingen in 
dit gebied hebben ook hun 
weerslag gehad op de postale 
geschiedenis van het Midden-
Oosten die hier in grote lijnen 
zal worden besproken. 

De diverse definities van wat 
het 'Midden-Oosten' nu precies 
is, lopen nogal uiteen. Over het 
algemeen betreft het hier de 'Is
lamitische Wereld' in Zuidwest-
Aziëen Noordoost-Afrika. Dit 
gebied wordt door de studie
groep/A/ Barid (Arabisch voor 
'de post')' als haar werkterrein 
gezien (zie het kaartje). De kern 
van dit gebied wordt gevormd 
door de landen in Azië en Afrika 
die ooit onder het Ottomaanse 
Rijk vielen. In dit artikel zullen 
we ons dan ook daartoe beper
ken^. Bij de behandeling ervan 
kunnen grofweg drie perioden 
worden onderscheiden: 

a. De Ottomaanse periode tot 
ongeveer 1918; 

b. De 'koloniale' periode van 
1918 tot ongeveer 1950; 

c. De zelfstandige periode van 
ongeveer ^ 950 tot heden. 

DE OTTOMAANSE PERIODE 
Omstreeks 1900, toen het post-
verkeer ook in deze regio al een 
grote vlucht had genomen (Tur
kije kreeg zijn eerste postzegels 
in 1863), strekte het Ottomaan
se Rijk zich uit van Libié tot Irak 
en van de Balkan tot aan Jemen. 
In het gehele gebied werden de
zelfde Turkse postzegels ge
bruikt die, afhankelijk van hun 
afstempeling, gerekend worden 
tot de 'voorlopers' van moder
ne staten als Libanon, Irak of Li
bië, maar ook Israël. Egypte, dat 
op papier nog wel schatplichtig 
was aan de sultan in Constanti-

Het minste wat je van de geschiedenis van het Midden-

Oosten leunt zeggen is dat ze nogal woelig is. Geen 

wonder dus, dat de filatelie van dit gebied volop 

interessante invalshoeken te bieden heeft. De auteur van 

de nu volgende bijdrage gaat op de geschiedenis èn de 

filatelistische aspecten van het Midden-Oosten in. 

Dit kaartje van het Midden-Oosten geeß het 'werkgebied' van de vereniging Al-Barid weer 

feite grotendeels in handen van 
de zogenoemde Levant-kanto-
ren in vrijwel alle havensteden, 
maar ook in plaatsen als Jeruza
lem en Cairo, waar ze veelal ge
vestigd waren in buitenlandse 
consulaten of bij scheepsagen
turen (afljeeldingi). Behalve de 
Ottomaanse posterijen waren 
zodoende korte of lange tijd 
ook de posterijen van Oosten
rijk, Frankrijk, Croot-Brittannië, 
Duitsland, Italië en Rusland en 
zelfs die van Egypte en Roe
menië actief De door deze lan
den uitgegeven postzegels - al 
dan met van een opdruK voor
zien - behoren afhankelijk van 
de afstempeling eveneens tot 
de voorlopers van de later zelf
standig geworden landen. 
Ook aan de grenzen van het Ot
tomaanse Rijk kwam de zwakte 
van de 'zieke man' tot uiting. 
Zo werd Algerije rechtstreeks 
vanuit Parijs bestuurd (er wer
den hier dan ook Franse post
zegels gebruikt) en had Tunesië 
in 1881 moeten aanvaarden dat 
het een Frans protectoraat 
werd. De Britten hadden posi
ties verworven in Aden, Bahrein 
en Koeweit, terwijl niet alleen in 

Ajbeeldtng i - Zegels van de Turkse, Franse, Duitse, Egyptische, Oostenrijkse en Russische post, alle gebruikt in Beiroet (Libanon) 

nopel, was in feite onafhankelijk 
(zij het onder curatele van 
Frankrijk en later Croot-Brittan
nië). Sinds 1866 had Egypte zijn 
eigen postzegels, die met de 
opdruk Soudan in 1898 de eer
ste zegels van Soedan werden. 

Het Ottomaanse Rijk gold als 
de 'zieke man' van Europa en 
zijn zwakte kwam onder meer 
tot uiting m de concessies die 
de zieke had moeten doen met 
betrekking tot het postvervoer 
naar het buitenland. Dit was in 

die plaatsen, maar onder ande
re ook in Basrah, Bagdad en 
Maskate Brits-Indische post
kantoren gevestigd waren. In 
Perzië twistten Rusland en En
geland om de invloed, terwijl 
Pakistan deel uitmaakte van het 



TsSS^S^s^^ü^S 

Ajheelding 2 -EEF-zegels, gebruikt in 
Beiroet op 23 december igT8 

Brits imperium in India. 
Zowel het verzamelen van de 
stempels op zegels van het Ot
tomaanse Rijk als van postze
gels en poststukken van de Le-
vant-kantoren en andere 'bui
tenlandse' kantoren wordt door 
vrijwel alle leden van Al Barid in 
meerdere of mindere mate be
oefend. Het zijn ook verzamel-
gebieden waarover uitgebreide 
literatuur bestaat. 

De Eerste Wereldoorlog bete
kende de nekslag voor het Ot
tomaanse Rijk. Kort v o o n 9 i 4 
was overigens al vrijwel het ge
hele bezit op de Balkan verloren 
gegaan in de zogenoemde Bal
kanoorlogen, terwijl in Noord-
Afrika Tripolitanië en Cyrenaica 
bezet waren door Italië. 
De gevechtshandelingen in het 
Midden-Oosten speelden zich 
op twee fronten af. Vanuit Egyp
te rukte de Egyptian Expeditiona
ry Force (EEF) op naar Damas
cus {Lawrence of Arabia en zijn 
Arabische ruiters vormden hier 
de voorhoede van!): Gaza viel 
op 7 novemben9i7, Jeruzalem 
op 9 december en tenslotte Da
mascus op 30 september! 918. 
In de veroverde gebieden wer
den aanvankelijk de door dit le
ger uitgegeven E£F-zegels ge
bruikt; ze worden in de catalogi 
ten onrechte onder Palestina 
gecatalogiseerd [afbeelding 2). 
Vanaf de Perzische Golf rukte 
de Indian Expeditionary Force 
(lEF) op. Dit ging uiterst moei
zaam: tenA/ijl Basrah al op 22 
november 1914 bezet werd, viel 
Bagdad pas op 11 maart 1917 en 
Mosoel op 1 novembengiS. 
Hier werden aanvankelijk Brits-
Indische zegels met de opdruk 
I.E.F. gebruikten Turkse zegels 
met de opdruk Baghdad in Bri
tish Occupation. Het gebied 
rond Mosoel, dat wegens zijn 
olierijkdom doorGroot-Brittan-
nièen Frankrijk werd betwist, 
kreeg zijn eigen zegels: Turkse 
fiscale zegels met de opdruk 
I.E.F. [afbeeldingfj. 

DE 'KOLONIALE' PERIODE 
Hoewel in het Midden-Oosten 
met uitzondering van Aden en 
Cyprus van echte koloniën geen 
sprake was, werd de ondergang 
van het Ottomaanse Rijk door 
de toenmalige koloniale mo
gendheden, met name Groot-
Brittannië en Frankrijk, aange
grepen om hun macht- en in-

Aßjeeldmg 3 - Lmks de voorzijde van een brief van Bagdad naar Menado d d lySEPiy, gefrankeerd met lEF-zegel van'/^ Anno en 
een Turkse zegel van 2 Annas met opdruk 'BAGHDAD in British Occupation' 2 Ans Rechts Turkse fiscak zegel met opdruk voor Mosoel 

Afbeelding 4- Twee Turkse zegels met de 
Franstalige opdruk CIUCIE (Franse bezet
tingszone in Zuid Turkije met steden als 

Adana en Mersina) 

vloedsfeer uitte breiden. Egypte 
was in 1914 in verband met het 
uitbreken van de oorlog - offi
cieel viel het land onder de su-
zereiniteit (heerschappij) van 
de sultan - al onder Brits protec
toraat gesteld. Na de wapenstil
stand van 30 oktober! 918 duur
de het bijna twee jaar voordat 
een vredesverdrag (het Verdrag 
van Sevres, augustus !920) met 
Turkije tot stand kwam. De bui
tenlandse troepen trokken zich 
terug van het overgebleven 
Turkse grondgebied waarvan 
delen bezet waren, zoals Cilicië 
door Frankrijk (afbeelding4). Na 
de regeling van het afschuwelij
ke Grieks-Turkse conflict bij het 
Verdrag van Lausanne riep Ke-
mal Pasha, beter bekend als 
Atatürk, in 1923 de Turkse Re
publiek uit; de republiek gaf al 
haar aanspraken op de voorma
lige Ottomaanse gebieden op. 
De politieke regeling in de ex-
Ottomaanse gebieden leidde 
tot het ontstaan van een groot 
aantal nieuwe landen, ook al 
waren die aanvankelijk verre 
van onafliankelijk. De pas opge
richte Volkenbond kende in 
april 1920 mandaten toe aan 
Groot-Brittannië (voor Palesti
na, Irak en Transjordanië) en 
Frankrijk (Syrië en Libanon). 
Om dit laatste mandaat te ef
fectueren - lees: om geheel Sy
rië te kunnen verwerven - moes-

Afbeelding 5 - Turkse weldadigheidszegel uit 7917 met de Arabische opdruk 'Arabisch 
Bestuur 4 milis' (Koninkrijk Syrie) en idem met opdruk 'Iraq in British Occupation' 

ten de Fransen eerst afrekenen 
met het door Feisal gestichte 
Arabisch Koninkrijk, dat een 
groot deel van het huidige Syrië 
en Jordanië besloeg (25 juli 
!920, val van Damascus). Het 
was een van de gebieden waar 
van een opdruk voorziene ze
gels van het Ottomaanse Rijk 
werden gebruikt, wat ook het 
geval was in Irak [afbeelding5). 
De lange tijd onduidelijke sta
tus van Transjordanië kwam 
onder andere hierin tot uiting 
dat er t o t ! 927 zowel EEF-zegels 
als zegels van de Hejaz met 
wisselende opdruk gebruikt 
werden [afbeelding 6). 
Alhoewel in al deze gebieden de 
feitelijke macht tot na de Twee

de Wereldoorlog in handen van 
buitenlandse mogendheden 
bleef, wisselde hun formele sta
tus voortdurend. Een van de 
consequenties was dat het Mid
den-Oosten een aantal konink
rijken ging tellen: Egypte in 
!922 onder Foead en Irak in 
!932 onder FeisaI (de ex-koning 
van het Arabisch Koninkrijk). 
Transjordanië, vanaf 1923 onder 
de emir Abdullah, werd pas m 
!946 een dan onafhankelijk 
Hashemitisch koninkrijk. Die 
naam verwijst naar de afstam
ming van FeisaI en Abdullah, 
twee zoons van koning Hussein 
van de Hejaz. FeisaI en Abdul
lah moesten overigens in !925 
vooreen andere koning wijken: 
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Ajbeeidmg 6 - EEF-zegei met Arabische opdruk 'Oost van dejordaan' en zegel wan Hejaz 
met de opdruk 'Regering van het Arabische Oosten, 1343' (= 7925 volgens onze jaartelling) 
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Aßeelding 7  Zegel fan Hejaz C1922J en twee zegels van Hejaz met verschillende Arabische 
opdrukken van de tekst 'Post van het Sultanaat Nejd' (1925, na de verovermp van Hejaz 

door Ibn Saoed), later met andere delen verenigd in het Koninkrijk Saoedi Arable 

Afbeelding 8 ■ Zegels van Grand Liban met 
een en tweetalige opdruk 'REPUBLIQUE 

LIBANAISE' (ig2yenig28) 

Ibn Saoed, die na een verove
ringsoorlog op het Arabisch 
schiereiland in 1932 het konink
rijk SaoediArabië stichtte {af
beelding j). De beeldenaars van 
al deze vorsten verschenen suc
cessievelijk op de postzegels 
van deze landen. Libanon en 
Syrië daarentegen werden repu
blieken, zij het nog steeds on
der Franse controle: Libanon in 
1926, Syrië in 1930 (aßaeelcling 
8). 
Rustig werd het nooit in het 
MiddenOosten'. Het streven 
naar onafhankelijkheid, van sta
ten maar vooral van volken, re
sulteerde in talloze opstanden 
en bijnaburgeroorlogen, met 
name in Irak, Palestina en Syrië. 
De mandaatgebieden noch de 
protectoraten (Egypte, Marok
ko) bleken een rustig bezit. Na 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd de militaire 
controle versterkt, maar na 1945 

Afbeelding g Het einde van twee koningen 
Faroek van Egypte, verdreven in 7952, en 

FeisaI II van Irak, vermoord m 7958 
(opdruk 'Iraakse Republiek') 

moesten de koloniale machten 
buigen voor de nieuwe realitei
ten. 

DE ZELFSTANDIGE PERIODE 
'Dekolonisatie' en 'onafhanke
lijkheid' waren na de Tweede 
Wereldoorlog dé politieke slag
woorden. De oprichting van de 
Verenigde Naties en de op
komst van de nieuwe super
macht de Verenigde Staten 
droegen bij aan een politiek kli
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Al BARID: EEN IN HET MIDDENOOSTEN 
GESPECIALISEERDE VERENIGING 

Als u bijgaand artikel hebt gelezen, zal het u niet verbazen dat de circa tach
tig leden van de vereniging Al Band hun verzamelgebied  het MiddenOos
ten  op heel uiteenlopende manieren invullen. De meeste leden beperken 
zich tot een of meer landen, waarbij het aantal kan variëren van i tot 15. 
Sommigen beperken zich daarbij tot een 'afgeronde' periode, bijvoorbeeld 
het Brits mandaat over Palestina. Behalve dat er aandacht is voor zulke 'tra
ditionele' verzamelingen, wordt ook de postgeschiedenis niet veronacht
zaamd. Er worden zulke uiteenlopende onderwerpen als de buitenlandse 
kantoren in Egypte, de hotelpostkantoren of de Overland Mail van Bagdad 
naar Haifa en Cairo vice versa verzameld. Aan onderwerpen voor themati
sche verzamelingen is geen gebrek: het MiddenOosten is rijk aan archeolo
gie en architectuur en ook volkenkundige en religieuze thema's zijn op vele 
zegels terug te vinden. Kortom, de filatelie van het MiddenOosten biedt een 
grote verscheidenheid aan landen en specialisatiemogelijkheden, waarover 
ook geregeld gepubliceerd wordt in het verenigingsorgaan Al Band. Meer in
formatie vindt u op het webadres home.hrtnrt nl/lüngepad/mdex.html. 
U kunt ook schrijven naar of bellen met het secretariaat: Mevr. S. Breunesse, 
Utrechtsestraatweg 20, 3445 AR Woerden, telefoon 0348481070. 

maat waarin de oude 'koloniale' 
posities niet te handhaven wa
ren. Vooral CrootBrittannië 
had hier problemen mee, deels 
vanwege zijn grote belangen in 
dit gebied (olie, het Suezka
naal), deels omdat het met Pa
lestina een vrijwel onoplosbaar 
probleem in handen had. Hefti
ge conflicten bleven niet uit. 
Vooral Israels oorlog met een 
aantal Arabische staten na de 
uitroeping van zijn onafhanke
lijkheid in 1948 en de Egypti
sche revolutie van 1952 (de ver

in Egypte lang in stand gehou
den: tot september! 971 ver
schenen er postzegels met het 
Inschrift UAR {United Arab Re
public). Een schaars positief re
sultaat van onderlinge strijd is 
de vereniging van Noord en 
Zuidjemen in de Republiek Je
men (1990). 
De woelige geschiedenis van 
het MiddenOosten is en wordt 
door talloze uitgiften uit de 
'zelfstandige' periode in beeld 
gebracht. Deze kunnen de basis 
vormen voor thematische deel

baren, West f . , 

Ajbeelding io  Na het uitbreken van de oorlog tussen Israel en zijn Arabische buren werden in 
veel Arabische landen speciale zegels uitgegeven die verplicht moesten worden bijgeplakt op 
alle correspondentie De opbrengst was bestemd voor hulp aan de Palestijnse vluchtelingen 
Hier als voorbeeld een brief uit Irak, verstuurd op y december Tg^g, met linksonder een toe
slagzegel van sfils (Arabische opdruk 'Tax sßls Redt Palestina' op een postzegel van 6 f Is) 

drijving van koning Faroek) 
hadden grote fllatelistische ge
volgen (afbeeldingen 9 en lo). 
Geleidelijk aan werden alle lan
den in het MiddenOosten on
afhankelijk: Syrië en Libanon in 
1941 (al trokken de Franse troe
pen zich pas in 1946 terug), 
Irak op papier al in 1932 (maar 
tot 1958, hetjaarvan de revolu
tie waarbij koning FeisaI II werd 
vermoord, had GrootBnttannië 
hier nog belangrijke militaire 
bases), Jordanië in 1946, Israël 
in 1948. De Franse gebieden in 
Noord Afrikaverkregen hun on
afhankelijkheid pas veel later: 
Marokko in 1956, Tunesië in 
1957 en Algerije, na een bloedi
ge oorlog, m 1962. Als laatste 
onttrokken zich ook de diverse 
protectoraten rond de Perzi
sche Golf aan de Britse invloed: 
Koeweit m 1961, Oman in 1966, 
Bahrein, Qatar en de Verenigde 
Arabische Emiraten in 1971. 
Ondanks de stichting van een 
Arabische Liga bleken de Arabi
sche staten ook onderling nogal 
eens overhoop te liggen. De na
tionalistischsocialistische 
ideeën van president Nasser 
van Egypte leverden brandstof 
aan revoluties in Irak (1958), Je
men (1962) en Libië (1969). 
Wel leidde Nassers 'GrootAra
bische' streven tot een korte po
litieke vereniging met Syrië (van 
1958 tot 1961). De illusie werd 

verzamelingen. Zulke collecties 
kunnen worden gewijd aan de 
onafhankelijkheidsstrijd en de 
aftocht van vreemde troepen, of 
aan het Palestijnse vraagstuk 
(zowel de steun aan de Palestij
nen als de propaganda tegen Is
raël). 

Met dank aan Dick Tjaden voor het leveren 
van een deel van de afbeeldingen en aan 
mijn buurman, de heer] C Dijkerman, voor 
het scannen van de overige illustraties 

Noten: 
': De 'ondertitel' van deze studie

groep is 'Fllatelistische Contact

groep Islamitische Wereld'. 
:̂ De door leden van Al Band het 

meest verzamelde landen (met 
uitzondering van Iran) maakten 
alle tot 1918 deel uit van dit rijk. 
Van de 67 leden van wie informa

tie werd verkregen, verzamelen er 
29 Turkije, 26 Palestina, 20 Li

banon, 18 Syrië, ig Irak, 18 Jorda

nië en 8 Jemen, of landen die al

thans in theorie binnen de Ot

tomaanse invloedsfeer vielen: 
Egypte (32) en (via Egypte) Soe

dan (16). 
ï; Een bekend boek over deze ma

terie heeft de veelzeggende titel A 
Peace to End All Peace  The Fall of the 
Ottoman Empire and the Creation of 
the Modern Middle East. 
Het boek werd geschreven door 
David Fromkin (Avon Books, New 
York, 1989). 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENL7\AN 5 
7441 JG NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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 
koliektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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

Leeuwarden' 

Amsterdam i^ J Hengelo 
Den Haag • Utrecht 

- 'Rotterdam^. 
Venlo'" 

Sittard 

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

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

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

Bekijk onze website: 
www.nationalepartijenwinkels.ni 

http://www.nationalepartijenwinkels.ni


» • > • • • • • • • • • ■ 

Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 
Tel: 0703625263 

Openingstijden: ma t/m zat 9:00 tot 17:00 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl
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§ xp i S m i t s P h i l a t e l y 
m s e s t r a ß t w e g 4 0 ^  3 5 5 | | ^ | i J t r e c h t 
Tel.: 030244317Ö t24';ui^QR3teilijn) 

i Fax.: 0302892620 
i<@fiiatejie.net „ WWW.FiLATELIE.NET 

Smits Philately: Ook voor uw betere losse zegels & series buitenland. 
Een kleine greep uit ons huidige aanbod (totaal meer dan 2.500 kavels!), 

vraag vandaag nog onze gratis rijkelijk geïllustreerde prijslijst aan. 

Duitsland: vigs.michel 
Bayern: N° 41 "6 Kr. bruin in onderbrol<en cirkel", 
volrandig, mooi gestempeld. 
Bayern; N° 12 "12 Kr donl<er geelgroen", zeer goed gerand, 
mooie centrale nn stempel 291. 
Pruisen: N° 2/4 "Koning Fnedrich IV 1, 2 en 3 Sgn", 
alle goed gerand en mooie stempels. 
Württemberg : N° 38/41 "Wapenschilden" (Lichte plakker) 
Reich: N° 397 "Durer 80 Pf.", postfris. 
Reich: N° 479/81 "Nieuwe rijksdag van Potsdam 1933", 
ongebruikt 
Reich: N° 529/39 "Luchtpost 1934 Graf Zeppelin" (zuiver *) 
Reich: N° 609/16 "Olymp, zomerspelen Berlijn 1936, postfris. 
Reich: N° 699 "Bruine Band München Riem 1939", postfris. 
Reich: N° 889 II "Oude postkoets 1944, 
variëteit punt boven H van Reich", postfris. 
Reich: KZ 8 "N° 162/145 keerdruk kopstaand met 
tussenpaneel" 
Reich: S 8 "N° 99/101 a 2x in paar" PRACHTIG gestempeld. 
Reich: RL 15 b "Adler 1926" + Hindenburg S. 42 (2x), op 
aangetekende brief Berlin Wilmersdorf 15/08/1932. 
Reich: S. 64 "Nothilfe 1928 A.2 8", gestempeld. 
Reich: W 24Y "N° 399Y met vignet", gestempeld. 
Bizone: N° 106/07 "Wielrennen 1949", gestempeld. 
DDR: N° 251/55 "President Willem Pleck 1950", postfris. 
Berlijn: N° 21/34 "Uitgifte v/d geallieerde bezetting 1949, 
rood opdruk Berlijn", zeer mooi gestempeld. 
Berlijn: N° 140/54 "Berlijnse stadszichten 1956", postfris. 
Berlijn: SKZ 1B (47 I + Z + R 1a + 49), ongebruikt. 
Saar: N° 3 "Adelaar met klein borstbeeld 1/2 Gr roodoranje", 
zeer mooie centrale afst. Berlin. 
Saar: N° 16 "Type Germania 80 Pf karmijn", met keur, ongebruikt. 
Saar: N° 267/71 "Volkshilfe 1949", postfris. 
Saar: N° 278/82 "Volkshilfe 1950, bijbelse taferelen", postfris. 
Saar: N° 293/95 "Heilig jaar 1950", zeer mooi gestempeld. 
Saar: Dienst N° 33/44 "Wapenschilden 1949", postfris. 
Franse Zone  Württemberg: N° 44/46 "J.W Von Goethe1949" 0. 
Bundespost: N° 117/20 "Wohlfahrt 1949" op een speciale 
Herdenkingskaart t.g.v de passiespelen van Oberammergau 
1950 
Bundespost: N° 117/20 "Wohlfahrt 1949", gestempeld. 
Bundespost: N° 139/40 "Marienkirche 1951", postfris. 

€ 90,00 

€ 28,00 

€ 15,70 
€ 28,00 

€ 200,00 

€ 17,50 
€ 35,00 
€ 52,00 
€ 30,00 

€ 32,00 

€ 75,00 
€ 40,00 

€ 60,00 
€ 250,00 

€ 30,00 
€ 10,50 
€ 56,00 

€ 350,00 
€ 60,00 
€ 75,00 

€ 19,25 
€ 84,00 
€ 44,00 
€31,20 
€ 20,00 
€40,00 
€ 44,00 

€ 70,00 
€ 70,00 
€ 96,00 

■ 5118 Yokohama Japan, 
Frankrijk: vigs.Yvert 
N° 49 "80 et. rose", afst. G.C • 
luxe gerand. € 250,00 
N° 120 "Merson 50 cent. bruin en grijs 1900" (zeer spoor van *) € 40,00 
N° 132 "Semeuse lignée, 25 cent. bleu" met millésimé 3, € 70,00 
1 zegel** en 1 zegel *, zeer mooi. 
N° 156 "Rode Kruis 1918", ongebruikt. € 49,00 
N° 188A, "Minéraline 1924", postfris. € 234,00 
N° 207 "Merson 10 F groen en rood 192432" (zuiver *) € 50,00 
N° 252 "Caisse d' amortisement 1928, Le travail, type 1", plakker € 54,00 
N° 259a "Type II, Cathédrale de Reims 3 F 192931" 
(Uiterst licht spoor van plakker, vrijwel postfris), zeer mooi. € 54,00 
N" 287 "Type Paix 1,25 Fr. Olijf 193233", zeer fris ongebruikt. € 30,00 
N° 299/300 "Normandië 1,50 F bleu + bleu clair 193436", 
postfris € 74,00 
N° 321 "Traversée Atlantique 1936", licht verouderingsvlekje 
op gomzijde, mooi/ zeer mooi ongebruikt exemplaar. € 120,00 
N° 321 "Traversée Atlantique 1936", gestempeld. € 52,50 
N° 354/55 "Samothrace 1937", postfris. € 136,00 
N° 989/94 "Célébrités/Beroemde Mannen 1954", postfris. € 72,00 
N° 1027/32 "Célébrités/Beroemde Mannen 1955", postfris. € 60,00 
LP 20 "UPU Parijs 1947", postfris. € 26,00 
LP 24/27 "Stadzichten 1949", ongebruikt. € 24,50 
LP 29 "Zicht op Parijs 1.000 F zwart en violet 1947", postfris. € 60,00 
LP 35/37 "Prototypes reeks II 195759", ongebruikt. € 70,00 
TX 2/3 "10/15 cent Typografische, druk" goed gerand, 
gestempeld €10,50 
Taxe N° 5, zeer goed gerand, zeer mooie afstempeling. € 20,00 
TX 88/89 "Type Gerbes 50 F/100 F" 2 hoogste waarden, 
postfris. € 46,20 
N° 22 (2x), op brief uit GPT 3219 Rouen 11 febr 1865, naar 
Napels, rechterzegel met onderbroken bovenkaderlijn. € 80,00 
N° 23 en 28A, op brief uit GPT 2240 Marseille 16 dec. 1868, 
naar Civita Vecchia (IT), zeldzame mengfrankering 
"Napoleon III gelauwerd en ongelauwerd" € 100,00 

Frankrijk & Duitsland verzamelaars opgelet! 
Binnenkort te verwachten: 
* Special Duitsland & Gebieden. 
* Special zeer uitgebreid Frankrijk. 

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 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

 ^ 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2maandelijkse 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 0302892620 

http://iiatejie.net
http://WWW.FiLATELIE.NET


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

Albanië 
Heraldiek 
Ondanks het feit dat het 
land aardig meedoet met 
het uitgeven van postze
gelboekjes, is het moei
lijk o m aan informatie uit 
Albanië te komen. Zo ver
scheen er in 2001 voor 
het eerst een prestige-
boekje met wapens, voor
al voor steden en gebie
den. In het boekje bevon
den zich vier velletjes met 
steeds vier wapenzegels. 
De tekst in het boekje gaf 
een toelichting in het Al
banees en in het Engels. 
De kaftkleur was grijs. 
In 2002 volgde opnieuw 
zo'n boekje (groen-
blauw) en in 2003 weer 
(blauw). Nu blijkt - niet 
erg verrassend natuurlijk 
- dat vorig jaar eveneens 
zo 'n boekje is uitgege
ven. De kaftkleur is nu 
rood. Over 2005 weet ik 
uiteraard nog niets. 

Australië 
Snapshotboekje 
Tussen al het uitgiftege-
weld van de Australische 
post (zie bijvoorbeeld de 
laatste twee afleveringen) 
is er één curieus boekje 
ongenoemd gebleven: 
een prestigeboekje dat 
opgevrolijkt kan worden 
met persoonlijke portret
ten of andere kiekjes. 
Het verscheen op 21 april 
en is in meerdere opzich
ten opvallend. Behalve de 
acht portretzegels bevat 
het ook de vier postzege
luitgiften die verschenen 
op de openingsdag van 
de tentoonstelling Pacrfix 
Explorer 2005 in Sydney-
in een samenstelling die 
alleen in dit boekje voor
komt - grappige stickers 
en twee postkaarten. De 
post gaat er prat op dat 
dit 's werelds eerste 
boekje met persoonlijke 
postzegels is. Opvallen
der vind ik dat het boekje 
gegomde èn zelfklevende 
zegels bevat. 
De vier zegeluitgiften in 
het boekje zijn: werel
derfdeel, weekdieren. 

Het eerste postzcgelboekje met 
persoonlijke postzeacls 

eeuwfeest Rotary en 
150ste verjaardag van de 
eerste Australische munt. 
Verzamelaars kunnen het 
boekje kopen met het 
portret van de gehandi
capte sporter Don Elgin. 
De zegelwaarde in het 
boekje is $ 14.55. Prijs 
van de gehele santen
kraam is $ 19.95. 

China 
Jaar uan de Haan 
Ik loop een beetje achter 
bij het boekjesnieuws uit 
de Volksrepubliek China. 
Ik meldde al wel het 
meest recente boekje: 
sprookjes van Andersen 
(I juni). Intussen blijkt er 
dit jaar ook een boekje 
Jaar van de Haan versche
nen te zijn. Het kwam al 
uit op 5 januari en bevat 
tien postzegels van 80 f. 
Vermeldenswaard is ook 
dat van het vorig jaar ver
schenen boekje met het 
sprookje van Liu Yi die 
een brief bezorgt, een va
riant bestaat. Deze is uit
gegeven door de All-China 
Philatelic Federation 
(ACPF). De kafttekening 

is is wat anders gekleurd 
en de tekst is verschil
lend. Ook staat op de 
voorzijde het logo van de 
ACPF en het jaartal 2004. 
Naar verluidt waren ze al
leen tijdens de bijeen
komst van de ACPF ver
krijgbaar. 

Denemarken 
Index:2 005 
Vanaf 23 september vindt 
in de Deense hoofdstad 
gedurende zeven weken 
de design tentoonstelling 
Index:2005 plaats. De 

post wijdt er een postze
gel van 4.50 kr. aan. De 
verschijningsdatum van 
het boekje is 24 augus
tus. 
Als motiefis gekozen 
voor de tekening van een 
groot oog, waarin een 
kleiner oog zichtbaar is. 
De ontwerper omschrijft 
het als: jezelf zien kijken. 
Kijken dus hoe we onze 
omgeving beleven. 
De zegel is ook per tien 
stuks in een boekje ver
krijgbaar. 
In het boekje staat een 
programmaoverzicht van 
de tentoonstelling. 

Eritrea 
Oud nieuwtjei 
Al in 2001 circuleerden er 
berichten dat in Eritrea 
een postzegelboekje uit
gegeven zou zijn. Heel 
interessant voor de boek
jesfanaat, want dit land 
gaf, net als Ethiopië, 
nooit eerder boekjes uit. 
Ik heb dat toen in deze 
rubriek ook gemeld, 
maar kon er helaas nooit 
meer informatie over ge
ven. Nu, ruim vier jaar na 
uitgifte, is het me gelukt 
er één te pakken te krij

gen en kan ik wat details 
geven. 
Het boekje is verschenen 
op 24 mei 2001 ter gele
genheid van de tiende 
verjaardag van de onaf
hankelijkheid. Een dertig 
jaar durende strijd ging 
eraan vooraf en ook aan 
het eind van de jaren ne
gentig kostte het grens
conflict met Ethiopië nog 
vele tienduizenden 
slachtoffers. 
Het boekje bevat één ze
gelvelletje met vier post
zegels; 20 c , 60 c , Nfa I 
en Nfa 3. Verder telt het 
enkele tussenblaadjes 

met informatie over de 
recente geschiedenis van 
het gebied. 

Groot-Brittannië 
Smilers 
Sinds 26 juli is er in En
geland een herdruk ver
krijgbaar van het boekje 
met zesmaal ist Clüss-ze-
gels. De reclame voor de 
Smilers-zegels in het 
boekje is veranderd. 

India 
Lokale boekjes jlora en fauna 
De Postmaster General van 
de Indiase districten 
Noord-Bengalen en Sik-
kim komt van tijd tot tijd 
ook met postzegelboek
jes in kleine oplagen. De 
op 24 maart verschenen 
serie 'Flora en fauna van 
het noordoosten' is nu 
ook in velletjes van acht 

(tweemaal vier samen
hangend) in vier boekjes 
verkrijgbaar. De zegels 
hebben een waarde van 
Rs 5.00. 
Afgebeeld op de zegels 
zijn het Kannekenskruid 
(Nepenthes khasiana), de 
grootste vleesetende 
plant; de Takin (Budorcas 
taxicolorHodgsen), een 
rund; de immer groen 
blijvende boom met oli-
fantappels (Dillenia mdica 
Linn) en de nevelpanter 
(Neojelisnebulosa). 

Israël 
Mitzpe Reuimm 
In de Israelische Negev 
woestijn bevindt zich 
Mitzpe Revivim, een kib
boets uit 1943. Het is één 
van de allereerste. Enkele 
woningen van pioniers 
van weleer zijn gere
construeerd en doen mo
menteel dienst als muse
um. Verder is er een be
faamde beeldentuin en 
zijn er bronnen. 
Al eerder werd deze kib
boets met een postzegel 
geëerd (Michel-nummer 
1572). Twaalf van deze 

zelfldevende zegels zijn 
sinds 7 juni in een boekje 
verkrijgbaar. Prijs van het 
boekje is twaalfmaal 2.20 
ofwel 26.40 nis. 

Korea-Noord 
RijkuanKo^uryo 
Koguryo, gevormd door 
een deel van het Koreaan
se schiereiland en Man-
tsjoerije, was tussen 277 
V. Chr. en 668 n. Chr. een 
belangrijke staat. Tot op 
vandaag wordt een deel 
van het gebied betwist 
door China en Korea. 
De Koguryo-mausolea, 
waarvan er nog ruim zes
tig bewaard zijn geble
ven, zijn waardevol door 
hun bijzondere architec
tuur en de muurschilde
ringen. Ze staan intussen 
op de werelderfgoedlijst 
van Unesco. 

® 
THE STATE OF ERITREA 

POSTAL SERVICE 

1991 2001 

' MAY 24 " 10* Anniversary of Eritrean Independence 

Voorzijde van boekje 1 van Eritrea. 

l ariant van China boekje 27. 

Voorzijde van het Deense boekje. 
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NoordKorcaans boekje, fleiuijd aan het Rijk uan Kofluryo. 

In een op 14 juni versche
nen boekje zitten 5 post
zegels (97, 3, 70,100 en 
130 won) met afbeeldin
gen van overblijfselen uit 
het Koguryotijdperk. 
Het boekje is ook uitge
geven met ongeperfo
reerde zegels. 

Oostenrijk 
AstroPost 
Hangboekjes? Postzegel
blokjes? Ik schreef in juni 
al over de Oostenrijkse 
AstroSets en nu weer, 
want op 22 juli verscheen 
namelijk nummer 2. Ook 
nu weer gaat het om een 
blokje met acht zelfkle
vende postzegels van 
55 c., bestemd voor lo
ketverkoop, verpakt in 
plastic en voorzien van 
een oogje. Het gaat nu 

om de volgende tekens 
van de dierenriem; 
leeuw, maagd en weeg
schaal. De haan (Jaar van 
de Haan) is er, net als bij 
de eerste Set, aan toege
voegd. Prijs van het ge
heel € 4.40. Oplage 
100.000 sets. 

Roemenië 
Pasen 2005 
Hoewel Pasen al maan
den achter ons ligt, moet 
ik hier toch nog melding 
maken van een Roem
eens boekje met negen 
paaszegels. Een van de 
drie op i april verschenen 
paaszegels  met een af
beelding van het Laatste 
Avondmaal  is in het 
boekje ondergebracht. 
De zegel heeft een waar
de van 50 St. 

Rusland 
Europa 
Russen zijn gastvrij. Bij 
het begroeten van een 
gast horen vaak feestelijk 
belegde pannenkoeken, 
te zien op de op 5 mei 
verschenen Europazegel 
van 8 r. Eén zo'n pannen

1 0 P o s t a g e 
s t a m p s 

Voorzijde uan het ZuidAfi'ikaanse bloemenboekjc. 

koekzegel vormt ook de 
inhoud van een postze
gelboekje. Dit land gaf de 
afgelopen jaren vaker 
boekjes uit met slechts 
één zegel. 

Slowakije 
Kinderpostzegel 
De Slowaakse kinder
postzegel van dit jaar, 
verschenen op 23 mei, 
toont het resultaat van 
een tekenwedstrijd onder 
gehandicapte kinderen. 
De postzegel met kleuri

Hct Russische Europazê elboekje 

ge vissen (waarde 9 kr.) 
is ook per tien in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. 

Tsjechië 
Kmderpostzecjel 
Ook Tsjechië Icwam dit 
jaar weer met een postze
gel voor kinderen. De uit
giftedatum was 25 mei. 
Ze zijn in boekjes van 
achtmaal 7.50 kr. ver
krijgbaar. 

ZuidAfrika 
Herdruk 
Van het ZuidAfrikaanse 
bloemenboekje, voor het 
eerst uitgekomen op 25 
april 2001, verscheen vo
rig jaar op 8 juli een vier
de herdruk. De herdruk 
is herkenbaar aan de da
tum op de rechtermarge: 
2004.07.08. 
De zegels hebben geen 
waardeaanduiding, maar 
de vermelding Standard 
Postage. Op dit moment is 
de prijs van de zegels R 
1.77. 

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

EMAIL: VLIEGDEK(3)WANADOO.NL 

EGYPTAIR 
De Egyptische maat
schappij Egyptair is be
gonnen met een nieuwe 
lijndienst naar de plaats 
Hurghada. 

LUFTHANSA 
Begin juni begon Luft
hansa met vluchten op de 
volgende bestemmingen: 
Tbilisi (Georgië), Jerevan 
(Armenië) en Timisoara 
(Roemenië). 

MALEV 
De Hongaarse luchtvaart
maatschappij Maleu vliegt 
sinds begin juni op dins
dagen en donderdagen 
van Amsterdam naar 
Skopje v.v. en gebruikt 
daarvoor een toestel van 
het type B737300. 

NEDERLANDINDIA 
Nederland en India heb
ben een intentieverkla
ring getekend die de uit
breiding van het aantal 

vluchten van en naar In
dia regelt. Vanaf de ko
mende winterdienstrege
ling worden Chennai en 
Hyderebad waarschijnlijk 

nieuwe bestemmingen. 

PRO JUVENTUTE 
Per post werd meege
deeld dat de Bolion en 

LUFTPOSTLBCHTBRIEF 
AEROGRAMME 

^bolaiyi EY 325W 
erriiv^D A 330200 
. JL J.:i:j.l~ 1 ■ Juni 2005 

MIT LUFTPOST 
PAR AVION 
BY AIR MAIL 

Etihad Airways 
Airport 
Abu Dhabi 

Lujtsdiijgfpostvaarten zijn 
gestaakt. 

KLM 
Met ingang van i novem
ber vliegt de KLM weer op 
Entebbe (Oeganda) met 
een toestel van het type 
B767300ER. Er wordt 
geprobeerd post met 
deze vlucht mee te geven. 

ETIHAD 
Etihad  ik had er nog 
nooit van gehoord. 
Maar een Duitse relatie 
stuurde me diverse stuk
ken van de eerste vlucht 
van deze maatschappij 
van Abu Dhabi naar 
Frankfurt v.v. (foto 
links). Het betrof uitslui
tend post die uit Duits
land was verzonden. 



NEDERLAND HERRUST EN HET 
MAANDBLAD PHILATEUE HERRUST MEE 

Collaboratie en verzet In de oorlogsjaren 1940-1^42 
DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Wie de vele films ziet die over 
de Tweede Wereldoorlog m Ne
derland zijn gemaakt, zou kun
nen denken dat de helft van alle 
Nederlanders in het verzet zat 
of ondergedoken was. Zo was 
het natuurlijk niet. Na de brute 
inval van de Duitsers in mei 
1940 hernam het dagelijkse le
ven al spoedig zijn loop, on
danks de geslagen wonden. Als 
schrijnend voorbeeld geldt na
tuurlijk Rotterdam, waarvan het 

MjDeetding i 

gehele hart werd weggebom-
bardeerd [afbeelding i) . De ar
restaties en deportaties uit die 
jaren mogen zeker niet worden 
gebagatelliseerd. De laatste 
leidden niet voor niets tot de fe
bruaristaking van 1941 {aßeel-
dingi). Het was een sombere 
tijd, maar ook in sombere tijden 
gaan mensen in de zomer naar 
het strand en - belangrijker nog 
- moeten ze er voor zorgen dat 
er brood op de plank komt. 
Nadat Nederland van de eerste 
schok was hersteld, was het al 
spoedig business as usual. Door 

Het waren woelige tijden, zestig jaar geleden, toen het 

Nederlandsth Maandblad voor Philatelie na een periode 

waarin het blad niet was verschenen, de draad weer 

trachtte op te pakken. Frans Hermse vertelt hoe dat in 

zijn werk ging en gaat ook in op de aanleiding tot die 

periode van maandenlange 'radiostilte' waarmee 

Nederlands oudste postzegelblad te maken kreeg. 

de schaarste aan bepaalde con
sumptiegoederen moest er wel 
een bonnensysteem worden in
gevoerd [afbeelding2). Op het 

v L c e s ^ VLetsrät VLEESÖI^ VLt tsST 
48Mi 47*aJ 46*'-Jï 45*^5 
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Binnenhof regeerden, bij afwe
zigheid van de ministers, de se
cretarissen-generaal. Uiteraard 
moesten die naar de pijpen van 
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Aßeelding 2 

de bezetters dansen. De moei
lijkste ti jd, vooral voor de Rand
stad, zou pas in 1944 beginnen. 

FIUTELIE ZORGT VOOR 
VERSTROOIING 
Gedurende de oorlog waren de 
mogelijkheden voor vertier 
maar heel beperkt. Er was nog 
geen televisie in Nederland en 
de radio's moesten op bevel 
van de bezetter worden ingele
verd. De mogelijkheden van 

bioscoop- en theaterbezoek wa
ren eveneens beperkt. Mede 
door de invoering van de 'sper-
ti jd' (avondklok) moest ont
spanning voornamelijk in de 
huiselijke kring worden ge
zocht. Het boek De avonden van 
Gerard Reve - hoewel dat pas in 
1947 verscheen - geeft een goed 
beeld van de 'ontspanning' in 
die tijd. Er werd waarschijnlijk 
veel Mensch-erger-je-niet, gan
zenbord en halma gespeeld. De 
filatelie bood een uitgelezen 
mogelijkheid om aan de ruim 
aanwezige vrije tijd een zinvolle 
invulling te geven. Het vereni
gingsleven bloeide als nooit te
voren. Er waren natuurlijk wel 
moeilijkheden te overwinnen: 
door de invoering van de 
avondklok moesten veel bijeen
komsten op zondag worden ge
houden. In Den Bosch moest 
voor het houden van de leden
vergaderingen zelfs toestem
ming worden gevraagd aan de 
Procureur-Generaal. Het aan
schaffen van de nieuwe Neder
landse uitgiften vormde geen 
groot probleem. Er was immers 
voldoende geld onder de men
sen, maar er kon niets voor 
worden gekocht, tenzij op de 
zwarte markt. Nederlandse 
postzegels werden dan ook (te) 
gretig gekocht. De meeste 
staan dan ook nu nog voor een 
habbekrats in de NVPH-catalo-
gus, met als krasse uitzonde
ring de legioenzegels, maar die 
waren dan ook helemaal fout 
[afbeelding 4). 

LAATSTE OORLOGSNUMMER 
Bij het uitbreken van de oorlog 
fungeerde als hoofdredacteur 
van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie de kapitein 
der infanterie W.C. Zwolle. Hij 
was tevens Bondssecretaris en 
secretaris van de Federation in
ternationale de Philatelie. Helaas 
sneuvelde Zwolle bij de verdedi
ging van het vliegveld Ypenburg 
op 11 mei 1940'. Hij werd opge
volgd door de majoor W.C. de 
Bas. Ook hij vervulde al diverse 
functies in de filatelie. Zo was 
hij tweede en later eerste secre
taris van de Bond en voorzitter 
van de Utrechtsche Philatelis-
ten-Vereeniging. Op de voorpa
gina van het meinummer 1943 
van Philatelie plaatste hij een 
oproep om dienst te nemen bij 
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UKgcxoiulfn n i oatvunfin v m 90 er op ̂ ro i 7369 

(AinK«c*kencic to«<nding f1  ! 

J. L. VAN OIETEH, 
HOOl&RACKT 22, DEH HAAG 

MAANOAO SI MËI BELANGRIJKE 

MBLj POSTZEGEL
VEILING 

W. M. F, 
Aim iw RnitoriaMi H \ 

J.K.RIETDIJKDEN HAAG 
AUCTIOMaRtS. 
Lengt P«t»n ISi  TtMosii 1)70» 

NEDERLANDERS ! 
Plicht en eer dwingen den man te strijden voor het behoud van 

ziin leven en voor een beveiligde toekomst voor zijn gezin en volk. 
IntanAlnn °^* °̂®^ "^^ü echtei dooi nietsdoen en Udel gepraat nooit be
l i l i .DIIUIilU| reikt worden. Het feit. dat vele Nederlanders metterdaad mede

I werken heett bewezen, dat ook zij zullen helpen bij den opbouw 
'^ ' ^ •"""" ^ van het Nieuwe Europa wilt gu u dan nog afzijdig houden, Ne

I derlanders' Uw dappere kameraden strijden aan het Oostelijk 
front tegen het alles vernielende bolsjewisme. 

Voor u allen bestaat de gelegenheid, m de afdcelingen der 
waffenSS of van het Vrijwllligerslegloen Nederland mede te 
helpen aan de vernietiging van dezen wereldvijand. Strijdt ook gij 
mede voor een Nieuw Europa, voor een beteie toekomst van uw 
ei^en land en volk. 

Voor df juiste oata van de keuringen voor de WaffenSS en 
het vnjwllligerslegioen Nederland verwijzen wij naar de dag en 
nieuwsbladen. Terwijl bovendien het SS£rsatzkommando Nieder
lande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of Nebenstelle, Dam i te Am
sterdam, zondet eenige verplichting alle gcwenschte inlichtingen 
over de gunstige voorwaarden van de dienstneming geeft 

Er wordt nog de aandacht op gevestigd, dat men ook dienst kan 
nemen in het SSWachtbatailion en/of de Ned. Landwacht, waar
voor men in Nederland opgeleid wordt en in Nederland dienst 
blijft doen, speciaal voor hen, die er bezwaar tegen hebben, hun 
dienst bulten de grenzen te vervullen. Gezinsleden dezer vrijwilli
gers hebben gelUke voorrechten als die van hen die dienen in de 
WaffenSS of het Legioen, kostwinnersvergoeding, kostelooze zie
kenverpleging, extra levensmiddelen, enz. 

g H l s I m MnnjI OBM bW 
nun toartcwpt? n o g (( 
Tt»i AUDMHJUa>SI. K 

Afbeelding 5 

de WaffenSS of bij het vrijwilli
gerslegioen [afbeelding^]. De
genen die liever in Nederland 
een bijdrage wilden leveren aan 
de 'goede zaak' konden zich 
volgens De Bas het beste mel
den bij het SS Wachtbataillon of 
bij de Nederlandsche Land
w/acht. 
Na het nummer dat deze op
roep bevatte, verscheen er nog 
één editie van Philatelie: die van 
juni 1943 (nummer 258). Hier
na werd het blad niet meer uit
gegeven, naar destijds verluid
de vanwege de papierschaarste. 
Waarschijnlijk heeft de weinig 

vaderlandslievende oproep in 
het meinummer echter een gro
tere rol gespeeld. Er zijn trou
wens meer aanwijzingen dat 
papierschaarste niet de belang
rijkste reden van de opheffing 
was. De Haarlemse vereniging 
'Op Hoop van Zegels' vroeg na
melijk om adhesiebetuigingen 
om een eigen maandblad op de 
richten^. De Haagse filatelisten
vereniging was daartegen, om
dat 'zulks zou beteekenen het 
bestaande maandblad om hals 
te brengen'. Vervolgens werden 
door De Bas wel de zogenaam
de Mededeelingen verspreid, 

waarin vooral aandacht werd 
besteed aan de nieuwe uitgif
ten. 

VERTROUWDE FORMUIE 
Het is interessant om eens te 
zien welke onderwerpen en ru
brieken in 1943 in het (voorlo
pig) laatste nummer van Phila
telie te vinden waren (zie voor 
de samenstelling van de redac
tie van dat nummer ajheelding
6). Die onderwerpen en rubrie
ken waren: 

 'De eenkleurige portzegels 
van Nederlandsch Oostlndié' 
doorlr . H.J.W. Reus; 

 'Nederland en Overzeesche 
gewesten. Nieuwe postzegels' 
In deze rubriek werd de Zee
heldenserie aangekondigd en 
werd als 'sensatie van de 
maand' gemeld de zegel van 
de Europeesche PTTVereeni
g/Vig zonder opdruk (NVPH
nummer404f). 

 'Nieuwe uitgiften: I Europa en 

II Overzee'; 
■ 'Te verwachten nieuwe uitgif

ten, oplaagcijfers, enz.: I Euro
pa em 11 Overzee'; 
'Poststukken'door J.H. Broek
man; deze legt uit wat hij on
der 'poststukken' verstaat. 
Het blijkt om postwaardestuk
ken te gaan. Hij geeft de ver
taling van een definitie in het 
jaarverslag van de Société Bel
ge des Collectionneurs d'Entiers 
Posteaux: 'Als poststuk is te 
beschouwen ieder exemplaar 
dooreen Postadministratie 
uitgegeven, bestemd voor 
postaal of telegrafisch ge
bruik, voorzover dit stuk voor
zien is van een postaal vignet, 
daarop aangebracht langs een 
druktechnischen weg.'; 
Rubriek 'Afstempelingen'; 
Rubriek 'Frankeermachines'; 
Rubriek 'Luchtpost'; 
Rubriek 'Tentoonstellingen'; 
'De Kippenveerenveloppen 
van NoordWest Celebes' 
door W.N. van de Poll; 

Pi rna S.A.H.Bulsman & Ai. 
IC«re»lt«rl3 Hol land la . 
H « • r e 8 . Velinr«. 

Aßjeelding y ■ 'Beunjdingszegel' vernietigd met het noodstempel SEVENUM 75 SEP (19)45 
Deze stempels werden door de Britse bevrijders verstrekt aan kantoren m ZuidNederland, 
waarvan de inventaris door oorlogshandelingen was verloren gegaan De envelop toont het 

nummer K 245^ (linksonder), deze nummers werden door de bezetter ingevoerd om controle 
uit te oefenen op het papiergebruik, mede m verband met de papierschaarste 

ABONNEMENTSPRIJS 
(bij Tooruitbetaling): 

Nederland en Overzeesche 
Gewesten, 

per jiar, franco p. post f 5,—. 
Buitenland, 

per laar, franco p. post f 6,—. 
Afzonderlijke nummen f 0,50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaai^ang f 1.25. 
Per nummer f 0.15. 

GRATIS voor de leden der 
■angesloten Veteenigingen. 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/6 pag : f 9.15 1/12 pag.: f S.50 
1/8 pag.: f 7.35 1/16 pag : f 4.90 
1/9 pag.: f s.70 1/lB pag.: f 3.BS 

Nederlandscb Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST', 
ONDER HOOFDREDACTIE VAN W. G. DE BAS, 

POSTBUS I  UTRECHT 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 45 VEREENIGINGEN 

BEKROOND OP }2 TENTOONSTELLINGEN. 

22e Jaargang Juni 1943 No. 6 (258) 

Prijs van een z.g, „Kleine An
nonce" ƒ 1.— per vakje. Adver
tenties grooter dan 1/6 blad
zijde worden niet geplaatst; 
teder adverteerder mag slechts 
één advertentie per nummer 
plaatsen. 
Bij 3, 6 en 12 acbtereenvol
CCQde plaatsingen resp. S^, 9 
en 10 ■/• reductie. 
Teksten voor advertenties moe
ten uiterlijk den Sen der maand 
bij de administratie binnen ge
komen zijn. 
De Administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing 
van advertenties, zonder opgaal 
van redenen, te weigeren. 
PrijBverhooglng toegestaan door 
het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart 
onder No. 1281«, N.P. d.d. 
i7nii9«i. 

1. Redactie. 
Alle brieven van redactioneelen aard en alle nieuwe postzegelultglften te zenden aan den hoofdredacteur. W. O. de Bas, postbus l te 

Utrecht. 
2. Administratie. 

Opgaven van advertentiSn en alle brieven op advertentiSn, aanvragen om abonnementen en om toezending van afzonderlijke nummers, 
betaling van advertenties, vereeniglngsberlchten, adresveranderlngen en alle brieven van administratieven aard te richten tot den admi
nistrateur L» J. J. Smeulders, Fast. Oomenstraat 397 E te Rijen (N.B.), telefoon Rijen SM (K. 1S92): postrekening S44900 ten name van bet 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Alles wat de post en portzegels van Nederland en ztJn Overzeesche Gewesten betreft aan A. M. Benders, te Maurik (Gld.), telefoon 
220; alles omtrent poststukken te richten aan J. H. Broekman, Stadionkade illl, AmsterdamZuid2. telefoon 93729, alles omtrent afstem
pellngen aan J. p. Traanberg, Brouwersplein 25 R te Haarlem; alles omtrent frankeermachines aan A. van der Willigen, evacuatieadres; 
J. P SweeUnckstraat 14, Deventer, en alles omtrent luchtpost aan Ir. H. L. S. Aöama, Stljnbuysstraat 35 te Nijmegen; alles omtrent prijs
raadsels aan dr. P. H. van Cittert, Mengelberglaan 71 te Utrecht, telefoon 14869, alles omtrent boek, tUdschrift en nieuwsbladbeoordee
llngen aan P. s. van 't Haaff, Oostduinlaan 1S9, 'EGravenhage, telefoon 774244. 

Vaste medewerkers. 
H. J L de Bie. Hees bij Nijmegen; dr. G. W. W. BÖlian te Hilversum. J H Broekman te Amsterdam, M J Baronesse van HeerdtKolff 

te Baarn. J. A Kastein te Amsterdam. K. E. König te 'sGravenhage, P C Koiteweg te Bennebroek, R E. P. Maler te Bussum; 
J. G. Mlllaard te Tiel; mr J. H. van Peursem te 'sGravenhage; J. PouUe te Amsterdam en J. A. van der Vüs te Amsterdam. 

'I niDttratie. 
Indien niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld zijn alle foto's en cliché s vervaardigd door de chemlgraflsche KuiMtlnrlchtlng „'aGra

venhage', v/h H. F. Maks Jr. te Den Haag en eigendom van dit Maandblad. 

Afbeelding 6 

 'De postzegels van Letland' 
door Jan Poulie; 

 'Boekwerken, tijdschriften, 
catalogi'; 

 'Philatelistisch allerlei'; 
 Advertenties. 

Het lijkt er dus op dat het 
Maandblad ruim zestig jaar ge
leden al ongeveer volgens de
zelfde formule werd samenge
steld als anno 2005 het geval is. 

BEVRIJDING: NEDERLAND 
HERRIJST 
Volgens de geschiedenisboeken 
werd op 5 mei 1945 in hotel 'De 
Wereld' in Wageningen het ca
pitulatieverdrag met de Duit
sers getekend. In werkelijkheid 
blijkt de Duitse opperbevelheb
ber pas op 6 mei te hebben ge
tekend en dan ook nog eens 
niet in de 'De Wereld'. Wat vast 
staat is dat op 15 juli de zoge
noemde 'Bevrijdingszegel' ver
scheen (afljeelciingj). De oplage 
bedroeg maar liefst 57 miljoen 
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AnTEunuNCïK 
IM. •tCamim. iMm IITW nUWURMACHmn, 
imCAAUMUl 

)• (. VOxnOi^ I KMKtN TijDictaumeooucEUMoaN. 

NEDERLAND IS HERREZEN. 

f, rf/f symbol vja mze iM/ioiM/r 

phiiiululm, tiMT A« NetirrlMuiu Volk 
til tfbtel, 11 overwitiigemle metr^hnd 
ftfO^^rJ rmJan 4t mut dtr Ortajr'i, 
M krueiit vm hel vurigc vtrltntca, ial 
W i v<U firn vt» dt hmndt etmr 
dt fetUfmn VM Koitta^ia W^tlhttmné oe 
dt pwitttrh vm WM K^ninkrgk W * 

etntfi^' 
MM «Me woome« buloot Ik op < H«i 1»« mijn JMMte 

pt?iiux«)|»raatie voor de mknrliMM *«n «■ V A. R A. Het 
««TM 4* iMvoeidcn v m hel hoolilanikd T«n e » MMnd
bC34 ven Md IMtt het Munmer dat p*> vetethecn ecifc 
daten, Mdat de eilend (ondenk» eile pleehtixe venekeriitten 
aatf mihdee waerd den het ^eedje pepler' vee 1S14<| voor 
Icplf een ehtd had leeoaakt aan oAie vrijheid. 

Sïel deee ■eetdetl begint ook het eitlkel dal ik oji 4 Mei 
ïan dit laar bet «aioitden aan rniin vooritanc" ter plaattinu 
in bet eoiHe maandltlad dal na de bevrijdlni tran eni Vader 
laad aou vavecbijiKn. Ik kon toen niet vemiocden. dal de 
t»«e de Baa aoti attralen ala heefdredaelenr en dat aan nnj 
tsv «orden aangebeden etn alln opvelfcr te volden Ik wil 
tiani ook mlin eente artikel ala btuidiedaciatir 
bet deeaUde vooideta 

v m Jaren van m n i e b n e ventederende „ 
'«ten achter nna' de vijand hoen op alle wilaen tetrarht 
^OM Mititandis velkiboMaan te veraietlivn. hy la daarbij niet 
iei«M*deined voor tadiatlache uiiioeiiaf van een aebele 
v^ikaftvcp en het treratoorden van timdulaenden anoeie 
neiuen, wier cnlf mladrijf tea« dat ali Ntderlandora taiU 
«na bUlven ander alle omiaiHlIiheden erfacnaiiMn van de 
ideppins van tVUtan van Omnia en van bet werk van van 
Odenbanaeven, de tWltt e« lalloae andere mannen «n vmu. 
««rt. die «na land Iiabben tpaolfCBiaahX Oni land wei4 leei
fstwM, ome tadmtrie werd latafealacen, ome fabrieken 
««rtSea iraenlald, enae havmia voor lan<e i|]d onbttiikbaar 
{imaakt, hela «eden ntcebrnkta eonder ciii«e naodiaak. 

■ poldera — oni roenrtJkB werk van cejwen — j e . 
doerd 

Ook in de wereld der Philatelie hebben wl] de trrannie van 
den beaelter devoeld Aan Joodae landlenolen went bet 
verboden lid te atjn van onae vercnininjen. waardoor t̂ oor̂  
Iniik aan hei rverk van vele verdieRrielijke manna« ven 
eind werd Itmaakt. w|] hopen voorlopit Laten wij ilechU 
de namen itocnten van de heren Dr Frenkel Mr Wolit de 
Beer Dr Speljer en □ C Paralrtt Ala atachtotter van hel 
ciorloosen*eld in eniere ain violen oa Ir Adama, alndl 
lacte lijd tedaeteur tran bet Maandblad en — na de bevrli 
d ng — de heer Smeuldee^ die rijn vader deattkla opvollde 
ala admhtlfinteur van het Maandblad. 

Ook de Had«landaa peMtegeU anlten ateeda blijven le
tultert van da Jaren van vetditikitini Oe poitieieli met de 
beeltenli van Koninfhi Wliheimina die kort voor de inval 
waren veMchonen, werden In October IMO reed» vervanien 
dcor de nteeat amaketoae leiel^ die ena land ooit heelt 
eehetl WU kunnen het toenmaliie Kootdbealuiie der PTT 
tlankbaar tjjn. dat op to ituldelijhc wijae de verandennü in 
oni landabcatuur werd icdentonatreetd da auilkiehcaegeia van 
3>t let 390 cent inaekten de naam van oni land Ujiu onaichl. 
Cnar .Nederland achter tiaiiea"i Ho< iweemaal verachcnen 
de Cf kinderactela. tler^ii llniiital de a ( aomerae|eli Sociale 
en cnltureto Insiellinsrn wenJen daania niet meer icMciuid 
In leiiendeel de beieiter lal poatrefela uit ten bate van die 
Imdcn. die teien om eizen reik leien ooie wetbfe ngt
rinii lesen once bendkenoirn de wapenen opoanten en aich 
derhalve achuldig maaklen aan het vciachtemkite misdrlji, 
dal een ment kan pleien De Jcfkienieiida' werden ook 
u'tkedeven In blohvnmi. Moreel le^mkcn waren deae mta 
Helukfcit een wanhopKe rolalukklnii echt jebrtilkt koeten aü 
nasvnooi niet voor' Ook ..Wintetbulp" en „Volkadhmat', uit
vindinken van de Dtiiiae .^vei;''. werden met een actie 
puataagela scateund Het ir te hapert, dat bnvenxcnoemde 
aetela. evenata de 11. Oermaanae aymbolen later in de 
catalmi met kleme letten rullen worden optenimrn et wel 
in een aboruleritjke rubriek .berettinzaretati" 

Gelukkig la oni de Khande beapaard, dat tegeli vrcrdcn 
l u t f l t v t n met ponret van den .̂ man Mnder wicn Naderland 
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exemplaren. Een verklaring 
voor deze hoge oplage is te vin
den in een Dienstorder van 27 
juni 1945, onder punt 8: 'Gedu
rende het tijdvak van de ver
krijgbaarstelling moeten in de 
waarde van 772 cent uitsluitend 
bijzondere zegels 'Herrijzend 
Nederland' worden verkocht, 
tenzij het publiek uitdrukkelijk 
zegels van de gewone uitgifte 
wenscht'3. 
De daaropvolgende belangrijke 
fllatelistische gebeurtenis was 
de herrijzenis van het Neder
landsch Maandblad voor Phila
telie. In september verscheen 
nummer 259, onder hoofdre
dactie van Mr. J.H. van Peur
sem. Boven het openingsartikel 
stond de kop 'Nederland is her

rezen' (afoeelding 8). Als sym
bool van de herrijzenis werd 
niet de zegel 'Herrijzend Neder
land' afgebeeld, maareen onge
bruikte zegel van Wilhelmina 
van 772 cent, type(Van) Konij
nenburg. Deze symboliek had 
misschien nog meerfilatelisti
sche waarde dan de zogenoem
de 'Bevrijdingszegel' te bieden 
had. De destijds in omloop zijn
de zegels van het typeKonij
nenburg werden namelijk op i i 
oktober 1940 op last van de 
Duitse bezetters ingetrokken^. 
Op 16 mei 1945 werden de ko
ninginnezegels weer geldig ver
klaard en had de Koningin de 
haar toekomende plaats her
vonden: op de voorkant van een 
hnef {afiieelding g). Het verschil 

Afbeelding 9  Boven brief met zegel van ffi cent in het typeKonijnenburg met het stempel 
'CORINCHEM 76 IX1940' Onder brief met de naoorlogse zegel van 7'/; cent in het 

typeKonijnenhurg met stempel "S CRAVENHACE 1} X11945' 

tussen de zegels van 1940 en 
de nieuwe oplage van 1945 is 
op het oog moeilijk vast te stel
len, maar zit voornamelijk in 
het papier: voor de emissie van 
1945 werd een mindere kwaliteit 
gebruikt. 

'ZEER ERNSTIGE FOUTEN' 
In zijn inleiding ging de nieuwe 
hoofdredacteur in op de voor
bije oorlog en de gevolgen hier
van voor de filatelie. Hij memo
reerde de hem bekende filatelis
ten die direct of indirect door 
oorlogsgeweld waren omgeko
men. Ook vermeldde hij de na
men van filatelisten die een al
lerminst vaderlandslievende rol 
hadden gespeeld. Hij had aan 
twee vaste medewerkers die lid 
waren geweest van de NSB 'het 
recht moeten ontzeggen voor 
ons Nederlands Maandblad te 
schrijven'. Ook zijn voorganger 
kreeg daarbij een kleine beurt. 
Hij had hem in een 'particulier' 
schrijven op enkele zeer ernsti
ge fouten gewezen. Ongetwij
feld was hiermee ook de oproep 
in het meinummer van 1943 be
doeld. De hoofdredacteur ging 
ook in op de uitgiftenpolitiek t i j
dens de oorlogsjaren. De 'guil
lochezegels' hadden volgens 
hem duidelijk de verandering in 
ons landsbestuur gedemon
streerd, namelijk: Nederland 
achter de tralies. De toeslag van 
de twee series kinderzegels en 
een serie zomerzegels was vol
gens hem naar foute doelen ge
gaan. Over de Legioenzegels 
kon men maar beter zwijgen. 
Ook de zegels met 'Germaanse 
symbolen' konden in zijn ogen 
geen genade vinden. Hij hoopte 
dat ze in de catalogie met kleine 
letters zouden worden opgeno
men, onder een aparte rubriek 
'bezettingszegels'. Gelukkig wa
ren ons zegels met de afbeel
ding van de heilsbrenger of een 
Quisling, zoals in Noorwegen, 
bespaard gebleven, aldus van 
Peursem. Hij liet niet na zijn 
voorganger lof toe te zwaaien 
over de Mededeelingen die hij 
gedurende de laatste oorlogsja
ren had verzorgd, maar hij wees 
zoals gezegd ook op 'enige zeer 
ernstige fouten' die hij had ge
maakt, echter niet op filatelis
tisch gebied. Hij vermeldde ook 
het postzegeltijdschrift Mijn 
Hobby, dat al m de lente van 
1945 in het bevrijde zuiden ver
scheen [afbeelding ld). Het 
blad, uitgegeven door C.H. 
Heirman in Hulst, werd later 
omgedoopt in Mijn Stokpaardje 
omdat een ander Mijn Hobby al 
eerder had geclaimdf. Zoals be
kend is Mijn Stokpaardje in 
2004 helaas ter ziele gegaan. 

ROL EN PERSOON VAN 
DE HOOFDREDACTEUR 
De nieuwe hoofdredacteur was 
advocaat en procureur m Den 
Haag. Hij was een erudiet per
soon en hij had een grote liefde 

voor de Franse taal en cultuur. 
Hij had dan ook de bewerking 
van de Yvertcatalogus op zich 
genomen. Verder fungeerde hij 
sinds 1942 als redacteur van 
een 'grote serie Philatelistische 
Publicaties'. In een flamboyante 
oproep richtte hij zich in het 
nieuwe nummer van Philatelie 
tot zijn mederedacteuren in den 
vreemde. Ter illustratie volgen 
hier de beginregels van dit 
schrijven, gevolgd door een 
vertaling m het Nederlands: 

A MM REDACTEURS EN CHEF DES 
REVUES PHILATELIQUES DE L'ET

RANGER 
Comme uous savex, mes diers colleges, 
la Hollande aussi a éte'delivre'de la ti
rannie du Boclie. 'La Hollande renais

santc' peut de nouueau/aire entendre 
sa uoix au moyen d'une presse libre et 
une T.S.F, libre. 

AAN DE HEREN HOOFDREDACTEU

REN VAN FILATELISTISCHE TIJD

SCHRIFTEN IN HET BUITENLAND. 
Zoals u meet, geachte collega's, is ook 
Nederland bevrijd geworden uan de ti
rannie van de Mojfsic). 'Herrijzend 
Nederland' kan opnieuu" zijn stem la

ten horen door middel van een urije 
pers en een urije radio. 

Van Peursem eindigde zijn op
roep met de hoop uit te spreken 
dat de filatelie een nauwe cultu
rele band tot stand zou brengen 
tussen de naties. Het hoofdre
dactioneel gedeelte van het her
rezen maandblad Philatelie ein
digde met vier mededelingen 
van den(!) hoofdredacteur. De 
eerste had betrekking op de 
spelling. Omdat vrijwel alle dag
bladen de nieuwe spelling ge
bruikten, vond hij dat het 
Maandblad niet kon achterblij
ven. Dat betekende niet dat alle 
redacteuren en medewerkers 
die spelling ook moesten hante
ren. De hoofdredacteur had 
daar blijkbaar ook wat moeite 
mee, want hij schreef weliswaar 
mededelingen met één e in het 
midden, maar wel den heer. 

J^nHoMif 

Wdlliom Votatutna 

Afbeelding lo 

De tweede mededeling had be

trekking op de catalogus van de 
Baltische tentoonstelling in 
1938 meteen beschrijving van 
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decollectiePoulie. Deze catalo
gus was nog gratis verkrijgbaar. 
Uit de derde mededeling bleek 
dat de nieuwe hoofdredacteur 
een ware polyglot was. Zijn 
boekjes in de serie Philatelie en 
Geschiedenis in het Nederlands, 
Frans, Engels, Spaans en Li
touws bleken te zijn uitver
kocht. Zijn laatste mededeling 
had betrekking op zijn 'Philate
listische Portret Gallerij'. Deze 
publicatie moest hij tijdelijk sta
ken. In 1948 zou blijken dat Van 
Peursem teveel hooi op de vork 
had genomen. In januari van 
dat jaar legde hij op medisch 
advies zijn functie tijdelijk (later 
definitief) neer. Hij werd opge
volgd doorJ.C. Norenburg. 

UIT DE INHOUD VAN HET 
HERREZEN BLAD 
Doordat het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie meer 
dan twee jaar niet was versche
nen, moest de redactie een be
hoorlijke inhaalslag maken. 
Achtereenvolgens werden be
handeld de serie 'symbolen' 
(zonder het bijvoeglijk naam
woord 'Germaanse'), de Zee
heldenserie, de zegel 'Dag van 
den postzegel 1943', de Winter
hulpzegels en de Bevrijdingsse
rie. Bij deze laatste werd ge
meld dat 'speculanten, die niets 
met den postzegelhandel te 
maken hebben, deze in mei en 

In vroeger jaren was in Filatelie 
eenmaal per laar  als losse bij
lage  het Veilingoverzicht van 
de firma J.L. van Dieten te vin
den. Dit overzicht werd door 
veel lezers met belangstelling 
gelezen, want het legde schrifte

lijk de polsslag van het Neder
landse veilingwezen vast. In 
1986 kreeg Van Dieten voor het 
overzicht van T 984/1985 zelfs 
de Wisselbeker voor de beste 
advertentie van 1985 uitgereikt. 
De traditie van de jaarlijkse pu
blicatie van veilingoverzichten 
is helaas al lang verlaten, maar 
we hebben tegenwoordig geluk
kig email! Na afloop van Van 
Dietens 'experimentele' veiling 

juni bij duizenden in het Zuiden 
hadden opgekocht'. Opmerke

lijk is dat het bestaan van de 
twee typen van de DeRuyterze

gel van y'/z cent uit de Zeehel

van 2 juni j l. (een veiling met 
uitsluitend verzamelingen, par
tijen en restanten) stuurde di
recteur Peter Storm van Leeu
wen een interessant verslag 
rond. Uit dat verslag mogen we 
citeren en dat doen we dus. 

'De Nederlandse postzegel
markt is in beweging, maar on
voldoende. Er vindt een stagna
tie plaats in de vraag naar door
snee Nederlands materiaal. 
Ook de vraag naar postfris Ne
derland vanaf 1950 is wat klei
ner dan een jaar geleden. Dit 
heeft te maken met de inkoop 
daarvan door het Spaanse be
leggersimperium Afinsa. Wij 
zijn ervan overtuigd dat deze 
vraag spoedig weer gaat aan
trekken.' 

'Naast Nederland is er natuur
lijk het buitenland. Onvermin
derd populair zijn landen als 
GrootBrittannië en zijn Domi
nions, de Verenigde Staten, 
Spanje, Portugal (en koloniën), 
China en vooral Rusland. De 
vraag naar deze verzamelgebie
den is groot en vooral buiten
landse kopers blijken daarvoor 

denserie toen al bekend was 
(ajheelding n). Met nadruk 
werd erop gewezen dat door de 
'DeviezenNoodmaatregel de 
in en uitvoer van onder andere 

een hoge prijs te willen betalen.' 

'Thematische collecties blijven 
redelijk stabiel, maar naar een 
populair thema als Treinen be
staat een gezonde vraag.' 

'De positieve verkoopresultaten 
zijn bemoedigend. Uiteraard 
voor de inzenders en het vei
linghuis, maar ook voor de 
postzegelmarkt in zijn alge
meenheid. Dat kan de filatelie 
wel gebruiken, want er zijn ten
densen die de markt onder druk 
blijven zetten. Eén daarvan is 
de toch sombere economische
toekomstverwachting. De Ne
derlandse Bank heeft de voor
spelling van de economische 
groei voor 2005 fors naar bene
den moeten bijstellen. Een klei
ne 1.7% groei is gereduceerd tot 
een uiterst magere 0.4%.' 

'Ook psychologische effecten 
spelen een rol. Veel mensen 
menen dat met de invoering van 
de euro alles duurder is gewor
den. Recent onderzoek van de 
Rotterdamse Erasmusuniversi
teit spreekt dat tegen, maar 
men geeft makkelijker euro's uit 

postzegels was verboden'. 
In de rubriek 'Poststukken' be
handelde j . H . Broekman de in
middels verschenen postwaar
destukken. Mettrots meldde hij 
de NederlandsIndische brief
kaart met opdruk 'Nederland 5 
cent' {afbeelding 12). 
Het volgende nummer Philate
lie (260) verscheen pas in de
cemben945 en niet op 15 okto
ber, zoals was aangekondigd. 
Als reden werd opnieuw papier
schaarste opgevoerd, maar er 
waren ook nog andere redenen, 
waarover de hoofdredacteur 
zich in nevelen hulde. Het de
cembernummer had wel al de 
dubbele omvang van dat van 
september, namelijk veertig pa
gina's. Hiermee werd de basis 
gelegd van het altijd boeiende 
blad 'Filatelie', of zoals het 
Verenigingsnieuws van Po &. Po 
onlangs meldde  ons trouwe 
Maandblad. 

Noten: 
i: 60 Jaar Nederlandsch Maandblad uoor 
Philatelie door mr. A. van der Flier; 
'Philatelie' van mei 1982, pagina's 
390 tot en met 395. 
2: Gegevens uit de notulen van de be
stuursvergaderingen van de 'sHerto
genbossche Postzegelvereniging. 
3: Nederlandsch Maandblad voor Phi
lateHe, September 1945, nummer 
259, pagina 11. 
4: NVPHcatalogus, opmerking bij de 
nummers 332345. 

alsof het nog guldens zijn. Uit
eindelijk is filatelie voor de eind
gebruiker, de verzamelaar, niets 
meer dan een (overigens prach
tige) hobby. Heeft de verzame
laar minder geld te besteden, 
dan kan de hobby daar als eer
ste onder lijden. Dat werkt door 
naar de handelaar, het toeleve
ringsbedrijf (catalogi, albums, 
benodigdheden etc.) en de vei
ling.' 

'Kortom, ondanks deze econo
mische malaise, en daar is het 
kabinet deels debet aan, heb
ben goede postzegelveilingre
sultaten een stimulerende wer
king op de filatelie. Er is dus 
nog immer vraag uit de markt.' 
'Aanbod is er voTop. De aan
staande septemberveiling bevat 
weer veel prachtig materiaal. 
Een summiere opsomming 
vond u [...] in onze advertenties 
in Filatelie van mei en septem
ber 2005.' 
'Een traditie gaan wij maken 
van een aparte zitting postge
schiedenis (natuurlijk ook om
dat dit uw veilinghouders voor
liefde is).' 

Tot zover het 'veilingoverzicht' 
zoals dat medio juni j l . werd 
verspreid door Van Dieten Post
zegelveilingen bv in Den Haag. 
Meer veilinginformatie is te vin
den op Van Dietens website: 
www.vandieten.nl. 

VAN DIETEN IN VEIUNGOVERZICHT: 'ER 
IS NOG ALTUD VRAAG UIT DE MARKT' 

BRIEFKAART 
KARTOEPOS 

NEDERLAND 
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NAAM EN AOBES VAN OEN AFZENDf B 
NANA DAN ' A I A N A T SIPËNOmiH 
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'EEN SLAAFS EN 
ONGEZOND BEDRIJF' 

De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 16301880 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N O 

"EEN SLAAFSCH 
EN ONGEZOND BEDRIJF" 
De geschiedenis van het openbaar vervoer 

in Wateriand, 16501880 

De w/ijze waarop menig verza
melaars de filatelie bedrijft 
grenst aan het wetenschappelij
ke. Voorbeelden daarvan zijn te 
zien op de diverse tentoonstel
lingen en het maanblad Filatelie 
heeft zelfs de Leon de Raaijme
daille ingesteld voor het beste 
wetenscnappelijke artikel van 
een bepaalde jaargang. Toch is 
er maar een enkele filatelist die 
zijn hobby zodanig beoefent dat 
hij tot de kringen van de werke
lijk zeergeleerden doordringt. 
Zo'n uitzondering is John Dehé, 
die op 22 juni j l . zijn proef
schrift Een slaafsch en ongezond 
bedrijf {ondert\tei: De geschiede
nis van het openbaar vervoer in 
Waterland, ^6io■^88o) met suc
ces verdedigde. De basis voor 
dit proefschrift werd gelegd 
toen hij onderzoek deed voor 
zijn boek Loont den bode over 
de postgeschiedenis van Pur
merend en omstreken. Het ma
teriaal dat Dehé verzamelde 

S over het postvervoer per trek
° schuit fascineerde hem zo, dat 
^ hij besloot nadere studie te ver
^ richten naar dit inmiddels in de 
= vergetelheid geraakte middel 
'Z van vervoer. 

^ DEMOCRATISCH 
^ Jaren van archiefwerk en bestu

^ dering van diverse bronnen 
^ hebben geleid tot een lijvig 
"" boekwerk van een kleine vijf

zondering van de allerrijksten 
en allerarmsten maakte ieder
een er gebruik van, tot de tech
nische vooruitgang voor een 
aantrekkelijker alternatief zorg
de. De trekschuit maakte deel 
uit van een betrouwbaar en 
goed georganiseerd geheel met 
een keurige dienstregeling en 
een vaste snelheid. In de eerste 
jaren was het een lucratieve 
overheidsdienst, maar de ma
laise trad al snel in en vanaf 
1730 moest er steeds meer geld 
op worden toegelegd door de 
steden. Op een gegeven mo
ment was het aantal reizigers 
per dag gedaald tot bijna een è 
twee en zorgde slechts het ver
voer van zaken als bonen, man
den en post ervoor dat de 
schippers konden overleven, zij 
het met grote moeite. Van va
ren volgens een dienstregeling 
was toen allang geen sprake 
meer. 

BESTUURDERS 
Het aardige van Dehé is dat hij 
in zijn boek niet alleen oog 
heeft voor het economische as
pect van de trekschuit, maar 
vooral ook voor de mensen die 
bij dit vervoermiddel betrokken 
waren. De titel van het proef
schrift wijst al in die richting en 
zegt alles over de omstandighe
den waaronder gewerkt moest 
worden. De auteur weet een 
treffend beeld te schetsen van 
de schippers van de trekschui

I M honderd pagina's. In zijn werk 
i f i beschrijft Dehé de opkomst en 

ondergang van de trekschuit, 
die zeker in de begintijd een 
zeer democratische vorm van 
openbaar vervoer was. Met uit

ten, de passagiers en de be
stuurders van de Waterlandse 
steden. 
Al lezende komt men tot de 
conclusie dat de kleine wereld 
van de trekschuit overeenkom
sten vertoont met onze grote, 
moderne wereld. Wie bijvoor
beeld denkt dat jaloezie en af
gunst in bijvoorbeeld EUver
band iets van deze tijd is, zal 
versteld staan van het gekrakeel 
dat er indertijd plaatsvond tus
sen steden als Purmerend, 
Hoorn, Monnickendam en 
Edam. De eenheidsstaat Neder
land was nog ver te zoeken... 
En wie denkt dat grote geldver
slindende projecten zoals de 
Betuwelijn en de HSL kenmer
kend zijn voor de overheid van 
de 21ste eeuw, kan zich mis
schien troosten met de gedach
te dat ook de overheid van onze 
voorouders wel raad wist met 
projecten die veel geld kostten 
zonder dat daar grote baten 
tegenover stonden. 

POSTVERVOER 
Een apart hoofdstuk in het boek 
is gewijd aan het postvervoer 
per trekschuit. Dehé gaat uitge
breid in op de organisatie van 
het postvervoer en wijst op de 
last die de schippers hadden 
van het illegale vervoer van brie
ven door derden, iets waar de 
stadsbestuurders weinig aan 
konden doen. En ook hier ko
men we het menselijke aspect 

Een zogenoemde kasteleinsbnef: het poststuk werd per trekschuit vervoerd van Hoorn naar 
Purmerend, waarde kastelein van 'De Roskam' zorgde voor verder vervoer naar 'Vormer 

tegen. Een van de brievenbe
stellers maakte het zo bont, dat 
de burgemeesters van Hoorn in 
1693 besloten tot het indienen 
van een aanklacht bij het Am
sterdamse stadsbestuur. Hij 
was namelijk 'traag met de be
stelling, liet brieven soms da
gen liggen [...] en liet sommige 
brieven helemaal verdwijnen. 
Hij ging er zelfs toe over om de 
post van de Hoornse kooplui te 
openen, naar eigen zeggen om 
te inspecteren of er soms brie
ven ingesloten zaten'. 
Met gevoel voor detail laat 
Dehé zien hoe de stadsbestuur
ders reageerden op het opzet
ten van de Statenpost, wat de 
gevolgen waren van de Franse 
tijd voor de schippers en hoe zij 
in de eerste jaren van het ko
ninkrijk ervan uitgingen dat de 
oude privileges hersteld zouden 
worden. 

STANDAARDWERK 
In het boek zijn een paar au
thentieke poststukken afge
beeld die met de trekschuit wer
den vervoerd. Het is jammer 
dat geen enkele illustraties in 
het boek in kleur is afgebeeld, 
maar dat blijkt een keuze te zijn 
geweest van de uitgever: de se
rie waarin het werk is uitgege
ven bevat ook geen enkele kleu
renillustratie. Een ander klein 
minpuntje vormt het trefwoor
denregister. Dat is vrij summier 
en in de verwijzingen worden 
geen paginanummers vermeld, 
maar paragraafnummers, wat 
het zoeken soms lastig maakt. 
Daar staat tegenover dat wie 
het boek aanschaft een boeien
de reis door de tijd zal maken 
met een rasverteller als gids. De 
vele anekdotes zorgen ervoor 
dat de reiziger zich geen mo
ment verveelt. Met dit proef
schrift heeft John Dehé een zeer 
leesbaar standaardwerk ge
schreven dat iedere geïnteres
seerde in de postgeschiedenis 
van Nederland tot zijn repertoi
re zou moeten rekenen. 

John Dehé, 'Een slaaftch en ongezond be
drijf ■ De geschiedenis van het openbaar ver
voer in Waterland, 16301880 Uitgegeven 
door Verloren, Hilversum, Amsterdamse 
Historische Reeks, Grote Serie 33, 
ISBN go 6550 8$} 8, prijs 739.. 
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BOUWWERKEN IN DE 
SCHIJNWERPERS 

Het stadje Corbeil-Esson-
nes, net ten zuidoosten 
van Parijs aan de Seine, 
was de laatste startplaats 
in de Tour de France 2005. 
Volgende week, op 23, 24 
en 25 september, worden 
de eerste Europese kam
pioenschappen Maxima-
filie gehouden. Met vier
honderd kaders en inzen
dingen uit zestien ver
schillende landen mag 
het met recht een multila
terale worden genoemd. 
Zoals altijd bij postzegel
tentoonstellingen geeft 
La Poste een aparte fran-
keerstrook [i] uit en wor
den twee speciale stem
pels gebruikt. Op de 
strook zien we de belang
rijkste bezienswaardig
heden van het genoemde 
plaatsje: het stadhuis, de 
St. Etienne-kerk, het St. 
Spire-klooster en de 
Commanderij van de Rid
ders van St. Ian van Jeru
zalem. Het ene stempel 
[2] toont locale bouw
werken en is uitstekend 
geschikt voor maximum-
kaarten die met de Lisa-
frankeerstrook worden 
gemaakt, het andere [3] 
benadrukt het Europees 
karakter van de expositie. 
De tentoonstelling is van 
9 tot 18 uur open. Op 
zondag wordt een groot 
Europees maximafilie-
congres gehouden, waar 
de nieuwste ontwikkelin
gen besproken worden. 

In het Nederlandse uit
gifteprogramma 2005 
veel aandacht voor bouw
werken. In januari begon 
dat meteen al met drie 
langlopende zegels met 
bouwwerken en silhouet
ten ervan. Kaart [4] met 
kassen in Zoeterwoude 
toont een doorkijkje in de 
kas van de zegel van 
€ 0.81 en [5] geeft een 
prachtige gemetselde 
trapgevel weer; de zegel 
van € 0.65 toont alleen 
het silhouet van modern 
metselverband. Veel leu
ker is de zegel van € 0.39 
met zulke windmolens in 
het doorkijkje van een 
traditionele Hollandse 
molen. Moderne molens 
vindt je op tal van plaat
sen; [6] laat er een bij 
Huizen zien. Kaart [7] 
geeft het silhouet van een 

traditionele molen schit
terend weer tegen de on
dergaande zon. 

Bouwwerken te over in de 
serie Mooi Nederland, al 
toont het eerste blokje 
louter de mooie omge
ving van het plaatsje Ne
derland. Het eerste echte 
bouwwerk is het Belvedè
re in Nijmegen. Kaart [8] 
toont de mooie ligging 
op de heuvel boven de 
Rijn. Hetachttiende-
eeuwse stadhuis van 
Weesp [9] is nu bij ieder

een bekend. Het symbool 
van het herbouwde Rot
terdam was de Euromast, 
die als secundair onder
werp prijkt op de derde 
zegel van de serie Mooi 
Nederland. Voor de derde 
keer in korte tijd ver
scheen de Erasmusbrug, 
het nieuwe symbool van 
Rotterdam, op een post
zegel. De Rotterdamse 
bouwwerken worden bij 
nacht getoond en dan 
zijn kaarten als [10] en 
[11], die de objecten in de 
avondschemering laten 

zien, heel geschikt. 

We houden het nog even 
bij bruggen met [12]: de 
mooiste overspanning 
van Frankrijk (en het 
hoogste viaduct) ter we
reld bij het Zuid-Franse 
plaatsje Millau, boven het 
dal van de Tarn. Het 
hoogste punt van de con
structie ligt 343 meter 
boven het dal! De harde 
winden op die hoogte en 
de sterke temperatuurs-
schommelingen stelden 
hoge eisen aan het ont

werp, dat harmonisch in 
het landschap moest pas
sen. De bekende Britse 
architect Norman Foster 
tekende het hoofdont-
werp van zeven hoofdpij
lers en evenveel groepen 
spankabels. Voor de 
techniek zorgde de Fran
se dochter van het Neder
landse ingenieursbureau 
Arcadis. Kaart [13] toont 
het viaduct boven het met 
wolken bedekte dal. Meer 
zien van Millau? Zie 
UJUJU).uiaducdemillau.com 
en geniet verder! 

< 
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Opgaven voor het november
nummer 2005 moeten uiter
lijk op I ol<tober 2005 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. Vermeld in ieder ge
val datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en één telefoonnummer voor 
nadere informatie. 

Deze agenda wordt met veel 
zorg samengesteld. De re
dactie kan niet garanderen 
dat de evenementen op de 
vermelde data en tijdstippen 
doorgang vinden. Er wordt 
geen aansprakelijkheid aan
vaard voor eventuele fouten 
in de evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Wij advi
seren u met klem om - vooral 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen - eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 17 september: 
Drachten. Jubileumfestiuiteit 
ter gelegenheid van het 50-ja-
ng bestaan van de postzegel
vereniging Drachten. Brede 
School De Drait, Flevo 186. 
Kleine expositie van leden, 
ruilbeurs, expositie van post-
zegelontwerpen gemaakt 
door leerlingen van de basis
scholen in Drachten. Ope
ningstijden: van 10 tot 14 uur. 
Inlichtingen: mevr E. Terp-
stra-Meijers, Slinge 35, 9204 
KK Drachten, telefoon 0512-
521688296. 
• 8 oktober: 
Groningen. Groningen 90, 
eenkaderexpositie t.g.v. het 
90-jarig bestaan van de post
zegelvereniging Groningen. 
Patrimonium, Berkenlaan 
(Selwerd). Ca. 15 kaders. Ge
opend van 10 tot 16 uur. Info: 
Ernst Flentge, Oude Hoflaan 
II, 9751 BK Haren, tel. 050-
5349131, e wßentge@freekr nl. 
• 14,15 en 16 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2005, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending en propa
ganda). Americahal, Laan van 

^ Erica 50. Openingstijden: op 
=> vrijdag 14/10 en zaterdag 
"̂  15/10 van 10 tot 17 uur en op 
^ zondag 16/10 vanio tot 16 
=> uur. Aanmelding tentoon-
J stelling sluit op 3 o april. Aan-
^ melding en informatie: Leen 
^ Louwerse, Konmgin Wilhel-
"̂  minastraat 51,2811 TT 
^ Reeuwijk, telefoon 0182-
^ 395103 ofvia e-mailadres 
2 aartvansoestc^hetnet nl. Zie ook 
— de website www nupu np 

• 22 en 23 oktober: 
1/1A 's-Hertogenbosch. HcrtogPost 
ï l l 2005, propagandatentoon-

stelling ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de 
's-Hertogenbossche Filatelis
ten Vereniging. SCC 'De 
Helftheuvel', Helftheuvelpas-

POSTEX 2005 
14, 15 EN 16 OKTOBER 

AMERICAHAL APELDOORN 
mi ^ 

sage 115, 5224 AC. Ca 150 ka
ders; handelaren aanwezig; 
diverse filatelistische activi
teiten. Inlichtingen. R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 
19, 5301 BM Zaltbommel, te
lefoon 0418-680790, e-mail 
renei;£inachterbEr5@tisca!i nL 
• 22 en 23 oktober: 
Weert. Raja 2005 - Limphilex 
XXXVI, lustrumtentoonstel-
ling (55-jarig bestaan) met 
deelname m de klassen 2 en 3 
plus eenkaderklasse, open 
klasse enjeugdklasse. Motto: 
Uit de oude schoenendoos. SG 
Philips van Horne, Werthas-
traat i. Ca. 300 kaders, han
delaren- en jeugdactiviteiten. 
Inlichtingen: G. Hendrikx, 
Irenelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495-533862, 
e-mail(j p hendnkx(a)zonnet n! 
• 28,29 en 30 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel Rotterdam 2005, postzegel-
tentoonstelling m het Con
grescentrum Ahoy', Rotter
dam-Zuid. Medewerking van 
de Philatehstenclub Rotter
dam ter gelegenheid van het 
loo-jarig bestaan. Opening
stijden: op vrijdag 28 oktober 
van 10 tot 18 uur, op zaterdag 
29 oktober van 10 tot 17 uur 
en op zondag 30 oktober van 
10 tot 16 uur. Deelnamefor-
muheren verkrijgbaar bij 
A.Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701, e-mailadres 
fl ntmeester@planet nl. 
• 4, 5 en 6 november: 
Nieuwegein. Geinpost 2005, 
jubileumtentoonstelling ter 
gelegenheid van het 3 5-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, circa 400 
kaders. Congrescentrum 
'tVeerhuis, Nijemonde4, 
Nieuwegein. Openingstijden: 
op vrijdag 4/11 van 19.30 tot 
22 uur, op zaterdag 5/11 
vanio tot 18 uur en op zondag 
6 november van 10-16 uur. 
Deelnameformuheren zijn 
verkrijgbaar bij A.I.S. Vis, 
Tentwagendrift3, 3435 AC 
Nieuwegein, telefoon 030-
6049758 of e-mailadres 
injo@postkoets nL 
• 4,5 en 6 november: 
Nieuwegein. 44ste Dag van de 

Aerofilatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der' tijdens Geinpost 2 o o 5, in 
samenwerking met 'De Post
koets', 't Veerhuis, Nijemon-
de 4. Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een
kader-, open klasse en propa
ganda). Thema: 'Luchtpost 
Suriname 1929' (andere col
lecties ook welkom). Aan
meldingen (Door ijuni 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 t.g.v. het45-jarig 
bestaan van I.V. Philatelica 
afdeling 'Hoeksche Waard'. 
CSG Willem van Oranje, 
Randweg 2. Handelaren, 
dubbeltjeshoek, etc. Inlich
tingen: Th.N.H. van Leeu
wen, Olivier van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
telefoon 0186-617706. 
• 12 en 13 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2005, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 (incl. voordrukal-
bum-, eenkader-, jeugd en 
catalogusinzendingen) geor
ganiseerd door de Stichting 
Comité Dag van de Postzegel 
Amsterdam. Huygens-Colle-
ge, 2e Constantijn Huygens-
straat3i. Ca. 250 kaders met 
filatehstisch materiaal. Ope
ningstijden: op zaterdag 12 
november van 10 tot 17 uur en 
op zondag 13 november van 
10 tot 16 uur. Toegang en ca
talogus gratis. Handel aan
wezig, tombola, stuivers-
hoek. Verkoop speciale 
DvdP-envelop en DvdP-enve-
loppen uit voorgaande jaren. 
Op zondag gratis parkeren. 
Informatie: J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, telefoon 020-
4974024 of G.J. Grootveld, 
Marco Polostraat 8ihs, 1057 
WG Amsterdam, telefoon 
020-6168567. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 10 september: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van 

Gisteren, Beemsterstraat4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 13-
17. Telefoon 0228-582298. 
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: 
Anna-Paulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.30-13.00. Te
lefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-College, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 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. Filotelistische Con
tactgroep Oost-Europa 't Vogel
nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
10-16. Telefoon 0346-572593 
(na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Woerden. Filatelistische contoct-
groep Islamitische Wereld Al-Ba-
nd Excelsior, Singel 45a, 
g.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: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, 3200 Aarschot 
(België). 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraatgg, 10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017-
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-17. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-298416. 
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. 
Enkhuizen. IJsselzand, An
jerstraat 1,13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg3g9a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vingastate 7,10-16. Telefoon 
058-2662932. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat5,10-
16. Telefoon 07i-36i4ig8. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
4958gg. 
Veenendaal. CSG, Industriel
aan 16,10-16. Telefoon 0318-
557010. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
42i64g3. 
• 25 september: 
Alkmaar. Sporthal, Arubas-
traató, g-13. Telefoon 0227-
542286. 
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. Jons, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Echt. De Weegbrug, Loper
weg 10, 10-13. Telefoon 
0475-481347. 
Lichtenvoorde. De Swite, 
Goudenregenstraat2,10-
16.30. Telefoon 0544-
375707-
Reuver. De Schakel, Broek
laan 2,10-13. Telefoon 077-
4741130. 
Rotterdam. Golden Tuhp 
Airport Hotel, Vhegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
• I oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 10-16. Te
lefoon 0251-224978. 
Ede. De Kei, Peppelensteeg 
12,10-17. Telefoon 0318-
638634. 
Hendrik Ido Ambacht. Sand-
ido. Reeweg 79,12.30-16. Te
lefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Kapit-
telweg399a, 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 
0528-27562g (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 02g7-525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, Balij-
elaan 2a (ingang Croes-
estraat), 10-15. Telefoon 030-
2886832. 
• 2 oktober: 
Alkmaar. De Rekere, Muider-
waard 3g6,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Obdam. De Brink (naast RK 
kerk), g-i2. Telefoon 0226-
452047. 
• 4 oktober: 
Leur. HetTurfschip, Lange 
Brugstraat 93,13.30-16.30. 
Telefoon 0165-317509. 
• 5 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen De Wieken, Was-



senaarsestraat5,13.3017. 
Telefoon 0713614198. 
• 8 oktober: 
Gouda. De Heeren van 
Reeuwijck, Kolkmanstraat 3, 
1016. Telefoon 0182

528770. 

JUBILEUM
RUILBEURS 
GOUDA 

HEEREN VAN 
REEUWIJCK 

KOLKMANSTR. 3 
ZATERDAG 
8 OKTOBER 

Groningen. Patrimonium, 
Berkenlaan, 1016. Telefoon 
0505349131. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 

Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK kerk), 13
17. Telefoon 0228582298. 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandstraat, 1016. Tele
foon 0118628917. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
• 9 oktober: 
AnnaPaulowna. Veerbrug, 
Sportlaan 21, 9.3013.00. Te
lefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCoUege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
SintNiklaas (België). Interna
tionale poststukkenbeurs. Stads
zalen, Leopold Illaan, 917. 
Inlichtingen: E. Braem, Hei
debloem 68bus 4, gioo Sint
Niklaas (België). 
Utrecht. Internationale Verzo
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 0255516574. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

22 september 
Watermanagement in Chma en 

Nederland; twee verschillende 
postzegels in een velletje van 
tienmaal €0.81 (gegomd); 
tweelingemissie met de 
Volksrepubliek China. 
8 oktober 
50jaar World Press PKoto; velle
tje met 10 verschillende post
zegels van €0.39 (gegomd). 
14 oktober 
iWooi Nederland (Papendrecht 
en Roermond); velletjes met 
vijf postzegels van €0.39 (ge
gomd). 
14 oktober 
Mooi Nederland (verzamelvel 
i ) ; velletje metvijfverschil
lende postzegels van €0.39 
(gegomd). 
Mooi Nederland (verzamelvel 
2); velletje met vijf verschil
lende postzegels van €0.39 
(gegomd). 
14 oktober 
Prcstyeboekje Mooi Nederland; 
prijs €9.95. 
14 oktober 
Tremen; vier verschillende 
postzegels in velletjes van 
tien zegels van €0.39 (ge
gomd). 
8 november 
Kinderpostzegels 2005 ('veilig 
en wel , ontwerp Dick Bru
na); velletje met zes verschil
lende toeslagzegels van 
co.39ho.19 (gegomd). 
8 november 
Prestigebockje 'Vijftiä jaar Nijn
t)e';€g,g5. 
24november 
Decemberze^els; tien verschil
lende postzegels in velletje 
van 20X €0.29 (zelfklevend). 
24 november 
Persoonlijke Decembcrzegcis; vel

letje met tien postzegels van 
€0.29 (gegomd). 
24 november 
Goededoelenzegel; tien verschil
lende postzegels in velletje 

i van 20X€0.29F0.10 (zelfkle
vend) 

Aruba 
30 september: 
Koraalze^els 2005; 60, 75,100 
en 215 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels 2005 (zonder toe
slag); 75, 85 en 125 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za

terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.

65plussers€4.5o 
4 t/m 12 jarigen €3.

Rabo/NS kaarthouders $0% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse

umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso

nen €5. p.p. 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand, meestal 
op donderdag, is er gelegen

heid om origineel materiaal 
uit het depot van de post
waarden te bestuderen. 
Voor onderzoek in de collec
ties postwaarden kunt u te
recht op de volgende data: 
 donderdag 20 oktober 
 donderdag 17 november 
 donderdag 15 december 

BONDSBIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 1017 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand 
van 1012 uur). Op de site van 
de NBFV (www.nbfij.rü) kunt u 
door de Bibliotheekzegel 
aan te klikken informatie be
reiken die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Als u wilt 
weten of een bepaald boek of 
tijdschrift aanwezig is, dan 
kunt u dit met behulp van een 
elektronisch informatieaan
vraagformulier opvragen. 
Het antwoord ontvangt u per 
email. Voor alle andere vra
gen kunt u de bibliotheek via 
bibliothcek(a)nbji).org een mail 
sturen. De bibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

mm^ SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 2 4 0 1 3 , 2 4 9 0 AA DEN HAAG 
EMAIL: KEES.VERHULST(5)WANAD00.NL 

Weken van de kaart 
De jaarlijkse Weken van de 
Kaart zijn dit jaar van i tot en 
met 18 september en in de 
grote sorteercentra Amster
dam, 'sGravenhage, 'sHer
togenbosch. Nieuwegein, 
Rotterdam en Zwolle wordt 
in die periode weer de beken
de stempelvlag gebruikt. Het 
is helaas officieel niet meer 
mogelijk om schriftelijke 
stempelverzoeken in te die
nen. Om aan een stempelaf
druk te komen, zult u een aan 
u zelf geadresseerde envelop 
in een rode brievenbus van 
TPGPost (volgend jaar wor
den dat oranje brievenbussen 
van TNT) moeten werpen. 
Het leukste is om dit te doen 
met de bijbehorende postze
gels. De stempelvlag toont 
het logo van de Weken uan de 
Kaart. Een afbeelding van de 
stempelvlag laat ik u volgen
de maand zien. 

Mooi Nederland 
Zelfs als ik bij een verkoop
punt van postzegels te horen 
krijg dat de postzegels Mooi 
Nederlandzijn uitverkocht ben 
ik geen weken van de kaart. 

Eerstedagenveloppen 
De stempeling van eersteda
genveloppen is de laatste ja
ren sterk verbeterd. De inkt is 
mooi zwart en de stempeling 
is scherp. Omdat de envelop
pen uitsluitend kantenklaar 

Ajbielding 1 

En ik hoop u ook niet, want 
dat is het niet waard. Als u de 
kaart die TPGPost u toezond 
aan de CollertClub hebt ge
stuurd, dan ontvangt u de vel
letjes gewoon thuis. En als u 
een abonnement hebt op de 
gestempelde velletjes, dan 
worden deze gestempeld met 
het stempel TPGPost Collectclub 
Groningen. Ik Iaat u hier een 
voorbeeld zien [ i] . 

Persoonlijk vind ik het jam
mer dat in dit stempel de cij
fers van de datum afwijken 
ten opzichte van een 'echt' 
dagtekeningstempel van het 
postkantoor. Ik laat u hier 
een afbeelding zien van een 
velletje zoals dat voorkomt in 
de speciale cadeauset die 
TPG verkoopt voor €9.95 [2]. 
Deze stempeling, met de juis
te plaatsnaam, is heel erg 
fraai en scherp. 
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Afbeelding 4 

te koop zijn en er geen stem
pelverzoeken voor afdrukken 
van eerstedagstempels op ei
gen enveloppen kunnen wor
den ingediend, besteed ik er 
in deze rubriek maar af en toe 
aandacht aan. Elkjaar heb
ben de enveloppen een nieuw 
thema en dit jaar is dat het 25 
jarig regeringsjubileum van 
koningin Beatrix. De NVPH 
gaf hiertoe een zilveren enve
lop uit. De envelop is mooi, 
maar wat is het toch jammer 
dat de stempels nauwelijks te 
zien zijn op deze envelop [3]. 
Het kan ook anders. Voor
beeld [4] toont een duidelijke 
stempeling en de tekening is 
ook duidelijk te zien. 

Philatelia Köln 
Van 22 tot en met 24 septem
ber wordt in de Kölner Messe 
de jaarlijkse Philatelia gehou
den. Ook dit jaar is er een bij
zonder poststempel in ge
bruik en verschijnt er een 
beursenvelop. Volgende 
maand laat ik u de afbeelding 
van dit stempel zien. Tot en 
met 31 oktober 2005 k u n t u 
stempelverzoeken voor dit 
stempel indienen bij de Col
lertClub van TPGPost, Postbus 
30051, 9700 RN Groningen. 

2224 september 
\ DO DD — 2005 
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GEMEENSCHAPPELIJKE UITGIFTEN: 
STEEDS POPULAIRDER 

Nederland en China: tweelingemissie ^Molens en watermanagement 

Nederland participeerde tot nu 
toe nauwelijks of met m ge 
meenschappelijke uitgiften De 
laatste emissie dateert al weer 
van vijfjaar geleden Het EK 
voetbal 2000 in België en Ne 
derland was reden om samen 
met de zuiderburen twee iden 
tieke, alleen in kleur verschillen
de zegels uit te brengen Ende 
keer daarvoor was ook al weer 
een flink aantal )aren terug in 
1989, opnieuw met België, met 
als onderwerp 150 jaar provin 
cie Limburg 
Waren er m de afgelopen vijf 
tien jaar dan helemaal geen an 
dere aanleidingen geweest' Na 
tuurlijk wel, zelfs zeer voor de 
handliggende De jubilea vijftig 
en zestig jaar bevrijding bijvoor 
beeld die hadden zich prima 
geleend voor een gecombmeer 
de uitgifte met Canada De her
denkingen van de sterf- en ge 
boortedag van Vincent van 
Gogh, in 1990 en 2003, idem 
dito met Frankrijk En ook 450 
jaar Vrede van Munster, m 
1998, en de vijfhonderdste ge 

DOOR R I N D E R T P A A L M A N , HENGELO ( 0 ) 

Het kan niet op. De gemeenschappelijke postzegeluitgifte 

met China deze maand is al de tweede van dit jaar, na die 

van begin mei met de Nederlandse Antillen en Aruba 

(zilveren regeringsjubileum koningin Beatrix}. En volgend 

jaar zijn er waarschijnlijk nóg eens twee. Heeft TPGPost 

de smaak opeens te pakken, zoals veel andere landen? 

De Nederlandse zegels uon 22 september aanstoande ook in de Volksrepubliek China tuorden deze 
zegels uitfle^euen maar dan met een inscriptie in het Chinees uiteraard 

boortedag van Karel de Grote, 
m 2000, hadden met andere 
landen mooie combmatiezegels 
kunnen opleveren Nederland 
gaf in het millenniumjaar zelfs 

geen Europazegel uit Deaf 
beelding- kinderen die een to 
ren van sterren bouwen was in 
dat memorabele jaar voor alle 
landen hetzelfde Maar een ech 

te misser in 2000 was het the 
ma '400 jaar betrekkingen Ne 
derland-Japan' De Japanse PTT 
gaf ter gelegenheid van het jubi 
leum twee zegels uit, met op de 
ene een afbeelding van het zeil 
schip De Liefde en op de andere 
die van Hollandse koopman 
Op die zegels staat zelfs in het 
Nederlands de tekst Nederland 

Japan 40ojaar De Nederlandse 
post deed mets 

ZWIJGZAME TPGPOST 
Het is een raadsel waarom Ne 
derland zo weinig met interna 
tionalejwme/oges heeft Na
vraag bij TPGPost heeft geen 
zin Toen begin dit jaar oe Chi 
nese posterijen bekend maak 
ten dat er een gemeenschappe 
lijke uitgifte met Nederland zou 
verschijnen, was er van Neder 
landse kant geen bevestiging 
van het berichtte krijgen Zelfs 
de gezamenlijke emissie van 
het (dure) Beatrix velletje met 
de Nederlandse Antillen en Aru 
ba was met van tevoren aange 
kondigd Het bestaan van de 
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Links en ftierbouen mdeo^elopentwinti^jaar 
kwam NederiflTid niet uerder dan tujee gemeen 
schoppehjke uitgiften beide met België 150 
jaar proumcie Limburg en het EK Voetbal 2000 

Rechts eerstedagenvelop uit 
1995 met daarop Marcom 
emissies van (m alfabetische 

volgorde) Duitsland Ierland 
Itfllie San Marino en 

Vaticaanstad 

Bouen en rechts een 
mooie combinatie op een 

eerstedagenvelop en een 
moximumkaart Euregio 

Bodensee een uitgifte nan 
Duitsland Oostenrijken 

Zuïitserland 

Nederlond ujas uooral actief in someniuerking met België en in mindere mate met Luxemburg De 
Benelux uitgifte uit 1964 met de ajbeelding van de drie vorsten is een uon de eerste drielingzegels 

Rechts m 1975 gauen de post 
administraties uan de Soujet 

unie en de Verenigde Staten 
deze tiüeelingemissie uit ter 

gelegenheid uan het gemeen 
schappelijke Apollo Sojoez 

ruimteuaartproject APOLLO SOYU2 1975 1} sAnonnoH coioa 1975 



WETENSWAARDIGHEDEN VAN 'ALL OVER THE WORLD' 

- De eerste echte tweelingemissie 
zou die van Franlcnjl< en Engeland 
zijn geweest: twee zegels met de 
portretten van de Engelse koning 
George VI en de Franse president 
Albert Lebrun (zie afbeelding). De 
emissie was gepland voor 1939, 
maar ze werd verschoven naar 1940. 

Het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog verhinderde hun uitgifte. 

- Op 5 september 1956 zagvoor het 
eerst een echtejoint issue het licht: de 
Europazegels van zes landen, waar
onder Nederland, hadden hetzelfde 
ontwerp en dezelfde dag van uitgif
te. Anderhalve maand later, op 30 
olctober 1956, l<wamen vijf Scandi
navische landen met hun eerste 
identieke Norden-zegels uit. 

- De eerste tweelingemissie kwam 
op 27 augustus 1958 ter wereld. Aan 
de loketten in Australië en Nieuw-
Zeeland waren zegels te koop die de 
dertigste verjaardag van de vlucht 
over de Tasmanzee door Sir Charles 
Kingsford Smith herdachten. 

- De eerste 'Siamese' zegels werden 
uitgegeven door Joegoslavië en Roe
menie, op 30 april 1965. Ze versche
nen bij de ingebruikneming van de 
hydro-elektrische centrale in de Do
nau. Op de zegels staan beide lands-
namen vermeld. 

- Op 24 mei 1986 gaven Italië en de 
Verenigde Staten een gezamenlijke 
briefkaart uit, met een afbeelding 
van Francesco Vigo. Het is tot nu de 
enigejomt issue onder de postwaar-
des tukken. 

- Dejoitit issue uit 1982 van Neder
land en de Verenigde Staten, naar 
aanleiding van tweehonderd jaar di
plomatieke bedekkingen tussen 
beide landen, wordt algemeen als 
de lelijkste van alle gemeenschappe
lijke uitgiften beschouwd. 

'overzeese' velletjes bleek pas 
een paar dagen na verschijning. 
En de wetenschap dat er vol
gend jaar hoogstwaarschijnlijk 
twee gemeenschappelijke uit
giften verschijnen, is ook al niet 
te danken aan de mededeel
zaamheid van de Nederlandse 
posterijen, maar aan die van 
België en Duitsland, die al 
vroeg hun uitgifteprogramma 
voor 2006 bekend maakten. Als 
het allemaal doorgaat komt er 
volgend jaar een drielingemis-
sie met België en Denemarken 
met als thema de schildersbe-

weging Cobra en volgt er ook 
nog een gezamenlijk optreden 
met Duitsland naar aanleiding 
van Rembrandts vierhonderd
ste geboortedag. 

POPULARITEIT GROEIT 
Aangenomen mag worden dat 
het de andere landen zijn ge
weest die Nederland hebben 
benaderd om deel te nemen in 
een gezamenlijk project.Maar 
wie weet krijgt TPCPost nu de 
smaak te pakken. Het loont in 
ieder geval de moeite, want ge
meenschappelijke uitgiften win

nen de laatste jaren sterk aan 
populariteit, niet alleen bij ver
zamelaars, maar ook bij de bui
tenlandse posterijen. In Europa 
geven landen als België, Frank
rijk, Duitsland en Zweden al 
sinds het begin van de jaren ne
gentig jaarlijks een of meer 
tweelingzegels uit. Sinds kort 
manifesteren ook Oostenrijk, 
Italië, Polen en Portugal en en
kele voormalige Sovjetrepublie
ken zich sterk. Vaticaanstad 'ex
plodeert' zelfs dit jaar met maar 
liefst vier emissies: met Duits
land (katholieke wereldjeugd-
dag), Frankrijk (musea), Italië 
(herdenking herziening Concor
daat) en Zwitserland (500 jaar 
Zwitserse garde). 
Oostenrijk, dat zich lang afzij
dig hield, herdacht vorig jaar sa
men met Israël en Hongarije de 
honderdste sterfdag van Theo
dor Herzl, de geestelijke vader 
van de staat Israël. Dit jaar is er 
een gemeenschappelijke uitgif
te met Liechtenstein, naar aan
leiding van de heropening van 
het Liechtenstein-museum in 
Wenen, de eerste van een reeks 
van vijf van zulke emissies, die 
tot in het jaar 2009 door beide 
landen zullen worden uitgege
ven. Volgend jaar zijn er combi-
uitgiften gepland met China en 
Hongkong. 

TAMELIJK DUUR 
Vanwaar opeens deze interna
tionale oriëntatie? De directeur 
van de filatelistische dienst van 
de Oostenrijkse post was dui
delijk in zijn antwoord: om be
grip te kweken tussen volkeren 
en om de vriendschapsbanden 

tussen de landen aan te halen. 
Maar vooral ook omdat het 
commercieel zeer interessant 
is. Er worden van tweelinguitgif
ten meer zegels verkocht. In 
Zwitserland weet men daar al
les van. In 1998 was er een ge
meenschappelijke uitgifte met 
China. In China werden meer 
Zwitserse zegels aan de man 
gebracht dan in Zwitserland 
zelf Liechtenstein, dat in mei 
jumeleerde met China, mag wat 
dat aangaat ook zeer hoge ver
wachtingen koesteren. O f de 
Nederlandse zegels van de Ne-
derlands-Chinenes emissie in 
het Verre Oosten eveneens een 
succes zullen worden is een 
kwestie van afwachten. Met 
waarden van elk 8i cent zijn ze 
voor Chinese begrippen name
lijk tamelijk duur. 
China geldt als de onbetwiste 
koploper op het gebied van joint 
issues, de internationaal aan
vaarde benaming voor gemeen
schappelijke uitgiften. Sinds de 
eerste helft van de jaren negen
tig geeft het land jaarlijks twee 
en vaak zelfs drie tweelingze
gels uit. De meeste Europese 
tanden is die Chinese eer al ten 
deel gevallen; Nederland is 
slechts het zoveelste land in de 
rij. Speciale gebeurtenissen 
worden op de zegels niet her
dacht; de reden van uitgifte is 
vaak wat wordt genoemd 
'vriendschappelijke betrekkin
gen'. De thema's en afbeeldin
gen zijn ook vrij algemeen van 
aard: olifanten (samen met 
Thailand), keramiek (met Bel
gië), vogels (met de Verenigde 
Staten en Zweden), bloemen 



(met Maleisië en Nieuw-Zee
land), schilderijen (met Liech
tenstein), enzovoort. Wat dat 
betreft mag het onderwerp van 
de Nederland-China-zegels-
molens en watermanagement -
bepaald origineel worden ge
noemd. 

DEFINITIE 
Wat wordt nu precies verstaan 
ondereen gemeenschappelijke 

IPS-JSiC: lEN 
WERELDCLUB 

De oprichting van de International 
Philatelic Society o/Jomt Stamp Issue 
Collectors heeft het verzamelen van 
gemeenschappelijke uitgiften een 
forse impuls gegeven. Verzame
laars van over de gehele wereld 
zijn er bij aangesloten, vooral uit 
Noord-Amerika en Europa. Er zijn 
zowaar enkele Nederlandse leden. 
Het genootschap geeft vier keer 
per jaar een Journal uit, waarin al
lerlei wetenswaardigheden over 
joint issues staan vermeld. Leden 
kunnen zich bovendien abonne
ren op nieuwe uitgiften. Eind dit 
jaar, is de verwachting, wordt de 
nieuwe catalogus verwacht. De 
huidige dateert van 1998. Wie 
meer wil weten over de IPS-JSIC 
kan op Internet terecht, op de site 
rzimmerm.dub.Jr. 

uitgifte? Volgens de Internation
al Philatelic Society of Joint 
Stamp Issues Collectors (IPS-
JSIC) zijn dat zegels die door 
minstens twee landen worden 
uitgegeven naar aanleiding van 
een gemeenschappelijke ge
beurtenis, gewoonlijk op dezelf
de datum en met hetzelfde ont
werp. 
Absolute voorwaarde is dat de 
uitgevende postadministraties 
hebben afgesproken dat het om 
een gemeenschappelijk project 
gaat. Er zijn mooie voorbeelden 
bekend van (vrijwel) identieke 
zegels die op dezelfde dag zijn 
verschenen, zoals die ter gele
genheid van de honderdste ge
boortedag van de fysicus Enrico 
Fermi, de Amerikaanse Nobel
prijswinnaar van Italiaanse 
komaf Toch mag dit geen joint 
issue worden genoemd, omdat 
de posterijen - in dit geval de 
Amerikaanse USPS en Poste Ita-
liane - niet tot overeenstem
ming kwamen. 

MAXIMAAL TIEN 
DAGEN TUSSENRUIME 
je hebt gemeenschappelijke uit
giften en gemeenschappelijke 
uitgiften. De een heeft het over 
tweelingzegels, de ander over 
paralleluitgaven en een derde 
over combi-uitgiften. Een 'ech
te' is de tweelingemissie of als 
het er meer zijn, een meerling
emissie. Dezegels hebben de
zelfde afbeelding - alleen de 
waarde en de landsnaam ver
schillen, terwijl kleuren en for
maat wat mogen afwijken - en 
zijn op dezelfde datum versche
nen. Dat laatste lukt echter lang 

niet altijd, omdat nogal wat 
posterijen vaste weekdagen of 
emissiedata aanhouden. In 
principe mag het verschil in ver
schijningsdatum niet groter zijn 
dan een dag of tien. 
Er zijn verzamelaars - de princi-
piëlen dan wel de preciezen -
die zich tot deze laatste catego
rie van gemeenschappelijke uit
giften beperken. Maar de mees
ten accepteren ook zegels met 
een verschillend ontwerp als 
een combi-uitgifte, mits de pos
terijen dat zo hebben afgespro
ken. Vorig jaar was dat het geval 
bij China, Hongkong en Macao, 
naar aanleiding van de hon
derdste geboortedag van de 
Chinese leider Deng Xiao Ping. 
Gelden de Europa-zegels, die 
jaarlijks een gemeenschappelijk 
thema hebben, ook als een joint 
issue? In principe niet, tenzij de 
afbeeldingen van de zegels - zo
als in de jaren vijftig en zestig 
en in het jaar 2000 - identiek 
zijn. Hetzelfde geldt voor de 
omnibusuitgiften van de Crown 
Agents. 

VERZAMELEN: HET KAN 
OOK MET WEINIG GELD 
Zoals eerder opgemerkt is het 
aantal gemeenschappelijke uit
giften de laatste vijftien jaar ge
staag gegroeid. Toch kan een 
beginnende verzamelaar met 
een beperkt budget nog een 
aardige collectie bij elkaar bren
gen. Steeds meer handelaren in 
thematische zegels bieden te
genwoordig ook tweelingzegels 
aan. Je hoeft trouwens ook niet 
èlles te verzamelen: je kunt je 
bijvoorbeeld beperken tot de 

emissies van uitsluitend Euro
pese landen of tot die van de 
Volksrepubliek China. 
Voor de warejo/nt /ssue-verza-
melaar zijn de gemengde docu
menten - eerstedagenveloppen, 
souvenirkaarten, maximum-
kaarten, eerstedagbladen en 
dergelijke - de slagroom op het 
toetje. Niets is mooier dan de 
beide (of meer) zegels met de 
beide (of meer) eerstedagaf-
stempelingen op een officiële 
cover te bezitten. Steeds meer 
posterijen gaan daar ook toe 
over, zoals die van Zweden, 
Croot-Brittannië, Hongkong, 
Australië, Singapore en Canada. 
België geeft van elke gemeen
schappelijke uitgifte een her-
denkingskaart uit met daarop 
ook de afgestempelde zegels 
van het andere land. Wie alle 
kaarten - het zijn er al 22 - nu 
nog wil verzamelen is een klein 
kapitaal kwijt. De emissie met 
Finland uit 1991 - met als af
beelding werk van de schilder 
Alfred Finch - kostte destijds 
TOO Belgische franken ofwel 
2.48 euro. Er werden slechts 
15.000 kaarten vervaardigd. In
middels noteert zo'n kaart in de 
catalogus 160 euro. En ook de 
volgende souvenirkaart uit 1993 
- Missale Romanum, samen met 
Hongarije - staat al voor 80 
euro m de boeken. Ook die 
kostte destijds maar 2.48 euro, 
bij een oplage van 20.000 
stuks. De oplagen van de kaar
ten van de laatste jaren schom
melen tussen de 40.000 en 
45.000 exemplaren. De uitgifte
prijs ligt tegenwoordig boven 
de vier euro. 
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Links- de gemeenschappelij
ke uitgifte van Singapore en 
Maleisië lüerd in 2005 uit
geroepen tot de mooiste van 
hetjaar 

Onder inmiddels moeilijk te 
krijgen de Belgische herden-
kin^skaart 'Al^ed Fmch' 
met de zegels van Bel^ie en 
Finland De uitgifteprijs m 
ig9iujas€ 2 48, nu is de 
catfllo^usuJüardee 160' 

Links: een vijflin^: Duitsland, Polen, 
Tsjechië, Hongarije en Vaticaanstad 
ter herinnering aan de heilige Sint 
Adelbert Vaticaanstad deed op het 
allerlaatste moment mee en dat uer-
klaart uiaarom op haar ze^el een spe
ciale eersteda^stempelin^ ontbreekt. 

Onder een echte Siamees, de lands-
namen Liechtenstein en Zu^itserland 
samen op een ze^el 

ffc(ia#ftflMNBMIMIMfc'i< |̂' 

J o u v e t i i r o f f i c i c l V-'fBciecl souvenir van 
de remission commune de gemeenschappelijke 
avec la Fmlande sur uitgifte met Fmland over 

^ffi^^r 
1854 1930 

Peinlre Ceramisic 
Kunststhildcr-Ceramist 
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SCHRIJVEREENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

VREEMDE KLEUR 
CROUWELZEGEL [1] 

Ik wil graag even reage
ren op de melding van de 
vreemde kleur van de 
Crouwelzegel van 65 c. 
(brief van G. Baarslag, Fi
latelie 2005/6, pagina 
509). Ik heb een verge
lijkbaar verhaal, maar 
dan met de zegel van 40 
cent. Ook die heeft oor
spronkelijk een bruin
achtige kleur, maar ik 
heb er een kleurafwijking 
zoals die van 65 cent. 
Vreemd; ik heb het in ie
der geval nooit begrepen. 

WIL VAN BEEK (PER E-MAIL) 

VREEMDE KLEUR 
CROUWELZEGEL [2] 

Het stukje van de heer G. 
Baarslag deed mij meteen 
denken aan een vreemde 
kleur van een van mijn 
postzegels. Deze zegel 
heb ik al heel lang in 
mijn album zitten, maar 
ik dacht dat deze zegel 
verschoten was. 
iVlijn zegel is de Crouwel
zegel van 40 cent, kleur 
zachtgroen, gestempeld 
in Haarlem i^-Xi-jg, aan 
drie zijden getand (bo
venzijde ongetand). De 
kleur van de zegel is iets 
zachter van teint dan de 
zegel van 65 cent die in 
Filatelie staat afgebeeld. 

MEVR W BRON-VAN DER 
BIEZEN, ZUIDOOS FBEEMS EER 

VREEMDE KLEUR 
CROUWELZEGEL [3] 

In de loop van de jaren 
ben ik enkele zegels met 
opmerkelijke kleurver
schillen tegengekomen. 
Zo heb ik een zegel in het 
type-Crouwel van 40 cent 
die de kleur heeft van de 

zegel van 60 cent op pa
gina 50g in Filatelie van 
juni. Ook bezit ik een Ju
liana Reginazegel van i 
gulden groen die een 
mintgroene kleur heeft 
en een Beatrixzegel van i 
gulden die paarsviolet 
hoort te zijn, maar roze 
is. 

MC ECKHARDT, HANSWEERE 

Naschnjt van de redactie: 
Voor wat betreft uw ver
kleurde Beatrix-zegel: zie 
het naschrift bij de brief 
van de heer H. de Vos, el
ders op deze pagina. 

VREEMDE KLEUR 
CROUWELZEGEL [4] 

Naar aanleiding van het 
ingezonden stuk in Fila
telie van juni jl. wil ik u 
meedelen dat ook ik in 
het bezit ben van een cij-
ferzegel van 65 cent met 
een kleurafwijking. Bij 
mijn zegel verloopt de 
kleur van lichtbruin naar 
groen. 

W KOK, ROTTERDAM 

VREEMDE KLEUR 
CROUWELZEGEL [5] 

Ik ben in het bezit van 
een Crouwel-combinatie 
van een zegel van 10 en-
eenvan 40 cent waarvan 
de zegel van 40 cent de 
kleur grijsgroen heeft, in 
plaats van bruin. De com
binatie is gebruikt in 
Roosendaal op 4-9-1976. 

P VAN PLATERINGEN, LEUSDEN 

OPDRUKZEGELS 
WEKKEN ARGWAAN 

In het juninummer wordt 
geschreven over de ont
dekking van niet uitgege
ven dienstzegels uit de 
zogenoemde Bontkraag
serie! Bijzonder interes
sant om te lezen - maar... 
de afbeeldingen? 
De postzegel van 25 et. 
heeft de oranjeroze kleur 
die mij alleen bekend is 
met een afstempeling 
tussen 1901 en 1905! 
De zegels van 5 en 15 cent 
hebben op de afbeelding 
wel de karmijnkleur. Dus 
aan de reproductie ligt 
het niet. De zegel van 
i/'/z cent heeft een vrij
wel zwart medaillon, zo
als dat tot ongeveer 1914 
in gebruik was (daarna 
werd een aanmerkelijk 
bruinere kleur gebruikt). 
De vraag rijst of de zegels 
uit een oude voorraad 
zijn gehaald, om deze 
proefdrukken te vervaar
digen. 
Dan de opdrukken zelf: 
die komen nogal romme
lig over. Zou Enschedé 
echt zulk werk leveren? 
Waarschijnlijk niet, zou 
mijn antwoord zijn. 
Bij de zegel van 3 cent 
staat de letter 'i' lager 
dan de 'u' bij de zegel van 
10 cent. Bij die van 5 cent 
is de linkerstok van de 'v' 
hoger. Bij de zegel van 10 
cent is de 'onderbuik' van 
de 'B' kleiner. Bij die van 
i2'li ct staat de horizon
tale stok in de 't' lager. 
Bij de zegels van 15, i/'/z 
en 20 cent staat de letter 
'v' enigszins scheef; bij 
de zegel van 22"/2 ct geldt 
hetzelfde voor de 'O'. En 
bij de zegel van 25 cent is 
de letter 't' van een vetter 
type. 
Voor mij mogen er dan 
ook vraagtekens gezet 
worden bij de echtheid 
van deze opdrukken. 

De reductie uroetj prof. Gert 
Holstege, hoofdredacteur van 
het Handboek Postiuaarden 
Nederland (en in die hoeda

nigheid zijdelings bij de ont
dekking van de bewuste op-
drukzegels betrokken) om een 
commentaar. We laten zijn 
reactie urijwel integraal vol
gen: 

'Het materiaal is wel de
gelijk echt. Het is echter 
niet uit de jaren twintig 
afkomstig, maar uit om
streeks 1910. Wij zullen 
er op een of andere ma
nier in het Handboek Post
paarden Nederland aan
dacht aan besteden, maar 
weten nog niet hoe we 
dat zullen aanpakken. 
[...] De opdruk is niet 
door Enschedé aange
bracht, maar mogelijk 
door een lokale drukker. 
Enschedé zou veel te 
duur (en misschien ook 
wel 'te officieel') zijn ge
weest. Het stuk is dus wel 
degelijk echt, maar het 
stamt uit een vroegere 
periode dan aanvankelijk 
werd aangenomen.' 

BEATRIX-ZEGEL 
IN VREEMDE KLEUR 

Ook ik heb een zegel in 
een vreemde kleurstel-
ling. Het gaat niet om de 
cijferserie van Crouwel, 
maar om de Beatrix serie 
van 1981-1990. 
Hier is de zegel van 70 
cent (aan twee zijden on-
getand, NVPH-nummer 
1238a) niet blauwviolet 
maar grijs. De zegel is in 
Utrecht gestempeld op 
21-7-88. 

H DE vos , WASSENAAR 

Naschrift uan de redactie: 
In Philatelie (toen nog 
met 'Ph') van januari 
1992 heeft de heer H.W. 
van der Vlist uitvoerig ge
schreven over de verkleu
ring van Beatrix-zegels. 
Inwerking van zonlicht, 
kunstlicht of chemicaliën 
kan tot aanzienlijke ver
kleuringen van deze ze
gels leiden. 

«**«*««*««««*«««««««*>«••«« 

CORVAIR IS SUPER-
CONSTELUTION 

Ik wil u erop attent ma
ken dat in de rubriek 
Luchtpostnieuiüs in het ju
ninummer (pagina 478) 
onder het kopje Zeppelin-
post ten onrechte gewag 

wordt gemaakt van een 
zegel met een afbeelding 
van een vliegtuig van het 
type Coruair. 
De op de envelop geplak
te zegel laat een Supercon-
stellation zien, een toestel 
dat te herkennen is aan 
de drie staartvlakken. 

THOM MEERTENS, HOEK 

VERKEERDE ZEGEL 
AFGEBEELD 
In Filatelie van juli/au
gustus is in het artikel 
van Jeffrey Groeneveld 
(Een vereniging die in schei
ding eindigde) een verkeer
de zegel afgebeeld. 
De Universiteit van Gent 
werd niet herdacht met 
de zegel die in de bewus
te bijdrage te vinden was, 
maar met de zegel die in 
de Yvert-catalogus onder 
nummer 1434 genoteerd 
staat. 
Overigens vermeldt het 
fronton van de aula (aan 
de Volderstraat) de naam 
van koning Willem in het 
Latijn. 

PH VAN HILLE, GENT (BELGIË) 

Houdt bricufn en mails uoor 
Lezerspost kort, het uer^root 

deplaotsmflskonsi 



POSTEX 2005: OP 14,15 EN 16 
OKTOBER IN APELDOORN 

Dit jaar met veel gratis zegels voor betalende bezoekers 
D O O R A A R T V A N S O E S T , A M E R S F O O R T 

Postex2005 biedt net als in 
voorgaande jaren weer een ac
tief kijk en doeprogramma. 
Aan het evenement wordt deel
genomen doorjeugdfilatelie 
Nederland, een aantal (op z'n 
minst vijfenveertig) NVPHhan
delaren, TPGPost en de organi
satie van de Dag van de Postze
gel. Er zijn promotiestands van 
gespecialiseerde fllatelistenver
enigingen en er worden een 
promotietentoonstelling en een 
wedstrijdtentoonstelling inge
richt. Andere onderdelen heb
ben betrekking op het thema 
'creatief met postzegels' en op 
filatelistische software. Nietflla
telisten krijgen ruime aandacht, 
er is een postzegelberg voor de 
jeugd, er wordt gratis getaxeerd 
en er is zoals altijd gratis ver
voer naar en van de evenemen
tenhal. 
We schreven het al in de inlei
ding: ook deze editie van Postex 
wordt weer gehouden in de gro
te en goed verlichte grote zaal 
van de Americahal in Apel
doorn (adres: Laan van Erica 
50). Op vrijdag 14 oktober en 
zaterdag 15 oktober is Postex ge
opend van 10 tot 17 uur; op 
zondag 16 oktober is dat van 10 
tot n6 uur. De toegangsprijs is 
vijf euro per persoon, maar wie 
nog geen achttien jaar is komt 
gratis binnen. Een passepar
tout (drie dagen) kost tien euro, 
parkeren is gratis. 

Tijdens Postex zal er dit jaar een 
enorme postzegelberg beschik
baar zijn. Alle betalende bezoe
kers mogen daarin naar harte
lust snuffelen en er gratis ze
gels uithalen die zij voor hun 

Wie al eens eerder naar Apeldoorn is geweest, hoeven we 

eigenlijk niets meer te vertellen, maar het kan geen 

kwaad alle anderen er op te attenderen dat op 14, 15 en 

16 oktober weer een Postexeditie zal worden 

georganiseerd. Net als voorgaande jaren is de Americahal 

aan de Laan van Erica het thuishonk voor dit grote (en 

grootse) evenement voor verzamelaars en hun aanhang. 

Dit jaar wordt tijdens Postex een 
grote Belgiësalon gehouden, 
die onder andere de volgende 
activiteiten omvat: 
 presentaties door Belgische 
studiegroepen; 
 De Post (de Belgische post) is 
aanwezig met een stand; 
 Stampihu (jeugd) zal een 
stand inrichten; 
 er zijn losse Belgische pralines 
te koop; als u ze lekker vindt 
kunt u een hele doos kopen; 
 er wordt een demonstratie 

Postex 2005 postzegelberg {linksonder}, veel kaders (hierboven) en lekkere Belgische pralines (rechtsonder)  er is voor elck wat wils di^s' 

verzameling kunnen gebruiken. 
Iedereen krijgt daar maximaal 
zestig seconden te tijd voor. De 
postzegels worden door de 
NVPH beschikbaar gesteld. In 
de postzegelberg zullen veel 
thematische zegels en beslist 
ook 'betere' postzegels te vin
den zijn. Bovendien ontvangen 
alle betalende bezoekers in de 
bezoekerstas ook nog het ge
bruikelijke zakje met gratis 
postzegels. Als u dus dit jaar 
naar Postex komt kunt u ervan 
verzekerd zijn dat u met veel 
gratis postzegels huiswaarts 
keert! 

l̂ î̂ ^ 

i 
^i, 

!'t* 
■:::t% 

t^^^^m ! ■ ■ ■ 
L^^^i^K^^H 

mm^m .r̂ :̂  
kantklossen gehouden en ook 
is een aantal Laders met collec
ties op het kantklossen; 
 er wordt geprobeerd een col
lectie Belgische bieren in huis te 
halen (om naar te kijken en om 
te proeven); 



- de Belgische Toeristenbond is 
uitgenodigd om de stand 'op te 
vrolijken'. 

De Nederlandse Academie voor 
Filatelie verzorgt ook ditmaal 
een symposium op het thema 
'Oorlog en Vrede'. Victor Coe-
nen, Adam van der Linden, 
Fons Simons en Henk van der 
Vlist zullen onder meer spreken 
over 'De volksstemming in Al-
lenstein', 'Nijmegen, postale 
perikelen na de bevrijding' en 
'Oorlogsvervalsingen'. Het 
symposium wordt gehouden in 
de Middenzalen van de Ameri-
cahal, op zondagmiddag (aan
vang 13 uur). De Academie zal 
ook aanwezig zijn met een in
formatiestand. 

Verzamelaars die al eens heb
ben overwogen om een ten
toonstellingsobject te maken, 
komen er vaak niet toe. Ze heb
ben wel het vereiste materiaal, 
maar ze vragen zich af hoe je 
zoiets nu eigenlijk moet opzet
ten. Tijdens Postex 2005 organi
seert de Commissie Filatelistl-

POSTEX 2005: 
ZO KOMT U ER 

Postex 2005 is goed met de auto 
bereikbaar en de kans op files is 
klein. Waar u ook vandaan 
komt: neem op de A50 afi'it 24, 
Apeldoorn-Teugc. Vervolgens rijdt 
u richting centrum; bij de eerste 
stoplichten gaat u linksaf, de 
Laan van Erica op. Na ongeveer 
honderd meter vindt u aan uw 
rechterhand de Americahal. 
U kunt ook met de trein naar 
Apeldoorn komen. Van het sta
tion Apeldoorn rijden er gratis 
bussen naar de Americahal. De 
bus vertrekt elk heel en elk half 
uur van het station, te beginnen 
om 10 uur. Elk kwartier voor en 
elk kwartier na het hele uur ver
trekt de bus dan weer van de 
Americahal. De laatste bus gaat 
om 16.30 (vrijdagen zaterdag), 
respectivelijk 15.30 (zondag). 
Op de bus is het woord Postex 
vermeld; reizigers kunnen op de 
elektronische borden waar de 
bus op het busstation vertrekt. 

sehe Vorming van de Neder
landse Bond een workshop die 
zulke verzamelaars op weg wil
len helpt. Om deel te kunnen 
nemen moet u een brochure 
aanvragen bij het Bondsbureau 
in Utrechten die vooraf doorle

zen. Meer informatie vindt u op 
de Bonspagina's elders in dit 
nummer van Filatelie, maar we 
melden alvast dat de workshop 
zondagmorgen om half elf be
gint en ongeveer twee uur zal 
duren. 

Voor jongeren tot en met 16 
jaar wordt eenjuniorjeugd Pla
za ingericht. Hier kun je zegels 
kopen en worden allerlei activi
teiten georganiseerd, je kunt er 
geschminkt worden, er is een 
clown en er kunnen met het op
lossen van filatelistische opga
ven postzegels verdiend wor
den. Er is een groot aantal 
stockboeken aanwezig er is ook 
weer een postzegelberg waarin 
je - als je de juiste leeftijd hebt -
op zoek mag gaan naar interes
sante postzegels. 

Dagelijks wordt er in de Maten-
zaal (eerste etage) een presen
tatie van het Audiovisueel Cen
trum van de Bond gegeven. 
Dialezingen, zoals De kraanvo
gel en De bossen zijn er te zien 
en ook de nieuwste DVD-pre-
sentaties worden getoond. 

Een opmerkelijk verschijning op 
de tentoonstellingsvloer zullen 
drie oude, originele DAF-jes 
zijn. Het gaat om de typen 
DAF-33 en DAF-44, die worden 
geparkeerd in de buurt van de 
internationaal met goud be
kroonde thematische collectie 
Mijn naam is Auto van Pim van 
den Bold. De DAF-personen-
auto's worden beschikbaar ge
steld dor de DAF Club Neder
land (internetadres www.daf-
club.nl). 
De Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
(NVTF) zal op Postex 2005 de 
Meurs-prijs uitreiken. Deze 
prijs werd in 2002 door de 
NVTF ingesteld met als doel 
het aanmoedigen van het the
matisch verzamelen en het ten
toonstellen. De prijs wordt in 
beginsel jaarlijks toegekend aan 
een verzamelaar die voor de 
eerste keer deelneemt aan een 
tentoonstelling in categorie 3. 

De Studiegroep Particuliere 
Postbezorging (SPP) zal tijdens 
Postex200^ de resultaten van 
haar speurtocht naar post, ver
voerd buiten PTT/TPCPostom, 
aan de bezoekers presenteren. 
Het overvloedige aanbod aan 
zegels van moderne stadspost
diensten staat in schril contrast 
tot het oudere materiaal uit de 
periode van voor de komst van 
de Nederlandse postzegel in 
1852. Maar dankzij de Stichting 
Particuliere Posthistorie is het 
mogelijk om ook dit unieke, ou
dere materiaal tijdens Postexte 
tonen. Er worden verschillende 
vormen van post, productie, 
vormgeving, tanding en bezor
ging gepresenteerd. Er is zelfs 
een min of meer afgeronde 

postgeschiedkundige periode 
beschreven; van het resultaat 
zal op Postex kennis kunnen 
worden genomen. Voor veel le
den van de Studiegroep Particu
liere Postbezorging zal het de 
eerste keer zijn dat zij hun ver
zameling aan een groter pu
bliek tonen. Het gaat om een 

filatelistische artikelen: 'Particu
liere Postbezorging'; 'Vervoer 
buiten de post om'; 'Twee Eti
ketten, een mislukt experi
ment'; Post vanuit de interne
ringskampen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog'; 'Oostenrijkse 
Postkantoren in de Levant' en 
'Scoutingpost Den Helder'. 

OVERZICHT VAN AANWEZIGE 
GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 

Op Postex 2 o o 5 zullen de volgende gespecialiseerde verenigingen en stu
diegroepen met een stand aanwezig zijn: 

Po&Po 
Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
Vereniging Nederland-Israël Philatelie 
Studiegroep Eerste Emissie 1852 
Postzegelvereniging Griekenland 
PV 'De Plaatfout' 
Filatelistenvereniging Duitsland 
Studiegroep Britannia 
Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie 
Filatelisten Vereniging Zuidelijk Afrika 
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 
Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
China Filatelie 
Filatelistenvereniging Skandinavië 
Velrand bijzonderheden 
Nederlandse Academie voor Filatelie 

Oeie Kaart kan ter onmiddenfke bezorging aan de Eantoraa 
Wt|n8traat,WJijnliaTeii, LeuTehaven, Eorrensteeg, DeUtsohe-
poortplein, Goudsoheaiiigel, of aan de Bestellers der Xederlana-
acite Jdaatscltappij tot Algemeene Dienstverrigting worden 
afgegeven; de afzender ontvangt daarvoor van den Besteller kwitantie. 

'%«/. 

ROTTERDAM, 187 

Tor beiorging gegeven unt inin. 

Particulier briefkaart uit Rotterdam, i8j2. Stads- en streekpost is er ook, op Postex 2005' 

grotendeels onbekend en nog 
nauwelijks ontgonnen verza-
melgebied, dat menigeen zal 
verrassen en hopelijk zal aan
moedigen om het particuliere 
aspect van de filatelie onder de 
loep te nemen! 

Ook dit jaar ontvangen alle be
talende bezoekers weer een 
Postex-catalogus in de bezoe
kerstas, die bij binnenkomst in 
de Americahal zal worden uit
gereikt. Dit jaar bevat de catalo
gus onder andere de volgende 

Uiteraard is in de catalogus ook 
alle praktische informatie over 
Postex2005 te vinden, alsmede 
een beschrijving van de inzen
dingen op de tentoonstelling. 

De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegel-Verzamelaars 
(NVPV) organiseert Postex in 
samenwerking met de Geza
menlijke Stuurgroep Evene
menten (CSE). De CSE is een 
samenwerkingsverband waarin 
de Bond, de NVPH en TPGPost 
participeren. 

Originele DAF-jes op Postex 200^' Links DAF-^;i, rechts DAF-^^, Vanomatics, ofc 

http://www.dafclub.nl
http://www.dafclub.nl


NIEUW NUMMER VAN FFE 
BOORDEVOL 'FAKES & FORGERIES' 

Indrukwekkende cosmetische operatie n\eedogenloos ontmaskerd 

D O O R H . W . V A N DER V L I S T A . I . E . P . , A S S E N D E L F T 

652 

Er is weer een nieuw nummer 
van Fakes Forgeries Experts 
(FFE) verschenen. Het blad, dat 
onder auspiciën van de AlEPen 
de FIP wordt uitgegeven, staat 
onder eindredactie van het 
AIEP-Iid Knud Mohr, oud-voor-
zitter van de FIP. In dit achtste 
nummer worden 28 verschillen
de artikelen over vervalsen, ver
valsingen en postale geschiede
nis gepubliceerd. 
Een (hier en daar wat vrije) 

vertaling van de titels van de bij
dragen kan u een idee geven 
van de inhoud van dit nummer: 
'Vervalsingen ten nadele van de 
Canadese posterijen'; 'Verval
sing van het speciale stempel 
300 Liepaja 300'; 'Een 99 Skil-
ling Banco omslag verzonden 
naar Cuba'; 'Nieuwe gevaarlijke 
vervalsingen en een stukje Tsje
chische filatelie'; 'Verdacht ma
teriaal van Bulgarije, Roemenië 
en Rusland'; 'Lelijk eendje 
groeit uit tot een mooie zwaan 
in de Belgische filatelie' (over 
de Rode-Kruiszegels van 1914-
1915); 'Nieuwe vervalsingen van 
voorfllatelistische postmerken 
van Colombia'; 'Overzicht van 
de "Degron-Kun"- brieven ofwel 
de zogenoemde Frans-japanse 
mengfrankeringen op brieven 
(1873-1877)'; 'Gerepareerde Bra
ziliaanse postzegels en verval
ste poststempels op zegels en 
brieven'; een uitgebreid artikel 
over het keuren van postzegels 
en wat daarmee samenhangt; 
'De vervalste dubbeldruk van de 
IJslandse (provisorische) 10 Kr. 

opdruk op 1 K (Frederik Vil!) 
geel en andere 10 Kr. opdruk
ken'; Clandestiene "Cérès"-ze-
gels van Portugal'; 'Nieuwe 
vondsten van m boekdruk ge
drukte Engelse postwaarden 
van koning George Vi l ' ; een 
waarschuwing betreffende aan
biedingen van Australische 
krantenbanden metOHMS-op-
drukken en OS-perforaties'; 
'Vervalsingen van de Slovaakse 
15 en 20 Kronen zegels van 
1920'; 'Aantekeningen bij de 
zgn. Poolse militaire "Grünen 
Post" van 1921 van Oberschle-
sien'; 'Posttarieven van Zeppe-
lin-brieven van de eerste Pan-
Am-vlucht van 1930 verzonden 
vanuit Brazilië'; 'Briefstukjes 
met Finse zegels van de emis
sie 1875 voorzien van vervalste 
afstempelingen'; 'Het raadsel 
van het Braziliaans Parahyba-
provisorium'; 'Zwitserse tele-
graafzegels (1868-1886), afge
stempeld met echte (in de juis
te periode) en vervalste stem
pels en na-afstempelingen met 
echte stempels die niet terugge
geven waren aan de Zwitserse 
posterijen'; 'Belgische postbe-
ambten beschuldigd van posta
le fraude tussen 1849 en i860'; 
'De zogenoemde "Brighton"-
vervalsingen van jammu en 
Kashmir'; 'Vervalste afstempe
lingen van de eerste officiële 
lucntpostvlucht van U.P. Exhibi
tion Allahabad 1911'; 'Vervalsin
gen van de zogenoemde Zwit
serse "Gotthard"-briefkaart van 
1893'; 'Chinese briefkaarten van 
de derde emissie met vervalste 
nahefifings- (extra port) en aan
getekend registratiestempels' 
en 'Space mail - Cover or Let
ter.^' (verklaringen wanneer zulk 
materiaal echt is of niet). 

Op het omslag van het blad is 
een brief afgebeeld die oor
spronkelijk slechts bestond uit 
een fragment met vier kapotte 
zegels van de 24 Skillmg Banco. 
Een deel van dit fragment was 
afgebeeld in een veilingcatalo
gus van september 1995. Het 
kavel werd ingezet op 500 
Zweedse kronen en werd voor 
1.320 kronen aan een Zwitser 
verkocht. In een veilingcatalo
gus van januari 1998 werd de 
(inmiddels gerestaureerde) 

3 4 5 

-T^""™^ -^^i/dce^ y^Tfe»., 

(J/t de i^eilingcatalogus van Fnmarkskompaniet von 23 en 24 september 7995 In werkettikheid 
was het aangeboden stuk nog wat groter de 'hoekige happen' linksonder zijn veroorzaakt 
door het feit dat in de catalogus nog enkele andere stukken op dit kovel waren gerangschikt. 

awnarra: 

Hetzelfde stuk, maar nu dankzij een ongetwijfeld omvangrijke cosmetische operatie opgelapt 
tot een complete envelop Indrukwekkend, maar het blijft natuurlijk zo vals als een kraai 

brief aangeboden als een bij
zondere brief gefrankeerd met 
3 Sk. blauwgroen en viermaal 
24 Sk. dofrood. De brief was 
verzonden uit Gefle, 13 februari 
1856, via Hamburg, Ostende en 
Engeland naar Havanna (Cuba) 
en voorzien van alle noodzake
lijke transito-en portstempels. 
Gemeld werd dat de brief zeer 
uitvoerig was gerestaureerd, 
maar dat het in dit geval ging 
om een zeer bijzonder post
stuk. Het door een keurmeester 
afgegeven attest bij dit 'post
stuk' betrof alleen het gebruikte 
port. De keurmeester gaf geen 
mening over het 'omsfag' als 
geheel noch over de daarop ge
plakte postzegels, noch over 
net feit dat het oorspronkelijke 
omslagdeel was voorzien van 
een gehele nieuwe achterkant, 
waarop geen postale bemerkin
gen (zoals stempels) aanwezig 
waren. 
De brief werd ingezet op 

27.500 mark, maar werd niet 
verkocht. Eind maart 1998 werd 
de brief nogmaals aangeboden. 
Na de veiling werd de brief als
nog gekocht door een Spaanse 
verzamelaar. Bij herkeuring 
door een bekende Zweedse 
keurmeester bleek dat de zegels 
van 24 Skilling Banco pas in de
cember 1856 afgeleverd werden. 
Alleen de zegel linksboven zou 
origineel geweest kunnen zijn. 
Later bleelc dat de Zwitserse ko
per het geheel niet alleen in op
dracht te hebben gekocht, maar 
het ook te hebben gerestau
reerd. In 2005 accepteerde de 
verkopende veilinghouder het 
afkeuringsrapport en kreeg de 
koper alsnog het in 1998 betaal
de bedrag terug. 

Fakes Forgeries Experts (FFE) nummer 8 
Verkrijgbaar bij Postiljonen, Kobmagergade 
6T, DK-n^o Kopenhagen (Denemarken) Te 
bestellen op de website www ffeiournal com 
of per e-mail salesdepdbffeiournai.com 
Prijs €50.-



BESLIS MEE OVER TPGPOST'S 
EMISSIEPROGRAMMA 20061 

Hier is uw kans om het 
emissieprogramma van 
2006 te beïnvloeden! 
TPGPost krijgt jaarlijks 
circa vijftig verzoeken, 
afkomstig van particulie
ren en bedrijven die 
graag willen dat aan een 
bepaalde persoon of een 
specifiek onderwerp een 
mooie postzegel wordt 
gewijd. Slechts in onge
veer acht gevallen kan 
aan zo'n verzoek worden 
voldaan. De beslissers in 
Den Haag kunnen dus 
maar een klein deel van 
de aanvragers gelukkig 
maken. En dat is jammer, 
want vaak gaat het om 
voorstellen die heel sym
pathiek, vernieuwend of 
origineel zijn en die toch 
- om uiteenlopende rede
nen - niet kunnen wor
den verwezenlijkt. 
Hiernaast ziet u een 
zorgvuldig gemaakte se
lectie uit de verzoeken 
voor het jaar 2006; het 
zijn er exact vijftien. Aan 
u om aan te geven, welke 
van deze vijftien voorstel
len u het sympatiekst of 
het redelijkst vindt. Kies 
er één en maak uw keuze 
kenbaar door een kaartje 
te sturen aan: 

TPGPost verkiezing 
AA1180 
Postbus 30250 
2500 GG Den Haag 

Vermeld als trefwoord 
een van de vetgedrukte 
woorden in het hiernaast 
afgedrukte overzichtje. 
U kunt stemmen tot 30 
oktober 2005. Vanaf eind 
deze maand kunt u ook 
stemmen op de website 
wuiw.tpgpost.nl. Boven
dien zal op het nationaal 
postzegelevenement 
Postex 2005 in Apeldoorn 
(14,15 en 16 oktober aan
staande) een stembus 
worden geplaatst; ook 
daar kunt u dus uw stem 
uitbrengen. 
De twee het meest geno
mineerde onderwerpen 
brengen het tot een post
zegel: op 6 juni 2006 ver
schijnt een velletje van 
tien postzegels in twee 
verschillende ontwerpen. 
Dan ziet u (hopelijk) de 
zegel van uw keuze terug. 
Vooral inzenden, dus! 

Letterkunde - De Maatschap
pij der Nederlandse Letterkunde 
ziet graag bekende romanfi
guren (zoals Kees de Jon
gen) 'verzegeld', om op die 
manier oude(re) Nederland
se letterkunde op een origi
nele manier onder de aan
dacht van het grote pubhek 
te brengen. 

Prins Claus Fonds - Al tien 
jaar realiseert het Prms Claus 
Fonds met denkers, kunste
naars, schrijvers en culturele 
organisaties in Afrika, Azië, 
Latijns-Amerika en de Caraï
ben eigentijdse activiteiten 
op het gebied van cultuur en 
ontwikkeling. Prins Claus 
verdient een postzegel! 

Sesamstraat - Jannienke 
Mulder (Copyright Promotion) 
vraagt aandacht voor Sesam
straat, een non-projitorgani-
satie die al heel lang Neder
landse educatieve program
ma's maakt. Bovendien be
staat Sesamstraat op 4 januari 
dertig jaar, dus een feestelij
ke zegel is op zijn plaats. 

Freud - In 2006 is het 150 
jaar geleden dat Sigmund 
Freud, grondlegger van de 
psychoanalyse, werd gebo
ren. Zijn bezoeken aan Ne
derland leidden tot de op
richting van de Nederlandse 
Veremgmg uoor Psychoanalyse 
(NVPA), die in 2006 maar 
liefst 85 jaar bestaat. 

'Ü^^i 
Vrijmetselaars - De Orde uan 
Vrijmetselaren onder het Groot
oosten der Nederlanden wil 
graag aandacht voor het 
250-jarig bestaan van de 
Orde. De Orde is één van de 
oudste verenigingen op le
vensbeschouwelijk gebied in 
Nederland en wil dat met 
een postzegel uitdragen. 

:'1ï̂ '-̂ * 
_ ^ - Ä . ^ 

\' 3, 
TU/e - Marcel van Buijtenen: 
'De Technische Uniuersiteit 
Eindhoucn wordt vijftig jaar: 
een unieke gebeurtenis! 
Postzegel en techniek: een 
unieke combinatie. Een 
unieke gedachte dus, een 
unieke zegel vanwege 50 jaar 
TU/e: een TU/e postzegel. Je 
wordt maar één keer vijftig!' 

Uit de Graafschap 
' M UAALDRIMK 

Streektalen - In Nederland 
wordt een mengeling aan ta
len gesproken. Ze zijn een 
bindende factor en hebben 
hun specifieke kenmerken. 
'Al die streektalen geven 
kleur aan onze cultuur; ze 
moeten behouden blijven,' 
betoogt de aanvrager, de 
heer Groothengel. 

Mozart - In 2006 wordt de 
250ste geboortedag van 
Woljgang Amadeus Mozart her
dacht, een van de grootste 
componisten uit de geschie
denis. De jonge Wolfgang 
werd in Den Haag op lo-jari-
ge leeftijd door de hofarts 
van de prinses van Nassau-
Weilburg van de dood gered. 

Onderzeedienst - Een eeuw 
oud is de Nederlandse Onder
zeedienst in 2006. 'Onder
zeeërs bewegen zich altijd in 
het niet-zichtbare; het wordt 
tijd om ze eens zichtbaar te 
maken!' aldus de aanvrager. 
'Onderzeeboten zijn bijzon
dere wapens die bijdragen 
aan vrede en veiligheid.' 

Elvis - Op 10 januari 2006 is 
het precies 50 jaar geleden 
dat Elvis Presley Heartbreak 
Hotel opnam, zijn allereerste 
nummer-i hit in Europa. Het 
nummer luidde de definitie
ve, wereldwijde doorbraak 
van de Rock 'n' Roll in. Johan 
Kesselet: 'Laten we in 2006 
een ode brengen The Kmg!' 

WK Voetbal - Het verenigt, 
beweegt en ontroert: voet
ballen - dat vindt de heer 
U.M. Renfrum althans. 'Het 
Nederlands elftal vormt een 
prachtige afspiegeling van 
de diversiteit aan culturen in 
ons land. Daarom moet het 
WK 2006 in Duitsland een 
postzegel krijgen,' zegt hij. 

Berlage - Een architect van 
internationale naam en 
faam: Berlage. In Nederland 
zijn onder meer de Beurs 
(Amsterdam) en het Sint-
Hubertusjachthuis (Kroller-
Muller Museum) bekend. 
Eind 2006 wordt in ge
noemd museum een Berla-
ge-expositie gehouden. 

Aboriginal Art - Jan-Willem 
van Rjjnberk, directeur Abo
riginal Art Museum, vindt 
2006 hét jaar om iets aan 
Aboriginal Art te doen: Neder
land en Australië onderhou
den dan exact 400 jaar be
trekkingen. Hij geeft de 
voorkeur aan een zegel met 
eigentijdse Aboriginal Art. 

Superman - Warner Bros 
brengt volgend jaar weer een 
Superman-film uit en ziet 
daarin een goede aanleiding 
voor een Superman-postze
gel: 'Het is de grootste su
perheld die je kunt beden
ken. Iedereen vindt 'm een 
goede held. Hij heeft vaart en 
kan vliegen - net als de post.' 

Orchideeën - De Nederlandse 
Orchidceenuereniging viert in 
2006 haar 75-jarig bestaan. 
Nederland is een van de 
grootste orchideeënprodu-
cerende en -exporterende 
landen ter wereld en de Pha-
laenopsis is momenteel de 
best verkochte plant in Ne
derland. Nu nog een zegel! 

De vijftien onderwerpen 
in alfabetische volgorde: 

- Aboriginal Art 
- Berlage 
- Elvis Presley 
- Freud 
- Letterkunde 
- Mozart 
- Onderzeedienst 
- Orchideeën 
- Prins Claus Fonds 
- Sesamstraat 
- Streektalen 
- Superman 
- TU Eindhoven 
- Vrijmetselaars 
-WK Voetbal 

http://wuiw.tpgpost.nl
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Deze aflevering 

Een traditionele gebeurtenis heeft vaak een sterke koppeling met 
de dag waarop deze plaatsvindt. Zo weet iedereen dat op de 
derde dinsdag van september de koningin vertelt hoe de vlag van 
Nederland er voorhangt. Bovendien rekent de minister van financiën 
ons op diezelfde dag voor hoeveel geld we het jaar daarop tekort 
gaan komen. 
Ook de tweede woensdag van september kent een vaste gebeurtenis, 
die vooral in filatelistische kringen bekend is. Dan verschijnt 
namelijk al sinds vele jaren de nieuwe Speciale Catalogus van de 
NVPH. En dit jaar, als primeur, ook de eerste editie van de 
Specialiteitencatalogus. Onder de loep geeft u alvast een 
voorproefje van de inhoud van beide, voor de verzamelaar van 
Nederland en overzeese rijksdelen, onmisbare boekwerken. 

Speciale Catalogus met vele 
>Afiizigingen en extra's 

Woensdag 14 september is het weer zover. Dan verschijnt in een 
oplage van vijftienduizend stuks de 65e editie van de Speciale 
Catalogus van Nederland en de overzeese rijksdelen. Voordat dit 
ruim zevenhonderdvijftig pagina's tellende boekwerk bij de drukker 
kon worden ingeleverd is er door de cataloguscommissie heel veel 
werk verricht. Om een zo goed mogelijk beeld van de laatste 
marktontwikkelingen te krijgen, komen deze zeven commissieleden 
uit alle geledingen van de postzegelhandel. Het zijn dus winkeliers, 
veilinghouders, grossiers en internetdetaillisten. De actuele 
bemanning van de commissie, die regelmatig van samenstelling 
verandert, bestaat uit Erik Boeré, Rob Boom, Ronald Bouscher, 
René Dresken, Rob Smit, Henk Vleeming en Charles Voetelink. 
Samen met voorzitter Hans van den Eijnde en zijn dochter Jozien, 
die als coördinator fungeerde, werd er gedurende drie dagen 
vergaderd en gebrainstormd over de nieuwste uitgave, waarna 
alle leden met een stapel huiswerk de terugreis aanvaardden. 
Het resultaat mag er zijn In de 65e editie is een ongekend aantal 
prijswijzigingen doorgevoerd, voor het overgrote deel in positieve 
zin. Vooral de prijzen van klassieke zegels, postfrisse zegels vanaf 
1940, de eerste twintig eerstedogenveloppen en gespecialiseerd 
modern materiaal zitten in de lift. Voor het eerst is er een overzicht 
met een 'top 25' van de grootste stijgers opgenomen. 

i % Nederland :5.' 

Gebruiksvriendelijk 

Maar niet alleen de prijsnoteringen hebben de aandacht van de 
commissie. Elk jaar wordt, mede aan de hand van reacties en 
opmerkingen van de gebruikers van de catalogus, ook de tekst 
en de gebruiksvriendelijkheid onder de loep genomen Met als 
resultaat dat er honderden kleine tekstaanpassingen en verbete

ringen werden doorgevoerd. Ook zijn er diverse structurele 
veranderingen. Zo worden bijvoorbeeld de postzegelmapjes en 
de velletjes vanaf deze editie direct bij de zegels vermeld. Het 
plaatfoutenkatern, dat zich in een steeds grotere populariteit 
onder verzamelaars verheugt, is geactualiseerd en uitgebreid. Voor 
de eerstedogenveloppen van de rijksdelen is nu ook een prijs voor 
onbeschreven exemplaren opgenomen. Een aantal oudere brug

paren van deze gebieden krijgen voor het eerst een notering. 

Gebruiksvriendelijkheid 
en tekst worden onder de 

loep genomen 

Cadeautjes 

ledere koper van de Speciale Catalogus ontvangt een blauwdruk, 
die is uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum 
van koningin Beatrix. Dit is de tweede uit een serie. De eerste 
blauwdruk werd vorig jaar, ter gelegenheid van de 500e eerste

dagenvelop, uitgegeven. Deze en nog te verschijnen blauwdrukken 
krijgen in de catalogus een eigen rubriek met prijsnoteringen. 
Als klap op de vuurpijl ontvangt iedere koper van de Speciale 
Catalogus een brochure over de officiële eerstedogenveloppen. 
Deze bevat een kortingsbon van 10 euro, die bij het afsluiten van 
een abonnement kan worden benut. De prijs voor de Speciale 
Catalogus is dit jaar weer niet verhoogd en bedraagt nog steeds 
negentien euro en tachtig cent Deze prijs geldt ook voor de cdrom 
versie die eveneens vanaf 14 september verkrijgbaar is. Als extra's 



ten opzichte van de gedrukte versie biedt de cd-rom het 
volledige personenregister en een overzicht van moderne 
filatelistische verzamelitems als mailers en hangboekjes 
Bovendien biedt het schijfje de mogelijkheid om op motief te zoeken. 

Uiteenlopende en 
specialistische filatelistisclie 

onderwerpen gebundeld 

Specialiteitencatalogus 2006-2011 

Sinds 1991 wordt in de Speciale Catalogus ieder jaar een 
eenmalig bijzonder katern over uiteenlopende en specialistische 
filatelistische onderwerpen opgenomen. In de loop van de tijd is 
gebleken dat deze katernen door de gebruikers van de Speciale 
Catalogus bijzonder worden gewaardeerd. Dit heeft het bestuur 
van de NVPH gesterkt in de gedachte, dat er een goede belang
stelling zou kunnen bestaan voor een bundeling van deze katernen, 
waarvan een aantal bovendien aan actualiseren toe was 
Daarnaast is de catalogus Eerste Dag-brieven 1991 -1992, die 
nog steeds veel wordt geraadpleegd, inmiddels sterk verouderd. 
De vraag naar een nieuwe, geheel bijgewerkte editie bleef 
voortdurend bestaan. 

De behoefte om al deze kennis voor volgende generaties 
filatelisten op een overzichtelijke manier vast te leggen, gevoegd 
bij de ontwikkeling dat verzamelaars zich steeds vaker en sneller 
gaan specialiseren hebben geleid tot de uitgave van de 
Specialiteitencatalogus 2006-2011, een kloek boekwerk van ruim 
driehonderdvijftig pagina's. 

Priisnoteringen in euro's 

Alle auteurs en samenstellers hebben zeer veel tijd besteed om 
hun eerder in de katernen gepubliceerde bijdragen te actualiseren 
en van prijsnoteringen in euro's te voorzien. 
De volgende onderwerpen hebben respectievelijk een plaats in de 
Specialiteitencatalogus 2006-2011 gekregen: Eerstedagbrieven 
Nederland en O.R., het Franse postwezen 1811-13, 
Afstempelingen 1 e emissie Nederland, Puntstempels Nederland, 
Kleinrondstempels Nederland, Poststempels Nederland 1852-96, 
Variëteiten postzegelboekjes Nederland, Rolzegels Nederland, 
Puntstempels Ned. Indië, Halfrond-francostempels Ned. Indië, 
Langebalkstempels 1916-42 Ned. Indië en Zegels op poststuk van 
Ned. Indië. 
In het voorwoord van de redacteuren Peter Storm van Leeuwen en 
Hans van den Eijnde wordt de overtuiging uitgesproken dat deze 
gloednieuwe Specialiteitencatalogus in een grote behoefte zal 
voorzien en veelvuldig zal worden gebruikt door verzamelaars, 
handelaren en veilinghouders. Deze uitgave hoort dan ook in 
iedere filatelistische bibliotheek thuis. Gezien de hoeveelheid en 
variatie van de behandelde onderwerpen is de kans uiterst klein, 
dat de Specialiteitencatalogus ooit onder het stof zal raken. 
De verkoopprijs van de Specialiteitencatalogus, die in een oplage 
van vierduizend is gedrukt, bedraagt 39 euro en 80 cent. 
De verschijningsdatum is gekoppeld aan die van de Speciale 
Catalogus. 
Vanaf woensdag 14 september zijn beide boekwerken, alsmede 
de cd-rom versie van de Speciale Catalogus volop verkrijgbaar. 
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NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Perfins voor thematici 
Perfins zijn postzegels 
met gaatjes. Die gaatjes 
vormen letters (afkortin
gen van firmanamen) of 
afbeeldingen (zoals mo
lens). In Perfinpost wor
den de resultaten van de 
laatste onderzoekingen 
op dat gebied gemeld. 
Perfins vormen een enigs
zins verwaarloosd gebied 
in de wereld van het post-
zegelverzamelen. Vooral 
thematische verzame
laars kunnen hun kennis 
tonen door perfïns in hun 
collectie op te nemen. 
Het probleem is vaak dat 
thematici niet weten of er 
perpns zijn die bij hun thema 
passen. De Perfin Club Ne
derland heeft een wereld
catalogus uitgegeven van 
alle tot nu toe bekende 
thematische perfins, zo le
zen we; informeer eens 
bij het secretariaat, Klip
per 84, 3263 NB Oud-
Beijerland. 

Filippo Lippi 
In Goudapost is een arti
kel te vinden over Fihppo 
Lippi, één van de grootste 
schilders van de Italiaan
se Renaissance. Hij leef-

Fllippo Uppi (ca 1406-1469) 
'Madonna en Kind', 1440-1445, 

Waangton, National Gaileri) of Art 

de in de vijftiende eeuw 
en had een bewogen le
ven. Hij werd als monnik 
verliefd op een nonnetje. 
Lorenzo de Medici, zijn 
beschermheer, ontsloeg 
beiden van hun klooster
geloften. De auteur van 
de bijdrage, A.JVl. van 
Bommel, meldt dat Lip-
pi's werken op veel ze
gels zijn afgebeeld. Voor
al kerstzegels van landen 
buiten Europa dragen 
vaak reproducties van 
Lippi's schilderijen. 

Schoenmaker/wasvrouw 
De artikelen in de Belgi
sche De Gazette van de 
Filatelie lezen we altijd 
met veel plezier. 'Er was 
eens heel lang geleden 

Hans Christiaan Andersen 

een arme schoenmaker, 
die getrouwd was met 
een wasvrouw. Ze woon
den in een klein huisje in 
Odense op het eiland Fu-
nen. Op 2 april 1805 kre
gen ze samen een kindje. 
Ze noemden hem Hans 
Christiaan Andersen.' Zo 
begint Reina Beeckman 
haar artikel over de be
roemde Deense sprook
jesverteller. Het blad be
vat nog een twee andere 
artikelen. Het geheel is 
kort en bondig (slechts 
tien pagina's) en in kleur 
uitgevoerd. Petje af voor 
de redactie! 

Dead letters 
Het kwam en komt nogal 
eens voor dat de post 
blijft zitten met brieven 
die ter verzending zijn 
aangeboden. Brieven die 
poste restante verzonden 
zijn, worden soms niet 
opgehaald; door rampen 
en oorlogen zijn de post
verbindingen verbroken; 
de geadresseerde is zon
der achterlating van 
adres vertrokken. In 

grote postzegeltentoon
stelling gehouden. Dan 
zal waarschijnlijk voor de 
eerste maal de Bert Lang
horst Prijs worden uitge
reikt. Wijlen Bert Lang
horst was de geestelijke 
vader van de zogenoemde 
BBP-cursussen, waar cur
sisten wordt geleerd een 
eenkaderverzameling op 
te zetten. De prijs wordt 
toegekend aan een een-
kaderexposant die voor 

Ook in Australië hadden ze een Dead Letter Ofice (zie het paarse stempel] 

Britannia News (Studie
groep Britannia) wordt 
gemeld dat in 1784 in 
Londen werd opgericht 
het zogenoemde Dead Let
ter Office. Deze dienst 
werd met dergelijke ge
vallen van onbestelbare 
post belast. In het artikel 
wordt een aantal stem
pels behandeld dat in ge
bruik was bij deze dienst 
van de Royal Mail. 

Luchtpost in oorlogstijd 
In De Aero-Philatelist 
(april 2005) lazen we een 
vervolgartikel van Hans 
Aitink over de invloed die 
oorlogsomstandigheden 
op het vervoer van lucht
post kunnen hebben. In 
deze aflevering wordt het 
luchtpostvervoer tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
behandeld, meer exact: 
post van Berlijn naar 
Praag, Wenen, Boedapest 
Boekarest en Sofia v.v. 
Ondanks alle oorlogs
handelingen slaagde 
men erin om -weliswaar 
met onderbrekingen -
een geregelde postdienst 
over land, per trein, maar 
ook door de lucht in 
stand te houden. Ver
schillende brieven met 
routestempels en cen-
suurstroken worden ge
toond. 

Bert Langhorst Prijs 
Op 21, 22 en 23 april 
2006 wordt in Ede een 

het eerst aan een ten-
toonstelhng meedoet. De 
prijs bestaat uit een pen
ning en een oorkonde. 
Een en ander is te vinden 
in Fila Ede, het periodiek 
orgaan van de actieve fi-
latelistenvereniging De 
Globe, afdeling Ede. 

ten maken bij TPGPost. 
Hij betoogt dat het idee is 
gepikt van de PTT van 
Singapore. Het idee is 
daar geflopt en men is er 
snel mee gestopt. Hij 
vraagt zich af of ze bij 
ons niet wat beters had
den kunnen bedenken, 
dan verder te gaan met de 
mislukking van een an
der. 

Afrekenen bij de bar 
Een Peruviaanse postze
gel over het El Nifio-ejfect 
uit 2004 was aanleiding 
voor Onno van den Bor 
om een artikel over dit 
klimatologische ver
schijnsel te schrijven in 
Corre[i]o Latino Ameri
cano, het magazine van 
de postzegelkring La-
tijns-Amerika. Daan, de 
zoon van de voorzitter, 
vond op internet een arti
kel over scheepsstempels 
gebruikt op de lijn New 
York-Puerto Rico. Een 
verhaal over afwijkingen 
bij de luchtpostzegels 
van Ecuador uit 1928 be
sluit dit gevarieerde num
mer van Corre[i]o. O ja: 
clubleden moeten na af
loop van de bijeenkom
sten afrekenen bij de bar, 
anders zit het bestuur 

2002 Bert Langhorst (links) ontuangt uit handen can Bondsuoorzitter 
Ties Koek de Bondsherinnerin^smedaille m ziluer 

Geflopt, dus gestopt 
In Onder de Loupe geno
men (postzegelvereni
ging Haarlemmermeer) 
is een filatelistisch reis
verslag van Anton Spaar
garen uit Nieuw-Vennep 
te vinden, ooit onderne
mer in de bloemenbran-
che. Zijn avonturen wer
den uitvoerig behandeld 
in een artikel in het juni-
nummer van ons eigen 
maandblad Filatelie. Ver
der ergert de redacteur 
zich aan de persoonlijke 
postzegels die je kunt la-

met niet-betaalde reke
ningen. Beste mensen, 
dat gebeurt niet meer, 
begrepen?! 

JufNelleke 
In Het Tolhuis, het kleu
rige blad van de Amster
damse Postzegel Jeugd
club, legtNelleke de 
Kruif uit hoe zij aan het 
thema van haar verzame
ling kwam. Op de jeugd
club vertelde ze aan de 
leider dat ze misschien 
wel juf wilde worden. Die 
zei daarop; 'O, maar daar 



is een leuke verzameling 
van te maken.' Zo begon 
een zoekactie naar ze
gels, frankeermachine
stempels en postwaarde-
stukken. Nelleke ontdek
te dat er veel te vinden 
was op dat terrein. Mooi 
verhaal, gezellig blad. 

Smullen in Europa 
De Europazegels van 
2005 laten ons met de 
Europese keuken kennis 
maken. Op de Zweedse 
zegels staat een veelheid 
aan ingrediënten: mar
melade, sambal, meloen, 
anijs, rozemarijn, arti
sjokken, bietjes, geiten
kaas en bieslook - en dat 

Groenlandse gastronomie 

op drie postzegels. 
Op één van de postzegels 
van Jersey staat een bord 
oesters met een glas wijn 
ernaast. In Slovenië ser
veren ze een cake met een 
vulling van noten, maan
zaad en dragon. Neem 
een stuk brood, wat plak
ken ham, een glas noja en 
ziedaar: het filatelis-
tisch/gastronomisch 
hoogtepunt van Spanje. 
Al deze gerechten en re
cepten vonden we in 
Grenzenloos, bulletin 
van VN/VE-Filatelie. 
Eet smakelijk! 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Amerikanen lezen ook 
Net zoals 'Filatelie' heeft 
ook ASNP Newsletter, 
het blad van de American 
Society for Netherlands Phi
lately een vaste rubriek 

waarin filatelistische tijd
schriften worden bespro
ken. Bij ons heet die ru
briek Wij lazen uoor u, aan 
de andere kant van de 
oceaan luidt de titel IVla-
gazine Reviews. Het is - ze
ker voor Nederlanders -
interessanten onthul
lend om te zien hoeveel 
van de in ons land gepro
duceerde geschriften hun 
weg naar de ASNP weten 
te vinden. De nieuwsbrief 
geeft summiere overzich
ten van de inhoud van de 
diverse bladen, zodat 
geïnteresseerden van 
Amerikaanse zijde con
tact kunnen opnemen 
met de Nederlandse re
dacties. In de Newsletter 
van juli jl. is een bijdrage 
te vinden van de man die 
met ingang van het 
novembernummer van 
'Filatelie' het 'buitenlandse 
deel' van de rubriek Wij 
lazen uoor u voor zijn reke
ning neemt: Gerard 
Geerts. Zijn artikel 6oth 
Anniuersary of the Liberation 
of the Netherlands werd in 
het Engels vertaald door 
Kees Adema. 

Koningin vliegt niet zelf 
Veel zomerse onderwer
pen in de bladen die in de 
afgelopen maanden ver
schenen en dat is - met de 
vakanties die toen nog in 
het verschiet lagen - ui
teraard niet zo vreemd. 
Zo heeft het Franse La 
Philatelie Frangaise van 

juli/augustus een zonni
ge voorpagina, geënt op 
het Franse postzegel
boekje Vacances. Binnenin 
zijn maar liefst twee volle 
pagina's uitgetrokken 
voor zomerpuzzels; ge
lukkig betreft het wel Jila-
telistische puzzels. Interes
sant is een korte bijdrage 
van de thematisch filate
list Pierre Schwertz, die 
zijn thema 'Bijen' be
knopt toelicht met onder 
andere een mooie illus
tratie van een gefran
keerd, aan een Neder
lands adres gericht ver

zendetiket. Uit de be
drukking blijkt dat het 
etiket is gebruikt op een 
pakketje met daarin een 
koningin en tussen de vijf 
en acht werksters - leven
de, wel te verstaan. 

Rinkelt er een belletje? 
Er komt steeds meer 
kleur in The London Phi
latelist, het blad van de 
Royal Philatelic Society Lon
don en de redactie maakt 
daar een dankbaar ge
bruik van. Zoals in het 
nummer van juli/augus
tus jl., dat diverse bijdra
gen bevat waar kleur uit
stekend van pas komt. 
Een van die bijdragen 
gaat over de opdrukken 
uit 1889 op zegels van Gi
braltar, zodat de zegels 
door de Morocco Agencies 
konden worden gebruikt. 
Niet alleen werden de op
drukken zowel lokaal als 
in Londen aangebracht 
(wat duidelijk van elkaar 
te onderscheiden typen 
opleverde), maar de op
drukken vielen in lang 
niet alle gevallen perfect 
uit. In zijn artikel be
schrijft Ron Peters de ge
constateerde afwijkin
gen; ook kondigt hij een 
later uit te geven over
zicht van alle door hem 
gevonden opdrukbescha-
digingen aan. 
Norma Nielson vraagt in 
hetzelfde nummers of le
zers iets meer weten over 
een niet aangenomen ze-

gelontwerp dat zij bezit. 
Het gaat om een ontwerp 
voor - waarschijnlijk - de 
Engelse City oJLondon-se-
rie uit 1975, met de in
scriptie Rm în^ the Lutine 
bell at Lloyds. 

Paus in de schijnwerper 
In Mitteilungenblatt 
nummer 2005/1 veel aan
dacht voor de nieuw aan
getreden paus Benedic-
tus XVI. Niet zo verwon
derlijk, gezien de harte
lijke banden die het Vati-
caan onderhoudt met de 
Soevereine Orde van de 

Maltezer Ridders, precies 
ook het verzamelgebied 
waarop Mitteilun^enblatt 
zich richt. Het blad is 
enigszins verlaat uitge
komen omdat hoofdre
dacteur Edgar Haberer 
geruime tijd ernstig ziek 
was. Gelukkig heeft hij 
zijn werkzaamheden 
weer hervat. 

Werelddak 
Een van de uitkomsten 
van het lezersonderzoek 
dat het maandblad Filate
lie eind vorig jaar hield, 
is dat de lezers de adver
tenties in Filatelie beslist 
niet als 'overbodige bal
last' beschouwen. Inte

gendeel: ze waarderen de 
aanwezigheid van deze 
commerciële annonces 
en ze beschouwen ze in 
veel gevallen als waarde
volle informatie. We kun
nen het daar mee eens 
zijn; in de bladen die wij 
onder ogen krijgen zijn 
advertenties vaak een be
langrijke informatiebron. 
Al missen adverteerders 
ook wel eens een kans. 
Neem Deutsche Brief
marken-Zeitung (DBZ) 
nummer 15/2005 (22 juli 
jl.): daarin is een adver
tentie van Heinrich Koh
ier te vinden die Post i;om 
Dach der Welt toont. Het 
gaat om een prachtig 
aangetekend stuk dat van 
Lhasa (Tibet) naar Sjang
hai (China) werd verzon
den. Wat jammer dat 
Köhler niet de moeite 
heeft genomen om dat 
stuk uitvoerig te beschrij
ven; verzamelaars had
den er wat van kunnen 
opsteken. 

Ze hadden nut 
Nog een mooi aangete
kend stuk, ditmaal op de 
omslag van The Collec
tors Club Philatelist 

(juli/augustus). Binnenin 
wordt dat stuk toegelicht, 
onder de kop They Had a 
Genuine Purpose: The go-
Cent U.S. Postal Envelopes of 
the Nineteenth Century. We 
zijn niet zo gek op lange 
koppen, maar in dit geval 
wordt wel meteen duide
lijk waar het om gaat. De 
auteur, J.P. Gough, legt 
uit waarom veel verzame
laars van postwaarde-
stukken de voorgefran
keerde envelop van 90 
cent uit het eind van de 
negentiende eeuw met 
enige argwaan bekijken: 
kon zo'n kleine envelop 
een inhoud hebben die 
het - voor die tijd - enor

me tarief noodzakelijk 
maakte? Gough legt uit 
dat dit destijds heel goed 
mogelijk was, gezien de 
geldende tarieven en de 
mogelijkheid, de enve
loppen aangetekend te 
verzenden. 

Interessante kring 
Het driemaal per jaar ver
schijnende blad van de 
The Netherlands Philatelic 
Circle, dat de naam The 
Netherlands Philatelist 
draagt, is altijd goed voor 
een of meer interessante 
bijdragen die ook in Ne
derland met belangstel
ling gelezen zouden 
moeten worden. Het 
nummer van juli bevat 
bijvoorbeeld bijdragen 
over Combi-Mail (auteur: 
Julian van Beveren), de 
zogenoemde Decima-
brieven (Ken Clark) en 
desinfectie van poststuk
ken (Jeffrey Groeneveld, 
eerder verschenen in 'Fi
latelie'). Verder is in het 
blad een interessant arti
kel te vinden over de Ne
derlands-Indische postin 
het pre-postzegeltijd
perk. De auteur is 
M. Hardjasudarma. 

Dit kaartje begeleidde het 'postole oeruocrmidder van een koningin 

Ooer 20'n prachtig poststuk moet toch een interessant verhaal te verteilen 2ijn> 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
io-io-'o5. Kerst. 
€ 0.45. Twee elfjes met pakje 
en lantaarn, hologram in 
sterren, twee koolmezen (Pa
rus major). 

ALDERNEY 
2i-7-'o5. Trekvogels. 
26, 32, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
Calidris minuta, Tringa ne-
bularia, Pluvialis apricaria, 
Limosa lappomca, Tringa 
ochropus, Calidris alba. 

AZERBEIDZJAN 
i-6-'05. Veertig jaar geleden 
liep eerste mens door ruimte. 
Blok 3.000 m. Wereldbol met 
Woschod 2 en Alexei Archi-
povitsj Leonov (1934) buiten 
ruimteschip op 18 maart 
1965. 

24-6-'o5. Tunis 2005, tweede 
ronde wereldtop over infor
matiemaatschappij, 
i.ooo m. Beeldschermen, 
stralen en beeldmerk Tunis 
2005. 

24-6-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
3.000 m. Portret paus tegen 
achtergrond stad Bakoe. 

AZaRBAYCAN 3000 m 
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BOSNIË-HERZEGOVINA 
30-6-'o5. Internationale ste
denband: Sarajevo-Doha (Qa
tar). 
2.- (M). Gebouwen uit beide 
steden. 

BULGARIJE 
29-6-'05. Fauna, libellen, 
o.io, 0.20, 0.45, 0.80 L. Resp. 
Cordulegaster bidentata, 
Erythromma najas, Sympe-
trum pedemontanum, Bra-
chytron pratense. 

CYPRUS TURKS 
22-4-'05. Kindertekeningen. 
25, 50 NTL. Resp. vrouwen 
met manden, bruidspaar. 

DENEMARKEN 
24-8-'o5. Internationale ont-
werptentoonstelling, In-
dex:2005. 
4.50 kr. Oog in oog. Ook 
boekje met tien zegels. 

24-8-'o5. Kunst. 
5.50, 6.50, 7.50,12.50 kr. 
Resp. 'Telepathie' door Anna 
Fro Vodder (1974), 'Weer 
thuis' door Kaspar Bonnen 
(1968), 'Onrust' door John 
Körner (1967), 'Paleis in de 
ochtend' door Tal Rosen-
zweig (1967, Tel Aviv). 

DUITSLAND 
ii-8-'05. Serie 'post', postbe
zorging. 
Tweemaal € 0.55. Deel kom
pas en postbode, resp. met 
kar op bergweg, in bootje. 

ii-8-'o5. Honderd jaar orga
nisatie Natuurvrienden in 
Duitsland. 
€ 1.44. Gestileerde boom. 

ii-8-'05. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€0.05. Krokus. 

ESTLAND 
i2-7-'05. Landhuis Kiltsi. 
4.40 kr. Gebouw uit 1784-
1790 in West-Viru, nu in ge
bruik als school. 

FINLAND 
7-9-'o5. Kerk Petajävesi 
(1763)-
Velletje met viermaal € 0.65. 
Kerk, klokkentoren, houten 
engel met trompet, kaarsen-
houder uit schip kerk. 

SUOMIFINLAND 
|65 

7-9-'05. IJsbrekers. 
Viermaal € 0.65 in boekje. 
IJsbrekers: Urho, Otso, Fen-
nica, Botnica. 

7-g-'o5. Serie bessen, gele 
framboos. 
€ 0.65. Rubus Chamaemorus 
en pot jam. 

SUOMI FINLAND 
PIRKKOJUVOCJEN 

GIBRALTAR 
i5'7''05- P^tis Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
75 p. Portret. 

GRIEKENLAND 
i5'7''°5- Wenszegels. 
Zevenmaal € 0.49; 0.65 met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. Resp. school
bord, school en kind met 
boek, briefen envelop, men
sen en cirkels, bloemen, we
reldbol en postzegel, symbo
lische afbeelding voor tech
nologie; kerkje. 

sion (ITV) vijftig jaar. 
I", 2"'', 42,47, 60, 68 p. Tele
visieprogramma's, resp.In
spector Morse: John Thaw en 
antieke jaguar, Emmerdale: 
stadje en auto's uit soap. Ri
sing Damp: voordeur, The 
Avengers: hoed met stok en 
glas, The South Bank Show: 
handen uit schilderij Michel
angelo, I want to be a millio
naire: set van de spelshow. 

GROOT-BRITTANNIË 
ij-g-'os. Independent Televi-

GUERNSEY 
2i-7-'o5. Guernsey en de zee, 
2005. 
26, 32,36,40, 65 p. Resp. 
vissersboot bij zonsopgang 
met meeuwen, zeiljacht bij 
haven Herrn, windsurfer, vis
ser op rotspunt, ruiter op 
strand Vazon Bay. 

2i-7-'05. Bedreigde diersoor
ten, II, reuzenhaai. 
Blok£2.-. Cetorhinus maximus. 

IERLAND 
27-7-'05. Wet op Ierse monu
menten vijfenzeventig jaar, 
ronde torens. 
Viermaal € 0.48 (samenhan
gend). Klokkentorens en 
plaats om je te verbergen voor 
Vikingen uit lo""" tot 12'''̂  eeuw 
in resp. Glendalough, Kil-
macduagh. Clones, Ardmore. 

ITALIË 
26-8-'o5. Honderdste ge
boortedag Leo Longanesi 
(1905-1957). 
€ 0.45. Portret journalist en 
uitgever. 



29'o5. Vijftigste sterfdag 
Alberto Ascari (19181955). 
€ 2.80. Raceauto, lauwer
krans en portret autocoureur. 

JERSEY 
i3 '9 ' '°5' Paddestoelen, II (I: 
1994). 
33.34.41. 50. 56.73 p; blok 
£ 2.. Resp. Hygrocybe calyp
triformis, Boletus erythro
pus, Inocybe godeyi, Myrio
stoma coliforme, Helvella 
crispa, Hygrocybe coccinea; 
Marasmius oreades (op rand 
runderen). 

2iio'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
33,34,41, 50,73 p.; blok 
£ 2.. Schepen, resp. HMS 
Belleisle, HMS Royal Sover
eign, HMS Neptune, HMS 
Euryalus, HMS Mars; HMS 
Victory (op rand dood admi
raal Nelson naar schilderij 
A.W. Devis). 

KROATIË 
85'05. Verplichte toeslagze
gel (8 tot 15 mei) Rode Kruis. 
1.15 kn. Meisje l<ustjongen. 
i5'7''05 Internationale 
brandweerolympiade in Va
razdin. 
2.30 kn. Houten standbeeld 
heilige Florian en panorama 
stad Varazdin. Velletje met 
acht zegels en twee aanhang
sels: brandweerhelm, blus
vliegtuig. 

LIECHTENSTEIN 
59'o5. Alpenweiden. 
0.85,1,, 1.30,1.80 F. Boer
derijen en koeien in de wei in 
resp. Bargalla, Pradamee, 
Gritsch, Valüna. 
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59'05. Bescherming oude 
gebouwen en stadsgezichten, 
GamprinBendern. 
0.85, 2. F. Resp. boerderijen 
Oberbendern, kerk en plaats 
waar eed werd afgelegd in 
Bendern, 

59'o5. Vleermuizen. 
1.80, 2. F. Resp. Plecotus au
ritus, Myotis myotis. 
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LITOUWEN 
^3'7''°5 Negentigste we
reldcongres Esperanto in Vil
nius. 
I. Lt. Portret L.L. Zamenhof 
(18591917, ontwerper we
reldtaal) en beeldmerk con
gres. 

; 1.1 EIL VA 

MACEDONIË 
9"5"'°5 Europa 2005, gastro
nomie. 
36, 60 den. Resp. korenaren 
met papaver en brood, papri
I<a met pepers en ovenge
recht. 

235'o5. Honderd jaar sinds 
afkondiging nationale dag 
van Walachen in Macedonië. 
12 den. Gebouw en tekst. 
46'o5. Natuurbescherming. 
36 den. Boom. 

86'05. Deuren. 
3,4, 5, 8,12 den. Deur van 
resp. klooster 'Jovan 
Slepche', moskee 'Mustafa
Pasha', klooster 'Jovan 
Slepche', moskee 'FaikPas
ha', klooster 'Treskavec'. 

i56'05. Transportmidde
len. 
12, 36 den. Resp. antieke 
auto (100 jaar geleden eerste 
auto in Macedonië), vliegtuig 
(50 jaar geleden eerste vlieg
tuig). 

306'o5. Relativiteitstheorie 
honderd jaar. 
60 den. Portret Albert Ein
stein (18791955), formule en 
beeldmerk jaar van natuur
kunde 2005. 

JMALTA 
76'o5. St.Catherina in de 
kunst. 
28, 28, 45,45 c. Schilderijen. 

•V^^^ 
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i3'7"'°5 Persoonlijkheden. 
3,19, 20,46, 76 c. Resp. Mi
iciel Azzopardi (19101987, 
priester), Egidio Lapira 
(18971970, tandarts), brief 
en wapenschild (Guzeppi 
Gallus, vijfhonderd jaar gele
den geboren, arts Maltezer 
Orde), hand met ganzenveer 

(Geronimo Matteo Abos, 
17151760, componist), Gio 
Francesco Abela (15821655, 
historicus). 

MAN 
i28'o5. Tijd om aan terug te 
denken. 
Vijfmaal 26; vijfmaal 29 p. 
Resp. haring schoonmaken, 
aardappels rapen, slagers
winkel, antieke vrachtwagen 
('wincklesFoxdale'), ball
room dansen; landarbei
dersleger, boerderij Glen 
Maye met tractor, sterren zo
merseizoen: jongedame, 
ezelritje, wielrenners. 

I. IMBI..^ 

OEKRAÏNE 
i9"5''°5 Eurovisie Songfesti
val 2005. 
45 k. Portret Ruslana Ly
zhychko (winnares 2004). 

i5'7' '°5. Vladimir Vinni
chenko (18801951). 
45 k. Portret schrijver en 
staatsman met handteke
ning. 
i67'o5. Serie regio's, Ivano
Frankivsk. 
45 k. Landkaart en wapen
schild, eivormig gebouw, 
sneeuwlandschap met huizen. 

287'05. Serie natuurreser
vaten, Karadag. 
Velletje met 45, 70 k., 2.50, 
3.50 Hr. Resp. Falco cherrug, 
Ascalaphus macaronius, Tur
siops truncatus ponticus, 
Martes foina. 

POLEN 
i5'7''°5 Rozen in Pools bor
duurwerk. 
1.30, 2., 2.20, 2.80 Zl. Ro
zen, tweemaal geborduurd 
volgens techniek uit Lowics 
en tweemaal met techniek uit 
Podhale. 

PORTUGAL 
i87'o5. Automaatzegels, 
huisdieren. 
€ 0.30,0.46,0.48, 0.57,0.74. 
Afbeeldingen van hond, kat, 
konijn en vogel. 

ROEMENIË 
i56'05. Scouting. 
Viermaal 22.000 L. (2.20 NL.) 
Scout resp. beklimt berg, 
brengt bewegwijzering aan, 
houdt toezicht bij kampvuur
tje, wijst toerist de weg. 

PMANIA 
22000L 

i7'o5. De nieuw leu (10.000 
oude lei wordt i nieuwe leu 
peri7'05). 
Steeds tweemaal 0.30, 0.50, 
0.70,0.80,1., 1.20,1.60, 
2.10, 2.20, 3.10 NL. Op ach
tergrond gebouw Nationale 
Bank en beeldmerk bank met 
twintigmaal oude en nieuwe 
bankbiljetten en munten. 

RUSLAND 
47'o5. Vuurtorens bij Ba
rentszzee en Witte Zee. 
5., 6., 8. r. Driemaal ver
schillende vuurtoren en ei
land met plaatsaanduiding 
met kompasrichting. 
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67'05. OKBvliegtuigen 
ontworpen door A.I. 
Mikoyan (19051970). 
Vijfmaal 5. r. Mig3, Mig15, 
Mig2i, Mig25, Mig29. Vel
letje met de vijf zegels en tus
senveld met portret Mikoyan. 

28'o5. Veldslagvan Koeliko
vo zeshonderdvijfentwintig 
jaar geleden (Dimitri 
Ivanovitsj I versloeg tartaren). 
Blok 15. r. Beeldengroep; op 
rand toren, leger met paarden. 

SAN MARINO 
268'o5. Honderdvijftigste 
geboortedag Giovanni Pasco
h (18551912), dichter. 
€ 0.36, 0.45,1., 2.. Dichtre
gels en resp. vlieger met oog, 
landschap met bloemen en 
berg Monte Titano, boerderij 
en vrouw met paard, klok
kentoren van Loppia en por
tret dichter. (zie pagma 660} 
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268'o5. Historische regatta 
in Venetië. 
€ 1.40, 2.. Resp. wedstrijd 
tussen engel en duivel met op 
achtergrond gondels en pa
leizen lang Canal Grande, 
roeier in kleding 19'''' eeuw 
met op achtergrond water. 
Engel, duivel en roeier in 
glaswerk van meesterblazer 
Lucio Bubacco uit Murano. 

268'05. Grote wijnen uit 
Italië. 
Velletje met tienmaal € 0.45. 
Wijnetiketten van Ferrari 
Brut, Amarone Quintarelli, 
Cartizze Canevel, Brunello di 
Montalcino BiondiSanti, 
Marsala Florio, Verdicchio 
Fazi Battaglia, Sassicaia, Tau
rasi dei Feudi di San Grego
rio, Tocai Friulano Schiop
petto, Barolo Altare. Op rand 
uitspraken over wijn. 

BIONDISANTI 

SAN MiUÜNU O.IS 
. « n L . . . . . . ? . . . . 

SERVIË EN MONTENEGRO 
i 3 ' 5 ' ' ° 5  Kapiteins uit Boka 
Kotorsica. 
16.50, 33. , 41.50,49.50 
Ndin. (€ 0.25, 0.40, 0.50, 
0.60). Viermaal verschillend 
schip met zijn kapitem. 
235'05. Sportvereniging 
'Crvena zvezda' en 'Partizan' 
zestig jaar. 
Tweemaal 16.50; velletje met 
tweemaal 16.50 Ndin. 
(€ 0.25). Tweemaal wapen
schild met ballen; tweemaal 
ruiters met lans en wapen
schild club. 

^ 66'05. Donauregatta vijftig 
2 jaar. 
:Z Velletje met4i .50 ,49 .50 

Ndin. (€ 0.50, 0.60), doorlo
pend beeld. Kano's op rivier, 
op rand beeldmerken en rou
te. 
io6 '05. Internationaal jaar 
natuurkunde en honderd jaar 
relativiteitstheorie. 
41.50, 58. Ndin. (€ 0.50, 

0.70) en aanhangsels. Resp. 
wereldbol met cirkels erom
heen, portret Albert Einstein 
en formule. Op aanhangsels 
resp. zandloper en echtpaar 
Einstein met formule. 

206 'o5. Europese natuurbe
scherming. 
41.50, 58. Ndin. (€ 0.50, 
0.70) met aanhangsels. 
Beeldmerk boom met Euro
pese sterren en landschappen 
met water in natuurreservaat 
'Koviljskopetrovavandinski 
rit'. 
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SLOVENIË 
57'o5. Fruit uit Slovenië, 
abrikoos. 
Driemaal D (samenhangend 
met aanhangsel). Prunus ar
meniaca, resp. bloesem, 
vrucht, ziekte (Diaspidiotus 
perniciosus); op aanhangsel 
potjam. 
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SLOWAiajE 
22g'o5. Technische monu
menten, locomotieven. 
24., 33. Sk. Resp. stoomloc 
'CiernyBalog' met wagens 
met boomstammen, stoom
loc 'Vychylovka' met boom
stammen. 

SPANJE 
i9'05. Dag van de postze
gel. 
€ 0.28. Hedendaagse postbo
des met tas op wielen. 

DIadelseUo 0,28€ 

79'05. Natuur, Pont de 
Suert. 
€ 0.28. Kerk OnzeLieve
VrouwvanAsuncion (1955) 
in berglandschap Alta Riba
gor^a. 

i69'o5. Kinderserie 'Los 
Lunnis'. 
Achtmaal € 0.28. Karakters 
en objecten uit tvserie. 

209'05. Wereldkampioen
schap wielrennen UCI*2005 
in Madrid. 
€ 0.78. Beeldmerk wereld
kampioenschap. 

0,78e a • • 
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TURKIJE 
9'5"'05 Europa 2005, gastro
nomie. 
0.70 NTL. Landschap van 
groenten. 

205'o5. Kaftans. 
Viermaal 70 NTL. ivarc 
sultan, resp. Yavuz Selim, 
Muramir *' "" 
Ahmed I. 

56'o5. Mondiale dag na
tuurbescherming, vissen. 
60, 70, 70, 80 NTL. Resp. Pa
gellus bogaraveo, Epine
phelus guaza, Merlaeyus eu
zinus, Maena smaris. 

WITRUSLAND 
i47'o5. Nationaal museum 
voor kunst. 
170 r. 'Oogst' (1937) door 
Mikhail Sevruk (19051979). 
207'o5. Wereldtop infor
matiemaatschappij Geneve 
2003, Tunis 2005. 
360 r. Beeldmerk top en ap
paraat. 

IJSLAND 
i9'05. Zalmen vangen en ri
vieren. 
45., 60. kr. Vliegen resp. 
visser bij Kjos waterval, vis
sers in bootje in Adaldal. 

ttoudFnuvM ^ 
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i9'05. Wilde bessen 
60., 95. kr. Resp. Vaccini
um uliginosum, Fragaria ves
ca (rijsbes, bosaardbei). 

60°° 
BLABER 

ISLAND < 

i9'05. Nationale bloem. 
45. kr. Dryas octopetala 
(achtster). 

ZWITSERLAND 
69'05. Kleursystemen. 
50,100 c. Resp. subtractief 
kleursysteem (gebruikt pri
maire kleuren cyaan, magen
ta en geel), additief kleursys
teem (gebruikt combinaties 
van rood, groen en blauw). 

69'o5. Horloges. 
100,130 c. Uit internationaal 
museum voor horlogemaken 
in ChauxdeFonds, resp. zak
horloge, drie polshorloges. 

■ ■^■■■■■■■■■■»TwirgT^^ 
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69'05.MMS*(=SMS + 
plaatjeh geluid). 
85,100,130,180 c. Mobiele 
telefoon met plaatje (gekozen 
door publiek en vakjury) van 
resp. paardenhoofd en land
weggetje, wandelaar in ber
gen, routewegwijzer voor 
wandelaars op top Rigi, voet
stappen in sneeuw. 

6g'05. Honderd jaar Zwit
serse vereniging 'Natuur
vrienden'. 
Velletje met 85,100, iio, 
130 c. Op achtergrond en 
rand blik vanuit Emmental 
op Berner Alpen (met 
Schreckhorn, Finsteraar
horn. Sieben Hengste en Ei
ger) en resp. skiërs, chalet, 
mensen in beekje, bergbe
klimmer. 

69'05. Dienstzegel UPU*. 
100 c. Verschillende manie
ren van post verzenden: vlieg
tuig, auto, fiets, kameel, brie
venbus, briefje. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i84'o5. Opleidingsinstitu
ten ('Medersat'). 
10., 15., 30. Dh. Gebouwen 
van resp. Medersa d'Alger, 
Medersa de Constantine, Me
dersa de Tlemcen. 

305'05. Vijftiende mediter
rane spelen in Almeria. 
15., 30. Dh. Resp. medaille 
en sporters, beeldmerk spe
len en water. 
ii6'05. Algerijnse gedich
ten. 
10., 15., 20., 30. Dh. Resp. 
'Sidi Lakhdar Ben Khlouf 
(16''' eeuw), 'Mohamed Ben 



M'sayeb' (i8*eeuw), 'SiMo-
hand U M'hand' (19''= eeuw), 
'Aissa El-Djermouni' (20"' 
eeuw). 

, " W V W W W \ / V ^ ' V N . -

23-7-'o5. Jachtluipaard. 
15.-, 30.-Dh. Tweemaal ver
schillende afbeelding jacht
luipaard. 
30-7-'05. Wereldtop infor
matiemaatschappij . 
15.- Dh. Wereldbol met Afri
ka, beeldmerk top. 

ANGUILLA 
2005. Honderd jaar Rotary 
International. 
30c , $1.-, 1.50,1.90. Resp. 
wapenschild Rotary Anguilla, 
pelikaan en palmboom (dis
trict 7020), Paul Harris 
(stichter Rotary Internation
al), kinderen op speelterrein. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
23-5-'05. Leven in tropische 
zee. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. Microspathodon 
chrysurus, Pomacanthus 
paru, Limulus polyphermus, 
Mithrax sculptus; Bodianus 
rufus. 
23-5-'o5. Insecten. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. Callicore maimu-
na, Apia mellifera, Melano-
plus mexicanus, Dynastes tit-
yus; Mesene phareus. 

in Calchaquies vallei met Tor-
rontesdruiven), San Juan 
(Zonda vallei met Syrah drui
ven, Mendoza (Tupungato 
vallei metMalbec druiven), 
Rio Negro (Alto Valle de Rio 
Negro metMerlot druiven). 

BANGLADESH 
i-6-'o5. Nationale bomen-
plantcampagne 2005. 
Tweemaal 6.- T. Gezin plant 
boom bij huis, fruitbomen. 

i6-7-'05. Huisdieren, katten. 
Velletje met zesmaal 75 c. 
Abessijn, Europese korthaar, 
Oosterse korthaar. Pers, Bur-
mees, Siamees. 

ASCENCION 
i8-8-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
40 p. in velletje van acht. Por
tret. 

ARUBA 
30-4-'o5. Zilveren jubileum 
koningin Beatrix. 
30, 60, 75,105, 215 c. Konin
gin Beatrix resp. bij inaugu
ratie in 1980, troonrede 1991, 
met Nelson Mandela bij zijn 
staatsbezoek in 1999, tijdens 
bezoek aan Nederlandse An
tillen en Aruba in 1999, bij 
toespraak Europees Parle
ment in 2004. 

23-5-'05. Honden. 
30,90 e., $1.50, 3.-; blok 
$ 6.-. Resp. Amerikaanse pit
bull terriër, Maltezer, rott
weiler, Australische terriër; 
Duitse herder. 

ARGENTINIË 
ii-6-'o5. Argentijnse Rode 
Kruis honderdvijfentwintig 
jaar. 
75 c. Oefening Rode Kruis in 
Buenos Aires op affiche uit 
1904 en medewerkers in actie 
in 2004 en beeldmerk gele
genheid. 

i6-7-'05. Juan Filloy (1894-
2000). 
Portret en handschrift van ju
rist en schrijver. 
i6-7-'05. Toerisme. 
Viermaal 75 c. Salta (Cafayate 

3i-5-'o5. Zonsondergang. 
60,100, 205 c. Zonsonder
gang en resp. vogels en cac
tussen, palmboom, pelika
nen. 

BAHAMAS 
i8-8-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ I.-in velletje van acht. Por
tret. 

BARBADOS 
20-7-'05. Datum melding 
7/8/581, bloeiende bomen. 
26-9-'o5. Brandweer vijftig 
jaar. 
5,10, 90 c., $ 1.15, 2.50. 
Resp. brandweerlieden, ka
zerne, moderne brandweer
wagen, antieke wagens, mo
derne auto. 

BELIZE 
i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ I.- in velletje van acht. Por
tret. 

BERMUDA 
i8-8-'05. Leefomgeving vo
gels. 
10, 25, 35, 70, 85 c , $ I.-. 
Resp. zandstrand met Arena
ria interpres en Cahdris pu-
silla, zoetwaterpias metlxo-
brychus exilis, rotsstrand met 
Phaethon lepturus catesbyi, 
hooglandbos met Sialia sia-
lis, hooglandbos met Aegoli-
us acadicus, mangrovebos 
met Nyctanassa violacea. 

BHUTAN 
2i-9-'o5. Mijn droom: ooit 
vrede. 
Velletje met driemaal lo; 
driemaal 20 nu. Resp. stad, 
kaars, kinderhoofdjes en 
puzzel met huis en zon en re
genboog; wereldkaart en vre
desduif, handen met ei waar
op vredesduiven, mens met 
paraplu en wereldbol als 
hoofd. 

CAYJWANEILANDEN 
Juli 2005. Vlinders. 
15, 20, 25, 30,40, 90 c. Ver
schillende vlinders. Ook 
boekjes. 
28-7-'05. Orchideeën. 

15, 20, 30,40, 80 c ; blok 
$ 1.50. Resp. Myrmecophila 
albopurpurea, Prosthechea 
bootïiiana, Tolumnia ca-
lochila, Encyclia phoenicia, 
Prosthechea cochleata; Ency
clia kingsii. 

i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
30 c. in velletje van acht. Por
tret. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
3-8-'o5. Tekenfiguur Mickey 
Mouse van Walt Disney. 
Twee velletjes met NT$ 5.-, 
25.-. Mickey Mouse, resp. 
achter stuurwiel (Steamboat 
Willie, 1928), met boek (Fan
tasia, 1940); met zwaard en 
kroon en prins (The prince 
and the pauper, 1990), met 
hond Pluto en kerstboom 
(Mickey's twice upon a 
Christmas, 2004). 

EGYPTE 
22-5-'o5. Nationaal centrum 
voor sociaal en crimineel on
derzoek vijftig jaar. 
30 P. Beeldmerk met weeg
schaal en fakkel, beeldmerk 
met'50'. 
i-6-'o5. Europees-Mediterra
ne overeenkomst Europese 
Gemeenschappen met Egyp
te een jaar in werking. 
150 P. Vlag, kaart Europa met 
sterren, beeldmerk. 

EGvpiiAN EUROPEAN ASSCC!AT;ON 

5-6-'o5. Mondiale dag na
tuurbescherming. 
30 P. Symbolisch ontwerp 
met water, gebouwen en 
beeldmerk. 

EL SALVADOR 
i5-6-'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
i.50;blok4.-C. ($0.17; 
0.46). Resp. beeldmerk Rota
ry en wereldbol met mensen 
en groente en handen onder 
stromende kraan; lezende en 
schrijvende kinderen, op aan
hangsel wereldbol, beeld
merk en natuur. 

FIJI 
27-7-'05. Sportvissen vijfen
twintigjaar. 
41, 58 c., $1.07, 3.-. Beeld
merk en resp. Spyraena bar
racuda, Scomberomorus 
commerson, Caranx ignobi-
lis, Istiophorus platypterus. 
i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ I.- in velletje van acht. Por
tret. 
30-8-'o5. Libellen. 
83 c , $ 1.07,1.15,2.-. Resp. 
Rhyothemis phyllis, Agrion-
optera insignis, Orthetrum se-
rapia, Diplacodes bipunctata. 

GRENADA 
8-4-'o5. Ozu Yasujiro (1903-
1963) Japans filmregisseur. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Scènes uit films, resp. 'Tene
ment gentleman' (1947), 'To
kyo story' (1953), 'A hen in 
the wind' (1948), 'Floating 
weeds' (1959). 
io-5-'o5. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal £ 2.-; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
(Operatie Market Garden:) 
geallieerde troepen landen 
achter vijandelijke linie, geal
lieerde troepen beschieten 
Duitse verdediging, tegen
aanval Duitse troepen, brug
gen blijven in Duitse handen; 
(Birmacampagne:) '21 cur
ves' hoofdroute van Rangoon 
en Birma naar China, Britse 
troepen naderen door oer
woud, troepen in Magwe, ge
allieerde troepen met gevan
genen; geallieerde troepen 
ondervinden weerstand bij 
Operatie Market Garden; 
troepen bespreken volgende 
actie in Birmacampagne. 



io-5-'o5. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. D-
day, geallieerde troepen bre
ken door vijandelijke linies, 
Duitse troepen geven zich 
over, bevrijdingsfeest met 
Amerikaanse vlaggen; lucht
aanval boven eilanden Grote 
Oceaan, geallieerde troepen 
op strand eilanden, MacAr-
thur keert terug naar Filipij-
nen, Japanners geven zich 
over; Berlijn valt in handen 
Sovjetleger; bevrijdingsfeest 
met Amerikaanse vlaggen. 

(62 

io-5-'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Resp. kind krijgt 
injectie, David Edwards (gou
verneur district 7030) met 
vrouw Donna, Paul Harris 
(stichter Rotary); Richard D. 
King (ex-president Rotary In
ternational) met kinderen. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE JV1ARTINIQUE 
S-j-'os- NBA* basketbalspe
lers. 
Zesmaal 75 c. in vellen van 
twaalf met beeldmerk club, 
NBA-beeldmerk en statistie
ken speler. Steve Francis van 
Orlando Magic, Chris Web
ber van Sacramento Kings, 
Allan Houston van New York 
Knicks, Steve Nash van Phoe
nix Suns, Shaquille O'Neal 
van Miami Heat, Tracy Mc-
Grady van Houston Rockets. 
8-4-'05. Ozu Yasujiro (1903-
1963) Japans filmregisseur. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Scènes uit films, resp. 'A 
mother should be loved' 
(1934), 'An inn in Tokyo' 
(1935), 'Dragnet girl' (1933), 
'There was a father' (1942). 

; UltMVUA r.^HRI.MIHl; 

io-5-'o5. Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
tweemaal blok $ 6.-. Resp. 
slag bij El Alamein: Montgo
mery leidt troepen voor
waarts. Rommel klaar voor 
slag, troepen in de slag, lange 
rij Duitse gevangenen na 
slag; val van Berlijn: Russen 
bij poort Berlijn, Duitse sol
daten geven zich over, Berlijn 
in puin, twee mensen in 
puinhopen; troepen vallen 
aan in woestijn Noord-Afri-
ka; teken in puinhoop Ber
lijn. 

HONGKONG 
2i-7-'05. Creatieve industrie. 
$ 1.40; 2.40; 3.-; 5.-. Resp. 
advertenties, architectuur en 
ontwerpen: cirkels, driehoe
ken en vierkanten; digitaal 
amusement, uitgevers, soft
ware en computers: binaire 
getallen, 'www' en emoti-
cons; film en video, muziek, 
televisie en radio: straalsge
wijs en loodrechte lijnen; 
kunst, antiek en handwerk en 
uitvoerende kunstenaars: lij
nen. Ook boekje. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i5-8-'05. Haaien en roggen. 
26,26,34,34,34,34,76 p., 
£ 2.-. Resp. Carcharhinus 
melanopterus, Carcharhinus 
amblyrhynchos, Carcharhi
nus albimarginatus, Nebrius 
ferrugineus, Aetobatus nari-
nari, Manta birostris, Uro-
gymnus asperrimus, Pasa-
nachus sephen. 

ISRAËL 
ii-7-'05. Maccabiah 2005. 
NIS. 3.30. Beeldmerk spelen. 

\ ne)3.30 
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JAMAICA 
23-6-'o5. Datum melding 
6/502, Trafalgar. 

J A M A I C A 

i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ 30 in velletje van acht. Por
tret. 

KAZACHSTAN 
2-6-'o5. Kosmodroom Bai
konur vijftig jaar. 
Driemaal 721. Wapenschild 
en resp. raket, vliegtuig, pa
rachute. 

KENIA 
26-5-'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
25, 65, 75, 95 Sh. Beeldmerk 
Rotary en resp. dokter geeft 
kind poliovaccinatie, vier 
mensen: donatie 'Jaipur pro
these', Don Bosco-centrum 
in Nairobi en mensen (met 
kistje, bankschroef en naai
machine), donatie naaima
chines aan opleidingscen
trum in Mlolongo. 

KIRIBATI 
i5-8-'05. Birdlife II, broedvo-
gels Christmaseiland; Birdli
fe III, zeevogels Kiribati. 
Velletje met zesmaal 25 c ; 
velletje met zesmaal $ 2.-
(beide doorlopend beeld). 
Wapenschild Kiribati en 
beeldmerk Birdlife met resp. 
Pterodroma alba, Fregata 
ariel, Phaethon rubricauda, 
Procelsterna cerulea, Puffi-
nus nativitalis, Sula dactyla-
tra; Pelagadroma marina, 
Anous minutus, Sula sula, 
Puffinus pacificus, Gygis 
alba, Fregata minor. 

i8-8-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$1.-in velletje van acht. Por
tret. 

KOEWEIT 
25-i2-'o4. Luchtvaartmaat
schappij Koeweit vijftig jaar. 
25, 50, 75,100,125,150 f. 
Verschillende afbeeldingen 
vliegtuigen. 
i-i-'o5. Petroleum maat
schappij Koeweit vijfentwin
tig jaar. 
50, 75,125 f Beeldmerk, ge
bouwen met bomen en vo
gels, resp. overdag, bij zons
ondergang, 's nachts. 
25-2-'o5. Vierenveertigste 
nationale dag. 
75,125 f. Wapenschild, drie 
mannen met verschillende ta
ferelen. 
26-2-'o5. Veertiende bevrij
dingsdag. 
50,150 f Drie mannen, vlag 
en resp. vliegtuig, minaret. 
2005. Technisch onderwijs. 
25, 58, 75,125 f Symbolisch 
ontwerp met tandwiel. 

KOREA-NOORD 
23-4-'o5. Wereldkampioen
schap tafeltennis in Shang
hai. 
Velletje met 3.-, 5.-, 12.-, 
20.-, 30.-, 102.- w. Resp. Pak 
Yong Sun (Koreaanse), Mao 
Zedong speelt ping-pong in 
Yanan, Wang Liqin (Chi
nees), J.O. Waldner (Zweed), 
Zhang Yining (Chinese), We-
mer Schlager (Oostenrijker); 
op rand batje, bal en bekers. 
i-6-'05. Fauna, gezamenlijke 
uitgifte met Rusland. 
Tweemaal 40.- w. met tus-
senveld. Tigris altaica. Mat
tes zibellina; op tussenveld 
vlaggen beide landen. 
i4-6-'05. Overblijfselen Ko-
guryorijk (277V.C.-668 n.C). 
Velletje met 3.-, 70.-, 100.-, 
130.-w.; blok 97.-w. Resp. 
tombe van generaal, graf
schilderingjachtscène, fort 
Songsan, speerpunten; mo
numentvoor mausoleum ko
ning Kwanggaetho in Ji'an 
(China). 

KOREA-ZUID 
i5-6-'05. Koreaans 
voedsel, V. 
Viermaal 220 w. 'Neobiani' 
(gebakken rundvlees), 'bin-
daetteok' (gebakken koek 
van taugébonen), 'jeongol' 
(stoofpotvan vlees en groen
te), 'huajeon' (rijstkoekjes). 

i-7-'05. Serie koninkrijk van 
Koguryo (277 v.C- 668), I. 
Velletje met tweemaal 310 w. 
Fort Onyeo in Hüben en kas
teel Baek-am in Liaodong-
vlakte in China met strijders 
te paard van muurschildering 
uit drie-kamer-tombe in 
Ji'an, zwaard en muurschil
deringvan bewapende sol
daat te paard; op rand fort 
Daeseong in Pyongyang, pa
viljoen 'Eulmildae', ruiters in 
harnas (muurschildering 
tombe 'Deokheung-ri', bewa
ker (muurschildering 'Sam-
silchong'), jachtscène ('Muy-
ongchong'). 

LAOS 
io-3-'o5. Kunstnijverheid, 
i.ooo, 2.000, 2.500, 5.500 k. 
Voorwerpen van hout en ro
tan, resp. tafel, mes in sche
de, mand, vat. 
i3-4-'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandehaan**. 
2.000, 7.500 k. Resp. kip en 
haan, haan en tekens dieren
riem. 
i-6-'o5. Kleefrijst uit Laos. 
1.500, 3.000, 6.500 k. Resp. 
rijstaren, rijstpudding, oogst. 
i-8-'05. Zeefpan voor goud. 
2.000, 7.500 k. Resp. zeef
pan, vrouw bezig met uitwas
sen. 

2-g-'o5. Volksliedjes, 
i.ooo, 3.500, 5.500 k. Men
sen met muziekinstrumen
ten. 

MAAGDENEILANDEN 
8-7-'o5. Datum melding 
7/8/584, vogelfestival. 
i8-8-'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
75 c. in velletje van acht. Por-
ü-et. 

25-8-'o5. Frankeerzegels, 
fruit. 
1,10, 25, 60, 75 c , $ I.-, 1.50, 
10.-. Resp. Spondias icaco, 
Chrysobalanus icaco, Anno-
na squamosa, Carica papaya, 
Annona reticulata, Phyllan-
thus acidus, Psidium guajava, 
Passiflora edulis. 
i5-g-'05. WWF* Mona ei
land-boa. 
20, 30, 70 c , $ 1.05. Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Epicrates 
monensis granti. 

BRITISH VIRGIN ISLANDS 

MADAGASKAR 
23-2-'o5. Honderd jaar Rota
ry International. 
10.500 F. Beeldmerk gele
genheid, contouren eiland en 
kano. 

RCPOBLIKAN I .M.\I)A(>.\SIK.\«A 

MALEISIË 
2i-7-'05. Zeshonderd jaar be
trekkingen tussen China en 
Maleisië. 
30, 30, 50 s., I.- RM.; blok 
2.- RM. Resp. zegel keizer 
China, handelsschip, blauw 
bord, gekleurd bord; oude 
munten (op rand handels
post). 



277''°5' Beschermde zoog
dieren, III. 
30,30, 50 s., I. RM.; blok 
2. RM. Resp. iVlartes flavigula, 
Mustela nupides, Lutra su
matrana, Viverna megaspila; 
Trichys lipura (op rand 
Hystrix brachyura). 

MAURITIUS 
i47'05. Post. 
2,7, 8,10 Rs. Resp. klant aan 
balie, sorteren post, postbe
zorger op motor, postbusjes. 

MEXICO 
42'05. Algemeen zieken
huis Mexico honderd jaar. 
6.50. Ziekenhuis. 
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83'05. Internationale vrou
wendag. 
$ 6.50. Puzzelstukjes met 
vrouwengezichten. 
i3'3"'°5 Boek 'Pedro Para
mo' van Juan Rulfo vijftig jaar 
geleden gepubliceerd. 
$ 6.50. Portret Rulfo en hand
schrift. 

i84'05. Nationale Univer
siada2005. 
$ 7.50. Hardloper, judoka, 
handen aan ringen en paar
denhoofd. 
294'o5. Een wereld zonder 
poUo. 
$ 10.50. Wereldbol met kin
derhoofd en druppels. 
i5'5''°5 Dagvan de leraar, 
Eulalia Guzman (1891985). 
$ 6.50. Portret archeologe. 
235'o5. Eerste editie roman 
'El ingenioso hidalgo don 
Quijote de La Mancha' van 
Miguel de Cervantes Saavedra 

(15471616) vierhonderd jaar 
geleden. 
Velletje met $ 6.50,10.50, 
10.50. Resp. silhouet man, 
ruiter en mensen, gezicht. 
265'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde 2005. 
$ 7.50. Beeldmerk gelegen
heid, man op fiets. 

!■■■"■;' " ■"■"■'■"■"«f 
MÉXICO $7'" ; 

66'05. Nationale commis
sie mensenrechten. 
$ 6.50. Handen. 
86'05. Vereniging van ar
chitecten in Mexico honderd 
jaar. 
$ 6.50. Gebouw, straat en 
vlaggen. 
246'05. Internationale dag 
van strijd tegen gebruik en 
handel drugs. 
$ 10.50. Kind met handen als 
vredesduif 
276'05. Honkbal. 
$ 7.50. Tekening honk
balscène. 

276'05. Duidelijkheid van 
en toegang tot informatie. 
$ 6.50. Oog, tekst met loep, 
beeldmerk IFAI (Instituto Fe
deral de Acceso a la Informa
cion publica). 

286'05. Stripfiguur m'Me
min Pinguin'. 
Vijfmaal $ 6.50. Memin resp. 
met pet, met bloera, met 
stripboek, in jacqet, naar 
school. 

La caricature 
en México 

2g6'05. Juan 0'Gorman 
(19051982). 
$ 7.50. Portret architect en 
mensen. 
2005. Frankeerzegels, na
tuurbehoud. 
$ 0.50, 0.50, driemaal i., 
2.50, 2.50, 5., zesmaal 6.50, 
7., 7., viermaal 7.50,10.50, 
viermaal 13., 14.50, 30.50. 
Resp. tweemaal woestijn, 
driemaal orchideeën, twee

maal zeeschildpadden, vo
gels bij meer, tweemaal vo
gel, bos, tweemaal zeezoog
dieren, reptielen, zeedieren, 
tropisch bos, tweemaal kat
achtigen, zoogdieren, zeedie
ren, vissen, vogels in man
grovebos, tweemaal nevel
bos, rivier, zeevogels, vlin
ders. 

MICRONESIË 
3i3'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. 
Twee velletjes met vijfmaal 
60 c. Amerikaanse soldaten 
in Ierland, Britse troepen in 
Volturno (Italië, 1943), Haw
ker Typhoon valt vijand aan 
(Rijnoever, 1944), brug Re
magen (Duitsland, 1944), 
Russische en Amerikaanse 
legers bij Torgau (Duitsland, 
2541945); soldaat met 
trompet en Amerikaanse 
vlag, strand Chula, Paul Tib
bets en Enola Gay, Hiroshi
ma, krant met overgave Japan 
(1581945). 
3i3'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
37, 55, 80 c., $1.; blok $2.. 
Schilderijen, resp. door W.J. 
Huggins van avond slag, Ge
orge Arnauld: opblazen Fran
se schip L'Orient, Spaanse 
vlaggenschip Santissima 
Trinidad geeft zich over aan 
Engelsen, William Allan 
Spaans schip; dood admiraal 
Nelson (op rand admiraal 
Colhngwood). 
3i3'o5. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal $ i.; 
blok $ 2.. Resp. portret, por
tret, standbeeld; portret. 

MONTSERRAT 
i87'05. Eruptie vulkaan 
Soufrière Hills tien jaar gele
den. 
Vel met negenmaal $ 2.. 
Gloeiende top, uitbarsting, 
lavadelta, lavastroom, ge
bouw, pyroklastische stroom 
naar zee, vernield vliegveld 
(1997), helikopter voor bewa
king, controleinstrumenten. 

NAURU 
i88'05. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$ I. in velletje van acht. Por
tret. 
i29'o5. Rotary Internation
al honderd jaar. 
$ 2.50. Beeldmerk gelegen
heid. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Oktober 2004. Persoonlijk te 
maken zegels. 
Velletje met zesmaal 95, vel
letje met zesmaal 145 c. met 

aanhangsels. In beide waar
den: wapenschild van Bonai
re, Curasao, Saba, St. Eustati
us, St. Maarten, vlaggen; op 
aanhangsels vijfmaal ver
schillende kaart met eilanden 
(= tien velletjes). 

NEPAL 
274'o5. NepalRastra bank 
vijftig jaar. 
2. R. Bankgebouw en schild. 

i5"5''°5 Eerste beklimming 
Makalu vijftig jaar geleden. 
10. R. Besneeuwde berg. 
^5'5''°5 Eerste beklimming 
Kanchenjunga vijftig jaar ge
leden. 
12. R. Bergen. 

NEVIS 
i65'05. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventigjaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Uitwedstrijd Bra
ziliëZweden 1958, resp. Bra
ziliaans elftal, scène, Rasun
dastadion in Stockholm, 
Pele; Braziliaans elftal met 
Zweedse vlag. 
i65'05. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Twee vel met vijfmaal $ 2.. 
Charles de Gaulle, George S. 
Patton, Bernard Montgome
ry, bevrijding kampen, teke
ning 'The end of the road'; 
bemanning Enola Gay, ver
woesting, Japanse overgave, 
Japanse delegatie van USS 
Missouri, generaal MacAr
thur spreekt. 
i65'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 5.. Resp. tweemaal 
portret dichter, geboortehuis 
in Marbach; standbeeld 
Schiller in Chicago. 
i65'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
30, 90 c , $ 1.20, 3.; blok 
$ 5.. Schepen op achter
grond en portret van resp. 
William Cornwallis, Maurice 
Suckling, Richard Earl Howe, 
John Jervis; Richard Earl 
Howe op dek Queen Charlot
te. 
i65'05. Honderd jaar Rota
ry International. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 5.. Resp. kind met po
lio, kind krijgt injectie, kind 
met krukken; vrouw met twee 
kinderen. 

NIEUWZEELAND 
38'o5. Serie jeugdgezond
heidszorg, kinderen en huis
dieren. 
45, 90 c ; 45 c. (zelfklevend). 

Resp. meisje raet paard, jon
gen met konijn; kinderen met 
hond. Ook velletje met de 
drie zegels, op rand jongen 
met poes. 
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38'05. WWF* uilpapegaai 
ofkakapo. 
Viermaal 45 c. Pandabeeld
merk WWF en verschillende 
afbeeldingen Strigops ha
broptilus. 

i88'05. Achttiende Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling in Taipei. 
Velletje met tweemaal $ 1.50. 
Zegels uit serie toerisme van 
ig'o4, melding 10/818: wal
visstaart en Pohutugeyser; 
op rand rotsblokken in zee, 
beeldmerk tentoonstelling en 
tekst. 

NORFOLKEILAND 
i66'o5. Oude eilandhuizen. 
50, 50 c , $ 1.20,1.80. Ver
schillende huizen. 
98'o5. Frankeerzegels, zee
vogels. 
10, 50 c , $ 1.50, 2., 5.; blok 
$ 4.. Vijfmaal vogel; Phaet
hon rubricauda. 

308'05. Hibiscus. 
Twaalfmaal 50 c. Verschillen
de bloemen hibiscus. 

PALAU 
44'o5. Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met viermaal 60 c. 
Beeldmerk, klok, vlaggen Ro
tary en Verenigde Staten, Ja
mes Wheeler Davidson. 
44'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
37, 55,80 c., $1.; blok $2.. 
Schilderijen, resp. Thomas 
Luny: de slag, Frans schip 
Redoubtable geeft zich over, 
vlaggenschip Victory vuurt op 
Redoubtable, J.M.W. Turner: 
Victory vlak bij huis; gewon
de Nelson. 



7-6-'05. Honderdste sterfdag 
Jules Verne (1828-1905). 
Vel met driemaal $ i.-; blok 
$ 2.-. Portret schrijver en scè
ne uit resp. Twintigduizend 
mijlen onder zee. Het ge
heimzinnige eiland, Naar het 
middelpunt der aarde; hete 
luchtballon uit De reis om de 
wereld in 80 dagen. 

PAPUA-NIEUW-GUINEA 
6-4-'05. Bloemen. 
Tweemaal 75 t., i.-, 3.-, 3.10, 
5.20 K. Plumeria rubra, resp. 
'lady in pink', 'evergreen', 
'carmine flush', 'acutifolia', 
'American beauty', 'golden 
kiss'. 
i8-5- 'o5. Paddestoelen. 
75, 75 t., 3.10, 5.20 K.; zes
maal samenhangend 2.- K; 
blok I C - K. Resp. Gymnopi-
lus spectabilis, Melanogaster 
ambiguus, iVlicroporus xan-
thopus, Psilocybe subcuben-
sis; Amanita muscaria, Ama
nita rubescens, SuiUus lu-
teus, Stropharia cubensis, 
Aseroe rubra, Psilocybe auck-
landii; Mycena pura. 

POLYNESIÊ 
22-7- 'o5. Muziek in Polyne-
sië. 
Tweemaal 130 F. Fluiten, 
trom. 

SALOiVIONSEILANDEN 
i2-9- '05. Rotary Internation
al honderd jaar. 
$ 2.50. Beeldmerk gelegen
heid. 

SAUDI ARABIË 
8-i- '05. Gemeenteraadsver
kiezing. 
IR . Landkaart en beeldmerk. 
2-4- '05. Sport, islamitische 
solidariteitsspelen. 
I R. Wereldbol, halve maan, 
landkaart en ringen. 

SEYCHELLEN 
i8-8- '05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
5.- R. in velletje van acht. Por
tret. 

SINGAPORE 
5-7-'o5. Bijeenkomst lOC^. 
Velletje met i*' local, 50, 60, 
60 c , $ I.-, I.-. Zegels zoals 
gemeld in melding 7/8/586 
maar met aanhangsel voor 
persoonlijke boodschap. 
9-8-'o5. Patchwork-deken 
'van de natie', na tijd van te
genslag (terrorisme, SARS*) 

maakten 15.000 mensen een 
lapje voor de deken als blijk 
van saamhorigheid. 
Twee vel met twintigmaal i " 
Local; blok $ i.-. Veertigmaal 
lapje van deken; veertig lapjes 
als deken. 
ig -S- 'o j . Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005. 
Velletje met i« local, $ 2.-. Ze
gels van i4- i - 'o5, melding 
12/1013, Chinees nieuwjaar; 
op rand haan en beeldmerk 
tentoonstelling. 
g-g-'o5. Pakhuizen, geza
menlijke uitgifte met België. 
I" local, 60 c , $ I.-, 2.-. Resp. 
Belgisch centrum voor strip
verhalen, winkel in Kandahar 
Street in district Kampong 
Glam, rij winkels in Bukit Pa-
soh in Singapore, museum 
voor muziekinstrumenten in 
België. 

SRI LANKA 
i2-5- '05. Vesak 2005. 
4.50, 5.-, 10.-, 50.- Rs. We
reldkaart, vlag, bladeren en 
resp. vier mensen lopen te 
mediteren, gebouw en groep 
luistert naar boeddhistische 
priester, staand mediteren, 
zittend mediteren. Ook velle
tje met de vier zegels. 

, 9iSo«aB finroA»« I en I 
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3-6-'o5. Rev. Fr. Marcelline 
Jayakody (1902-1998). 
20.- Rs. Priester met viool en 
handschrift. 

7-6-'o5. Nationale dag 'Rana 
viru'. 
50.- Rs. Symbolische gezin 
onder hoed. 

ST. HELENA 
3i-8- 'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
50 p. in velletje van acht. Por
tret. 

7-9-'o5. Eerste Elizabetha-
nen. 
10,10,15,15, 25, 25 p. , £ I.-, 
I.-. Resp. sir Francis Drake, 
schip 'golden Hind', sir Wal
ter Raleigh, schip 'Ark Roy
al', konigin Elizabeth I, arm
ada, William Shakespeare, 
oude Globetheater. Velletjes 
met viermaal twee zegels ge
lijke waarde met op rand 
resp. paleis Hampton Court, 
Tower, plaftjndschildering 
Banqueting House, interieur 
grote zaal Hampton Court. 

ST. KITTS (ST. CHTISTOF-
FEL) 
i i -5- '05 . Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
50, 90 c , $ 2.-, 3.-; blok $ 5.-. 
Schepen, resp. Montagne, 
San Jose, Imperieuse, San Ni
colas; Victory. 
i i -5- '05 . Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
Rotary Peking en rode lintjes, 
tweemaal slachtoffers AIDS*. 
i i -5- '05 . Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Twee vel met vijfmaal $ 2.-. 
Amerikaans marineschip 
PBO-i (1943), gevechtsscène, 
Dwight D. Eisenhower, ver
voer Duitse krijgsgevangen, 
krant kondigt Duitse overga
ve aan; USS Arizona, Franklin 
van Valkenburgh, Hiroshi
ma, teken van eerste atoom
bom op eiland Tinian, ge
denkteken in Vredespark Hi
roshima. 
i i - j - ' o j . Tweehonderdste ge
boortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875). 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 5.-. Resp. stel op dak 
van omslag Sprookjes van 
Hans Christian Andersen, De 
nieuwe kleren van de keizer. 
Notenkraker; De nieuwe kle
ren van de keizer. 
i i -5- 'o5 . Honderdste sterf
dag Jules Verne (1828-1905). 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. portret schrijver, 
aanval zeemonster, duikap-
paraat Rouquayrol, aqua-
long; atoomonderzeeér. 

ST. LUCIA 
i8-8- '05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ 2.- in velletje van acht. Por
tret. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
20-4-'o5. Boerderij 'ä la poin
te au cheval'. 
€ 0.90. Boerderij en paarden. 

i i -5- 'o5. Sfeer van mist 
€ 0.30. Huizen in mist. 
i4-6- 'o5. Het dal van zeven 
meren. 
Tweemaal € 2.-. Meer, meer 
en konijn. 
22-6-'o5. Trekvogels, dwerg
plevier. 
€ 2.50. Charadrius melodus. 

ST. VINCENT 
i-6- 'o5. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
$ 3 . - . Paus. 
7-6-'05. Bevrijding zestig jaar 
geleden. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Tanks, resp. Russische 
T-34-85, Duitse tank, Ameri
kaanse LVT(A)-i, Britse crui
ser Mk VI; Winston Chur
chill. 
7-6-'o5. Roofdieren in zee. 
$! . - , ! .10,1.40,2. - ; blok 
$ 5.-. Resp. Flemilepidotus 
hemilepiodutus, Ceratias 
holboelli, Chauliodus sloani, 
Pterois volitans; Eurypharynx 
pelecanoides. 

SURINAME 
29-6-'05. Orchideeën. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, Q, Q. Verschillende 
soorten orchideeën. 

SWAZILAND 
i8-8- '05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
4.50 E. in velletje van acht. 
Portret. 

SYRIË 
September '04. Honderd jaar 
FIFA*, II. 
£15 ,32 . Verschillende af
beeldingen met beeldmerk 
gelegenheid. 

8-3-'05. Acht maart revolutie. 
£ 17. Industriehaven Tartoes. 

THAILAND 
i-7-'o5. Dertig jaar diploma
tieke betrekkingen met Chi
na. 
Tweemaal 3.- B. (zegels rond 
te maken). Twee pandaberen 
in 2003 door China aan Thai
land geschonken. 

3-8-'o5. Karakters uit 'khone' 
(gemaskerd) toneel. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Uit 'Rama-
icien' resp. Pra Rama en prin
ses Srida, Thotsakan, Hanu-
man. Gevecht Pra Rama met 
Thotsakan. 

4-8-'05. Geveldriehoeken. 
Viermaal 5.- B (driehoekige 
zegels). Gevelsteen van resp. 
bibliotheek in Wat Phra Sing 
Woramahawihan met dieren 
en boomgaard, gebouw Upo-
satha in Wat Khao Bandai It 
met Garuda, Phra Prang in 
Wat Phra Phai Luang met 
Boeddha onder boom, Prasat 
Phanom Rung. 

4-8-'05. Nationale dag com
municatie, hi-tech vernieu
wingen. 
3.- B. Via internet kan aange
tekende post gevolgd wor
den: raketten, wereldbol, 
handcomputer. 
i -g- 'o j . Orchideeën. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Resp. 



Rhynchostylis gigantea, 
Rhynchostylis gigantea, 
Dendrobium gratiosissi-
mum, Dendrobium thyrsiflo-

2i-9-'05. Verenigde Naties: 
internationale dag vrede. 
3.- B. Duif met olijftak. 

TOKELAU 
i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II {1920-2005). 
$ I.- in velletje van acht. Por
tret. 

TONGA 
2005. Walvissen. 
Velletje met 65, 80 c., $ i.-, 
2.50. Verschillende afbeel
dingen walvissen. 

TRISTAN DA CUNHA 
i8-8-'05. Paus Johannes Pau-
lus II (1920-2005). 
50 p. in velletje van acht. Por
tret. 

TUVALU 
26-4-'o5. Honden. 
20, 75 c , $ I.-, 2.-; blok $ 3.-. 
Resp. rat terriër, Spaanse 
hond, Noorse lundehund, 
beagle harrier; Deense poin
ter. 
26-4-'o5. Zeeleven. 
Vel met viermaal $ i.-; blok 
> 3.-. Resp. Naso lituratus, 

Sphyaena barracuda, Hapa-
lochlaena lunulata, Tridacna 
gigas; Megaptera nova-
engliae. 
26-4-'o5. Insecten. 
Vel met viermaal $ i.-; blok 
$ 3.-. Resp. Crataerina palli
da, Anatis ocellata, Dytiscus 
marginaHs, Culex spp; Musea 
domes tica. 
26-4-'o5. IVledicinale planten. 
Vel met viermaal $ i.-; blok 
$ 3.- . Resp. Linaria vulbaris, 
Puncia granatum, Ballota 
nigra, Vitex agnus Castus; 
Hyoscyamus niger. 
9'5''05- Einde Tweede We
reldoorlog zestig jaar gele
den. 
Twee vel met viermaal 80 c ; 

tweemaal blok $ 2.-. Resp. 
(Dambusters overval 1943:) 
piloten verkennen route, be
manning (SpafFord, Deering, 
Trevor-Roper, Taerum), 
bommenwerper Lancaster, 
bommenwerper boven Moh-
ne-dam; (slag van Koersk;) 
Russische tanks, bevelheb
bers tank bekijken kaarten, 
gevecht tussen Russen en 
Duitsers, vernielde Duitse 
tank; Guy Gibson (leider 
squadron 617), Russische 
troepen en vernielde Duitse 
tank. 

VERENIGDE STATEN 
4-8-'o5. Wet op presidentiële 
bibliotheken vijftig jaar. 
37 c. Presidentieel zegel. 

20-8-'05. Amerika in bewe
ging, sportieve auto's uit vijf
tiger jaren. 
Vijfmaal 37 c. Nash healey 
(1952), Chevrolet corvette 
(1953), studebaker starhner 
(1953), kaiser darrin (1954), 
ford thunderbird (1955). 

27-8-'05. Arthur Ashe (1943-
1993)-
37 c. Portret tennisser met 
racket. 

30-8-'o5. Tien hoogtepunten 
mensenrechtenbeweging. 
Vel met tienmaal 37 c. Details 
moderne kunst om histori
sche gebeurtenissen te illus
treren: militaire training (or
der Truman voor integratie 
leger, 1948), zwarte leerlin
gen (uitspraak Hoge Raad 
over ongelijkheid in onder
wijs, 1954), lopende mensen 
(Montgomery busboycot, 
1956), groep leerlingen (eer
ste negen zwarte Amerikanen 
naar middelbare school, 
1957), mensen (sit-in-bewe-
ging tegen apartheid in res
taurants, i960), buspassa
giers (freedom riders tegen 

apartheid busstations, 1963), 
dixie-café (wet burgerrech
ten, 1964), groep demon
stranten (mars naar Montgo
mery, 1965), jongeren met 
vlag (wet op stemrecht, 
1965), groep demonstranten 
(mars naar Washington voor 
rechtvaardigheid, 1963; met 
speech 'I have a dream' van 
Martin Luther King); op rand 
portret Martin Luther King 
(1929-1968). 

WALLIS EN FUTUNA 
'7'3''05- Alhance Champlain 
(internationale vereniging 
voor Franstaligen) twintig 
jaar, gezamenlijke uitgifte 
metNieuw-Caledonië (mel
ding 5/425). 
135 F. Mensen in tuin met 
boek. 
3i-3-'05. Enquête gezinsbud
get. 
205 F. (rond te maken). Kaart 
eilanden. 

i9-4-'05. Muurschilderingen 
strijders. 
5,10, 20, 30, 50 F. In vijf ver
schillende kleuren: figuren 
met speren. 

ZIMBABWE 
i2-7-'o5. Slangen. 
$ 6.900.-, 13.800.-, 20.000.-, 
25.000.-, 30.000.-, 40.000.-. 
Resp. Naja haje annulifera, 
Bitis arietens arientes, Dis-
pholidus typus typus, Naja 
mossambica, Bitis gabonica 
gobonica, Dendroaspis poly-
lepsis. 

Zimbabwe 

ZUID-AFRJKA 

i-7-'05. Volksverhalen. 
Tienmaal B5. Afbeelding 
(verhaal, taal): apen ('Woor
den zo zoet als honing' , tshi 
venda), krokodil en struisvo
gel ('Hoe de struisvogel aan 
zijn lange nek komt' , seso-
tho), bidsprinkhaan en maan 

('Bidsprinkhaan en de maan', 
sab), leeuw met kikker en vo
gels ('Als leeuwen konden 
vliegen', khoenkhoen), leeuw 
en adelaar met wesp en vos 
('Koning leeuw en kong ade
laar', isi xhosa), jakhals en 
wolf met schaap ('Jakhals en 
wolf, Afrikaans), man met 
vogel en slang ('De wraak van 
honingwijzer', isi ndebele), 
jakhals en kookpot met tijger 
('Jakhals de tijgereter', cape 
malay), aap en zebra ('Hoe de 
zebra aan z'n strepen komt', 
isi zulu), serval en schildpad 
('Hoe de serval aan z'n stip
pen komt' , setswana). 

7-7-'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde. 
Airmail Postcard Rate. Por
tret Einstein, formule en ob
jecten. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
6-9-'o5. Vliegtuigen. 
$ 0.50, 0.50,1.- , 1.45. Ijsber
gen en resp. Hughes 500 he
likopter. De Havilland DHC-
2 Beaver, Pilatus PC-6 Porter, 
Douglas DC-3/Dakota C-47. 

*: Gebruikte afkortingen: 

AIDS 

FIFA 

IOC 

MMS 

NBA 

SARS 

UCI 

UPU 

WWF 

Acquired Immune 
Deficiency Syn
drome 
Federation Interna
tionale de Football 
Associations 
International Olym
pic Committee 
Multimedia Messa
ging Service 
National Basketball 
Association 
Severe Acute Respi
ratory Syndrome 
Union Cycliste Inter
nationale 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): c -2-'o5 tot29-i-'o6 
Jaarvandehaan. 

Bij de verschijning van elke 
nieuwe uitgifte of supple
ment in de reeks Die Kleine 
Galene van de Arbeitsgemein
schaft Kunstaeschichte e.V. raak 
je als recensent geïmpo
neerd door de enorme hoe
veelheid informatie die au
teur, dr. H. Meinel, weet te 
vergaren. In mei kwam de 
tweede druk van Impressio
nismus (Frankreich) gereed. 
De publicatie maakt duide
lijk dat verzamelaars van het 
thema Schilderkunst echt 
niet te maken hebben met 
een malaise in de uitgifte 
van zegels en ander materi
aal voor hun thema. Alleen 
al voor deze catalogus kwa
men in de laatste jaren ruim 
240 nieuwe zegels beschik
baar. De catalogus groeit 
mede daardoor naar een om
vang 554 pagina 's bedrukt 
met maar liefst 1.028 afbeel
dingen. De auteur verzucht 
dan ook dat hij hoopt dat dit 
uitgiftetempo niet zo blijft, 
omdat het dan toch wel 
moeilijk wordt de catalogus 
actueel te houden. 
We komen eigenlijk superla
tieven tekort, want het is 
toch fenomenaal dat één au
teur zoveel verzamelaars van 
dienst is met dit soort hand
boeken, waarin zo goed als 
alle beschikbare informatie 
is vastgelegd. Dat de afbeel
dingen in zwart/wit zijn, is 
begrijpelijk en slechts inci
denteel een handicap; een 
catalogus in kleur zou ook 
wel erg prijzig worden. Nu 
betalen de liefhebbers 
slechts €22.10. 
Het 'hart ' van de catalogus 
bestaat uit de gegevens (met 
Michelnummers) en afbeel
dingen van zegels met af
beeldingen van impressio
nistische werken. Maar de 
catalogus biedt meer: er is 
ook nog een stempelover-
zicht, een landenlijst, een h-
teratuuroverzicht, een over
zicht van musea en een alfa
betisch register. We kunnen 
niet anders doen dan con
stateren dat deze losbladige 
catalogus bijzonder com
pleet is. 

U kunt de catalogus recht
streeks bij de auteur bestel
len: Dr. H. Meinel, Postfach 
1012, D-17176 Gnoien. 
U kunt dr. Meinel ook een 
e-mailtje sturen; zijn adres 
is hubert.meinel(3)t-onlinc.£le. 
Als u dat wilt kunt u zich 
meteen verzekeren van de 
toezending van de jaarlijkse 
aanvullingen op deze publi
catie. 
Behalve de hier bedoelde ca
talogus is ook de derde druk 
van Katalog Van Gogh 
(2005) nog leverbaar, alsme
de Europa A-Z (derde druk, 
2004, in drie banden), Über
see A-Z (derde druk, 2005, 
in vijf banden) en het com
pleet vernieuwde Register 
(derde druk, 2005, in twee 
banden). In totaal gaat het 
nu al om 7.150 bladzijden; 
dit jaar komen de herzienin
gen van de Kataloge Picasso 
en Rubens daar nog bij, zo
dat de grens van 8.000 pagi
na's wordt gepasseerd. Het 
gaat dus om waar levens
werk! D. VEENSTRA 
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VIEERMUIZEN IN 
LIECHTENSTEIN 

Europese landen hebben 
tot nu toe maar in be
perkte mate vleermuizen 
op hun zegels afgebeeld. 
Misschien komt dat door 
de geringe 'populariteit' 
van deze voor velen toch 
geheimzinnige (en voor 
sommigen zelfs angst
aanjagende) dieren. Een 
aankondiging van de 
Liechtensteinse PTT 
geeft aardig weer hoe er 
over vleermuizen wordt 
gedacht: 'Vervolgd, vo
gelvrij verklaard, onbe
grepen'. De dieren jagen 
meestal in het donker op 
voedsel (vooral insecten), 
waarbij ze snelheden tot 
vijftig kilometer per uur 
bereiken. Ik weet dat uit 
eigen ervaring: in de 
avondschemering cirke
len boven mijn huis in 
Buitenpost geregeld een 
of twee vleermuizen. 
Eentje vloog zelfs eens de 
woonkamer binnen, 
maar vond dankzij zijn 
perfecte richtinggevoel 
feilloos de uitgang. Ik 
hoefde echt niet op vleer-
muizenjacht... 

^ Hoewel vleermuizen 
= maar weinig natuurlijke 
^ vijanden hebben, worden 
^ ze in vele delen van Euro-
s pa in hun bestaan be-
^ dreigd door de voortdu-
Tn rende aantasting van hun 
'2 leefomgeving. Informatie 
3 uit 1997 maakt gewag van 
^ het feit dat er in Liechten-
^ stein zeventien soorten 

vleermuizen leven, waar-
LLL van er nu twee op postze-
ÖWtf gels zijn afgebeeld. 

De zegel van 1.80 f toont 
een grootoorvleermuis 
(Plecotis auritus), een soort 
die in een groot deel van 

Europa voorkomt. In 
Liechtenstein hebben 
deze vleermuizen nesten 
in de dorpskerk van Rug-
gell. 
Op de zegel van 2.00 f 
vliegt een vale vleermuis 
(Myotis myotis), de meest 
voorkomende soort in 
Liechtenstein met onder 
andere nesten in de 
dorpskerk van Triesen. 

VUURTORENS 
FAVORIET 

Vuurtorens: postadmini-
straties hebben er een 
zwak voor. Geen wonder 
dus, dat verzamelaars van 
dit thema van tijd tot tijd 
een aardig aantal nieuwe 
vuurtorenzegels aan hun 
collectie kunnen toevoe
gen - denk bijvoorbeeld 
aan de mooie reeks van 
Estland. Veel landen heb
ben pas onlangs de 
smaak te pakken gekre
gen. Neem de Bahamas, 
dat op 6 juli 2004 een eer
ste serie van vijf vuurto
renzegels uitgaf; de twee
de serie verscheen exact 
een jaar later. 
In 1987 werd al eens een 
serie van vier vuurtoren
zegels serie uitgegeven, 
gebaseerd op afbeeldin
gen van schilderijen. De 
vuurtorens werden toen 
nogal klein getoond, ter
wijl ze nu een echte 
'hoofdrol' vervullen: niet 
alleen zijn de details 
goed te zien, maar ook 
zijn leuke combinatiemo
gelijkheden ontstaan. 
Dat het om vrij oude 
vuurtorens gaat is begrij
pelijk, want de drukke 
scheepvaart maakte de 
bouw van vuurtorens al 
vroeg noodzakelijk. De 
meeste van de ruim twin
tig vuurtorens zijn nog in 
werking; dus er zouden 
nog twee series kunnen 
volgen! 

Sommige torens vervul
len een toeristische func
tie, want de Bahama-ei-

landen trekken veel toe
risten. Veel torens zijn al 
gemoderniseerd en wer
ken nu op zonne-energie, 
al zijn er ook nog een 
paar die op petroleum 
'draaien'! Zo moet de San 
Salvador elke negen kwar
tier door de vuurtoren
wachter worden bijge
vuld. 
Helaas worden torens 
ook nog wel eens ver
waarloosd; bij de Bird 
Roek-vuurtoren leidde dat 
ertoe dat het licht in de 
periode 1980-1999 letter
lijk uitging. Volgens een 
waarnemer heeft dat lot 
ook de Great Isaac-toren 
getroffen, want die bleek 
bij een bezoek in 2000 
verlaten en in verwaar
loosde staat te verkeren. 
Aanvankelijk wilde ik -
net als in april 2004 - een 
overzicht op nemen met 
de belangrijkste ge
gevens van de tien vuur
torens, maar het is de 
vraag of dit bij de gestage 
groei van het aantal inter
netgebruikers nog wel 
nodig is. Op het internet 
is werkelijk een overdon
derende hoeveelheid in
formatie over vuurtorens 
in de gehele wereld be
schikbaar. Een voorbeeld 
is de website Lighthouse 
Directory (internetadres: 
u)U)U).unc.edu/~rou;Iett/Iyht 
house). Vuurtorenver
zamelaars die nog geen 
internettoegang hebben 
kunnen nadere informa
tie bij mij opvragen (zie 
het adres in de rubrieks-
kop). 

Wie op zo'n website 
doorklikt naar lijsten met 
Duitse vuurtorens, kan 
zich afvragen hoe lang 
Deutsche Post nog wil 
doorgaan met haar 
mooie vuurtorenreeks. Al 
die vele tientallen vuurto
rens verdienen hun post
zegel, maar het zal er in 
de praktijk wel op neer
komen dat het tot een 
(ruime) selectie beperkt 

zal blijven. Voorlopig 
zijn de twee Duitse vuur
torens van dit jaar (7 juli) 
mooi meegenomen. En 
volgend jaar volgen in ie
der geval nog Neulond (in 
de Kieler Bocht bij Berends-
dorf) en het lichtschip 
HoheWeg (bij de monding 
van de Weser bij Bremer
haven). Op een van de 
twee zegels van dit jaar is 
de Mole 1 bij Brunsbuttel 
afgebeeld, aan de ingang 
van het Nord-Ostsee-Kanal, 
de verbinding tussen de 
Noordzee en de Oostzee. 
Ondanks de technische 
vooruitgang die de auto
matische plaatsbepaling 
(GPS) heeft gemaakt, zijn 
de zes vuurtorens bij 
Brunsbuttel nog steeds 
noodzakelijk. De vuurto
ren op de andere zegel, 
de Westerheuersand, is een 
van de bekendste torens 
aan de kust van Slees-
wijk-Holstein. De toren 
is zelfs een officiële 
trouwlocatie; bruidspa
ren kunnen elkaar in een 
speciaal daartoe inge
richte ruimte het jawoord 
geven. 

EXCURSIES NAAR 
BOMARSUND 

In het juninummer stond 
een interessant verhaal 
over de verwoesting van 
fort Bomarsund op Aland 
(De Krimoorlofl en een/ort 
aan de kust van Aland - Bo
marsund anderhalve eeuw 
geleden uerujoest). De 
Älandse posterijen gaven 
in 2004 een prachtig 
postzegelboekje (zie de 
afbeelding op bladzijde 
467) uit dat cleze gebeur
tenis documenteert. Het 
artikel opende met de zin 
'Vandaag de dag komen 
er nog steeds veel belang
stellenden naar het voor
malige strijdtoneel Bo
marsund'. 
Aland gaf op 12 augustus 
een zegel van € 1.30 uit 
die een directe relatie 

heeft met de verwoesting 
van het fort. De zegel 
gaat terug in de tijd en 
brengt de excursies in 
beeld die in de jaren vijf
tig van de negentiende 
eeuw naar Bomarsund 
werden gemaakt. Het 
klinkt bizar, maar in de 
tijd dat Bomarsund werd 
beschoten, werden vanuit 
Zweden per stoomboot 
tochten naar Aland geor
ganiseerd, zodat de be
zoekers op veilige af
stand getuige konden 
zijn van de strijd. In de ja
ren na de verwoesting 
werden excursies naar 
het verwoeste fort zeer 
populair. Die inspireer
den de karikaturist Fritz 
von Dardel tot het teke
nen van twee strips: 'Het 
uitstapje van de familie 
Tuting naar Bomarsund' 
(ca. 1854) en 'Mr. Black 
en Mr. Smith gaan naar 
Scandinavië'(ca. 1859). 
De zegel toont de Engel
se heren Black en Smith 
tijdens hun bezoek aan 
Bomarsund. Zittend op 
een ton kijken ze naar de 
ruïne van de Brannklint-
toren. Voor de liefheb
bers zijn ook de eersteda-
genvelop en de velletjes 
de moeite waard; thema
tisch gezien zijn ze mis
schien minder interes
sant, maar het is wel een 
leuke combinatie. 

REIZEN VAN ZHENG 
HE (1405-1433) 

Het selecteren van de on
derwerpen voor deze ru
briek is een maandelijkse 
afvalrace. Maar soms 
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krijgt zo'n onderwerp 
een nieuwe kans. De bro
chure van de PTT van 
Singapore die een 
'scheepvaartgetinte' uit
gifte beschreef, had ik ei
genlijk al onderaan de 
stapel gelegd. Daar 
kwam verandering in 
toen ik begin juli een tijd-
schriftenhandel binnen
liep en mijn oog op het 
blad National Geographic 
viel. Ik kocht het omdat 
het omslagverhaal, 
'Stamcellen', me interes
seert. Thuisgekomen 
ontdekte ik dat het ook 
een artikel over de reizen 
van de Chinese admiraal 
Zheng He bevatte: China's 
machtige armada - Zeshon-
derdjaargeleden veranderde 
Zheng He met zijn enorme 
uloot het aanzien uan een 
keizerrijk. Hetzelfde on
derwerp dus als op de ze
gels van Singapore te vin
den is. 
Zheng He (1371-1433) 
maakte als admiraal van 
de omvangrijke handels
vloot van het Ming-rijk 
tussen 1405 tot 1433 ze
ven reizen, met uiteenlo
pende bestemmingen; 
van Indochina tot aan 
Afrika. De vloot telde 
naar schatting 62 'schat-
schepen' (baochuans): 120 
meter lang, 50 meter 
breed, met negen masten 
en een dekoppervlak van 
46.000 m .̂ De baochuans 
werden geëscorteerd 
door iio meter lange 
machuans ('galopperende 
paarden'), 85 meter lan
ge bevoorradingssche-
pen, 70 meter lange troe-
pentransportschepen en 
wendbare jonken van 55 
meter lang. Een voor die 
tijd onvoorstelbaar grote 
armada, die de schepen 
van bekende ontdek
kingsreizigers als Co

lumbus en Vasco da 
Gama in het niet deed 
vallen. Hun schepen had
den bij elkaar gepast op 
het dek van één schip van 
de vloot van Zengh He! 
DoorZenghs reizen 
groeide China uit tot een 
supermacht. 
Het jaar 2005 staat in het 
teken van de zeshonderd
ste verjaardag van Zheng 
He's maritieme expedi
ties en daarom gaf Singa
pore op 28 juni een serie 
van vier herdenkingsze
gels uit. Behalve het por
tret van Zheng He zijn 
ook schepen uit diens 
vloot afgebeeld. Ook op 
het Presentation Pack is een 
imposant Schatschip te 
zien. Door de gekozen 
ondergrond zijn de ze
gels misschien ook inte
ressant voor Cartografie-
verzamelaars. Een duide
lijke kaart is afgebeeld op 
het Collectors' Sheet. 
Zou ook de Volksrepu
bliek China een herden
kingsserie uitgeven? De 
Engelstalige website Chi
na Philatelic Information (u 
vindt een link op Filate-
lie's website, onder 'PT-
T's') meldt dat op 28 juni 
een strip van drie zegels 
en een velletje werden 
uitgegeven. De eerste ze
gel toont het portret van 
de admiraal, de tweede 
zegel heeft als thema 
Good-Neighbourli) Relations 
(het verkrijgen en onder
houden van goede be
trekkingen met andere 
landen). Toepasselijk, 
want Zheng He bezocht 
meer dan dertig landen! 
De derde zegel draagt de 
titel Scientific Navigation 
en toont waarschijnlijk 
een kompas uit die tijd. 
Vooral het velletje (6ooth 
Anniversary of Zheng He's 
Voyages to Western Seas) is 

erg mooi: het laat zestien 
schepen zien. 
De rubriek 'Nieuwe uit
giften' (juli/augustus) 
meldt dat de hier ge
noemde series deel uit
maken van een gemeen
schappelijke uitgifte op 
28 juni van China, Hong
kong, Macau, Maleisiè en 
Singapore. De emissie 
van Maleisiè verscheen 
iets later, op 21 juli. 

FASCINATIE 
VOOR VOGELS 

Ook in Nederland is een 
grote groep vogelaars ac
tief. Ze delen hun fasci
natie voor vogels: zodra 
ergens een zeldzame vo
gelsoort wordt waarge
nomen - en dat gebeurt 
door de klimaatverande
ringen steeds vaker -
waarschuwt men elkaar. 
Men spoedt zich vaak 

naar de plek waar een be
paalde vogel gezien is om 
deze ook - zoals dat heet 
- te kunnen spotten. 
Het thema 'Vogels' staat 
al vele jaren op de eerste 
plaats van de Themati
sche Top Tien. In sep
tember 2004 toonde ik al 
een toepasselijke zegel 
van de Bahamas. 
Vogels zijn prominent 
aanwezig op het derde 
velletje in de Birdlife-reeks 
van Ascension (27 mei). 
We zien twee mannen die 
met een verrekijker naar 
teruggekeerde zeevogels 
kijken. The Seabirds Return 
is dan ook het thema van 
het velletje. En wat krij
gen deze bird watchers 
door hun verrekijker te 
zien? Waarschijnlijk het 
beeld dat wordt gepre
senteerd op de zegels uit 
de serie 'Vogels' van Tris
tan da Cunha (i juni). 

Met opzet laat ik hier al
leen de eerste en de laat
ste zegel uit deze serie 
zien. Zulke grote series 
zijn thematisch gezien 
vaak wel interessant, 
maar door het brede 'as
sortiment' van frankeer-
waarden (van laag tot 
hoog) kan de aanschaf 
nogal in de papieren lo
pen. 
Wat dat betreft is het bij 
de nieuwe frankeerserie 
'Wilde bloemen' van Ier
land helemaal schrik
ken. Voor de aflevering 
uit deze reeks (zie de ru
briek van november 
2004) moest nominaal al 
£ 9.57 worden neerge
teld. Maar heeft u de 
waarde gezien van de ze
gel uit de tweede serie, 
die in 'Nieuwe uitgiften' 
(juni) werd afgebeeld? 
Tien euro! Een mooie 
reeks, dat wel, maar heel 



prijzig. 
Dan doet Jersey het met 
zijn vergelijkbare serie, 
waarvan de eerste acht 
zegels op ig juli ver
scheen, nog kalm aan. En 
zelfs als dat door de twee 
erop volgende afleverin
gen nog zou veranderen 
is het een troost te weten 
dat de reeks een looptijd 
heeft van ongeveer acht 
jaar. Dan zijn de verza
melaars van een ander 
populair thema weer de 
Idos... 

DE POST IS ER 
AL HEEL LANG! 

We zijn in de afgelopen 
halve eeuw gewend ge
raakt aan razendsnelle 
ontwikkelingen op het 
gebied van de ruimte
vaart, met de computer 
als de het meest in het 
oog springende 'techni
sche revolutie'. JVlaar dat 
er anderhalve eeuw gele
den allerlei nieuwe ont
wikkelingen in gang wer
den gezet, komt in deze 
rubriek soms ook aan de 
orde. Zo krijgen emissies 
die het jubileum '150 jaar 
spoorwegen' herdenken 
van tijd tot tijd aandacht. 
Vorig jaar was dat nog 
het geval bij India en in 
2005 en 2006 eisen 
Nieuw-Zeeland en enkele 
Scandinavische landen 
de aandacht op. 
Denemarken kon het be
wuste jubileum al in 2001 
houden. De Deense post 
heeft het destijds uitge
geven jubileumboek deze 
zomer zelfs al in de aan
bieding. Noorwegen viert 
het jubileum nog dit jaar, 
zoals blijkt uit de opdruk 
op een envelop van de 
Noorse post - een leuk 
collectors item. Finland is 
weliswaar pas volgend 
jaar aan de beurt, maar 
maakte op 26 mei al een 
start met de herden
kingsuitgiften: er ver
schijnen in totaal tien 
speciale briefkaarten. In 
oktober 2006 komt er een 

jubileumpostzegelboekje 
met drie zegels uit, maar 
een prominente rol is 
vooral weggelegd voor 
een bijzonder velletje met 
twee zegels van - voor 
minder doen de Finnen 
het niet - € 3.50. Op dat 
velletje is een kostbaar ju
weel afgebeeld, dat voor
al kunstkenners in ver
voering zal brengen. Het 
betreft een zogenoemd 
Fabergé-paasei uit 1913, 
bekend onder de naam 
Winter £35. Dat er voor de 
beschrijving van dit ju
weel doorgaans uitslui
tend superlatieven wor
den gebruikt, heeft Fin
land Post er waarschijnlijk 
toe geïnspireerd met een 
bijzondere uitvoering te 
komen, namelijk in 22-
karaats goud en zilver. 
Dat mag dus ook wel wat 
kosten. 

NOG MEER 
GIMMICKS 

Voor de nieuwste gimmick 
van de Oostenrijkse pos
terijen moet€ 3.75 wor
den betaald. Het gaat bij 
deze zegel, die op 19 juli 
verscheen, om een bor-
duurwerkje dat een Edel
weiss (Leontopdium alpi-
num) laat zien. Eerder, in 
2004, verscheen een vel
letje met twee zegels van 
€ 3.75, gewijd aan (en ge
deeltelijk samengesteld 
uit) Svarovski-kristal. 
Het is allemaal heel leuk 
en soms ook heel bijzon
der, maar het begint zo 
langzamerhand meer re
gel dan uitzondering te 
worden. TPGPost kwam 

375 
AUSTRIA 

Een blik op de productie yan Ut Kltn.ll^^ tLitIi depostze5clsu;orden5eborduurd 
op een drager (acetaat) die na üjloop û eer moest ujorden iieru;ijderd 

al in 2001 met een zilve
ren zegel (f12,75) 6n Bel
gië verraste de verzame
laars op 25 juli met een 
zilveren jubileumzegel 
van € 4.-, die (omdat er 
een mapje omheen zit) 
€ 10.- kost. Een prima 
deal voor de Nederlandse 
Munt (die de zegel 
'sloeg') en voor uitgeverij 
Davo, die de verpakking 
van de uitgifte bedacht! 
In het blad Thema van de 
NVTF (juli) vertelt thema
tisch verzamelaar Daan 
Koelewijn wat de reacties 
waren van de bezoekers 
van een tentoonstelling, 
waar hij een selectie uit 
zijn verzameling Special 
Ejects toonde. De collec
tie bevat filatelistische 
gimmicks uit de afgelopen 
tientallen jaren. De reac
ties varieerden van 
'kitscherig' tot 'vernieu
wend'. In het verleden 
waren het vooral dubieu
ze postzegellanden die 
zich met zulke uitgiften 
inlieten, maar nu ook se
rieuze Europese landen 

UIT LUXEMBURG 

Verzamelaars van het 
thema Treinen/Spoorwe
gen zullen de serie 
'Spoorwegen uit een re
cent verleden' (Luxem
burg, 24 mei) waar
schijnlijk als een welko
me aanvulling op hun 
collecties beschouwen. 
Luxemburg gaf nog niet 
zoveel zegels op dit the
ma uit en dat geldt in fei
te ook voor Nederland. 
Daar komt op 14 oktober 
wellicht verandering in, 
want dan verschijnt er 
een serie Treinen die uit 
vier verschillende zegels 
zal bestaan. 
Luxemburg houdt het op 
drie zegels. De eerste ze
gel, die van €0.50, is al 
meteen een leuke 'bin
nenkomer': we zien het 
smalspoor van Noerdan-
ge naar Martelange, dat 
werd geopend op 17 no
vember 1890. Op dit 
spoorlijntje zorgde de 
Jhan^eh 63 jaar lang de 
verbinding tussen de 

Dit mapje met de zilueren zegel uan Bel^ie uiordt uoor tien euro uerkocht 

zich op deze markt heb
ben gestort, zal het wel 
een blijvend verschijnsel 
worden. 
Hoe lang zou het nog du
ren voordat we een velle
tje in de vorm van een 
DVD (met daarop bij
voorbeeld een postzegel
encyclopedie) tegemoet 
kunnen zien? 
OUDE TREINEN 

westelijke regio van 
Luxemburg met België. 
Martelange ligt net over 
de grens, halverwege 
Aarlen en Bastenaken. 
Nietdejhan^eli, maar wa
gon C3f No. 357-CVE 35 
met zijn 24 zitplaatsen is 
afgebeeld, voor het sta
tionnetje van Niederpal-
len. Opmerkelijk is dat 
dit gebouw bewaard is 

gebleven, dankzij de ac
tieve inzet van tafelten-
nisclub DT Niederpallen en 
talrijke liefdadigheidsin
stellingen. In 1990 werd 
een aparte organisatie in 
het leven geroepen om 
station en wagon in stand 
te houden. De overheid 
droeg financieel bij om 
de restauratie van het ge
bouw en de omgeving in 
de juiste staat te brengen. 
Op de zegel van € 0.60 
speelt de in 1891 gebouw
de locomotief AL-T3 114 
de hoofdrol, een van de 
drie overgebleven loco
motieven die dienst de
den op de eerste spoor
lijn in Luxemburg, de 
Guillaume Luxemburg. Na 
veertig jaar trouwe dienst 
werd deze kleine locomo
tief in 1930 verkocht, om 
daarna nog eens veertig 
jaar dienst te doen bij ver
schillende Franse indus
trieën. Het krachtpatser-
tje besloot zijn 'loopbaan' 
in het Belgische Givet. 
Wat de aanduiding Train 
igoo betreft: meer infor
matie hierover is te vin
den op de website 
u)U)u;.jond-de-5ras.lu. Hier 
volsta ik met te vermel
den dat in Fond-de-Gras, 
in de zuidwesthoek van 
Luxemburg, in 1985 een 
industrie- en spoorweg
park werd geopend dat 
Tram igoo werd gedoopt. 
De zegel van € 2.50 toont 
een wagon van het type 
PH 408. Deze wagons 
werden vanaf 1905 in Bel
gië gemaakt, later in Pé-
tange. De voor die tijd ta
melijk luxe wagons wa
ren meer dan zestig jaar 
een bekende verschijning 
in Luxemburg. Ze werden 
door de CFL gebruikt tot 
1967. Ten behoeve van 
Tram igoo werden vijf van 
zulke wagons gerestau
reerd. 
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Twee pagina's uit 'Atlas und Lexikon zum Zuieitcn Weltkrieg'. 

Recent onderzoek wijst 
uit dat Nederlanders niet 
zo heel erg veel van de 
geschiedenis van hun 
land afweten, laat staan 
dat ze op gedegen kennis 
van het verloop van de 
wereldgeschiedenis kun
nen bogen. Als er al veel 
mensen zijn die niet eens 
de juiste jaartallen kun
nen noemen van de pe
riode waarin de Tweede 
Wereldoorlog werd uit
gevochten, hoe zal het 
dan gesteld zijn met ken
nis over de Eerste Wereld
oorlog? 
Je kunt die onwetendheid 
natuurlijk ook positief 
benaderen: wie weinig 
weet, kan nog veel leren. 
En dan komt een boek 
zoals de Atlas und Lexi
kon zum Ersten Welt
krieg van Andreas Birken 
en Hans-Henning Ger
lach als geroepen. On
langs verscheen het twee
de deel van deze publica
tie en al gaat het uitslui
tend om grafieken en een 
trefwoordenlijst, je kunt 
uren met dit boek bezig 
zijn. De aanleiding tot 
het uitbreken van de eer
ste wereldbrand wordt in 
anderhalve pagina be
schreven, maar daarna is 
het met 'lopende tekst' 
gedaan en wordt een sca
la aan feiten, regelingen, 
jaartallenlijstjes, plaatjes 
en schema's gepresen
teerd. Hoe zag het Duitse 
leger er uit na de mobili
satie van 1914? Twee pa
gina's laten zien hoe het 
daarmee in het westen, 
noorden en oosten van 
het land gesteld was. Hoe 
ziet een divisie die op 
mars is er uit, qua sa
menstelling? Vanafde 
voorhoede (cavalerie) tot 
aan de veldlazaretten 
wordt de circa 31 kilome
ter lange(!) colonne be

schreven. Hoe ziet een 
gepanzerte Kampfwagen 
er uit? Birken en Gerlach 
laten het u zien. En wat 
zijn maresciallo en soldato? 
Respectievelijk de hoog
ste en de laagste rang in 
het toenmalige Italiaanse 
leger. En zo kunt u ruim 
honderd pagina's lang 
doorgaan. Voor verzame
laars van tnuia is het - om 
in stijl te blijven - een 
Fundgrube, maar het is 
ook een boek dat het eer
der verschenen eerste 
deel - dat met de kaarten 
- completeert. Samen 
vormen ze een naslag
werk dat iedereen die be
langstelling heeft voor de 
Eerste Wereldoorlog 
graag in zijn boekenkast 
zal willen hebben. 
'Atlas und Lexikon zum Ersten 
Weltkrieg' door Andreas Birken en 
Hans-Henmng Gerlach; 112 pp., 
geill. (kleur), formaat A4 (hard-
cova) Uitgegeuen door Philatek 
Verlag, Konigsbronn. Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt, Piet 
Heinstraat36, 2518 CH Den 
Hoag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-5651885, e-mailadres 
pu;meinliardt@collertura.nl 
Prijsr€4g.-, 

In deze editie van het 
maandblad Filatelie is er 
aandacht voor het verza-
melgebied dat we met 
'Midden-Oosten' aandui
den. Het kan dus geen 
kwaad, ook eens te kijken 

Stanley Gibbons 
STAMf CATALOGUE 
PAKT 19 

MIDDLE EAST 

IJHIJB 

naar een catalogus die 
dat gebied bestrijkt: 
Stanley Gibbons' Middle 
East, deel 19 uit de serie 
Stamp Catalogues die het 
Engelse handels- en uit
gevershuis op de markt 
brengt. Gelukkig is er net 
een nieuwe editie uit, ne
gen jaar nadat de vorige 
Midden-Oostencatalogus 
door Gibbons werd ge
publiceerd. Uiteraard 
zijn de gegevens in de 
nieuwe editie aanzienlijk 
uitgebreid - er zijn door 

Gujd« Mondial 

de. Timbre* 
Crronéó 

Errcn on itampi 
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de meeste erin vermelde 
landen immers negen 
nieuwe postzegeljaargan
gen uitgegeven - maar 
verder zijn de bestaande 
gegevens ook up-to-date 
gebracht. Hetzelfde geldt 
voor de in de catalogus 
vermelde prijzen. Hele
maal nieuw is, dat het 
grootste deel van de illus
traties nu in kleur wordt 
gepresenteerd. De in 
zwart/ wit gedrukte cata
logi zijn, zoveel is wel 
duidelijk, inmiddels tot 
verdwijnen gedoemd. 
Nieuw in deze editie is de 
vermelding van landen 
als Irak en Aden en ze
gels van de Britse kanto
ren in het Golfgebied. 
Ook nieuw is de gedetail
leerde vermelding van de 
Israëlische frankeerstro-
ken. De catalogus is bij
gewerkt tot omstreeks 
maart 2005. 
'Stanley Gibbons Stamp Catalo
gue Part ig - Middle East; 384 
pp.,geill (grotendeels in kleur), 
formaat A4 (sojtbound). Uitgege-
uen door Stanley Gibbons Ltd. 
London & Ringwood, Verkrijg
baar bij de uakhandel Filatelie. 
Prijs: ca.€ 6j.-. 

Geen groter vermaak dan 
leedvermaak, hoor je wel 
eens. En het is natuurlijk 
ook leuk, als een postad-

ministratie - laten we 
zeggen de Franse - de 
naam Felius op een zegel 
plaatst, terwijl het Phoe
bus of Phelius moet zijn. 
Leuk ook, als een andere 
PTT - de Amerikaanse in 
dit geval - op een zegel 
ter gelegenheid van de 
Battle o/the Wilderness een 
vurend kanon afbeeldt 
(terwijl het slagveld zó 
dicht bebost was dat er 
van het gebruik van 
kanonnen moest worden 
afgezien). Of- en dat is 
dan het laatste voorbeeld 
dat we hier noemen, 
want we kunnen dankzij 
de Guide Mondial des 
Timbres Erronés einde
loos doorgaan, als een 
Sanmarinese zegel de 
voornaam van de compo
nist Rossini verhaspelt. 
Over die Guide dan: we 
bespraken in deze ko
lommen nog niet zo lang 
geleden het eerste deel 
van deze verzamelplaats 
van 'foute' zegels en nu is 
daar Volume 2 bijgeko
men. Meer van hetzelfde 
(vooral veel aanvullin
gen), maar nog steeds 
even amusant. Onze in
middels gepensioneerde 
medewerker Desiderius, 
die dit tweede deel bin
nenkort van ons krijgt 
toegezonden, zal zijn 
hart kunnen ophalen, 
fervent verzamelaar als 
hij is van zulke timbres er-
rone's. Goede wijn behoeft 
geen krans: net als het 
eerste deel is ook Volume 
2 - een boek met het for
maat van een bescheiden 
baksteen - zijn geld dub
bel en dwars waard. Ge
zien de robuuste uitvoe
ring valt de prijs alleszins 
mee. 
'Guide Mondial des Timbres Er-
rones/Errors on Stamps' door 
Jean-Pierre Mangin (Volume 2); 
624pp.,geill. (z/ui),formaat 
16x24 cm. Uitgegeuen doorYuert 
& Tellier, Amicus (F.). Verkrijg
baar bij P.W, Meinhardt, Piet 
Hcinstraat36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
fax 070-3 651885, e-mailadres 
pu)meinliordt(3)collectura.nl. 
PriJS:€32.-

Niet de meest uitgebrei
de, maar zonder twijfel 
wel het meest door Duits
land-verzamelaars ge
hanteerde naslagwerk is 
Michels Deutschland-
Katalog. De editie 2005/ 
2006 - die nog niet zo 
lang geleden verscheen -
heeft weer veel te bieden. 

'Veel méér te bieden' 
zouden we zelfs kunnen 
zeggen, want wie de 
nieuwe Duitslandcatalo
gus aanschaft krijgt er 
een interessante CD/ 
ROM bij: MicheisoJtEasy 
voor de gebieden Bonds
republiek, Berlijn en de 
DDR, zeg maar: alles na 
1945. Alleen al de gedigi
taliseerde zegelafbeel
dingen op die CD/ROM 
maken de aanschaf van 
de catalogus aantrekke
lijk. Ze zijn weliswaar in 
een afwijkend formaat 
opgeslagen, maar wie de 
extensie in 'jpg' veran
dert kan ze ook op andere 
plaatsen dan in de soft-
ware-alleen gebruiken. 
Voor wat de ontwikkeling 
van de catalogusnoterin
gen betreft zijn het vooral 
uitgiften van vóór 1945 
die de aandacht trekken. 
Zegels van de buitenland
se postkantoren, de kolo
niën, het Duitse Rijk en 
de bezettingsuitgiften 
werden in een aantal ge
vallen flink duurder. Uit
schieter is postzegel

boekje 7 van Danzig, dat 
binnen één jaar in prijs 
verdubbelde. Voor de rest 
is hetprijzenpeil stabiel 
te noemen, misschien 
met uitzondering van de 
moderne 'zelfklevers', 
die in bepaalde gevallen 
een driemaal zo hoge no
tering kregen. 
Onze kritiek op de af
beeldingen (veel te klein) 
hebben we al eerder ge
spuid; het zal om tal van 
redenen wel niet anders 
kunnen, maar we vinden 
het toch jammer dat het 
zo moet. 
'Michel Deutschland-Katalog 
2005/2006' (inclusief CD/ROM 
'Michel SojtEasy Bund, Berlin 
und DDR); 1.034 PP-> gtiH. 
(kleur),formaat 15x20 cm. Uit
gegeuen door Schwaneberger Ver
lag, München (D,). Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. Prijs: 
ca. €30,-. 

mailto:meinliardt@collertura.nl
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AANGEBODEN 
DDR 25% Bund Berlin Reich, 
N.L. an div. €-landen v.a. 35%. 
J Romkes. Tel.:045-5462894. 

www.flevolacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbriefkaarten Flohil 
06-51386306 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en gebie
den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbritannia. 
nl of bel 070-3860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180-520069. E-mail: 
pluiimpies@hotmail.com 

Partij'en/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate-
lico, Havenstr. 43, Woerden. 
vvww.centrofilatelico.nl 
0348-423885 

Polen, Joegoslavië Roemenie 
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 317 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, 
2718 BL Zoetermeer. 
Tel.. 079-3610229. 

Aangeboden, grans pnjslijst 
postfris o a. Nederland, Enge
land, Suriname en Ned. Antillen. 
K Buisman, Liendenhof 217, 
1108 HN Amsterdam. 

Kijk op vvww.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,- m een brief of op Post
bank gironummer 1624853. 
Franco thuis. Want-list service. 
Correspond in English. 
LennartRunfors, Goüandsga-
tan I, SE-602 17 Norrkoping, 
Zweden. E-mail. lennart 
runfors(3)swipnet.se 

MooiNederl. Weesp& 
Rotterdam € 5 , - Duitsland 
2004: pfr € 65,-. Gest. € 46,- . 
2003. pfr €90 , - . Gest: €80 , - . 
Duitsl 100 van 2002 tot heden 
€ 10,- Euromunten. San 
Marino 041, 2 en 5 et. € 5,-. 
Verseveld-Boschman, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar. 
Tel 0316-343537. Giro. 

5.312.882. Bank: 304810398. 

Zwitserland 1850-2004, Lich
tenstein 1912-2004 uitgezochte 
kwaliteit, **/o, zeer voorde
lige prijzen Grote lijst gratis. 
R Vollenweider, Sasso Boretto 2. 
CH 6612 Ascona, tel/fax 0041 
091791 23 54 

8 stokb tot +19301 stokb tot 
1900 gest. Tegen elk aanneme
lijk bod J.Borst. 
tel.: 0251-32748, Castricum 

Frankeermachine-stempels 
grote partij, t.e.a.b. G.A. Wiel-
draaijer, tel.: 06-53809061 

Griekenland klassieke 
verzameling aangeboden w.o. 
Hermes groot en klein gespe
cialiseerd € 2.000,- Brandsen 
tel.: 06-51102341. 

Verzamelaar biedt ruim 5500 
versch Ned perfgins en 75 
postst aan. Vraag lijst bij 
nvdlee@)freeler.nl ofN v d 
Lee,Arkelstem 12, 6714 AW Ede 

USA nieuw, Bureau Precancel 
catalogus 5' editie met band, 
€ 15,- plus porto H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel.: 0546-532155 
email- hkuipers.3(3)hccnet.nl 

Maandblad Filatelie jaargangen 
1940-2004 in linnen gebonden, 
€ 6.50 per jaar, wij kunnen ook 
voor u inbinden in linnen, prijs 
IS € 5 , - per jaar. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 GC 
Almelo, tel.: 0546-532155 
email, hkuipers 3@)hccnet.nl 

Nederland 500 versch gebr. 
Mix van grf-klf-port-pbz 
onuitgez op t. enz vanaf 
1869 tot heden. € 10,- in brief 
R Brouwer, Reviusstr 36, 
7442 TS Nijverdal. 

500 versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. G 
Boetzkes, Schooneveldstr 17, 
5703 AR Heldmond. 

FDC's Ned.: E7iAmE23i. Su
riname. E24Amii7. Ned.Ant.: 
E23Am20i. Prijs per set: 10% 
c.w. Masselink 0548366375 

Voor mooi en goedkoop 
Duitsland kijkt u op 
www.qualitystamps.nl 
N Engelhart 06-15641312. 

Vaticaan 1929-02 xxx in 
2LeuchtSFalb Stockb. CW 
€ 2000,-, prijs € 300,- Claesen, 
0416-332421 Waalwijk 

Schotland - Wales - N Ierland. 
Compl. gebr. en alle zegels op 
FDC.CW. € 2010, prijs € 225,-. 
Claesen 0416-332421. 

Australië, Nieuw Zeeland: 
zowel klassiek als modern 
o a vele blokken, velletjes met 
spec opdrukken op voorraad. 
Zend uw wensen naar 
S Herrema, Postbus 41, 
9040 AA Berhkum (Fr). 

Handboek postwaarden Ne
derland, 4 banden (21 t/m 25) 
€ 140,- excl vzkstn. Bierdrager 
0263817762 n a i 8 u . 

Kpl set gest. goede doelen 
Kerst 04 € 2 , - incl porto 
C. van Willigen, Tielensweer 5, 
3371 CV Hardinxveld-Giessen-
dam 0184-614801 

Wereld 300 versch. grf € 5 , - in 
brief of giro 4455397. 
A. vd Lans, I.B Bakkerstr. 13, 
2161 KM Lisse. 

vvww.philatoon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee 0545-295508. 

GEVRAAGD 

Postzegelverzamelingen van 
de gehele wereld te koop 
gevraagd. Tel.: 070-3388427. 
Dick van der Toorn 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad Bel 070-3860232, 
zievvwwsgbritannia.nl See 
you' 

Mooie collecties v.d. hele we
reld. Gratis taxatie, vlot afge
handeld W.vd 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 hoeveel
heid W. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk 
0341417980 

Plaat-Zetsingnummers koop/ 
ruil. H T. Hospers, Binnen-
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd. Ned Indie: 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: 
hsiem0)tampabay rr com 

Vult u mijn manco's aan van 
Rusl USSR Roem Buig Balt 
Rep A10 Eurocent p.z. Niels 
0251-241787, Tosscanestr. 13, 
1966 RB Heemskerk. 

100 zgls Frankr , Eng., DDR 
reich geen kol ofeil iio wereld 
ret. Meesen, Burg Everssrslaan 
38,4503 AB Groede. 

Ruilen. N-Zld., België, Ne
derland, Duitsland, Canada, 
Australië en div. H. Hendriks 
0182-374230 

Telegramzegels (Ned ) ont
waard met rood potlood of 
vierkant gat. T Thalhammer. 

Tel.: 0499-477082. 

Plaat en etsingnummers 
M. Weidemann, Graan v. 
Visch 15405, 2132 EQ Hoofd
dorp. 023-5635806. E-mail. 
m.p.weidemann(5)fi-eeler.nl 

Stadspost zegels met St. Nico-
laas en Sinterklaas motieven 
W Jansen 0229-241302 of 
e-mail: wil.bep@)planet.nl 

Verzamelaar USA vraagt te 
koop- verzameling USA 
P. vd Haar0629230085 of 
e-mail adsli484(3)tiscali.nl 

35' grote veiling PV Onder 
de Loupe Noordwijk, iioo 
kavels w o. klassiek Nederland, 
postfris en veel Engelse kolo
men Tevens verzamelingen in 
stockboeken en albums. 3 sluis 
FDC's. 4 November 2005. 
Info 0252-373632, website: 
vvvvw.onderdeloupe.nl 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave 
G. A.A. Welt Tel -0031 
433260647. 

Israel- boekjes 1/7 pfr Ned. 
rolz blokjes, v. 4 71/101 pfr-h 
geb Loef, Meentzoom 37, 
1261 XA Blaricum. 

Frankeergeldige zegels met of 
zonder gom € 0.29 en € 0.39 
A Floren, telefoon 
0182-514753 

DIVERSEN 

Perfin Club Nederland is dé 
speciaalvereniging voor verza
melaars van firmaperforaties, 
4 bijeenkomsten per jaar, eigen 
veiling, www perfmclub.nl 
Mevr. J.A. Birnie de Gelder, 
Klipper 84, 3263 NB Oud-Be-
ijerland. Contributie € 11,- p.j. 

Israel: 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 
Italie-verzamelaars 6 veilingen 
p.j. vvww.filitalia.nl of 
070-3460328. 

De website www philatino com 
verleent gastvrijheid aan een 
aantal belangrijke, internatio
naal opererende handelaren, 
die u hun mooiste materiaal 
aanbieden. Dagelijks worden 
een tot drie veilingen afgeslo
ten. Handel meteen - wie weet 
wat u anders misloopt' 

Postzegelboekjes' Rolze-
gels' Automaatstroken' 
Hangblokjes'Mailers .. ' D e 
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. 

Zat 17 december grote veiling 
van Postzegelvereniging "Het 
Postmerk" de Bilt/Bilthoven, 
gratis catalogus op aanvraag 
A.M. van Wijk, 
tel.:030-2204138 

Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl, € 20,-, 2 x kring-
nieuws, 4 ruildagen/jr. Inl 
010-5013334. H. V. Brinkgreve 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV) voor allen met 
interesse voor postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse ko
lomen. Eigen blad, veilingen, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p.j. in Utrecht. Contr. 
€ 19,-. Info Frits Bakker, 
tel/fax 0546-827552, e-mail 
CFVMarianne@)cs.com 

PVZ Zeewolde organiseert op 
22 okt zijn jaarl Postzegel-
beurs, Flevoweg 69, van 
10 -17 uur. Schriftelijke veiling 
± 300 kavels Tafels te huur, 
inl. 036-5224929 

Postzegel-,munten-,ansichten-
ruilbeurs op zat 15 okt. 2005 in 
het Parkgebouw (Oosterhofweg 
49) te Rijssen van 10-17 uur 

Engelse machindag 5 nov. 
Verzorgd door Philatelica WB + 
SG Brittanma, Turfschip Lan-
gebrugstr 93, Etten-Leur Tel 
0165-317509 + 070-3860232 
Entree + parkeren geheel gratis 

Gevraagd noodgeld, papier
geld, oorlogsgeld, bankbiljet
ten. J van Mastrigt 
043-3476935. 

Contact schept Kracht (CsK) is 
een postzegelrondzendver die 
gerichte kwaliteitsrondzendin-
gen verzorgt per land of groep 
van landen (niet thematisch) 
Contributie € 9,- per jaar, en
tree € 5,-, 2005 contributievrij 
Secretaris: Zeeuws-Vlaanderen 
7, 8302 PD Emmeloord. Zie 
ook www.csk.nu 

PLAATS OOK EENS EEN 

KLEINE ANNONCE ZIE DE BON 
IN DIT BLAD 

http://www.flevolacus.nl
http://www.sgbritannia
mailto:pluiimpies@hotmail.com
http://vvww.centrofilatelico.nl
http://www.wien.nl
http://vvww.hollandstamps.nl
http://www.qualitystamps.nl
http://vvww.philatoon.nl
http://zievvwwsgbritannia.nl
http://vvvvw.onderdeloupe.nl
http://vvww.filitalia.nl
http://www.postaumaat
http://www.laca.nl
http://www.csk.nu


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
r286-a,3077BLRotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 

emailBreclenhof@cs.com • internet: www.breclenfK>f.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 gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,-geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD RECENTE KILOWAAR VAN 
NEDERLAND EN ANDERE UNDEN, OOK ZIJN WIJ ALTIJD 
OP ZOEK NAAR VERZAMELINGEN VAN DE HELE WERELD 

MOCHT U IETS WILLEN VERKOPEN BEL ONS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
1 kg. Scandinavië 40 jaar oud 40,00 veel groot. 

250 gram GRIEKENLAND grootform. met nieuw NU 22,50 
250 gram JAPAN grootform. goede mix NU 27,50 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË grootformaat BELGIË grootformaat, 

FRANKRIJK grootformaat, GRIEKENLAND grootformaat en 
U.S.A. grootform. en missie. 

LETOPI! 
WU ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN 

OP 14 EN 15 OKTOBER, MOETEN WU IETS MEEBRENGEN 
LAAT HET ONS DAN TUDIG WETEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L 4 / 8 . 16BUWIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

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

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1.00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90^ 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50" 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,00 

NU 58,50 

NU 18,25 

NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

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

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

LAND OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 --
CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 8,00 18,00 36,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 1400 34,00 68,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,50 27,50 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 -
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 -
LETLAND MODERNE MIX 19,50 42,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 --
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 --
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,00 21,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 --
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 13,50 32,50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 --
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.breclenfK%3ef.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2005 

Grote najaarsveiling no. 385 
op 14,15 en 16 november 2005 

in de Paleiskerk te 'sGravenhage 
| s 
London 

i9WW^9^^nti^rwwwmtf*wt 
□ H tma 

" ' 

Rusland 
Luchtpost nr. X 
(Yvert nr. 7) 
Postfris! 
Het zeldzaamste 
zegel van oud 
Rusland. Slechts 
enkele bekend! 

^ ^ ^ ^ 1 " ^ ^ 

l A ^ B ^ ^ ^ A A A ^ 

Noteert u alvast? 
* Verzending catalogus ''^ nirtnho, 
* Kijkdagen ten kantore Noordeinde 41 

van 26 oktober t/m 13 november. 
* Veiling 14, 15 en 16 november. 

de» 
inleveren 

velling I» " • ? , . 
tot eina 

^ogelIJK Verrassingen? Onze 
experts vonden een 
unieke dubbeldruk op 
een zegel van Oppein! 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie. 
* Ruim 86 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 

* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

U krijgt onze 
veilingcatalogi 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 

telefonisch of per 
email aan! 

U wilt ook 
Inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

U bent van harte 
welkom! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

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

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



