


Postzegelveiling 
Wiggers de Vries v̂ 
Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

G.J. Garritsen 

beëdigd taxateur 

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

Onze 188^ veiling wordt gehouden 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 december 2005. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland betere zegels, variëteiten, 
zeer uitgebreid port P en 2̂  emissie, post- en postwaardestukken, proefboekjes met 

opdrukken "specimen", Nederlands-Indië w.b. Japanse bezetting, proeven Suriname. 

Buitenland met goede losse nummers o.a. uitgebreid Duitsland en gebieden, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, brievenkavels, munten 

en prentbriefkaarten. 
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SUL BOLLETTINÖ' SUILA RICEVUTA 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 
Ook te zien op onze website: www.wiggersdevriespzv.nl 

http://www.wiggersdevriespzv.nl
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16-20 / 1 1 / 2006 
Brussel - Heizel 

Met deelnaine van postLesturen en 
po5tzeo)elhandelaar5 van oVer de hele wereld 

Contact : BELGICA 2006 - Egide Walschaertsstraat 1 - B -2800 Mechelen - België 
E-mail : info@belgica2006.com Website : www.BELGICA2006.be 

mailto:info@belgica2006.com
http://www.BELGICA2006.be


POSTFRIS 

pnis 

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 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349+ 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 

43,50 
62,50 
17,00 

poa 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
65,00 

160,00 
540,00 

4,75 
195,00 

14,60 
57,00 
59,50 

155,00 
66,00 

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

poa 
24,50 
47,00 
22,25 

122,00 
36,00 
35,00 
55,50 
52,00 
52,00 

385,00 
59,00 
89,50 

166,00 
88,00 
41,00 
21,75 
99,00 
83,00 
41,00 
49,50 
23,00 
79,00 
78,00 
46,00 
88,00 
55,00 
10,50 
42,75 

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

16,50 
29,75 
18,10 

345,00 
26,00 
95,00 
79,00 
10,75 
7,60 
6,75 
3,05 
1,35 
5,50 

165,00 
1,50 
7,25 

95,00 
4,85 
3,00 
4,50 
1,50 
2,80 
4,05 

10,50 
205,00 
675,00 

12,45 
6,75 

12,20 

AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat nr pnjs 

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 
581-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 
886-888 dan ir 
vellen van 10 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 

1,25 
36,00 
58,50 

6,60 
18,75 
24,00 
15,00 
17,85 

1,80 
13,25 
6,00 

65,00 
8,50 
0,50 

16,50 
10,50 
13,00 
8,75 

22,00 
9,25 

20,50 
1,50 
3,00 

10,50 
0,65 

14,50 
1,00 
9,00 

11,25 
24,00 
8,00 

78,00 
8,00 

10,00 
3,95 
5,00 

12,00 
10,50 
13,25 
7,50 
0,75 

10,50 
10,50 

1,25 
6,00 
2,50 

11,50 
4,50 
3,75 

10,25 
6,30 
0,25 
4,00 
0,80 
4,00 
1,60 

11,00 
1,50 
3,20 
0,80 
4,00 
0,70 
7,75 

1 
74,50 

1,25 
1,75 
3,50 
1,80 
1,95 

pnjs 

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 

1,00 
2,30 
6,00 
2,00 
1,90 
3,00 
6,25 
3,55 
1,20 
3,10 

12,70 
4,50 
2,10 
2,10 
7,50 
2,25 
0,90 
1,70 
2,30 
5,65 
2,05 
1,85 
2,20 
6,90 
1,35 
2,00 
5,95 
7,50 
1,50 
2,55 
1,45 
1,35 
1,85 
1,30 
2,20 
2,20 
1,30 
1,80 

POSTZEGEL
BOEKJES 

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

4,90 
6,15 
1,70 
2,10 
1,65 
1,45 
3,20 

88,50 
29,50 
29,50 

5,40 
1,60 
4,40 

19,50 
2,30 
2,90 
4,00 
5,75 
5,15 

29,00 
6,15 

12,75 
39,50 

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

Ik garandeer U 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

De complete prijslijst 
staat ook op: 

www.postzegelhoes.nl 
met vele koopjes en 

speciale aanbiedingen 
Maandaanbieding NOV. 2005 

Postfris NEDERLAND 
SERIE 583-587 VOOR: 10,25 

VERVOLG BOEKJES 
9H 
9AF 
9CF 
gOF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
10BF 
11AF 
I I B F 
12A 
13A 
14A 
14B 

10,50 
6,25 

39,00 
58,00 
95,45 
67,75 
19,10 
4,50 
5,25 
7,10 

12,25 
7,25 
7,50 

10,50 
12,00 
3,75 
3,75 

Onderstaande 
series 

GESTEMPELD 

Roltanding 

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

215,00 
68,00 

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

Luchtpost 

6-8 
12-13 

7,00 
135,00 

Port 

27 
28 
31-43 
42 
43 

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

130,00 

Dienst 

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

145,00 
31,00 
22,50 

2. 
8,00 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

24,50 
21,00 

7,50 
112,00 
20,00 

7,00 
poa 

14,00 
14,00 
21,00 
24,00 

245,00 

Post-pakket 

2,70 
30,00 

Post-bewijs 

1-7 

poa = pnjs op aanvraag 
Staal de door U gewenste 
sene met m deze 
advettentie^ De mime 
IS helaas niet toereikend 
om alles op te nemen 
GMTIS PBUSUJST 
U6T VOOR U KLAM 

DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTBRNETHnill www.postzegelhoes.nl 

Op aanvraag gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels van 
NEDERLAND - NED INDIE ~ NIEUW-GUINEA - CURACAU/ANTILLEN - ARUBA - NED SURINAME 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES 
(Eig.Hans Mans) ^^^^J) 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarkt, Centmm) N ^ ^ ' 
5911 HM Venlo Winkel op maandag gesloten 

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

Giro: 346 82 65 
Bank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

internet: www.postzegeiiloes.ni 
E-maii: info@postzegeiiioes.ni 

2 
20H 
21H 
34 
36 
46 
49 
50-55 
87-89 
96 
107-109 

Aanbieding Nederland postfris 
€ 290,00 aangesneden 
€ 160,00-FC 
€ 180,00 
€ 31,00 
€ 69,00 
€ 490,00 + c 
€ 660,00 -F c 
€ 43,00 
€ 33,00 
€ 28,00 
€ 185,00 

Roltanding: 33-56 € 235,00 

f c 149-162 
212-219 
236-237 
244-247 
274-277 
279-282 
402b-403b 
573-577 
578-581 
583-587 
774-777 

€ 895,00 -FC 
€112,00 
€ 349,00 -FC 
€ 159,00 
€ 73,00 
€ 81,00 
€ 159,00 
€ 12,75 
€ 14,00 
€ 10,50 
€ 8,00 

71-73 €169,00 86-89 € 49,00 
Tevens gratis Prijslijst Nederland 

F. Kruitbosch - Molenweg 
Tel. 0570-592018; e -mail: 

20a, 7431 BK Diepenveen 
fkruitbosch@home.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichduiarten) 

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

NIEUWE PRIJSLIJSTEN 
In de periode september-november 2005 

komen de volgende prijslijsten uit: 
B, Nederland (**, tot 1940 * , gebr. & FDC), O.G.D. 

(**, tot 1948 gebr.) 
C. Groot Brittannië (**) 
E. Guernsey, Alderney, Jersey, Man (**) opruiming met 

kortingen 
F. Ierland (**) opruiming met kortingen 
G-L. Scandinavië & Baltische landen (Denemarken, Faroer, 

Groenland, Finland, Aland, Noorwegen, IJsland, Zweden, 
Estland, Letland, Litouwen) (**) opruiming met kortingen 
Australië & Australisch Antarctica (**) 
Nieuw Zeeland & Ross Dependency (**) 
Pacific (Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn, Tokelau) (**) opruiming met kortingen 
Zuidelijk Afrika (Zuid Afrika, Bophuthatswana, Ciskei, 
Transkei, Venda, Zuid-West Afrika, Namibië, Northern & 
Southern Rhodesia, Rhodesia, Zimbabwe, Rhodesia & 
Nyassaland, Bechuanaland) (**) 

Nog steeds geldig de lijst van november 2004 : 
M. Duitsland (Bondsrepubliek & Berlijn) (**) opruiming met 

kortingen 

Bent U geïnteresseerd? Vraagt U dan de gewenste prijslijst(en) aan. 
Wilt U daarbij wel opgeven om welke lijst(en) het gaat? 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532-8001 BM Zwolle 
tel. 038 - 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail : boomstamps@home.nl 
winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

http://www.postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://www.postzegeiiloes.ni
mailto:info@postzegeiiioes.ni
mailto:fkruitbosch@home.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:boomstamps@home.nl


1919 Rietdijk 2005 

| S 
London 

Grote najaarsveiling no. 385 
op 14,15 en 16 november 2005 in de Paleiskerk te 'sGravenhage. 

U harte wolkom! 
Veilingindeling: 
1® zitting Maandagavond november (Hele wereld, ruim 650 kleine collecties en dozen ); 
2® zitting Dinsdagmiddag november (losse nummers Nederland, stempels, topnummers, frankeergeldig); 
3® zitting Dinsdagavond november (verzamelingen Nederland, ca. 475 witte mappen, albums en stockboeken); 
4® zitting Woensdagmiddag november (meer dan 600 losse nummers en witte mappen buitenland); 
5® zitting Woensdagavond november (ruim 570 verzamelingen buitenland in albums en stockboeken).' 

Bent u geïnteresseerd, reageer dan snel! 
mwmmmwmm^t 

i * « ^ b « ^ M M « d A M 

^bMkÉMWtÉl«É*aMt««rf 

Proef 

Voor onze volgende veiling (voorjaar 2006) zoeken wij nog materiaal! 
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 wilt ook 
Inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

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

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 

telefonisch of per 
email aan! 

http://www.rietdijk-veUingen.nl
mailto:info@rietdijk-veHingen.nl


POSTZEGELBOEKJES 
De moderniteiten rukken op, ook in de filatelie. Geen 
prijslijsten meer aanvragen, nee, gewoon thuis kijken op 
www, booklets, nl U komt dan in de grootste boekjes
prijslijst ter wereld: 9000 stuks.' De lijst wordt wekelijks 
bijgewerkt. Nieuwe boekjes staan er dus snel in. 
In principe is dan ook alles leverbaar, want uitverkochte 
boekjes gaan meteen op zwart. Handig, niet? 

De zoekfunctie van het programma werkt eenvoudig: 
selecteer het gewenste land en klik op 'zoeken'. In no 
time heeft u een compleet overzicht van alles wat lever
baar is. U kunt ook een motief of thema intikken (graag 
Engelstalig) en de functie zoekt door alle landen heen 
naar de gewenste zaken 
Vervolgens kunt u on-line bestellen. Maar u kunt ook 
gewoon een e-mailtje sturen, of een brief/fax. Of even 
bellen. 

O ja, sinds kort heeft de site ook een print optie. U kunt 
de lijst van elk gewenst land uitprinten. Zelfs de hele 
prijslijst kan geprint worden. Maar dan moet u wel even 
tijd hebben... 

Vindt u computers ondingen en is internet uw wereld niet, 
vraag dan gewoon per post een geprint overzicht van uw 
land of thema aan. Dat kan natuurlijk ook! 

Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www.booklets.nl * info@booklets.nl 
Tel. 0416331451 --Fax 0416 342856 

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

Onze 104^ veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 26 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 104® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 24 november van 13.00-18.00 
vrijdag 25 november van 13.00-21.00 
zaterdag 26 november van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
medio februari 2006. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veiling-catalogus gratis toe. 

Duitsland v.a. 1933 - Nederland - Luxemburg -
Liechtenstein -Oostenrijk- Frankrijk - Scandinavië -

etc. Uitsluitend luxe postfris of luxe gestempeld. 
Zeer scherpe prijzen! Kijk snel op: 

www.postmunt.com 
en zie, hoe het óók kan ! 

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! 

COLLECTIES/PARTIJEN 
POSTZEGELS EN MUNTEN!! 

Alle landen hebben onze interesse! 
Voor grote objecten bezoeken wij U graag thuis. 

Postzegelhandel Quirijns / J.L. de Troye 
Zon en Maanstraat 6 - 1211 HZ Hilversum 

Tel 035-6219470 of 06-10914207 
e-mail: jldetroye@hotmail.com 

Verkoop van ruim 500 partijen 
De Partijenkraam van Arve Collectors 

Verzamelaarsjaarbeurs, 
19 en 20 november Jaarbeurs Utrecht 
Natuurlijk staan wij trier ooli met onze 
voorraad (tfiematisctie) poststukken 

Vraag de partijenlijst aan bij: 
Arve Collectors bv, Bietenakker 33 
2723 XD, Zoetermeer. Tel./ Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 
WWW.postzegelstekoop.nl 

Winkel $ 
Bekijk ook eens onze winkel op E-bay 
www.stores.ebay.nl/arvecollectors 

http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.postmunt.com
mailto:Phila-Numisbooks@online.ms
mailto:jldetroye@hotmail.com
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors


Jaargang 83 november 2005 nr. 942 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
'Filatelie' bevat- buiten verantwoor
delijkheid van de redactie - de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten - Verenigingen 
NBFV en de NVPH informatiepagina's. 
'Filatelie' verschi|nt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telerbon: 035-52 54 391 
Telefax: 035-52 40 926 
Email: pfiiiatelie@tip nl 
Website: UIUJIÜ.JI latei ie. tus 

Advertentieverkoop: 
Springer Uitgeverij bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine deTroye 
Telefoon: 033-43 35 231 
Telefax: 033-43 35 255 
jean1ne.detroye@sprm3eru1t3euer1j.nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 0251310405 
Email: aboseruiceCtDaboland.nl 
Website: www aboland nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigmgen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan 
u lid bent. Individuele abonnees 
(jaarlijkse betaling aan de Stichting) 
zenden hun adreswijziging aan de 
administratie (zie 'Abonnementen'). 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zi)n twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement. 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement kunt 
u zich - met uitzondering van België -
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€22.50 (Nederland), €36.- (buiten
land, standaard) of €58.- (buitenland, 
priority). Een individueel abonnement 
kan per de eerste van een willekeurige 
maand ingaan; het loopt minimaal eén 
jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

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

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 
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Bon voor kleine annonces 
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784/786 

788/789 

790/791 

792/793 

•794/795/79Ö/797 

798/799/800 

8 0 0 
Hans Christian Andersen; meer dan een sprookjesverteller 

804/805/806/807 
Filatelistische evenementen 

808/809 
Nederlandse stempels 

Emissies '06 
Bomen, Kunst 
en Rembrandt; 
ziedaar enkele 
zegelthema's die 
TPGPost voor ons 
het komend jaar 
in petto heeft. Het 
programma voor 
de eerste helft van 
2006 vindt u in de 
rubriek'Nieuw op 
het postkantoor. 

Informatiepagina's van de NVPH 

Bondspagina's 

.809 

Maximafilie 

Postwaardestukken 

Wij lazen voor u 

Postzegelboekjes 

Luchtposmieuws 

. 810 /811 

.812 /813 

814 

.816 /817 

. .818 /819 

. 8 2 0 / 8 2 1 

8 2 2 

Terugblik 
Wat was 2005 voor 
een jaar, als het 
om de uitgifte van 
nieuwe Belgische 
postzegels ging? 
Jan Borluut komt, 
alles overwegende, 
tot een mild oor
deel. 

792 

Vervalsingen herkennen 

Nieuwe uitgifi:en 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

824/825 

.826/827/828/829/830/831/832/833 

834/835/836 

838 

Valkuilen 824 

ĵ î gjljggrgggin^ 
Valkuilen in de filatehe: ze zijn er volop. 
Daarom is het maar goed dat Henk van der 
Vlist de zaak voor ons in de gaten houdt! 

Hans Christian Andersen werd tweehonderd 
jaar geleden geboren en dat is een feit dat 
door een groot aantal postadminstraties 
dankbaar werd aangegrepen voor de uitgifte 
van sprookjesachtig-mooie postzegels. Onze 
thematische medewerker Drewes Veenstra 
maakte een selectie voor u. En natuurlijk ver
schaft hij in zijn vier pagina's tellend artikel 
ook de nodige informatie. 

Advertentie-index 
Alexander pzh 773 
Apeldoornse Postz.handel 774 
Arve Collectors 770 
Avantage, Luxemburg ....785 
BambachJ. pzh 773 
Belgica 767 
Boeier, De 772 
Booklets International 770 
Boomstamps, Postzegelhandel 768 
Bredenhof-Postzegelimport 83g 
Dutchstamp 775 
Edith v.d. Linden 770 
Europost, De Dieze 7/6-777 
Felzmann, Ulrich 840 
Filagent 783 
Friesland pzv. 770 
Geertzen Philatelie 782 

Globe, De 774 
Henrich Kohier 823 
Hersche i tRonpzh 809 
Hertog, Karel den 778-779 
Hollandse, De 787 
Hollands Glorie 800 
IJsseI-8c Lekstreek 782 
JGJvan der Kind 774 
Kienhorst pzh 787 
Kruitbosch, F. 768 
Lactona 773 
Lodewijkpzh 772 
Mastrigt, van 785 
Meinhardt 774 
Nijmeegse pz-mh 768 
Nijs, W i m d e 782 
NVPH 815 

Philamunt 837 
Postmunt 770-809 
Postzegel, De 782 
Postzegelhoes, Het 768 
Postzegel Partijen Centrale 802 
Postzegel Partijen Handel 801 
Quiri jnspzh 770 
Rietdijk 769 
Sandafayre 787 
Smits Philately 803 
Spijkernisse 772 
Tieman,W. 780-781 
TPGPost 801 
Vliet, Van 782 
Vollmer Philatelie 772 
Wiggers, de Vries pzv. 766 
Zeist, pzh 774 

raateUsflschniwwS ̂ jrj^^Q^^ soierm =: 
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-i-^FILATELIE DE BOEIER 4 ^ 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLAND POSTFRIS (nrs. NVPH) 

136-8 
139-40 
166-8 
199-02 
203-7 
212-9 
220-3 
224 
232-5 
238-9 
248-51 
256 
257-60 
267-8 
269 
274-7 
278 
279-82 
289-92 
296-9 
300-4 
305-9 
318-21 
323-4 
325-26 
327-31 
332-45 
350-55 
356-73 

167,50 
16,25 
14,50 
25,50 
49,00 

130,00 
35,00 
36,00 
52,50 
63,00 
89,50 
22,00 

102,00 
52,50 
23,00 
78,00 
48,00 
92,50 
46,00 
34,00 
32,50 
30,00 
29,00 
11,00 
16,00 
30,00 
17,50 
24,00 

105,00 

NLVELLE 
V886-88 
V1419 
V1439 
V1461 
VI487 
VI542-3 
VI546-7 
V1571-2A 
VI579-80 
V1628-9 
VI630 
VI646 
VI662-3 
V1672 
V1678 
VI681 
VI692 
V1693brief 
V1693post 
VI702-5 
VI706 
VI709 
V1714 
V1720A 
VI721 
VI727 
VI733 
VI735 

75,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
4,00 
4,50 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
7,50 

25,00 
25,00 
6,00 

14,50 
14,50 
9,00 
7,50 

12,50 
4,80 
4,70 
4,80 
4,80 
5,40 
4,80 
4,80 

356a-d 
374-8 
379-91 
379a-d 
392-6 
402-3 
402-03B 
428-42 
454-9 
460-68 
474-86 
487-9 
490-4 
495-9 
500-3 
504-5 
506-7 
508-12 
513-7 
538-41 
542-43 
544-48 
550-55 
556-60 
561-2 
563-7 
568-72 
573-7 
578-81 

76,00 
10,20 
7,00 
8,00 
2,40 
5,80 

77,00 
7,50 
2,10 
5,00 

69,50 
39,50 
4,50 
2,90 
4,30 
1,45 
2,25 
3,80 
9,50 

10,50 
6,50 

12,00 
36,00 
59,50 

6,20 
18,75 
24,00 
16,50 
16,25 

583-7 
588-91 
602-6 
607-11 
612-6 
617-36 
465-634b 
637-40 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
681-2 
683-7 
688-92 
700-1 
702-6 
707-11 
715-9 
722-6 
727-8 
731-5 
738-42 
747-51 
752-6 
774-6 

13,25 
6,00 

16,50 
10,50 
13,00 
8,50 

11,50 
20,00 
20,50 
11,00 
14,50 
9,50 

11,50 
22,50 
8,00 

72,00 
8,00 

10,50 
11,00 
11,00 
13,75 
7,50 

11,00 
8,50 
6,00 

12,00 
10,50 
5,80 
9,75 

JES VAN 5/10/20 postfris 
VI740-5 
V1747 
V1748 
VI756 
VI763 
VI766 
VI773-7 
V1779 
VI788-07 
VI826-35 
VI836 
VI837 
V1842-51 
VI856-75 
VI878-87 
VI894-03 
VI904 
V1907 
VI908 
VI909-18 
VI919-20 
V1931-50 
VI957-66 
VI967 
VI974-83 
VI 108b 
VI 109b 
vmob 

9,50 
3,00 
4,80 
4,80 
4,80 
5,00 
5,00 
4,80 
6,70 
5,90 
4,00 
4,70 
7,50 
7,00 
6,00 
6,50 
4,00 
4,00 
4,00 
6,50 
6,50 
7,50 
6,00 
4,00 
6,00 
1,20 
1,80 
2,40 

V1984 
V1491b 
VI 492b 
V1495b 
V1499b 
V1501b 
VI988 
V2014-33 
V2034A 
V2034B 
V2034Ba 
V2035A 
V2036 
V2036A 
V2037 
V2037A 
V2038 
V2039 
V2039A 
V2040 
V2041 
V2042 
V2042A 
V2043 
V2043A 
V2050 
V2065-76 
V2077-82 

4,00 
4,90 
5,50 
5,85 
11,40 
22,75 
20,00 
7,50 
0,80 
0,60 
0,70 
0,80 
1,80 
2,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,40 
3,40 
4,40 
5,20 
6,50 
6,50 
20,00 
20,00 
10,50 
6,40 
7,60 

786-90 
854 
886-8 
917 
937 
941-58 
952-58b 
983 
1001 
1024 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1108-18 
1108-18a 
1237-52 
1238-5 la 
PB30 
PB43a 
PB44a 
1488-01 
1489X 
1556 
1604 
1652 
1667 
1683-6 
1739 

4,00 
21,00 
7,50 
6,00 
6,00 
16,00 
17,50 
11,90 
7,20 
5,20 
2,00 
6,40 
8,00 
2,40 
5,70 
6,35 
27,50 
13,20 
2,30 
2,25 
2,25 
19,00 
2,50 
1,90 
1,50 
2,00 
1,80 
2,30 
4,50 

(nrs. NVPH) 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135B 
V2135Ba 
V2136Ba 
V2136Bb 
V2137 
V2138 
V2139 
V2139B 
V2140 
Vid corr 
V2141 
V2142-51 
V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 

4,70 
5,80 
4,80 
5,20 
7,60 
0,80 
1,50 
0,40 
0,80 
5,00 
5,00 
5,20 
8,00 
4,40 
5,50 
4,95 
5,60 
5,60 
5,20 
7,60 
5,50 
5,50 
5,20 
5,20 
5,20 
5,60 

set van 12 prov. 
velletjes 92,50 

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

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Nog steeds te koop gevraagd 
VERENIGD EUROPA "CEPT" POSTFRIS 

1956 t/m 1992 = €4400-(incl. Blokken) 
1956 t/m2004 = € 5000-(incl. Blokken) 

Ook gedeelten hiervan 
Frankeergeldige zegels Nederland 

met en zonder gom 
Tevens moderne kilowaar 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635-06-20457388 

Postzegelhandel 
Vollmer Philatelie 
Veersedijk 59 
3341 LL HENDRIK IDO AMBACHT 
Tel: 078-6849489 OF 078-6849094 
Fax: 078-6849680 
Email Adres: 
vollmerphllatelie@planet.nl 

Wat hebben wij u allemaal aan te bieden: 

• Kilowaar van vele landen, Rechtstreekse Import. 

• Nieuw kilowaar select: kort geknipt op enkel papier In 
luxe bakjes van 100 gram. 

• Enorm assortiment van Partijen, Verzamelingen, 
Restanten, Dozen etc. 

• Een grote partij rondzendboekjes van vele landen tegen 
liquidatie prijzen. 

• Een enorme voorraad aan postfris of gestempelde 
series, blokken, jaargangen. 

• Een bezoek aan onze showroom is zeer zeker de 
moeite waard. 
Daar wij dagelijks nieuw materiaal binnenkrijgen en 
regelmatig koopjes hebben. 

• Op 25 en 26 november organiseren wij 2 speciaie 
dagen met Koud Buffet 

Vraag onze gratis prijslijst aan. 

Ruime parkeergelegenheid aanwezig. 

Openingstijden: van dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 uur tot 16.30 uur 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:lnfo@filateliedeboeier.nl
mailto:vollmerphllatelie@planet.nl


WAAR WORDEN DE HOOGSTE OPBRENGSTEN BEHAALD? 

KIJK EN VERGELIJK 

Collectie Frankrijk in 2 Davo Albums 

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

eBay veiling nr. 5591454586 

Tradi 

Aantal kykers. 
Maximaal Bereik 
Veilingopbrengsf 
Kosten verkoper: 
Kosten koper; 

tionele 

Netto opbrengst verkoper: 
Frequentie veiling. 
Ontvangst geld 
Informatie over ve rkoop. 

veiling 

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 

0 Euro 
617 Euro 
wekelijks 

Na verkoop directe betaling 
Thuis online 24/7 

Bezoek onze 

Verkopergegevens 
pzhibambach (6036 ^ ) t llï!" " " ^ 

Feedbackscore 6086 
Positieve feedbaclc 99,8% 
Lid sinds 30-nov-99 in Nederland 

Feedback lezen 
TQevoPigie_D aan favoriete verkopgr? 

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-BAMBACH 

Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 
www.postzegelhandelalexander.nl 

e-mail: postzegelhandelalexander@planet.nl tel o io 4203044 

L9 L A C T O N A 
Dental Care Clinic 

www.lactona.nl 

Speciale aanbieding tot 1 februari 2006: 
Prijs per stuk slechts € 39,95 
(incl BTW, porto- en administratiekosten) 

Lactona loepenbriilen 
De Lactona loepenbriilen zijn een prima hulpmiddel 
bij het bezichtigen en controleren van uw 
postzegeiverzameling 
De loepen zijn lichtgewicht en ook geschikt voor 
mensen die bnldragend zijn. 

Lactona loepen zijn leverbaar m twee 
uitvoeringen, t w. IVi en 4 x vergrotend. 

Hoe te bestellen 
U kunt uw bestelling telefonisch, per e-mail of fax 
plaatsen bij Lactona Europe onder vermelding van 
het door u gewenste aantal en uitvoering. Na ont
vangst van uw betaling op bankrekeningnummer 
58 05 05 251 onder vermelding van uw naam en 
adres zullen wij de loep(en) direct aan u toezenden 

Voor nadere informatie: 
Lactona Europe / Postbus 732 / 4600 AS Bergen op Zoom 
T 0154 - 241507 / F 0164 - 254956 / E info@lactona.nl 
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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 
Email: info@postzegelhandelzeist.nl 
Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

T G J INTERESSANTE AANBIEDINGEN 
VA N D E R Nederland & Overzee op de site* 

TT T 1 ^ pv Vanaf november onder de rubriek 
J \ . 1 I N U euromunten en postzegels ook op 

www.marktplaats.nl 

w w w . v a n d e r k i n d  p o s t z e g e l s  m u n t e n . n l 

ZEER GROTE VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HEE WER£[D 
GRAAG UW AMNCOLUST 
INKOOP VAN POSHEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 

Postzegelen Muntenhandel D e C l o b e 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bank 303385952 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische benodigdtieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel Is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 17.00 • zaterdag 10.00 14.00 ' 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 8 5 ^ 
Email pwmeinharclt@collectura.com * 
Postgiro125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 t 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering werkelijke 

verzendkosten Prijswijzigingen voorbetiouden 

v r a a g g r a t i s o n z e p r i j s l i j s t c a t a l o g i a a n o f k i j k o p v u r w i A r . C O l l e c t u r a . c o m 

M = —i^rrzr— ■■' f f ,^ '»^ . r~ci|rMli»gi' 
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Brieven Duitsland 2005/2006 44,80 
Privaatpostmarken Duitsland 2005/2006 34,80 
speciale cat Rusland tot 1917 & 19902005 in kleur 56,00 
speciale catalogus Sovjetunie 2006 in kleur 98,00 
Overzee deel 9 Midden & OostAzië 2006 met o a China, Hong 
Kong, Macao, Taiwan, Japan, Korea & Iran (2 december) 66,00 
catalogus Golfstaten 2006 1e editie (engels) (2 december) 44,00 

A a n b i e d i n g M i c h e i  c a t a i o g i 2 0 0 5 
catalogus Duitsland 2005 in kleur 12,90 
catalogus WestEuropa 2005 in kleur 29,90 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2005 in kleur 29,90 
catalogus OostEuropa 2005 in kleur 29,90 
Europa 3 leverbare delen & Duitsland 2005 In kleur! 85,00 

'■ •i#Bit^ï iba8iinait l i^ 'A0ii: i i ! lclèir^ ':6S,Öö"! 

Unitrade Canada & Geb. 2 0 0 6 kleur 42,90 

Scott USA speciaal 2 0 0 6 in kleur 65,00 

NVPH Neder land Spec iaa l 2 0 0 6 

NVÉjM Si lëc ia l i te i fenca ta logus ' 0 6 f 

van Hussen Nederlandse Postgeschiedenis 
uitgebreid handboek over de eerste Nederlandse emissies postzegels 

, 1852, 1864 & 1867 met alles wat u moet weten aanrader' 58,00 

NVPH Nederland Siecïaai 2005 1g>90 

OBP België & Gebieden 2006 in kleur 25,00 

' '^ ; : 'SGColl^t^Bri0sit | | tani^ 

t h e m a t i s c h e c a t a l o g i 
AFA catalogus Julmarken 2005, in kleur 48,001 
Felici handboek Mineralen op zegels 1998, in kleur 65,00 
Detail wereldhandboek zeezoogdieren op zegels 1997 41,00 
Gibbons wereldcatalogus auto's & motoren op zegels 2004 43,60 

^Gibbons werelcatalogus vogels op zegels 2003 56,90 

www.collectura.com 

mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
http://www.marktplaats.nl
http://www.vanderkind-postzegels-munten.nl
mailto:pwmeinharclt@collectura.com
http://vurwiAr.COllectura.com
http://www.collectura.com


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de nog hogere prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 2004 
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 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

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

360-
130-

1 2 -
1 4 - 1 
9 3 - ^ 
47 50 

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

116-
6 0 -

9 6 -
144-
134-
119-
130-
123 50 
102- 1 
5 0 -
6 8 - 1 

130-
225-
165-
185-
210-
210-
200-
200-
200-
200-
225-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€ 
€ 
€ 

17 50 
17 50 
16 50 

€ 1 7 -
€ 3 0 -
€ 1 7 -
€ 1 9 -
€ 1 0 -
€ 1 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

€ 4 0 -
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

1 2 -
1 0 -
8 -
6 50 
8 -

12 50 
9 50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

*Cyp 

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 
JoegosI 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 -
€ 11 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 1 0 -
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 9 -
€ 2 50 
€ 9 -
€ 1 2 -
€ 8 -
€ 1 5 -
€ 3 -
€ 3 -
€ 3 50 
€ 4 -
€ 1 1 -
€ 2 0 -

€ 3 -
€ 9 -

rus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2004 

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 

€ 4700.-
€ 5450. 

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

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

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl
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v/WIJ KOPEN WEEFMN TEGEN 

LOSSE SERIES *** SPECIAAL GEVRAAGD BLOKKEN *** BLOCKS *** BLOCKEN *** BLOKKEN 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1959 
959 

1959 
^960 
960 
1961 

,3962 
"1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
(967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
t970 
1970 

, 1970 
y^ 
Mkl970 

K f 9 7 1 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

Nederiand 
Luxemburg 
Nederland 
België 
Duitsland 
Nederiand 
Nederland 
Zwitseriand 

50,00 
90,00 
9,00 
4,00 
2,50 
2,00 
6,00 
2,00 

Zwitseri. p n 35,00 
Engeland 
Ierland 
San Marino 
Cypms (gr.) 
Cyprus (gr.) 
Portugal 
Cyprus (gr) 
Griekenland 
leriand 
Portugal 
Cyprus (gr.) 
leriand 
Portugal 
leriand 
Portugal 
Andorra (fr.) 
Cyprus (gr.) 
leriand 
Portugal 
Andorra (fr) 
leriand 
Portugal 
Andorra (fr.) 
Ierland 
Monaco 
Nederiand 
Andorra (fr.) 
Griekenland 
leriand 
Monaco 
Portugal 
Andorra (fr.) 

Griekenland 
leriand 
Monaco 
Portugal 
Andorra (fr) 
Cyprus (gr.) 
leriand 
Monaco 
Portugal 

5,00 
45,00 
25,00 
65,00 
50,00 
10,00 
25,00 
2,00 
7,00 

20,00 
25,00 
12,50 
25,00 
2,50 

25,00 
10,00 
2,50 
3,00 

25,00 
20,00 

1,00 
30,00 
18,00 

1,50 
5,00 

50,00 
15,00 
5,00 
3,50 
2,50 

47,50 
30,00 
1,00 
2,00 
1,50 
7,50 

30,00 
20,00 
3,00 
7,00 
1,50 

22,50 

1973 Andori'a (fr.) 
1973 leriand 
1973 Monaco 
1973 Portugal 
1974 Andorra (fr) 
1974 Andorra (sp.) 
1974 leriand 
1974 Portugal 
1974 Turkije 
1975 Andorra (sp.) 
1975 Cyprus (tur) 
1975 leriand 
1975 Portugal 
1976 Andorra (fr.) 
1976 Cyprus (gr.) 
1976 Cyprus (tur) 
1976 leriand 
1976 Portugal 

1976 Turkije 
1977 Andorra (fr.) 
1977 Andorra (sp.) 
1977 leriand 
1977 Turkije 
1978 Andorra (fr) 
1978 Andorra (sp.) 
1978 Cyprus (gr.) 
1978 Cyprus (tur) 
1978 Finland 
1978 Frankrijk 
1978 leriand 
1978 Spanje 

1978 Zweden 
1979 Andorra (sp.) 
1979 Frankrijk 
1979 Italië 
1979 Monaco 
1979 Portugal f osf. 
1979 San Marino 
1979 IJsland 
1979 Zweden 
1980 Andorra (fr) 
1980 Andorra (sp.) 
1980 Cyprus (tur) 
1980 leriand 
1980 Oostenrijk 

1980 Turkije 
1981 Andorra (fr.) 
1981 Cyprus (tur) 
1981 leriand 
1981 IJsland 
1982 Griekenland 

12,50 
1,50 
6,00 

60,00 
20,00 
3,00 
5,00 

75,00 
5,00 
2,00 
1,00 
5,00 

80,00 
3,00 
1,50 
1,50 
2,00 

80,00 
8,00 

17,00 
0,25 
6,50 

18,00 
17,00 
0,25 
2,50 

10,00 
10,00 
1,00 
6,50 
0,50 
2,00 
0,50 
1,50 
1,50 
7,50 
7,00 
2,00 
5,00 
2,00 
1,50 
0,50 
1,50 
3,50 
1,00 
6,00 
1,50 
3,00 
4,00 
2,00 
2,50 

1982 leriand 
1982 Nederland 
1982 San Marino 
1982 IJsland 
1983 Monaco 
1983 Portugal 
1983 San Marino 
1983 IJsland 
1984 België 
1984 Finland 
1984 leriand 
1984 Italië 
1984 Nederiand 
1984 Turkije 

1984 Zweden 
1985 Finland 
1985 Italië 
1985 Turkije 
1986 Italië 
1987 Finland 
1987 San Marino 
1988 Engeland 
1988 Italië 
1988 Portugal wit 
1989 Azoren 2w 
1989 Engeland 
1989 Madeira 2w 
1989 San Marino 
1989 IJsland 
1990 Andorra (fr.) 
1990 Azoren 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira 2w 
1990 Monaco 
1990 Nederiand 
1990 Portugal 2w 

1990 IJsland 
1991 Azoren 2w 
1991 Italié 
1991 Madeira 2w 
1991 Nederiand 
1991 Noorwegen 
1991 IJsland 
1992 Andorra (fr) 
1992 Andorra (sp.) 
1992 Denemarken 
1992 Monaco 
1992 Nederiand 
1992 Noorwegen 
1992 Roemenie 

11,00 
1,25 
5,00 
7,50 
1,50 
2,00 
3,00 

15,00 
1,75 
4,00 

13,50 
4,50 
1,00 

45,00 
1,00 
9,00 
6,00 

60,00 
7,00 
6,00 

20,00 
1,50 
3,00 

12,50 
4,00 
1,50 
4,00 

12,50 
8,00 
6,00 
6,00 
2,00 
9,00 
6,00 
2,50 
1,50 
6,00 
7,50 
6,00 
2,00 
6,00 
1,50 
3,50 
7,50 
9,00 
1,50 
2,50 
7,50 
2,00 
2,50 

12,50 

*NU OOK BEZOEK AAN HUIS MOGELIJK!!* 

Azoren of 
Madeira 
1981 3,00 
1982 6,00 
1983 9,00 
1984 8,00 
1985 9,00 
1986 9,00 
1987 10,00 
1988 9,00 
1989 12,00 
1990 13,00 
1991 13,00 

Cyprus turks 
1982 1,50 
1983 40,00 
1986 9,00 
1990 8,00 
1991 4,00 
1992 5,00 
Faroer 
1992 4,00 
Guernsey 
1992 5,00 
IJsland 
1992 4,50 

Monaco 
1974 18,00 
1975 18,00 
1976 18,00 
1977 18,00 
1978 18,00 
1979 15,00 
1980 8,50 
1981 8,50 
1982 10,00 
1983 10,00 
1984 10,00 
1985 13,00 

Monaco 
1986 14,00 
1987 14,00 
1988 14,00 
1989 14,00 
1990 14,00 
1991 14,00 
1992 15,00 

Joegoslavië 
1992 5,00 
Roemenië 
1992 17,50 

Portugal 
1977 32,00 
1978 20,00 
1979 12,00 
1980 8,00 
1981 10,00 
1982 8,00 
1983 10,00 
1984 10,00 
1985 11,00 
1986 11,00 
1987 10,00 

Portugal 
1988 9,00 
1989 12,00 
1990 13,00 
1991 13,00 
1992 24,00 

Turkije 
1982 2,50 

San Marino 
1989 15,00 
1961 
(vel) 160,00 

VELLETJES *** KLEINBOGEN *** MINI SHEETS 

Albanië 
1992 4,50 
Cyprus grieks 
1980 3,00 
1981 3,50 
1982 4,00 
1983 4,00 
1984 4,00 
1985 4,50 
1986 5,00 
1987 5,00 
1988 3,50 
1989 4,00 
1990 6,00 
1991 5,00 
1992 9,50 
Cyprus turks 
1985 3,75 
Faroer 
1979 3,75 
1980 4,00 
1981 4,00 
1982 4,25 
1983 6,75 
1984 8,75 
1985 8,75 
1986 8,75 
1987 8,75 
1988 8,75 
1989 9,00 
1990 8,50 
1991 11,25 
1992 11,25 
Finland 
1992 4,50 

Guernsey 
1976 3,00 
1978 2,25 
1979 2,75 
1980 4,00 
1981 4,25 
1982 4,75 
1983 4,75 
1984 5,00 
1985 5,00 
1986 6,75 
1987 7,50 
1988 6,00 
1989 6,00 
1990 11,00 
1991 12,75 
1992 16,25 
Gibraltar 
1977 2,00 
1979 2,50 
1980 2,25 
1981 1,75 
1982 1,75 
1983 1,75 
1984 2,75 
1985 2,75 
1986 3,25 
1987 3,25 
1988 8,00 
1989 5,00 
1990 6,00 
1991 5,50 
1992 11,00 
Kroatië 
1992 11,75 

Man 
1976 1,50 
1978 1,25 
1979 3,25 
1980 3,50 
1981 3,00 
1982 3,00 
1983 2,50 
1984 5,25 
1985 5,25 
1986 5,50 
1987 6,50 
1988 5,25 
1989 5,25 
1990 9,00 
1991 12,25 
1992 12,75 
Jersey 
1978 4,25 
1979 4,00 
1980 4,00 
1981 5,00 
1982 9,25 
1983 4,75 
1984 6,50 
1985 7,00 
1986 7,50 
1987 7,00 
1988 11,50 
1989 11,50 
1990 12,25 
1991 13,00 
1992 15,25 
Polen 
1992 11,00 

Liechtenstein 
1961 1,25 
1962 1,25 
1963 1,25 
1964 1,50 
1965 1,50 
1966 1,50 
1967 1,50 
1968 1,50 
1969 1,50 
1970 1,50 
1971 1,50 
1972 1,50 
1973 2,00 
1974 2,00 
1975 2,25 
1976 2,75 
1977 2,75 
1978 2,75 
1979 2,75 
1980 2,75 
1981 2,75 
1982 2,75 
1983 2,75 
1984 3,25 
1985 3,25 
1986 3,50 
1987 3,50 
1988 3,50 
1989 3,50 
1990 4,00 
1991 4,25 
1992 4,50 
Tsjeclioslowak. 
1992 5,75 

Griekenland 
1985 3,50 
1986 6,00 
1987 6,75 
1988 6,50 
1989 6,75 
1990 7,00 
1991 6,25 
1992 6,75 
Malta 
1972 1,75 
1973 J,75 
1974 1,75 

Ierland 
1989 8,00 
1990 9,00 
1991 9,00 
1992 9,75 
Joegoslavië 
1969 8,00 
1970 
1971 

1,00 
1,00 

1972 1,50 
1973 2,25 
1974 2,00 
1975 1,00 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1,75 
1 75 
1,75 
2,00 
2,00 
2,25 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1,00 
1 50 
1,50 
1,50 
2,25 
1,50 

1981 2,75 
1982 2,75 
1983 2,75 
1984 2,75 
1985 2,75 
1986 2,75 
1987 2,75 
1988 2,75 
1989 5,50 
1990 5,50 
1991 5,50 
1992 5,50 
San Marino 
1962 4,75 
1991 26,00 
1992 15,00 

1982 1,25 
1983 1,25 
1984 1,25 
1985 1,50 
1986 1,50 
1987 2,00 
1988 2,00 
1989 3,75 
1990 4,50 
1991 4,50 
1992 4,75 
Zwitserland 
1962 14,00 
1968 3,50 
1973 11,25 
1977 21,00 

KLEINE VELLETJES WORDEN NU OOK GEKOCHT 

Leveringsvoorwaarden 
Uitputtend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker, roest, pitten of puntjes en de betere senes goed gecentreerd' Blokken mogen geen vouwtjes of kreukjes 
hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour* In verband met wisselende voorraad vragen wi] U bij senes in grotere aantallen dan 
100 per soQCt yooraf contact met ons op te nemen Afname tot voorraaddekking' Betaling op uw bank of girorekening binnen 10 dagen of contante betaling bij levenng in de winkel 
volgens afspraak. Minimale levenng € 100, Levering per aangetekende post of volgens afspraak tn de winkel 

der voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij kqmen alle voorgaande lijsten te vervallen. 



vr*5f öfTlT* 

WOR 
i'. j 

^ j0IUl^^'^Wv' 'm 

BEL0Q 
DE ALLERHOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA CEPT Ä ^ POSTFRIS 19562004 

Jaar 
1956 
1957 
1958 
1959 

Inkoop 
320,00 
110,00 
14,00 
17,00 

1960 1' 100,00 
1960 2) 58^00 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

30,00 
72,50 
72,50 
69,00 
72,50 
47,00 
60,00 
62,00 
93,00 
81,00 
86,00 

1972 3' 117 00 
972 " ' 67,00 
973 96,00 
pmerklng 1) Incl 

(13 zegels^ 
(18 zegels^ 
(17 zegels' 
(15 zegels 
(36 zegels^ 
(35 zegels 
(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 
(50 zegels 

Liechtenstein  2) 

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

Inkoop excl. blokk. Inkoop blokken 

Excl 

137,00 
118,00 
113,00 
88,00 

100,00 
85,00 
45,00 
56,00 
97,00 

148,00 
109,00 
146,00 
146,00 
148,00 
143,00 
143,00 
135,00 
151,00 
148,00 

1993 t/m 2004 per jaargang € 
Liechtenstein  3) Incl Sp Andorra  4) Excl Sp 

(49 zegels^ 
(50 zegels] 
(58 zegels' 
(58 zegels] 
(65 zegels] 
(68 zegels] 
(67 zegels 
(69 zegels] 
(71 zegels] 
(71 zegels] 
(69 zegels] 
(74 zegels] 
(77 zegels] 
(78 zegels] 
(81 zegels] 
(85 zegels] 
(80 zegels 
(87 zegels] 
(94 zegels 

65,00 (incl 
Andorra 

18,00 
18,00 
18,00 
50,00 
38,00 
27,00 
16,00 
24,50 
35,00 
83,00 
36,00 
42,00 
52,00 
34,00 
41,00 
65,00 
60,00 
57,00 
97,50 

blokken) 

oV^ 
1 blökf 

1 bloljl* . 
2 blokken) 
2 blokken) 
2 blokken) 
2 blokken) 
4 blokken) 
6 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
14 blokken) 

TOTAAL INKOOP CEPT 19561992 ** € 4.750,

TOTAAL INKOOP CEPT 19562004 ** € 5,50f, 
ALLES IN LUXE KWALITEIT !!! ■•«fri 

Wij kopen bijna alles in op het gebied van Europa CEPTÜ 
Vraag onze volledige lijsten of kijk op onze internet pagina. 

i.ll± www.europost.nl 
* EURQPQST "DE DIEZE" EMBU: info@europost.nl groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

* 7 ^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653 172 658 

infonummer: 0736841807 
www.europost.nl 

tel. 0736132157 
fax. 0736147589 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 

http://www.europost.nl
mailto:info@europost.nl
http://www.europost.nl
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155 €65,-
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Roltanding 35F plaatfout 
"Gent" 1 p V cent Met 
certificaat € 375,-

465C poslfris Horizontaal 627 postfris Knipl 
watermerk i p v verticaal Met zegelbeeld e 65, 
keur Zeer zeldzaam € 400,-

eken op 

1 
i 
• jt 

IBBl-ljgl^ 

H65ct Ü 

-1881-1^ F üesct 

1 

8 

1222V postfris Rechterzijde ongeperforeerd 
met certificaat € 525,-

1166F zonder "Nederland" 
Met certificaat € 675,-

1202 postfris 
Misperforatie € 65,-

171F ongebruikt 
kopstaande opdruk 
met certificaat 
€ 270,-

36 postfris € 75,-

80 met certificaat 
€ 495,-

1179PVIek bij 
molenas € 150,-

1193 postfris 
Misperforatie € 110,-

CatA"^ 

^i tl 

Cowi<^^ 

83 € 35,- 140 postfris Harmonicavouw en gedeeltelijk 
dubbeldruk e 100,-

289 e 108,-
20+10cs«f : ao*v©; 

L L C H T P 0 5 T 

ElslIßlNAMElll 
Luchtpost 18 ongebruikt 
€ 187,50 

186A Linkerzijde ongetand € 165,-

^ ^ w « w 

37 Luxe biok ongebruikt 
€ 125,-

48 met certificaat 
€ 325,-

tt^tttÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉÊI 

74 postfris blok met 
certificaat € 1600,-

74 postfris met certificaat 
€ 400,-

^F9ww^wwfwwm 
ßßjEmm]] 

100 ongebruikt 
€ 157,50 

104-105 postfris 
met certificaat € 550,-

Port 48AF ongebruikt 
ent I p V cent' Met keur 
€ 162,50 



'̂̂ . 
Postzegelhandel K. DGh H€RTOG VJIAfieM 

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

. . . . _ i  i . Lijntanding 

D a n zijn wij u g a a r n e v a n dienst I i24Kongenbruikt 

SURINAME POSTFRIS 

Nummer 
4M7 
59 
6986 
8799 
104110 
in114 
130136 
137140 
146149 
151156 
179182 
183186 
187189 
190193 
202205 
206209 
214219 
229243 
244 
245246 
247/8+1 p. 
249256 
257273 
274275 
276277 
278279 
280283 
284 
285294 
295296 
297307 
308 
309311 
312315 
316 
317320 
321322 
323 
324 
325 
326329 
330 
331334 
335 
336339 
340344 
34M46 
347348 
349353 
354360 
361370 
371375 
376377 
378 
379383 
384385 
386387 
388389 
390393 
394395 
396397 
398^02 
403 
404 
405409 
41CM13 
414417 
418 
419 

Prijs C 

36,~ 
7,50 

125,
187,50 
495,— 

11,— 
37,50 
57,50 
42,— 
55,— 
15,! 
9 , 
9,— 
7,50 

43,— 
4,25 

11,50 
195,— 

0,55 
0,75 
8,— 
3,85 

18,
0,80 
3 , 
7,50 

3 2 , 
0,40 

25 , 
3 , 
6,50 

4 5 , 
20,— 
11,— 
0,40 
5,— 
2,50 
0,25 
0,40 
0,25 
1,20 
0,10 
5,~ 
1,50 
2,— 
5 , 
0,25 
0,70 
2,50 
0,70 
4,— 
1,50 
0,25 
0,20 
1,25 
0,25 
0,45 
0,45 
0,80 
0,25 
0,25 
0,75 
0,75 
0,15 
1,— 
0,80 
0,40 
0,50 
0,15 

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

€75,

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
jaargangen 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 
Jaar Prijs e 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + A NRCS) 
1974 + A NRCS) 
1975 + A NR('S) 
1976 + A NRCS) 
1977 + A NR('S) 
1978 + A NRCS) 
1979 + A NR('S) 
1980 + A NR('S) 
1981 +ANR('S) 
1982 + A NR('S) 
1983 + ANRCS) 
1984 + ANR('S) 
1985 + ANR('S) 
1986 + ANR('S) 
1987 + ANR('S) 
1988 + ANRCS) 
1989 + ANR('S) 
1990 + ANR('S) 
1991 + A NR('S) 
1992 h A NRCS) 
1993 + A NRCS) 
1994 (■ A NRCS) 
1995 + A NRCS) 
1996 I A NRCS) 
1997 + A NRCS) 
1998 + A NRCS) 
1999 + A NRCS) 
2000 + A NRCS) 
2001 + A NRCS) 
2002 + A NRCS) 
2003 + A NRCS) 
2004 + A NRCS) 

25,— 
9,— 
5 , 

1 1 , 
8 , 

15, 
14 , 

1 1 , 
17,
44,— 
34 , 
2 0 , 
18, 
7,~ 
6,~ 
5 , 
5 , 
5 , 
5,— 
8,~ 

10,
10, 
10,
16,
15,
10,
13,
16,— 
23 , 
25 , 
25 , 
3 0 , 
3 4 , 
4 0 , 
5 4 , 
5 0 , 
6 2 , 
73,— 
73,50 
69 , 
64 , 

Alle nummers zijn 
ook los verkri jgbaar 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

prijs € 14,— 
10,— 
14,— 
13, 
14, 
13, 
12,— 
13,— 
16, 
18, 
17, 
28 , 
20,50 
29,50 
26,— 
2 3 , 

Dienstzegel 17AF 
plaaffout "Genf" 

€450, met certificaat 

NEDERLAND POSnEGEL
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
3844B 
45 46 
47A47B 2,25 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 

4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

54 f/m 61 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 3,50 

Prijs € 
met 

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

89,— 
22,50 
22,50 

6,— 
1,50 
3,50 

16,1 
2 , 
2 , 
3,50 
6,50 
6,50 

2 8 , 
6,50 

13,50 
32,50 I 

9,— 
89,— 
69,— 
54,— 
65,— 
20,— 
10,— 
6 , 

39 , 
48 , 
99 , 
65 , 
18, 
4 ,  1 
5 ,  ! 
7,— 

11,— 
7,50 
8,— 

10,— ! 
11,— ! 
3,75 
3,— ! 
2,50! 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25! 
9,— 
2,25 
3,50 

6,~ 
4,— 
6,— 
4,— 
8,— 

130,— 
40,— 
40,
19,— 
6,— 
5,— 

2 0 , 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 
8,— 

3 5 , 
10, 
19, 
44,— 
12,— 

9 5 , 
67,50 

31,50 
20,—! 
14,1 
57,50 
75 , 

125,— 
35,50 
6 , 
7,— 
9,— 

18,— 
11,— 
13,50 
12,— 
15,— 
6,— 
6,— 
3,—! 

per boek|e 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

pet boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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

Prijs € 

45 , 
1 1 , 
9 , 
8 , 

15,
19,
20 , 
20 , 
22 , 
4 0 , 
39 , 
35 , 
39 , 
34,— 
3 2 , 
4 0 , 
4 0 , 
6 0 , 
76 , 
80 , 
80 , 
86 , 
95 , 
70 , 
90 , 
9 1 , 
9 1 , 
97,— 

Postzegel boekjes 

p. sful< 1,35 
4 , 
5,50 
8,50 
5,50 

1 f/m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 9,— 

i r r Y i 

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

Plaaffout 105P 
"gebrol<en E" € 140,

Nederland "speciaal" 
60V postfris met cert i f icaat € 675,
880F postfris met cert i f icaat € 540,
1166F gebruikt met cert i f icaat € 675,
Dienst 6F gebruikt met cert i f icaat € 100,
Rolzegel 5 strip 636RB € 225,
Rolzegel 5 strip 468R € 60,
Rolzegel 20 strip met los 793RO € 80,
Rolzegel 6 strip 971R € 225

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 
Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer sctierpe prijzen!! 

Jaar Prijs € Prijs € 
postfris gestempeld 

4,- 3,50 1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

3 , 
11,— 
5,— 

10, 
10, 
1 1 , 
2 0 , 
16, 
23,— 
2 2 , 
18, 
21,— 
19,
25 , 
25 , 
3 3 , 
3 1 , 
2 6 , 
35 , 
29,— 
42,— 
55,— 
76— 
66,— 
6 3 , 
8 0 , 

104,— 
98 , 

2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10, 
11,— 
16, 
13, 
19, 
19, 
14, 
18,
16, 
20 , 
22,— 
3 0 , 
29 , 
25 , 
3 2 , 
2 6 
38 , 
5 2 , 
6 0 , 

58 , 

84,

CURAQAOANTILLEN 
Luchtpostzegels 
postfris 
Nr. 
13 
416 
17 
1825 
4144 
4552 
5368 
6981 
8990 

Prijs € 
187,50 
42,50 
32,50 

195.
19, 
10,25 
11,75 
9 , 
4,50 

NEDERLANDSINDIE 
postfris 
Nr. Prijs Nr. 

€ 
40A 2,50 
41A 2,50 
42A 55,
46A 20,
77F 50,
93. 20,

Prijs 
€ 

136 10,
181 17,50 
262 190,
280 140,
efc 

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERLAND BLANCO 

Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
78A€ 

84A€ 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

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

5 , 
5,50 
3,30 
4,50 
2,— 
1,25 
1,25 
4,— 
1,— 
1,75 
1,— 
1,25 
1,80 
0,70 
2,25 
0,60 
0,60 
1 , 
1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 
4,50 
4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2,— 
1,— 
1,— 
1,80 
2,45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 
2,80 
0,90 
0,90 

Nr. E 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
119A 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
129A 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
136A 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
144 A 
145 
146 
147 
148 

0,90 
2,80 
0,90 
1,60 
1,35 
3 , 
3,15 
0,95 
3,65 
1,50 
3,15 
2,80 
0,80 
3,15 
1,60 
0,80 
0,90 
0,90 
2,50 
3,15 
2,60 
0,80 
2,80 
1,— 
2,05 
1,30 
1,30 
2,25 

€ 32,50 
2,80 
2,80 
0,90 
5,— 
0,90 
0,70 
1,90 

€ 22,50 
2,80 
0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1 , 

€ 16,50 
€ 0,50 
€ 1,25 
€ 0,40 
€ 0,40 

De eerste dog enveloppen, 
die tiierboven met vermeld 
staan, hebben wij vrijwel 
allemaal voor u op voor
raad. De enveloppen voor 
nummer 35 hebben wij 
vrijwel alléén beschreven 
of getypt op voorraad. 
Verzamelt U plaotfouten 
op FDC'S, vraag 
vrijblijvend informatie. 

Bestellingen zenden naar: 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernfiardstraaf 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fox 0347371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending gescfiiedf na ontvangst bedrog op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klonten betaling binnen 14 dogen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 12.30 
en van 13.3018.00 
O p andere d o g e n regelmat ig 
open , even bel len van tevoren. 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


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

1) NEDERLAND FDC's E62 t/m E250 1964/1987 complete luxe collectie 
onbeschreven (manco El 29a) cat w 2006 € 757,55 Nu € 150,-

2) NEDERLAND FDC's E62 t/m E330 1964 t/m 1994 complete luxe collec
tie onbeschreven (manco El 29a) cat w 2006 € 1 076,65, 312 stuks 
Nu € 185-

3) NEDERLAND 1872/ca 2000 fantastische partij rijp en groen om uit te 
zoeken vol avontuur, incl klassiek, hogere waarden en complete post-
fnsse series, absoluut onuitgezocht op stempels, plaatfouten etc , etc , 
prachtkoop, voor'n vnendenprijsje € 195-

4) NEDERLAND P.T.T.-MAPJES nrs 1 t/m 255b 100% compleet 1982 t/m 
2001 272 stuks cat w 2006 € 1 391,40 postkantoorprijs € 504 92 
(=f1 112,70) Spotkoopje I Nu, met te geloven SLECHTS € 295-

5) NEDERLAND FDC'S E331 t/m E500 + PBZ 1 Vm 6 1995 t/m juni2004 
complete luxe collectie onbeschreven cat w € 1 053,20 Nu € 395-

6) NEDERLAND P.T.T-MAPJES (zie biz 449 NVPH-spec cat 2006) nrs 1 
tot en met 290c 100% compleet 1982t/m2003 321 stuks cat w 
€ 1 639,10, postkantoorprijs € 626,87 (=f 1 381,40 Nu in de voordeel-
aanbiedingi Koopje' € 480 -

7) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris in originele verpakking 
(zie NVPH-spec cat 2006 bIz 459) 1976/2001 cat w € 1 386,-
Nu in de voordeelaanbiedingi € 495,-

8) NEDERLAND FDC's E62 t/m E508 +PBZ 1 t/m 8 1964 t/m 2004 100% 
complete (incl El 29a etc, etc , luxe collectie onbeschreven in 4 Davo-
albums Calw 2006 € 2 254,10, 550 stuks Nu € 695,-

9) NEDERLAND (velletjes) penodel 967/2002 (xx) 100% complete verza
meling luxe kwaliteit postfns zonder plakker vanzelfsprekend incl 
V886/V888 en VI720 fosfor etc (NVPH spec catalogus 2006 bIz 
460/461 € 1 470,95) € 580,-

10) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties in originele verpakking 1976 tot 
en met 2001 plus supplementen 1982/1994 100% compleet, 32 ver
schillende jaarcoll catw 2005 (NVPH spec cat biz 464) €1 600,-
Nu € 700,-

11) NEDERLAND FDC's grote handelaren-partij om uit te zoeken incl 
oudere stukken merendeels onbeschreven incl vele hooggenoteerde 
zeldzaamheden Cat w € 7 200 - € 850,-

12) NEDERLAND en Overzee etc fantastische partij om uit te zoeken 
waann veel avontuur "rijp en groen" (cat w RUIM €10 000,- incl talloze 
complete postfrisse series) Zeer geschikt voor handel, wederverkoop 
etc Prachtkoop, beslist uitstekende winstmogelijkheden' Nu € 855,-

13) NEDERLAND periode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli /partij om 
uit te zoeken incl vele postfrisse complete series, zakjes, dozen, verz , 
restanten etc , etc "rijp en groen', absoluut ongeplukt op stempels, 
plaatfouten etc , ook wat Overzee en buitenland cat w ruim boven de 
€ 13 000,-, super-gezellige ramsch-partij waarin ook mooi klassiek, zeer 
geschikt voor o a handel/rondzending etc , etc Spotkoopje' €975 , -

14) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) periode 
1964/2003 nrs 1 tot en met 81 (totaal 130 verschillende) 100% complete 
luxe verzameling vanzelfsprekend incl belangrijke/zeldzame boekjes uit 
de 6 en 9 serie, NVPH 2005 cat w € 2 157,25 Prachtkoop' € 1.200,-

15) NEDERLAND P.T.T.-mapjes beleggingspartij penode 1982/2001 nrs 1 
tot en met 255b in aantallen (cat w € 8 100,-) Nu € 1.620,-

16)NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES periode 1964/2002 collectie/partij 
ongesorteerd en zeer gevarieerd incl doubletten en vele BETERE en 
schaarse boekjes, telblokjes etc o a uit de 6 en 9 sene, absoluut 
ON-uitgezocht op varianten etc (zuivere postkantoorprijs € 2 268,40) 
Belangrijke prachtkoop, incl vele schaarse boekjes uit de 60- en 70er 
jaren in aantallen, smikkelen en smullen voor specialist Nu in de voor-
deelaanbiedingi € 2.000,-

17) NEDERLAND penode 1852/ca 1939 enorme partij/coll om uit te zoe
ken, zeer veelzijdig en interessant, ook veel klassiek stempelmateriaal 
incl zeldzaamheden' € 2.250,-

18) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties in onginele verpakking beleg-
gingspost incl doubletten periode 1976/2004 incl supplementen 
(cat w € 7 830,50, ENORM hoge uitgifte-prijs') Koopje' € 2.350,-

19) NEDERLAND frankeergeldige postzegels periode ca 1982/2001 ten de
le in vellen/veldelen, vanzelfsprekend toeslag njet geteld, ook onuitge
zocht op varianten etc Nominaal ruim f 10 000,- korting 30% = 
f7 000,- Nu € 3.175,-

20) NEDERLAND, Overzee incl Rep Sunname & Indonesië penode 
1852/ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waarin o a 
zeer veel compleet postfris materiaal, FDC s, zeer gevarieerd, ook 
prachtig klassiek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te 
noemen, al moet er wel op een afval van ca 5% gerekend worden 
(cat w ruim € 50 000,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

21) NEDERLAND 1852/ca 1970 gigantischez g "handelarenstock" waann 
veel topmatenaal in aantallen, absoluut "onuitgeplukt" incl o a vele 
betere punt- en kl rondstempels, ook onuitgezocht op tanding, plaatnrs 
etc , etc Een droom van een partij die zeer goed uitgezocht dient te 
worden Topobject en zoals AL onze aanbiedingen is de prijs in relatie 
tot de kwaliteit en samenstelling in ieder geval zeer en zeer redelijk te 
noemen € 5.000,-

22) AUSTRALIË: koffer vol partijen, restanten, collecties etc incl topstuk
ken en mooi klassiek ook o a veel compleet postfris serie-werk 
Prachtkoop' € 600,-

23) BELGIË ca 1850/2000 grote, veelzijdige "Fundgrube" waarin vele goe
de waarden en complete postfnsse senes, blokken etc , etc Prachtkoop 
vol interessante vondsten ' € 200,-

24) BELGIË ca 1860/1990 avonturencoll/partij incl talloze complete post
frisse series, ENORM hoge cat w ' "rijp en groen" absoluut ongeplukt, 
spotkoopje' € 500,-

25) CANADA: koffer vol partijen restanten, collecties etc incl topstukken 
en mooi klassiek ook o a veel compleet postfris serie-werk 
Prachtkoop' € 600,-

26) CUBA grote collectie/partij om uit te zoeken incl veel prima 
materiaal € 200,-

27) D.D.R. 1949/1983 bijna complete verz mei vrijwel alle topsenes (ruim 
2 000 zegels en 83 blokken overw in complete postfrisse series) 
Spotkoopje' € 450,-

28) DENEMARKEN 1945/1990 (O) mooie verz gestempeld (663 postz en 
7 blokken) € 250,-

29) DENEMARKEN 1851/2003 (O) prachtige verz in Davo-album, bijna ge
heel compleet (1362 zegels en 21 blokken) € 800,-

30) DUITSLAND (Bund, Berlijn etc , etc) globaal met een zwaartepunt 
op de penode na 1945 mol vele topsenes begin 50er jaren, al is de 
kwaliteit over 't algemeen bijzonder goed te noemen moet er toch 
met een afval van ca 5% rekening worden gehouden ENORM hoge 
cat waarde' € 750,-

31) DUITSLAND en gebieden overw gestempeld incl zeer veel ongebrui
kelijk topmatenaal, fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om 
uit te zoeken, ook schitterend klassiek, ENORM hoge cat w ' Belangnjke 
prachtkoop, koopje' € 1.550,-

32) DUITSLAND (in de ruimste zin des woords) 1872/2004 onvoorstelbaar 
grote, veelzijdige handelaren stock incl vele goede collecties en luxe 
topsenes zeer geschikt voor handel/rondzendverkeer etc ook vele 
postfnsse jaargangen etc , etc Over't algemeen is de kwaliteit zeer 
goed te noemen Door de hele partij lopen ook wat andere landen 
(cat w ruim € 38 000,- plus-plus) Nu € 2.500,-

33) DUITSLAND grote, enorm omvangrijke partij, collecties, zakjes, dozen, 
restanten etc ,waarin veel belangrijk resp topmatenaal (betreft gigan
tische, ongeplukte handelaren-stock) € 15.000,-

34) ENGELAND 1940/1990 (O) prachtverz 1060 verschillende postzegels 
en 4 blokken' € 250,-

35) ENGELAND penode ca 1880-2000 grote avonturenpartij om uit te zoe
ken, dozen zakjes, restanten etc Vol avontuur, ongeplukt' € 260,-

36) ENGELAND: koffer vol partijen, inclusief ook veel massagoed, top
stukken, mooi klassiek, ook o a veel compleet € 600,-

37) ENGELAND 1840/ca 2000 grote belangrijke partij in vijf grote uit
puilende koffers € 15.000,-

38) ESTLAND (e a Balt Staten) partij om uit te zoeken klassiek en 
modern € 180,-

39) FINLAND 1944/1986 (O) luxe, vrijwel complete prachtverz 
(642 postz) € 250,-

40) FRANKRIJK 1945/1992 (O) mooie, bijna complete zeldzame verz 
gestempeld Prachtkoop' (2020 versch postzegels en 7 blokken) 
Nu € 425,-

41) FRANKRIJK penode ca 1849-2002 collectie/parti) in 5 grote uit
puilende koffers, zeer veelzijdig incl topnrs en mooi avontuurlijk klas
siek, ook talloze complete postfrisse series, boekjes, blokken, velle
tjes etc , etc , etc (hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop) 
Nu € 5.000,-

42) GEHELE WERELD penode ca 1850/1990 gigantische collectie/partij in 
ruim 50 uitpuilende grote draagtassen, waar naast veel eenzijdig massa
goed, ook BETERE verzamelingen, partijen, klassiek, albums, insteek-
boeken vol, halfvol en leeg, ook wat niet-filatelistische verz o a 
prentbrkrtn , vele goede postfrisse complete series, vele exotische 
landen, smikkelen en smullen voor positieve, gepassioneerde filatelist 
Belangrijke prachtkoop' € 1.500,-

43) HONGARIJE: mooie verz kunst etc tentoonstellingsmatig opgezet in 
2 albums incl vele curiositeiten/zeldzaamheden etc Nu € 255,-

44) IERLAND 1937/1990 (O) mooie verz gestempeld (591 zegels en 5 blok
ken) € 275,-

45) ISRAEL penode 1948/ca 2000 grote verzameling w i talloze complete 
postfrisse senes met full-tab etc , etc Belangrijke prachtkoop, enorm 
hoge cat waarde' Nu € 450,-

46) ISRAEL FDC's 1948/1990 belangrijke, verregaand complete verz 1^ 
dagenveloppen in albums incl topstukken, luxe onbeschreven' 
Nu € 500,-

47) ISRAËL 1949/1990 verz postfris in 2 Davo-Chnstal albums verre
gaand compleet (1027 zegels en 57 blokken/velletjes) Belangrijke 
prachtkoop' € 1.000,-

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

49) LUXEMBURG 1852/2003 bijna complete verz in 2 Davo-albums bijna 
uitsluitend gebruikt, oudere deel "rijp en groen" Belangrijke prachtkoop 
incl vele topsenes en blokken, ENORM hoge cat w ' (1424 versch 
zegels en 10 blokken) Nu €1.100,-

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

51) OOSTENRIJK 1945/1991 (O) verregaand complete prachtverz in album 
(1169 versch postzegels en 10 blokken) € 295,-

52) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij waarin ener
zijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar mate
riaal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i veel 
avontuur en betere zegels Koopje' € 3.000,-

53) ROEMENIE schilderijen/kunst etc speciaal-verzameling in 2 banden 
zeer fraai, tentoonstellingswaardig opgezet incl vele oude zeldzame 
maximum-kaarten etc € 150,-



54) ROEMENIE: droomsnuffelpartij w i talloze complete series gebruikt, 
ongebruikt en postfris, leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 
veelal in postfrisse series, ook brieven, kaarten, blokken w i vele hoog-
genoteerde nummers Voordeligi € 1.000-

55) RUSLAND periode ca 1957/1990 € mooie collectie in 2 insteekboeken 
in complete series incl kleinbogen, specialiteiten en zeldzaamheden etc 
Prachtkoop, ENORM hoge cat w, spotkoopjei Ca 1400 zegels, 140 
blokken/velletjes € 200-

56) RUSLAND klassiek grote partij/collectie ten dele gespecialiseerde, 
hoogst interessant en veelzijdig' € 1.000,-

57) RUSLAND en gebieden ca 1890/2000 grote collectie overw in albums 
en insteekboeken incl topmateriaal, belangrijke prachtkoop(14 albums, 
ca 7000 zegels en vele honderden blokken) Spotkoopje' € 1.100-

58) RUSSISCHE GEBIEDEN en Staten in de ruimste zin des woords 
hoogst interessante, veelzijdige collectie/partij zowel klassiek als zeer 
modern waarin veel historisch belangnjk matenaal PrachtkoopiC 300 -

59) SAARGEBIED 1947/1959 (x) 100% complete verzameling (alleen man
co Hochwasser-blokken) cat w ca €1 100,- Nu € 275,-

60) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide, gespecialiseerde verzameling/ 
partij incl talloze proeven, foutdrukken/ranteiten etc € 7.500,-

61) SPANJE 1948/1983 O luxe verzameling € 250,-
62) SURINAME 1873/ca 1950 belangrijke partij/coll klassiek € 1.500,-
63) TRIEST zone B 1948/1954 (xx) 100% complete postfris-verzameling in

cl blokken etc (cat w ca € 2 000,-, zelden aangeboden') € 850,-
64) TSJECHOSLOWAKIJE kunst etc zeer bijzondere en belangrijke coli 

tentoonstellingsmatig met goede smaak en verstand opgezet incl vele 
exclusiviteiten overw postfris € 395,-

65) VER.EUROPA ca 1956/2002 verzameling/partij' rijp en groen", zeer 
veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfrisse senes 
Prachtkoop! € 300,-

66) VER.EUROPA 1956/ca 2003 gigantische coli/partij zeer geschikt voor 
de handel waarin talloze goede complete postfrisse series, vaak in vel-
len/veldelen Absoluut zeer winstgevend voor handelaar/wederverkoper 
die graag aan de slag wil met uitzoeken/sorteren van de vele collecties, 
belangrijke prachtkoop ongeplukt € 2.000,-

67) VER.STATEN VAN AMERIKA: partij "rijp en groen" erg leuk om uit te 
zoeken, ten dele in albums/insteekboeken etc , etc Belangrijke pracht
koop' € 4.000,-

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

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

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

ZIJN DOORGAANS MEI FILATELISTISCH 

70) AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND: partij eenzijdig massagoed, 
ook wat brieven etc (50 000 strookjes) € 250,-

71) ANSICHTKAARTEN (=prentbriefkaarten) etc BILJARTEN: mooie 
veelzijdige prachtverzameling o a op oude ansichtkaarten etc , etc 
Prachtkoop' € 200,-

72) Oude en oudere ANSICHTKAARTEN ISRAEL/Palestina etc periode 
ca 1920/2000 zowel met als zonder postzegel ook synagogen, ruim 500 
stuks € 200,-

73) ANSICHTKAARTEN etc buitenlandse VORSTENHUIZEN: grote, 
mooie veelzijdige collectie/verzameling om uit te zoeken, zeer interes
sant w I vele zeldzaamheden € 200,-

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

75) ANSICHTKAARTEN oude en oudere Ver.Staten van Amerika(U S A) 
uitgebreide, belangrijke verzameling zeer gevaneerd waarin o a veel 
ongebruikelijk materiaal van periode ca 1900 -1920 (ruim 1500 kaarten 
incl zw/w topmateriaal) € 495,-

76) ANSICHTKAARTEN etc JUDAICA (in de ruimste zin des woords) grote 
speciaal-coll w i o a vele klassieke oude en oudere ansichtkaarten, 
synagogen, joodse begraafplaatsen etc etc Belangrijke, veelzijdige 
prachtkoop' € 550,-

77) BANKBILJETTEN/papiergeld partij massagoed, uitsluitend gewone en 
algemene biljetten zeer eenzijdig, wel doorgaans UNO Geschikt voor 
actie en/of beurshandel etc (ruim 5 000 biljetten) € 350,-

78) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland mooie verzameling div 
kwaliteiten, zeer gevarieerd incl mooi oud en ouder materiaal Hoge 
cat waarde' € 1.000,-

79) BANKBILJETTEN/papiergeld DUITSLAND collectie/partij om uit te 
zoeken waarin vele zeldzaamheden o a kostbare van West-Duitsland 
van rond de jaren 50 Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' € 1.050,-

80) BANKBILJETTEN/papiergeld Gehele Wereld periode ca 1910/1980 

grote, seneuze verzameling/partij incl doubletten van A tot Z incl vele 
schaarse en zeldzame biljetten o a veel in UNC-kwaliteit Zeer inte
ressant en waardevol object, zowel voor de startende verzamelaar van 
dit fascinerende verzamelgebied als de gevorderde - speciaal verza
melaar, waarin vele ongebruikelijke biljetten Belangrijke prachtkoop, 
ook geschikt voor wederverkoop/handel veilinghouder etc , etc (ruim 
1500 biljetten) Nu € 1.200,-

81) BANKBILJETTEN/papiergeld België en Luxemburg mooie verza
meling € 2.500,-

82) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland grote partij/verzameling in
cl vele topstukken Nu € 5.000,-

83) BANKBILJETTEN/papiergeld Italië mooie verzameling incl belang
rijke topstukken € 6.000,-

84) BANKBILJETTEN/papiergeld Frankrijk grote, belangrijke verzame
ling incl talloze topstukken € 7.000,-

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

86) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN mooie verzameling van deze in vele 
opzichten prachtige klassieke munten incl doubletten, ook vele zeld
zaamheden en nauwelijks bekende munten en een verzameling oude 
ansichtkaarten met gasfabrieken Belangrijke prachtkoop' (ruim 500 
stuks, ENORM hoge cat waarde) Koopje' € 425,-

87) KRUISBOOG OP POSTZEGELS thema-verz , alsmede op prentbrief-
kaart, lucifersetiket etc , etc Veelzijdige, zeer bijzondere en ongebrui
kelijke verzameling incl topmatenaal vanaf periode ca 1915 (vele col
lectors-items incl unica en vele zeldzaamheden) Prachtkoop' € 150,-

88) MILITARIA in de ruimste zin des woords o a oude ansichtkrtn f - e n 
2= wereldoorlog, mobilisatie, militairen-humor, curiosa etc , etc , etc 
Belangrijke, veelzijdige hoogst interessante prachtkoop' € 1.000,-

89) NEDERLANDSE MUNTEN 2€ cent stukken 1877/1941 de z g "plak" 
100% complete verzameling in doorsnee in goede/zeer goede kwaliteit 
(22 stuks compleet, cat w alles op P geteld € 920,-) Nu € 250,-

90) MUNTEN NEDERLAND leuke partij om uit te zoeken incl vooroorlogs 
zilver (stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en rijks
daalders) Prachtkoop en zoals natuurlijk AL onze aanbiedingen bij
zonder "preisswert"' € 700,-

91) MUNTEN/penningen/postzegels etc. Gehele Wereld en z g "numis
matische l"* dagomslagen enorm grote coli /partij merendeels in de 
sfeer van z g Franklin-Mint uitgaven, penningen veelal massief zilver 
van een hoog gehalte. Wereld Natuurfonds, jaar voor het kind etc , etc 
(oorspronkelijke uitgifte/abonnementswaarde liefst ruim € 10 000,-, nu 
gaat alles voor een kleinigheidje de deur uit € 700,-

92) MUNTEN NEDERLAND: omvangrijke collectie/partij om uit te zoeken 
w i ook mooi klassiek/19° Eeuws (o a halfjes, 2V2 cent-stukken (plak), 
stuivers-rond en vierkant, gulden en vooroorlogse njksdaalders en gou
den dukaten) ENORM hoge cat waarde'Spotkoopje' € 1.200,-

93) MUNTEN NEDERLAND penode vanaf ca 1830 grote belangrijke partij 
"rijp en groen" om uit te zoeken waarin naast veel klem en eenvoudig 
materiaal ook mooie oude en klassieke munten o a veel zilver, belang-
njke hoogst interessante prachtkoop' (vele duizenden stuks, ook bui
tenland) € 2.000,-

94) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800 
Wie durft dit aan 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-
coll /voorraad in ca 50 draagtassen en ten dele in vele albums mol ve
le zilveren munten, collecties, restanten, exotische landen etc , etc 
Ons ontbreekt de tijd om e e a uit te zoeken, 'n hele auto vol materiaal 
die in overleg gehaald/gebracht kan worden Hoogst interessante, be
langrijke, veelzijdige collectie incl topmateriaal (o a goud) etc , etc Nu 
't geheel in een keer in de voordeelaanbieding € 4.500,-

95) MUNTEN NEDERLAND incl goud en zilver grote belangrijke beleg-
gingscollectie/partij € 20.000,-

96) OLYMPIADE 1992: verz in luxe album, ENORM hoge uitg prijs €300,-
97) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc belangrijke, veelzijdige pracht-

collectie mol topmatenaal, overw oude prentbnefkaarten en cunosa 
Prachtkoop' € 2.500,-

98) PADVINDERIJ (thema) verz om uit te zoeken incl poststukken, 
prbnefkaarten incl zeer oud materiaal, ook div exclusief resp zeld
zaam, zeer mooie veelzijdige prachtkoop' € 257,50 

99) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, 
sommige ook incompleet, ook veel losse plaatjes, bijna uitsluitend in
teressante motieven Periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waarin 
vele zeldzaamheden') € 850,-

100) RIJWIELBELASTINGPLAATJES leuk partijtje om uit te zoeken 20-en 
30er jaren met en zonder ponsgat Schitterende Art-Deco ontwerpen, 
geslagen bij Rijksmunt, vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd 
(51 stuks, prachtkoop, hoge cat waarde)' € 120,-

101) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 100% compleet € 650,-
102) SIGARENBANDJES leuke, veelzijdige coli /partij om uit te zoeken, 

zeer gevaneerd incl mooi klassiek matenaal € 100,-

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

Postbanknr: 193 598 t.n.v. W. Ticman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 
Telefoon 

020 - 626 32 43 
Fax 

020 - 627 38 01 
E-mail 

willetntienian@yahoo.com 
Adres 

NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willetntienian@yahoo.com


Wij kunnen u weer een scherpe aanbieding doen in stocl<-
boeken van het 1**^ klas merk Leuchtturm. 
Natuurlijk kunt u voor postzegels van vele landen, zowel 
binnen als buiten Europa, bij ons terecht. Wij verzorgen ook 
graag uw nieuwtjesdienst. Dit kan zijn postfris of gestempeld. 
Ook thematische zegels behoren tot onze specialiteit, net zoals 
de ruime sortering catalogi voor landen en motieven. 

Kijkt u ook eens op onze website www.aeertzenphilatelie.nl. 
Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenemen
ten in binnen en buitenland waar wij met een stand zijn 
vertegenwoordigd. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11, 3466 LR WAARDER (nl) 

Tel: 00 31 (0)348 501582 Mobiel: 00 31 (0)653447302 
Fax: 00 31 (0)348 434602 e-mail: geertzen.phila@w/xs.nl 

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

POSTZEGEL' EN PARTIJENHANDEL 

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

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

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

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

61e Capebe postzegelbeurs 
Zaterdag 26 en zondag 27 november 2005 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

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

IJ {FILATELISTENVERENIGING)* 
SSEL- & LEKSTREEK-

De volgende Capelse postzegelbeurs: 
25 en 26 februari 2006. 

Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 
Nederlandstalig tijdschrift uit België 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 proeßiummer schrijft u vandaag nog naar 
K.VB.R, Werfplaats 6 te B-8000 Brugge. 

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

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

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

712 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.aeertzenphilatelie.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/


6o jaar Bevrijdin 
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat Duitsland capituleerde en er een 
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Voor veel bewoners van 
de Kanaaleilanden, die naar Engeland gevlucht waren, betekende dit 
dat ze eindelijk weer naar huis konden -the Homecoming- om zich 
te herenigen met hun achtergebleven familieleden en vrienden. Voor 
Isle of Man, had de oorlog minder directe gevolgen. In tegenstelhng 
tot Guernsey en Jersey, was dit eiland niet bezet. Er was natuurlijk wel 
schaarste en menig Manxman vocht mee om Europa te bevrijden. Ook 
de Maltese bevolking heeft enorm geleden, dood, honger, verlies van 
persoonlijke bezittingen en lange slapeloze nachten in ondergrondse 
schuilkelders tijdens de Blitz. 

De posterijen van Guernsey, Jersey, Isle of Man en Malta, willen zowel 
hun dappere bevolking als bevrijders eren middels deze historische 
postzegeluitgiften. 

Verzamel een stukje geschiedenis! 
Voor het bestellen van deze en andere postzegels kunt u naar de vakhandel gaan. 

Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt kunt u contact opnemen met: 
Filagent BV • Windbrugstraat 17-34 • 75ii '^•' Enschede • (053) 43 42 532 • info@filagent.nl 

mailto:info@filagent.nl


yrr 
Vi^: 

■ 
WRBS& E 

OPROEP EERSTEDAG 
BRIEFKAARTEN 

De eerste Nederlandse 
briefkaart verscheen op 
zondag i januari 1871. 
Inmiddels zijn er 24 
briefkaarten gevonden 
met de dagtekening i 
januari 1871. Sommige 
van deze kaarten zijn al 
op 31 december (1870) 
ter post bezorgd. Op de 

website van de vereniging 
Po&Po iwww.pompo.nl) 
is een lijst te vinden die 
alle tot nu toe gemelde 
kaarten vermeldt. 
Ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan van 
Po&Po in 2006 wil de 
vereniging tijdens de ju
bileumtenstoonstelling in 
Apeldoorn (Postex 2006) 
proberen deze kaarten 
bij elkaar te brengen en 

tentoon te stellen. Het is 
ook de bedoeling er een 
publicatie aan te wijden. 
Mocht u in het bezit 
zijn van een eerstedag
brieflcaart (al dan niet 
vermeld in de lijst op de 
Po&Powebsite) dan heb
ben wij twee vragen; 
1. Wiltu de kaart be
schikbaar stellen voor de 
jubileumtentoonstelling 
van Po&Po? 
2. Wilt u een kopie van 
voor en achterkant 
sturen naar één van 
onderstaande adressen? 
We ontvangen uw reactie 
graag uoor ijebruari 2006. 

Willy Ahlers 
Prins Bernhardstraat g 
7573 AM Oldenzaal 
telefoon 0629357358 
ahlersu;(a)ivorldonline.nl 

Jan Boon 
Sneeuwgors 11 
7827 EE Emmen 
telefoon 0620019727 
jan.boon(a)poênpo.nl 

QUADS BLIJKEN 
GEEN QUATSCH 

Het zal de bestellers in 
de Oostenrijkse plaats
jes Eggenburg, Klos
terneuburg en Gerasdorf 
op z'n minst wat afleiding 
bezorgen: de komst van 
een aantal Quads die op 
proef zullen worden 
ingezet bij de bezorging. 
Zo'n Quad is een vier
wielig, pittig motorfietsje 
dat circa 35 kilo post kan 
meetorsen  en een post
besteller, natuurlijk. 

Het is de bedoeling van 
Austria Post om de Quads in 
bergachtige gebieden in 
te zetten en dan vooral in 
de koudere perioden. Op 
de foto zien we Hermine 
Ryschawy (53), die de 'zit' 
van de haar toegewezen 

Quad even uitprobeert. 
Hermine is met het mo
torfietsje in haar schik, 
al heeft ze nog wel wat 
wensen. 'Je kunt er niet 
mee achteruitrijden,' zegt 
ze 'Dus dat wordt oplet
ten in nauwe steegjes.' 
Een ander ongemak is dat 
Hermine regen en sneeuw 
zal moeten trotseren, 
want een Quad is nu een
maal niet 'overdekt'. Maar 
het feit dat de Quads snel 
zijn  je kunt er veertig 
kilometer per uur mee ha
len  is een hele troost... 

ZOEKTOCHT NAAR DE 
LAATSTE DENDERMONDE 

Wat is de duurste zegel 
van België? Dat is de 
fameuze 'Kopstaande 

o Dendermonde', die niet 
° alleen de duurste, maar 
^ waarschijnblijk ook wel 
^ de zeldzaamste zegel 
= van onze Zuiderburen 
 zal zijn. Volhardend 
S speurwerk van filatelisten 
^ en handelaren hebben 
^ ervoor gezorgd dat we 
2 anno 2005 precies weten 
= hoeveel exemplaren de 

prullenbak wisten te 
ontlopen: 15 postfrisse 
en twee gestempelde, 
zo deelt Roger J.B.E. 
Verpoort, adjunctsec
retaris van de Belgische 

Academie voor Filatelie, 
ons mee. Maar zie: van 
die twee gestempelde 
zegels werd er één gesto
len en van de 15 postfrisse 
exemplaren verdween er 

een die op een veiling in 
Parijs onder de hamer had 
moeten komen. Rest
eren er in totaal dus nog 
vijftien, zult u zeggen. 
Misschien. Want het 
archiefonderzoek maakt 
duidelijk (en publicaties 
van de bekende handelaar 
Willy Balasse bevestigen 
dit verhaal) dat er in 
mei 1924 een zegel met 
velrand werd geveild 
door De Kloboukoff in 
Brussel. Na de veiling is 
dat exemplaar nooit meer 
opgedoken. Dus mocht u 
op de hoogte zijn van de 
plaats waar deze kostbare 
zegel zich bevindt, meld 
dat dan aan de heer Ver
poort; zijn emailadres is 
ruerpoort@belmoph1l.or5 

HANDELAAR KOOPT IN 
VOOR DE VOLLE MEP 

Dankzij de maandelijkse 
nieuwsbrief die we per 
email van de Deutsche 
BnefinarketiReuue ontvan
gen, kunnen we melding 
maken van een handelaar 
uit Berlijn die heel graag 
enkele Europazegel
emissies in handen 
wil krijgen. Het gaat 
om de Zwitserse serie 
uit 1959 (de 'gewone' 
Europazegels van dat jaar, 
maar dan met de opdruk 
Reunion des PTT Europe 
1959, zie de afbeelding 

hiernaast) en de Turkse 
serie uit 1989. De bewuste 
handelaar betaalt in het 
eerste geval honderd 
procent en in het tweede 
geval negentig procent 
van de cataloguswaarde 
van de zegels. Kennelijk 
zijn de genoemde emis
sies moeilijk verkrijgbaar. 

STRIPSZEGELS DOEN HET 
NOG STEEDS GOED! 

In België weten ze het 
al lang en in Frank
rijk zijn ze er nu ook 

achter: stripzegels doen 
het uitstekend bij het 
postzegelkopend publiek. 
Uit de onlangs bekendge
maakte verkoopcijfers van 
zegels die 2003 werden 
uitgegeven, blijkt dat de 
zegel van 0.46 euro met 
een afbeelding van de 
Stripcowboy Lucky Luke 
bovenaan de lijst met 
de het best verkochte 
zegels staat. En dan te 
bedenken dat het niet om 
een gewone zegel, maar 
om een zegel met toeslag 
gaat! Van de LuckyLuke
zegel werden 10.4 miljoen 
stuks aan de man/vrouw 
gebracht! 

EEN DIKKE, MAAR DURE 
KUSVANISABELLE 

Het werd op 15 augustus 
1912 een dure kus voor 
mademoisselle Isabelle van 
herberg Ca/e'du Phare. Om 
het duurder port van een 
prentbriefkaart met tekst 
te vermijden, plaatste 
de afzender onder de 
postzegel de vurige tekst 
'un gros baisser'. Dankzij 
het verbergen van zijn 
mededeling hoefde hij 
slechts een postzegel van 
één cent te plakken in 
plaats van vijf cent. Vier 
cent was in 1912 een groot 
bedrag. Helaas: de post
beambte in het Belgische 
SintTruidenhadde 
speciaal order 
nr. 128 van 
12 november f̂) {} 
igiogoed 
gelezen. 'Uit 
de bevonden 
overtredin
gen blijkt dat 
een groot 
aantal 
zendingen. 

gefrankeerd tegen het ver
laagd tarief, vooral prent
briefkaarten, gefrankeerd 
met I centiem, onder de 
postzegel een persoon
lijke mededeling bevat
ten. Over zulke zendingen 
hoeft bijzonder toezicht 
te worden gehouden om 
dat bedrog te verijdelen.' 
De beambte weekte de 
zegel los, ontdekte het 
bedrog en beboette de 
kaart met 'het ont
brekende briefport'. De 
dikke kus ging maar liefst 
20 cent kosten. Dank 
aan 't Dijkenaartje van 
hobby en verzamelclub 
Begijnendijk in België, 
dat deze geschiedenis 
voor u vasdegde. 

http://www.po-m-po.nl
mailto:ruerpoort@belmoph1l.or5


SHPE Testapparatuur 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerk
zoeker + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met 
de Signoscope, het eerste optische electnsche water-
merkzoeker en onderzoeksapparaat 
Naast waternnerken, kunt u papier-
onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken. 

Signoscope T1 9886 € 172,50 
adapter T1 9887 € 1 5 , -
Signoscope T2 9875 € 77,50 
adapter T2 9876 € 12,50 

mPERFOtron/c ^Af 

het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat 
Voor de postzegels zonder een enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken. 

peBfO tronie 

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

Voor handel portvrij boven € 75,- exci. BTW, indien er geen post-
zegelhandel m de nabijheid is, toezending aan particuiieren, portvrij 
boven de € 25,-. 

OflW 
KSTMBBES 
U1Î <BÜUAG 

Office des Timbres 
4, rue d'Epernay L-2992 Luxembourg 

www.philately.lu PaT 
LUXEMBOURG 

785 
Tel. (+352) 4088-8840-Fax (+352)40 68 68 

http://www.philately.lu


BELGISCH POSTMUSEUM 
WORDT NIET HEROPEND 

We gaan het postmu-
seum niet heropenen,' 
verklaarde Piet van Spey-
broeck, woordvoerder van 
De Post in België, onlangs. 
'Dit is geen opdracht voor 
De Post en wij hebben ook 
geen ervaring met mu
sea.' Hij voegde er meteen 
geruststellend aan toe dat 
De Post wel zoekt naar een 
manier om de verzamelin
gen te bewaren. 'Dat 
wat zuiver filatelistisch 
is, zullen we behouden. 
De verzamelingen zijn 
veilig ondergebracht, op 
een plaats die is voorzien 
van een alarmsysteem.' 

Maar desondanks zijn 
de Belgen er niet gerust 
op. Bondsnieuuis, officieel 
orgaan van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen, zet 
vraagtekens bij de gang 
van zaken. 'Hoe kun
nen we de verzamelin
gen ooit nog zien als 
ze op een veilige plaats 
zijn opgesloten? Wat 
gebeurt er met de minder 
waardevolle stukken? En 
hoe gaat het met de biblio
theek? Zal zij ook in vei
ligheid gebracht worden 
of wordt zij toevertrouwd 
aan een instelling die zich 
bezighoudt met de vernie
tiging van oud papier?' 
Wordt vervolgd... 

ZOUT BEHOUDT DE 
KLEUREN! 

Mevrouw Oranje-Buijte-
laar heeft een net iets 
andere methode voor het 
afweken van postzegels 
dan gebruikelijk, zo lezen 
we in het blad Fiia Ede. Zij 
vult een bak met heet wa
ter en lost daar een beetje 
zout in op. Daarna wordt 
koud water toegevoegd 
tot het water lauw is. Wie 
de zegels in dit water 
doet, kan na tien minuten 
de meeste van de bodem 
halen. Voordeel, zo laat 
mevrouw Oranje-Buijte-
laar ons weten, is dat het 
zoute water de kleuren 
vasthoudt. 

TAIWANESE POSTERIJEN: 
BELEGEN FRUIT? 

Op i6 mei verschenen op 
Taiwan zegels met afbeel
dingen van vruchten. 
Mochten verzamelaars 
van het land er een soort 
Aha-Erlebms bij krijgen, 

dan is dat terecht, want 
dezelfde zegels ver
schenen al eerder. Er is 
dan ook sprake van een 
herdruk. Nog niet bekend 
is of- en zo ja hoe - de 
nieuwe oplage van de 
oorspronkelijke oplage te 
onderscheiden valt. 

MAILER MET VERSTANSTE 
ROUWZEGELS 

Arjen Dragt uit Hoorn 
laat weten een mailer van 
vijftig zegels te hebben 
gekocht met daarin de 
rouwzegel van 39 cent. 
In die mailer is de stans 
zodanig verschoven, dat 
alle zegels verminkt zijn. 
Onderstaande afbeelding 

(en dan vooral de detail
opname) laat zien dat de 
stans ergens tussen de 
aanduiding '0.39' en het 
euroteken doorloopt. De 
variant van Arjen is (sa
men met een groot aantal 
andere afwijkingen bij 
Nederlandse postzegels) 
te zien op de speciale va-
riéteitenpagina van onze 
website, u)u;u).jïlatelie. 

GOED BOD VERDIENT 
EEN SOLIDE BIEDLIJST 

Toegegeven: biedformu-
lieren voor veilingen 
zijn uitermate saai. 
René Hillesum stak het 
biedformulier voor zijn 
veilingen met ingang van 
2 oktoberjl., najaren het 
'oude' model gebruikt 
te hebben, in een nieuw 
jasje, maar het resultaat 
bleef uiteraard gewoon 
saai. Ook een Finse klant 
van Rene'Hillesum Filatelie 
was kennelijk die mening 
toegedaan, want hij zond 
zijn biedingen op geheel 
eigen wijze in. Resultaat: 
een volledig van echt 
hout gemaakte kaart. 

keurig afgewerkt (zonder 
splinters) en fraai geïl
lustreerd. Het plaatselijke 
postkantoor te Moxmo 
c.q. MaVsaraaa (Zweedse/ 
Finse naam) zorgde voor 

een bijzondere afwerk
ing: een stempel om van 
te dromen! Informatie 
over de veilingen van Rene' 
Hillesum Filatelie vindt u op 
ujwuj.jilatelist.com. 

BARFOOT KREEG TOCH 
NOG EEN OPVOLGER 

Lang heeft het er naar 
uitgezien dat de bekende 
frankeermachinestem-
pelcatalogus van 
S.D. Barfoot uit de jaren 
'50 geen opvolger zou 
krijgen. Toch is het er nu 
van gekomen, dankzij de 
Amerikanen Joel Hawkins 
en Richard Stambaugh, 
zolaatJaapAvisons 
weten; hij verwijst naar 
informatie op de website 
UJWUJ.jrankeerstempel.nl. 
Hawkins en Stambaugh 
zorgden ervoor dat er 
een meer dan mooie 
vervanger op de markt 
kwam, die de titel The 
international Postage Meter 
Stamp Catalog draagt. Het 

Postage Meter 
Stamp Catalog 

gaat om een boekwerk 
van meer dan 1.200 pagi
na's, die zijn geïllustreerd 
met zo'n 6.500 afbeel
dingen. Een karwei dat 
je als een 'marathonklus' 
zou mogen betitelen; het 
tweetal is er dan ook meer 
dan tien jaar mee bezig 
geweest. 

DOWNLOAD STUKJES 
VAN DE MICHEU 

Je verzamelt Spaans An
dorra en wil graag over 
een Michel-catalogus van 
dat gebied beschikken. 
Da's lastig, want dan ben 
je min of meer verplicht 
om het tweede deel van 
Michels Europacatalogus 
aan te schaffen - een dure 
grap! Daar heeft Michel 
iets op gevonden: u kunt 
voortaan elk Europees 
land apart downloaden, 
wuJUJ.ciando.com. De 
prijzen variëren van een 
paar euro (voor Andorra 
Spaans, bijvoorbeeld) 
tot ca. twintig euro. De 
catalogusextracten zijn 
in kleur voor zover het Eu
ropese gebieden betreft. 

DERDE 'AUDREY 
HEPBURN'DUIKT OP 

In 2001 was er veel te 
doen over een zegel die 
het portret toonde van de 
filmster Audrey Hepburn. 
De zegel zou in oktober 
aan de loketten komen, 
maar omdat Deutsche Post 
ruzie kreeg met Audrey's 
zoon Sean, ging het feest 
niet door. De al gedrukte 
zegels werden vernie
tigd, met uitzondering 
van 99 velletjes die in 
eenheden van 33 stuks 
aan de ontwerpster, de 
postzegeladviesraad en 
het Duitse ministerie 
van Financien werden 
verstrekt. Ontwerpster en 
adviesraad stuurden de 
zegels braaf terug, maar 
het ministerie bleef in 
gebreke. En daarmee is 
de herkomst van de Hep-
burn-zegel die nu alweer 
enkele maanden geleden 
aan de Duitse bond werd 
voorgelegd bekend: 
die moet uit het veldeel 

afkomstig zijn dat het 
ministerie had behoren te 
vernietigen. Later dook er 
nog een exemplaar op en 
nog weer later nóg een. 
Nu zou je kunnen zeggen 
dat een zegel die officieel 
nooit werd uitgegeven 
eigenlijk geen 
waarde behoort te 
hebben. Maar zo 
werkt dat niet, in 
filatelieland: zulke 
non-e'mis doen het 
juist heel goed als 
ze onder de hamer 
worden gebracht. 
Eén van de drie uit 
de prullenmand 
geredde zegels 
werd dit voorjaar, 
tijdens Naposta 2005 
geveild en dat leverde 
heel wat spektakel op: 
de hamer viel bij 58.000 
euro. En dat, terwijl de 
waarde vooraf op circa 
twintigduizend euro was 
geschat! Maar de sensatie 
werd nog groter toen 
de derde Hepburn werd 
geveild, begin oktober. 

bij Ulrich Felzmann in 
Düsseldorf (Duitsland). 
Het bijzondere aan dit 
laatste exemplaar is, dat 
het is voorzien van een 
stukje velrand met een 
bedrukking waarin de 
Hepburn-zegel nog eens 

herhaald wordt. Deson
danks was het een grote 
verrassing dat de zegel 
uiteindelijk voor 13 5.000 
euro werd toegeslagen. 
Wie recente Duitse kilo
waar in zijn bezit heeft, 
doet er goed aan eens 
goed te snuffelen... 
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Veiling Nr. 90 
wordt gehouden 

op zaterdag 19 november 2005 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard410, 1824 XT Alkmaar, 
Tel 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail; insutinde@wanadoo.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 
INKOOP! 

Wij kopen graag 
Speciaalkollekties 

Buitenland 
en 

Nederland 

INKOOP! 
Ook te koop gevraagd: 
POSTFRIS Nederland 

Vooral na 1940 

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

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

BIGGER AND 
BETTER THAN 
EVER BEEfflREL 

ÊORNIAT_iiM!mJ 

EASY-TO-READ • MORE VARIETY 
• MORE IMAGES • MORE LOTS 
THOUSANDS OF FASCINATING 

ITEMS AND COLLECTIONS 
STAMPS FROM AROUND 

THE WORLD 
LOTS FROM 

£15 TO £15,000 

SEND THE COUPON TODAY FOR YOUR F R E E 
COPY OF OUR NEW CATALOGUE OR ACCESS OUR 

ON LINE SALES AT w w w . s a n d a f a y r e . c o m 

T H E W O R L D S LARGEST MAIL BID COMPANY 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA16 8XN, UK 
Tel:-1-44 (0)1565 653214 Fax -1-44(0)1565 651637 
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Address [ 

Postcode [ 

1 E moil 
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Bouen: de nieuiue 'Mooi Nedcrlond'ucllctjes uan Papendrecht en Roermond; het gaat om het negende en tiende 
velletje in de reeks. Onder op 14 oktober uerschenen tiuee 'Mooi Nederlond'uelletjes maarin olie tien tot nu toe 
geëerde plootsen len plekje hebben gekregen Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam, Roermond, Goes, Bolsuiord, 
Monnickendom, Nederland, Weesp en Papendrecht. Deze 'uerzameluelletjes' zijn ouerol uerkrijgboor. 

14 OKTOBER: VIERMAAL 
'MOOI NEDERLAND' 

Maar liefst vier velle
tjes uit de reeks 'Mooi 
Nederland' kwamen op 14 
oktober aan de loketten: 
twee 'gewone' en twee 
verzamelvelletjes. 
De gewone velletjes zijn 
gewijd aan de plaatsen 
Roermond en Papen
drecht en bevatten weer 
vijf dezelfde gegomde 
postzegels van € 0.39. 
De twee velletjes waren 
ditmaal niet uitsluitend 
in de bewuste plaatsen te 
koop, maar ook op Postex 
2005 in Apeldoorn (14,15 
en 16 oktober jL). Met het 
verschijnen van deze twee 
velletjes is de serie voor 
2005 compleet. 

Papendrecht 
Papendrecht is weerge
geven als het dijkdorp 
dat het van oudsher 
is. Al in vroeger tijden 
was de nederzetting de 
toegangspoort tot de 
Alblasserwaard, als je 
uit Dordrecht l<wam. 
Papendrecht dankt zijn 
naam hieraan: in vroeger 
dagen staken rooms
katholieken, ook wel 
'papen' genaamd, op de 
doorwaadbare plek in 
de rivier (tricht of drecht 
genaamd) over, of ze 
onderhielden er een 
veerdienst. Tegenwoordig 
is er nog steeds een pont 
van en naar Dordrecht. In 
het postzegelvel is rechts 
de haven te zien waar ook 
deze pont aanmeert. 
Om wat bij te verdienen 
verbouwden en pelden 
Papendrechters erwten, 
die ze verkochten aan 
Dordrecht. Bijnaam voor 
Papendrechters is daarom 
nog steeds enutenpeilers. 
Het erwtenpellersbeeld 
op de zegel verwijst 
hiernaar. 
De groei van Papendrecht 
was tot na de Tweede 
Wereldoorlog weinig 
spectaculair. De jaren '60 
brachten hier pas veran
dering in. Papendrecht 
groeit nu langzaam uit tot 
een plaats met een stede
lijk karakter, maar met 
behoud van veel groen; 
ook het postzegelvelletje 
maakt dit duidelijk. 

Roermond 
Links op het postzegel
velletje van Roermond 
zien we de jachthaven 

in de rivier de Roer. De 
Roermondse vlag tooit 
een van de bootjes die 
hier dobberen. Op het 
Munsterplein staat de 
muziektempel, die werd 
ontworpen is door de 
beroemde architect Pierre 
Cuypers (18271921) uit 
Roermond. Zijn naam 
wordt vaak in één adem 
genoemd met zijn creaties 
het Centraal Station en 
het Rijksmuseum in 
Amsterdam. Van groter 
belang, en ook veel repre
sentatiever voor Cuypers' 
oeuvre, zijn echter de vele 
kerken, waarvan hij er 
meer dan honderd bouw
de of restaureerde. 
Aan het Munsterplein 
staat ook de dertiende
eeuwse Munsterkerk, die 
Cuypers tussen 1863 en 
iSgo onder handen heeft 
genomen. 
Rechts van de kerk staat 
de maquette Made to last 
forever, woonhuis Cuypers 
van de hand van 
Ingeborg Meuldijks. Het 
is eenjreestylerecon
structie van het voormalig 
woonhuis van de archi
tect. Het geeft een beeld 
van het woonhuis met 
werkplaatsen van Cuy
pers. Op de postzegel 

i staan de Maria Theresia
brug en de Sint Chris
toffelkathedraal. De 
kathedraal is sinds 1853 
de zetel van het (tweede) 
bisdom Roermond, een 
functie die de kerk, met 
een rustpauze van 42 
jaar, sinds 1661 vervulde. 
Uiterst rechts op het 
postzegelvel staat het 
indrukwekkende 'monu
ment met de handjes', 
geplaatst op twee graven: 
een op het katholieke 
kerkhof en een op het 

i protestante. De muur 
die de twee kerkhoven 
scheidt wordt overbrugd 

^ door de in elkaar grijpen
de handen die de twee 
geliefden symboliseren 
die er begraven liggen. 

Behalve de twee nieuwe 
velletjes verschenen op 14 

j oktober ook twee verza
melvelletjes, met daarin 
alle tot nu verschenen 
MooiNederlandzegels. 
In het ene vel treffen we 

j Nijmegen, Rotterdam, 
Amsterdam, Roermond 

' en Goes aan, het andere 
bevat Bolsward, Mon

I nickendam, Nederland, 
I Weesp en Papendrecht. 
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Nederland is weer twee op 8 november 'Nijntje'. 
prestigeboekjes rijker. Op De prijs van beide boekjes 
14 oktober verscheen het is gelijk aan die van de 
boekje 'Mooi Nederland', vorige boekjes: 9.95. 

14 OfOOBEi: 
SPOORWEGMÜSEUM 

Ter gelegenheid van 
de heropening van het 
Spoorwegmuseum in 
Utrecht, in juni van dit 
jaar, gafTPGPost op 14 
oktober een velletje uit 
van tien zegels van 0.39 
in vier verschillende 
ontwerpen. Niet alleen 
de gerenoveerde Blauiüe 
En̂ el is op het velletje te 
zien, ook een stoomloc 
van het type 3737 (de 
laatste locomotief die op 
Nederlandse rails reed) is 
present. Van 1911 tot 1958 
deed de trein dienst, om 
daarna een plek te krijgen 
in het Spoorwegmuseum. 
De zogenoemde Blauwe 
Engel, een diesel-electrisch 
treinstel, reed begin jaren 
'50 van de vorige eeuw op 
de niet-geëlektrificeerde 
baanvakken in Nederland. 
De trein, die nu weer in 
het museum staat, werd 
opgeknapt door deelne
mers aan een werkgele-
genheidstraject. 
Er staan ook twee moder
ne treinen op het velletje; 
de Koploper en de ICE. 
Het velletje werd ontwor
pen door bureau Kummer 
& Herrman uit Utrecht. 
De oplage is 0.36 miljoen 
velletjes, de frankeergel-
digsperiode is vooralsnog 
onbepaald. 

tbircPosT K I N D E R P O S T Z E G E L A C T I E 2 0 0 5 

8 NOWEMB«: BROMÄ'S 
'VEILIG EN WEl'-ZEGEU 

Op 8 november versche
nen de jaarlijkse Kinder
postzegels, ditmaal op 
het thema Veily en luel. De 
postzegels zijn voorzien 
van tekeningen van het 
wereldberoemde figuurtje 
Nijntje van de hand van 
Dick Bruna. 
De velletjes bevatten zes 
gegomde zegels met een 
waarde van 0.39-1-0.19. 
De zegels worden uitge
geven in samenwerking 
met de Stichting Kinder
postzegels Nederland, 

die met de opbrengst 
van de toeslag projecten 
voor kansarme kinderen 
in binnen- en buitenland 
steunt. 
Het velletje maakt 
duidelijk dat een veilige 
leefomgeving niet voor 
elk kind vanzelfsprekend 
is. Ruzie, oorlog, ziekte 
en andere oorzaken kun
nen er voor zorgen dat 
een kind zich onveilig 
voelt. Kinderen moeten 
leren hoe ze omgaan met 
de verschillen tussen de 
bevolkingsgroepen in 
hun leefomgeving. Dat 
kan tot spanningen en tot 

! een gevoel van onbeha
gen leiden. Nijntje kan 
worden beschouwd als 
een universeel symbool 
van vrede, geborgenheid 

i en veiligheid. 
De Kinderpostzegels zijn 
zolang de voorraad strekt 
verkrijgbaar bij de Collect 
Club in Groningen, via 
wwwApgpost.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
De zegels zijn ook ver
krijgbaar op de website 
u;u)u;.kinderpostzegels.nl. 
De geldigheidsduur van 

' deze zegels (oplage: 
j 5.6 miljoen velletjes) is 

onbepaald. 

Eengmp uit het emissieprot]ramma van 2006 (eerste halfjaar) 

I EMt^AiE^ ciiiSTE 
HALFJAAR 2006 

I Op 14 oktober jl. maakte 
I TPGPost het emissie

programma voor het 
1 eerste halfjaar van 2006 

bekend. Het programma, 
dat behalve een aantal 
vertrouwde emissies ook 
enkele verrassingen ver
toont, ziet er zo uit: 

2 januari 
I Koningin Beatrix; velletje 

met 5 postzegels van 
€0.65 (zelfklevend). 
Koningin Beatrix; velletje 
met 5 postzegels van 
€0.80 (zelfklevend). 
10 voor Nederland; vel
letje met 10 verschillende 
postzegels van €0.39 en 
mailer met 50 dezelfde 
(zelfklevend). 

I 5 voor Europa; velletje 
met 5 verschillende 
postzegels van €0.69 en 

< mailer met 50 dezelfde 
(zelfldevend). 
5 voor buiten Europa; vel
letje met 5 verschillende 
postzegels van €0.85 
(zelfklevend). 

I februari 
Mooi Nederland-Leiden; 
velletje met 5 postzegels 
van €0.39 (gegomd). 

3 februari 
Mooi Nederland-Sittard; 
velletje met 5 postzegels 
van €0.39 (gegomd). 

i 10 februari 
Olympische Winter
spelen; velletje met 2 
verschillende postzegels 
van €0.39 (zelfklevend). 

22 maart 
Bomen: lente; velletje 

met 10 postzegels (twee 
verschillende versies) van 
€0.39 (gegomd). 

4 april 
Zomerzegels 2006: 
leesplankje; twee velletjes 
met elk drie verschil
lende postzegels van 
€0.39-1-0.19 (gegomd). 

28 april 
Mooi Nederland-Vlieland; 
velletje met 5 postzegels 
van €0.39 (gegomd). 

15 mei 
TNT postzegel; velletje 
met 10 postzegels van 
€0.39 (gegomd). 

24 mei 
Mooi Nederland-Woudri-
chem; velletje met 5 
postzegels van €0.39 
(gegomd). 

2 juni 
Mooi Nederland-Schoon
hoven; velletje met 5 
postzegels van €0.39 
(gegomd). 
Mooi Nederland-Enkhui-
zen; velletje met 5 postze
gels van €0.39 (gegomd). 

6 juni 
400 Jaar Rembrandt; vel
letje met I postzegel van 
€5-75 (gegomd). 
De keuze van Nederland; 
velletje met 10 postzegels 
waarvan 5 verschillend 
van €0.39 (gegomd). 

21 juni 
Bomen: zomer; velletje 
met 10 postzegels (twee 
verschillende versies) van 
€0.39 (gegomd). 

[wijzigingen voorbehouden) 

http://wwwApgpost.nl
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SAMENWERKING 
NEDERUND-CHINA 

TNT en Chinapost gaan 
samenwerken op het vlak 
van internationaal ex-
presvervoer en van direct 
mailing. Op 22 september 
2005 verscheen een blokje 
met tien zegels (tweemaal 
vijf) met twee verschil
lende afbeeldingen op 
het thema 'watermanage
ment'. Tegelijkertijd - dus 
ook op 22 september 
2005 - verschenen in Chi
na twee blokjes van acht 
zegels (viermaal twee) 
van 80 fen. Het eerste 
blokje met de afbeelding 
van een Chinees waterrad 
en het tweede blokje met 
de afbeeldmg van een 
Nederlandse poldermo-
len. In het Nederlandse 
blok zitten de zegels met 
de poldermolen links, die 
met het waterrad rechts. 
Zie afbeeldingen. 
De Nederlandse blokjes 
zijn gedrukt in offset bij 
Joh. Enschedé en Zonen, 
Haarlem op een Mit-
subishi-pers, de Chinese 
zegels zijn gedrukt in 
rasterdiepdruk aan de rol 
met gegraveerde cilinders 
op een van oorsprong 
Zwitsese drukpers van 
Winckler Fallert. Deze 
pers was ooit, in 1959, 
door Tsjechoslowaakse 
ingenieurs - die als een 
van de eersten in het toen
malige Oostblok ervaring 
hadden met zo'n pers 
- geïnstalleerd in Peking. 
De drukpers is in de loop 
der jaren 'opgelapt', zo 
begreep ik van mevrouw 
Han Wei, waarnemend 
directeur van de post-
drukkerij in Peking. 
Mevrouw Han was met 
een grote delegatie van 
de Chinese posterijen in 
Nederland, ter gelegen
heid van de aanbiedmg 
van de nieuwe zegels. 
Een Goebel-drukpers (die 
de mogelijkheid bood 
tot een combinatie van 
plaatdruk en offsetdruk) 
die bijna twintig jaar 
draaide in de Zwitserse 

postdrukkerij in Bern, 
werd na het sluiten van 
de drukkerij in Bern 'over
gevlogen' naar Peking 
en IS inmiddels - ook 
deze informatie komt 
van mevrouw Han - in 
gebruik genomen voor 
het drukken van Chinese 
zegels. Drie postzegel-
emissies zijn al op deze 
wijze vervaardigd. 
Misschien moeten we niet 
vreemd opkijken als op 
korte termijn de samen
werking Nederland-China 
uitmondt in het laten 
drukken van Nederlandse 
zegels in Peking! 

HANGBOEKJES 
KONINGIN BEATRIX 

De Beatrix-hangboekjes 
met zegels van 39 cent 
(open hangoog) hebben 
sinds september ook een 
wijziging gekregen in de 
rillijn. De beschadiging 
van het dertiende rilgat 
(het rechters tuk was 
afgebroken en liet slechts 
een fijne 'moet' zien) was 
al eerder bij deze emissie 
aangetroffen en daarna 
ook nog bij de hangblok-
jes van 25 cent. Nieuw 
is een beschadigd zesde 
rilgat bij hetzelfde blokje. 
Met andere woorden: er 
zijn nu twee beschadigde 
rilgaten van dezelfde 
rillijn! 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon(3)xs4all.nl 
website: wv\Tv.xs4all.nl/~dziewon/fila/druktech.htra 

WORLDPACK BASIC 
EN SPECIAL 

Medio september was 
al een aantal producten 
met de vermelding World 
Pack vervangen, te weten 
de formulieren/stickers 
voor de pakketpost (zie 
afbeeldingen). De een
voudige tarieflijsten zijn 
inmiddels ook vervangen 
en dragen de datumaan
duiding september 2005 
(lijst Pakkettarieven), 
respectievelijk oktober 
2005 (lijstPosttarieven). 
Waarom dit verschil? De 
wat lijviger tariefboekjes 
zijn (nog) niet vervangen. 
Een rood bedrukt kaartje 

waarin de naamswijzig
ing staat wordt met zo'n 
boekje meegegeven. 
De met enige tamtam 
aangekondigde vervang
ing van het geïntegreerde 
hangboekje met vijftig 
zegels van 65 cent is iets 
anders verlopen dan ver
wacht. Alle hangboekjes 
werden teruggestuurd, 
zodat in de week van 
23 september 2005 een 
nieuwe versie verwacht 
kon worden. En inder
daad: aan het begin van 
die week kwamen pakken 
hangboekjes binnen. 
Bij nadere beschouwing 
- niet alle baliemede
werkers hadden dit 

door - bleken dit echter 
gewoon de 'oude' boekjes 
te zijn: opengemaakt, van 
een inlegkaartje voorzien 
(hetzelfde als dat van de 
tariefboekjes) en weer 
dichtgemaakt met een 
klein, rond en doorzichtig 
stickertje! De eerste reac
tie was uiteraard: 'Heb
ben we daarvoor alles 
moeten terugsturen?' 
In tweede instantie re-
ahseerde men zich dat de 
gevolgde methode voor 
TPGPost juridisch gezien 
de enig juiste was: men 
kon het bedrijf niet het 
verwijt maken dat de oude 
versie niet uit de roulatie 
was gehaald. 

t/m 30 kg naai Itnätn binnrn ót Europe« Uniï 

hutnirlte vermeld op h« pakket rowel öe voded g« gigeveni mn de 
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Per 1 oktober 2005 hïsftTPC Post de naamgevinj 
uan Worldpack Basic en Worldpack Special 
veranderd in Internationaal Pakket Basis 

respectievelijk Internationaal Pakket Plus. 
De oude namen worden per 1 oktober 2005 niet 

meer gebruikt. 
Voor meer informatie zie www.tpgpost.nl. 

MOLEN-HANGBLOKJES 
HERDRUKT 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek meldden 
we al dat de zegels in het 
type-'Molen' herdrukt 
zouden zijn. Afgezien 
van andere kenmerken 

bij de rillijn (die tegelijk 
met het hangoog wordt 
gestanst) blijken ook de 
hangogen anders te zijn: 
de hechtpunten, die voor
heen circa 0.8 mm breed 
waren, meten nu i.o mm. 
De eerste oplage met de 
o.8mm brede hecht

punten lijkt inmiddels 
nergens meer te vinden 
te zijn. Het Molen-blokje 
wordt heel goed verkocht; 
op de verkooppunten in 
de supermarkten (Albert 
Heyn e.d.) is dit blokje 
de bron voor zegels van 
39 cent. 

http://www.tpgpost.nl


15JAARKLUSSEND0RF 
IN 2004 

Sommige nog onlangs 
intensief verzamelde 
gebieden zijn geheel in 
de vergetelheid geraakt. 
Zo zijn de Inhuldigings
zegels van koningin 
Beatrix (ig8o/8i), die des
tijds heel gespecialiseerd 
werden verzameld, 
uit de belangstelling 
geraakt. Ze worden in de 
catalogi in uiterst versim
pelde vorm beschreven en 
wel zodanig dat begin
nende verzamelaars nu, 
vijfentwintig jaar later, 
niet kunnen vermoeden 
wat er voor interes
sants aan deze zegels te 
beleven valt. Het 25-jarig 
regeringsjubileum heeft 
daar vooralsnog geen 
verandering in gebracht. 
Iets dergelijks is ook 
gebeurd met de zegels die 
vanaf 1989 (tot in 2001) 
uit de Klussendorf-auto-
maten konden worden 
'getrokken'. De NVPH-
catalogus heeft deze 
zegels met ingang van 
de editie 2004 eindelijk 
enige ruimte gegeven en 
de Specialiteiten-catalo
gus zelfs nog iets meer, 
maar echte druktech-
nische c.q. 'klassiek-
filatelistische' studie is er 
nooit naar gedaan. 
De wederwaardigheden 
van de automaten en wat 
er allemaal mis is gegaan 
is daarentegen gelukkig 
wel uitvoerig beschreven, 
namelijk in het bulle
tin van de studiegroep 
Postaumaat, in de periode 
1989-2001. 

Op 22 augustus 1989 wer
den de eerste postzegel
automaten van het merk 
Klussendorf in gebruik 
genomen. Nieuw voor 
Nederland was het feit dat 
de waardeaanduiding van 
de postzegel pas op het 
moment van de instelling 
van de automaat door de 
klant werd aangebracht. 
Anders dan bij een afdruk 
van een frankeermachine 
op een etiket, konden 
deze zegels op een wille
keurig ander moment 
(zolang de zegels fran-

keergeldigheid bezaten) 
en plaats (binnen Ne
derland) voor frankering 
worden benut. 
In de loop van vier jaar 
werden zo'n dertig 
verschillende frankeer-
waarden instelbaar ge
maakt op de automaten. 
Voor zover bekend zijn 
van de voorbedrukte 
zegelrollen - de rollen 
van 2.000 stuks die in 
de automaat werden ge
plaatst - door Enschedé 
in Haarlem niet meer dan 
drie oplagen vervaardigd. 
Twee oplagen heb ik in
dertijd in deze rubriek be
schreven. De derde - tus
sentijds geproduceerde 
oplage - is voorzover ik 
weet niet in het Museum 
voor Communicatie 
terechtgekomen. De drie 
oplagen zijn goed van 
elkaar te onderscheiden, 
dankzij de kenmerken 
raster, drukrichting en 
perforatiegat. 
De zegelrollen waren aan 
de achterzijde, om de vijf 
zegels, voorzien van een 
uit vier cijfers bestaand 
rugnummer. De verzame
laars maken onderscheid 
in de rugnummering naar 
de afmetingen van deze 
cijfers, de richting waarin 
de nummers oplopen, 
de stand van de num
mers ten opzichte van het 
zegelbeeld en de mate 
waarin de cijfers dichter 
op elkaar staan. Alles 
bij elkaar zijn er 5 typen 
rugnummers, waarbij 
de eerste drie typen al
leen bij de eerste oplage 
voorkomen. Van de drie 
oplagen die we van elkaar 
kunnen onderscheiden 
is alleen de eerste, aan 
de hand van de rugnum-
mertypen, nog verder uit 
te splitsen. 

Bij de eerste twee oplagen 
maakte Joh. Enschedé 
nog gebruik van geetste 
cilinders. Pas bij de derde 
oplage werd de Helio 
Klischograf gebruikt om 
de cilinder te graveren. 

~\^' 

Close-up (gê raueerde cilinder). 

Het verschil is het beste te 
zien aan de blauwe 
lijntjes en aan het 'groene' 
driehoekje onderin de 
tekening. Bij de geetste 
cilinders zijn de raster-
puntjes vierkant en staan 
ze op hun punt, bij de 
graveerde cilinders zijn de 
rasterpunten ruitvormige 
'Wybertjes'. De blauwe 
lijntjes zien er eerst 
uit als een reeks losse 
blauwe rondjes naast of 
boven elkaar, maar bij 
de gegraveerde cilinders 
zijn de lijnen golfvormig, 
de punten zoals gezegd 
ruitvormig. 

Hoe herken je de eerste 
twee oplagen? 
Bij de eerste oplage loopt 
de drukinkt naar beneden 
uit en als naar de achter
kant van de zegels wordt 
gekeken, zien we bij de 
halfronde gaten restjes 
papier vanuit het gat naar 
de zegels gebogen - en 
wel naar boven gericht! 
Het beste is dit te zien bij 
de gaten onderin, met een 
restje papier naar boven 
gericht. 

Bij de tweede oplage is 
alles tegengesteld. De 
drukinkt loop naar boven 
uit, de restjes papier zijn 
naar beneden gebogen (te 
zien aan de gaten aan de 
bovenkant). 
Voor de derde oplage 
geldt hetzelfde als voor 
de tweede oplage, zij het 
dat nu de drukcilinders 
anders zijn - met raster
puntjes in de 'Wybertjes'-
vorm! 
Alle drie de oplagen 

zijn derhalve zonder 
dat er een zegel met 
een rugnummer nodig 
is, van elkaar te onder
scheiden. Ook gebruikt, 
afgeweekt materiaal blijft 
te herkennen omdat de 
restjes papier bij het 
afweken niet verdwijnen. 
Bij zegels 'op stuk' zal 
echter naar het raster en 
het uitvloeien van de inkt 
moeten worden gekeken; 
een sterk vergrotende 
loep komt hierbij goed 
van pas. 

In de automaat werden de 
zegelrollen bedrukt met 
een inktlint dat normaal 
gesproken zwart was. Er 
zijn bij enkele kantoren 
echter ook rood/zwarte, 
zwart/rode en blauwe 
inktlinten gebruikt: als 
noodmaatregel, wanneer 
de centraal geregelde 
vervanging van de 
standaardlinten te lang 
op zich liet wachten. In 
principe zijn de linten 
te onderscheiden aan de 
hand van de structuur van 
het lint; analoog aan het 
systeem van het opmeten 
van gedrukte rasters kun
nen ook de inktstippen 
horizontaal en verticaal 
worden opgemeten. 
In het Postaumaat-bulle-
tin is ooit, naar aanlei
ding van de rood/zwarte 
linten in Boxtel, over 
het verschil in aantal 
lijnen (per twee mil
limeter in horizontale 
richting) - elf in plaats 
van de gebruikelijke tien 
- geschreven. Nadien is 
dit onderwerp niet meer 
ter sprake gekomen. Jam
mer, want spectaculairder 
bleek het bestaan van 
een nogal grof lint met 
slechts negen lijnen per 
twee millimeter! 

(wordt uervolfld) 

Hierboven normaal 'inlrtlmt-raster' (bouen) en hctgroue, g-lijns raster 
(onder) Hieronder typisch beeld van At 'perforatiê atcn' 



SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE POSTZEGELS UIT DE JAARGANG 2 0 0 5 : 
TERUGBLIK LEVERT GENUANCEERD BEELD OP 
Nu de herfst al weer een 
flink stuk op weg is, 
kunnen we terugkijken 
op wat het jaar 2005 - als 
het om Belgische zegels 
gaat - ons gebracht heeft. 
Laten we eerst naar de wat 
minder plezierige zaken 
kijken, dan blijft er nog 
voldoende ruimte over 
voor de goede kanten. 

Groot aantal zegels 
Het voornaamste bezwaar 
dat verzamelaars richting 
De Post zullen maken, is 
het grote aantal zegels dat 
in 2005 werd uitgegeven. 
Vooral het feit dat ze in 
blokken en hangboekjes 
werden uitgegeven (waar
bij sommige zegels dus 
verplicht meerdere malen 
moesten worden aange
schaft:) zal daarbij een rol 
spelen. Het is trouwens 
een geluid dat de verza
melaar van Nederlandse 
zegels niet vreemd in de 
oren zal klinken. 

Unieke nummering 
Positief daarentegen is 
dat De Post voortdurend 
speels en creatief omgaat 
met de zegels en dat het 
bedrijf eigentijdse onder
werpen kiest. 
Verzamelaars krijgen 
ruim de tijd om zich 
voor te bereiden op wat 
hen het komende jaar te 
wachten staat. Het uitgif
teprogramma wordt in 
België steeds vooraf, voor 
het hele jaar prijsgegeven. 
In België bestaat geen 
vrees om zich aan koud 
water te branden, zoals 
in Nederland de laatste 
jaren gebruikelijk is 
geworden. Als de tarieven 
gewijzigd worden, past 
men de waarden gewoon 

o aan en als er in een vroeg 
° stadium een emissie 
^ tussen geschoven wordt, 
^ schuift de nummering op. 
= Welke nummering zult u 
=- misschien vragen? 
2 Sinds 25 maart 1962 
^ wordt op de bijzondere 
i uitgiften van België het 
2 jaar van uitgifte vermeld. 

Dit is een gevolg van 
een Ministerieel Besluit 
van 2 oktober 1961, dat 
bepaalde dat alle op 
dat moment geldige en 
de nog te verschijnen 
postzegels voortaan een 
onbepaalde geldigheids
duur zouden hebben. Per 
15 februari 1975 kwam 
daar nog eens bij een 
volgnummer per emissie, 
met een onderverdeling 
naar waarden binnen een 
serie. Bijvoorbeeld i, 2, 
3a, 3b, 3C,4, 5a, 5b, 6, 7, 
8a, 8b, 8c, enzovoort. Dat 
alles naast de initialen van 
de ontwerper, respectie
velijk de graveur. 
Dezelfde nummering 
wordt gehanteerd in de 
folders van de filatelisti-
sche dienst. Als emis
sies niet gepland waren, 
vinden we tussengescho-
ven nummers: 8bis of 
zelfs 6bis, 6ter, öquater, 
öquinto (vier zegels in 
september 1981!). En bin
nen deze emissies weer 
eventueel een letterverde
ling: bis a, bis b etc. 
Het heeft me altijd ver
baasd - en het verbaast 
me trouwens nog steeds 
- dat behalve De Post 
niemand iets met die 
nummering doet. Zelfs de 
Belgische Postzegel-Han
delskamer, uitgever van 
de OCB-catalogus doet er 
niets mee, om nog maar 
te zwijgen van de lijsten 
die de Wereldpostunie en 
de WADP bijhouden. 
In 2005 was de De Post 
koploper op het gebied 
van de uitgifte van toe
slagzegels ten behoeve 
van de Tsunami-slachtof-
fers. Het kleine blokje 
'175 jaar België' had al 
6bis gekregen in het na
jaar ervoor, de zegels voor 
'Belgica 2006' gingen van 
7 naar 8! En zo schoof 
alles op. 

Geurtje 
De zegels ter gelegenheid 
van de Gentse Floralien, 
met hun afbeeldingen 
van rozen, kregen een 

792r3r2oo5(i9l^) 0 . 6 0 * 
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De Post vooraet de Belgische zfgels uan nummers, soms zeljs Mn subnummers. 

parfumgeur - dat was 
filatelistisch gezien geen 
primeur (eerder konden 
al de geuren van Zwitser
se chocolade, Nederland
se bloemen en dito koffie 
worden opgesnoven), 
maar leuk was het wèl. 

Astérix 
Belgen die België op de 
kaart weten te zetten 
krijgen van De Post al 
tijdens hun leven een 
postzegel. Dat gebeurde 
al eerder met twee Bel
gische toptennissterren 
en in 2005 kwamen de 
Belgische judoka's aan de 
beurt (presteren Neder
landse sporters eigenlijk 
ooit wel eens iets dat een 
postzegel waard is?!). 
Stripverhalen op postze
gels: het lijkt een mono
polie van de Belgen en 
de Fransen. In 2005 jaar 
zagen we Michel Vaillant, 

• 00 2005(19tera) 0 . 6 0 
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het Museum voor het 
Beeldverhaal en op de val
reep zelfs de Pools-Franse 
Astérix! We mogen er na
tuurlijk niet over klagen 
dat De Post de belangstel
ling van de jeugd poogt 
te vangen. Trouwens, 
ook de 'oudere jongeren' 
onder de verzamelaars 
komen aan hun trekken. 
Vorig jaar werden de 
jazz-üefhebbers bediend 
en dit jaar was het de 
beurt aan de harmonie-
en fanfaregenieters. Om 
over de aandacht voor 
het geschreven woord 
maar niet te spreken: Van 
Dale , Grevisse, Sabbe en 
Masson. Helemaal dol 

wordt het met de zegels 
gewijd aan historische 
gebeurtenissen: 175 jaar 
zelfstandig België en 25 
jaar Federatief verband. 

Zelfklevers 
Voor filatelisten is de 
uitgifte van zelfklevende 
zegels een twijfelachtig 
genoegen. De gevolgen 
van het vroeg of laat gaan 
'lekken' van de kleefstof 

- heel tevreden over is. Dit 
geld ook voor De Post; het 
bedrijf heeft kennelijk het 
beleid geadopteerd om 
diverse gelegenheidse-
missies vergezeld te laten 
gaan van gemtegreerde 
hangboekjes. Er is wel 
sprake van een welwil
lende geste in de richting 
van de verzamelaars: 
behalve de kleefstoflaag 
wordt ook een extra 

ENVE 

worden nog steeds over 
de gehele wereld gevoeld. 
Verzamelaars zowel als 
handelaren krijgen te 
maken met zegelblok-
ken die in het album of 
stockboek aan elkaar of 
aan het schutblad blijven 
plakken. Voor de poste
rijen is dit uiteraard geen 
punt van overweging: 
zelfklevende zegels zijn 
in hun optiek een goede 
dienstverlening aan de 
gebruiker, die d a a r - over 
het algemeen en als het 
geen verzamelaar betreft 

synthetische gomlaag 
aangebracht die het 
afweken van de zegels 
vergemakkelijkt. 
Belgische zelfklevende 
zegels troffen we tot 
dusver voornamelijk aan 
bij de emissies in doosjes 
met rollen en bij de 
geïntegreerde hang-
boekje. Dit jaar verscheen 
een weekdieren-blokje 
in zelfklevende vorm, 
niet als boekje maar als 
geïntegreerd blokje. Het 
is een fenomeen dat in 
Nederland al sinds 1995 



Boucn: bij de hier 
bepaalde nchting 

ogebeelde achterajde uan twee dezelfde Belgische postzcgeluelleties is te zien hoe de papierrestjes m een 
uiijzen Maar omdat de tiuee blokjes 'tfte-beche' gedrulct loerden, is de richting per blokje Derschillend. 

In die gevallen waarin 
op de drukcilinder 
meer dan één blok werd 
geplaatst, gebeurde dat 
vaak zodanig dat blokken 
tête-bêche (kopstaand) 
ten opzichte van elkaar 
werden geplaatst. Dat 
viel af te leiden uit de nog 
aanwezige randbedruk-
king op de blokken in de 
kleuren geel, magenta, 
cyaanblauw en zwart. Aan 
de hand van losse zegels 
uit een blok is - afgezien 
is van de vaak moeizaam 
te herkennen drukrich-
ting (uitvloeien van de 
drukinkt in één bepaalde 
richting) - geen verschil te 
constateren. Bij de zegels 
met scheerperforaat zijn 
altijd aan de gomzijde 
papierrestjes terug te 
vinden, die vanaf de per-
foratiegaten omgeslagen 
zijn tegen de achterkant 
van de zegel aan. Dit is 
altijd maar aan één van 
vier zijden aanwezig. De 
papierrestjes zijn ook na 
afweken nog aanwezig en 
kunnen dus ook bij losse 
zegels die afkomstig zijn 
van tête-bêche staande 
blokken aan verschillende 
zijden terug te vinden 
zijn. 

Cilinderopmaak 
Een voorbeeld: bij de 
blokken die in samen
werking met Singapore 
werden uitgegeven, zijn 
er twee blokken met 
zegels van 44 cent en 
twee met zegels van 60 
cent. Volgens De Post 
bestaat de opmaak van de 
drukvellen bij elk blok uit 
drie blokken, terwijl zes 
blokken bij dit formaat 
gebruikelijk is. Bij de 
emissie 'Gentse Flora-
liën' - twee verschillende 
blokken met zegels van 
44 cent - gaf De Post aan 
clat er sprake was van een 
opmaak van drie blokken 
per drul<vel, maar op de 
blokken-zelf vinden we 
de aanduiding '6 ' . Wat de 
Post niet vermeldt is dat 
de blokken hoogstwaar
schijnlijk paarsgewijs, 
gelijktijdig, zijn gedrukt. 
Kijken we naar de ach
terkant van de zegels van 
44 cent 'Beeldverhaal' 
dan is het papier naar 
links omgeslagen, bij 
'Instrumenten' is dat 
naar rechts; bij de beide 
Singapore-afbeeldingen 
van 60 cent is dat ook 
naar links, respectievelijk 
naar rechts! 

Links, hicrboucn en hieronder: dat een aantal Belgische blokjes uan uerschillende tekening op dczcpe cilinder lucrden 
geplaatst is hier goed te zien, dankzij de m de uelrand doorlopende bedrukkingen 

(Bruna's Decemberzegels 
met afbeeldingen van 
Nijntje) bekendis. 

Techniek schrijdt voort 
De druktechnische 
ontwikkeling heeft in 
België niet stilgestaan. De 
introductie van scheer
perforaat op een van de 
Goebel-persen van de Ze
geldrukkerij in Mechelen 
maakte het gebruik van 
andere dan de standaard
formaten mogelijk. Niet 
alleen werd in 2005 her
haaldelijk het bijzondere. 

bijna vierkante formaat 
gebruikt (bijvoorbeeld 
bij de postzegelemissie 
'Vrouwenraad'), maar bij 
een aantal blokken kon 
de lay-out ook wat vrijer 
zijn, zoals bij de zegels 
voor de hedendaagse 
Belgische kunst. Ook de 
verschillende formaten bij 
het Astérix-blok kunnen 
in dit verband genoemd 
worden. 
Voor specialisten had het 
gebruik van scheerperfo
raat een nog niet eerder 
beschreven bijwerking. 
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Heb je wel eens van de 
uienmarkt gehoord? 
Elke vierde maandag 

BLOTE KEIZER 
Het is precies 200 
jaar geleden dat de 
sprookjesschrijver Hans 
Christian Andersen werd 
geboren. Veel landen 
geven postzegels uit 
om hem te herdenken. 
De Belgische post laat 
momenten zien uit een 
paar van zijn bekendste 
sprookjes. Een van die 
sprookjes was De nieu
we kleren van de keizer. 
Het gaat over een keizer 
die nieuwe kleren koopt. 
Hij laat zich wijsmaken 
dat ze gemaakt zijn van 
een heel bijzondere stof. 
De keizer is heel ijdel. 

Hij durft niet te zeggen 
dat hij de stof helemaal 
niet ziet. De mensen zijn 
bang om de keizer tegen 
te spreken. Iedereen 
in zijn omgeving doet 
net alsof hij de mooiste 
kleren aan heeft. Op een 
dag gaat de keizer de 
stad in. Er is één jongen 
die zegt wat hij ziet: 
"De keizer loopt in zijn 
blootje!" Iedereen begint 
te lachen. Op de Belgi
sche postzegel zien we 
de keizer in zijn blootje. 
Zo te zien is hij helemaal 
rood van schaamte. 

ESKIMOKUSJE IS 
MOOISTE 
Deze vrolijke postzegel 
is de mooiste Croen-
landse postzegel van 
2004 geworden. Bij een 
postzegelverkiezing 
kreeg het eskimokusje 
de meeste stemmen. 

BERECOEDI 
In het IVIuseum voor 
Communicatie is nog 
steeds de tentoonstel
ling ZieZo. Op een 
leuke manier worden je 
zintuigen getest en ge
fopt. Speciaal hiervoor 
maakte Annemarie van 
Haeringen het prenten
boek Beer is op vlinder. 
Eerder dit jaar kreeg 
het boek het Gouden 
Penseel. Het Museum 
is daar heel trots op. 
Daarom is er nu een 
tentoonstelling van de 
originele prenten. Het 
Museum laat ze op een 
speelse manier zien. 
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van november wordt 
hij gehouden in Bern in 
Zwitserland. Boeren uit 
de wijde omgeving ko
men dan met duizenden 
kilo's uien en knoflook 
naar de stad. De markt 
ziet er altijd feestelijk 
uit. De uien en knoflook 
worden namelijk prachtig 
in strengen aan elkaar 
geweven. Het is niet be
kend wanneer de markt 
voor het eerst werd 
gehouden. Volgens een 
oud verhaal werd hij uit 
dankbaarheid ingesteld. 

In 1405 woedde er een 
grote brand in Bern. De 
boeren uit de omgeving 
hielpen met het blus

sen en schoonmaken. 
Als dank mochten zij 
sindsdien hun spullen in 
de stad verkopen. 

HONGARIJE TROTS OP FORMULE i 

Voor veel mensen is er 
niets mooiers dan de 
Formule 1 races. Snelle 
auto's, keihard geluid 
en een bijzondere sfeer. 
Het hoort er allemaal 
bij. De races zijn on
derdeel van de Grand 
Prix. In een seizoen zijn 
er 19 races. Zij worden 
overal ter wereld 
gehouden. Vroeger was 
er ook een Formule 1 
race in Nederland. Tot 
1986 kon je daarvoor 
naar het Circuit van 
Zandvoort. De eerste 
race van de Grand Prix 
van dit seizoen was in 
Melbourne (Australië). 
De laatste is in China. 
De deelnemers kun
nen per race punten 
verdienen. Wie aan het 
eind van het seizoen de 

Het Museum voor Com
municatie vind je in de 
Zeestraat op nummer 
82. Van maandag t /m 
vrijdag is het geopend 
van 10-17 uur en op 
zaterdag en zondag van 
12-17 uui"- Kinderen van 
4 t /m 12 jaar betalen 
3 euro toegang, wie 
ouder is betaalt 6 euro. 
Met een CJP kaart is de 
toegangsprijs 4 euro en 
een gezinskaart voor 4 
personen kost 16 euro. 
65-plussers mogen naar 
binnen voor 5 euro. De 
Museumbende gaf het 
museum 5 sterren! 

rma-1 Magyar Na 

meeste punten heeft is 
de winnaar. De Grand 
Prix werd voor het eerst 
in 1950 gereden. Sinds 
1986 organiseert ook 
Hongarije Formule 1 ra
ces. De Hongaren zijn 
trots op dit spektakel. 
De postzegels voor de 

Dag van de Postzegel 
staan daarom helemaal 
in het teken van de 
Hongaarse Grand Prix. 

een velletje verschenen. 
Op het velletje is het 
racecircuit in Mogyorod 
te zien. 

794 ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de abonnees van De Posthoorn. Alle adres-

ledenadministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provincialew/eg Noord 128, 4286 EE Almkerk, 

telefoon: 0183 - 40 39 52 

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

http://www.stampkids.org


Vlinders in mijn 
buik! 

k..:.#^r^ .̂.a 
Dat kan natuurlijk 
niet: vlinders in 
je buik. Maar dat 
zeggen mensen als 
ze heel erg verliefd 
zijn. Heb jij wel eens 
vlinders in je buik.̂  
Kriebelig, hè? 

Vlinders en Motten 

Vlinders zie je over

dag, een motje vliegt 
vooral in de avond 
rond. je weet wel 
wat ik bedoel, soms 
vliegen ze tegen je 
aan. je schrikt dan 
even. 

Prachtige vlinders 

In warme landen 
zien de vlinders er 
veel mooier uit dan 
bij ons. De kleuren 
zijn feller en ze heb

ben lange uiteinden 

aan hun vleugels. 
Ze hebben vreemde 
vormen op hun 
vleugels. De bedoe

ling is, dat de vijand 
denkt: o laat maar, 
dat lust ik niet. 

Vlinders in een 
kistje 

I ^ ' ^ i Ä o o 

Als je in een warm 
land op bezoek 
bent, geniet je van 
die mooie vlinders. 
Sommige mensen 
willen die vlinders 
mee naar huis 
nemen. Dat kan 
natuurlijk niet. Ze 
verkopen daar wel 
kistjes met opgeprik

te vlinders. Die zijn 
dood, maar door het 
glas in het kistje kun 
je ze bekijken. 
Zoiets mag niet. 

Betrapt 

komt er niet mee 
thuis. Maar hij 
lachte een beetje. 
Toen we aankwamen 
op Schiphol keken 
ze in onze koffers. 
"Hé meneer", zei de 
douaneman, "wat 
hebt u daar? Dat is 
verboden. Als u die 
doosjes koopt, gaan 
ze daar in het warme 
land nieuwe vlinders 
doden. U krijgt de 
doosjes niet mee. U 
moet ook een boete 
betalen." 

Drie levens 

Ik was eens in een 
warm land. Er waren 
heel veel vlinders. 
Mensen verkochten 
daar ook kistjes 
met vlinders. Een 
meneer kocht drie 
doosjes. Ik zei nog: 
dat mag niet, je 

Een vlinder heeft 
drie levens. Zijn 
eerste leven is zijn 
leven als rups. De 
bedoeling is, dat hij 
zo veel eet als hij 
kan. En geen moe

der in de buurt die 
zegt dat hij te dik 
wordt! 

Als hij klaar is met 
eten, gaat de rups 
een veilig plekje 
opzoeken. Dat kan 
zijn onder een blad, 
of aan een tak. Daar 
wikkelt hij zich hele

maal in, dat doet hij 
met een draad. Die 
draad lijkt een beetje 
op de draad van 
een spinnenweb. 
Het wordt een klein 
huisje, een cocon. In 
die cocon verandert 
de rups helemaal. 
We noemen de rups 
dan een pop. Geen 
Barbie, natuurlijk, 
een vlinderpop. 

Het derde leven 

vlinders iets heel 
anders: nectar. 
Weet je wat dat is? 
Dat is de honing 
van de bloemen. En 
dat vind jij vast ook 
lekker. 
Met hun lange tong 
komen ze heel diep 
in de bloem en zo 
likken ze de honing 
er uit. 
Dat hoef jij niet te 
proberen! 

Jouw verzameling 
■ ■■■■■■■ wm^^F^^ 

Na een tijdje is de 
rups een vlinder 
geworden. Hij breekt 
de cocon open en 
kruipt er uit. Alles zit 
nog aan elkaar vast

geplakt. Nu moet de 
vlinder diep adem 
halen en zijn vleu

gels laten drogen. 
Even klapperen., 
weg! 

Wat eten ze? 
Rupsen eten blaad

jes van bomen 
en struiken. Maar 

Dit is wat je nu gaat 
doen: je zoekt naar 
zegels, of stempels 
of kaarten van vlin

ders. 
je maakt er een paar 
mooie albumbladen 
van. Je schrijft op 
wat je geleerd hebt. 
Die stuur je in voor 
de tentoonstelling. 
Zien we elkaar dan 
in Burgers' Zoo? 

Veel succes, 

Cftofe*«^ VJCÄVW 



Scheepstempels en paquebot 
In een tijd zonder internet en SMS wilde 
men toch met elkaar in contact blijven als 
het niet mogelijk was om bij elkaar binnen 
te stappen. In de eerste helft van de vorige 
eeuw gebeurde dat voornamelijk per brief 
en soms per telefoon. Toen er nog veel ge
varen werd met passagiersschepen bedacht 
de post allerlei manieren om corresponden
tie mogelijk te maken. Aan boord van de 
schepen werden brieven geschreven en die 
moesten verstuurd worden. De post werd 
verzameld en voorzien van een scheeps-
stempel. De hoogst aanwezige officier op 
zo'n schip werd dan een soort postbeambte 
van een "hulppostkantoor". Als je goed 
zoekt vind je nog wel afdrukken van deze 
stempels die door de scheepvaartmaat
schappij werden verstrekt. Op brieven en 
kaarten zijn die stempels behoorlijk schaars. 

Postagentschap 
De grote scheepvaart
maatschappijen die op 
Nederlands-Indiëen 
Amerika voeren had
den veel passagiers aan 
boord. Je had de Stoom-
vaart Maatschappij Ne
derland, de Rotterdamse 
Lloyd en de Holland 
Amerika Lijn. Zij hadden 
op hun schepen eigen 
postagentschappen. De 
stempels hiervan w/aren 
gelijk aan de normale 
postale stempels. Eerst 
werd in deze stempels 
alleen de route vermeld, 
zoals "POSTACENT 

BATAVIA-AMSTERDAM". 
Later werd de naam 
van het schip onderdeel 
van het stempel. Als 
voorbeeld tonen we het 
stempel "POSTACENT 
A/B MS ORANJE". Werd 
onderweg een haven 
aangedaan dan ging de 
post van boord en werd 
de post vanuit dat land 
verder verzonden naar 
de plaats van bestem
ming. Normaal gespro
ken is dan alleen aan het 
stempel te zien dat dit 
poststuk niet ergens in 
Nederland in een brie
venbus is gestopt. 

^« ^ ^ * f *f i l l 
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Gewoon gebruiken 
Ook kleinere schepen 
varen onder de vlag van 
een bepaald land. Het 
betreft dan vaak veerpon
ten van land A naar land 
B. Daarnaast is er wat 
men ook wel de "wilde 
vaart"noemt. Dat zijn 
schepen met een aantal 
bemanningsleden en 
enige passagiers. Verder 

Afspraak 
Er doet zich dan wel 
een probleem voor. De 
gebruikte postzegels zijn 
in het buitenland niet 

ergens op de brief of kaart. 
Soms komen er ook nog 
andere vermeldingen op 
het poststuk te staan. Zo 
zijn er stempels met de 

^ s.S."NIEUWAMSTERDAM" 
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zijn er schepen die te 
klein zijn om er een 
eigen postagentschap 
op na te houden. Toch 
zijn deze schepen een 
stukje grondgebied van 
het land waar ze staan 
geregistreerd. Dat bete
kent onder andere dat 
als iemand vanaf zo'n 
schip post wil versturen, 
hij gewoon de zegels van 
dat land mag gebruiken. 
In de eerste de beste 
haven die het schip aan
doet op zijn reis wordt de 
post aan land gebracht 
om verder verzonden te 
worden. 

geldig. Gelukkig is er een 
overeenkomst van de 
Wereldpostunie (UPU). Af 
gesproken is dat dit soort 
brieven en kaarten toch 
gewoon behandeld en ver
zonden mogen worden. 
De brieven dienen dan 
wel voorzien te worden 
van een apart stempel 
"Paquebot", wat Frans is 
voor pakketboot, en de 
naam van de havenplaats. 
Soms wordt ook het zegel 
vernietigd met een nor
maal plaatsnaamstempel 
van het betreffende land 
en daarnaast een speciaal 
stempel "Paquebot" 

tekst "Paquebot/Posted at 
sea" of "Depose en mer". 

Niet afweken 
Let dus goed op de stem
pels voor je de zegels van 
een poststuk afweekt. Dit 
soort brieven en kaarten 
vind je niet iedere dag. Ze 
zijn weer eens iets anders 
dan stukken die gewoon 
van Amsterdam naar 
Hilversum zijn verstuurd. 
Overigens geldt dit 
verhaal niet alleen voor 
Nederlandse scheeps-
post, het speelt overal. 

Jan Bakker 



POSTSCRIPTUM 
ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 2 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast 
moet hebben is het 
ABC van het Postzegels 
Verzamelen deel 2 (2e 
druk). Het gaat over 
de manieren waarop 
je kunt verzamelen en 
over de vele soorten 
verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën
bus. In de Posthoorn 
zullen we regelmatig 
wat van die ideeën uit 
het boek halen en aan 
jullie doorgeven. Deze 
maand de vraag: Wat is 
eigenlijk thematische 
filatelie? 
Als je thematisch 
verzamelt, verzamel je 
de postzegels, postze
gelboekjes, poststukken 
en andere fllatelistische 
elementen over een be
paald onderwerp waar 
je belangstelling voor 

WIST IE DAT.. 

REPUBUQUElOQOLfllSE 

...Walt Disney niet alle 
figuren uit Duckstad 
bedacht heeft? Hij ver
zon in 1934 inderdaad 
de stripfiguur Donald 
Duck. Maar...alle 
verhalen die vanaf 1935 
verschenen zijn, werden 
gemaakt door tekenaar 
Carl Barks. Hij bedacht 
ze niet alleen, maar 
tekende ze ook voor 
de Disney Studios. Hij 
deed dat 30 jaar lang. In 
1966 ging hij met pensi
oen. Carl Barks stierf in 
2000 op 99-jarige leef
ti jd. Barks is de "vader" 
van Katrien Duck, Guus 
Geluk, Willie Wortel en 
vele andere "Disney"-
figuren. 

IblklandMandsi 

hebten datje helemaal 
zelf kunt kiezen. Een 
deftige naam voor on
derwerp is "thema" en 
zo is de naam "themati
sche filatelie" ontstaan. 
Het aardige van the
matische filatelie is dat 
je twee dingen kunt 
combineren, namelijk 

PRINSES MAXIMA 
KOOPT 

KINDERZECELS 

Ben jij dit jaar ook 
weer langs de deuren 
gegaan om de kinder
zegels te verkopen? 
Bente Knobbout en 
Rachen Roosje uit 
Alphen aan de Rijn 
hadden wel een heel 
bijzondere klant. 
Zij waren namelijk 
uitgekozen om aan 
te bellen op Paleis 
Noordeinde. Tot hun 
grote verrassing deed 
niet alleen prinses 
Maxima open, maar 
kwam ook Amalia 
mee. Prinses Maxima 
kocht drie pakjes 
kinderkaarten, twee 
pakjes algemene 
kaarten en een vel
letje postzegels. Ze 
vulde zelf een reuzen-
bestelformulier in. 
De kinderen werden 
getrakteerd op jus 
d'orange en mini-
, frikandelllen. , 

postzegels verzamelen 
en het bestuderen van 
een onderwerp dat je 
interesseert. Als je van 
voetballen houdt, kun 
je een postzegelver
zameling over voetbal 
beginnen. Of een verza
meling over honden als 
je honden leuk vindt. 
Natuurlijk zijn er veel 
meer onderwerpen. 
Laat ik eens een heel 
eenvoudige greep doen 
uit de vele mogelijk
heden die er zijn: de 
boerderij, bossen, 
paddestoelen, turnen, 
treinen, sprookjes, cir
cus, de dierentuin, het 
koningshuis, de Noord
zee, het Rode Kruis en 
de brandweer. Teveel 
om op te noemen. 
(Uit ABC van het Post
zegels Verzamelen deel 
2, biz. 14) 
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FILATELIE ONLINE 
Deze maand willen 
we je de site van de 
Israëlische Filatelisten 
Bond aanbevelen. Je 
vindt er afbeeldingen 
van Israëlische zegels 
van de laatste jaren. 
Die zegels worden 
niet alleen getoond, 
maar er wordt ook 
veel over verteld. Heel 
handig vonden wij de 
stempelcatalogus met 
afbeeldingen van alle 
stempels tussen 2000 
en 2005. Het is de 
bedoeling dat na enige 

^m PUZZEL 
T h NOVEMBER 

WÊk Weer een nieuwe 
•Jp puzzel voor 

de abonnees van De 
Posthoorn. Stuur je 
antwoorden voor 
15 januari 2006 
naar de redactie van 
De Posthoorn, De 
Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Onder de goede 
inzenders verloten 
we een prijsje. Om de 
puzzel van deze maand 
te kunnen oplossen moet 
je dit nummer van De 
Posthoorn goed lezen. 
Hier zijn de vragen: 
1. In welk land wordt de 
eerste Formule i race van 
het jaar gehouden? 
2. Wie schreef het 
sprookje De nieuwe 
kleren van de keizer? 
3. Wat is de Nederlandse 
vertaling van "Paque-
bot"? 
4. Hoe noem je het 
"kleine huisje" waar een 
rups verandert in een 
vlinder? 
5. Wat eten vlinders? 
6. Wie is de bedenker van 
Katrien Duck en Guus 
Geluk? 

^ ^ PUZZEL 
J U I NOVEMBER 

^ ^ y | r Dit is een 
^ g i m p puzzel voor 

iedereen 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 envelop 
naar de redactie van 
De Posthoorn, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vermeld ook duidelijk 
naam en adres. 

De antwoorden moeten 
voor 15 januari 2006 
binnen zijn. Om voor de 
prijs in aanmerking te 
komen moet de envelop 
gefrankeerd zijn met 
een of meerdere geldige 
Nederlandse gelegen-
heidszegels. Ook deze 
maand verloten we een 
Mooi Nederland-velletje 
2005 onder de goede 
inzenders. 

tijd alle Israëli
sche stempels 
online te vin-

tonen je hier 
een stempel 
dat in 2003 
gebruikt werd. 
Toen ging de 
eerste Israëli
sche astronaut 
ilan Ramon de 
ruimte in. He
laas kwam hij 
om het leven 
toen het ruimteveer 
Columbia veron
gelukte. Voor meer 

stempels en Israëlische 
postzegels surf je naar: 
h ttp://www. Israel phi la-
tely.org.il 

Het overnemen van artikelen uit De Posthoorn is toegestaan 
maar alleen met bronvermelding. 

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

http://tely.org.il
http://www.stampkids.org


AfiKÜ OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERBNIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
e-mail: e.braakensiek@worldonline.nl - telefoon 0186-571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De 
Schóppe 20, 7609 CB 
Almelo, ©0546-864988, 
t-icormeijer.2@planet.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465. 
DcGlobe.wnd.A. Oskam, 
Washingtondreef 44, 6716 
MP Ede. 
Jcu^dFildtelie Nederland- mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, '-'wiWeke. 
tnb®)U)xs.nl. 
Ned. Ver Voor Thematische Filate
lie: J.C. van Duin, Berglusdaan 
84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
RV Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE 
Aalsmeer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN 
Alblasserdam, ©078-6930004. 

NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, •b.karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAlmere, mw. E.M. Slok
ker, Kreeftstraat 37,1317 KP 
Almere, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; R van der Poel, Saffier
straat 49,2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
Kpm.udpoel@)tiscali.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952. 
Amersfoort: 
AFV; G.A. Montfrooy, Alberik-
pad 23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PV Amstelueen; J.M. Korver, 
Saturnus 25,1188 EB Amstel
veen, ©020-6435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij.Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB Am
stelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; E.R Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294-283962. 
AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.E. Holewijn, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6302006. 
PVWA-Filatelie; RR. Brugman, 
Dissel 39,1141 ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; RJ. van Ros-
sum, Voordewind 17,1034 KS 
Amsterdam, ©020-6331789, 
fax: 02o-63r3467. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, i*isecretans(ä) 
postautomaaf.nl. 

Amsterdam-Noord: 

PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, IJplein 566,1021 NA 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wildernis
laan 13, 7313 BB Apeldoorn, 
®055-3554"0-
FV'De Globe'; A.Maas, 
Klompstraat 29, 7311 CR 
Apeldoorn,®055-5223655, 
'•iürendmaas(3)daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppmfledam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB 
Arcen, ©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Win
schotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, ©026-3231678, 
Mj_huiskes@hctnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839, 
E^r.tenhoedtoi@chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PV Baarn; A.C. Engelberts, 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philefelica Badhoeue-
dorp; T. van Leeuwen, Jan 
Benninghstraat43,1181 SB 
Amstelveen, ©020-6415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; RBroekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 
CE Barneveld, ©06-12398602, 
t=ädcglobe-barncueld@u)anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57, 4624 VP Bergen 
op Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obels-van de Water, Gaard 37, 
6641 WN Beuningen, ©024-
6772085. 
Beverwijk: 
KPC Beuerwijk; R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';.J.H. te 
Brinke, Fabiuspark 109, 3721 
CL Bilthoven, ©030-2292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Moasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, ©0478-
531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilafclica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411 XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546-
864988, • cor.meijer@hccnet.nl. 
Boskoop: 

NVPV; E. Stammers, 
Kievitstraat 52, 2771 TD 
Boskoop, ©0172-214592, 
i'iestammers@hetnct.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer CO.; H. Bruins, 
Steenstraat 113, 5831JD Box
meer, ©0485-576729, 
i'ihe.bruins@planef,nL 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. SchuUer, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Bnellc-Westuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.WStolk, 
Ruygenbosweg 55, 6961GT 
Eerbeek, ©03r3-65o8o2. 
Bassum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-&Lckstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; M.J. Kramer, 
Rooseveldaan 43,1902 DJ 
Castricum, ©0251-657751. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; J. Bakker, 
Singelberg 65, 7772 DC Har
denberg, ® 0523-260051. 

Dalfsen: 
W Philatelica; J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 7711 LX 
Nieuwleusen, ©0529-484061. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP DeIJt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplem 71,2624 

CR Delft, ©015-2564838, 
whansmuis@jcuanmuisuiinkcl. 
speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; RA.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, 
Wippert 2, 7216 PN Kring 
van Dorth, ©0573-221315, 
Minfo@deuenterpostzcgelclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, n u 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-42x220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosraanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315-655010. 
Doesburg-Hengelo (GId): 
FV'De Globe'; J.R van Ushen, 
Acaciastraat 26,6982 AR 
Doesburg, ©0313-474317. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe', LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, ©0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S.D. Akkerman, 
Nolensweg t04, 33x7 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjager'; R.C. Vos, 
Van Slmgelandtlaan 20, 3311 
DS Dordrecht, ©078-6146165, 
^uos.lui)ten@i2moue.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkujarher'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Drenten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. Schip-
pers-Hooglugt, De Fazant 19, 
8251 MPDronten, ©0321-
313329-
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373x44. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 693X DM 
Westervoort, ®026-3xx8740. 

Echt: 
Philatclisten-Verenigmg Echt; W. 
Utens, Molenweg xg, 604g GA 
Herten, ©0475-330788. 
PhV Gelre-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6x14 BS Susteren, 
©046-4492604. 
Edam/Volendam: 
RV 'Euopost'; L.RC. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1x35 ED 
Edam, ©0299-3720x7. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, 
Wilterdinkstraat 22, 6712 
EC Ede, ©03x8-638634, 
«g.radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat X7, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 4764x4. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©048X-376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica;LGerbens, 
Noordzoon 48, 83x6 CJ 
Marknesse, ©10527-201960, 
.^j.gerbens@planet.nl. 
Emmen: 
RV. Emmen; S. Vermeer, Bor
gerbrink 4x, 78x2 NB Emmen, 
©059X-617023. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica;mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20, x6ox HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
EPV; W.RH. Bijl, Doolhof X2, 
7548 BZ Enschede, ©053-
428X22X. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 8x62 
CW Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6x32 SN 
Sittard, ©046-45x8576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Oi;erflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
© 0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©OXX3-227945. 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 

Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit met behulp van onderstaande bon aan 
de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem Alexanderlaan 
4X, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen via c.braakensiek@u;oridonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
„._J 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
mailto:t-icormeijer.2@planet.nl
mailto:%c5%81b.karsch@hccnet.nl
http://postautomaaf.nl
mailto:Mj_huiskes@hctnet.nl
mailto:r.tenhoedtoi@chello.nl
mailto:cor.meijer@hccnet.nl
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http://speedlinq.nl
mailto:Minfo@deuenterpostzcgelclub.nl
mailto:ten@i2moue.nl
mailto:%c2%abg.radstaat@hccnet.nl
mailto:j.gerbens@planet.nl


Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; W. Bok, Over

heicop 30,4145 KT Schoon
rewoerd, ©0345611614, 
Mu)imbok(g) Il etnet.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
R.ossinistraat20, 2807 HK 
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPIiV; L.H.J. Oosterloo, 
Benvenutolaan 8, 2253 AH 
Voorschoten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haag; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC Den 
Haag, ©0703681412. 
PC 'De Knng'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541 ViVI 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965. 
PV'sGraucnha^ee.o.; J. Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IV Philatelica; D. Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRJ, ©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). 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsraastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop uan Zegih'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A,; J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PVHardcruiijken Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Tous
sainstr. 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J. 
van Baaren, De Buurt 
45,3372 DB BovenHar
dinxveld, ©0184618112, 
Marjanuanboaren@)hctnet,nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 

^ PV Heerenueen; G. de Beer, De 
<= Plasse 1,844g EH Terband, 
"^ ©0513625239. 
^ Heerhugowaard: 
= PHVHeerhugowaard e.o.; mw. 
= L.J, Folkers, Bloemaertlaan 
S! 11,1701VH Heerhugowaard, 
° ©0725715665. 
^ Heerlen: 
3 PV Heerlen e.o.; mw. C.H. 
" WolsingGrens, Promenade 
2 267, 6411JJ Heerlen, ©045
= 5717790. 

Heeze: 

7Aft Filatelie Heeze; J. van der Linden 
f I Atlas 42, 5591 PK Heeze. 

Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den 
Helder, ©0223693x01. 

Hellevoetsluis: 
P.V. Helleuoetsluis; J.J. Koppe
n d , Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Omstre
ken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, i t.leijtfn2(ïi)chello.nl. 
WPV Helmond, J.Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.R van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3, 3331 BK 
Zwi|ndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHerto^cnbossthe FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 
19. 530t BM Zaltbommel, 
©0418680790, Mreneuanachterb 
crg(3)tiscali.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Pennij'; M.L.H. 
Verharen, Herptseweg 27, 
5256 NN Heusden, ©04x6
661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e.o.; A.E. Sanders, 
Loosdrechtseweg 245,1215 JV 
Hilversum, ©0356221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoelcscheujaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen; H.J. Ruiter, 
Satellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer; 
T.H. Nienhuis, Van Limburg 
Stirumlaan 19, 9602 GN Hoo
gezand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVofd. WestFriesland; H.J. 
van der Meulen, 't Roems 9, 
1616 PN Hoogkarspel, ©0228
561828. 
Philatelica Hoorn e.o.; W.E. 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postzegelucreniging Huizen en 
Omstreken ; G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV 
Laren, ©0355387550, 
Mgj.uisscher@hccnet.nl. 

Kampen: 
IV Philatelica; J.G. Fidder, Gal
léstraat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburg; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV 't Fakteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©0434592797, 
«hartyraes(p)planet. nl 

Langedijk: 
IVPhilotelica; S. Ligthart, Anna 

van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226
313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141 JV Leerdam, 
©0345616960, wuersluis. 
a(g)u)orldonline.nl. 
Leeuwarden: 
V.RV 'Friesland'; H.R van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IV Philatelica; 
R.K.J.Hegenbarth, Callen
burghplantsoen 13, 2253 TP 
Voorschoten, ©0715762265. 
LWPV; W. Groenewegen, 
Roerdompstraat 12, 2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; vacant 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn, Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803. 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; M.A. 
Jimmink, Benedictijnen
hove 25, 3834 ZA Leusden, 
©0334945392, Jmichel. 
jimmink(ó)u)anadoo.nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe'; J.J.M. Spek
schoor, de Haare 3, 7136 MH 
Zieuwent, ©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, iiu;issenburg.g 
gihetn et.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

1^338 slu IS' 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schuberüaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; C.L.M. Jans
sen, Christinastraat 25, 6267 
AC Cadier en Keer. 
Meppel: 
Philatelica P.V; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland';R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ••'ui.storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserloodden Duik, Burg. 
Van Trichüaan 116, 3648 VK 
Wilnis, ©0297289322. 

N 

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

373632
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica; J.M.G. van MuUe
kom, Maandagsewetering 183, 
2211WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 

Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob R van Bruggen, 
Sophiaweg 125, 6564 AB 
Heilig LandsQchting, ©024

3233454, winJo@nijpunijmcgen. 
nl. 
FV 'Nouiopost'; W.J.M. Goos
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024
3974654, )u).j.m.goosscns@ 
chello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ 
Oldenzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsuer, Ommen en 
Omstreken; H. Koningen, 
Tuinfluiterstraat 10, 7731 ZN 
Ommen, ©0529450830. 
Oostburg: 
P.V Land uan Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H.Wegh ,B . 
Crurastraat 19, 6866 AA 
Heelsum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10, 4901 WD Oosterhout, 
©0162423311. 
Oosterwolde (Frl): 
Stellingujeruer Fil.Ver.; P. 
Rauwerda, Brink 3, 8423 TE 
Makkinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

Papendrecht: 
Postzegcluer. 'Iris'; J.W. Goosens, 
Pontonniersweg 136, 3353 SE 
Papendrecht, ©0786152093. 
Purmerend: 
IV Philatelica; J. Groeneveld, 
De Goedemeent i, 1447 PT 
Purmerend, ©0299463850, 
'̂ J ffftf M roeneueld@)hetnet. n I. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, ©0332452484. 

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

353352. 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; R.P.L. Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC 
Reuver, ©0774744551, 
)raerdts@hctn et.nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV 'De Globe'; M.R Bijl, 
Koningsland 71, 699: DH 
Rheden, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau
lus Potterhof 23,4033 AN 
Lienden, ©0344601280. 

RodenLeek: 
IV Philatelica; W. v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
«w.ud.ueldc@hccnet.nl. 

Roermond: 
PV Roermond; mw. J. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 
NB Roermond, ©0475321179. 
Roosendaal: 
Pu Philatelica WestBrabant; J.A. 
Noordhoek, Boterpotten 13, 
4731 NX Oudenbosch, ©0165
317509, '• noordmail@hetnet.nl. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0622438597, 
 anjouerhoeuen@home.nI. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; J.C. Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 
3043 KK Rotterdam. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rjjssen: 
RV Rijssen , J.H. Veurink, 
Ter Weelstraat 18, 7462 RT 
Rijssen, ©0548515970, 
whenueu@hotmail com. 
Rijswijk: 
WPVRijsuiijk; D. van der 
Winden, Wethouder Bredero
delaan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. Doorne
kamp, Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfiiesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©0224298965. 
Schoonhoven: 
Schoonhoucnse Ver, uan Post
zegeluerzamelaars; H, Schep, 
Beneluxlaan 8, 2871 HG 
Schoonhoven. 
Schijndel: 
SWP; F Fierens, Hertog Hen
drikstraat II, 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
■jiansenlia@annaburclit.nl. 
Sittard: 
FVSittard e.o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Phileüca'; J. van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Sliedrecht, 
©0184412338. 
Soest: 
P.V. Eemland; J. van der Vos, 
Julianalaan 18, 3871VJ Hoeve
laken, ©0332534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; mw. M.H. de 
KortLievaart, Mercurius
straat 6, 3204 BM Spij
kenisse, ©0181616995, 
Hmalieu@planet.nl. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica;H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE 
Stadskanaal, ©0599616693, 
Mpzukanaalstreek@20nnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham; mw. Th. HofPlat, 
Haulerweg 51, 8471AJ Wol
vega, ©0561615153. 

http://etnet.nl
mailto:Mgj.uisscher@hccnet.nl
http://et.nl
mailto:%c5%81%c5%81'ui.storm@hi.nl
http://chello.nl
http://et.nl
mailto:%c2%abw.ud.ueldc@hccnet.nl
mailto:noordmail@hetnet.nl
mailto:anjouerhoeuen@home.nI
mailto:%c2%a6ji-ansenlia@annaburclit.nl
mailto:Hmalieu@planet.nl
mailto:Mpzu-kanaalstreek@20nnet.nl


Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestr. 5, 4535 EP 
Terneuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; 
G.v.d. Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilbur̂ g; W.F.M. Tukker, 
Postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417, 
»upt-tilburä@)planet,nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ;J.S.R Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD 
Uithoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©030-6373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weer-
desteijn, Doetinchemseweg 
48, 7021 BT Zelhem, ©0314-
622272. 

Veendam: 
FVVeendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraati6, 9645 
NV Veendam, ©0598-632793. 
Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, 
Vivaldistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimörkct'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen; J.J.J. 
Deltrap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V. 'Phila Vcnlo'; M.J.M. Gie-
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; wnd. 
C.G.K. Timmer, Herman de 
Manstraat 6, Vianen, ©0347-
373396-
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15,4384 
BT Vhssingen, ©0118-464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG 
Heusden, ©0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; M. van Rijn, Leidseweg 
125, 2253 AB Voorschoten, 
©071-5614612. 

W 

Waalwijk: 
WPV'De Langstraat'; J.A.M. 
van Best, Mgr. Völkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; N.H. Edelen-
bosch, Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317-
424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; J.A. Kempers, 
Rooseveltstraat 21, 6374 JA 
Landgraaf, ©045-5310054. 
Weert: 
Filotclica Weert CO.; G.RA.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495-533862. 
Weesp: 
PV Wecsp e.o.; J.J. van Rossum-
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294-
416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujclaar'; J. Kort, Plane-
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer-
werf, ©0227-603166. 
Winschoten: 
IVPhilotelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum e.o.; W. Top, Schep-
perijlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
©0595-444395. 

Winterswijk: 
FV'DeGIobe'; J.J.M. Spek-
schoor, de Haare 3, 7136 MH 
Ziewent, ©0544-351848. 
FV 'De Klomp'; J. Kersbergen, 

Abeelstraat 52, 7101 LH Win
terswijk, ©0543-512024. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348-567157, 
»jilatelie.u)ocrden@U)anadoo.nl. 
Woudenberg: 
VWV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 
3931CN Woudenberg, 
©033-2867483. 
Wijchen: 
FV'De Globe'; J.H.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
©0343-573979 of ©06-
48138239, î ejuanderueijtecStelez. 
nl. 

II 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat i, 1975 BL 
IJmuiden, ©0255-516574 (ook 
rondz.), i-.gsu)ets(tt)̂ ccler.nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; D. Fraay, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477, 
•d.jraaij@)chello.nl. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; J. Nollet, Pluutha-
ven 36, 3891AZ Zeewolde, 
©036-5224929. 
Zeist: 
Zeister Zê cl Zoekers 2000; wnd. 

P. Muller, Wethouder Hollaan 
5,3984KAOdijk. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Hete-
ren, ©026-4722637. 
Zevenaar: 
FV'DeGIobe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiuelond; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P.V Zoetermeer en Omstr.; F.A. 
Boerman, Groen-blauwlaan 
10, 2718 JA Zoetermeer, ©079-
3613253. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'DeGIobe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Rê io Zujartsluis e.o.; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 
8064 DG Zwartsluis, ©038-
3866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrccht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PVZmolle; J.W. Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©038-4600508.Z 

*f 

NEDERLAND JAARGANGEN 
vanaf 1950 

Jaar Samenstelling Postfris Gest. FDC 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

549/567 (19w 
568/577 (lOw 
578/600 (23vï 
601/616 (16vï 
641/654 (14w 
655/670 (16w 
671/687 (17w 
688/706 (19vK 
707/719 (13w 
720/735 (IBvtf 
736/751 (16w 
752/763 (12w 
764/783 (20w 
784/810 (26w 
811/835 (19w 

836/855 (18w,1br 
856/875 (14w,2br 
876/899 (23w,1br 
900/917 (17w,1br 
918/938 (20w,1br 
963/983 (20w,1br 

984/1001 (17w,1bl 
1002/1024 (22w,1br 
1025/1042 (17w,1br 
1043/1063 (20vK,1br 
1064/1083 (21 w.lbl 
1084/1107 (23w,1bl 
1128/1150 (23w,2bl 
1151/1171 (19w,2bl 
1172/1190 (18»/,1bl 
1191/1214 (23w,1bl 

169,00 
55,00 

155,00 
56,00 
51,00 
51,00 

145,00 
57,00 
35,00 
39,00 
45,00 
15,00 
33,00 
21,00 
9,00 

39,00 
13,00 
27,00 
19,00 
26,00 
37,00 
28,00 
27,00 
26,00 
26,00 
14,00 
16,00 
15,00 
13,00 
12,00 
14,00 

82,00 
25,00 
76,00 
35,00 
26,00 
31,00 
37,00 
26,00 
17,00 
18,00 
23,00 
11,00 
20,00 
15,00 
5,00 

28,00 
7,00 

19,00 
15,00 
18,00 
28,00 
22,00 
19,00 
18,00 
13,00 
8,00 

11,00 
8,00 
7,00 
5,00 
6,00 

2250,00 
440,00 
469,00 
249,00 
210,00 
135,00 
135,00 
75,00 
36,00 
43,00 
47,00 
27,00 
32,00 
39,00 
37,00 
15,00 
9,00 

24,00 
16,00 
27,00 
28,00 
23,00 
34,00 
65,00 
58,00 
42,00 
39,00 
11,00 
10,00 
9,00 
9,00 

Geen : geen langlopende frankeerseries, dubbele zegels, zegels uit blokken of 
postzegelboekjes, automaatstroken, dienstzegels, kerstvellen en velletjes van 5 of 10 zegels. 

Deze kunt U apart bestellen. Prijzen fdc's tot 1964 met adres.Verzendkosten altijd extra. 

Jaar Samenstelling Postfris Gest. FDC Ptt - mapjes 

(4) 
(2) 
(5) 
(4) 
(5) 
(4) 
(4) 
(5) 
(3) 
(5) 
(5) 
(3) 
(5) 
(7) 
(9) 
(7) 
(5) 
(7) 
(6) 
(8) 
(8) 
(5) 
(9) 
(8) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(10) 
(10) 
(11) 

Postzegel- en muntenhandel 

^^1 HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 

Bank 683112619 Giro 4208936 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1215/1236 (20vtf,2bl) 
1260/1279 (19vtf,1bl) 
1280/1299 (18vtf,1bl,1pb) 
1300/1320 (18vi/,2bl,1pb) 
1321/1344 (22vK,1bl,1pb) 
1345/1366 (20w,1bl,1pb) 
1367/1395 (26w,1bl,2pb) 
1396/1419 (21w,2bl,1pb) 
1420/1439 (18vi/,1b,1pb) 
1440/1461 (20vï,1b,1pb) 
1462/1487 (24w,1bl,1pb) 
1515/1543 (25w,2bl,2pb) 
1544/1580 (34w,2bl,1pb) 
1595/1629 (31w,3b,1pb) 
1630/1663 (31 w,3bl) 
1664/1705 (37w,5bl) 
1706/1745 (36w,4bl) 
1746/1807 (58w,4bl) 
1808/1875 (64w,4bl) 
1876/1950 (70w,5bl) 
1951/2033 (76vi/,6bl) 
2044/2134(73vi(,3bl,2pb) 
2139/2243(95w,4bl) 
2246/2316(67w,4bl) 

14,00 
13,00 
18,00 
21,00 
21,00 
21,00 
35,00 
29,00 
21,00 
24,00 
27,00 
41,00 
44,00 
46,00 
43,00 
52,00 
46,00 
52,00 
67,00 
69,00 
85,00 
61,00 
68,00 
51,00 

"Mooi Nederland" 
Complete set van 10 Blokjes € 47,50 
Nijmegen en Nederland 
Nr 1 en 2. Apart verkrijgbaar. 
Samen nu voor: € 29,50 

Beperkte voorraad 

Serie Molenreeks FDC's 
"Mooi Nederland" 

alle 10 FDC's compleet € 3 2 , 5 0 

6,00 
6,00 

12,00 
14,00 
14,00 
13,00 
20,00 
20,00 
12,00 
13,00 
15,00 
27,00 
24,00 
32,00 
23,00 
30,00 
27,00 
32,00 
52,00 
58,00 
74,00 
46,00 
55,00 
42,00 

8,00 
9,00 

14,00 
18,00 
16,00 
18,00 
26,00 
25,00 
19,00 
22,00 
26,00 
39,00 
41,00 
47,00 
41,00 
51,00 
51,00 
75,00 
75,00 
85,00 
99,00 

109,00 
83,00 
71,00 

(10) 
(10) 
(9) 

(12) 
(10) 
(11) 
(13) 
(12) 
(11) 
(11) 
(12) 
(17) 
(17) 
(17) 
(16) 
(18) 
(22) 
(26) 
(21) 
(23) 
(24) 
(31) 
(27) 
(22) 

(9) 
(7) 
(9) 
(8) 
(9) 

(10) 
(10) 
(9) 
(9) 

(10) 
(14) 
(15) 
(15) 
(15) 
(16) 
(19) 
(22) 
(23) 
(22) 
(21) 
(21) 
(28) 
(23) 

Nog steeds het lastigste item van de 
afgelopen jaren: 

Velletje 1720B 
CatVK.Nvph 2006 €135.-

€ 89,50 

Spoorwegzegels België 

Serie "PROVINCIE" FDC's 
NVPH (catw € 63,50) 
alle 12 FDC's compleet € 3 2 , 5 0 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

vel 

in carnet 

in carnet 

in carnet 

in carnet 

€17,00 
€16,00 
€18,00 
€16,00 
€ 17,00 

2001/2005 Totaal € 79,00 

Jaargangen 2004 
Alderney 30,00 
Aland 29,00 
Antillen 125,00 
Aruba 23,00 
Aruba FDC's 28,00 
Australië 84,00 
België 110,00 
Canada 49,00 
Duitsland 75,00 
Estland 17,00 
Faroer 63,00 
Guernsey 48,00 
Groenland 61,00 
Hongarije pfr. 119,00 
Hongarije gest 99,00 
Indonesië 56,00 
Isle Of Man 89,00 
Italië 121,00 
Jersey 72,00 
Letland 28,00 
Litouwen 29,00 
Liechtenstein 54,00 
Luxemburg 34,00 
Nederland Velletjes 77,00 
Oostenrijk 79,00 
Polen 79,00 
Polen gestempeld 62,00 
Spanje 139,00 
Suriname 148,00 
Tsjechië 29,00 
Uno Geneve 36,00 
Uno New York 26,00 
Uno Wenen 35,00 
IJsland 59,00 
Vatikaan 55,00 
Zwitserland 57,00 

Port Betaald 
Zegels 1 t/m 16 compleet € 4,50 
Port Betaald FDC 
Pbz 1 t/m 8 compleet €19,00 

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


nijntje 50 
Het laatste prestigeboekje van 2005! 
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Dit nieuwste prestige

boel<je is een uniel<e 
uitgave in het jubileum

jaar van liet beroemde 
figuurtje nijntje van 
Dicl< Bruna. Uiteraard 
ontbrel<en de kinder

postzegels 2005 met. 
Een mooie aanvulling 
op uw (thematische) 
verzamelingi Kijk op 
www.tpgpost.nl om 
dit unieke boekje te 
bestellen of koop het 
op het Postkantoor of 
in de Brunawinkel. 

w 

Je ziet steeds meer in postzegels tüTPGPOST 

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 

^ m f l j ^ LeeuwardenJ^^ 

Amsterdam ,Wj Hengelo 

Den Haag «Utrecht' ~ ^ H l 

Rotterdam ^ H ^ ^ ^ ^ B 

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

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

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

Bekijk onze website: 
www.nationalepartijenwinkels.nl 

http://www.tpgpost.nl
http://www.nationalepartijenwinkels.nl
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I C i E i N i T i R i A i L l E 

Piet Heinstraat 112 2518 CM Den Haag 
Tel: +31 (0) 70 3625263 
Fax:+31 (0)70 362 5415 
Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 

OPENINGSIJDEN: 
ma t/m za 9:00 -17:00 

PARTIJEN KOOPJES DOZEN ALBUMS BRIEVEN FDC'S SERIES INSTEEKBOEKEN INKOOP 

17812 ALGERIJE ongebruikt. 1960/1973. Nette collectie. Veel betere zegels en series aanwezig. In album. 200 
18270 ANSICHTKAARTEN Een partij met voornamelijk duits materiaal, waarbij oud. In koffer. 120 
17584 BELGIË Gebr. Verzameling tot 1960. In insteekboek. 150 
18266 BELGIË Gebr/ongebr.. 1849/1968. Een rommelige verzameling met veel zegels. In album. 200 
18248 BRAZILIË Gebr/ongebr/postfr. Een rommelige verzameling met veel beter materiaal. In album. 200 
17811 CONGO gebruikt/ongebruikt. 1960/1974. Nette collectie. In album. 90 
17960 CURACAO/ANTILLEN Postfr/ongebr. 1915/1989. Een nette verzameling,. In album. 17C 
18218 CURACAO Ongebr/gebr. 1873/1951. Een nette verzameling. In album. 9f 
18197 DUITSE RIJK Postfris. infla. vellen. Geschikt voor de specialist In map. 8C 
17717 DUITSLAND Ongebr/gebr. Een rommelige partij op albumbladen met veel ouder materiaal. In map. 13L 
18245 EGYPTE Vnl. Postfris. 1958/1970. Een goed gevulde verzameling met ook iets extra's. In album. 140 
18231 ENGELSE KOLONIEN Gebr/ongebr.. Voornamelijk ouder materiaal op bladen. In map. 110 
18239 ENGELSE KOLONIEN Gebr/ongebr.. Zululand. Een kleine verzameling. In map. 200 
16938 FAROER Pfris. Tevens Groenland tot zeer modern. In insteekboek. 20C 
17788 FINLANDGebr/ongebr/postfr. Verzameling tot 1985. In insteekboeken. 18( 
18228 HAUTE-VOLTA Vnl. Postfris. Een verzameling met veel motief. Waarbij iets ongetand. In insteekboek. 11 f 
16810 HONGARIJE Gebr. Groot aantal zakjes met engros series. Zeer hoge cataloguswaarde. In doos. 19C 
17651 INDONESIË Postfr/ongebr. 1949/1978. Handelsvoorraad. In insteekboek. 17f 
17701 INDONESIË Vnl. postfris. Rommelige partij. In insteekboek. ^6t 
17911 INDONESIË Vnl. Postfris. 1950/1986. Een zeer goed gevulde verzameling. In album. 20( 
17519 ITALIË Gebr/ongebr. Partij ouder materiaal. Waarbij Staten. In insteekboek. 15C 
18229 KAMEROEN Postfr/ongebr. Een leuke verzameling met veel motief. In insteekboek. 150 
17721 LAOS ongebruikt. 1952/1977. Een zeer goed gevulde verzameling met veel motief. In map. 200 
17070 LUXEMBURG Gebr. Collectie tot 1965 met veel hiaten. In Lindner album. 175 
18233 MALTA Vnl. gebruikt. Een interesante partij van voornamelijk ouder materiaal. In map. 120 
18243 MOTIEF:VOGELSPostfris. Verzameling Audubon 1985. In album. 130 
17381 NEDERLAND FDC's. 1959/2000. Een verzameling van 380 enveloppen. In 3 albums. 200 
17529 NEDERLAND - STEMPELS Gebr. Kleinrond. Zegels en postwaardestukken. In map. 200 
17712 NEDERLAND postfris. 1993/2000. Een verzameling velletjes, waarbij beter. In album. 190 
18046 NEDERLAND gebruikt. Druktoevalligheden. Een leuke partij met klassiek materiaal. In map. 140 
18205 NEDERLAND FDC. E4 luxe beschreven. Cataloguswaarde Euro 450,-. In map. 160 
18234 NEDERLAND - STEMPELS gebruikt. Kleinrond. Een kleine verzameling van de letters L en M. In map. 150 
18236 NIGER Gebr/ongebr.. Zuid. 1901/1912. Een kleine verzameling. In map. 100 
18230 OEGANDA Gebr/ongebr.. 1896/1902. Kleine verzameling, waarbij betere zegels. In map. 165 
17871 PERFORATIES gebruikt. Een leuk uitzoekpartijtje, waarbij betere exemplaren. In doosje. 200 
16824 SCANDINAVIË Pfris/ongebr/gebr. Insteekkaartjes met aardige zegels met veel ouder mat. In doosje 190 
17550 SPANJE Ongebr. Beter materiaal van begin jaren 50. In map. 200 
16415 SURINAME Pfris. Collectie 1975-1986, practisch compleet. In Davo album. 170 
17771 TSJAAD Postfr/ongebr. 1922/1988. Een rommelige verzameling met veel oud en veel blokken. In album. 175 
18237 TURKS EN CAICOS ISL. Gebr/ongebr.. Een klassieke verzameling met interessant materiaal. In map. 145 
17719 VERENIGD EUROPA gebruikt. 1956/1974. Nette verzameling vrijwel kompleet. In album. 200 
16894 WERELD Vnl. gebr. Oud materiaal. In dik intern, album. 200 
16885 WEST-EUROPA Vnl. xxx/gebr. collectie met veel Finland, Frankrijk en koloniën. In Scott-album. 200 
17449 ZWITSERLAND Gebr/ongebr/pfris. Pro juventute. Een goed gevulde verzameling tot 1945. In map. 130 
17559 ZWITSERLAND Ongebr/pfris. 1867/1960. Een rommelige verzameling. In blanco album. 120 
17902 ZWITSERLAND Postfr/ongebr. 1921/1960. Engros partijtje. In insteekboekje. 130 
18094 ZWITSERLAND gebruikt. 1900/1994. Een redelijk gevulde verzameling. In album. 165 

Voor een overzicht van alle kavels kunt u zich aanmelden op onze website: 
www.postzegelpartijencentrale.ni 

mailto:info@postzegelpartijencentrale.nl
http://www.postzegelpartijencentrale.ni


smits 
Amsterdamsestraatwég ^0 

Tel.: 030-2443170 (24 iMipfestellim) 
Fax.:03cf-i289262P 

net - WWW.FIL/^TELIE.NET J 

INKOOP-AKTIE 
!! Wij willen graag uw postzegels kopen !! 

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 
Omdat wij iedere maand meer dan 500 verzamelingen van de hele wereld verkopen. 

(en niet alleen het bekende werk zoals Nederland postfris en Verenigd Europa Cept). 
Omdat wij alles kunnen gebruiken. 

U ziet in onze prijslijst dat wij van alles en nog wat verkopen, dus ook alles aankopen. Kleine snuffelkoopjes 
maar ook grote collecties van duizenden euro's en meer Ook als u een paar albums 

of insteekboeken wilt verkopen bent u van harte welkom. Hebt u een grote verzameling te verkopen dan kunt u 
een afspraak maken, evt. ook buiten de openingstijden, zodat wij in alle rust en privacy 

deze deskundig kunnen taxeren. Eventueel komt een van onze ervaren inkopers bij u thuis om uw verzameling 
aan te kopen als deze zeer omvangrijk is, of als naar Utrecht komen moeilijk is voor u. 
WIJ zoeken o.a. mooie gebruikte/ongebruikte of postfrisse verzamelingen van: 

Nederland en Overzee - Losse topnummers/gespecialiseerde verzamelingen 
Europa verzamelingen van Andorra tot Zwitserland - Engeland en Engelse Koloniën 

Franse Koloniën - Portugese en Spaanse Koloniën - Verenigde Staten - Zuid Amerika 
Motief- en brievenverzamelingen - Kortom: de hele wereld 

Wij hebben op het gebied van inkopen een grote ervaring en een betrouwbare reputatie. 
(Ikzelf heb jarenlang als taxateur gewerkt van een van de topveilingen in Nederland). Voorts hebben wij een 

zeer grote (internationale) klantenkring, ook in landen als Australië, België, U.S.A., Filippijnen(!), Nieuw Zeeland, 
Canada, Rusland, Mexico(!), Japan, Maleisië, Engeland, Spanje, Israël, Portugal en zelfs in China hebben wij 

klanten die voortdurend op zoek zijn naar leuke partijen en die keer op keer bij ons aankopen. 
Een van de voordelen om rechtstreeks aan ons te verkopen en niet uw postzegels te laten 

veilen, is dat de veiling van zowel de koper ais de verkoper, zo rond de 20% commissie 
vragen, dat is wel 40% wat aan de strijkstok blijft hangen!!! 
Wij werken met lage winstmarges en hoge omzetsnelheid. 

Verder duurt het daar vaak maanden, voordat u de afrekening op uw rekening heeft staan. 

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. 
Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars 

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 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

Telefoon *"* j ^ ' ^̂ ^̂ "̂  '̂ 'J "^^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 
Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 

http://WWW.FIL/%5eTELIE.NET
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN: MEER 
DAN EEN SPROOKJESYERTELLER 

Herdenking 200e geboortejaar van een wereldberoemde Deen 

in de periode van 1955 tot 
2005 is er een behoorlijk aan
tal zegels met sprookjes van 
Andersen verschenen, maar 
het aantal herdenkingsuitgif
ten bleef beperkt. Denemarken 
liet in 1955 zelfs de viering 
van het 150ste geboortejaar 
van zijn beroemde schrijver 
filatelistisch ongemerkt voorbij 
gaan. Dat 'gemis' werd wel
iswaar in 1975 goedgemaakt 
met een serie van drie zegels, 
honderd jaar na de dood 
van Andersen, maar voor de 
verzamelaars van het thema 
'Sprookjes' begon het al 
veertig jaar eerder Toen greep 
Denemarken het honderd
jarig bestaan van het eerste 
sprookjesboek van Andersen 
aan voor de uitgifte van een 
jubileumserie van zes voor 
die tijd aantrekkelijke zegels. 
Behalve een portretzegelin 
vier waarden werden ook twee 
bekende sprookjes afgebeeld. 
Op de zegel van 5 0re de be
roemde zwaan uit het sprookje 
'Het lelijke kleine eendje' en 
op die van no ore het sprookje 

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

De Deen Hans Christian Andersen is over de gehele wereld 

bekend, vooral als schrijver van meer dan honderdvijftig 

sprookjes die in even zovele talen zijn vertaald. Maar 

de kleurrijke Andersen was daarnaast ook een veelzijdig 

kunstenaar, zoals blijkt uit het volgende artikel van onze 

thematische medewerker D. Veenstra. Vanzelfsprekend 

ontbreekt doarin niet een impressie van de talrijke 

herdenkingsuitgiften in dit Andersenjaar. 

'De kleine zeemeermin'. Het 
gelijknamige beeld, dat sinds 
1913 een plaats heeft aan de 
haven van Kopenhagen, trekt 
jaarlijks bijna een miljoen 
toeristen. Het werd in 1989 
afgebeeld op een Toerisme-ze-
gel. De al genoemde serie uit 
1975 is heel aantrekkelijk voor 
de Sprookjesverzamelaars, 
want behalve een portret van 
Andersen werden de sprook
jes 'Domme Hans' en 'De 
dochter van de modderkoning' 

afgebeeld, voor het eerst en 
- tot nu toe - ook de enige keer. 
Dat gold tot dit jaar ook voor 
het sprookje 'De vliegende 
koffer', dat in de jaren 1964-
1985 op een aerogram werd 
afgebeeld. In de serie 'Sprook
jes en legenden' uit 1997 m 
de reeks Europazegels kregen 
de sprookjes 'De tondeldoos' 
en 'Duimelijntje' een sfeer
volle afbeelding op de Deense 
zegels. 

DEENSE 
HERDENKINGSSERIE 

De herdenking van het twee
honderdste geboortejaar van 
Hans Christian Andersen is 
in ieder geval al door zeven
entwintig postadministraties 
aangegrepen voor de uitgifte 
van een herdenkingszegel 
of-series (pardon, 28, want 
San Marino meldt zojuist een 
Andersen-emissie). Mogelijk 
duiken er na afsluiting van 
dit artikel nog meer uitgiften 
op, want de berichtgeving 
daarover verloopt soms nogal 
chaotisch. Bij zo'n groot aan
tal uitgiften dreigt dan al snel 
het gevaar dat de ontwerpers 
zich massaal concentreren op 
afbeelding van zijn sprookjes. 
Dat is inderdaad ook ge
beurd, hoewel dat niet direct 
een bezwaar hoeft te zijn. 
Maar daarover straks meer. 
Belangrijk was vooral wat de 
Deense postadministratie zou 
doen. Velletjes van een land 
als Palau mogen er dan wel 
leuk uitzien en thematisch 

DANNEWERK 
-^ANNEVIfiKE 

Werbeachau £ * 
im Danevirkc 3 5 
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ook nog interessant zijn, maar 
de uitgiften van Denemarken 
zijn toch het belangrijkste. 
Geconstateerd kan worden dat 
Post Denmark de 'valkuil' van 
alleen afbeelding van sprook
jes heeft vermeden. De op 2 
maart uitgegeven serie van 
vier zegels is gelukkig breed 
opgezet en belicht de belang
rijkste facetten van het bijzon
dere leven van Hans Christian 
Andersen. Aangezien dit jaar 
in de media ruime aandacht 
werd besteed aan Andersen 
en allerlei opmerkelijke feiten 
uit zijn bijzondere levensloop 
als bekend mogen worden 
verondersteld, zal daaraan in 
dit artikel hoofdzakelijk voorbij 
worden gegaan. Op het Inter
net is trouwens dit jaar ook 
een schat aan informatie over 
hem te vinden. 
Op de zegel van 4.50 DKK is 
een portret van de schilder, ge
baseerd op een foto van Thora 
Hallager, afgebeeld. Andersen 
gebruikte het ook als zijn 
visitekaartje. In die zin is dit 
portret 'functioneel', want de 
ijdele Andersen liet zich vaak 
fotograferen. Er zijn meer dan 
175 foto's van hem bekend. 
Daarbij moet wel worden 
opgemerkt, dat Andersen een 
grote interesse had voor nieu
we technische en wetenschap
pelijke ontwikkelingen en dus 
ook voor de fotografie. Links 
naast de foto staat zijn handte
kening. De zegel van 5.50 DKK 
toont de artistieke kant van 
Andersen in de vorm van de 
afbeelding van één van zijn 
papierknipsels. De kunst van 
het papierknippen had hij van 

ODENSE EN H.C. ANDERSEN 

Dat Hans Cristian Andersen 
op 2 april 1805 m de Deense 
Odense werd geboren, staat wel 
vast, maar waar hij precies ter 
wereld kwam is niet bekend. Wel 
weten we dat hij zijn kinderjaren 
met zijn vader Hans Andersen 
en zijn moeder Anne Marie 
Andersdatter door bracht m een 
huis in de Munkemollestraede m 
Odense. 
Dit huis werd door Denemarken 
in 1974 afgebeeld op een zegel 
van 70 0re m een serie met 
beelden van het eiland Funen. 
Dankzij deze beroemde stad
genoot geniet Odense ruime 
bekendheid als H.C. Andersen-
stad, zoals ook blijkt uit een 

aantal machinestempels uit 
de jaren tachtig, die nog meer 
toeristen moesten bewegen een 
bezoek aan Odense te brengen. 
Opvallend element is de afbeeld
ing van een grote witte zwaan 
met in drie stempels een klem 
zwart eendje -een duidelijke 
verwijzingnaar het sprookje 'Het 
lelijke kleine eendje- en in het 
vierde stempel met de aanduid
ing 'FYN' een wit eendje. Dit 
symbool is ook opgenomen 
in het frankeerstempel van 
de gemeente Odense. Tegen 
de verwachting in werd m de 
stempelrubrieken van de DBZ 
tot nu toe slechts één bijzonder 
Andersenstempel uit het Duitse 
Dannewerk met een foto van 
Andersen gemeld. 

ODENSE KOMMUNE 
SKATTEV/ESENET 

TOL0ERLUNDSVEJ2 
5000 ODENSE C 

( N ^ ODENSE 

zijn vader geleerd. Het werd 
een dageliJKse liefhebberij en 
vele knipsels zijn bewaard 
gebleven. Het afgebeelde knip
sel en zijn schaar bevinden 
zich in het Andersen-museum 
in Odense. De zegel van 6.50 
DKK IS eigenlijk de belangrijk
ste, omdat deze een eerbetoon 
is aan de schrijver Andersen. 
Weliswaar geniet hij wereld
wijd bekendheid als schrijver 
van sprookjes, maar voordat 
hij doorbrak in dat genre was 
hij al een veelzijdig schrijver, 
die toneelstukken, romans, 
korte verhalen, reisverhalen. 

gedichten, biografieën, artike
len en essays schreef Verschil
lende van zijn romans zijn in 
andere talen - onder andere in 
het Nederlands - vertaald. Zo
als al vermeld in de inleiding, 
schreef Andersen in 1835 zijn 
eerste sprookjesboek met als 
titel 'Eventyr-fortalte for B0rn' 
(Sprookjes, verteld voor kinde
ren). Dit kleine boekje bevatte 
de sprookjes 'De tondeldoos', 
'Kleine Klaas en Grote Klaas', 
'De prinses op de erwt' en 
'De bloemen van kleine Ida'. 
Op de zegel is het originele 
manuscript (de eerste pagina) 

van zijn in 1855 gepubliceerde 
autobiografie 'Mi t livs eventyr' 
(Het sprookje van mijn leven) 
afgebeeld, samen met zijn pen 
en zijn inktpot. De afgebeelde 
eend is in 1925 getekend door 
Louis Moe als één van de illu
straties voor het sprookje 'Het 
lelijke kleine eendje'. Andersen 
was ook een zeer reislustig 
mens, zowel in Denemarken 
als in het buitenland. In eigen 
land was hij overal een zeer 
gewaarde gast, waar hij zelf 
waarschijnlijk nog het meest 
van genoot, want hij stond 
maar al te graag in het cen
trum van de belangstelling. 
De zegel van 7.50 DKK staat in 
het teken van zijn eerste lange 
buitenlands reis. Die voerde 
hem in 1833 via Parijs naar 
Rome. De zegel toont dan ook 
een tekening die Andersen 
maakte van de Casina del-
l'Orologio (Villa Borghese) in 
Rome. Verder zijn de Marok
kaanse reislaarzen afgebeeld, 
die hij waarschijnlijk kocht 
toen hij Marokko in 1862 
bezocht. De tekening en de 
laarzen bevinden zien in het 
Andersen-museum in Odense. 

MEER KAN 
OOK LEUK ZIJN 

Als een gemeenschappelijke 
uitgifte heeft Malta op 3 maart 
ook een serie van vier zegels 
uitgegeven met dezelfde 
afbeeldingen als bij Denemar
ken, Aanleiding is het bezoek 
van Andersen aan Malta in 
1841. Vanuit thematisch oog
punt meer van hetzelfde en 
dus niet echt interessant. 

80S 



Dat de ontwerpers van de 
meeste herdenkingsuitgiften 
hebben gekozen voor de 
afbeelding van sprookjes, is 
begrijpelijk. Andersen heeft er 
zijn beroemdheid aan te dan
ken en talrijke sprookjes zijn 
wereldwijd bekend. Bij het tur
ven van de sprookjes, tekende 
zich al snel een nogal voor
spelbare top-twee af maar ook 
andere scoorden heel redelijk. 
Onderstaand lijstje beperkt 
zich tot de meervoudig afge
beelde sprookjes: 

De kleine zeemeermin {^S) 
Het lelijke kleine eendje (ni) 
De nieuwe kleren van de 
keizer fg) 
Duimelijntje (8) 
Het kleine meisje met de zwa
velstokjes (6) 
De sneeuwkoningin (5) 
Het denneboompje (5) 
De prinses op de erwt (4) 
De standvastige tinnen sol
daat (3) 
De wilde zwanen (2) 
De tondeldoos (2) 

De cijfers tussen haakjes ge
ven het aantal landen aan. Het 
aantal afgebeelde sprookjes is 
zelfs nog hoger, aangezien de 
herhalingen van een afbeel
ding op een blokje of velletje 
niet zijn meegeteld. 
Het hoge aantal van de num
mer i-positie komt deels voor 
rekening van Alderney, dat dit 
sprookje vijfmaal afbeeldde. 
De indruk kan bestaan dat 
de Sprookjesverzamelaars 
via deze herdenkingsuitgiften 
weliswaar een flink aantal 
nieuwe Sprookjeszegels e.d. 

ter beschikking krijgen, maar 
dat die vreugde wordt getem
perd door het verschijnsel 
'meer van hetzelfde'. Toch is 
dat maar de halve 'waarheid'. 
Inderdaad is het jammer dat 
de meeste ontwerpers bij 
Andersen terugvallen op de 
meest bekende sprookjes. Aan 
de andere kant biedt de vaak 
totaal verschillende artistieke 
invulling de mogelijkheid juist 
daaraan aandacht te besteden. 
Dat is dan een soort speciali
satie binnen de verzameling. 
Als voorbeeld dat van 'De 
nieuwe kleren van de keizer'. 
Meerdere zegels tonen de kei
zer in zijn nieuwe kleren. Een 
fraai voorbeeld is de driedelige 
serie van de DDR uit 1975. 
Bijzonder humoristisch is de 
afbeelding op de zegel van 
NIS 1.90 van Israël uit 2000. 
Maar bijvoorbeeld België en 
China (zegel van 60 f ) tonen 
dit jaar een blote (maar wel 
discreet blote) keizer, terwijl 
Singapore de keizer op de ze
gel van $ 1,- in een onderbroek 
langs het volk laat paraderen. 
Op de zegel van $ 5,- van 
Hongkong wandelt de keizer 
in zijn ondergoed rond. Ook 
bij andere sprookjes wordt zo 
een interessant 'vergelijkend 
overzicht' mogelijk. 

MEER VARIATIE 

In hoofdzaak zijn dan wel 
sprookjes afgebeeld, maar 
gelukkig hebben diverse 
ontwerpers naast de variatie in 
de uitbeeldingen ook andere 
variaties ingebouwd. Vanzelf
sprekend komt u behalve bij 

Denemarken en Malta ook el
ders portretten van Andersen 
tegen, zoals in de velletjes van 
bijvoorbeeld België, Bulgarije 
en Servië & Montenegro. 
Roemenië nam dit jaar een 
portret van Andersen op in 
een voor dit land traditionele 
serie Persoonlijkheden/Ju
bilea, maar voegde daar wel 
het beeld van het sprookje 
'De kleine zeemeermin' aan 
toe. Bulgarije beeldde op het 
velletje de sprookjes 'Duime
lijntje', De standvastige tinnen 
soldaat' en 'Het meisje met de 
zwavelstokjes' af 
Bijzonder is de serie van 
Hongkong, omdat voor de 
uitbeelding van de vier sprook
jes gebruik is gemaakt van 
papierknipsels van Andersen. 
De ontwerpers van de Duitse 
zegel kozen voor een boekom
slag met acht zwart gekleurde 
figuren, die kenmerkend wor
den geacht voor even zovele 
sprookjes. Informatie daar
over ontbreekt, zodat het aan 
de verzamelaars zelf wordt 
overgelaten dat uit te zoeken. 
De meeste zijn gelukkig niet 
moeilijk. Desondanks kan er 
in onderstaand lijstje (ik noem 
de sprookjes van van links 
naar rechts) een interpretatie
foutje zitten: 

De wilde zwanen 
De nachtegaal 
De vliegende koffer 
De standvastige tinnen sol
daat 
De nieuwe kleren van de keizer 
De kleine zeemeermin 
Het lelijke kleine eendje 
De varkenshoeder. 

Thematisch interessant zijn 
ook de uitgiften van Gambia, 
Liberia, Palau en St. Kitts. 
Deze vier landen kozen voor 
een gezamenlijke aanpak. Het 
'raamwerk' is gelijk, maar de 
'invulling' van de sprookjes 
is verschillend. Het bijzon
dere daarvan is dat gekozen 
is voor de afbeelding van 
geïllustreerde boekomslagen 
van sprookjesboeken. Een wel
kome aanvulling op het brede 
assortiment zegels. Naast het 
portret van Andersen heb
ben ook zijn papierknipsels 
aandacht gekregen in het 
raamwerk. Bovendien zijn hier 
naast de bekende ook twee 
minder bekende sprookjes te 
ontdekken, namelijk 'De kleine 
groene beestjes'(Gambia) en 
'De notenkraker' (St. Kitts). 
Een gezamenlijke aanpak zien 
we ook bij vijf landen die verte-
genwoorciigd worden door het 
Crown Agents Stamp Bureau. 
Ascension, de Bahamas, 
Nauru, Sint Helena en de Sa
lomonseilanden gaven begin 
oktober Kerstzegels uit met 
als thema de herdenking van 
200e geboortejaar van Hans 
Christian Andersen. In deze 
series is naast bekende ook 
een aantal minder bekende 
sprookjes afgebeeld, ledere se
rie 'opent' toepasselijk met het 
sprookje 'Het denneboompje'. 
Plezierige verrassingen voor 
de Sprookjesverzamelaars zijn 
bijvoorbeeld de sprookjes 'De 
rode schoentjes', 'De vogel 
Feniks', 'De nachtegaal', 'De 
ijsjonkvrouw', 'De pad', 'De 
ooievaars', 'De haan en de 
windhaan', 'De sneeuwman' 



'THE UGLY DUCKLING' 
BOEK BIJ DE HERDENKING 

De verzamelaars van het thema 
Sproolqes hadden er misschien 
stilletjes op gehoopt: een boek 
over de Deense Andersen-zegels. 
De Deense uitgeverij AFA (bekend 
van diverse post-
zegelcatalogi) 
heeft hen niet 
teleurgesteld. Het 
verscheen onder 
de titel 'The Ugly 
Duckling'. Het 
werd geschreven 
door de Deense 
verzamelaar Niels 
H. Bundgaard, 
maar is gelukkig 
uitgegeven in het 
Engels. Het fraai 
uitgevoerde 
boek met talrijke 
illustraties in 

en 'Tw/aalf met de postkoets'. 
Daarnaast verraste Sierra 
Leone met afbeeldingen van 
'Kleine Klaas en Grote Klaas' 
en 'De bloemen van kleine 
Ida'. 
Met uitzondering van de 
Bahamas verschenen er ook 
velletjes met aantrekkelijke af
beeldingen, maarw^el in com
binatie met tien zegels van 
een doorgaans hoge w/aarde. 
Afgebeeld zijn de grafsteen 
van Andersen (Ascension), 
zijn portret (Nauru), het beeld 
'De kleine zeemeermin' in 
Kopenhagen (Sint Helena) en 
een cartoon uit het blad Punch 
uit 1857 (Salomonseilanden). 
Het ligt voor de hand dat de 
meeste landen zich hebben 
beperkt tot de sprookjes van 

zwart/wit en kleur biedt vooral 
uitvoerige informatie over de 
in de periode van 1935 tot 2005 
uitgeven zegels en ander materi
aal in relatie tot H.C. Andersen. 
Het boek volstaat niet met een 
beschrijving van de zegels, maar 
schenkt vooral aandacht aan de 
voorgeschiedenis (vanaf 1925), 

de ontwerpen, 
het drukproces 
e.d.. En dat is 
de uitvoerige 
informatie waar 
de Sprookjes 
verzamelaars 
waarschijn
lijk nooit achter 
waren gekomen. 
'The Ufllij Duck
ling'- Hans Cnstian 
Andersen and 
Danish Stamps', 
Uitgegeven door 
AFA-Forla3et2005, 
formaat A 5, 64blz. 
Prijs DKK 95.-. 

Andersen. Twee landen maak
ten daarop een uitzondering. 
Zo koos Bosnië-Herzegovina 
naast een afbeelding van 'Dui-
meliintje' voor een afbeelding 
van net sprookje 'Tintilinic 
uit het bos van Stribor' van 
Ivana Briic Maiuranic, ook 
wel de 'Kroatische Andersen' 
genoemd. Jersey vond één 
sprookje van Andersen in het 
velletje van vijf zegels voldoen
de, maar gaf daarnaast wel 
een bijzonder blok uit met als 
onderwerp het sprookje 'Het 
lelijke kleine eendje', voorzien 
van een holografische tover
fee. Verder werden bekende 
sprookjes afgebeeld, zoals 
'Roodkapje' en 'Repelsteeltje'. 
Vanzelfsprekend hebben 
diverse landen niet verzuimd 

deze gelegenheid aan te grij
pen voor de uitgifte van allerlei 
blokken, velletjes, presentation 
packs, postzegelboekjes en 
uiteraard een fraai prestige-
boekje bij Denemarken. 

SPROOKJES: 
EEN LEUK THEMA 

Voor het thema Sprookjes 
worden wereldwijd regelmatig 
zegels of series uitgegeven. 
Maar de Sprookjesverzame
lingen krijgen dit jaar via de 
herdenking van het tweehon
derdste geboortejaar van Hans 
Christian Andersen wel een 
extra 'injectie'. Deze uitgiften 
vormen een welkome aanvul
ling op die welke ongeveer 
twintig landen (buiten Dene
marken) vanaf 1965 hebben 
uitgegeven. In het algemeen 
komen de Sprookjesverzame
laars toch goed weg, want in 
1997 was het thema van de 
Europazegels 'Sprookjes en le
genden'. Toen gaven 54 landen 
in totaal ongeveer 95 zegels 
uit, behandeld en geïnventa
riseerd in het jaarlijkse artikel 
over de Europazegels in Fila
telie van maart en april 1998. 
Daarin werd ook in algemene 
zin aandacht geschonden aan 
het thema Sprookjes. Ook 
toen lag het accent duidelijk 
op de zegels, zoals van de 
DDR, de Duitse Bondsrepu
bliek, Berlijn en een Oost-
Europese land als Hongarije. 
Stempels zijn duidelijk in de 
minderheid, maar ze bestaan 
wel. Een leuk voorbeeld zijn 
de vier machinestempels uit 
Odense en het frankeerstem

pel van de gemeente Odense 
(zie apart kader 'Odense en 
H.C. Andersen'). Maar er 
kunnen ook twee 'charmante' 
Nederlandse frankeerstempels 
worden getoond. Het ene is al 
een 'ouoje' (omstreeks 1980), 
maar zeer bruikbaar vanwege 
de naam 'Sneeuwwitje' voor 
het natuurkarton van Papier
handel v/h Riem &. Honig 
en de leuke afbeelding. Het 
andere is een recent stempel 
van de Handelsmaatschappij 
van Hilst B.V. uit Waalwijk, 
waarin reclame wordt gemaakt 
voor schoenen van het merk 
'Pinocchio', naar het Italiaanse 
sprookje van Carlo Collodi 
(1826-1890), dat voor het eerst 
in 1883 werd gepubliceerd. 
Gelukkig kon voor dit artikel 
ook een beroep worden ge
daan op de stempelvoorraad 
voor de rubriek Thematisch 
Panorama. Daarin zat voor 
dit thema een echte topper. 
Het is zonder meer een leuk 
thematisch stempel vanwege 
de naam en afbeelding 'Rot
käppchen'(Roodkapje) voor 
een bepaald merk Duitse kaas, 
maar het is vooral filatelistisch 
interessant omdat het een 
frankeerstempel is volgens het 
systeem FRANKIT® van Deut
sche Post. Deze nieuwe variant 
van het frankeerstempel komt 
wel meer voor, maar is voor 
het thema Sprookjes waar
schijnlijk nu redelijk uniek. 

Met dank aan de Sprookjesverzamelaarster 
Annemarie van Croonenburg uit Den Haag 
voorde verstrekking van aanvullende informatie 
over de ajgebeelde sprookjes 

HET natuurkanon 



Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2006 
(verschijnt begin januari 
2006) moeten uiterlijk op 
I december 2005 in het 
bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 
2,1276 BP Huizen. Voor 
opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de vol

gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge

steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
 eerst even met de organisa

toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
12 en 13 november: 
Amsterdam. Amsterdam 
2005, tentoonstelling in 
de categorieën 2 en 3 {incl. 
voordrukalbum, eenkader, 
jeugd en catalogusinzendin
gen) georganiseerd door de 
Stichting Comité Dag van de 
Postzegel Amsterdam. Huy
gensColIege, 2e Constantijn 
Huygensstraat3i . Ca. 250 
kaders met filatelistisch 
materiaal. Openingstijden: 
op zaterdag 12 november van 

'Q 10 tot 17 uur en op zondag 13 
<= november van 10 tot 16 uur. 
■̂  Toegang en catalogus gratis. 
^ Handel aanwezig, tom
•^ bola, stuivershoek. Verkoop 
= speciale DvdPenvelop en 
^ DvdPenveloppen uit voor
= gaande jaren. Op zondag 
^ gratis parkeren. Informatie: 
3 J.C. van der Bijl, Hout
" rijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
2 telefoon 0204974024 of G.J. 
:z Grootveld, Marco Polostraat 

8ihs , 1057 WG Amsterdam, 
JAfl telefoon 0206168567. 

2006 

5 maart: 
Nijmegen. Postzêflclpromo
tiedag georganiseerd door 

filatelistenvereniging Novio
post. De Klokketoren, Slote
maker de Bruïneweg 272 
(hoekMuntweg). Diverse 
activiteiten, w.o. tentoon
stelling van collecties van 
Noviopostleden, ruilraoge
lijkheden, computer in de 
filatelie, taxaties, opruiming
en restantentmarkt, hande
larenstands, spelletjes voor 
de jeugd en informatiestand. 
Bekertoernooi van de NBFV. 
Openingstijden: van 10 tot 17 
uur. Informatie: P. Grutters, 
Niek Engelschmanlaan 90, 
6532 CS Nijmegen, email: 
plmgrutters@U)anadoo.nl. 

21, 22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, 
tentoonstelling, georgani
seerd door de afdeling Ede 
van 'De Globe' (categorieën 
2 en 3, alsmede ikader, 
open klasse, jeugd en propa
ganda). Sporthal De Peppel, 
Peppelensteeg i. Ca. 450 
kaders. Handel aanwezig, 
stands van gespecialiseerde 
verenigingen, museumexpo
sitie. Openingstijden: 21/4 
van 20 tot 22 uur, 22/4 van 10 
tot 18 uur en 23/4 van 10 tot 
16 uur. Inschrijvingen: A.G. 
Jakobsen, Bovenbuurtweg 
54, 6717 XB Ede, email: 
b.jai<obscn(3)planet.nl. Infor
matie: N. van der Lee, Arkel
stein 2, 6714 AW Ede, email: 
n.uander.lfc(ä)hc[net.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

12 november: 
Bilthoven. Filatelistische Con
tactgroep OostEuropa, 't Vogel
nest, Zuiderkapel, Boslaan i, 
1016. Telefoon 0346572593 
(na 19 uur). 
Drachten. De Brede School 
De Drait, Flevo 186,1016. 
Telefoon 0513688296. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,1016. 
Telefoon 0318517569. 

13 november: 
Alkmaar. Clusius College, 
Drechterwaard 10,1017. 
Telefoon 0725157889. 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
Jan Tooropstraat 99,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Sittard. Grenslandruildag. 
Sociëteit, President Kennedy
singel 16, g.3015. Telefoon 
0464518522. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700

Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 

14 november: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burg. Schönefeldplein 7, 
19onbekend. 

17 november: 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 

18 november: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 

ig november: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
ArnhemZuid. De Kande
laar, Den Haagweg i, 1016. 
Telefoon 0263230947. 
Emmeloord. ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74,1016. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, g.3013. Telefoon 
0297289322. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402534633. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 05975g2676. 
Woerden. AlBarid, Filatelis
tischc Contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45A, 
g.3015. Telefoon 0348
418770. 

20 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016. Tele
foon 0485576729. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3255017. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1417. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
g.3012.30. Telefoon 0413
367786. 

21 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotema

ker de Bruïneweg 272, 
19onbekend. Telefoon 024

3974654

25 november: 
Dordrecht. Cultureel 
Centrum, Dalmeyerplein 
10,1015.30. Telefoon 076
62ogo88. 

26 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0104508474. 

Deumingen. Frans op den 
Bult, Hengelosestraat 6, 
1016. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
1016. Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
49589g. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 

27 november: 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefi:erp, Marsdiep i, 1017. 
Telefoon 0104508474. 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10

16. Telefoon 02o6oogg22. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Echt. De Weegbrug, Lo
perweg 10,1013. Telefoon 
0475481347. 
Enschede. SPV, Poolmans
weg 128,1016. Telefoon 
0543531372
Reuver. De Schakel, 
Broeklaan 2,1013. Telefoon 
0774741130

3 december: 
Hendrik Ido Ambacht. San
dido, Reeweg 79,12.3016. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1015. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
de Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,1316. 
Telefoon 0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 02g7525556. 
Utrecht. Wijkgebouw, 
Balijelaan 2a (ingang Croe
sestraat), 1015. Telefoon 
0302886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. 
Telefoon 038447g883. 
Wierden. Het Anker, 
Wilhelminastraat 28,1016. 
Telefoon 0546571164. 

6 december: 
Leur. Het Turfschip, Lange 
Brugstraat 93,13.3016.30. 
Telefoon 0165317509. 

7 december: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30

17. Telefoon 0713614198. 

10 december: 
Dronten. Open Hof Coper

nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka

pittelweg 39ga, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 02356i3g2g 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2C, 12
16. Telefoon o6i5224g37. 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1016. Telefoon 0167
563887. 

11 december: 
Boxtel. VmboCollege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3255017. 
Venlo. De Koel, Kaldenker

i kerweg 182b, 1013. Telefoon 
i 0773517700. 

Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. Telefoon 024
6413608. 

12 december: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burg. Schönefeldplein 7, 
igonbekend. 

15 december: 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,1016. Telefoon 0167
563887. 

16 december: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 

17 december: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Haren. De Mellenshorst, 
Waterhuizerweg, io i6 . 
Telefoon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, g.3013. Telefoon 
02g728g322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,1016. 
Telefoon 0184421023. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
49589g. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 

18 december: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon o2o6oogg22. 
Echt. De Weegbrug, Lo
perweg 10,1013. Telefoon 
0475481347. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1417. 
Reuver. De Schakel, 
Broeklaan 2,1013. Telefoon 
0774741130. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6o63g44. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
g.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
Weert. SG Philips van Horne, 



g.30-15.30. Telefoon 0495-
533862. 

ig december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19-onbe-
kend. Telefoon 024-3974654. 

24 december: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,13.30-16.30. 
Telefoon 0181-415640. 

27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em-
mastraat 21,10-16. Telefoon 
0529-458267. 
Oegstgeest. Wellantcol-
lege, Lange Voort 70,10-16. 
Telefoon 071-5173147. 

29 december: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 

30 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 
494,10-16. Telefoon 055-
5787263. 

31 december: 
Zwolle. lubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 
18 december: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon: 0165-
527130. e-mailadres: 
mb(3)̂ iatelist.com; website: 
i«u)U),jilatelist.com 
Roosendaal. Filatclistiscfie lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165-527130. 
e-mail: mb(ä)jilatelist.com; 
website: uiuiuj.jilatelist.com 
Roosendaal. Postzegels. 'René 
Hillesum Filatelie', Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165-527130. 
e-mail: mb(3)jilatelist.com; 
website: ujujuj.jilatelist.com 

24, 25 en 26 april 2006: 
's-Gravenhage. Voor-
jaarsueilin^. Rietdijk b.v.. 
Noordeinde 41 (veiling 
in de Paleiskerk). Info: 
irifo@rietdijl<-ueilinflcn.nl. 

6,7 en 8 november 2006: 
's-Gravenhage. Najaars-
veüing. Rietdijk b.v., 
Noordeinde 41 (veiling 
in de Paleiskerk). Info: 
injocffirietdijk-ueilin ên.nl. 

NIEUWE 
POSTZEGELEMISSIES 

Nederland 

24 november 
Decemberzegels; tien verschil
lende postzegels in velletje 
van 2ox€o.29 (zelfklevend). 
24 november 
Persoonlijke Deccmberzegels; vel
letje met tien postzegels van 
€0.2g (gegomd). 

24 november 
Goede-doelenzegel; tien 
verschillende postzegels in 
velletje van 20X €0.294-0.10 
(zelfklevend) 

(uiijziginacn uoorbehouden) 

Aruba 

31 oktober: 
Kinderzegels 2005 (zonder 
toeslag); 75, 85 en 125 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 10-17 uur, 
zaterdag, zondag en feestda
gen 12-17 uur; op 25 decem
ber en 1 januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.-
65-plussers €4.50 
4- t/m 12 -jarigen €3.-
Rabo/NS-card 50% korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 per
sonen €5.-p.p. 

Studiezalen 
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 collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 
- donderdag 17 november 
- donderdag 15 december. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
De Eondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (u;u)u;.nbjv. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@nbji;.org). 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 
e-mail: kees.verhulst(ä)wanadoo.nl 

Nederland-China 
Op 22 september gaven China 
Post en TNT/TPG Post in het 
kader van hun intensieve 
samenwerking op het gebied 
van internationaal expres-
vervoer, gelijktijdig een post
zegelvelletje uit. Deze joint 
issue werd die dag zowel in 
Nederland (Den Haag) als in 
China (Yinchuan/Lanzhou) 
uitgegeven. De Chinese en 
Nederlandse postzegels 
hebben hetzelfde ontwerp, 
van de hand van de Chinese 
vormgever IVla Gang. 
De samenwerking werd zelfs 
nog intensiever toen een 
Chinese medewerker van 
China Post de Nederlandse 
postzegels op de dag van 
uitgifte afstempelde met een 
Haags dagtekeningstempel 
(zie boven; foto Jaap Maars). 

Hertogpost 
In het weekend van 22 en 23 
oktober werd ter gelegen
heid van het 75-jarig bestaan 
van de 's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging in 
Sociaal Cultureel Centrum 
'De Helftheuvel' in 's-Herto-
genbosch de propagandaten-
toonstelling Hertogpost 2005 
gehouden. Ter gelegenheid 
daarvan werd een post-

.^"^'^^^ 

stempel ontworpen met als 
afbeelding de draak van de 
beroemde Drakenfontein die 
voor het station in 's-Herto-
genbosch staat. De datum 
22-23 oktober 2005 staat op 
de lange staart en daarmee 

heeft het stempel een bijzon
dere vormgeving gekregen. 

Oslo 
Nog een bijzonder stempel 
verschijnt ter gelegenheid 
van de nationale postzegel
tentoonstelling in Noorwe
gen, die van 17 tot en met 
20 november in Oslo wordt 
gehouden. De tekst in het 
stempel dat TPGPost in de 
Noorse hoofdstad gebruikt, 
is nationaal gehouden en is 
dus in het Noors. Ook zien 
we het logo van TPGPost in 
het stempel. Ik kan me niet 
herinneren dat ooit dit logo 
van TPGPost in een bijzonder 
poststempel werd gebruikt. 

Stempelverzoeken 
Nog tot het eind van het jaar 
kunt u stempelverzoeken 
indienen bij de CoUectClub 
van TPGPost. 
U dient dan geadresseerde 
(voldoende gefrankeerde) 
poststukken met geldige 
Nederlandse postzegels in 
een gefrankeerde omslag te 
zenden aan TPGPost CoUect-
club, afdeling Stempeling, 
Postbus 30051, g700 RN 
Groningen. Geeft u duidelijk 
aan van wel stempel u een 
afdruk wenst! 

Duitsland v.a. 1933 - Nederland - Luxemburg -
Liechtenstein -Oostenrijk- Frankrijk - Scandinavië 

etc. Uitsluitend luxe postfris of luxe gestempeld. 
Zeer scherpe prijzen! Kijk snel op: 

www.postmunt.com 
en zie, hoe het óók kan ! 

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

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

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

P.Z.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren. { 

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

http://www.muscom.nl
http://www.postmunt.com
http://pzhronli.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


N.V.RH, onder de loep 
V 

: % 
Deze aflevering 

Vorige maand waren wij te gast bij één van onze leden uit 
Limburg. In deze aflevering de weerslag van een tweede bezoek 
aan deze provincie. In Heerlen hadden we een gesprek met 
Amy Cohen, die in deze stad al diverse generaties postzegel
verzamelaars bij het beoefenen van hun hobby heeft bijgestaan. 

Binding met Iclant is 
het allerbelangrijkst 

Amy Cohen ontspannen achter de toonbank 

In gesprek met Amy Cohen, 
postzegeldetaillist 

Heerlen, aan de rand van het centrum. Bij postzegelhandel Le Timbre, 
in de Akerstraat op nummer 6, kunnen filatelisten van allerlei slag 
sinds 1983 hun verzamelaarshart ophalen. Mede-eigenares 
Amy Cohen (59) staat ontspannen achter de toonbank. Het is 
haar op geen enkele manier aan te zien, dat ze enkele jaren 
geleden haar veertigjarige jubileum in de postzegelhandel kon 
vieren. Het kan bijna niet anders, of ze heeft haar beroep altijd 
met groot plezier uitgeoefend. Tijdens het gesprek wordt deze 
veronderstelling volmondig beaamt. Toch was het slechts bij toeval 
dat Cohen in de wereld van de professionele filatelie terecht kwam. 
'Voor de oorlog had mijn vader in Haarlem een sigarenwinkel, 
waar hij ook postzegels verkocht. 

Tijdens de oorlog stortte de tabaksafdeling in, maar het postzegel
gedeelte floreerde, omdat veel mensen hun geld in veiligheid 
wilden stellen. Na de oorlog kwam er een omgekeerde beweging. 
Er was veel aanbod van postzegels, maar niemand had geld om te 
kopen. Mijn vader accepteerde een vaste baan en sloot de winkel. 
Hij handelde nog wat door vanuit huis om zijn onverkochte 
voorraad te gelde te maken. Als meisje van een jaar of tien zot ik 
daar met mijn neus bovenop en hielp ik vaak een handje mee met 
sorteren. Vader had voornamelijk Nederlandse postzegels en 
vooral die van de jaren vijftig vond ik erg mooi.' 

Eigen zaak 

Er verstreken een aantal jaren en op haar zeventiende was 
Amy Cohen aan haar eerste baan toe. 'Vader maakte me attent 
op een advertentie in de krant. Bij postzegelhandel Jac. Plevier 
zochten ze iemand voor in de winkel. Ik solliciteerde en werd 
zowaar aangenomen Ik had het al snel reuze naar mijn zin. 
Na tien jaar werd deze zaak helaas gesloten. Gelukkig werd ik 
benaderd door postzegelhandelaar Kees de Wit uit Maastricht. 
Die vroeg of ik in Heerlen een filiaal wilde beginnen. En dat 
gebeurde. Met de oude klanten van Plevier hadden we een 
vliegende start. De zaken liepen zo goed dat ook mijn broer Ger 
en mijn zwager in de zaak kwamen. Op een gegeven moment 
stonden we met vier man in de winkel en groeiden we het pand uit.' 
In 1983 besloten Amy Cohen en toenmalig zwager Fer Rosenke om 
samen een eigen winkel te beginnen. Postzegelhandel Le Timbre 
opende haar deuren. Naast vele vaste klanten uit Heerlen en 
omgeving wisten ook Duitse filatelisten de weg naar Le Timbre te 
vinden. Na ruim twintig jaar verlopen de zaken nog steeds naar 
tevredenheid. Naast een uitgebreide voorraad Nederland en O.R. 
en nieuwtjes van de hele wereld wordt er veel aandacht en tijd 
aan thema's en motieven besteed. Vogels, vuurtorens, vliegers of 
vlinders. Je kunt het zo gek niet bedenken of Le Timbre heeft het 
nodige in voorraad Amy Cohen: 'Vaak worden deze onderwerpen 
verzameld als verlengstuk van een andere hobby. Ik vind het leuk 
om vooral aan dit soort klanten de ongekende mogelijkheden te 
laten zien, die de filatelie heeft te bieden. Daarom zorg ik ervoor 
om altijd een mooi opgezette collectie op thematisch gebied in 
huis te hebben. Als deze wordt bekeken, gaat er voor menig 
gelegenheidsverzamelaar een hele nieuwe wereld open.' 

Gebruiksvriendelijkheid 
en tekst worden onder de 

loep genomen 

Persoonliik contact 

'Naast het voeren van een brede voorraad is het persoonlijk 
contact met de klont van groot belang, ja misschien wel het 
allerbelangrijkst. Sommige verzamelaars ken ik al veertig jaar. 



nog uit de tijd dat ik in de winkel van Plevier stond.' 
Jo Verwijmeren is zo'n klant van het eerste uur. 'Ik verzamelaar 
al van kinds af aan. Langzamerhand heb ik mij steeds verder 
gespecialiseerd in thema's zoals Nobelprijswinnaars, vogels, 
vlinders en insecten. Ik maak mijn albums zelf. Postzegels zijn net 
kleine kunstwerkjes. Als je ze onder een uv-lamp bekijkt ontdek je 
vaak nieuwe dimensies. Ik geef zo'n zestig euro per maand aan 
deze hobby uit, soms iets meer. Het is leuk om zeldzame en 
hooggenoteerde zegels in je collectie te hebben, maar verder is 
de geldswaarde voor mij niet van belang.' 
Ook Gerrit van der Voort heeft het naar zijn zin bij Le Timbre. 
Zelfs zo, dat deze vutter iedere week een dagje meehelpt om de 
nieuwtjes in de voorraadboeken onder te brengen. 'Zelf verzamel 
ik alleen Nederland, maar op deze manier zie ik ook nog eens 
iets van de rest van de wereld.' 

leder op hun eigen manier, 
al ruim twintig jaar 

veel plezier aan filatelie 

Een echtpaar, waarvan zowel man als vrouw de filatelie beoefenen, 
zie je niet iedere dag. Jan en Tineke Slangen beleven, ieder op hun 
eigen manier, al ruim twintig jaar veel plezier aan hun liefhebberij 
en komen graag bij Le Timbre. 'Als kind hebben we allebei 
verzameld,' vertelt Tineke. 'Een artikel of advertentie in de Libelle 
over kinderpostzegels heeft de belangstelling weer doen opleven en 
nu hebben we allebei onze eigen collectie. Alleen de postzegels 
van Verenigd Europa doen we samen. We geven zo'n vijftig euro 
per maand uit en hebben voldoende verzamelgebieden om steeds 
weer leuke dingen te vinden. Ik hou van mooie plaatjes en let het 
meest op kleuren. Mijn man kijkt meer naar wat er op de postzegels 
is afgebeeld.' 

Belangstelling van de ieugd 

De zaken lopen hier in de Akerstraat naar tevredenheid. Toch valt 
er nog wel iets te wensen. 'Er komen hier redelijk wat jeugdige 
klanten,' stelt Cohen. 'Maar dat aantal zou eigenlijk omhoog 
moeten. Volgens mij is het opvoedkundig van belang dat kinderen 
met de filatelie in contact worden gebracht. Ze kunnen er op 
allerlei gebied veel van leren. Er ligt op dit gebied een taak voor 
de ouders, waarbij wij ze graag zullen assisteren.' 

Nieuv^^e catalogi 

Zowel de Speciale Catalogus 2006 (€ 19,80) als de eerste editie 
van Specialiteitencatalogus 2006-2011 (€ 39,80), die allebei in 
september verschenen, verheugen zich in een grote belangstelling 
van de verzamelaars van Nederland en O.R. In de volgende 
afleveringen van Onder de loep zullen wij u graag voorstellen 
aan enkele redacteuren van de Specialiteitencatalogus. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Jan en Tineke Slangen op zoek naar nieuwe aanwinsten 

Telefoon 

E-mail' 
Internet 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
wwvsf.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://wwvsf.nvph.nl


BFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTBUS; NBVF, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet- http://www.nbfv nl 
E-mail: bondsbureau@nbfv.nI 

Voorzitter 
TJ. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, (©0313-413704 

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

Penningmeester 
S Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Beresteijn straat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderhesten, Van Kijfhoek-
straat63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj. Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Harmgvliet 

BEKERTOERNOOI MET INTERNATIONALE 
DEELNAME TIJDENS 'POSTZEGELTOTAAL' 

©0187-611542 

Pers en Publiciteit 
Informatie via het Bondsbureau 

Webmaster NBFV-site 
(www.nbfv.nl): 
Jan Boon 
e-mail- webmasterfffinbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris- J.I.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35 
2324 LL Leiden, (Öoyi-<^y6ij26 
Materiaaicommissaris 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheelc is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526 

Bibliothecaris 
mevr. P.M. van der Meer 
Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt 
©030-2205348 
E-mail: bibliotheek^nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag van 
ro.oo tot 17 00 uur en elke eerste 
zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter- F.C.W. van Beckum 
Keurzendingen s.v p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
telefoon 079-3611910, 
e-mailadres. 
botidskcurinäs(iieiist@plaiiet nl 

Service-afdeling 
Informatie over de Service-
afdehng wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen, via het Eondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie via het Bondsbureau 

De voorbereidingen voor 
het Bekertoernooi van 
de NBFV tijdens Postzegel 
Totaal bij Nouiopost in 
Nijmegen op zondag 5 
maart 2006 zijn in volle 
gang. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren is 
gekozen voor de eerste 
zondag in maart en niet 
voor de laatste zondag 
in februari. Reden: Carna
val. 

Na de vakantieperiode 
hebben zich diverse kan
didaten aangemeld. Voor 
het Thematische gedeelte 
hebben ook buitenlandse 
kandidaten belangstelling 
getoond. Twee kandida
ten hebben de Belgische 
nationaliteit. Ze zijn 
beiden lid van de Neder
landse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. De 
andere kandidaat heeft 
de Duitse nationaliteit 
en is lid van Filatelisten
vereniging Nouiopost uit 
Nijmegen. 
Voor het Algemene ge
deelte hebben zich al drie 

personen gemeld. 
De heer C.J. van der Horst 
uit Leiden, ontvangt bij de 
aanvang van het toer
nooi de wisselbeker voor 
het Algemeen gedeelte 
definitief Hij heeft in 
voorgaande Bekertoer
nooien deze beker drie 
maal gewonnen en mag 
zich dus eigenaar van de 
beker noemen. 
De organisatie is 
benieuwd of bij het 
Thematisch gedeelte de 
heer W.Cools uit Bunde de 
beker in de wacht sleept. 

Hij maakt een goede kans 
na zijn overwinningen 
in voorgaande jaren met 
De ijsvogel en Sporen van de 
Romeinen. 
Kandidaten kunnen 
zich nog steeds melden. 
Dit dient echter vóór i 
december 2005 te ge
schieden. 
De presentaties kun
nen worden gehouden 
met behulp van dia's en 
een projector of met een 
beamer. In beide gevallen 
zorgt de organisatie, in 
afwijking van het gestelde 
in het reglement voor dit 
toernooi, voor een diapro
jector of een beamer. 
In tegenstelling tot eerdere 

berichten dienen aan
meldingen of aanvragen 
voor het reglement uit
sluitend te geschieden bij 
JoToussaint, 024-6841851 
ofj.p.toussaint(a)planet. 
nl. Informatie kan ook 
worden aangevraagd 
bij Hans Theunissen, 
06-54264508 of Haom. 
theunissen(a)chello.nl 

Parallel aan het Beker
toernooi wordt tijdens 
Postzegel Totaal een 
tentoonstelling gehouden 
met 30 kaders waarin per 
kader 12 bladen van A4-
formaat kunnen worden 
geplaatst. Kandidaat
deelnemers voor de ten
toonstelling kunnen zich 
opgeven bij Jo Toussaint 
(zie hiervoor) tot uiterlijk 
30 november 2005. Bij 
voorkeur deelnemers met 
éénkaderinzendingen (12 
bladen). Het is een propa-
gandatentoonstelling. 
Juryleden van de NBFV 
bekijken de inzendingen 
en houden met de inzen
ders een adviesgesprek. 

Tot ziens op 5 maart 
2006, als deelnemer of als 
toehoorder. 

'KORTE KRONIEK VAN DE GEPOSTE BRIEF': 
NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR 

De Service-afdehng van 
de Bond heeft een aantal 
exemplaren in voorraad 
van Korte kroniek van de 
geposte brief. Dit boek, 
geschreven door Alex L. 
ter Braake uit Charleston, 
West Virginia (Verenigde 
Staten), is in 1975 
verschenen. Ter Braake 
schreef meer boeken, 
onder andere The Posted 
Letter in Colonial and 
Revolutionary America 1628-
1790. Ook korte artikelen 
verschenen van zijn hand, 
zoals het 'Hoe, wat en 
waarom' over postge-
schiedenis. 

De titels geven het al 
aan. Ter Braake schreef 
over oude brieven. De 
Korte kroniek heeft voor
namelijk betrekking op 
het briefvervoer van en 
naar Nederland uit het 
verre verleden, vanaf de 
vijftiende eeuw tot de 
negentiende eeuw. Bij 
het lezen van het boek 
kan men genieten van het 
oude Nederlands dat op 
de brieven werd geschre

ven. En dat de post geen 
enkele verantwoordelijk
heid nam bij het aanne
men van de brief 

Citaat: Bij de invoering 
van de Statenpost in 1752 
iverd aan de aĵ ender van een 
aangetekend stuk, evenals dat 
tegenwoordig geschiedt, een 
bewijs van ontvangst, een "re-
cipis", door het postkantoor 
verstrekt. Maar dat gaf de 
ajzender generlei zekerheid dat 
de post m geval van verlies 
hem schadeloos zou stellen, 
ujant alle aansprakelijkheid 
te dien opzichte iverd geannu
leerd door het tekenen van een 
renversaal waartoe hij werd 
verplicht. Op het Antwerpse 
kantoor in Amsterdam ver
klaarde de ajzender daarmee: 
"ende dat ik tot mijnen laste 
en risico neme alle schade en 
ongeval, 'twelk - voornoemde 
- soude mogen overkomen, 
nadat het van de voorschre
ven Post Comptoir zal wesen 
a_§esonden, sonder dat de 
Postmeester alhier, deswege 
cenige verantwoordinge sullen 
gehouden wesen". 

Het boek, dat voor 
geïnteresseerden in de 
geschiedenis van de brief 
een openbaring is, kan 
worden besteld door een 
bedrag van € 9,80 (inclu

sief porto) over te maken 
op postbankrekening 
2015960 ten name van 
Service-afdeling, met 
vermelding van bestel
nummer 042. 

KORTE KRONIEK 
VAN DE 

GEPOSTE BRIEF 

http://www.nbfv
mailto:bondsbureau@nbfv.nI
http://www.nbfv.nl


NEDERLANDSE TENTOONSTELLINGEN (BIJGEWERKT TOT 1 OKTOBER 2 0 0 5 , 
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE ORGANISERENDE VERENIGINGEN) 

VERKOOP NEDERLANDSE POSTWAARDEN 
DOOR DE VERENIGINGEN 

Het is alweer een aantal 
jaren geleden dat TPG-
Post en de verenigingen 
contracten afsloten 
voor de verkoop van 
postwaarden en enige 
aanverwante artikelen. 
Inmiddels nemen zo'n 
45 verenigingen deel aan 
deze activiteit en valt het 
op dat het stokt. 
Juist in deze tijd waarin 
de contributies weer 
omhoog moeten is het 
verstandig om eens na te 
gaan in uw vereniging of 
verkopen tot de mogelijk
heden behoort. Het zal u 
verbazen, of misschien 
ook niet, dat in mijn 
kleine vereniging (58 
leden) toch jaarlijks een 
zodanige omzet wordt 
bereikt dat ik in staat ben 
een paar honderd euro 
in de kas van de pen
ningmeester te storten. 
De vereniging kan hier 
vervolgens mooie dingen 
mee doen, zoals de con
tributie op een aanvaard
baar peil houden. En dat 
wordt in feite bewerkstel
ligd door de leden zelf, 
want zij kopen tenslotte. 
Uiteraard moet daar voor 
gewerkt worden en alle 
abonnementen netjes 
in enveloppen gestopt 
worden, maar wij zijn van 
mening dat dit werk de 
moeite loont. 
Wat stelt TPGPost voor 
eisen? Het volgende: 

- een bepaalde afname; 
- nabestelling minimaal 
100 euro; 
- een verklaring van de 
Kamer van Koophan
del (voor leden van De 
Globe en de Nederland-

sche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
kan dit via de grote ve
reniging); 
- een betalingsgarantie; 
- het plaatsen van een ad
vertentie in uw periodiek. 

Wat staat er tegenover? 
Dit: 

- u mag ongebruikt 
materiaal terugsturen 
(tweemaal per jaar en 
in de oorspronkelijke 
verpakking); 
- 4% provisie op de zegels 
(op andere producten is 
dit percentage hoger); 
- een vergoeding voor de 
kosten van het plaatsen 
van een advertentie van 
TPGPost; 
- de betalingen worden 6 
weken na levering geïnd. 

Dit alles wordt natuurlijk 
contractueel overeenge
komen tussen uw ver
eniging en TPGPost. 
Met name voor leden van 
uw vereniging die slechts 
een enkel exemplaar 
van een zegel wensen, 
is het verkopen door u 
een uitkomst. Op het 
postkantoor kan men 
slechts boekjes of velletjes 
kopen en bij de handelaar 
betaalt men ongetwijfeld 
extra. 
Wie weet verandert de 
situatie in uw vereniging 
binnenkort, waardoor 
het overwegen om zelf te 
gaan verkopen in beeld 
komt. Ik kan het u van 
harte aanbevelen! 

Ben Mol 
Commissaris Verenym ŝ-
zaken 

In onderstaand overzicht 
vindt u de geplande 
postzegeltentoonstel
lingen. 
De afl<ortingen in het 
overzicht kunnen als 

volgt worden verklaard: 
P = propagandatentoon-
stelling 
W = wedstrijdtentoonstel-
iing (in categorie i, 2 of 3) 
J = jeugdtentoonstelling 

Gesp.ver. = Gespeciali
seerde vereniging(en) 
GSE = Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenementen 
AV = Algemene Verga
dering 

Datum 
2006 

1-2 april 

21-23 ^pril 

20-22 oktober 

4-5 november 

10-12 nov. 

18-19 no^-

Datum 
2007 

30 maart -
I april 

26-28 april 

15-16 sept. 

22-23 sept. 

28-30 sept. 

19-21 oktober 

Begin nov. 

Begin nov. 

16-18 nov. 

23-25 nov. 

Tentoonstelling / 
Contactpersoon 

Jeugdfilatelie Nederland (JFN) 
Mw. W. ten Noever-Bakker 
0174-631015 

De Globe, afd. Ede 
AV NBFV 22 april 
N. van der Lee 
0318-639260 

Postex20o6 GSE/NVPV 
B. Mol 0345-613002 
P. Wfalraven 033-4806816 

Stichting Comité 
Dag van de Postzegel 
Amsterdam 
J.C. van der Bijl 020-4974024 

Stichüng Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam 
J. Oosterboer 0181-216568 

De Philatelist Geleen 
J. Berezinski 046-4375490 

Postzegelverenigmg Aalsmeer 
M. Mijwaart 0297-321656 

Regio 7; Zeelandia 2007 
AV NBFV 27 april 
Dag van de Jeugdfilatelie 
Sj. Bangraa 0187-611542 
e-mail: sbangma@xs4all.nl 

Postzegelvereniging 'De Helm' 
Helmond en omstreken 
H. Vogels 0492-523864 

Ned. Ver. Postz. Verz. 
NVPV Almelo 
B.T. Karsch 0546-861525 

Contactgroep Frankrijk verz. 
J. Nollet 036-5224929 

Postex 2007 GSE/NVPV 
B. Mol 0345-613002 
P. Walraven 033-4806816 

Stichting Comité 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam 
J. Oosterboer 0181-216568 

Stichüng Comité 
Dag van de Postzegel 
Amsterdam 
J.C. van der Bijl 020-4974024 

Philatelisten Vereniging 
Heerhugowaard en Omstreken 
J. Folkers 072-5715665 
120 kaders 

Postzegelclub Groot Veldhoven 
Mw H. Schalks 040-2536511 

Locatie / Plaats 

Burgers Zoo te Arnhem 

De Peppel te Ede 

Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

Huygens College 
2e Const. Huygensstraat 
Amsterdam 

Ahoy' Rotterdam 

Alsmeer 

Sportpunt Zeeland 
Goes 

Helmond 

Dans & Partycentrum 
Eikerbout, Sluiskade 
zz. 181, Almelo 

Co-centrum 
Amstelveen 

Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

Ahoy' Rotterdam 
250 kaders 

Huygens College 
2e Const. Huygensstraat 
Amsterdam 

Scholengemeenschap 
Huygenwaard 
Heerhugowaard 

Atalanta Sportcentrum 
Veldhoven 

Categorie / 
Aantal kaders 

W2, W3, P 
300 kaders 

W2,W3,P, J 
I-kader 
Open klasse 
Albumklasse 
450 kaders 

W2,W3,P,J 
I-kader 
Gesp.ver. 
300 kaders 

W 3 , P 
250 kaders 

W 3 , P 
250 kaders 

W 3 , P 
100 kaders 

W3, I-kader 
Albumklasse 
250/350 kaders 

W l , W 2 , J 
I-kader 
650 kaders 

W3, P, J 
Open klasse 
300 kaders 

W3,P,J 
220 kaders 

P. 
200 kaders 

W2,W3,P,J 
I-kader 
Gesp.ver. 
450 kaders 

W2 ,P 

W3, P 
250 kaders 

W3,P,J 
Open klasse 
I-kader 

W2,W3,P,J, 
500 kaders 

mailto:sbangma@xs4all.nl


IIVIA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAIL: EDWARX)FROON(a)FREELER.NL 

NEDERLAND DEED 
HET UITSTEKEND! 

De Europese Kampioen
schappen Maximafilie in 
september jl. in Corbeil 
bij Parijs waren georga
niseerd door de Franse 
Vereniging voor Maxima
filie t.g.v. liaar 60-jarig 
bestaan. In liet septem
bernummer toonde ik u 
al de Lisa-frankeerstrook, 
die uitkwam bij de 
tentoonstelling en nu laat 
ik de bijbehorende maxi-
mumkaartzien [i]. De 
tentoonstelling was goed 
georganiseerd en met 
40 buitenlandse inzen
ders internationaal. De 
inzenders werden door 
de Franse begeleiders 
goed geholpen [2] bij 
het vullen van de kaders. 
Het resultaat was een 
indrukwekkende gespe
cialiseerde tentoonstel
ling met in de competitie 
veertien inzendingen uit 
Frankrijk, zes uit Italië, 

vijf uit Portugal; uit Bel
gië, Spanje en Luxemburg 
vier; uit Roemenie drie; 
uit Nederland, Grie
kenland, Duitsland en 
Cyprus twee en tot slot uit 
Zwitserland en Slowakije 
elk een. Verder waren 
er nog zes i- en 2-kader 
inzendingen en acht 
jeugdinzendingen. 

Op plaats I in de Erehof 
hing de collectie Euro
pese Vorstenhuizen van de 
onlangs overleden Diny 
Hoogerhuis, bij velen 
bekend van de Dag van 
Postzegel in Amsterdam. 
Op kaart [3] toont een van 
haar zeldzame Royalty-
kaarten uit 1917 met 
keizer Carl I, gestempeld 
metK.u.K Etappenpostamt 
Belgradjll. In de Erehof 
verder elf collecties die 
eerder op FlP-tentoon-
stellingen goud gehaald 
hadden. Een opmerkelijke 
inzending was afkomstig 
van de Roemeense gene

raal bulten dienst Vasile 
Doros over de componist 
Georges Enescu [4]. De 
laatste was niet alleen 
een begenadigd violist, 
dirigent em componist, 
maar ook een bekende 
filatelist. Uw rubriekre
dacteur staat met de heer 
Doros op foto [5] te pra
ten voor zijn inzending. 
Van de hand van Vasile 
Doros is een studie over 
Enescu verschenen in een 
prachtig boek, vrijwel 
geheel geïllustreerd met 
maximumkaarten! Ik kom 
er volgend jaar nog op 
terug, net als op de met 
goud bekroonde inzen
ding over luchtvaart, met 
veel zeldzame maximum
kaarten met Zeppelins. 

De Nederlandse inzen
ders behaalden Verguld 
zilver en zilver en in de 
I- en 2-kaderafdeling 
werd de derde plaats 
behaald. Uit die inzen
dingen toon ik enkele 

kaarten. Uit de interna
tionaal georiënteerde 
inzending Beeldhouwkunst 
het bekende beeld voor 
het UPU gebouw in Bern 
uit 1909 [6]. De inzen
ding Nederland, het bezoeken 
waard was een tocht langs 
Nederlandse landschap
pen, steden, personen, 
evenementen en gewoon
tes aan de hand van oude 
en nieuwe Nederlandse 
maximumkaarten. Een 
mooi oudje [7] is de 
treinzegel uit 1939, een 
nieuwtje is die met Marco 
van Basten [8]. 
De 2-kaderinzending 
Nederlandse scheepvaart 
behandelde voornamelijk 
Nederlandse schepen, 
vanaf het Romeinse schip 
bij Zwammerdam tot 
aan de grote windjam
mers die ons land eens in 
de vijfjaar, tijdens Sail 
Amsterdam, aandoen. 
Een oudje is kaart [9] 
met de bekende zeeheld 
Maarten Harpertszoon 

Tromp (stempel Brielle 
1946). Heel mooi zijn de 
schepen uit de serie van 
1957 met onder meer de 
Willem Barendsz [10]. 

Tenslotte was er de com
petitie Beste Maximumkaart 
uan 2004. Allelanden 
konden bij de FlP-com-
missie voor Maximafilie 
een kaart als de beste van 
hun land voordragen. De 
Nederlandse inzending 
[11], de befaamde Kus uan 
Maxima, werd verrassend 
als beste kaart uitgeko
zen. Maker Ronald van 
der Leeden neemt op foto 
[12] zijn prijs, een mooie 
oorkonde (zie hieronder) 
in ontvangst. Een groot 
succes voor Nederland! 

MAXIFRANCE 2005 

DIPLOME 

4*̂  
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SAMENSTELLING: DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

IS lEN WISHOU EEN 
POSTWAARDESTUK? 

René HiUesum stuurde 
mij een brieflcaart met op 
de beeldzijde de afbeel
ding van een antieke 
landkaart. Als boodschap 
op de adreszijde ver
meldde hij 'Het nieuwste 
postwaardestuk'. 
Bij nadere beschouwmg 
bleek deze kaart een 
Wishou te zijn: een kaart 
die je op de site van TPG-
Post {www.t'pßpost.nl) kunt 
aanmaken, je kunt zelf 
een afbeelding aanleve
ren, je typt een boodschap 
in plus het adres van de 
ontvanger en er wordt een 
echte kaart gefabriceerd, 
die via de reguliere post 
bezorgd wordt [i, 2]. 
Het is ook mogelijk een 
aantal identieke kaarten 
te versturen naar verschil
lende geadresseerden. 
Voorbeelden daarvan zijn 
uitnodigingen en adres
wijzigingen. Kunnen we 
deze 'elektronische' brief
kaarten beschouwen als 
postwaardestukken? Als 
u daar een mening over 
hebt, hoor ik die graag. 

BELGIË: NOG EEN 
GRATIS BRIEFKAART 

Naast de anti-roken-kaart 
blijkt deze zomer nog een 
andere gratis briefkaart in 
omloop gebracht te zijn. 
In het kader van de mani
festatie 'België danst' (16 

juk 2005) is een kaart ver
spreid met het zegelbeeld 
'Huiszwaluw' van André 
Buzin (€ 0,44). Er zijn drie 
taalversies: Nederlands, 
Frans en Duits [3]. Of De 
Post deze kaart ook aan 
verzamelaars beschikbaar 
stelt is mij met bekend. 
De stams van deze 
gratis brieflcaarten werd 
onlangs m het Vlaamse 
tijdschrift Themaphila 
aan de orde gesteld. Een 
auteur was van mening 
dat het niet gaat om 
postwaardestukken, maar 
om postsmkken met een 
portvrijdomkenmerk. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
Van 22 tot en met 24 
september jl. werd in 
Keulen de beurs Philatelw 
und MunzExpo gehouden, 
waarvoor zoals gewoon
lijk een speciale briefkaart 
werd uitgegeven. De kaart 
(formaat A6) is voorzien 
van het zegelbeeld '100 
jaar Mittellandkanal' van 
45 eurocent [4]. Op de 
linkerzijde van de kaart, 
boven de beurstekst, is 
een fotocollage te zien die 
betrekking heeft op het 
kanaal. 

De 106= Duitse Filate-
listendag werd dit jaar 
gehouden in Bruchsal, 
van 23 tot en met 25 sep
tember. De envelop voor 
deze gelegenheid heeft 

op de linkervoorzijde een 
foto van het kasteel van 
Bruchsal met de bijbe- j 
horende kerk [5] . Voor 
het zegelbeeld is gebruik 
gemaakt van de postzegel 
van 55 c 'Postbezorging 
in Duitsland', waarop 
men een postbode ziet 
lopen met een karretje. 

Bokser Max Schmehng, 
die in februari 2005 op 
9g-jarige leeftijd overleed, 
is het onderwerp van de 
envelop die uitgegeven 
werd ter gelegenheid van 
de postzegelbeurs in Ber
lijn (8, g en 10 september 
2005). Het zegelbeeld is 
identiek aan de Schme-
ling-postzegel van 55 c ; 
op de linkerzijde van de 
envelop staat onder meer 
de poster afgebeeld van 
Schmelings legendarische 
bokswedstrijd tegen Joe 
Louis in 1936. i 

Op het gebied van de 
PlusBriefe verschijnt er veel 
meer dan ik normaliter 
kan melden, maar mis
schien is het aardig om j 
eens te weten wat er op 
dit gebied zoal te koop 
is. Een gespecialiseerde 
Duitse handelaar leverde 
in september aan abon
nees het volgende: 

i 
- Een Maxi-Plusbrief met > 
viermaal het zegelbeeld 
55 c 'Postbezorging in 
Duitsland' (prijs € 4,75); 
- Twee verschillende Post-
fachkarten met zegelbeeld | 

45 c 'Vakantie' [6]; beide 
kaarten zijn bedoeld om 
te laten weten dat men 
zijn post op een post
busadres wil ontvangen 
(samen € 5,- ); 
- Een veldpostenvelop in 
formaat DL met zegel
beeld 55 c vuurtoren 
'Roter Sand'; naast het 
zegelbeeld staat het 
Duitse veldpostembleem 
plus de tekst 'Feldpost' in 
een kader (€9,50) 
- Een C6-envelop met 
zegelbeeld '1200 jaar 
Magdeburg' (€ 2,50). 

Daarnaast kon men de 
volgende Dienst-PlusBriefe 
bestellen: 

- Een reclame-vouwbrief 
van Deutsche Post met het 
zegelbeeld 95 c 'Zonne
bloem' (€17,50, [7]); 
- Een C5-envelop van 
Deutsche Post met zegel
beeld 144 c 'Hans Chris
tian Andersen' (€ 29,50) 
- Een vouwkaart van 
Deutsche Post met twee 
zegelbeelden: 55 c 'Paus 
Johannes Paulus II' en 
95 c. 'Berliner Dom' 
(€ 36,00). 

Uit de verkoopprijzen 
van die laatstgenoemde 
postwaardestukken zou 
je kunnen concluderen 
dat het de moeite waard 
is om op de mailinglist 
van Deutsche Post te 
komen: het voorgefran
keerde reclamedruk
werk van dat bedrijfis 

zijn gewicht in goud 
waard' 

Estland 
Briefkaart nr. 25 herdenkt 
het 50-jange bestaan van 
televisie in Estland. De 
kaart is bedoeld voor bin
nenlands gebruik en kost 
9 k- [8] 
Brieflcaart nr. 26 vestigt 
de aandacht op de FIM-
rally, die dit jaar voor de 
zestigste keer gehouden 
werd (21-24 juli 2005). 
De route van deze rally 
voor motorfietsen loopt 
door Estland, Ledand, 
Finland en Zweden. Op de 
kaart staan onder meer de 
emblemen afgebeeld van 
de nationale motorbon
den van de vier betrokken 
landen [9]. Port betaald 
voor alle bestemmingen 
ter wereld, prijs 13 k. 

Finland 
Bij de vorige melding van 
Finse postwaardestuk
ken ontbraken de nieuwe 
maximumkaarten 'IJsbre
kers'. De Finse maxi
mumkaarten hebben de 
laatste jaren namelijk niet 
alleen een gestempelde 
postzegel op de beeldzij
de, maar ook een geïllu
streerd port-betaald-ken-
merk op de adreszijde. Ze 
mogen verstuurd worden 
naar alle bestemmingen 
ter wereld. De afgebeelde 
ijsbrekers zijn de Apu en 
de Sisu (kaart nr. 69), de 
Otso (nr. 70), de Fenmca 
(nr. 71) en de Botnica (nr. 

http://www.t'p%c3%9fpost.nl


72). Een set (vier kaarten) 
kost€ 5,-. 

Frankrijk 
Ter afsluiting van het 
vakantieseizoen nog twee 
postwaardestukken met 
een lokaal bijgedrukte il
lustratie. In beide gevallen 
betreft het een C6-envelop 
met zegelbeeld 'Marianne 
de Lucquet'. Deze enve
loppen zijn voorgefran
keerd voor binnenlands 
gebruik; voor verzending 
naar Nederland moet 
2 eurocent bijgeplakt 
worden. 
- Stadsmuur in Domme 
(Périgord Noir). Bijfran-
kering met twee zegeltjes 
van het type 'La Marianne 
des Franfais' [lo] 
- Tour d' Auvergne, stads
gezicht. Zonder bijfranke-
ring verzonden [ii]. 

Griekenland 
Hoewel ik vermoed 
dat verzamelaars van 
postwaardestukken niet 
dol zijn op voorgefran
keerde maximumkaarten, 
vermeld ik ze af en toe 
toch maar. Abonnees op 
Griekse postwaardestuk
ken ontvingen onlangs 
een serie van tien maxi
mumkaarten 'Griekse 
eilanden', die uitgegeven 
werd als set 13 van 2004. 
Afbeeldingen: Santo-
rini, Karpathos, Kreta 
(Vai), Mykonos, Chania, 
Kastelorizo, Astypalaia, 
Serifos, Milos en Skia-
thos. De kaarten zijn aan 
de adreszijde voorzien van 
een port-betaald-kenmerk 
en kunnen over de gehele 
wereld verstuurd worden. 
De set kostte €14,90. 
Serie 12 uit 2004 bevatte 

vier kaarten met als thema 
'Special Olympics' en de eer
ste serie van 2005 bestond 
uit vijf fraaie kaarten met 
afbeeldingen van sieraden 
uit de Oudheid. 

Hongarije 
Portverhogingen leiden in 
Hongarije vaak tot de uit
gifte van bestaande post
zegels met een nieuwe 
waardeaanduiding. Ook 
bij postwaardestukken 
doet zich dit verschijnsel 
voor. Na de verhoging 
van het binnenlandse 
brieftarief van 48 naar 
50 forint werden oude 
enveloppen opgebruikt 
door middel van bijfran-
kering [12], maar binnen 
de kortste keren werd een 
envelop uitgebracht met 
een aangepaste waarde
aanduiding [13]. 

Moldavië 
Recent ontvangen, maar 
al eerder verschenen 
enveloppen met bijzonder 
zegelbeeld en op de ach
terzijde een volgnummer: 
- 35 jaar rivierhaven Un-
gheni; zegelbeeld 40 b.; 
embleem van de haven, 
illustratie schip en kraan 
(Formaat C6, volgnum
mer 11/2003) [14]; 
- Academie van Weten
schappen; zegelbeeld 
40 b.; embleem van de 
Internationale Vereniging 
van Academies van We
tenschappen, illustratie 
academiegebouw. For
maat C6, 12/2003; 
- 90 jaar Gezamenlijk 
Amerikaans-Joods 
Distributie-comité in 
Kishinev; zegelbeeld 40 
b. negenarmige kande
laar, illustratie foto van 

het kantoor in de jaren 
'30 van de 20̂  eeuw [15]. 
Formaat DL, volgnummer 
8/2004; 
- 645 jaar Staat Moldavië; 
zegelbeeld 40 b.; ruiter 
met vlag, illustratie docu
menten, staatszegel (C6, 
5/2004); 
- Operadiva Maria Cebota-
ri (1910-1949); zegelbeeld 
40 b.; portret en operage
bouw, illustratie scène uit 
de opera 'Daphne' (C6, 
1/2005) [i6]-

Oekraïne 
Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
45 k: 
- Filmregisseur W. Schew-
tschenko (1929-1987); 
zegelbeeld komeet, 
illustratie portret met 
filmcamera (besteldatum 
25-10-2004); 
- Auteur en journalist U. 
Samtschuk (1905-1987); 
zegelbeeld portret, 
illustratie moeder met 
zuigeling (14-12-2004); 
- Dag van de Overwin
ning; zegelbeeld vuur
werk, illustratie veteraan 
krijgt bloemen (06-04-
2005) [17]. 

Enveloppen klein formaat 
met zegelbeeld Vredes-
monument45 k: 
- Conferentie Jalta 1945; 
Churchill, Roosevelt en 
Stalin (19-01-2005) [18] 
- Zestigste verjaardag van 
de Overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog; 
militaire plaatsen de Rode 
Vlag op gebouw in Berlijn 
(03-03-2005). 

Rusland 
Briefkaarten met bijzon
der zegelbeeld 3,50 r., uit

giftedatum 7 juli 2005: 
-A.S. Grin(i88o-i932), 
auteur van onder meer 
'Het Rode Zeil'; zegel
beeld portret, zeilschip, 
meeuwen, illustratie 
allerlei hoofdpersonen uit 
Grins fantastisch-roman
tische werken [19] 
- A.B. Alexandrow (1905-
1994), leider van koor en 
dansgroep van het Rus
sische leger; zegelbeeld 
portret, legerkoor, illu
stratie twee verschillende 
optredens. 

Envelop klein formaat, 
bijzonder zegelbeeld 
4,50 r: 
- Auteur L.A. Kassil 
(1905-1970); zegelbeeld 
portret, scène uit boek, il
lustratie portret plus vlag 
en wapen van fantasie
land 'Schwambranie' (10 
JUÜ2005); 
Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A' 
(4,70 r.): 
- 200 jaar expeditie naar 
Sachalin door Admi
raal I.F. Kreuzenstern; 
landkaart, admiraal met 
verrekijker (besteldatum 
04-03-2005); 
- Succesvolle afweer van 
de Engels-Franse vloot bij 
Taganrog in 1855; oude 
prent met afbeelding van 
de slag (16-03-2005); 
- Wereldreis van de 'Kreu
zenstern' ter gelegenheid 
van zestigste herdenking 
van de overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog; 
wereldkaart, zeilschip 
(04-04-2005) [20]; 
- Componist K.I. Massa-
litinow(i905-i979); 
portret, muziekacademie 
(31-05-2005). 

Zuid-Afrika 
In september schreef ik al 
over de Zuid-Afrikaanse 
Easipost-enveloppen: 
voorgefrankeercle enve
loppen met een driehoe
kig blauw zegelbeeld met 
de tekst Domestic Postale 
Included Post Ofpce en het 
postlogo. Die enveloppen 
zijn bedoeld voor binnen
lands (domestic) gebruik, 
maar blijkbaar slippen ze 
er in het internationale 
postverkeer ook nog wel 
eens doorheen. De afge
beelde envelop [21] werd 
zonder bijfrankering 
verzonden van Bloemfon
tein naar Wageningen. 
Het formaat is B5, en hij 
is bedoeld voor zendin
gen met een maximale 
dikte van 10 mm en een 
maximaal gewicht van 
2.ooo(!) gram. 

Zwitserland 
De trend van de voorge
frankeerde verpakkingen 
zet zich voort: na onder 
meer Nederland en België 
heeft nu ook Zwitserland 
er een. Het product heet 
EuroPac Prepaid Priority en 
is sinds 2 augustus 2005 
in twee formaten verkrijg
baar [22, 23]. 
Het gaat om geïllustreer
de gele kartonnen dozen 
bestemd voor priority-
zendingen tot 2 kilogram 
naar bestemmingen in de 
zone 'Europa'. Het adres
etiket is geïntegreerd met 
een douaneverklaring CN 
22 en bevat een port-be-
taald-aanduiding. Een 
doos van het formaat i 
(229x147x99 mm) kost 
22 francs en een doos in 
formaat 2 (315x225x125 
mm) 34 francs. 
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Handschriften 
In het tijdschrift voor 
de thematische filatelie 
met betrekking tot bijbel 
en christendom Gabriel 
lazen we over de rol van 
handschriften in verza
melingen op dit terrein. 
Bekend is de collectie 
HandgeschrevenUandver
lucht van Joop Boots. De 
leden van Gabriel hebben 
zelfs binnen hun vereni
ging een Studiegroep 
Handschriften. Enige tijd 

mee op zijn tocht met als 
reisgids de postzegels 
van de bezochte landen. 
Over Litouwen schrijft hij: 
'Romantiek en rust dat 
zijn de ingrediënten die 
de post ons als vakantie
ideaal voorschotelt. Aan 
het strand met een para
sol... Spelevaren of zeilen 
in het maanlicht...'. 
Je krijgt er zó weer zin in. 

Goededoelenzegel op 
groeibrief 
Onlangs verscheen een 
lijst met nieuwe woorden 
die opgenomen worden 
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Met de hand geschreven en met de hand verlucht. 

geleden verscheen een 
publicatie, Handschriften 
onder de Loep getiteld. De 
studiegroep bestaat nu 
vijfjaar. Ter gelegenheid 

= van dit lustrum werken 
° ze aan een revisie van dit 
cc handboek. We wensen 
^ hen succes bij dit 'mon
^ nikenwerk'. 

S Parasol en maanlicht 
^ Vakantie houden in verre 
^ streken of dichtbij op een 
< stille plek vlak bij huis. 
^ Het komt allemaal aan de 

orde in het artikel Stap in 
het auontuur dat Vakantie 
heet, dat we lazen in het 
verenigingsblad van de 
Philatelisten Vereniging 
HoogezandSappemeer. 
De schrijver neemt ons 

in de volgende Van Dale. 
Naast de hielenlikker 
die we reeds hadden, 
komt nu de tenenlikker. 
Ook de postzegelwereld 
heeft een nieuw woord 
geleverd en wel het woord 
^oededoelenzê el. Het werd 
in 2004 geïntroduceerd 

door TPGPost.U kunt 
het binnenkort vinden in 
de Dikke Van Dale, naast 
woorden als smuibos, 
jraudeland en groeibrief. Dit 
alles lazen we in Collect, 
het blad voor de bij de 
CoUectClub winkelende 
klanten van TPG Post. 

Thematische vreugde 
De publicatie Themaphila 
is het kwartaalblad van 
de Belgische vereniging 
voor thematische filatelie. 
In het zomernummer 
van 2005 is een keur aan 
artikelen te vinden: over 

Zweden, Japan en Ca
nada. Het is een lijstje dat 
een aardig inzicht geeft 
in de landen waar China 
banden mee heeft. 
Overigens kwam ik een 
dergelijke uitgifte niet te
gen bij Siam, waar we dat 
een 'Siamese tweeling' 
hadden kunnen noemen. 
Jan B. Kaiser geeft in 
hetzelfde blad achter
grondinformatie over 
de pauwen op Chinese 
postzegels. Hij heeft ook 
kritiek. Vooral de witte 
pauwhaan uit 2004 ziet er 
uit alsof hij bij de kapper 

^oimD^I^MMoe. Piät^ifU»»* 
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De Filippijnen hebben de toerist ueel schoons te bieden. 

Filippijnse geïllustreerde 
postwaardestukken (uit
gegeven om het toerisme 
in het land te bevorderen), 
over vrouwelijke Sovjet
piloten, over Canadese 
stempels en over de 
Johannieterorde. Jan 
Bouckaert schreef over de 
vreugde van de thema
tische filatelie. Hij noemt 
een paar voordelen. Je 
bent vrij van de tirannie 
van de volledigheid, je 
bent niet langer verplicht 
om alle zegels van het 
land dat je verzamelt 
in je bezit te hebben. Je 
bent verder vrij van de 
tirannie van chronologie: 
de postzegels hoeven 
niet meer in dezelfde 
volgorde geklasseerd te 
worden zoals ze werden 
uitgegeven. Je bent vrij 
om ze in te delen volgens 
bepaalde connecties of as
sociaties met het gekozen 
thema. 

Pauw met permanent 
Over tweelinguitgaven la
zen we in China Filatelie. 
De Volksrepubliek China 
is sterk in het uitgeven 
van zulke emissies. Er 
worden tweelinguitgaven 
gemeld van China met 
Duitsland, Zwitserland, 

is geweest om perma
nentje te laten zetten. Dat 
lijkt natuurlijk nergens op 
en dat moet een volgende 
keer beter. 

Snel bezorgen: halszaak 
Een artikel over aandui
dingen op eofilatelisti
sche brieven, geschreven 
door Edwin Muller in De 
Loupe uit Leusden, trok 
onze aandacht. Post die 
wordt bezorgd door de 
posterijen (particulier of 
overheid) en werd verzon
den voordat er postzegels 
in een bepaald land wer
den uitgegeven, noemt hij 
eofilatelie. Brieven van 
voor die tijd bezorgd door 
koeriers in dienst van 
kerk of koning duidt hij 
aan als 'oude brieven'. Op 
brieven die snel moesten 
worden besteld lezen we 
de Latijnse aanduiding cito 
cito cito ('vlug vlug vlug'), 

meer dan eens met de 
toevoeging van een galg. 
Deze expressebrieven 
moesten dus vlug worden 
bezorgd, want anders... 
Ook de vermelding van de 
frankeerwaarde in rood 
potlood of zwarte inkt 
wordt uitvoerig behan
deld. 

Zingende juryvoorzitter 
Wij kennen onze onvol
prezen Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigin
gen, kortweg aangeduid 
als 'de Bond'. 
Bij onze zuiderburen, de 
Belgen, heet de verge
lijkbare organisatie 
Koninklijke Landsbond der 
Belgische Postzegelkringen. 
Deze bond geeft een of
ficieel orgaan uit, getiteld 
Bondsnieuws. In het 
jongste nummer van dit 
blad wordt ongezouten 
kritiek geleverd op de 
uitgifte van de zilveren 
zegel van vier euro die 
(omdat hij in een luxe 
opbergmapje zit) ver
kocht wordt voor maar 
liefst tweeënhalf maal de 
nominale waarde, dus 
voor tien euro. De oplage 
van mapje plus zegel is 
beperkt gehouden: er zijn 
slechts iio.ooo exempla
ren van de combinatie 
mapje/zegel vervaardigd. 
De mapjes zijn te koop op 
een beperkt aantal post
kantoren. De Belgische 
Bond vraagt zich af of 
de posterijen volgens de 
regels van de Wereldpost
unie eigenlijk het recht 
hebben om deze echte 
zilveren zegels met de 
portretten van de konin
gen Leopold I en Albert II 
zo beperkt te verkopen. 
In hetzelfde blad troffen 
we ook informatie aan 
over Filotelifl 2005, een na
tionale postzegeltentoon
stelling in Athene. Bij de 
plechtige prijsuitreiking 
van deze happening zong 
een koor. De juryvoorzit
ter zong als toegift mee in 
dit zangkoor. Dit verdient 
navolging in ons land! 

DAAN KOELEWIJN 
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Filotelia 2005 m Athene krcejj een onverwacht muzikaal slot. 
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De Oostenrijkse Post 
en de Bond 
Sedert tien maanden 
bestaat er in Oostenrijk 
een zeer verregaande 
samenwerl(ing tussen 
de posterijen en het 
Verband Österreichischer 
Philotehstenuereine (VOPh), 
de Bond. Men spreekt 
zelfs van integratie. 
Vanaf het moment dat 
de samenwerking werd 
bezegeld, wordt het blad 
Die Briefhiarke (Post 
und Philatelie in Osterreich) 
maandelijks verspreid in 
een oplage van 80.000 
exemplaren. Daarmee is 
het tijdschrift het grootste 
van Europa. Leden van 
bij de Bond aangesloten 

De 'Waterman , cfii van de 
ontiücrpen van professor Hodma, 
bestemd voor gebruik met een 
persoonlijke zegel. 

verenigingen en abonnees 
van de nieuwtjesdienst 
ontvangen het. Het aantal 
advertenties is zodanig 
groot, dat men elf keer 
per jaar een blad van elk 
ruim 60 bladzijden kan 
uitgeven. De voorzitter 
van de VOPh, de ook in 
ons land bekende Erich 
Bober, is uiterst tevreden 
over de samenwerking 
en haar resultaten. Ook 
nieuwtjes uit omringende 
landen komen rijkelijk 
aan bod. Op het niveau 
van de hoofddirectie van 
de post is dr Herbert Götz 
de verantwoordelijke voor 
de samenwerking. Samen 
met Bober bespreekt 
hij o.a. de toekom
stige uitgiften (zoals de 
Edeliveiss-zegel), ontwer
pen voor persoonlijke 
postzegels (Personalisierte 
Briefmarken), de daarbij 
behorende catalogi etc. In 
2008 komt er in Oos
tenrijk een multilaterale 
postzegeltentoonstel
ling met deelnemers uit 
Duitsland, Nederland, 
Zwitserland, Liechten
stein en Oostenrijk. Het 
concept daarvoor en het 
plan van aanpak worden 
door beide partijen opge
steld. Vlak bij de Opera 

Filatelieshop in hartje Wenen 

in Wenen is intussen de 
eerste postzegelwinkel, 
met een oppervlakte 
van 80 vierkante meter, 
geopend ten behoeve van 
de toeristen. De Oosten
rijkse zegels behoren tot 
de mooiste ter wereld. 
Veel informatie is opge
nomen op Internet. De 
waarde van het jaarlijks 
uitgifteprogramma 
overschrijdt de 50 euro 
niet. Het belang van de 
filatelie wordt vastgelegd 
in de nieuwe postwet. 
Een aantal postzaken zal 
op korte termijn worden 
geliberaliseerd, nadat 
een gebiedsbedekkend 
aantal postdiensdocaties 
is verkregen. Men rekent 
op ca 10.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen, zo lezen 
we in Die Briefrnarke van 
september 2005 (53e 
jaargang, nummer 9). 

De laatste grote 
ontdekkingsreiziger 
In de september/octo-
bereditie van Postfrisch. 
Das Philatelie Journal, 
een uitgave van de 
Deutsche Post AG, roept de 
redacteur de Zweedse 
ontdekkingsreiziger en 
avonturier Sven Hedin 
(1865-1952) terug in onze 
herinnering. In Suen Hedin 
und die 'Terra incognita'. Der 
letzte grosse Landreisende vat 
hij beknopt diens leven 
samen en illustreert dat 
o.a. met behulp van enige 
poststukken. Hij stelt 
Sven Hedin op één lijn 
met Cook, Amundsen en 
von Humboldt. Op 14-
jarige leeftijd wist Hedin 
al dat hij ontdekkingsrei
ziger wilde worden. Hij 
was toen getuige van de 
ovationele ontvangst van 
Erik (later baron) Norden-
skjold, die er als eerste 
mens in was geslaagd om, 
met het stoomschip Vega, 
in 1878/79 (hij zat circa 
tien maanden vast in het 
poolijs) via de Noordelijke 
Ijszee en Noord-Rusland 
naar de Beringstraat te 
varen, een afstand van 
10.600 kilometer. 

Tussen 1893 en 1935 
ondernam Hedin vier 
expedities naar Centraal 
Azië. Hij bracht daarbij 
o.a. gebieden in kaart 
van het Pamir Plateau, 
Tibet, de Zijderoute, delen 
van Turkestan en van de 
Gobi-woestijn. Langs de 
Zijderoute ontdekte hij de 
ruines van de stad Loulan, 
een stad uit de oudheid. 
Tijdens opgravingen vond 
men o.a. documenten uit 
de derde eeuw. Internet 
biedt u desgewenst nog 
een veelheid aan informa
tie over Hedin. 
Wetenschappelijk gezien 
was Sven Hedin van een 
uitzonderlijk niveau. 
Echter, gedurende zijn 
gehele leven gaf hij blijk 
van weinig politiek besef 

Bouen Suen Hedm (1865-1952), 
onder Enk Nordenskjold, die in 
1878/79 de Noordoost Passage 
met succes ouerujon 

Zo stond hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aan 
de zijde van Duitsland in 
de oorlog tegen Rusland. 
Later werd hij een groot 
bewonderaar van Hitler, 
met wie hij meermalen 
sprak. Zo ook van Chi-
ang-Kai-shek, de Chinese 
nationalistische leider en 
daarna van diens tegen
stander Mao-Tse-tung. 
De afgebeelde poststuk
ken in bovengenoemd 
tijdschrift 
werden door 
Hedins zuster 
geschonken 
aan het Duitse 
postmuseum 
(bezichtiging, 
na telefoni
sche afspraak 
met het Archiu 
jiir Philatelie 
in Bonn, is 
mogelijk). 
Minder be
kend is wel
licht het vol
gende. Toen 
de reizen van 
Van Heems-
kerck en 
Barentsz met 
de gewenste 
resultaten op
leverden - dat 
wil zeggen het 

vinden van een doorgang 
via de Noordelijke Ijszee 
naar Indiè - loofden de 
Staten-Generaal een pre
mie uit van 25.000 gulden 
voor het schip en zijn 
bemanning, die daarin 
wèl zouden slagen. Van 
Heemskerck en Barentsz 
ontvingen per maand een 
'heerlijcke' gage van 50 
gulden; de onderofficie
ren 18 tot 30 gulden en de 
overige opvarenden 3 tot 
8 gulden plus voeding. 
Hudson, met zijn Halue 
Maen, tekende op 8 janu
ari 1609 een contract voor 
een ontdekkingsreis van 
een jaar voor 800 gulden! 
Nordenskjold heeft de 
premie destijds opgeëist. 
In de beschikbare tijd 
viel niet te achterhalen of 
hij destijds succes heeft 
gehad. 

Chinese gastarbeiders 
in Transvaal 
In het septembernum
mer van The London 
Philatelist (volume 114, 
nummer 1328) beschrijft 
Brian Trotter, in een heel 
lezenswaardig artikel, 
de inzet van Chinese 
gastarbeiders in Trans
vaal (Zuid-Afrika) en hun 
postale problemen in de 
periode 1876-1910. 
In 1876 kwamen de eerste 
Chinese goudzoekers 
aan bij Pilgrim's Rest in 
Transvaal. Later werd ook 
elders goud gevonden. 
Zij kregen evenwel geen 
toestemming naar goud 
te zoeken. Daarom 
zochten zij hun heil in 
fiincties als winkelier, 
handelaar of wasbaas. 
Vanaf 1890 kregen de 
opgelegde beperkingen 
een wettelijk kader. 
Tijdens de Anglo-Boer-
enoorlog (1899-1902) lag 
de goudproductie vrijwel 

stil. De helft van de ca 
iio.ooo Afrikaanse arbei
ders zocht en vond elders 
werk. Bij het opstarten 
van de productie moest 
men daarom terugvallen 
op Chinese gastarbei
ders. In hun contract 
stond, dat zij na afloop 
daarvan zouden worden 
gerepatrieerd. Gedurende 
hun verblijf kregen zij een 
paspoort van Transvaal, 
dat bij het einde van het 
3-jarig contract weer werd 
ingenomen. Het paspoort 
werd na uitgifte telkens 
voor de duur van twee 
maanden verlengd tegen 
betaling van 2 shilling per 
keer. Begin 1907 waren er 
al 63.695 gastarbeiders. 
Omdat vrijwel niemand 
de Chinese karakters 
kon lezen, vormde post
bezorging een groot 
probleem. Daarom na
men de gastarbeiders hun 
toevlucht tot uitgeknipte 
Engelstalige adressen 
van (bevriende) win
keliers, adresstrookjes 
de naam van de goud
mijn waar zij werkten 
of vermelding van het 
unieke paspoortnum
mer. Post uit China kwam 
per schip via Sjanghai, 
Colombo, Aden en 
Durban en vervolgens per 
trein naar Transvaal. De 
Chinese postautoriteiten 
voorzagen brieven met 
bestemming Transvaal 
vaak van een rode strook. 
Vrijwel alle Chinezen 
vertrokken na het einde 
van hun contract. Tijdens 
de Eerste Wereldoor
log zouden de Franse 
en Engelse regering, 
bij het aantrekken van 
grote aantallen Chinese 
gastarbeiders, dankbaar 
gebruikmaken van de 
vroegere ervaringen in 
Transvaal, G A GEERTS 
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VIJF MIUOEN DUITSE 
BOEKJES VERNIETIGD 

Duitsland 
Markensrts 
In Duitsland was een 
Markenheftchen jarenlang 
een Markenheftchen en 
een postzegelboekje een 
postzegelboekje. Maar 
net als bij ons is er ook bij 
onze oosterburen de laat
ste jaren veel veranderd. 
De marketeers van Deutsche 
Post besloten in 1998 de 
boekjes met gelegen-
heidszegels Markenset te 
noemen. Het boekje met 
tienmaal iio c. 'Nórdlin-
gen' was het eerste met 
deze nieuwe aanduiding. 
Duitse filatelisten gruwen 
van dit 'verengelste woord-
misbaksel'. En het wordt 
nog wat verwarrender nu 
de post het zo populaire 
velletje van tien stuks ook 
Set is gaan noemen. Ze 
zijn inmiddels bij de post 
met een kartonnetje en 
in folie verpakt verkrijg
baar als Brieftnarkcnset en 
staan onder deze noemer 
samen met de postzegel
boekjes (met gelegen-
heidszegels}, zegel
doosjes en businessvellen 
op de lijst. Gelukkig 
houden de catalogi het 
gewoon op 'boekjes'. 

Vijf miljoen boekjes uernietî d 
Afgelopen zomer zijn 
- volgens een bericht in 
Deutsche Bnefrnarken-Zeitun^ 
- vijf miljoen boekjes 
(inhoud viermaal 45 c , 
achtmaal 55 c.) bij druk
kerij Enschedé in Neder
land vernietigd. Ze waren 
in Duitsland ongewenst 
geworden. Niet alleen 
omdat ze (nog) geen label 
hadden, maar vooral om
dat momenteel de boekjes 
met gelegenheidszegels 
helemaal 'in' zijn. 

Onder- uijf miljoen uan deze 
postzegelboekjcs zijn ucrnietigd. 

Vlinders op zegels in boekje 
Eén zegel uit de Duitse 
weldadigheidsserie 
'Inheemse vlinders' - de 
serie verscheen inmid
dels op 13 oktober - is 
ook per tien verkrijgbaar 
in een boekje. Het betreft 
de waarde van 55 -i- 25c 
met de afbeelding van een 
dagpauwoog. Het is het 
vierde Duitse boekje met 
toeslagzegels: i. Olympia
de 1972; 2. Toneelspelers 
2001 en 3. Olympische 
Winterspelen 2002. 

Kastelen en tuinen 
Op 3 november verscheen 
een boekje met tienmaal 
220c Slot Charlottenburg 
uit de in een blok ver
schenen serie 'Kastelen 
en tuinen in Pruisen'. 
De desbetreffende zegel 
verscheen al eerder, op 7 
juli van dit jaar. 

Faeroer 
Kerstmis 
De kerstzegels van de 
Faeroer verschenen al op 
19 september. De beide 
zegels, elk van 7.50 kr, 
geven illustraties bij 
bekende kersüiedjes. 
Het boekje bevat vier van 
beide zegels. 

|F0ROYARJ 

De twee Faeroerse kerstzegels 

Frankrijk 
Nieuwe tekst automaatboekje 
Om de aandacht te 
vestigen op een nieuwe 
uitgave in de serie Portraits 
de Regions zijn de Franse 
automaatboel<jes sinds 
19 september voorzien 
van een reclametekst. De 
inhoud van het boekje is 
onveranderd tienmaal de 
rode Marianne (frankeer-
waarde momenteel 53 c ) . 

volgens een boekje met 
tien postzegels Marianne 
de Dulac, de bevrijdings
serie uit 1945 (53c) en 
als derde een boekje met 
wenszegels voor Kerstmis 
en nieuwjaar (53c). 

Groenland 
Kerstmis 
Het Groenlandse kerst
boekje van dit jaar, inmid
dels verschenen op 30 

LA fRAIKl A von LA FRANCC A VOIR 10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
A VALIOITÉ 
PERMANENTE 
quelle que soit I evolution 
du tarif pour urte lettre 
lusqu'ii 20g 

LA POSTE. 

De nieume kajttekst uan hct Franse automaatboekje 

Vous étesjormidable 
In het op 3 oktober ver
schenen Franse wensen-
boelqe doet de getekende 
stripfiguur wat humoris
tische uitspraken die de 
geadresseerde zouden 
moeten doen glimlachen. 
Zo is het sounres-boelqe al
thans bedoeld. Enkele wil 
ik u niet onthouden: 'een 
zelfklevende postzegel is 
een uitstekende vliegen-
vanger', 'schrijven of niet 
schrijven? een brief of 
niets?' en als laatste (met 
zelfklevende zegels aan 
enkele vingers) 'tussen 
ons houdt het wel!'. 
Het boekje bevat tien 
zegels met de vermelding 
Lettre 205 (53 c) . 

14 november 
Om de Parijse Salon 
d'automne wat luister bij te 
zetten, verschijnen er op 
14 november maar liefst 
drie postzegelboekjes. Op 
de eerste plaats het jaar
lijkse Rode Kruis boekje 
(tienmaal 53+17 c) . Ver-
Onder- het Franse uiensenboekjc 
van 3 oirtober 

oktober, bevat zes zegels 
van 5.25 en van ó.ookr. 
De ontwerper gebruikte 
zijn eigen jeugdherin
neringen om de beleving 
van het kerstfeest door 
kinderen uit te beelden. 

Groot-Brittannië 
Kerstmis 
Groot-Brittannië kwam 
voor het eerst met 
kerstzegels in 1966. Men 
sloeg daarna geen jaar 
over, zodat het de veer
tigste editie was die op i 
november verscheen. Het 
motiefis dit keer Maria 
en het Kind, gezien door 
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De beide Britse kerstboekjes. 

de ogen van mensen uit 
verschillende culturen 
(Haïti, 2e klas - India, 68 
p. - Noord-Amerika, In
diaan, 60 p. - Aboriginal, 
£ 1.12 - Europa, ie klas en 
42 p.). 
Zoals gebruikelijk zijn 
enkele zegels ook in 
vouwboekjes verkrijgbaar: 
twaalfmaal ie klas (prijs 
nu £ 3.60) en vierentwin-
tigmaal 2e klas (prijs £ 
5.04). 

Ierland 
Ryder Cup 
De Ryder Cup, een 
tweejaarlijkse golfwed-
strijcl tussen teams van 
de Verenigde Staten en 
Europa vindt het komend 
jaar plaats in Ierland. 
Gespeeld wordt op de 
golfbanen van de K Club 
te StraflTan (graafschap 
Kildare) in september 
2006. Op 27 september 
verscheen al een serie 
postzegels waarop de 
Ierse inbreng in deze 
wedstrijden benadrukt 
wordt. Volgend jaar ver
schijnt er nog een serie. 
De vier zegels zijn ook 
in een prestige boekje 
verkrijgbaar - viermaal 
maar liefst. Het boekje is 
verder gevuld met interes
sante feiten, overzichten 
en foto's en van tekst voor
zien door de golfschrijver 
Dermott Gilleece. De prijs 
bedraagt € 9.50 (nomi
naal plus 66 c) . 

Het Ierse goijboekje is moar liefst 
22 bladzijden dik. 

Japan 
Briefschrijfdag 
Al vele jaren kent Japan 
een jaarlijkse briefschrijf-
dag. Voor het twintigste 

Carnet de 10 timbres-ixste a validité permanente pour 
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Het Japanse 'Briê chrijfdaa'-boekje van 2005. 

achtereenvolgende jaar 
verscheen er ook een 
boekje met speciale 
postzegels. Het verscheen 
dit jaar op 23 juli en bevat 
vier postzegels van 50 en 
zes van 80 yen. 

Luxemburg 
De kleuren van Luxemburg 
Naast een grote ver
scheidenheid aan flora en 
fauna, biedt Luxemburg 
de oplettende bezoeker 
een grote verscheiden
heid aan geologische 

formaties. Met het 
boekje 'De kleuren van 
Luxemburg' wordt een 
viertal mineralen voor het 
voetlicht gebracht. Het 
boekje bevat acht zegels 
(twee van elk) met de aan
duiding A (binnenlandse 
brief, nu 50 c) . De prijs 
van het op 27 september 
uitgekomen boekje be
draagt overigens € 3,80. 

Noorwegen 
Vuurtorens 
De Noorse post startte 

Les coulenrs 

Het mmeralenboekjc van Luxemburg. 

op I september met een 
serie postzegels waarin 
vuurtorens de hoofdrol 
spelen. Het zijn perma
nente zegels die alleen 
in boekjes te verkrijgen 
zijn. Als eerste komen 
de vuurtorens van het 
eiland Jumfruland (een 
vuurtoren met twee 
torens) en TranOy (in 
Nordland, tegenwoordig 
een toeristische attractie) 
aan de beurt. 

Het Russische boekje met tijger en sabeldier. 

Voor het eerst geeft Noor
wegen nu ook postzegels 
zonder waarde-aandui
ding uit. Op de zegels 
staat de letter A (priority 
post, 6.00 kr). Het boekje 
bevat vier van beide zegels 
en kost daarom 48 kr. 

Polen 
Poznan 
Na het eerder dit jaar 
in Polen verschenen 
boekje met vijfmaal 
1.30 zl. Poznan Icwam 
er in september ook een 
boekje uit met tien van 
deze zegels. Polen geeft 
de laatste jaren slechts 
enkele boekjes - met 
permanente zegels - per 
jaar uit, dit in tegenstel
ling tot sommige steden. 
Zo verscheen in de stad 
Przemysl kortgeleden een 
boelqe met zes Euro
pazegels van 2.20 zl. Er 
verschenen hier in enkele 
jaren maar liefst ruim 
veertig locale boekjes. 

Portugal 
Historische stadjes 
In een fors uitgevallen 
prestigeboekje (15 bij 15 
cm) staan twaalf histo
rische Portugese stadjes 
centraal. Men is zuinig op 
deze juweeltjes van oude 
architectuur. Namen als 
Trancoso, Almeida en 
Belmonte 
zijn ook bij 
veel toeri
sten niet 
onbekend. 
Het boekje 
heeft van elk 
stadje een 
fotovelletje 
met twee 
zegels: 30 en 
57 c. Daar
naast bevat 
het bij de Ne
derlandse 
drukker 
Enschedé 
vervaardigde 
boekje 
tientallen 
pagina's 
tekst en il
lustraties. 
Sympathiek 

is dat de Portugese post 
de verzamelaar niet meer 
laat betalen dan de nomi
nale waarde: twaalfmaal 
87 c. maakt € 10.44. 
Het boekje verscheen op 
28 april van dit jaar in 
een oplage van 55.000 
exemplaren. 

Qatar 
Vlas 
De vlag van Qatar is te 
vinden op de zes zegels 
in het op i augustus 
verschenen boekje. De 
zegels zijn zelfklevend 
en hebben de waarde van 
5od, iR, 1.50R, 2.50R, 
3Ren 3.50R. Totaal dus 
12.00R. Er zijn 10.000 
boekjes vervaardigd. 

Rusland 
Tijger en sabeldier 
Samen met Noord-Korea 
gaf Rusland op i juni twee 
postzegels uit met bijzon
dere dieren: de Amur-tij-
ger en het sabeldier. De 
Russische zegels zijn ook 
samenhangend - met een 
vignet ertussen - verkrijg
baar in een boekje (zie de 
afbeeling hierboven). 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Woestijnreptielen 
In een op 2 augustus in 
de Verenigde Arabische 

Emiraten verschenen 
postzegelboel<je bevinden 
zich zes postzegels met 
afbeeldingen van rep
tielen die in de woestijn 
van het land voorkomen. 
Ik moet helaas volstaan 
met vreemde benamin
gen, veelal uit het Engels: 
5ofA5ama (Nederlands: 
blauwkop agame?), i25f 
Desert Monitor (woestijn-
varaan), 225f Sand Lizard 
(zandhagedis), 265f 
Dune Sand Gecko, 375f 
Spiny-Tailed Lizard (stekel-
staartvaraan?) en 5dh 
(Sand Skink). Dieren dus 
die we hier niet zo vaak 
tegenkomen. 

Wlt-Rusland 
Schaken 
In Wit-Rusland (Belarus) 
verschenen op 23 septem
ber twee schaakzegels van 
50or. Beide zegels hebben 
dezelfde afbeelding: 
een oude illustratie van 
een schaakspelend duo. 
Alleen de kleuren zijn 
verschillend. 
De zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. De 
inhoud bestaat uit zeven 
zegels plus een vignet. 
Er is ook een ongeper
foreerde versie. 
De oplage bedraagt 
respectievelijk 3.000 en 
4.000 boekjes. 

United Arab Emirates d-i-\ïoll äju>Ail ^bUUl 
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KLM 
Met ingang van de nieuwe 
winterdienstregeling (die 
van 30 oktober 2005 tot 
en met 25 maart 2006 
loopt) verandert er niet 
echt veel bij de KLM. Er 
zijn alleen wat toestel
wisselingen en uiteraard 
wordt er gesneden in het 
aantal bestaande bestem
mingen. Verder komt 
er ook weer een aantal 
nieuwe bestemmingen 
bij. 
Toestellen van het type 
A330-200 worden ingezet 
op de vluchten naar 
Washington en Newark en 
aan het eind van dit jaar 
ook op de vluchten naar 
Bahrein en Abu Dhabi. 
De KLM stopt met de 
vluchten naar Malabo (Ca-
meroun), maar daar staat 
tegenover dat de partner 
van de KLM, Air France, 
weer op deze bestemming 
zal gaan vliegen, zij het 

van Parijs. Stuivertje wis
selen noemen we dat. 
Amsterdam-Bordeaux, 
een traject dat nu wordt 
gevlogen door Air France, 
wordt overgenomen door 
de KLM, die daarvoor een 
toestel van het type F-70 
zal inzetten. 
De vluchten van Rotter
dam naar London-City 
zullen worden gestaakt. 
Omdat de Nederlandse 
Spoorwegen met ingang 
van II december a.s. de 
zogenoemde Utrecht-
boog in gebruik nemen, 
stopt Cityhopper met de 
vluchten tussen Schiphol 
en Eindhoven. Vanaf 
genoemde datum rijden 
er tussen Eindhoven en 
Schiphol namelijk recht
streekse treinen; reizigers 
behoeven dan niet meer 
in Duivendrecht over te 
stappen. 
Air France zal driemaal per 
dag op het traject Eind

hoven- Parijs (Charles de 
Gaulle) gaan vliegen met 
een toestel van het type 
ATR-5. 

DRESDEN 
Op 17 september jl. 
bestond de luchthaven 
van Dresden zeventig 
jaar. Dat werd gevierd met 
een bijzonder stempel 
in Duitsland (waar blijft 
Nederland toch bij dit 
soort gelegenheden?). 
Ook werden er herin-
neringsvluchten gemaakt 
en wel van Wenen naar 
Dresden v.v. 

LUFTHANSA 
Er werd in deze rubriek al 
over de Olympische Spe
len van 2004 geschreven, 
maar pas onlangs kwam 
een deel van het bijbeho
rende materiaal binnen. 
In december 2003 werden 
eerste vluchten gemaakt 
van Frankfurt naar Bue

nos Aires en vandaar naar 
Santiago de Chile [i, 2]. 
Nog meer materiaal uit 
2003: we kunnen nu 
exemplaren laten zien 
van eerstevlucht-
enveloppen van de trajec
ten Frankfurt-Tucson [3], 
Frankfurt-Dublin [4] en 
Frankfurt-Toronto [5]. 
Over naar 2004: van dat 
jaar kunnen we nu mel
den de vluchten Frank-
flirt-Kaapstad (tweemaal, 
[6]), Hannover-München 
[7], Washington-Wenen 
[8],VNWenen-
Washington [g] en 'gewoon' 
Wenen-Washington. 
Lufthansa heeft op 30 
oktober de Zwitserse 
luchtvaartmaatschappij 
Sioiss overgenomen. Dit 
resulteerde in een eerste 
vlucht van Frankfurt naar 
Zürich v.v. [10]; er werd 
gebruik gemaakt van 
een toestel van het type 
RJ-ioo. 

Eveneens op 30 oktober 
jl. was de eerste vlucht 
tussen Frankfurt en 
Dnepropetrosk (Oekraïne); 
hiervoor werd een toestel 
van het type CRJ-700 
ingezet [11]. 

TRANSAVIA 
Wat bij ons in Nederland 
maar niet wil lukken (het 
verkrijgen van soepele 
medewerking van de 
diverse Nederlandse 
luchtvaartmaatschap
pijen), lukt dus wel in 
Duitsland. Transavia 
begon op 22 augustus 
jl. met lijnvluchten van 
Schiphol Airport (en niet 
van Rotterdam-Airport, 
zoals we eerder meldden) 
naar Berlijn-Tegel. 
Met de vlucht in om
gekeerde richting (van 
Berlijn-Tegel naar Am
sterdam) heeft men alleen 
boordpost mee kunnen 
geven [12]. 
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SAMENSTELLING: H.W. VAN DERVLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 45  VERVALSINGEN VAN 
DE DERDE EMISSIE VAN NEDERLAND [ I ] 

Vorig jaar werd een on
derzoek gehouden, waar
bij de lezers van Filatelie 
naar hun ervaringen met 
en opvattingen over de in
houd van het maandblad 
'Filatelie' werd gevraagd. 
De rapporteur van de 
enquête vermeldde in zijn 
verslag dat sommige on
dervraagden aangaven dat 
ze mijn rubriek Verval
singen herkennen soms 
moeilijk vonden. Dat 
was voor mij aanleiding 
om met de onderzoeker 
over de enquête van 
gedachten te wisselen. 
Daarbij werd duidelijk 
dat mijn gesprekspartner 
de materie zelf moeilijk 
vond. Dat wil zeggen dat 
hij sommige delen van 
artikelen moeilijk kon 
volgen door zijn beperkte 

kennis op het gebied van 
vervalsingen. 
Een belangrijke vraag is 
uiteraard of het herken
nen van vervalsingen wel 
zo gemakkelijk is. Het 
antwoord kan wat mij 
betreft kort zijn: nee! Als 
iedereen een verval
sing, ook al is die nog 
zo simpel, meteen zou 
herkennen, dan zouden 
er geen vervalsers meer 
zijn. Juist als vervalsers 
hun vervalste objecten 
zo moeilijk herkenbaar 
mogelijk maken hebben 
ze het meeste rendement 
van hun werk. 
Of het nu om schilderijen, 
prenten, postzegels of 
complete brieven gaat, 
vervalsers hebben het 
liefst dat hun producten 
niet als vervalsingen 

worden herkend. 
Een andere uit het le
zersonderzoek afkom
stige opmerking was 
dat sommige onder
vraagden het liefst van 
een bepaalde, vervalste 
emissie alle kenmerken 
van de vervalsing(en) ten 
opzichte van het originele 
(echte) materiaal afge
beeld willen zien. 
Ook dat is echter een 
ondoenlijke zaak. Als ik 
van een bepaalde zegel 
alle kenmerken van de 
originele zegel en daar
naast die van de vervalste 
zou tonen, zou ik Filatelie 
bijna iedere maand voor 
een achtste kunnen vullen 
met afbeeldingen. Met 
kleine afbeeldingen kan 
ik namelijk niet volstaan. 
Verzamelaars willen over 
grote afbeeldingen kun
nen beschikken, die ze in 
een map kunnen meene

men naar vergadermgen 
of veilingen, waar ze als 
vergelijkingsmateriaal 
kunnen dienen. 
U ziet, schone wensen 
zijn er genoeg. 

In deze bijdrage, die over 
enkele edities van Filatelie 
zal worden verdeeld, 
wil ik toch enigszins 
tegemoetkomen aan de 
vraag om meer uitleg 
aan de hand van afbeel
dingen. Overigens heb 
ik in het verleden steeds 
met duidelijke afbeeldin
gen aangetoond dat de 
in het lezersonderzoek 
gemaakte opmerking niet 
correct was. 

DE PRIVAATDRUKKEN 
VAN PIERRE VOS 

In een advertentie van 
23 augustus 1927 (afbeel
ding 1) bood de bekende 

Haagse postzegelhande
laar Pierre Vos 'zoo
genaamde privaatnadruk
ken' van Nederlandse 
proeven van de derde 
emissie aan. Bij sommige 
vermeldde hij dat ze ver
moedelijk waren gemaakt 
door Moens in Brussel. 
Jean Baptiste Moens was 
een bekende handelaar 
die niet alleen handboe
ken en catalogi schreef en 
uitgaf, maar ook 'bijzon
dere' postzegels en zoge
naamde herdrukken van 
postzegels liet maken. 
Een deel van dit materiaal 
liet hij graveren en druk
ken in plaat(diep)druk, 
ander materiaal werd 
nagetekend en gedrukt in 
steendruk en/of boek
druk. 
Pierre Vos was niet alleen 
een 'goed handelsman' 
maar ook een 'gladde 
jongen'. Om te voorko

AjbeeUmg 1  aduertcntie 23 augustus 1927 Pierre Vos 
biedt 'zoogenaamde priuaatnadrukken' aan 
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Afbeelding 2  'In de Philatelie raa\<t men nooit uit
gestudeerd!', aduertentie, pâ ma 1 

Lüiare Sa Pmru IHW «a fl'f 'S cemtaiut ta 
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PIERRE VOS, 
The wcl[ tinown itamp dealer of 

The Hague 
TApk 554SI 01,0 133611 

Afbeelding 5  'In de Philatelie raakt men nooit uit
gestudeerd''; aduertentie, pagina 2 

Afbeelding 4  (ucrualsing) kopje m cirkel 
(HFC.tenKate/Stam). 

Afbeelding 5  (uerualsing) zonder 
uiaardeschiid (Vurtheim/Zanker) in groen. 

r " w '̂  

Afbeelding 6  (ucrvalsing) zonder 
uiaardeschild (Vurtlieim/Zanker) m rood 

op crème papier 

Afbeelding 7  echte zegel van 5 cent in 
type I. 
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men dat men hem zou 
verdenken van de verkoop 
van vervalsingen, liet hij 
in zijn advertentie onder 
andere de volgende tekst 
opnemen: 'Van deze 
hoogstzeldzame preuves 
d'artiste, welke origineel 
vrijwel introuvable en on

betaalbaar zijn, bestaan 
eveneens de zoogenaam

de privaatnadrukken. 
Deze zijn kenbaar aan de 
minder scherpe uitvoe

ring en het getinte papier. 
Voor den wetenschap

pelijken verzamelaar, 
die de wording van de 
postzegels van Nederland 
en Kolonien op den voet 
wenscht te volgen, een 
weinig voorkomende 
gelegenheid; de TWEE 
stuks ƒ4 ,50 . ' 
Dat hij al snel reacties 
kreeg blijkt uit zijn 
verhaal  eigenlijk een 
dubbele advertentiepa

gina  dat enige tijd later 
werd gepubliceerd en 
waarin hij uitlegde wat 
hij aanbood en daarnaast 
sommige lezers de les 
werd gelezen (qfb. 2 en 3). 

Pierre Vos heeft inder

daad materiaal van Moens 
verkocht, maar zelfheeft 
hij ook vele zaken laten 
maken en drukken. Om

dat men niet precies weet 
wat hij allemaal zelfheeft 
laten drukken, worden 
de vervalsingen meestal 
naar hem vernoemd, 
zodat in onderstaande 
lijst van afbeeldingen 
eigenlijk alleen maar de 
naam Pierre Vos wordt 
genoemd. Omdat hij zelf 
nattigheid voelde, heeft 
hij als handelaar, veel van 
deze vervalsingen voor

zien van zijn zogenaamde 
keurmerk, te weten een 
gestileerd vossenkopje 
met daaromheen de let

ters VOS (zie hieronder). 

Vervalsingenlijst 
Helaas heb ik niet 
voldoende materiaal, 
foto's en oorspronkelijke 
vervalsingen tot mijn 
beschikking om hier een 
complete lijst te kunnen 
presenteren van verval

singen die Pierre Vos van 
de emissie 1867 (en de 
latere emissie 1872) heeft 
verkocht. Daarom wordt 
er alleen afgebeeld wat ik 
kan publiceren. Voor de 
uitgebreide teksten die bij 
de diverse afbeeldingen 
behoren, wordt verwezen 
naar de literatuur over 
deze emissie. 

Proêuen medaillon en ze^el 
zonder waarde 
a. beeltenis van koning 
Willem III, kop in cirkel, 
zonder omranding 
(tekening H.F.C, ten Kate 
 gravure door Stam), 
gedrukt in zwart en be

stemd voor emissie 1872 
(afbeelding 4  foto Karel 
Kouwenberg); 
b. ontwerp Vürtheim 
zonder waardeschild, ty

pografie van Zanker/1871, 

van zegelbeeld koning 
Willem III, gedrukt in di

verse kleuren (ajbeeldin^ 5 
 foto Karel Kouwenberg 
 en ajbeeldmg 6). 

Proeuen met w)aardeci|fer, 
nietuer^elijkbaar met 
uitgegeuen emissie 
De originele proeven, ge

maakt door Virey Frères 
in Parijs en gedrukt door 
Oscar BergerLevrault in 
Straatsburg, zijn nage

drukt door Moens op wit 
papier. Vos heeft veel van 
dit materiaal verkocht. De 
afbeeldingen zijn nogal 
'vettig' afgedrukt. Het 
cijfer 5 is duidelijk een 
ander, breder cijfer dan 
bij de latere uitgegeven 
emissie; zie ter vergelij

king de afdruk van een 
originele zegel van 5 cent 
van de emissie 1867 in 
type I met breed cijfer 5 
(ajbeeldmg 7). 
Behalve deze redelijk 
goed afgedrukte privé

nadrukken heeft Vos ook 
andere van dit zegelbeeld 
gekopieerde proeven 
geleverd, die een vele ma

I len slechtere afbeelding 
vertonen. De tekening is 
onvolledig en heeft vaak 
dichtgelopen graveer

lijnen. Ze zijn gedrukt in 
boekdruk op zowel wit als 
op gekleurd papier. 

a. proeven Virey Frères in 
diverse kleuren, vermoe

delijke nadrukken door 
Moens (ajbeeldm^en 8, g 
 detail  en 10), verkocht 
door Vos maar vermoe

delijk ook nog extra laten 
drukken door Vos. 
b. gekopieerde proeven 
met veelal dichtgelopen 
graveerlijnen, gedrukt 
in diverse kleuren en op 
diverse kleuren papier 
(ajbeeldin^en 11,12 en 13 
 zie details  en 14 tot en 
met 18). 

(lüordt ueruol^d) 

ei]5J)£]li;\iJÜ^ 

Afbeelding 8  [vervalsing] proef 
Virey Frères/BergerLeurault 

(Moens>) in blauw. 

mmiiAmm 

Afbeelding 9  [vervalsing] detail van afbeelding i 

mïïiïïSAmm 
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Afbeelding 10  (vervalsing) 

proef Viretj Frères/BergerLeurault 
(Moens') in rood. 

Afbeelding 11  [vervalsing] m 
rozerood op unt papier (Vos). 

Rechts
Afbeelding 12 

(Dcrualsmg) 
detail Mn 

afbeelding 11. 

Hieronder
Afbeelding 15 
(uerualsmg) 
detail uan 
afbeelding 11. 

r~" 

IP^^^Mi^ 

^s 
' ^ ^ ^ ^ 
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L 

H 
Afbeelding 14  (uerualsing) m 

lila op wit papier (Vos) 

Rechts Afbeelding 
15  (verualsing) in 

rood op crème papier 
(Vos) 

■'TWTBS' 

Afbeelding 16  (uerualsmg) in 
bruin op blauu) papier (Vos). 

Afbeelding 17  (uerualsmg) 
in bruin op oranjerood papier 

(Vos) 

Afbeelding 18  (uerualsmg) in oranje 
op blauu; papier (Vos). 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden 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 

BOSNIËHERZEGOVINA 
ig'os Fruit. 
I., 1.50, 2., 2.50, 5. KM 
Rasp. Pyrus communis, 
Orange carica, Ficus carica, 
Prunus domestica, Prunus 
avmm (peer, sinaasappel, 
vijg, pruim, kersen) 

' ^ B O S N Ä l H E R C E G f f 
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00 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
202'05. Klederdracht uit 
Kupres. 
1.50 KM. Vrouw in kleding 
Kupres. 

BOSNA I H 

23'05. Fauna, vogels uit 
Neretvavallei 
Viermaal i  KM Himan
topus himantopus, Alcedo 
atthis, Egretta garzetta, 
Merops apiaster 

Zie afbeelding volgende kolom 

23'o5. Flora, inheemse 
planten. 
Tweemaal o 50 KM Gentiana 
dinarica, Petteria ramen
tacea. 

i53'05 Sportclub CSC 
Zrinjski honderd jaar. 
Tweemaal 3.KM Voetbal
scènes, resp. vroeger, nu. 

273'05. Pasen 2005. 
0.50 KM Verrijzenis. 
24'o5. Sprookjes van H.C 
Andersen (18051875) en I.B. 
Mazuranic (18741938). 
Tweemaal o 20 KM. Duime
lijntje op arm, kabouter in 
kookpot boven vuur. 

54'05. Europa 2005, gas
tronomie. 
Tweemaal 2. KM. Mandfles 
wijn en brood met vleeswa
ren, brood met walnoten en 
druiven en kaas met wijn 

io5'o5. Volksschatten, 
instrumenten. 
5. KM. 'Gusle' (eensnarige 
viool) 

H<̂ 0« f ikrirmn ina 

5 >*. 

56'05. Mondiale dag na
tuurbehoud, Vjetrenica. 
i.KM Grot Vjetrenica 
met insect (Antroherpon 
apfelbecki) 

i46'o5. Vervoer, spoorlijn 
MetkovicMostar (1885) 
0.50 KM. Locomotief. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
72'05. Schilderijen van 
Milenko Atanackovic 
o 50,1. KM Resp Servische 
boer uit Sembrije, huis in 
Beledije (Stara Opstina). 

2i4'05. Paus lohannes 
Paulus II (19202005) 
1.50, 5. KM. Johannes 
Paulus II en resp kathe
draal Krakow, Sint Pieter in 
Vaticaan. 
85'05. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis, 
o.io KM. Tekst en vraagte
kens 
236'05. Fauna, adders 
o 50, 0.50,1 , I. KM. Resp 
Vipera berus berus, Vipera 
ursinii. Vipera berus bos
niensis. Vipera ammodytes. 

i5"7"'°5 Disneyland vijflag 
jaar 
0.50,1. KM. Resp. kasteel 
van Cinderella, huizen m 
Disneyland 

223'05. Wereldwaterdag. 
i.KM Waterval in rivier 
Jam 
44'o5. Europa 2005, gas
tronomie. 
I , 1.50 KM Resp. keuken 
met kookpot op vuur en 
brood met 'sarmice', gedekte 
tafel met ham en room en 
maisbrood. 

58'05. Tradities. 
1.50 KM Stieren met koppen 
tegen elkaar. 

BULGARIJE 
268'05. Honderdtien jaar 
georganiseerd toerisme in 
Bulgarije. 
o 45 L. Boomstam met kleuv
ren Bulgaarse vlag 

 ^ ptnybM^KA cpf 'CK\: 

i84'o5. Pasen. 
0.50 KM. Christus Pantokra
tor, fresco (1310) uit kerk 
'Bogorodice Ljeviske' m 
Prizren 

69'o5. Honderdtwintig jaar 
Bulgaarse eenheid 
0.45 L. Kaart Bulgarije 

Zie ajbeeldmg volgende kolom 

DUITSLAND 
i3io'05. Inwijding her
bouwde Frauenkirche m 

Dresden. 
€ 0.55. Toren Frauenkirche 
met op achtergrond ruïne 
{kerk uit 1743, verwoest door 
bombardement in 1945, 
begin herbouw 1994). 

i3io'05. Tweehonderdste 
geboortedag Adalbert Stifter 
(18051868), schrijver 
€ 0.95. Handschrift en 
kroontjespen. 
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ESTLAND 
2o9'o5. Kerken. 
4.40 kr Kerk St Catherine 
van Karja op eiland Saaremaa 
uit laatste kwart 13de eeuw 
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i2io'o5. Honderdvijftig
ste geboortedag Amandus 
Adamson (18551929), 
beeldhouwer 
Velletje met viermaal 6.50 
kr Viermaal beeldhouwwerk 
met engelen. 

FAERÖER 
i99'05. Kunst door Jogvan 
Waagstein (18791949). 
Vel met negenmaal 7.50 kr 
Landschappen. 



F0ROYAR 7i^ 

i9g'05. Een vriendelijke 
bezetting (van ii4'4o tot 
i35'45 werden de Faeröer 
bezet door GrootBrittan
nië vanwege het strategisch 
belang en als bescherming 
van de eilanden). 
5.50, 9. kr. Resp.militairen 
in actie, militairen met bevol
king Faeröer. 

FINLAND 
28io'05. In 2006 honderd
vijftig jaar Finse postzegels, 
'Winterei' van Carl Fabergé 
(18461920). 
Velletje met tweemaal € 3.50. 
Details 'Winterei' resp. bos
anemonen, ijsbloemen op ei; 
op rand gesloten en open ei 
met mandje bosanemonen. 
Ei was paasgeschenk tsaar 
Nicolaas II (18681918) voor 
zijn moeder keizerin Maria 
Fjodorovna (18471928) in 
1913, ontwerp van Finse 
AlmaPihlKlee(i888i976), 
gemaakt in werkplaats van 
Albert Holmström met 3.000 
diamanten. 

FRANKRIJK 
298'05. Europese hoofdste
den, Berlijn. 
Velletje met viermaal € 0.53. 
Brandenburger Tor, Gedächt
niskirche, Philharmonie, 
Rijksdag; op rand wapen
schild, televisietoren, Ober
baumbrug, de 'muur'. 

^ÊÊ^^M, 
i99'05. Raad van Europa. 
€ 0.55, 0.75. Resp. man 
geeft met gieter water aan 
Europese sterren, vlag met 
wolken in vorm Europa. 

i9g'o5. Victor Baltard 
(18051874), architect. 
€ 1.22. Metalen hal in Parijs. 

1.22€ ; 

igg'05. Serie portretten 
van regio's, VI, Frankrijk om 
te zien. 
Tienmaal € 0.53. Meer 
van Annecy, megalieten 
van Carnac, steile kust van 
Etretat, duiventil, Solognote
huis, wasplaats, duinen van 
Pilat, kades Seine, vuurtoren 
van Stiff, van platte stenen 
gemaakt huis. 
lög'os. JeanBaptiste 
Greuze (:725i8o5), schilder 
en tekenaar. 
€ 0.82. 'De gitarist'. 

FRANCE 

1 I V J H ^ ^ ^ ^ H 
r i H H ^ ^ H 

! m ^ ^ ^ l k ^ 
e e ^ ^ H D ' ^ 
o^^H i^ l . 1 i ^ ^ ^ ^ ^ K ^ 

i 1 — ^ ^ ^ H n j 
^ '^HIHMF 

1 U  ^ H B I » ^ H ) 

1 u^^HUl'[■■(„ 

<W ^K^ 
1 y ^ ^ J Ü ^ ^ 
> t725 180S 

0,82 ë l 
^ ^ ^ ^ ^ H H \ 
^^^^^Hl 3 
^^^^^^^H 
^^^^^^B \ 
^^^H 1 
W! *)MJI^^I 1 
^ ^1Ë!^H 9 

i^l ' 
^^ ^ 1 3 

^.:#NHMrifl 3 
A \ >, ^^H 3 
dl4 '^«^l 3 

3io'o5. Vroegtijdig ontdek
ken borstkanker. 
€ 0.53. Onderzoek borst. 

ioio'o5. Raymond Aron 
(19051983). 
€ 0.53. Portret socioloog. 

24io'o5. Adrienne Bol
land (18951975), pionier 
luchtvaart. 
€ 2. (luchtpost). Portreten 
vliegtuig boven bergen. 

GROENLAND 
3iio'o5. Expedities in 
Groenland, III, poolexpeditie 
Robert E. Peary (18561920). 
27.50 kr. Persoon, slee, 
honden en iglo's. Ook blok 
met dezelfde zegel, op rand 
handtekening, slee met zeil 
en honden, langlaufer. 

, 27.50 \ KALAALUT NUNAAT 
J GR0NLANDÄ / | 

3iio'o5. Pakketpost hon
derd jaar. 
50. kr. Pakketzegel 1905
1930 met wapenschild 
(Yvert4). 

3iio'o5. Kerst 2005. 
5.25, 6. kr. Kerstboom met 
ballen en resp. kinderen, 
kind en kaars. Ook boekje. 
3iio'o5. Eetbare planten. 
0.75, 6.50, 8.25 kr. Resp. Li
gusticum scoticum, Rhodiola 
rosea, Oxyria digyna. 

KALAALUI NUNAAT 
GMNLAND 
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GROOTBRJTTANNIË 
58'o5. Londen krijgt Olym
pische Spelen 2012. 
Velletje met zesmaal ist. 
Afbeeldingen van zegels uit 
1996 (Yverti885,1886,1887, 
1888,1889,1889), resp. 
speerwerpster, zwemster, 
hardloper, basketballer, 
tweemaal atleet maakt over
winningsgebaar. 

#f 
fi 

4io'o5. Engeland wint 
'The Ashes' (tweejaarlijkse 
cricketwedstrijd tussen Enge
land en Australië, in 2005 na 
achttien jaar gewonnen door 
Engeland). 
Velletje met ist, 68, 68 p. 
Resp. juichende spelers met 
medaille, aanvoerder Michael 
Vaughan, blije spelers na 
wicket, cricketveld met 
spelers. 

i8io'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: ist; 42; 68 p. Details 
van schilderij 'Panorama slag 
bij Trafalgar' van William 
Heath, resp. Britse schip 
Entrepreante en Belle Isle, 
admiraal Nelson gewond; 
Entrepreante tracht beman
ning Franse Achille te 
redden, schoener Pickle; 
admiraal Nelson valt aan, 
gecombineerde vloot vertrekt 
uit Cadiz; ook velletje met de 
zes zegels. 

IERLAND 
279'o5. Ryder Cup 
(golfwedstrijd tussen tien Eu
ropese en tien Amerikaanse 
spelers) in 2006 in Ierland. 
Tweemaal € 0.48 (samen
hangend), 0.60, 0.65. Resp. 
Padraig Harrington met Dar
ren Clarke en Paul McGinley, 
Eamonn Darcy met Philip 
Walton en Christy O'Connor 
jr., Ronan Rafferty met 
Harry Bradshaw en Christy 
O'Connor sr., clubgebouw K 
Club (terrein voor 2006). 

ITALIË 
i79'05. Guido Gonella 
(19051982). 
€ 0.45. Portret politicus en 
journalist. 
2ig'05. Italiaanse deelne
ming onderzoek naar Mars. 
€ 0.80. Kunstmaan in baan 
om planeet en beeldmerk ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana). 

zjg'os. Interculturele 
associatie 'Onlus' vijftig jaar 
geleden gesticht. 
€ 0.60. Mensen met hand 
omhoog en wereldbol. 

289'05. Tweeëndertigste 
America's Cup zeilen, Louis 
Vuitton Cup in Trapani. 

Blok € 2.80. Oude kaart stad 
Trapani, beeldmerk gelegen
heid, zeilboten. 

KROATIË 
8g'05. Vijftig jaar Europa
zegels. 
7.20, 8. kn. Beeldmerk 
CEPT* en '50' met resp. han
delsschip Dubrovnik (15de 
eeuw) (ontwerp als Yvert 169 
en 171), vliegtuigmeeuw 
(symbool voor de weg naar 
'Europa'). Ook velletje met 
beide zegels. 

gg'05. Dag van de post
zegel. 
2.30 kn. Detail morsetoestel. 

i59'05. Torens en forten. 
I., 2.30, 3.50 kn. Plat
tegrond en afbeelding 
van resp. versterking Hok 
(i4i5de eeuw), versterking 
Motovun (i3i5de eeuw), 
St. Nicholaasfort bij Sibenik 
(lódeeeuw). 

LETLAND 
278'o5. Nationale biblio
theek, paleis van licht. 
Blok I. Lvl. Gebouw. 

io9'o5. Literatuur, Janis 
Rainis (18651929) dichter en 
schrijver. 
0.40 Lvl. Twee strijders. 



249''05 Bî uggcn Letland. 
Blok I. Lvl. Brug over spoor 
'Altanovas iela Riga'. 

LUXEMBURG 
ij-g-'os- Vlinders. 
€ 0.35, 0.70,1.80. Resp. 
Papilio machaon, Argynnis 
paphia, Lysandra coridon. 
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27g'o5. Beroemde perso
nen. 
€ 0.50, 0.90,1.. Resp. 
voorkant bejaardenhuis en 
portret JeanPierre Pescatore 
(17931855, bankier, filan
troop, kunstverzamelaar), 
pruimenboom en portret 
Marcel Reuland (19051956, 
kenner Luxemburgse taal, 
toneel en poëzieschrijver), 
portret MarieHenriette Steil 
(18981930, schrijfster). 

279'o5. Kleuren van 
Luxemburg, mineralen. 
Viermaal 'A' in boekje van 
acht zelfklevende zegels. 
Zandsteen, schists van 
Eislek, conglomeraat van 
Folschette, ijzermineralen. 

= MALTA 
= i98'05. Ezels op Malta. 
S II, 15, 62, 66 c. Ezel(s) 
= resp. voor lijkwagen, voor 
^ ploeg, m tredmolen, trekt 
— watersproeier (tegen stof op 
" straat). 

= lic Malta 
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239'o5. Einde Tweede 
Wereldoorlog zestig jaar 
geleden, reünie Maltavetera
nen in september. 
2, 5, 25, 51 c , I. Lm. Resp. 
rij mensen voor gaarkeuken 
en ruïne operagebouw, sche
pen koninklijke marine wor
den vanuit lucht aangevallen, 
luchtafweerschutters en 
gehavende St.Publiuskerk in 
Floriana, vliegtuigen (Hur
ricane, Spitfire) en soldaten, 
tanker Ohio vastgebonden 
aan twee schepen komt 
haven binnen. 

MONACO 
7io'05. MonteCarlo Bay 
Hotel. 
€ 0.55. Hotel op schiereiland 
Larvotto. 

NOORWEGEN 
i69'05. Europa 2005, 
gastronomie. 
9.50,100.50 kr. Resp. vis, 
feestelijk opgemaakt bord 
op tafel. 

i69'o5. Noorse telegraaf
dienst honderdvijftig jaar. 
6., 10.50 kr. Resp. oud sein
toestel en sneeuwlandschap 
mettelegraafpalen, meisje 
met mobiele telefoon op 
achtergrond mogelijkheden 
(camera, sms, mms). 

NORlil 

i69'05. Noorse Geologi
sche Vereniging honderd 
jaar. 
5.50, 6. kr. Resp. mineraal 
thortveitiet met element 
scandium (ontdekt in 
Setesdal, 1903, genoemd 
naar Noor Claus Thortveit, 
18721917), verband geologie 
en olie en gaswinning 
(continentaal plat, kaart 
Noorwegen, olieplatform, 
schip, zeedier). 

OEKRAÏNE 
3i8'o5. Locomotieven uit 
Oekraïne. 
Viermaal 70 k. Stoomloco
motieven, resp uit serie OB, 
C, III,. 

29'o5. Stad Sumy driehon
derdvijftig jaar. 
45 k. Gebouw, kerk en wa
penschild. 

89'05. Frankeerzegel, zesde 
uitgifte. 
25 k. Bloem en drietand. 
io9'o5. Serie regio's, 
Zhytomyr. 
70 k. Wapenschild en kaartje, 
standbeeld vrouw, landschap 
aan rivier. 
i2g'05. Frankeerzegel, 
zesde uitgifte. 
70 k. Waterlelie en drietand. 
i59'05. Oekraïense paar
den. 
Viermaal 70 k. Novooleksan
drivskyi trekpaard, Orlovskyi 
draver, Oekraïens rijpaard, 
volbloed rijpaard. 

70 

OOSTENRIJK 
i69'05. Herfst. 
€0.55. Lantaarn van 
pompoen (Halloween: 31 
oktober), uil op tak, heks en 
vleermuizen. 

2iio'05. Tweehonderdste 
geboortedag Adalbert Stifter 
(18051868). 
€ 0.55. Landschap met 
portret en handtekening 
schrijver. 

25io'o5. Heropening 
Staatsoper en Burgtheater 
vijftig jaar geleden. 
Velletje met tweemaal € 0.55; 
tussenveld. Burgtheater, 
Staatsoper; harp en twee 
maskers. 
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26io'05. Panorama van 
Sattler. 
Velletje met tweemaal € 1.25 
(doorlopend beeld). Rond
schilderij van landschap 
en Salzburg door Johann 
Michael Sattler (17861847). 

28io'o5. Kunst. 
€ 0.55. Naakt 'Verwachting' 
van Veronika Zillner. 
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i4ii'05. Kerst. 
€ 0.55. Mensen gaan naar 
kerkje in bos. 

POLEN 
i28'05. 'Wonder aan de 
Weichsel' (terug drijven 
Rode Leger) vijfentachtig jaar 
geleden. 
Blok 3.50 Zl. Gekroonde 
adelaar en portret Jozef 
Pilsudski (18671935); op 
rand militairen. 

.̂ ..ï* 
i78'05. Vakbond Solidari
teit vijfentwintig jaar. 
2.20 Zl. Portret Lech Walesa 
(1943) en beeldmerk Soli
dariteit. 

PORTUGAL 
2i9'05. Portugal vijftig jaar 
lid Verenigde Naties. 
€ 0.30, 0.45, 0.57, 0.74. 
Resp. beeldmerk Verenigde 
Naties en '50', ?, donker jon
getje en beeldmerk Unesco*, 
Einstein op fiets met formule 
en beeldmerk jaar natuur
kunde. 

3io'o5. De zon. 
€ 0.45,1.; velletje met 
driemaal € 1.20. Resp. 
zonnewijzer op kerk S. Joao 
Baptista in Sintra, opklap
bare zonnewijzer en kompas 
uit 1770 (scheepvaartmu
seum Lissabon); drie fases 
zonsverduistering, op rand 
wereldbol en Europa. 

i3io'o5. Sociale communi
catie, media. 
€ 0.30, 0.45, 0.57, 0.74; twee 
velletjes met € i.io, 1.55. 
Resp. vulpen, radiomi
crofoon, televisiecamera, 
apenstaartje op wereldbol 
(internet); krant, radio; te
levisiebeeld, http://www; op 
randen drukwerk en zelfde 
afbeeldingen als op losse 
zegels. 

ROEMENIË 
228'o5. Eerste Europaze
gels vijftig jaar geleden. 
Viermaal 4.70 NL. (twee 
zegels zijn zeshoekig te 
maken). Beeldmerken CEPT* 
en '50' met viermaal verschil
lend portret Christoffel 
Columbus (14511506) en 
zeilschepen. Ook velletje met 
de vier zegels en twee aan
hangsels met beeldmerken, 
op rand schepen. 

RUSLAND 
i5'9"'°5 Tweehonderdvijf
enzeventigste geboortedag 
A.V. Suvorov (17301800), 
bevelhebber. 
4. r. Portret in uniform met 
versierselen, op achtergrond 
veel soldaten in kloof Ook 
velletje met achtmaal 4. r.; 
op rand militairen met trom
pet en trom, wapenschild, 
zwaarden. 

http://www


SLOVENIË 
23-9-'o5. Honden. 
A, B, C; blok D. Resp. 
'Posavski gonic', 'Resasti 
istrski gonic', 'Slovenski 
planinski gonic'; 'Kratkod-
laki istrski gonic'. 

23-g-'o5. Orchideeën. 
B; blok D. Resp. Dactylorhiza 
sambucina; Platanthera 
bifolia. 

23-g-'o5. Gotische kunst, 
'De dodendans' uit kerk in 
Hrastovije. 
Tweemaal 107 Sit. (doorlo
pend beeld). Detail fresco 
15 de eeuw (mensen en ge
raamtes) over de twee zegels, 
geraamte in relief. 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA EN BARBUDA 
i5-6-'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (1828-1905). 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Affiches van films 
over boeken Verne, resp. Het 
geheimzinnige eiland. Naar 
het middelpunt der aarde, 
De reis naar de maan in 28 
dagen. Zeeduivels; Michel 
Strogoff. 

i5-6-'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (1759-1805). 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 5.-. Resp. buste dich
ter C.L. Richter in Central 
Park (New York), moderne 
uitvoeringvan 'Kabale und 
Liebe', geboorteplaats Mar-
bach in Duitsland; stand
beeld Schiller door Ernst Rau 
in Chicago. 

i5-6-'o5. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 2.50; 
blok $ 6.-. Vlag Uruguay en 
oude voetbal met resp. elftal 
Uruguay 1930, Hector Castro 
scoort tegen Argentinië, 
stadion, Hector Castro en 
stadion; Uruguay viert over
winning. 

i5-6-'o5. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 1.50; vel 
met viermaal $ 2.-. Resp. 
naar beneden halen nazi-te-
kens op Rode Plein, generaal 
Montgomery, maarschalk 
Zhukov, generaal Bradley; 
Churchill met Roosevelt en 
Stalin bij conferentie Jalta 
(februari 1945), hijsen Ame
rikaanse vlag op berg Suri-
bachi, generaal MacArthur 
tekent documenten Japanse 
overgave, Japanners arriveren 
om overgave te tekenen 
(september 1945). 
i5-6-'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$ I.-, 1.20,1.65, 1.75; blok 
$ 6.-. Schepen uit Spanje, 
Groot-Erittannië en Frank
rijk. 
i5-6-'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
$ I.- in velletje van vier 
zegels; blok $ 4.-. Zelfde 
schildering: kip met kuikens 
door Wang Ning. 

ARGENTINIË 
io-g-'o5. ICruideniers- en 
dorpswinkels. 
Viermaal 75 c. Kruideniers
winkel (interieur en toe
gangsdeur), resp. van Cacho 
Di Catarina in Mercedes 
(provincie Buenos Aires), 'El 
Torito' in Baradero (provin
cie Buenos Aires), 'Perucho' 
in General Lavalle (provincie 
Mendoza), 'Impini' in Lar-
roque (province Entre Rios). 

24-9-'05. Zeeschepen. 
25+25, 504-50, 50-H50, 
754-75 c. Resp. koopvaardij-
schip 'Rio de la Plata', 
passagiersschip 'Libertad' 

(vroeger '17 de Octubre'), 
tanker 'Campo Duran', 
containerschip 'Isla Soledad'. 
24-g-'o5. Argentijns Antarc
tica. 
75 c ; velletje met tweemaal 
75 c. Resp. ijsberg in Wed-
dell-zee en beeldmerk An
tarctic Treaty; expeditieteam 
(Brezzini Cassis, Olmedo 
Diaz, Domingo Molinari, 
Finn Ronne, Herman Pujato, 
Domingo Carballo), duikers 
op verkenningstocht bij 
ijsberg; op rand leden eerste 
Argentijnse poolexpeditie 
naast vliegtuig (DHC-2 Bea
ver) en Antarctica, duikers, 
ijsberg, kaart, vogel, post
stempel San Martin Basis. 

ASCENSION 
3-io-'o5. Kerst, tweehon
derdste geboortedag Hans 
Christian Andersen (1805-
1875). 
15. 5̂> 35 P-. £ i.^S- Resp. 
versierde kerstboom (Het 
dennenboompje), postkoets 
vol mensen, liet meisje met 
de zwavelstokjes, Sneeuw-
man (met hond). 
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ASCENSION ISLAND 

2i-io-'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, IL 
40, 65, 90 p. Resp. HMS 
Victory, schepen op zee, 
admiraal Nelson. 

BAHAMAS 
8-ii-'05. Hans Christian Ander
sen (1805-1875), kerst 2005. 
15, 25, 50, 65 c. Resp. Het 
dennenboompje, De prinses 
op de erwt, Duimelijntje, Het 
tinnen soldaatje. 

N m CWUiiM *«éÉ«««« I M S - M 

BAHAlvlAS 
BENIN 
i-2-'05. Rotary International 
honderd jaar. 
50,175, 250, 300, 400, 500 F. 
Beeldmerk. 

CAYJVIANEILANDEN 
2i-9-'05. Datum melding 
9/661, vhnders. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i5'9"'°5- Chinese klassieke 
romans, 'De reis naar het 
westen'. 
NT$ 3.50, 3.50, 5.-, 20.-. 
Scènes uit de roman, resp. 
apen bij waterval, baby op 
plank in rivier bij tempel en 
twee mensen, varken aan 
tafel en godin van de maan, 
monster uit rivier en jadekei
zer met hemelgodin. 
7-io-'o5. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Kaohsiung2005. 
Velletje met NT$ 5.-, 25.-. 
Uit museumcollectie Taiwan, 
resp. schilderij met bloemen 
uit Ming-dynastie, vergulde 
scepter versierd met juwelen 
en symbolen van de acht on-
sterfelijken; op rand National 
Palace Museum, bronzen 
vaas en met draken en bloe
men gedecoreerde vaas. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
28-8-'o5. Honderd jaar 
Chinese film. 
80 f Sprookjesachtig figuur. 
i8-9-'o5. Natuurreservaat 
Fanjing-bergen. 
Viermaal 80 f (samen
hangend). 'Gouden top', 
'Paddestoelrots', 'Loofbos', 
'Heiwan-rivier'. 

22-9-'o5. Watermanagement, 
gezamenlijke uitgifte met 
Nederland. 
Tweemaal 80 f Waterrad 
voor irrigatie bouwland en 
geiten, molens en schapen. 

27-9-'05. Generaals Rode 
Leger. 
Vel met tienmaal 80 f. Su 
Yu, Xu Haidong, Huang 
Kecheng, Chen Geng, Tan 
Zheng, Xiao Jinguang, Zhang 
Yunyi, Luo Ruiquing, Wang 
Shusheng, Xu Guangda. 
28-g-'o5. Godin van de Luo-
rivier. 
Vel met tienmaal 80 f. Tien

maal detail schilderij 'Godin 
van de Luo-rivier' door Gu 
Kaizhi (348-409). 
i-io-'o5. Xinjiang Uygur 
vijftig jaar autonome regio. 
Driemaal 80 f (samenhan
gend). Dansende mannen 
met instrument, dansende 
mannen en vrouwen, dan
sende vrouwen (allen in 
traditionele kleding). 

ECUADOR 
22-7-'o5. Jaar van boek en 
lectuur. 
$ 0.25. Monument 'Columna 
de los Proceres' in Guayaquil 
en opengeslagen boek. 
28-7-'05. Dr. Juan Isaac Lo-
vato Varges (1904-2001). 
$ 1.25. Portret jurist en 
politicus. 
4-8-'o5. Vereniging veeteelt 
m Sierra en Oriente (AGSO). 
Tweemaal $ 0.40. Beeldmerk 
AGSO en resp. bergen, koe. 

4-8-'o5. 'Liga Deportiva 
Universitaria de Quito' vijfen
zeventigjaar. 
Vijfmaal $ 0.40; blok $ 2.-. 
Beeldmerk en resp. stadion 
'La Casa Bianca', elftal 1969, 
tekst 75 jaar, jeugd en 'El 
Colegio de Liga', 'Country 
Club Liga'; shirt met 'U'. 
8-8-'o5. Vijftiende Bolivar-
spelen 2005 in Armenia en 
Peteira, Colombia. 
$ 0.25. Mascotte en beeld
merk spelen met olympische 
ringen. 

XVJucGos BOLmmANos 2005 
Armenia o ^ Pereira 

8-8-'o5. Overwinning 
Ecuador bij vierentwin
tigste Zuid-Amerikaanse 
kampioenschap zwemmen 
vijfentwintig jaar geleden. 
$ 0.25. Zwemmers en beker 
uit 1938, medaille. 

EGYPTE 
^5'7''°5. Tweede fase 
wereldtop informatiemaat
schappij. 
150 P. Beeldmerk wereldtop, 
vlag Tunesië, beeldscherm 



met conferentiebeeldmerk. 
i38'05. Gouden jubileum 
Ministerie van jeugd. 
30,125 P. Beeldmerk gele
genheid. 

EL SALVADOR 
277'05. Puerto de San Car
los de la Union honderdvijf
tig jaar stad. 
io.C.;blok4.C. ($1.14, 
0.46). Resp. stad aan water; 
Isla Pirigallo, op rand lange 
steiger. 
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FALKLANDEILANDEN 
298'05. JWaritiem erfgoed. 
24. 55. 55P.£i^o
Schepen, resp. Snow Squall 
ontsnapt aan CSS Tusca
loosa (1863), Charles Cooper 
vertrekt uit Philadelphia 
(1866), Jhelum zeilt uit Cal
laeo (1870), SS Imo (later 
Guvernoren) bij ramp Halifax 
(1917)
i2g'o5. Serie eilanden, 
Pebbleeiland. 
Tweemaal 45, tweemaal 55 p. 
Resp. lavendel {Perezia 
recurvata), zwarthalszwaan 
(Cygnus melanocoryphus), 
herberg 'Pebble Island', ezels
pinguïn (Pygoscelis papua). 
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FIJI 
279'05. Albert Einstein 
(18791955). 
83 c , $1.07,1.15, 2.. 
Einstein, resp. als kind, voor 
boekenkast in 1905, voor 
bord met formules, op latere 
leeftijd. 

FILIPIJNEN 
257'05. Parochiekerk San 
Bartolome vierhonderd jaar. 
6. P Kerk. 

ÄLiiPINAS . ^ 
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287'05. Bias E Ople (1927
2003). 
6. P. Portret journalist en 
senator. 

GAMBIA 
44'o5. Flora en fauna, 
onderzoek oceaandiepte. 
Velletje met viermaal 25. D.; 
blok 65. D. Resp. Monachus 
monachus, Lactoria cornuta, 
Scorpaena poreus, 'Chinari
ans'; Tursiopruncatus. 
287'o5. Relativiteitstheorie 
Albert Einstein vijftig jaar. 
Velletje met driemaal 35. D. 

Tweemaal foto Einstein, 
zegelopzegel portret en 
formule (Israël 1956: Yvert 
iio). 
ig8'o5. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005. 
Velletje met viermaal 35. D. 
Paleis president in Taipei, 
herdenkingshal Tjiang 
K'aisjek, koninginnehoofd ■ 
in Yehliu, National Palace 
Museum. 
2005. Paus Johannes Paulus 
II, II. 
Zesmaal 40. D. (zilveren 
zegels). Verschillende por
tretten paus. 

GHANA 
2i6'o5. Antieke auto's en 
bussen. 
2.000, 4.000, 4.500, 5.000, 
6.000 Cs. Resp. Setra staats
vervoer, dubbeldekkerbus 
Albium, truck met aanhanger 
Bedford, postauto 1925, 
Morris vrachtwagen. 
i4g'05. Honderd jaar 
Rotary International. 
2.000, 4.000, 4.500, 5.000, 
6.000 Cs. Beeldmerk Rotary 
en resp. Polioplus campagne, 
vlag Ghana en malaria
mug (strijd tegen malaria), 
stichter Paul P. Harris en vlag 
Ghana, Jonathan B. Majiy
agbe (expresident Rotary) en 
vlag Ghana, vlag. 

GRENADA 
276'05. Wereldtentoonstel
ling Aichi, Japan: rijkdom 
van de natuur. 
Vel met zesmaal $ 1.50. 
Mascotte tentoonstelling 
en resp. regenboog bij 
Victoriawatervallen, Ameri
kaanse zeearend, Caribisch 
koraalrif, moeder met baby, 
astronaut met Amerikaanse 
vlag op maan, bestuiving 
door bijen. 
ii7'05. Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Resp. nationaal 
laboratorium polio, mensen 
in laboratorium, beeldmerk; 
man met twee kinderen, op 
rand palmen en portret Paul 
Harris. 

ii7'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal $ 
3.; blok $ 6.. Wilhelm Teil, 
resp. verhaal door Schiller 
en monument door Richard 
Kissling in Zwitserland, 
moderne cartoon, opvoe
ring door Brits gezelschap; 
schilderij. 
ii7'o5. Soldaat Johnson 
Gideon Beharry. 
Blok $ 5.. Foto Beharry in 
uniform, op rand Victoria
kruis en oorlogsscène Irak. 
n7'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Vel met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Resp. driemaal 
verschillend portret schrijver; 
grafsteen. 
ii7'o5. Televisieserie 'Den
nis de bengel' (19591963). 
Twee velletjes met viermaal $ 

2.. Scènes uit serie. 
ii7'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. Horatio 
Nelson, Napoleon Bona
parte, HMS Victory, aanslag 
op Nelson; admiraal Nelson 
vertelt verhalen over Slag op 
de Nijl. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
276'05. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Velletje met driemaal $ 3.. 
Planeten en Einstein, foto 
Einstein, David Ben Goerion 
(18861973). 
ii7'05. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Resp. (vliegtuigen:) P38J 
Lightning, P51 D Mus
tang, F4 gevechtsvliegtuig, 
Douglas C47; officier leest 
capitulatie Japan voor, kape
laan bidt op bevrijdingsdag, 
vreugde om overwinning, 
USS Missouri in baai Tokio 
(291945). 

HONGKONG 
i2g'o5. Opening Hong
kong Disneyland. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; blok 
$ 5.. Resp. Minnie en Mickey 
Mouse in Main Street, oli
fantje Dumbo boven Fantasy
land, Simba en Nala uit 'The 
Lion King' in Adventureland, 
Pluto in ruimteschip van 
Toraorrowland; Mickey 
Mouse, op rand vuurwerk in 
Hongkong Disneyland. Ook 
velletje met de vier zegels in 
doorlopend beeld. 
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i69'05. Landschap China, 
IV, vloedgolf Qiantang in 
provincie Zhejiang. 
Blok $ 10.. Vloedgolf bij 
pagode Zhan'ao, op rand toe
schouwers met plaatsaandui
ding vloedgolf en beeld rund 
dat Qiantangrivier bewaakt. 

INDIA 
3i8'05. Staatsbank India 
vijftig jaar. 
15. R. Gebouwen banken 
van Bengalen, Bombay en 
Madras (in 1921 gefuseerd 
tot Imperial Bank of India, 
genationaliseerd in 1955 tot 
Staatsban India). 

5. R. Kinderen geven bloem 
van vlaggen water. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i8io'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
26, 34 p., £2.. Resp. HMS 
Victory, schepen voor kust, 
admiraal Nelson. 

o t 1 \ \ I i K lU I o R Y 
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ISRAËL 
27g'o5. Yitzhak Rabin
centrum. 
NIS. 2.20. Portreten gebouw. 

2i9'05. Internationale 
vredesdag. 

279'o5. Natuurkundejaar 
2005, Albert Einstein. 
NIS. 3.30. Tekening Einstein 
met symbolen (kaars, formu
le, planeetbaan, muzieknoot, 
sterren). 

27g'o5. Priesterlijke zegen. 
NIS 6.20. Muur en stenen 
waarover gebedskleden. 

Zie afbeelding »olgende kolom 

279'o5. Gezondheidszorg 
in Israël. 
NIS. 1.40, 2.20, 2.20, 6.20. 
Resp. geriatrie (hand met 

wandelstok, stethoscoop), 
pediatrie (kind met beertje, 
koorts thermometer), 
revalidatie (man in rolstoel, 
gewicht), geestelijke gezond
heid (gezicht met maskers, 
pil). 

fWW 
ijg'o^. Festivals 2005, de 
zes afdelingen van de Misjna 
(systematisch overzicht 
regels dagelijks leven), I. 
NIS 1.30, 2.10, 2.30. Resp. 
afdelingZeraim (zaden: zak
ken graan), afdeling Moed 
(vastgelegde seizoenen: 
schema en kelk), afdeling 
Nashim (vrouwen: teksten 
ringen). 
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JAMAICA 
i8io'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
$ 50, 90,100. Resp. HMS 
Victory, zeeslag, admiraal 
Nelson. 

JAPAN 
236'o5. Helden uit teken
films, I, Pokemon. 
50, 50, 80, 80, 80 yen. Resp. 
Rayquaza, Gonbe, Pikachu, 
Rizadon, Mew. 
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KAAPVERDIË 
2004. Verhalen en legendes. 
10., 20., 30., 60., 100.. e. 
Resp. 'Storia Storia', 'Era 
um Vez', 'Sapatinha Ribera 
Baxu', 'Quem ki Sabi Mas, 
ContaMidjor', 'Phoenix 
atlantica'. 

KIRIBATI 
i8io'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
25, 50 c , $ 5.. Resp. HMS 
Victory, zeeslag, admiraal 
Nelson. 

KOREA ZUID 
i8'05. Frankeerzegel. 
1.720 w. Vaas met draken uit 
eerste helft 15de eeuw. 
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38'05. Week filatelie. 
220 w. in velletje met twee 
zegels. Meisje maakt verjaar
dagstaart. 
i28'05. Bevrijding Korea 
zestig jaar geleden. 
Velletje met 480, 520, 580, 
600 w. Resp. voorlopig 
regeringsgebouw en ont
werp handvest, verklaring 
onafhankelijkheid Korea, 
vrijheidsstrijders leggen eed 
af land te dienen, beeldmerk 
gelegenheid. 
i88'o5. Samensmelting 
culturen. 
220 w. iVles en vork in hand 
als eetstokjes. 
i g  'o j . Frankeerzegel, 
bosuil. 
50 w. Strix aluco. 
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239'05. Serie bruggen, II. 
Viermaal 220 w. (samen
hangend). Foto en tekening 
van resp. Hangangbrug in 
Seoel {19171982), Expogyo 
over rivier Gapcheon tussen 

Daejeon en Yuseong (1993), 
Tongyeongbrug tussen 
Dangdong en Misudong 
over Chungmukanaal 
C1998), Banghwabrug 
over Hanrivier verbindt 
Banghwadong met Seoel en 
Goyang (2000). 

LESOTHO 
228'o5. vijfenzeventig jaar 
wereldkampioenschappen 
voetbal. 
Velletje met driemaal 8.; 
blok 15. M. Resp. finale 
1930 (UruguayArgentinië), 
finale 1938 (ItaliëHonga
rije), finale 1990 (Duitsland
Argentinië); Duitse doelman 
1990: Bodo lUigner. 
228'o5. Bevrijdingsdag 
zestig jaar geleden. 
Twee vel met vijfmaal 4. M. 
Troepen Verenigde Staten 
landen op Omaha Beach in 
Frankrijk (1944), generaal 
George C. Marshall, veld
maarschalk Wilhelm Keitel 
tekent capitulatie Duitsland 
(1945), generaal Dwight D. 
Eisenhower en George S. 
Patton, soldaten doorzoeken 
vernielingen; USS Arizona, 
bunker bij Chula Beach 
{eiland Tinian), bemanning 
B29 Bockscar (Utah, 1945), 
krant met aankondiging Ja
panse overgave {1581945), 
gedenkteken atoombom 2 op 
Tinian. 
228'o5. Honderd jaar 
Rotary International. 
Velletje met driemaal 8. M. 
Kinderen met schalen voed
sel (verminderen armoede), 
onderwijzer met leerlingen 
(bevorderen alfabetisme), 
helpen kinderen. 
228'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
Velletje met driemaal 8. M.; 
blok 15. M. Resp. zeemon
ster en boot uit Naar het mid
delpunt der aarde, portret 
schrijver, onderzeeër uit 
Twintigduizend mijlen onder 
zee; foto Verne. 
228'05. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
lO.M. Paus. 

LIBERIA 
228'o5. Vijfenzeventig jaar 
wereldkampioenschappen 
voetbal. 
Velletje met driemaal $ 60.; 
blok $ 100.. Duitse spelers, 
resp. Norbert Eder {1986), 
Paul Breitner (1974), Thomas 
Heimer (1998); iVlanfred 
Kaltz, op rand elftal Uruguay 
1930. 
228'o5. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Vier velletjes met viermaal 
$ 40.. Arthur Harris, Douglas 
MacArthur, Alan Brooke, 
Franklin D. Roosevelt, 
Dwight D. Eisenhower, 
Winston Churchill, Bernard 
Montgomery; P51 Mustang, 
RAF Hamilcar glider, P38 
Lightening, RAF Submarine 
Spitfire; RAF Wellington 
bommenwerper, Mitsubishi 
A6M Zero, RAF Hudson 
bommenwerper, B17 bom
menwerper. 
228'o5. Paus Johannes 

Paulus II (19202005). 
$ 50.. Paus. 
3i8'05. WWF*, duikers. 
Viermaal $ 20. (samenhan
gend). Cephalophus jentinki, 
Cephalophus jentinki, Ce
phalophus ogilbyi, Cephalo
phus ogilbyi. 

MAAGDENEILANDEN 
i8io'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
5 ,25 ,75 c., $ 3 .  ; blok 
$ 2.50. Resp. HMS Colossus, 
HMS Boreas bij Maagden
eilanden 1797, HMS Victory 
geschilderd door Francis 
Smitheman, portret admiraal 
Nelson door Pauline Gyles; 
HMS Colossus met vijande
lijke schepen. 

BRITISH VIRGIN 
ISLANDS 

MACAU 
308'05. Vierde OostAzi
atische spelen.I., 1.50, 2., 
2.50, 3.50, 4.50; blok ovale 
zegel 8. ptcs. Beeldmerk en 
verschillende gebouwen met 
sporter. 
29'o5. Eerste bankbiljet 
Macau honderd jaar geleden. 
I., 1.50, 3., 4.50; blok 
8. ptcs. Bankbiljetten. 

MALDIVEN 
209'05. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
Driemaal 15. Rf.; blok 
25. Rf Beeldmerk bijeenkomst 
Rotary in Chicago en resp. 
driemaal wolkenkrabbers 
Chicago; zendmast, op rand 
beeldmerk gelegenheid en 
bel. Ook velletje met de drie 
zegels, op rand beeldmerk 
gelegenheid en bel. 

lH 11 on al 

209'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal 
15. Rf.; blok 25. Rf. Resp. 
(Andersen:) standbeeld, foto, 
standbeeld; beeldje de kleine 
zeemeermin in Kopenhagen. 

2og'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Velletje met viermaal 10. Rf.; 
blok 25. Rf. Resp. viermaal 
portretten (op rand schip); 
zeeslag (op rand HMS Vic
tory, officieren). 
2o9'o5. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Velletje met viermaal 15. Rf.; 
blok 25. Rf. Verschillende 
portretten Einstein. 
2o9'o5. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal 15. Rf.; 
blok 25. Rf. Resp. speler 
Brazilië, Karl Heinz Rumme
nigge uit Duitsland, Olivier 
Kahn uit Duitsland (op rand 
voetbalactie en elftal Uruguay 
uit 1930); Duitse speler (op 
rand elftal Uruguay 1930). 

MALEISIË 
308'o5. College Maleisië 
Kuala Kangsar honderd jaar. 
30, 50, 50 s.; velletje met 
viermaal 50 s. Resp. school
gebouw (1909), gebouw la
gere school (1912), boom voor 
school (Samanea saman); 
(stichters school:) sultan 
Idris Murshidul Adzam, sul
tan Alaiddin Sulaiman, tuan 
Tuanka Muhamad, sultan 
Ahmad AlMu'adzam. 
28g'05. Zeldzame reptielen 
in Maleisië. 
30, 30, 50 s., I. RM; blok 
2. RM. Resp. Varanus 
rudicollis, Varanus dumerilii, 
Gonocephalus grandis, 
Crocodylus porosus; Draco 
quinquefasciatus. 

Reptilia 
bt^Moyrio 

MAROKKO 
3i8'05. OCP (OflSce 
Cherifien des Phosphates) 
vijfentachtig jaar. 
6.50 Dh. Transportband met 
vrachtauto, berg fosfaat, 
korenaar, beeldmerk. 

MONTSERRAT 
i29'05. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
$1 .  , 1.15,1.50, 5.; blok 
$ 6.. Beeldmerk gelegenheid 
en resp. klaverblaadje (na
tionaal symbool), heliconia 
(nationale bloem), vrouw 

met harp en kruis, kaart 
Montserrat; groep kinderen 
krijgt poliovaccin. 
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NAMIBIË 
67'o5. Overdruk op flora en 
fauna 1997. 
Standard mail, non standard 
mail, $ 2.90, 5.20. Over resp. 
30 c. vogel, $ 4. buffel, 20 c. 
Pilostigma thonnigii, go c. 
Tockus flavirostris. 
io8'05. Overdruk op flora 
en fauna igg7. 
Driemaal Standard mail, non 
Standard mail, registered 
Standard mail, registered 
non Standard mail, $ 2.go, 
5.20, 25., 50.. Over resp. 
20 c. Pilostigma thonnigii, 
90 c. Tockus flavirostris, i. co
racias caudata, 1.50 olifant, 
4. buffel, 10. jachtluipaard, 
go c. Tockus flavirostris, 
20 c. Pilostigma thonnigii, 5.
zwarte rinoceros, 10.jacht
luipaard. 

NAURU 
i2g'o5. Birdlife. 
Velletjes met zesmaal 25, 
50 c , $ I.. Resp. Zosterops 
conspicillatus, Zosterops 
rotensis, Zosterops samoen
sis, Rukia longirostra, Rukia 
ruk, Cleptornis marchei; Vini 
kuhlii, Vini stephen, Vini 
peruviana. Vim ultramarin, 
Prosopei asplendens, Pro
sopei apersonata; Ptilinopus 
roseicapilla, Ptilinopus 
rarotongens, Ptilinopus hut
toni, Ptilinopus coralensis, 
Ptilinopus insularis, Ptilino
pus l.nardi 

i2io'o5. Hans Christian 
Andersen (18051875), kerst 
2005. 
2 5 , 5 0 . 7 5 c., $ 1 .  , 2.50, 5.. 
Resp. Het dennenboompje. 
De wilde zwanen. De haan en 
de weerhaan, De ooievaars, 
De pad, De ijskoningin. 

NAURU 



i8io'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
50C., $1., 5.. Resp. HMS 
Victory, zeeslag, admiraal 
Nelson. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
3i8'05. Fruit. 
25.4570.75.85,97,145, 
193, 270, 300 c. Resp. Carica 
papaya, Punica granatum, 
Mangifera indica, Musa, Ana
cardium occidentale, Annona 
muricata, Tamarindus indica, 
CitruUus lanatus, Mehcoccus 
bijugatus, Coccoloba uvi
fera (papaja, granaatappel, 
mango, banaan, cashewnoot, 
zuurzak, tamarinde, water
meloen, knippa, zeedruif). 

2g9'05. WWF* natuurbe
houd, koralen. 
51,148, 270, 750 c. Panda
beeldmerk WWF en resp. 
Stephanocoenia intersepta, 
Manicina areolata, Eusmilia 
fastigiata, Diploria strigosa 
(blooskoraal, rooskoraal, 
bloemkoraal, hersenkoraal). 

24io'o5. Voor de jeugd, 
internationaal jaar van sport 
en lichamelijke opvoeding. 
55420, 97436,148H56, 
2401110 c. Kindertekening 
met sporter van resp. voetbal, 
tafeltennis, tennis, honkbal. 

i7ii'o5. Decemberzegels. 
10, 97,148, 580 c. Verschil
lende afbeeldingen met 
kerstman. 

E 2i2'05. St.Ehsabeth Hos
pitaal honderdvijftig jaar. 

O M 97.145. 300 c. Beeldmerk 
• w * gelegenheid en resp. 

ziekenhuis vanuit de lucht, 
glasinloodraam van kapel 
ziekenhuis, toegangspoort 
eerste Gemeenschaps Hos
pitaal. 

N e d e r l a n d s 
A N T I L L E N145^ 

NEVIS 
i65'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen C18051875). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. De kleine 
zeemeermin, Duimelijntje, 
De ijskoningin. De nieuwe 
kleren van de keizer; portret 
Andersen, op rand illustra
ties. 
76'o5. Prehistorische 
dieren. 
$ 0.30, 5.; drie velletjes met 
zesmaal $ 1.20; driemaal 
blok $ 5.. Resp. Tyranno
saurus rex, Hadrosaurus; 
Apatosaurus, Camarasaurus, 
Iguanodon, Edmontosaurus, 
Centrosaurus, Euoploce
phalus; Ouranosaurus, Para
saurolophus, Psittacosaurus, 
Stegasaurus, Scelidosaurus, 
Hypsilophodon; Deinothe
rium, Platybelodon, Palaeo
loxodon, Arsinoitherium, 
Procoptodon, Macrauchenia; 
Pilosaur, Daspletosaurus, 
Brontotherium. 
i76'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $5.. James Mason in 
rol van resp. kapitein Nemo, 
iVlichel Strogoff, Philias 
Fogg, Cyrus Smith; portret 
Pat Boone (speelde in 'Naar 
het middelpunt der aarde'). 

JUJ^S 

vm; 
•^BR,.! 

•!•'W' ^"J^^ 

M' ■■,1M8 

VH<N^ 
^ ■ ' ^ 

Pi 
TMJ\ 
i : NEVIS $5: 

 wsr ' 1 
i27'05. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
$ 4. in velletje van vier 
zegels; go c. in velletje met 
twaalf zegels. Resp. portret; 
wapenschild Vaticaan en 
'Sede vacante'. 
267'o5. NBA* basketbal
spelers. 
Vijfmaal $ i. in vellen van 
twaalf met NBAbeeldmerk 
en statistieken speler. Resp. 
Shaun Linvingston van Los 
Angeles Clippers, Rasheed 
Wallace van Detroit Pistons, 
Theo Ratcliff van Portland 
Trail Blazers, Vince Carter 
van New Jersey Nets, Shareef 
AbdurRahim van Portland 
Trail Blazers. 

NICARAGUA 
2i2'05. Diplomatieke 
betrekkingen met Japan 

zeventig jaar. 
Velletje met 3., 7.50,10., 
12. Cd. Resp. klas met 
schoolbord, bergen in Japan 
en Nicaragua, rivier met 
dam, bloemen uit beide 
landen. 

NIEUWCALEDONIË 
ii8'o5. Frankeerzegels, 
'Cagou'. 
I, 3 F. Tweemaal Rhynoche
tosjubatus. 
258'05. Parkieten. 
Driemaal 75 F. Beeldmerk 
Birdlife en resp. Eunymp
hicus cornutus, Cyanoram
phus saisseti, Eunymphicus 
uvaeensis. 
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258'o5. Strand van 
Luengoni op eiland Lifou. 
85 F. Bomen en strand. 
i5'9"'°5 Zesenvijftigste 
zitting regionale commissie 
voor westelijk gebied Grote 
Oceaan WHO* in NieuwCa
ledonië. 
150 F. Beeldmerk WHO, zee 
met eiland en verschillende 
mensen uit het gebied. 

NIGERIA 
2005. Frankeerzegels. 
10, 20, 60 N. Resp. zebra, aap 
(Pan paniscus),'. 
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PAKISTAN 
304'05. 'Institute of Busi
ness Administration, IBA' 
vijftig jaar. 
Tweemaal 3 R. Gebouwen, 
toegangspoort. 
255'o5. Middelbare school 
Islamia in Quetta. 
5 R. Schooldeur. 

306'o5. Akhtar Shairani 
(i905ig48). 
5 R. Portret dichter. 
5"7''05 Wereldtop informa
tiemaatschappij. 
5 R. Zendmast en beeldmerk. 
48'05. Rehman Baba (1632
1707). 
5 R. Portret dichter. 

iog'05. Marathon Lahore 
2005. 
5 R. Lopers en kanon op 
wagen. 
y r ^ ^ y <■■■■■■■■•* ■ w 
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PITCAIRNEILANDEN 
i4g'o5. Zuidzeewulp. 
$ 0.60,1. , 1.50,1.80, 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
Numenius tahitiensis. Ook 
velletje met de vijf zegels in 
doorlopend beeld. 

POLYNESIÉ 
268'o5. Landschap, Tahiti. 
300 F. Strand, bergen bij zee, 
boom en waterval. 

3io'o5. Overdruk over 'be
zoek paus Johannes Paulus 
II twintig jaar geleden' van 
68'04. 
Velletje met $ 5., 10.. 
Portretten paus en tekst 'In 
memoriam 19202005' op 
elke zegel. 
ioio'05. Hans Christian 
Andersen (18051875), kerst 
2005. 
$ I., 2.10, 2.50, 5., 10., 
15.. Resp. Het dennen
boompje. De nachtegaal. De 
nieuwe kleren van de keizer. 
De vogel Feniks, De tondel
doos. De rode schoentjes. 
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SOLOMON ISLANDS 

i8io'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
$ 5., 10., 20.. Resp. HMS 
Victory, schip, admiraal 
Nelson. 

SEYCHELLEN 
3io'05. Frankeerzegels, 
vissen, II. 
0.25,2., 3.50,4., 10., 
15., 25. R. Centropyge 
acanthops, Rhinecanthus 
aculeatus, Paracanthurus 
hepatus, Platax teira, Gym
nothorax breedeni. Variola 
louti, Lutjanus sebae. 

239'05. Ananas, geurende 
zegels. 
90,130 F. Ananas, resp. 
schubben, vrucht. 

SALOMONSEILANDEN 
2i3'o5. Nieuwe datum en 
aanvulling melding 10/756, 
Baha'igeloof 
$ 1.50, 3., 5.. Resp. sym
bool aarde verenigt, aarde in 
handen, stichters. 
i9'05. Birdlife. 
Drie velletjes (doorlopend 
beeld) met zesmaal $ 2.10, 
5., 7.50. Resp. Chalcopsitta 
cardinalis, Trichoglossus 
haematodus, Eclectus rora
tus, Cacatua ducorpsi, Micro
positta finschii, GeofFroyus 
heteroclitus; Ducula rubri
cera, Caloenas nicobarica, 
Reinwardtoena crassirostris, 
Ptilinopus viridis, Ptilinopus 
solomonensis, Chalcophaps 
stephani; Accipiter albogu
laris, Megapodius eremita, 
Centropus milo, Aceros 
plicatus. Pitta anerythra, Ac
cipiter imitator. 

*"****"**"" 
SIERRA LEONE 
245'05. Achthonderdste 
sterfdag Maimonides. 
2.000 Le. Portret rabbijn Mo
zes Ben Maimon (11351204). 
245'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal 
3.000 Le.; blok 5.000 Le. Resp. 
standbeeld op Gendarmen
markt in Berlijn, standbeeld, 
standbeeld Schiller en 
Goethe in Weimar; portret op 
rand huis. 
i76'05. Vuurtoren Alderney. 
4.500 Le. Vuurtoren in 
Quesnarduiti9i2. 

SRI LANKA 
Data melding 7/586: 
i4i2'04. blauwe saffier, 
i33'05. Talalle Dhamma
nanda Thero, 223'o5. Ven 
Hammalawa Saddhatisa, 
253'o5. T.B. Tennakoon, 
303'05. D.A. Rajapaksa. 



ST. HELENA 
4-io-'o5. Hans Christian 
Andersen (1805-1875), kerst 
2005. 
10, 25, 30 p., £ I.-. Resp. Het 
dennenboompje, Het lelijke 
jonge eendje, De ijskoningin, 
De kleine zeemeermin. 
i8-io-'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, II. 
50, 80 p., £ 1.20. Resp. HMS 
Victory, schepen, admiraal 
Nelson. 

ST HhLhNA 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF-
FEL) 
ig-y-'os- Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
$ 2.-. Paus. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
7-9-'05. Sneeuwhaas. 
€ 0.53. Lepus timidus. 

4 1 3 

1 i 
> 1 

4\ 
CU 1 
_i 1 

2i-g-'o5. Nou, weet u... 
€ 0.90. Twee vrouwen in 
gesprek voor huis. 

ST. VINCENT 
7-6-'o5. Honderdste sterfdag 
Jules Verne (1828-1905). 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Scènes uit De reis 
om de wereld in 80 dagen, 
resp. mensen met tulbanden, 
trein, Philias Fogg met kaart, 
Passepartout; heteluchtbal
lon. 
7-6-'o5. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (1759-1805). 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok $ 5.-. Verschillende por
tretten dichter. 
7-6-'05. Wereldtentoonstel
ling 2005, Aichi, Japan. 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
wollige mammoet. 
7-6-'05. Vleesetende planten. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. Pinguicula rotundi-
floria, Drosera rotundifloria, 
Dionaea muscipula, Pingui-
cula gypsicola; Nepenthes 
mixta. 
7-6-'o5. Insecten en hun 
prooi. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Resp. Mellinus 
arvensis, Argyronetidae, 
Thomisus onustus, Empusa 
pennata; Mantis religiosa. 
7-6-'05. Bevrijding zestig jaar 
geleden. 
Vel met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Resp. vhegtuig 

Sbd-S Dauntless, vliegtuig 
Mitsubishi Zero A6M5; USS 
Yorktown, USS Hornet; 
generaal Douglas MacArthur 
tekent document Japanse 
overgave. 

TADZJIKISTAN 
2005. WWF*, blauwe schaap 
ofbharal. 
I.-, 1.45,1.70, 2.24Tr. 
(samenhangend). Beeldmerk 
WWF en viermaal verschil
lende afbeelding Pseudois 
nayaur. 

TOHHKUCTOH 
TAJIKISTAN 

m M^^^'^tmm^ 

TANZANIA 
23-2-'o5. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
350, 500, 600, 800 Sh.; velle
tje met zesmaal 600 Sh.; blok 
i.ooo Sh. Resp. Rotary eert 
Mwalimu Julius Kambarage 
Nyerere, beeldmerk met 
palmboom en zeilboot voor 
zilveren jubileum Rotary Dar 
es Salaam noord, vaccinatie 
tegen polio, kaart met landen 
en vlaggen Rotarydistrict 
9200; beeldmerk gelegen
heid en natuurproject club uit 
Arusha, project zelfredzaam
heid gehandicapten, boek 
als onderdeel gezondheids
project, Jaipur-voet project 
in Dar es Salaam, project 
voorkomen malaria door 
club uit Bahari, uitroeien 
rivierblindheid; beeldmerk 
gelegenheid. 

30-4-'o5. Safari circuits. 
350, 500, 600, 800 Sh.; vel 
met zesmaal 600 Sh.; vel met 
tweemaal i.ooo Sh. Resp. 
leeuwen, jachtluipaard, 
rode franjeaap (Procolobus 
badius), zebra's; olifant, 
neushoorn, giraffes, kroko
dil, apen, buffels; luipaard, 
honden. 

TANZANIA 

TANZANIA SAfAftI CIRCUITS 

2005. Paus Johannes Paulus 
11(1920-2005). 
1.500 Sh. Paus en president 
Bill Clinton. 
2'5"'°5- Olympische Spelen 
Athene. 
200, 300, 500, i.ooo Sh. 
Resp. Godefroy de Blonay 
(IOC*-lid 1899-1937), 
Grieks-Romeins worstelen 
in Barcelona (1992), medaille 
Amsterdam (1928), Oud-
grieks beeld speerwerper. 
2-5-'o5. Paus Johannes 
Paulus II. 

Vel met viermaal i.ooo Sh. 
Paus, resp. als jongen met 
moeder Emilia Kaczorowska, 
bezoek aan Polen, met 
president George Bush, in 
Armenië. 
2-5-'o5. D-Day zestig jaar 
geleden (2004). 
Vel met zesmaal 700 Sh.; 
blok 2.500 Sh. Resp. kaart 
geallieerde invasie, generaal 
Dwight D. Eisenhower, 
Amerikaanse troepen landen 
bij Omaha Beach, Britse 
vliegtuigen, admiraal Ernest 
J. King, generaal George C. 
Marshall; slag bij Fox Green 
Beach. 
2-5-'o5. FIFA* honderd jaar 
(2004). 
Velletje met viermaal 
i.ooo Sh.; blok 2.500 Sh. 
Voetballers, resp. Franco 
Baresi, Daniel Passarella, 
Miroslav Klose, Michel 
Platini; Gianfranco Zoia. 
2-5- 'Q5. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Velletje met viermaal i.ooo Sh.; 
blok 2.500 Sh. Resp. 
Westside lumber No. 3, 
LK &P 0-4-0, C &T stoomloc, 
Baldwin 4-6-0; 2-8-0. 
i6-5-'05. Honderdste sterf
dag Jules Verne (1828-1905). 
Vijf vel met viermaal 
800 Sh.; vijfmaal blok 
2.000 Sh. Resp. De wónder-
reizen (schip, heteluchtbal
lon). Twintigduizend mijlen 
onder zee (zeedieren, duikers). 
Een drijvende stad (schip). 
Avonturen van drie Russen 
en drie Engelsen (kroko
dillen); Mathias Sandorf 
(man, boot). Het stoomhuis 
(olifant). Hector Servadac 
(komeet, ruimtescène). Een 
mysterie op de zuidpool 
(schip in ijs); Een archipel 
in brand (drie mannen op 
zee). De verdwenen diamant 
(mensen, diamant). Mistress 
Branican (vrouw in water). 
Het kasteel in de Karpaten 
(draak); De reis om de wereld 
in 80 dagen (schip), Dr. Ox's 
experiment (gebouwen). Een 
schot in de lucht (man, beer). 
Twee jaar vakantie (man, 
mandje heteluchtballon); Een 
zee voor de Sahara (stoom
boot). Het drijvende eiland 
(eiland). Een drijvende stad 
(mensen aan dek schip). Een 
kapitein van 15 jaar (mensen, 
zonsondergang, zeilboot); 
Het geheimzinnige eiland 
(vechtscène); Een zee voor 
de Sahara (stoom-zeilschip). 
Wonderlijke avonturen van 
een Chinees (schip); Vijf 
weken in een luchtballon 
(heteluchtballon); De reis 
om de wereld in 80 dagen 
(schip). 

TRISTAN DA CUNHA 
i8-io-'o5. Slag bij Trafalgar 

tweehonderd jaar geleden, II. 
20, 70 p., £ I.-. Resp. HMS 
Victory, schepen, admiraal 
Nelson. 

70p ""i'rr"^"^'"- * 

TUNESIË 
5-9-'o5. Zevenendertigste 
wereldconferentie Scouting. 
600 m. Scout blaast op 
hoorn, hand beeldmerk, '37' 
met vlag. 

VANUATU 
7-9-'05. Koraalminen. 
Velletje met twaalfmaal 
35 vt. (doorlopend beeld). 
Stylaster sp., Pachyclavularia 
sp., Tubastraea sp., Tubi-
naria reniformis, Anthelia 
glauca, Plerogyra sinuosa, 
Goniopora somaliensis, 
Balanophyllia sp., Minabea 
aldersladei, Tubastraea 
diaphana, Sarcophyton sp., 
Tubastraea micrantha. 

VERENIGDE NATIES 
20-io-'o5. Voedsel is leven. 
Zw.Fr.i.-, 1.30; US$0.37, 
o.80; € 0.55,1.25. Beeldmerk 
WFP* en resp. voedsel-
dropping door vliegtuig en 
korenaren en kamelen met 
bepakking, vrouwen met 
pak op hoofd en graan en rij 
vrachtauto's; man bewerkt 
grond en talqe en vrouw 
met kind, twee vrouwen 
geven baby's borst en graan; 
kinderen met bordje en maïs 
en vrouwen bij schoolbord, 
helikopter brengt voedsel en 
aren en rij olifanten. 

VERENIGDE STATEN 
i6-9-'05. Frankeerzegel, 
zilveren koffiepot. 
3 c. Zilveren koffiepot (1786, 
Philadelphia). 

i7-g-'o5. Nieuwe datum mel
ding 7/588, laten we dansen. 
3-io-'o5. Sterrenbeelden. 
Viermaal 37 c. Leeuw, Orion, 
Lier, Pegasus. 

2o-io-'o5. Kerstkoelqes. 
Viermaal 37 c. Kerstman, 
sneeuwpoppen, engel, twee 
mannetjes. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
26-9-'05. Datum melding 
10/757, Duncan Carse. 

50p 
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SOUTH GEORGIA 
T i o : O L < M I S a n d w i c n Is inn 

n COrSS 1913 2004 

*: Gebruikte afl<ortingen: 

CEPT Conférence Euro-
péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Associations 

IOC International Olym
pic Committee 

NBA National Basketball 
Association 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

WFP World Food Pro
gramme 

WHO World Health Orga
nization 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): g-2-'o5 tot 29-i-'o6 
Jaar van de haan. 
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VLINDERS IN 
LUXEMBURG 

De verzamelaars van het 
thema Vhnders zijn door 
Luxemburg bepaald niet 
verwend. In de Vlinder-
catalogus van Stanley 
Gibbons (editie 1991) 
ontdekte ik slechts één 
zegel uit 1985. Met de 
uitgifte van een serie van 
drie zegels op 27 septem
ber werd de achterstand 
enigszins ingelopen. 
Belangrijk is dat op twee 
van de drie zegels vlinders 
voorkomen die tot nu niet 
vaak werden afgebeeld. 
Volgens genoemde cata
logus slechts eenmaal, 
maar in de afgelopen vijf
tien jaar kunnen daar de 
nodige bijgekomen zijn. 
Dat is niet van toepassing 
op de koninginnepage 
(Papillio machaon) op de 
zegel van € 0.35, want 
die werd al veelvuldig 
afgebeeld. Dit is de meest 
spectaculaire en grootste 
van de in Luxemburg 
voorkomende vlinders en 
dat blijkt ook uit de fraaie 
afbeelding. De vleugels 
van een vrouwtje kunnen 
meer dan negen cm. 
breed worden. Meestal in 
het voorjaar zoeken deze 
vlinders de hoger gelegen 
gronden op om hun 
befaamde 'hilltopping', 
een soort bruidsvlucht, 
uit te voeren, die hen in 
staat stelt een partner 

o te vinden. Op de zegel 
° van 0.70 € is de keizers-
^ mantel (Ar̂ ynnis paphw) 
^ in een karakteristieke 
= houding boven een bloem 
^ afgebeeld. Waarschijn-
S lijk is dat een bloem van 
^ de wolfspoot (Lycopus 
i europaeus). Dezevlinder-
2 soort komt in Luxemburg 
= relatief veel voor. Ook het 

"~r~~: kalkblauwtje (Lysandra 
Xjd coridon) kreeg een fraaie 

afbeelding op de zegel 
van 1.80 €. In Luxemburg 
is dit de best herkenbare 
argusvlinder (vlinder-
soorten met oogvormige 

vlekken op de vleugels). 
In het nummer van 
juli/augustus heb ik bij de 
behandeling van de Ierse 
serie Vlinders vraagte
kens geplaatst bij het 
blolqe met uitgestorven 
vlindersoorten uit 1993. 
Vlinderverzamelaar P.D. 
Jopse uit Kruiningen 
loste het 'mysterie' op. 
De zilvervlek heeft als 
wetenschappelijke naam 
Boloria euphrosyne, maar 
wordt ook wel als 
Clossiana euphrosyne aan
geduid. Die naam staat 
wel op het blokje vermeld. 
Hieruit blijkt dat er wel 
degelijk vijftien soorten 
verdwenen waren en 
gelukkig geen zestien. 

BOEIENDE 
DIORAMA'S 

Zo nu en dan springt er 
tussen de vele nieuwe uit
giften een serie uit die al 
bij de eerste blik nieuws
gierigheid wekt. Wanneer 
dan uit de informatie 
blijkt dat het inderdaad 
om een uitgifte met een 
bijzonder karakter gaat, 
dan ligt behandeling 
in deze rubriek voor de 
hand. Het betreft de 
serie Bermuda Habitats, die 
Bermuda op 18 augustus 
het verschijnen. U kon 
daarmee via de zegel van 
35 c. in de rubriek Nieuwe 
uitgiften van september 
al kennismaken, maar 
de serie is het waard in 
zijn geheel te worden 
gepresenteerd. De serie is 
gebaseerd op diorama's 
uit het Natuurhistorisch 
Museum van Bermuda. 
Dat werd in 1943 ge
bouwd als aanvulling op 
de bestaande Aquarium 
en de Zoo. In 1985 werd 
het uitgebreid om een 
beter beeld te kunnen 
geven van de flora en fauna 
van Bermuda. In 2003 
volgde een belangrijke 
vernieuwing. Met behulp 
van grote diorama's wordt 
de natuurlijke historie 

in beeld gebracht. Zes 
daarvan zijn afgebeeld 
op de zegels. Door de 
afbeelding van allerlei 
vogels in hun natuurlijke 
omgeving, is deze serie 
vooral interessant voor 
de talrijke verzamelaars 
van het thema Vogels. 
De zegel van lo c. toont 
een zandstrand, waar 
de steenloper (Arenaria 
interpres) en de grijze 
strandloper (Cahdris pu-
silla) naar voedsel zoeken. 
De strandloper is vaak in 
gezelschap van de steen
loper te vinden, omdat 
die in het aangespoelde 
zeewier e.d. naar voedsel 
speurt en hij daardoor een 
'graantje' mee kan pik

ken. Van deze strandloper 
kon ik in de Vogelcatalo-
gus geen eerdere afbeel
ding vinden. Op de zegel 
van 25 c. is het diorama 
van een zoetwaterpias 
afgebeeld metals 'be
woner' het Amerikaanse 
woudaapje (Ixobrychus 
exilis), dat zich zelden laat 
'zien', gelijk de roer
domp bij ons. Deze vogel 
werd tweemaal eerder 
afgebeeld. Zeer fraai is 
het diorama van het rots-
strand op de al genoemde 
zegel van 35 c. met de 
witstaartkeerkringvogel 
(Phaethon lepturus catesbyi). 
Deze vogel arriveert in 
maart als een lentebode 
om in oktober te vertrek
ken naar de Saragassozee 
om daar de winter door 
te brengen. Zoals op de 
zegel is te zien brengen 
deze vogels slechts één 
jong groot in een spleet 
van een klif, hoog boven 
de golven. Op de eerste 
zegel met een diorama 
van het hooglandbos (70 
c.) valt een roodkeelsialia 
(Siaha siahs) te ontdek
ken, één van de vogels die 

het hele jaar op Bermuda 
blijven. Hoewel ze door 
allerlei oorzaken bedreigd 
worden in hun bestaan, 
zijn ze nog een regelma
tige verschijning in het 
open landschap en zelfs 
op golfbanen. Ze maken 
ook dankbaar gebruik van 
nesdcasten. Op de tweede 
zegel (85 c.) zit een kleine 
zaaguil (Aeflolius acadicus) 
op een tak. Die kon door 
de eerste bewoners van 
Bermuda nog worden 
waargenomen, maar 
helaas is deze vogel uit
gestorven. Deze uil werd 
tweemaal eerder (door de 
Verenigde Staten) afge
beeld. De zegel van $ i,-
geeft een beeld van het 
mangrovebos, het meest 
noordelijke op de aarde. 
Het is overdag het domein 
van de geelkruinlcwak 
(Nyrtanassa moiacea), die 
succesvol geherintrodu
ceerd is op Bermuda. Bij 
het vallen van de avond 
gaat deze reigersoort in 
de duinen op zoek naar 
rode landkrabben. Rechts 
is op de zegel een krab te 
zien. 

B E R M U D A up..»*r.r«. 



CD-ROM MILLSTAMPS: 
SCHAT AAN INFORMATIE 

De verzamelaars van het 
thema Molens zijn in 
ons land verenigd in de 
Nederlandse afdeling van 
de van oorsprong Ameri
kaanse Windmill Study Unit 
(WSU). Een actieve ver
eniging, ook in ons land. 
Dat blijkt onder andere uit 
de CD-ROM 'Millstamps', 
een catalogus voor het 
thema Molens. Omdat 
de voertaal binnen de 
WSU Engels is, geldt dat 
ook voor deze CD-ROM. 
Voor mijn gevoel is dat 
niet echt een probleem. 
Afgezien van het feit, dat 
veel Nederlanders met 
de Engelse taal overweg 
kunnen, zijn bij dit soort 
catalogi de afbeeldingen 
het belangrijkste. In 
dat opzicht heeft deze 
CD-ROM het nodige te 
bieden, namelijk in totaal 
1967 afbeeldingen. Dat 
komt vooral omdat het 
thema Molens erg breed 
is benaderd. De inhoud is 
als volgt: 

Blacksmiths 
Farm milis 
Generators 
Muscle mills 
Muscle-Power 
Pestles & Mortars 
Spinning Wheel 
Steam & Industry 
Toy mills 
Various 
Watermills 
Wells 
Windmills. 

Er kan gezocht worden 
op 'Year Issued', 'Country 
of issue', 'Subject' en 
'Type' (stamps, booklets, 
sheedets). Er zijn vakken 
beschikbaar voor de 
invulling van twee cata
logusnummers (bijvoor
beeld Michel en Yvert), de 
prijs en de vermelding of 
een item al in de verzame
ling is opgenomen. 
De afbeeldingen zijn in 
kleur en voorzien van een 
korte toelichting. Neder
land is vertegenwoordigd 
met 44 vermeldingen (tot 
en met het eerste Mooi 
Nederland-velletje). 
Deze CD-ROM is een 
prima voorbeeld hoe een 
aantrekkelijk thema voor 
een breed verzamelaar-

publiek toegankelijk kan 
worden gemaakt. Voor 
de alleszins redelijke 
prijs van € 13,- hebben 
Molenverzamelaars een 
schat aan informatie ter 
beschikking. Nadere 
informatie kan worden 
verkregen bij de samen
stellers, Elisabeth en 
Joop de Lange, Donizet-
tistraat 116, 5049 KP 
Tilburg of per e-mail: 
miIlcat@u)flnadoo.nl, 

JERSEY: TWEEDE SERIE 
PADDESTOELEN 

In 1994 gaf Jersey een 
serie Paddestoelen uit, die 
op 13 september een ver
volg kreeg in de vorm van 
een serie van zes zegels en 
een velletje. De afbeel
dingen tonen de padde
stoelen in hun natuurlijke 
omgeving; ze komen 
zowel wat de vorm als de 
kleur betreft goed tot hun 
recht. Na raadpleging van 
Paddestoelen-catalogus 
van Stanley Gibbons (2e 
druk 1997) kom ik tot de 
voorzichtige conclusie dat 
diverse paddestoelen nog 
niet eerder of weinig zijn 
afgebeeld. In dat opzicht 
verdient deze uitgifte 
extra aandacht. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de 
beide wasplaatsoorten 

in deze serie, namelijk 
de rozerode wasplaat 
(Hy r̂ocybe calyptriformis) 
op de zegel van 33 p. en 
de scharlaken wasplaat 
(Hydrocybe coccmea) op de 
zegel van 73 p. Op de ze
gel van 34 p. is de gewone 
heksenboleet (Boletus 
erytrhopus) afgebeeld, 
die zowel in loof- als in 
naaldbossen is te vinden. 
Deze paddestoel is zelfs 
eetbaar en smakelijk. Dat 
paddestoelen nogal eens 
opmerkelijke namen heb
ben, blijkt uit de naam 
van de paddestoel op de 

zegel van 41 c., namelijk 
de blozende knolvezelkop 
(Inocybegodeyi). Ook de 
merl<waardig gevormde 
peperbus (Myriostoma coli-
jbrme), behorende tot het 
geslacht aardsterren, op 
de zegel van 50 p. is op
vallend, maar wel logisch, 
zoals duidelijk uit de 
afbeelding blijkt. Op de 
zegel van 56 p. is de witte 
kluifzwam (Heluella crispa) 
afgebeeld. Bijzonder is 
het velletje. Daarop is de 
weidekringzwam (Maras-
mius oreades) afgebeeld en 
wel in de vorm van een 
zogenaamde heksen-
kring, hier in een weiland 
waarin Jersey-koeien 
grazen. Ik sluit de mo
gelijkheid niet uit dat dit 
de eerste keer is, dat zo'n 
heksenkring is afgebeeld. 
Bij de vorige uitgiften 
van deze paddestoel heb 
ik geen afbeelding van 
een heksenkring kunnen 
ontdekken, maar daar 
weten de verzamelaars 
van dit thema natuurlijk 
alles van. Door de waarde 
van £ 2,- van het velletje, 
komt de totale nominale 
waarde van deze uitgifte 
op £ 4.87. Maar indien 
mijn veronderstelling 
van de nodige nieuwe 
aanwinsten juist is, heb
ben de verzamelaars dit 
bedrag er graag voor over. 

LEUK, NOSTALISCH 
EN VERZAMELWAARDIG 

Menig verzamelaar zal 
regelmatig in de rubriek 
Nieuwe uitbijten zegels, 
series e.d. tegen komen, 
die weliswaar niet kun
nen dienen voor aanvul
ling van eigen thema's, 
maar opvallen omdat ze 
gewoon leuk zijn. Mis
schien dreigt soms wel 
het verzamelvirus toe te 
slaan. Waarom eigenlijk 
ook niet, want je kunt 
ook best iets verzame
len omdat je het leuk of 
mooi vindt. Verzamelen 
-ook thematisch- doe je 
tenslotte voor je plezier. 
Bepaalde uitgiften slagen 
er zelfs in een nostalgisch 
gevoel te bewerkstelli
gen. Een leuk voorbeeld 
daarvan zijn de uitgiften 
van Frankrijk (30 mei), 
Micronesië (7 juni) en 
Roemenië (29 maart) 
ter herdenking van de 
honderdste sterfdag van 
de bekende schrijver Jules 
Verne (1828-1905). De se
rie van Roemenië is meer 
Roemeens georiënteerd, 
maar in de zesdelige 
Franse serie komen alleen 
maar de overbekende 
boeken uit de jeugdja

ren voorbij als 'Michael 
Strogoff' en 'De reis om 
de wereld in 80 dagen'. 
Dat is ook het geval bij 
de driedelige serie van 
Micronesië. Jules Verne 
staat trouwens redelijk 
goed in de belangstelling 
bij de postadministraties, 
want sinds 1955 hebben 
al dertig landen aandacht 
aan hem besteed. Dit 
soort uitgiften spreekt 
natuurlijk ook de jonge 
verzamelaars aan. Bo
vendien kunnen er zoals 
altijd mssen dergelijke 
zegels best aftjeeldingen 
zitten die perfect in een 
bepaald thema passen. 
Dan bedoel ik niet het 
voor de hand liggende 
thema Literatuur, maar 
heb ik bijvoorbeeld 
het oog op het thema 
Ruimtevaart. De zegel 
met een voorstelling, die 
betrekking heeft op de 
dubbelroman 'Van de 
aarde naar de maan' lijkt 
mij 'op maat gesneden' 
voor dit thema. 
Hetzelfde verhaal is van 
toepassing op een even
eens voor jong en oud 
leuke zegel, die Letland 
op I april uitgaf Daarop 
komt baron Von Munch-
hausen (1720-1797) voor, 
die één van zijn vele 
avonturen vertelt. Het 
hoofdthema van deze 
zegel is ook Literatuur, 
want al die avontuurlijke 
verhalen zijn vastgelegd 
in het boek De avonturen 
van Baron von Munch-
hausen, vertaald door 
de Duitse volksdichter 
G.A. Bürger. Het boek 
verscheen in 1788 voor 
het eerst in het Duits, 
maar werd oorspronkelijk 
in het Engels geschreven 
door Rudolf Erich Raspe, 
die Von Münchhausen 
in Gottingen persoon

lijk had gekend. De 
afbeelding op de zegel 
is al even overdadig als 
de bekende avonturen 
van von Münchhausen. 
Vanwege het beperkte 
formaat van de postzegel 
- afgebeeld in de rubriek 
Nieuwe uitflijten van mei 
- komen alle details niet 
goed tot hun recht. Maar 
de postadministratie van 
Letland voorzag zijn Bul
letin I van 2005 van een 
grote foto - de afbeelding 
op de zegel - die een 
duidelijk beeld geeft van 
de voorstelling. Ik heb 
de indruk dat de details 
een relatie hebben met 
een bepaald avontuur, 
zoals de groene draak, 
het heelal met hemel
lichamen, een luchtbal
lon, drie bijen (thema 
Bijen), zeilschepen, waar
schijnlijk een Oosterse 
moskee met minaretten 
en een vliegende soldaat. 
Von Münchhausen heeft 
zelfs een glas wijn in 
zijn rechterhand (thema 
Wijn), terwijl hij met de 
linkerarm al vertellende 
een wijds gebaar maakt 
naar zijn twee luisteraars. 
De hond naast zijn stoel 
is al even enthousiast als 
zijn baas. Maar ja, we ge
nieten dan ook nog steeds 
van zijn wonderbaarlijke 
belevenissen. De zegel 
is ook interessant voor 
medische thema's. 
Ik heb in deze rubriek al 
eens melding gemaakt 
van het interessante 
verhaal De verzamelaar dat 
Paul van Alphen en Pim 
van den Bold schreven 
voor het nummer van 
januari 1997 van het blad 
Psychologie. Aan dit artikel 
was een pagina uit de 
thematische verzameling 
van eerstgenoemde toege
voegd, waarin psychiatrie 



en geestelijke volksge
zondheid door de jaren 
heen is voorgesteld. In 
het onderdeel 'Angst- en 
nagebootste stoornissen' 
wordt het 'JVlünchhau-
sensyndroom' belicht. 
Binnen de psychiatrie 
wordt hiermee de patiënt 
aangeduid die van zieken
huis naar ziekenhuis trekt 
om zich te laten opereren. 
Vooral chirurgen krijgen 
daardoor te maken met 
deze vorm van het zoge
naamde hospita! shopping. 
Als illustratie is op het 
verzamelblad een eerste-
dagenvelop opgenomen 
met de Duitse zegel, die 
in 1970 werd uitgegeven 
ter herdenking van de 
250ste geboortedag van 
de 'leugenbaron'. In het 
stempel uit Bodenwer-
der aan de Weser, waar 
hij werd geboren en hij 
ook overleed, zit Von 
JVlünchhausen op een 
half paard, want hij kon 
zich niet alleen zichzelf 
aan zijn haren optrekken, 
maar ook een half paard 
berijden. Die eerstedag-
envelop kan nu gezel
schap Icrijgen van de Letse 
zegel. Op een zegel van 
Tsjechoslowakije uit 1970 
vliegt hl] door de lucht op 
een kanonskogel. 
Dat ook in uitgiften van 
TPGPost een thematische 
verrassing kan opduiken, 
bleek op 14 oktober, bij de 
uitgifte van het Treinen-
velletje. De oogst was in 
dat opzicht tot nu toe niet 
denderend, zodat deze 
uitgifte meer dan welkom 
was. We danken dit velle
tje aan de heropening van 
het Spoorwegmuseum in 
Utrecht, dat in september 
een gerenoveerde 'Blauwe 
Engel' aan zijn collectie 
kon toevoegen. De trein 
dankt deze naam aan zijn 
opvallende kleur, die ken
nelijk de inspiratiebron 
was voor een verwijzing 
naar de beroemde film 
met Mariene Dietrich in 
de hoofdrol. De zegel 

is daardoor ook een 
aanwinst voor het thema 
'Film', vooral omdat 
informatie over deze re
latie op de velrand wordt 
vermeld. Het is trouwens 
al de tweede zegel waarop 
deze trein is afgebeeld, 
want RegioPost Noord-
Oost Friesland in Kollum 
ging TPGPost (zoals wel 
vaker het geval is) voor: 
de 'Blauwe Engel' is 
opgenomen in het velletje 
'Treinstellen' uit 1998. 

AANDACHT VOOR 
WWF-UITGIFTEN 

Series voorzien van het 
WWF-beeldmerk (de 
panda) trekken meestal 
extra aandacht. Deze 
maand daarom twee 
vogelseries, die thema
tisch inderdaad speciale 
aandacht verdienen. 
Faeróer gaf op 6 juni een 
serie van vier zegels met 
stormvogels uit in de 
vorm van twee gelijk
soortige duo's. Op de 
zegels van 8.50 en 12 kr. 
is een vaal stormvogeltje 
(Oceanodroma ieucorhoa) af
gebeeld en op die van 9 en 
20 kr. het stormvogeltje 
(Hydrobfltes pelagicus). De 
eerstgenoemde soort 
werd slechts eenmaal 
eerder (Marshall Eilanden, 
1985) afgebeeld, maar 
van de tweede soort vond 
ik vijf vermeldingen. 
Stormvogels brengen 
bijna hun hele leven op de 
open zee door. Ze komen 
alleen aan land om te 
broeden. De grootste 
kolonie stormvogels 
bevindt zich bij Urdin 
op het eiland Nólsy. Het 
grootste 'leefgebied' van 
de stormvogels is een 
gebied tussen IJsland, de 
Lofoten en Schotland. 
Faeröer heeft er ongeveer 
30.000 geringd. Op basis 
van die gegevens wordt 
aangenomen dat ze over
winteren in Zuid-Afrika. 
Een paar duizend paren 
van het vaal stormvogeltje 
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broeden op 
de eilanden 
Mykines 
en Myki-
neshólm. 
Hun leefge
bied bevindt 
zich aan 
de andere 
kant van de 
Atlantische 
Oceaan, 
voor de kust 
van New
foundland. 
In Europa 
broeden ze 
spaarzaam in 
de driehoek, 
gevormd 
door 
Noorwegen, 
IJsland en 
Schoüand. Nog een 
opmerkelijk detail bij 
de stormvogels: hun 
reukvermogen. Dat is 
zeer belangrijk voor hun 
richtinggevoel. Twee vale 
stormvogeltjes werden 
eens van hun nest in het 
Canadese New Brunswick 
gehaald en weer losgelat
en in het Engelse Sussex. 
Dertien dagen later waren 
ze terug, 4.800 km. van 
Sussex! 

Het leuke van deze serie 
is dat de Vogelverzame-
laars naast deze zegels 
ook een zegel (of zelfs 
meer) van de eilanden 
Nólsy en Mykines kun
nen opnemen. Faeröer 
geeft al jaren series met 
afbeeldingen van de 
talrijke eilanden uit. Het 
eiland Nólsoy kreeg zijn 
serie van vier zegels al 
in iggo, maar werd ook 
opgenomen in de serie 
Eilanden uit 2000. Het 
eiland Mykines werd in 
1985 via een serie van vijf 
zegels uitgebreid in beeld 
gebracht. Het gebeurt 
niet vaak dat thematische 
verzamelaars dergelijke 
aantrekkelijke combi
naties op een presenteer
blaadje krijgen aangereikt. 
Wel bij Faeröer dus. 
Thematisch aantrekkelijk 
is de serie waarin Nieuw-
Zeeland (3 augustus) de 
kakapo of uilpapegaai 
(Strigops habroptilus) in 
viervoud portretteerde. 
Deze opmerkelijke vogel 
werd door Nieuw-Zeeland 
al eerder in 1982 en 2000 
in een Vogelserie afge
beeld, maar kreeg nu een 
'eigen' serie. U begrijpt dat 
daarvoor een duidelijke 
reden voor moet zijn. Die 
heeft een directe relatie 
met het WWF-beeldmerk. 
Er waren momenten dat 
men vreesde dat deze vo
gel door allerlei oorzaken 
zou uitsterven, maar door 
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toedoen van de WWF en 
andere natuurbescher
mingsorganisaties kon 
dat worden voorkomen. 
De serie is extra 
aantrekkelijk, omdat de 
zegels aan de onderkant 
zijn voorzien van een 
korte 'toelichting'. Niet 
alleen interessant voor 
de thematische verzame
laars, maar ook uiter
mate 'instructief' voor de 
Nieuw-Zeelanders die de 
zegels gebruiken of op 
hun post ontvangen. 
De zegel linksboven wijst 
op de nog steeds benarde 
positie van de kakapo: 
Endangered - only 86 l<nou;n 
suruiDing. De vogel is op 
de twee grote eilanden 
officieel uitgestorven. Er 
bestaat geen hoop op 
terugkeer op korte of 
langere termijn. De 
resterende 86 vogels zijn 
overgebracht naar 
reservaten op kleine 
eilanden voor de kust 
in de hoop dat ze daar 
zullen gaan broeden. De 
tekst op de zegel rechts
boven geeft aan, dat de 
kakapo een meester in 
camouflage is. Deze vorm 
van verdediging tegen 
roofdieren is zo effectief, 
dat het voorkomt dat 
natuurbeschermers die in 
het bos op een meter van 
een kakapo afstaan, deze 
niet eerder opmerken, 
dan op het moment dat 
hij met de ogen knip
pert. De zegel hnksonder 
geeft aan de kakapo een 
nachtdier is, dat op de 
grond leeft, hoewel het 
verrassend goed kan 
klimmen. Ze kunnen 
grote afstanden afleggen, 
wel tussen de vijftien en 
dertig kilometer. De zegel 
rechtsonder benadrukt 
nog eens het unieke 
karakter van de kakapo, 
in het Engels night parrot. 
Deze vogel komt alleen in 

Nieuw-Zeeland voor. 

TRAFALGAR-EMISSIES? 
PRAAT ME ER NIET VAN! 

Het zal u niet zijn 
ontgaan dat ik met een 
zeker enthousiasme in 
het meinummer uitvoerig 
aandacht heb geschonken 
aan een serie uitgiften 
naar aanleiding van de 
tweehonderdste ver
jaardag van de Slag bij 
Trafalgar. Toen maakte 
ik al melding van nog zes 
Trafalgar-emissies. Ook 
overwoog ik toen een 
overzicht van alle emis
sies samen te stellen ten 
behoeve van geïnteres
seerde verzamelaars. He
laas moet ik u meedelen, 
dat mijn enthousiasme in 
de afgelopen maanden en 
vooral weken omgesla
gen is in grote ergernis. 
Had ik dit voorjaar nog 
de indruk dat het aantal 
doublures beperkt zou 
blijven, thans is wel 
duidelijk dat door het 
grote aantal emissies die 
verwachting ijdel is ge
bleken. Medio september 
ontdekte ik zelfs dat een 
behoorlijk aantal landen 
in oktober op herhaling 
ging door een 'deel twee' 
van de Trafalgar-emissies 
uit te brengen. Al met 
al zitten er in de aldus 
ontstane zegelstortvloed 
talrijke doublures; in 
feite gaat het gewoon om 
commerciële piraterij. 
Weliswaar zullen vooral 
Schepenverzamelaars in 
deze emissies flink wat 
aanwinsten ontdekken, 
maar die hebben wel hun 
prijs! Kortom, ik kan het 
woord 'Trafalgar'niet 
meer horen. Maar zoals 
u gewend bent zullen alle 
uitgiften in de rubriek 
Nieuiüe uitgiften worden 
vermeld. 
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AANGEBODEN 

www.flevoIacus.nl voor 
Filatelistische literatuur en 
prentbrieflcaarten. Flohil 06-
51386306. 

Elk kwartaal 2 zeer grote vei
lingen vol Engeland en gebie
den bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbritannia. 
nl of bel 070-3860232. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept en uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. 0180-520069. E-mail: 
pluijmpies((Dhotmail.com. 

Partijen/restanten/nieuwtjes/ 
accessoires/voorraad. CFilate-
lico, Havenstr. 43, Woerden. 
www.centrofilatelico.nl 
0348-423885. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Int'1 Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in fiill color (g) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
www.wien.nl 

Aangeboden: gratis prijslijst 
postfris o.a. Nederland, Enge
land, Suriname en Ned. Antil
len. K. Buisman, Liendenhof 
217,1108 HN Amsterdam. 

Kijk op www.hollandstamps.nl 
voor mooie aanbiedingen ze
gels + munten. W. Groeneweg 
070-3855202. 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels: 150 grams Finland 
of Noorwegen € 20,-. 120 
grams Denemarken of Zweden 
€ 10,- in een brief of op Post
bank gironummer 1624853. 
Franco thuis. Want-list service. 
Correspond in English. Len-
nart Runfors, Gotlandsgatan 
I, SE-602 17 Norrköping, 
Zweden, E-mail: lennart. 
runfors@swipnet.se 

Mooi Nederl.: Weesp & Rot
terdam € 5,-. Duitsland 2004: 
pfr € 65,- . Gest: € 46,-. 2003: 
pfr € 90,-. Gest: € 80,-. Duitsl. 
100 van 2002 tot heden € 10,-. 
Euromunten: San Marino 04 
I, 2 en 5 et. € 5,-. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. Tel. 
0316-343537. Giro: 5.312.882. 
Bank:304810398. 

Maandblad Filatelie jaar
gangen 1940-2004 in linnen 
gebonden, € 6.50 per jaar, wij 
kunnen ook voor u inbinden in 
linnen, prijs is € 5 , - per jaar. 

H. Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC Almelo, 
tel.: 0546-532155 
email: hkuipers.3@)hccnet.nl 

Nederland, Ver. Europa 
postfr./gest, oud/nieuw. Stuur 
uw no's, ontvang mijn prijs. 
F. Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 
031-6529241 f ghijben(p)wana-
doo.nl Giro 5205088. 

Postzegels enz. verkoop of ruil 
en tegen cat. waarde. Stock
mann, Zevenaar. 
Tel.: 0316-526265. 

www.philatoon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee 0545-295508. 

Filatelie 69-8194-04, 
Stokpaardje 65-78 € 45,- . 
W.J. Palland 033-2537142. 

Rusland, collecties 15% gest. 
en ongest. C. v. Beveren, 
Oosterscheldestr. 32,4302 WJ 
Zierikzee. 06-23587327. 

Goedkoop Nederland en 
Duitsland. Kijk op www. 
qualitystamps.nl N. Engelhart, 
06-15641312. 

Boekje Belg. Pf, gest. cat. 1200 
Eur. 18% 592-5 5505 563 573 
5505 602 enz, Aerts, 
T: 023-5374115. 

500 Versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Schoneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

700 versch. wereld met Ned. 
en leuk IJsland € 6,-. Giro 
3034136 tnv D. Beekman, 
Kraatsweg 48, 6712 TE Ede. 
Tevens niet gelopen RZB te 
koop aan, vraag lijst. 

Verzameling Tsjechoslowakije 
en Schaubek album tot 1973 
+ grote partij dubbelen gehele 
wereld. A.W. Chlód, 
tel.: 0478-502070. 

800 versch. groot-rond-stem-
pels op briefk. + br. st. T.e.a.b. 
F. Schneider, 035-5256654, na 
18.00 u. 

250XW. Eur. € 10,-; 150 X 
Duitsl. v/a 2000 € 22,-. Giro 
487438. V. Uden, J.Verm.str. 33, 
3351 BN Papendrecht. 

Duitse Rijk en BRD, gest. en 
ongest. Vanaf 20% Michel 
vraag lijst. F. Cahn, 
020-6441430, Cannenburg 6, 
1081GX Amsterdam. 
frisocahn@cso.com 

Plaatfouten enz. Kijk eens op 
de grootste site met duidelijke 
plaatjes www.postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman 0598-393841. 

New Zeeland veel materiaal 
ook blokken. M. Bieren-
broodspot, Vennewaard 303, 
1824 KK Alkmaar. 

Australië 250 versch. € 7,25. 
Canada 250 versch. € 7,50. IJs
land 75 versch. € 12,-. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best. 
Giro: 1324692. 

Finland 400 versch. € 16,50. 
Zweden 400 versch. € 15,50. 
Noorwegen 400 versch. € 15,-. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro: 1324692. 

Handboek Postwaarden 
Nederland, 4 banden i t/m 28. 
T.e.a.b. M.J. van Wijnen 
06-22039102. 

Fraaie FDC Ned. onbescha. in 
album div. jaargangen. Prijs + 
30% cat.waarde incl. verz.k. 
Tel: 030-6963907. 

New-Zealand manco's bijna 
alles leverbaar, gest. of ongest. 
Ook blokjes en spoorwegzegels. 
J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen. 0578-571958 
twdijkeinde(J)hotmail.com 

Ned. kinderbedank maxikaar-
ten, p.fris, autbj, comb, FDC 
blanco/beschr/get. Lamantrip 
0499-474163. 

GEVRAAGD 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad. Bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W v.d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
teL: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel.:055-3660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveel
heid. W. Manssen, Laan der 
VN 31, 3844 AD Harderwijk 
034-1417980. 

Plaat-/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd: Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned. 
Indië. Betaal hoge prijzen voor 
goede kwaliteit en ongewone 
stukken. Aanbiedingen per 
e-mail (scan met vraagprijs) 
aan: T.H. Siem, e-mail: 
hsiem@tampabay. rr. com 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave. 
Tel.: 0031433260647. 

Israël: boekjes 1/7 pfr. Ned. 

rolt.blokjes. v. 4 71/101 pfr + 
geb. Loef, Meentzoom 37, 
1261XA Blaricum. 

Kinderbedankkaart na 2001/ 
voor '65. FDC E1-20, blanco 
voor € 48,- . Lamantrip 
0499-474163. 

Portzegel Nederland nummer 
i 79, postfris met A-tanding. 
I Th. v.d. Ven. Tel. 0492-323705. 
I 

Gevr. gefrank. post van/naar 
Albanië-Ned. periode 1912-14. 

I W. Knaap, Bloemersmaborg 40, 
! 9722 WH Groningen. 

Nederland gest./ongest./FDC 
vanaf 20% F. Cahn, Cannen-

j burg 6, A1081 GX Amsterdam. 
I Tel.: 020-6441430. 

Ruilen 100 zgls Polen voor 110 
wereld retour. Peter Falet, 
West 26a, 1621AV Hoorn. 

i UN vlaggen vellen gevraagd 
1997 1999 2001 en later 2x4x4. 
Boerrigter, 0599-454504. 

Zwitserland, plaatsnaamstem
pel. Ruilmateriaal aanwezig. 
J. Faser, 035-6931844. 

FDC's Ned. onbeschr. 
E53-51-49-46-44-43-41-34-
33-31-30-29-27-25-24-23-
21-472/474-476/491-493B-
494-499/504-506/508. Geen 
handelaren. Prijs: p/s 
Schippers, v. Raaltestr. 47, 
4384 GC Vlissingen. 

Wie stuurt mij zijn of haar 
persoonlijke postzegel. 
H. Stronks, Polstraat 30, 
7121 DH Aalten. 

100 zgls grf uit Europa, 
geen Ned. U krijgt 100 ret. 
A. Meesen, Burg. Evln. 38, 
4503 AB Groede. 

Te koop gevr. zegels v. Zwitser
land, postfris van voor i960. 
E-mail: fic.balk(a)hccnet.nl 

Nederland 1864. Gezocht, 
ruilen of kopen zegels cq pos. 
nrs van 5 ent. Pit II. Ralph van 
Heerden, 1041 Malone Road, 
San Jose CA 95125 U.S.A. Tel.: 
0014089791041. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijsten 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 
ambouw(ffizeeIandnet.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, veihng, boekjes. 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 

veilingen en rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, V. Kinsbergen-
str. 33, 2518 GV Den Haag, tel.: 
070-3460328. www.filitalia.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV) voor allen met 
interesse voor postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse ko
loniën. Eigen blad, veilingen, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p.j. in Utrecht. Contr. 
€ 19,-. Info: Frits Bakker, 
tel/fax 0546-827552, e-mail: 
CFVMarianne(3)cs.com 

Postzegelboekjes? Rolze-
gels? Automaatstroken? 
Hangblokjes? Mailers....? De 
filatelie is in beweging! Blijf 
op de hoogte en word lid van 
Postaumaat (www.postaumaat. 
nl) met o.a. veilingen met zeer 
gunstige prijzen. S.J. Delfos 
030-2932685. 

De website www.philauno.com 
verleent gastvrijheid aan een 
aantal belangrijke, internatio
naal opererende handelaren, 
die u hun mooiste materiaal 
aanbieden. Dagelijks worden 
een tot drie veilingen afgeslo
ten. Handel meteen - wie weet 
wat u anders misloopt! 

Zat. 17 december grote veiling 
van Postzegelvereniging "Het 
Postmerk" de Bilt/Bilthoven, 
gratis catalogus op aanvraag 
A.M. van Wijk, 
tel.:030-2204138. 

Partijenbeurs, elke zat. Van 
II tot 3 uur in zaal Thor-
becke, Donker Curtiusstr. 6a, 
Den Haag, nabij Thorbecke-
laan. Vrij parkeren. 

44e Dag v.d. Aerofilatelie, 
4-5-6 november 2005 te 
Nieuwegein. Spec.env. € 3,95 
p.set. Giro 402628, tnv 
St. Tent. De Vliegende 
Hollander, Postbus 157, 
2640 AD Pijnacker. 

Ruilen: U krijgt 100 Grf gest. 
en ik zoek 100 Grf gest. Af/Am/ 
Au/Az. Vd. Made, 2902 CC 
Capelle a.d. IJssel. 

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 

Verzamelt u Spanje of Portugal 
zonder of met koloniën? Geef 
ze dan op voor Iberia rondzen
dingen. L. Persoon, Breedstraat 
163, 2513 VT Den Haag. Tel.: 
070-3627171. 

http://www.flevoIacus.nl
http://www.sgbritannia
http://www.centrofilatelico.nl
http://www.wien.nl
http://www.hollandstamps.nl
mailto:runfors@swipnet.se
http://doo.nl
http://www.philatoon.nl
http://qualitystamps.nl
mailto:frisocahn@cso.com
http://www.postzegelfouten.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.postaumaat
http://www.philauno.com
http://www.csk.nu


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.breclenliof.nl 
De v\flnkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
100.- geen wrzencytosten. Prijswijzigingen voofbetxxxten. 

VAN DE VOLGENDE LANDEN HEBBEN 
WIJ NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

BELGIË, DENEMARKEN, DUITSLAND, FINLAND, 
JAPAN, U.S.A. EN ZWEDEN. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250 gr. KANAALEILANDEN Groot 25,00 

100 gr. U.S.A. Grootform. 12,50 
250 gr. WERELD Grootform. 18,00 

LAATSTE NIEUWS!!!l 
AANBIEDING INSTEEKBOEKEN 64 WIHE BLADZIJDEN 

DUB.SCHUTBLADEN MET OF ZONDER TUSSENSTROOK 
NU € 11,00 PER STUK 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

l iM i i l i f f l l lBSte l fc iaBBÉ^^ PEOflgtOflg'ö'gfflPSlJfflDILOWMB 
PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

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

L4/24 48BLZWIT 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 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PH? 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.W 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 

1 KILO f " ^ BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,00 

NU S8,5<r 

NU 

NU 

18,25 

63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

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

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145.00 NU 135,00 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

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

OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

100 gr 
7,00 

14,00 
19,00 
7,00 
7,00 

10,00 
8,00 

58,00 
10,00 
14,00 
11,50 

86,00 
15,00 
13,50 
12,00 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,50 
19,00 

250 gr 500 gr 
16,50 31,50 
33,00 
46,00 
16,50 31,50 
16,50 31,50 

23,50 43,00 
18,00 36,00 

23,50 47,50 
34,00 68,00 
27,50 

35,00 
32,00 
28,50 
42,50 

36,00 
17,00 
21,00 
32,50 
32,50 
32,50 62,50 
36,00 
35,00 
21,00 40,00 
23,50 45,00 
79,00 155,00 
22,50 42,50 
27,50 53,00 
42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenliof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


€135.000, exclusief opgeld) 

m j K l K^ A W ■ L» m^i,^ j t i i j 9M ■ ■ ■ LJ ■ KI VL^ 111 ■ L» I 
J^M^il ïSFfl. 

Lever ook in voor onze komende veilingen! 

1 februari 2006, speciale Zeppelinveiling: 1 1 2 

24 februari 2006, internationale Filatelie: 1 1 3 

Wij zijn op 10 t /m 18 november 2005 in Nederland! 
Bel ons op! 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKENAUKTIONEN 

40210 DUSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211550440 . FAX 0049 211^50 4411 
w w w . f e l z m a n n . d e . i n f o @ Fe I^Va n n . d e 

http://www.felzmann.de



