


De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

Op onze najaarsveiling van 4 t/m 7 november zijn wederom fantastische prijzen 
gerealiseerd. O.a. verkochten wij de duurste collectie ooit in Nederland geveild 

met een opbrengst van € 84.350,- en werden diverse postfrisse zegels Nederland 
van voor 1900 boven de catalogusprijs verkocht met dank aan onze inzenders en 

kopers die in totaal goed waren voor een omzet van € 2,4 miljoen 
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ENKELE OPMERKELIJKE OPBRENGSTEN: 

1 Nederland collectie1852-1949 
301 Nederland collectie fdc's 1950-2002 
332 Japanse Bezetting lot brieven en kaarten 
556 Wereld nalatenschap in 3 dozen 
821 Motief vissen collectie 
1010 China, USA-Shanghai brief 
1023 China blok 8, postfris catw. € 3.200,-
1130 Deutsche Post China nr.13 ongebruikt 
1270 Engeland PUC Pound in postfris blok van vier 
1304 Falkland, 127/138 ongebruikt catw. 2.735,-
1400 Wereld zonder Europa, collectie in 6 Yvert albums 
1525 Duitse Staten, collectie op albumbladen 
1591 Engeland, collectie 1840-2004 
1624 Engeland en Koloniën, collectie tot 1930 
1721 Malta, collectie 1855-1919 
1754 Frankrijk, collectiel849-1992 
1942 Oostenrijk collectiel850-1969 
2031 Finland, collectie 1^ emissie 
2290 Verenigd Europa collectiel960-1995 
2333 Motief vogels collectie in 4 boeken 
2596 Nederland, nr. 29 met puntstempel 236 
2703 Nederland partij postwaardestukken (ex. Broekman) 
2753 Nederland nr. 1 postfris catw. 2.000,-
2764 Nederland nr. 4 postfris catw. 1.500,-
2790 Nederland nr. 16 postfris catw. 1.000,-
2800 Nederland nr. 19 postfris catw. 75,-
2821 Nederland nr. 27 postfris catw. 4.250,-
3206 Nederland roltanding 32 ongebruikt catw 4.250,-
3239 Nederland postzegel boekje 4 postfris catw. 1.500,-
3277 Nederland port 2 postfris catw. 1.750,-
3285 Nederland port 6 postfris catw. 800,-
3371 Nederland FDC 23 blanco catw. 250,-
3393 Nederlands Indië nr. 6 E (2x) postfris catw. 100,-
3431 Nederlands Indië nr. 98f ongebruikt catw. 3.000,-

opbrengst € 

10.600,-
1.800,-
6.260,-
9.880,-
3.250,-
6.260,-
1.930,-

18.075,-
3.250,-
1.875,-

84.350,-
9.640,-

12.050,-
33.750,-

6.000,-
12.650,-
4.600,-

13.250,-
7.750,-

.800,-
530,-

.540,-

.230,-
1.810,-
1.110,-

135,-
.300,-
.770,-
.450,-
.650,-

1.385,-
385,-
290,-

1.870,-

1. 

5. 
2. 

5. 
2. 
1. 
2. 

Alle opbrengsten in euro's en inclusief veilingcommissie 

Wilt U ook een hoge opbrengst voor uw collectie realiseren neemt u dan contact 
met ons op voor een vrijblijvende taxatie van uw collectie, inzenden voor onze 

voorjaarsveiling 2006 is mogelijk tot medio januari 

Leeuwenveldseweg 1 4 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 

e-mail: info@npv.nl 

WWW.NPV.NL 

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


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Wereldwijd is het verzamelen van blokken en velletjes een enorme rage. De posterijen van veel landen brengen met grote regelmaat allerlei 
bijzondere blokjes en velletjes uit. Nederland is vooral bekend om zijn kinderblokjes en sinds de laatste jaren verschijnen er ook leuke mini-vel
letjes met 1 of 2 zegels. Voorts zijn er sinds 1993 ook de zgn. 'kleine vellen' van 5, 10 of soms 20 zegels. Toen in 2002 de provincievellen en 
in 2005 de mooi nederland vellen werden uitgebracht, werd dit verzamelgebied nog populairder! Het leek ons leuk om alle blokken en vellen 
eens onder uw aandacht te brengen. In de NVPH-speciaalcatalogus, editie 2006, is eveneens een lijst van velletjes opgenomen (blz.460/461) 

LEGIOENBLOKKEN 
Cat. nrs. 402-403B 

Luxe postfrisse 
blokken(2) 

onze prijs € 1 9 9 , -

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstell ingsblokken. 
Cat. nrs. 886 /888 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 

Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordel ig 
geprijsd 1 

965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 

(nr854) 
(nr875) 
(nr899) 
(nr917) 
(nr937) 
(nr983) 
(nr1001) 
(nr 1024) 
(nr 1042) 
(nr 1063) 
(nr1083) 
(nr l l07) 
(nr 1150) 
(nr l l71) 
(nr l l90) 
(nr 1214) 
(nrÏ236) 
(nrl279) 
(nr 1299) 
(nr1320) 

33.-
2,75 
4,50 
7,50 
8,50 

17,75 
<),50 
7,75 
9,-
4,-
3,50 
2,75 
3,25 
2,75 
2,75 
3,-
3,-
3,-
3.75 
4,-

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

nr13441 
nr1366) 
nr13901 
nr1418) 
nr1438) 
nr 14<S0) 
nr 1486) 
nr1541) 
nr1578) 
nr1627) 
nr1661) 
nr1701) 
nr 1739) 
nr1787) 
nrl855) 
nr1930) 
nr2013) 
nr2114) 

3,85 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,75 
5,-
6,75 
6,25 
5,95 
6,-
6,50 
8,-
8,-
7,-
7,-
7,-

1 SPECIAL 1 
1 Alle kinderblokken 1965 t/m 1979 
1(15 stuks) in één koop. 
1 nü voor... 99,50 

SPECIAL II 
Alle kinderblokken 1980 t/m 2004 
(25 stuks) in één koop . nü voor. . . 114,-

»ROVINCIEVELLETJES 

tffl^ kmjIHi 

• j ^ pi*. 

n 

i Friesland 
2 Drenthe 
3 Noord Holland 
4 Gelderland 
5 Noord Brabant 
6 Groningen 
7 Zuid Holland 
8 Utrecht 
9 Limburg 
10 Ovenjssel 
11 Zeeland 

17,50 
21 , ' 
26,-
14,-
10,-
12,-
9,-
9,-

12,-
9,-

14.-
12 Flevoland 

SPECIAL III 
Complete set van alle 12 vellen 99,-

/lOOI NEDERLAND 
05 Niimegen &, Nederland (nr 2323/24) 
05 Rotterdam &, Weesp (nr 2340/41) 
05 Goes &. Monnickendam (nr 2345/46) 
05 Amsterdam 8. Bolsward (nr 2347/48) 
05 Papendrecht &. Roermond (nr 2362/63) 

SPECIAL IV 
Complete set van alle 10 blokken Mooi 
Nederland 2005 87,50 

OMERBLOKKEN 
'>5 zomer (nr 16421 8,75 
•6 zomer (nr 1676 8,25 

.'7 zomer nr 1719 7,90 
98 zomer nr 1760 8,-
99 zomer nr 1821) 8,-
" " zomer (nr 1893) 8,-

2001 zomei 
2002 zomei 
2003 zomei 
2004 zomei 
2005 zomei 

(nr 1973) 
nr 2077/821 
nr2 f 64/69 
nr2252/57 
nr2338/39 

SPECIAL V 
Set van alle zomerblokken 1995 t/m 2005 
(12 stuks) in één koop. nü voor... 87,50 

1966 icem 
1977 amphilex 
1978 rode kruis 
1981 lOOi PTT 
1984 filacento 
1988 ri kept 

1992 olympiade 
1993 milieu 
1994 milieu 
1994 fepapost 
1995 milieu 
1996 vermeer 
1996 milieu 

1996 strips 
1997 milieu 
1997 strips 
1998 gouden koets 
1998 strip 

858) 
1 141) 
1164) 
1223) 
1313) 
I4I4I 
1517) 
1556) 
1604) 
1623) 
1652) 
1667) 
1671) 
1677) 
1713) 
1715) 
1778) 
1782) 

3,-
1,25 
1.75 
1,40 
5,-
3,75 
3.60 
3,50 
3,50 
4,50 
3.75 
3,90 
3,50 
3,50 
3.50 
3,75 
2.75 
2,75 

1999 strip 
1999 200 I Post 
2000 karel V 
2000 strip 
2000 150 I postz 
2001 vnjwill 
2001 euwe 

2001 150 ) postz 
200 i kvgo 

2002 huwelijk 
2002 150 I postz 
2003 Ned wad 
2003 Kon familie II 
2004 De Vel uwe 
2004 Week v/d kaart 
2005 Natuurmon 
2005 25 jaar Beatnx 

nr1839) 
nr1841) 
nr1877) 

nr1923) 
nr1926) 
nrl968) 
nr1969) 

nr2010) 
nr20l 1) 
nr 2046) 
nr2l03) 

4,25 
5,50 
2,40 
2,75 
2,-
1.90 
2,-
2,-

2,-
1,90 
1,40 

nr 2170/71)7,-
nr22431 0,70 
nr 2282/83) 6,80 
nr 2284) 2,40 
nr 2335/36) 7,20 
nr2342) 10,75 

SPECIAL V I 
Alle gelegenheldsblokken 1966 t / m 2005 
(38 stuks) in één koop. 

nü voor... 109,-

KLEINE VELLEN 
Hét populaire verzamelgebied van dit moment! 
Luxe postfrisse velletjes. 

1993 wensiegels 
1993 tien voor uw bneven 
1995 lien voor europa 
1995 sterrenbeeld 
1996 verhuis 70 cem 
1996 vakantie 
1996 ten for your fnends 
1996 sesamstraat kaart 
1996 sesamstraat bnef 
1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
I997suslieen wiske 
1997 tten voor ]e kaart 
1997 tien voor je kaart fosfor 
1997 veriaardag 
1997 vakantiegroeten 
1997 longeren trend 

(VI546/47) 5,50 
(VI571/72) 6.25 
(VI630) 
(VI646) 
(VI672) 
(VI678) 
(V1681) 
(VI692) 
(VI693) 
(VI693) 
(VI7061 
(Vi 709) 
(V17I4) 
(VI720) 
(VI 770b) 
(VI721) 
(VI727) 
(VI733) 

13,50 
24,-
34,-
34, 
9,-

12, 
22,-
13. 

6,50 
6,50 

l997gebootteiegel 
1998 pnontypost 
1998 pnontypost 
1998 huwelijk 
1998 f c knudde 
1998 poëten uit Nederland 
1998aeatief 
1998 beste vnenden 
1999 tien uit de kunst 
1999 vi|f van rembrandl 
1999 tien voor uw brieven 
1999 hoogtepunten 20^ eeuw 
2000 lOx gefeliciteerd 
2000200] ri|ksmuseum 
2000 nachtwacht 5x 100 et 
ZOOO nachtwacht 5x 110 et 
2000nederl Landschap 
2000 sail 

mm 
mni) 
ivi;«i 
IV17561 
(VI7631 
(VI7661 
(V 1773/77) 
(VI7791 
^(1826/35) 
(V1836) 
1V1837) 
(V1842/S1) 

7,75 
4.-
6,-
6.» 
7, 
6,50 

10,-
6,50 
«.75 

«.• 7, 
14, 

(V1878/87) 8.75 
(V1894/03) 9. 
[V1904) 
(VI907) 
(VI908) 
(VI909/18) 9,50 

6. 
7,50 

2000 strip 
2001 Tussen 2 culturen 
2001 Rotterdam 
2001 Nieuwe Kunst 
2001 Oouwel 5 cent 
2001 Oouwel 10 cent 
2001 Oouwel 25 cent 
2001 Beatnx 85d/39ct 
20OI Beatnx m I gid 
20O1 Beatnx inv 1 lOgld 
2001 Beatnx inv 145gld 
20OI Beatrix inv 2 50gld 
2001 Beatrix inv 5gtó 

2001 Verhuis 85ct/39ct 
2002 Ci|fefS Nikkeis 2 et 
2002 Cijfers Nikkeis 2 et 
2002 Cl|fers Nikkeis 2 et 
2002 GifersNikkdsl Zet 
2002 Beatnx €025 
2002 Beatrix € O 39 
2002 Beatrix € 0 39 
2002 Beatrix € 0 4 0 
2002 Beatrix € 0 50 
2002 Beatrix € 0 50 
2002 Beatrix €065 
2002 Beatrix € 0 78 
2002 Beatrix € 1 

2002 Beatrix € 1 
2002 Beatrix € 3 
2002 Verhuis 39 ci 
2002 De 12 provinaezegeis 
2002 Rode Ktuis 
2002 Kunst Landschap 
2002 Europa 
2002 ind Erfgoed 

KERSTVELLEN 

(V1919/20) 
(VI957/66) 
(V1967) 
(V1974/83) 
(Viioei» 
(VI10») 
(VI 11») 
(V1984) 
(V149lbl 
^11492« 
(V1495b) 
(V1499b) 
(ViSOlb) 
IV19881 
(V2034A, 
(V2034B) 
(V2034M 
(V2035) 
(V2036) 
(V203;) 
(V2037A) 
(V2038) 
(V2039) 
{V2039A) 
(V2040) 
(V2041) 
(V2042) 
'V2042A) 
{V20431 
(V205O) 
(V2065 76) 
(V2083) 
(V2089/981 
(V2099/0OI 
(V2104/13I 

11, 
9,50 
6, 
9,50 

2,-
3,-
4,-

«,• 7,50 
8,-
9,-

17, 
34,50 
29,50 

1. 
1," 
1.-
1,25 
2.25 
3,50 
3,50 
3,50 
4,25 
4,25 
5.50 
6,75 
8,50 
8,50 

25. 
13,75 
9,-
6, 
7,50 
7,-
8, 

2002Ci|feisNikkdilOa 
2003 CilfcrsNikk* 10a 
ZOOSOjfers Nikkeis 5 et 
2003 Beam« € 0 55 
2003 Bearii>€ 070 
2003Vince«t.(}ogh 
2003 Vmcent» Cojh 
2003 Vincent v Gogh 
2003 Vincent V Gcgh 
2003 Nederiand en water 
2003 300 |i |ol i Enschede 
2003 Pets zegels Feest 
2003 Pets zegels Btizondet 
2003 250 irDotjw Egberts 
20O3Land lucht en water 
2003 Nelson Mandela 
2003 Tien mooiste Nedetland 
2003 Verzamelen zegel 
2003 December ïeirassing 
2003 Kon familie 1 
2004 Beatrix €057 
2004 Beatrix €072 
2004 Oude kunst €061 
2004 Oude kunst € 0 77 
2004 150)1 KNMI 
2004 leugdfilateiie 
20O4 Europese Unie 
2004 Pets zegels 
2004 Kon familie 11 
2004 Karel Fabntius 
2004 Pers decemberzegels 
2W4Coutde]U5tice€039 
20O4Coutde|tjstice€061 
2005 Kunst 

1V213S 
(V2I35I 
IV2136B1 
(V2I371 
(V2138) 
(V2139I 
(V2140) 
(V2141) 
(V2I42/511 
(V2152/61I 
(V2(62/63l 
(V2172/81) 
(V2( 82/9(1 
(V2( 92/931 
(V2( 94/95) 
(V2( 96/97) 
(V2( 99/08) 
(V22(0) 
(V2232) 
(VZZ33/42) 
(V2244) 
(V2245) 
(V2246) 
(V2247) 
(V2248/49) 
(V2258/59) 
(V2260/69) 
(V2270) 
(V2272/8() 
(V2285/91) 
(V23(6) 
(VD 59) 
IVD60) 
(V 2325/34 

I,-
2, 
0,50 
7,50 
7,50 
7,-
7,-
7,50 
8,50 
8,50 
7,-
7, 
7,-
7,-
7, 
7,. 
7,50 
7,-

«,• 7, 
5,-
6,50 
5.50 
7, 
7, 

«.-7, 
7,-
7,-
9,80 
5, 
7, 

11. 
6.50 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2004 

(V1419) 
(VI439) 
(VI4Ö1) 
(VI487) 
(VI542/43) 
{VI579/80) 
(VI628/29) 
(VI662/63) 
(VI702/05) 
(VI740/45) 
(VI788/07) 
{VI856/75) 
(V1931/50) 
(V2014/33) 
{V2II5/34) 
(V2212/31) 
(V2296/05) 
(V2306/15) 

11.-
12,-
9,-
9,-
9,50 

10,-
9,50 
9,50 
9.50 

11,-
9,50 

I I , -
9,50 

10,-
10,-
10,-
10.-
14.-

SPECIAL V I I 
Alle kerstvellen 1988 t/m 2004 
(18 stuks) in één koop. 

nü voor.. 169,-

Bes te ibon z e n d e n aan Theo Peters N u m i s m a t i e k &v Filatel ie b.v. 
N i e u w e z i j d s V o o r b u r g w a l 2 5 2 , 1 0 1 2 RR A m s t e r d a m 

Stuurt u mij de 
volgende artikelen: 

..X Legioenblokken ä 199,-
...X Amphilexblokken ä 84,-
.. X Special I ä 99,50 

X Special 11 a 114,-
. X Special 111 ä 99,-
...X Special IV ä 87,50 
...X Special V ä 87,50 
. X Special VI a 109,-

X Special Vil a 169,-

subtotaal 
kosten (onder € 100-) 

Alle blokken en vellen zijn 
ook los te bestellen! 

of bestel per telefoon 
fax 
e-mail 

Handtekening: 

naam_ 

adres 

(020) 622 25 30 
(020) 622 24 54 
info@theopeters.conn 

_rel.nr 

pos tcode , 
e-mail 

_woonplaats_ 

telefoon. 

O 

n 
ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
na ontvangst 
ik heb bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 
ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 

mailto:info@theopeters.conn
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1 
2 
3 

y^^ l̂ NEDERLAND 
# ^ •" 'i f,. 

m 
1 Mooi gebruikt, 

W ^ ook plaatfouten. 

15-
12 50 
74-

1/3 aave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zfr 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80zfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
93 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 
144/48 

55-
8-
4 -

45-
24-
150 
2 -

15-
12 50 
55-
88-
40-

2 50 
40-
20-
40-
20-
9 -

36-
20-
9 90 
1 -
150 
3 50 
3 50 

26-
2 75 
6 50 

22-
66-
35-
3 -
3 -
3 -
3 -
2 -
8 -
3 -

1 1 -
28-
12-
48-

9 50 
12-
88-
95-
85-

320-
166-
78-
18-
50-

0 50 
1 50 
3 50 

495-
295-

9 -
35-

2 75 
4 25 
4 -
5 70 
5 -

16-
10-
22 50 
20-

550-

5 -
8 8 -
7 7 -
150 
150 
5-
3 50 
4 50 

125-
60-

110-
1 -
9 -

22-
20-
8 0 -
8 8 -
3 00 
6 50 
2 75 

J 10% korting bij afname 

149/62 9 -
159 los 5 60 
163/165 5 40 
166/68 3 60 
177/98 31 -
181I0S 6 80 
184 los 2 70 
191I0S 12 50 
195 los 8 -
199/02 5 -
199a/02a 8 4 -
203/07 1 5 -
208/11 4 50 
212/19 2 2 -
219 los 1 2 -
217A 
220/23 6 -
224 1 20 
225/28 8 -
229/31 1 4 -
232/35 7 50 
236/37 2 75 
236B 6 -
238/39 20 -
240/43 1 6 -
243 los 1 5 -
244/47 27 50 
246 los 1 2 -
247 los 1 2 -
248/51 1 3 -
251 los 12 50 
255 los 2 25 
257/60 1 6 -
260 los 1 3 -
261/64 1 3 -
264 los 1 2 -
265/66 4 50 
268 los 2 25 
269 1 50 
270/73 1 2 -
270 los 1 1 -
274/77 7 25 
278 6 50 
279/82 6 50 
282 los 5 50 
283/86 4 50 
288 los 3 50 
289/92 3 60 
296/99 3 45 
300/04 2 40 
305/09 3 -
312 los 1 -
313/17 2 50 
318/22 3 -
324 los 1 75 
326 los 2 25 
327/31 2 75 
332/45 4 -
347 8 -
348 1 8 -
349 1 8 -
350/55 3 40 
356/70 1 4 -
371 los 2 0 -
372 los 2 6 -
373 los 26 -
356 a/d 40 -
356 dos 1 6 -
356 d los 1 8 -
374/78 1 75 
379/91 1 50 
379 a/d 4 50 
392/96 1 20 
397/01 0 95 
402/03 5 50 
402B 5 0 -
403B 6 8 -
428/42 6 90 
444/48 0 90 
449/53 1 65 
454/59 2 -
462 los 1 -
469/73 1 45 
474/89 10 50 
487 los 7 -
490/94 2 -
495/99 1 75 
500/03 1 50 
505 los 1 30 
508/12 1 50 
513/17 3 -
518/33 4 -
535 1 25 
536 a 3 -

536 b 2 50 
537 8 -
538/41 2 50 
543 los 1 50 
550/55 1 8 -
556/60 28 -
560 los 1 8 -
563/67 8 50 
568/72 1 0 -
573/77 6 75 
578/81 1 0 -
583/87 7 90 
587 los 6 -
591 los 1 40 
592/95 29 50 
596/00 5 50 
602/06 1 0 -
606 los 7 50 
607/11 6 20 
612/16 8 60 
616 los 7 -
631 los 1 50 
641/45 10 50 
645 los 7 -
647/48 1 10 
649/53 5 50 
655/59 8 -
661/65 5 -
666/70 6 -
671/75 1 4 -
676/80 6 -
682 los 1 -
683/87 4 40 
688/92 5 50 
694 los 1 -
695/99 4 -
702/06 6 90 
707/11 6 75 
715/19 4 50 
722/26 6 80 
731/35 4 70 
736/37 1 75 
738/42 5 90 
747/51 6 60 
752/56 4 50 
759/63 2 75 
766/70 2 75 
774/76 5 50 
enz tot heden 
leverbaar 40 60% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
354 1 8 -
875 2 -
899 4 25 
917 6 -
937 6 -
983 1 1 -
1001 8 -
1024 6 50 
1042 7 75 
1063 3 50 
Roltanding los 
7 79 50 
14 3 0 -
15 7 50 
16 3 0 -
17 1 7 -
18 9 -
28 1 8 -
29 8 -
29a 120-
30 1 5 -
31 2 4 -
46 5 4 -
51 6 60 
51a 9 8 -
54 1 6 -
55 2 7 -
56 1 6 -
66 7 -
68 5 -
69 6 50 
70 2 7 -
Rolt series 
1/18 225-
19/31 7 0 -
32 
33/56 138-
57/70 4 8 -

71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

78-
33-
15-
14-
17-
25-
24-
2 1 -

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
2Bf 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b(0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7 50 
10-
19-

175-
65-
20-
16-

36-
22 50 
20-
78-

6 50 
70-
24-
36-
90-
12-
14-
60-

188-
4 50 
8 -

175 
0 75 
6 50 
125 

65-
65-

130-
28-
20-
20-

25-
25-
7 -

88-
18-
7 50 
--12 50 

12 50 
18 50 
2 1 -

225-
98-

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 
Plaatfout 
56 P 
57 P 
70 P 
75 P 

102 P 
105 P 
149 P 
149 PI 
171 PI 
212 P 
247 P 
533 P 

30-
88-
42-

210 -
44-
48-
7 -

25-
36-
33-
78-

16 50 
6 50 

48-
11 -
30-

150-
52 50 
52 50 
88-
48-
40-
4 0 -

voorraad opgave 
plaatfouten 
gratis op aanvraag 

Alle zegels ziin pracht ex netjes gestempeld tenzij z f r =zeer fraai mooie zegels 
maar met 
Duurdere 

klem gebrek (o) - gebruikt maar stempel niet controleerbaar 
soorten desqevi/enst met foto Cert van erkende keurmeester 

kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt post-
giro 271040 Porto extra franco levering vanaf € 1 5 0 - Prijzen in 

J.H. Ackermann 
EURO 

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

lüMMtM 

l«««.MWN««« 

Postfris zonder 
plakker 
l(xx) 2 50 

150 
150 

2 0 -
16 — 
4 — 

1 6 -
22 — 
3 5 -

2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 1 0 5 -
30(xx) 60 — 
31 (XX) 5 — 
32(xx) 11 — 
32a(xx) 5 4 0 -
33(xx) 5 — 
34/36(xx) 60 — 
37/40(xx) 170 — 
41/47(xx) 45 
48/55(xx) 170 

3 5 -
33 — 

52 — 
70 — 

150 
26 50 

55 — 
55 — 

9 — 
145 — 

12 — 

56(xx 
57(xx 
58(xx 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 88 — 
60/64(xx) 1 7 0 -
64(xx) 98 — 
65/68(xx) 1 8 -
69/86XX 98 — 
87/99XX 124 — 
102XX 70 — 
104/IOxx 475 — 
111/14XX 9 50 
115XX 32 — 
116(xx) 2 50 
117XX 35 — 
118/26XX 120 — 
127/29XX 5 50 
130/36XX 25 — 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150xx 
151/56XX 45 — 
157/66XX 12 — 
167/78XX 150 — 
179/82XX 14 — 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194xx 
195/96XX 

44 — 
30 — 
4 9 -
3 0 -
1 5 -

9 -
7 50 
7 -

1 6 -
18 — 

197/99XX 22 50 
200/01XX 2 — 
202/05axx 44 — 
202/05bxx 44 — 
206/09XX 5 — 
210/13XX 2 60 
214/19XX 12 50 
220/28XX 9 50 
229/43XX 175 — 

18 

247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 36 
285/94XX 24 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 20 
312/15XX 12 
317/20XX 5 

4 — 
5 — 

125 
4 — 
7 60 

4 — 
7 50 

3 5 -

SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 
Pr i j zen in E u r o 

321/22XX 2 50 
331/34XX 6 -
Fosfor 
331/34XX 15 — 
Kpl jaargangen 
+ blok 
1961 Vm 1975XX 
spec prijs 5 0 -
Lpl/7xx 18 — 
Lp8/14xx 
Lp 15/19xx 325 — 
Lp20/22xx 28 — 
Lp 23axx 5 — 
Lp 23bxx 5 — 
Lp24/26xx 25 — 
Lp 27/28XX 2 — 
Lp 29/30XX 3 75 
Lp31xx 5 — 
Lp 32/33XX 1 50 
Lp 32/33axx 1 50 
Lp32/33VEL15 — 
Porto 
33/35XX 14 — 
36/46XX 155 — 
47/57XX 8 — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cal 
1975XX 30 — 
1976XX 18 — 
1977XX 11 — 
1978XX 10 — 
1979XX 9 — 
1980XX 15 — 
1981XX 18 — 
1982XX 20 — 
1983XX 20 — 
1984XX 20 — 
1985XX 42 — 
1986XX 25 — 
1987XX 33 — 
1988XX 36 — D 
1989XX 35 — 
1990XX 33 — 
1991XX 40 — 
1992XX 40 — 
1993XX 60 — 
1994XX 75 — 
1995XX 80 — 
1996XX 80 — 
1997XX 80 — 
1998XX 95 — 
1999XX 66 — 
2000XX 88 — 
Ongebr plakker 
1/3x 3 50 
4x 12 50 
5x 10 50 
6x 2 50 
6Ax 15 — 
6Bx 11 — 
7x 10 50 
8x 13 50 
9x 22 50 
lOx 52 50 
lODx 80 — 
lOax 175 — 
l l x 22 50 
12x 20 50 
13Bx 21 — 
14x 32 — 
15x 45 50 
16/20X 24 — 
21Cax 100 — 
22x 1 — 
23/28X 68 — 
29x 18 — 
30x 40 — 
31x 3 25 
32x 8 — 
32ax 390 — 
33x 3 25 
34/36X 42 50 
37x 2 50 
38x 2 50 
38Ax 88 — 

39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lpl5/19x 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
open lijst 
7fbx 
9/14x 
lOllx 
mix 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

22 50 
9 8 -
3 0 -

110 — 
9 8 -
1 5 -

1 2 5 -
66 — 

1 2 5 -
7 5 -

1 2 4 -
11 — 
26 50 
3 1 -
45 50 

135 — 
1 5 -
1 6 -
23 — 

2 50 
14 — 
1140 
15 — 
1 0 -

9 50 
4 — 

40 — 
6 40 
4 50 
2 40 
6 25 

1150 
1 2 -
1 8 -
35 — 
1 1 -
5 -

8 0 -

1195 
2 9 -
1 8 -
20 — 
1 5 -
1 0 -
7 50 

175 — 

2 4 8 -
2 0 -

4 50 
18 — 

1 1 0 -
8 — 

185 — 
2 7 5 -
9 5 -
9 5 -

2 8 -
25 50 
1 9 -
55 — 

1 3 5 -
8 5 -
11 — 
8 50 

8 5 -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 12 — 
13A 
5B 
68 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
11C 
12C 

30 — 
4 60 
6 60 

1 6 -
1150 
45 — 
11 50 
5 -

19 50 
6 60 

1 6 -
2 5 -
22 50 

13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
21D 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
30f 
32a Cert 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 

Lp 18 

Lp47A 
LpSOA 
Porto 
71 
211 
3111 
411 
7IV 
36/46 
15III 
16III 

xx=postfris zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra echter franco 
levenng vanaf Euro 150-opdracht Geen winkel bezoek gaarne na telef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2-1121 HH UNDSMEER - Tel. 020-4823966 



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-

12-
14-
9 3 -
47 50 

2 2 -
68 50 
68 50 
63 50 
6 5 - ; 
37 50 
53 50 
5 7 -
9150 
58 50 
7 3 -

116-
6 0 -

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

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

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

l 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 -
10 -
10-
5 50 
5 -
2 50 
2 50 
7 50 
7 50 
5 50 
1 50 
5 50 
8 50 
7 -
1 50 
8 -

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

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

1 2 -
10 -
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 
Joegosl 
Monaco 
Portugal 
(6 blokjes) 
IJsland 
Roemenie 

€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 8 -
€ 8 -
€ 12 50 
€ 8 -
€ 9 50 
€ 9 50 
€ 12 50 
€ 1 1 -
€ 1 1 -
€ 1 0 -
€ 7 -
€ 10 -
€ 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 

Levenngsvoorwddrden 
Kwaliteit Posttns zonder plakker of pldkkerresten Mooi gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes 
Betaling Per omgaande Contant of op bdnk ot 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: 0 6 - 5 5 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.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 * mfo@booklets nl 
Tel 0416 331451 Fax 0416 342856 

BUREAU DE IKOAE 
BflKEVflDETROYE 

Adverteren 
in Filatelie? 
Bel voortaan Bureau de Troye. 

Jeanine de Troye 
Telefoon 036 / 538 45 28 
Fox 036 / 538 48 80 
in fo@bureaudet roye nl 

MPO MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 
MPO organiseert naast de veiling op 26 & 27 mei 2006 ook weer een aantal gezellige en drukbezochte beurzen in 

verschillende plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel daarvan gratis 
en deskundig laten TAXEREN en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPO beurzen voorjaar 2006: 
Amsterdam 8 januari Ondernemerscollege A'dam 
Nieuwegein 22 januari Het Veerhuis 
Rotterdam 5 februari Golden Tulip Airport Hotel 
Den Haag 26 februari Van der Valk Bijhorst 
Etten-Leur 5 maart De Nobelaer 
Eindhoven 12 maart De Tongelreep 
Amsterdam 26 maart Ondernemerscollege A'dam 
Rotterdam 2 april Golden Tulip Airport Hotel 
Alkmaar 30 april De Rekere 
Etten-Leur 7 mei De Nobelaer 
Eindhoven 14 mei De Tongelreep 
Nieuwegein 21 mei Het Veerhuis 
Den Haag 5 juni Van der Valk Bijhorst 

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

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

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

http://www.booklets.nl
http://www.mpo.nl
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'Filatehe' (waarin opgenomen De 
Phiiateiist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
'Filatelie' bevat  buiten verantwoor
delijkheid van de redacrie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten  Verenigingen 
NBFV en de NVPH informatiepagina's. 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon; 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: phi latei ie@tip.nl 
Website: uiuJUJ.jilatelie.UJS 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 0365384880 
info@)burea udrtroye.nl 

Abonnementenen bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 025131 04 05 
Email: aboservice(ä)aboland,nl 
Website: IÜUJUJ.Ü bold nd.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen 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 zijn twee abonnementsmethoden: 
I. 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. 
z. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement kunt 
u zich  met uitzondering van België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€22.70 (Nederland), €36.20 (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 €23.70. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 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 lopendejaatflan^ 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2005 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
35.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
uit de wereld van de filatelie 
Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 
Verzamelgebied België 
De Postlioorn  jaargang 54  december 2005 
Verenigingsadressen 
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Maximafilie 
NormandieNiemen: een regiment van helden en gedecoreerden^ 
Postwaardes tukken 
Luchtpostnieuws 
TPGPost let op de kleintjes... maar niet altijd 
Philatelistenclub Rotterdam viertjubileum metpublicatie 
Nationaal Archief draagt proevencollectie over 

Kleintjes 
Niet alleen Alben 
Heijn, ook de 
mensen van TPG
Post letten op de 
kleintjes, zo houdt 
Frans Hermse ons 
in dit nummer 
van Filatelie voor 
 alleen doen ze dat 
niet altijd... 

888 

B e p o r t i n g l u c h t p o s t s t u k k e n ui t en n a a r N e d e r l a n d s  I n d i ë 

B o n d s p a g i n a ' s 

Pos tzege lboek jes 

I n f o r m a t i e p a g i n a ' s van de NVPH 

Leze r spos t 

B o e k e n p l a n k 

Filate l is t ische e v e n e m e n t e n 

. 8 9 2 / 8 9 3 / 8 9 4 

8 9 6 / 8 9 7 

. 898/899/goo 

9 0 2 / 9 0 3 

. 9 0 4 / 9 0 5 

906 

Wij lazen voor u 
Vervalsingen herkennen 
Nieuwe uitgiften 
Thematisch panorama 
Kleine annonces 

910 

. 912/913 

■ 914/915 

Archiefoverdracht 892 
Van het ene archief 
naar het andere: 
het proevenarchief 
van TPGPost ging 
onlangs in andere 
handen over. Het 
Nationaal Archief 
gaf de collectie 
in langdurige 
bruikleen aan het 
Museum voor 
Communicatie in 
Den Haag. 

. 916 /917/918/919/920/921/922/923/925 

9 2 6 / 9 2 7 / 9 2 8 

930 

Beporting 896 

m^ywrn""^ 
Luuk Goldhoorn bespreekt een probleem dat 
drielavart eeuw geleden actueel was: het feit 
dat op sommige poststukken het luchtrecht 
niet of niet volledig voldaan was. 

Deze spectaculaire foto van een Yak3 in 
volle vlucht begeleidt een artikel van Daver
schot over het regiment NormandieNiemen, 
dat heldhaftig werk verrichte in de Tweede 
Wereldoorlog. Franse piloten in Russische 
dienst bestreden de Duitsers vauit de lucht 
en bespoedigden daarmee het einde van deze 
laatste grote wereldkrijg. 
Foto: ©2001 John M. Dibbs 
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STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ÉCHT OVERBODIG!!! 
COMPLETE JAARGANGEN INCLUSIEF LUCHTPOST EN BLOKKEN ( EN EVENTUEEL ZEGELS 
UIT BLOKKEN, MITS AFGEBEELD IN DAVO ALBUM, VANAF CA 1989 GEEN ZEGELS UIT 
BLOK)) ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER LUXE GEGARANDEERDE KWALITEIT 
PRIJZEN: TUSSEN DE 20% EN 40% LEVERING ZO LANG DE VOORRAAD STREKT! 
LET OP BIJ AFNAME VANAF €500,00 GRATIS DAVO LUXE ALBUM* !! 

Indonesië 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960/1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

prijs 

p.o.a 
p.o.a 

13,75 
-

4,15 
9,05 

10,00 
6,95 
3,85 
1,55 
1,50 

64,50 
32,40 
45,40 
25,75 
23,50 
43,10 
19,50 
34,85 
46,95 
18,50 

Ned. Antillen 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960/1969 
1970/1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

prijs 

10,15 
p.o.a 

26,25 
25,35 
3,75 
2,80 

11,70 
0,15 
4,50 
8,90 
4,40 

10,60 
35,60 
8,05 
8,70 

15,20 
12,55 
16,50 
12,15 
11,75 
15,00 

Suriname 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961/1964 
1965/1969 
1970/1975 
1975rep 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

prijs 

-
28,35 
17,50 

-
48,95 
8,65 
5,80 
0,20 

-
0,95 
5,85 
7,60 
6,95 
8,20 

14,75 
23,60 
16,80 
15,45 
9,55 
8,65 

13,15 

Indonesië 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

prijs 

17,75 
59,00 
53,00 

265,00!! 
62,00 
75,00 
13,00 
11,00 
18,00 

135,00 
130,00 
40,00 
25,00 
29,00 
29,00 
25,00 
29,00 
59,00 
25,00 
43,00 
36,00 

Ned. Antillen 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

prijs 

11,65 
17,25 
18,80 
24,55 
22,65 
17,55 
26,85 
19,00 
27,30 
45,00 
52,00 
46,00 

Suriname 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

prijs 

16,20 
16,10 
17,50 
18,00 
30,65 
30,00 
26,70 
28,75 
26,55 
28,00 
31,20 
30,50 
41,60 

_ 
-
-
-
-
-

Voor 1949 veel aanwezig en dat geldt ook deels voor series na 1999. 
Losse series uit genoemde jaargangenvaak aanwezig, ook hebben wij een flink aantal GEBRUIKTE 
jaargangen van Rep.Suriname en Ned.Antillen, tegen de zelfde concurrerende prijzen. 
STUUR ONS SVP UW MANCOLIJSTI! («goedkoopste in z'n soort van 1 van de 3 gebieden). 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLEaiES DECEMBER 2005 

4742 NEDERLAND: 6 luxe EIVIINENT speciale albums met een GEHEEL 
COIVIPLETE collectie no.1 tm 320 ( 1980-1995) 
l\/IAXIMUI\/IKAARTEN(KAARTEN IVIET ZEGELS GESTEIVIPELD OP DE IE 
DAG VAN UITGIFTE), een werl<elijl< praclitig geheel heeft indertijd 
zo'n f! 1200,00 gekost in de winkel, en bij STAMPS-DNS was het 
185,00!!! Nu met 40% korting dus nog slechts 111,00!!! 
4749 NEDERLAND: POSTZEGELMAPJES: een voor 99% complete post-
frisse collectie nos. 1-305 ( de laatste van 2004!!) totale catw 
ca1700,00 post/winkelprijs ca 750,00 was 495,00 -/-15% = 420,75 

5023 CURACAO: nos 79/81 (Wilhelmina jubileum 1923) POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER, met certificaat Muis dd 13 juli 2005 SCHAARSE 
ZEGELS!! Catw 695,00 was 475,00 nu -/-10% = 427,50 (ZIE KLEU
RENFOTO EN FOTO VAN HET CERTIFICAAT OP ONZE WEBSITE) 

5032 AFRIKA: Schaubek voordrukalbum in hele goede staat( ca 80 
jaar oud!!) de bladen van alle Afrikaanse (voormalige)(apen) landen 
zijn aanwezig, schaars gevuld album maar toch wel wat leuke zegels 
van o.a. Egypte, Belgisch Congo, Brits ZuidAfrika, Marokko,Nyassa, 
Sierra Leone, Sudan, Transvaal ( ZIE 4 KL/FOTO'S MAILING 16/9) zeer 
hoge catw was 125,00-/-20%=100,00 
5135 ISRAEL: 2 KABE LUXE VOORDRUKALBUMS MET BLANCO/CRYSTAL 
KLEMSTROKEN, IN PER PERFECTE NIEUWSTAAT NIEUW PRIJS € 455,00 
MET DAARIN EEN HEEL VERGEVORDERDE POSTFRISSE SUPERCOLLEC
TIE 1948-1991 TOT 1952 ZONDER TAB EN VANAF 1953 ALLES FULL TAB 
INCLUSIEF DE BLOKKEN EN ALS EXTRA NOG EENS 2 COMPLETE TETE 
BECHE VELLEN(1973 & 1984) OP 26 ZEGELS NA GEHEEL COMPLEET, 
CATALOGUSWAARDE CA 2.500,00 
ALLEEN BIJ STAMPS-DNS TE KOOP VOOR SLECHTS 399,00 
5136 HONGARIJE: 2 LEUCHTURM luxe voordrukalbums, blanco/crystal 

klemstroken, in prima staat ( nw prijs €456,00) met een een hele 
aardige start collectie tussen 1945 en 1965 (on)gebruikt en heel veel 
postfris FLINKE CATALOGUSWAARDE Superkoopje: 225,00 
5200 POLEN: 5 (VIJF!!) Leuchturm luxe voordrukalbums periode 1944-
2002 met blanco klemstroken, incl. Cassettes IN WERKELIJK PERFECTE 
NIEUWSTAAT, HEBBEN 1.150,00 EURO GEKOST (ECHT WAAR EURO!!!) 
met daar in een supercollectie postfris tussen 1950-1996 tot 1960 
goed gevuld daarna zo goed als compleet incl. Blokken en veel 
"kleinbogen"catw. Ca 3000,00 NÜ SUPERDEAL 895,00 
5245 DDR&iets Sow.Bez.Z: 4 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS, blanco 
klemstroken, incl.cassettes, NIEUW STAAT!! Nwprijs 360,00!! Met 
daarin een meer dan 99% complete collectie ca 1948-1990 toto 1960 
ong/deel s pfr en iets gebruikt, daarna alles postfris alleen 3 marx-
blokken en blok 11 missen verder wel aanwezig o.a. Goetheblokü 
En diverse Kleinbogen totale catw ca € 4.000,00 Nu 650,00!! 
5297 OOSTENRIJK+ U.N.: 3 DAVO standaard voordrukalbum, veelal 
van klemstroken (red.staat) meet een prima collectie vanaf 1850 tot 
december 2003!! 3 goed gevulde albums met flink aantal betere 
series/zegels UN praktisch compleet incl. blokken loopt vanaf 1979-
2000 ZR HOGE CATW nu 395,00 
(ZIE 25 STUKS KLEUREN FOTO'S OP ONZE WEBSITE) 
5449 NEDERLAND: 4 DAVO albums ( prima staat!!) met een SUPER
COLLECTIE EERSTE DAG ENVELOPPEN (FDC's) vanaf 1961 ( E47) t/m 
E 510 (januari 2005!!!) t.e.m. no. 70 vnl getypt, daarna ALLES LUXE 
ONBESCHREVEN incl. de nos 144a8i 153a en daarna alle a nummers 
Cataloguswaarde als volgt: E47-E70 is € 151,00, 1965-1999 
€ 1461,00 2000-2005 € 661,00 let wel in de winkels/bij de nieuwtjes 
dienst kosten de FDC's vanaf 2000 ca 50 tot 60%!!! Totale catw is dus 
€ 2,273,00 Bij ons te koop voor slechts 445,00!! 

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

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN Kijk op onze site voor onze overige partijen 

PTAMP9 STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
^ ITll g Directie: Dirl< N. Sluis 
^ }N| |5| Cees Buddingh'liof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 
GLo=«.sT«roEMHs. Teil ovefdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261511 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 
Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

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


Alles 14 dagen op zicht thuis! Telefonisch bestellen: 0 3 3 - 2 9 8 2 3 5 3 

VERZAMELING "BELGISCHE KOLONIËN" 
VAN € 250,- VOOR € 75,- I 

Levering zo lang de voorraad strekt! 
• prachtige verzameling van de 

voormalige Koloniën 
• in luxe postfrisse kwaliteit 
• 5 postfrisse postzegelblokken 
• 42 luxe postfrisse postzegelreeksen 
• uit de jaren 1962-1990 
• alle reeksen compleet! 
• totaal 220 verschillende postzegels 
• hierbij gegarandeerd goede reek

sen zoals bijv. de opdrukzegels 
van Rwanda uit 1974 (nr. 606/08) 

• de totale cataloguswaarde is mini
maal €250,-
• uw prijs is nu tijdelijk slechts €75,-

GRATIS: 
Als u nu bestelt ontvangt u gratis de zeldza
me 5 F postzegel van Rwanda uit 1987 (25 
jaar Onafhankelijk). De cataloguswaarde is l 
€100-

U ONTVANGT: 
Verzameling Belgische Koloniën 
nr. 1300 A Rwanda 1987 
totaal 
Uw prijs is nu tijdelijk 
Uw voordeel is 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en in envelop versturen 
(postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwoordnr 1616,3740 WG Bunschoten 

y- VOORDEELBON 
ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

O X Verzameling Belgische Kolonien voorC 75,-

O X "Ferrari Kennismakingscollectie" voor € 14,95 

O X WWF Verzameling in album voor € 9,95 

Naam: hr/mw 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

+ €3,93 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten 

Als ik mi|n bestelling behoud, betaal ik: 

U via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank of giro rekemngnnnvullen) 

Q met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

Bank/Cironummer I I I I I I I I I I 

OFFICIËLE FERRARI POSTZEGELS 
NU VAN €27,-VOOR €14,95 
Wereldwijd zijn er officiële Ferrari postzegels uit
gegeven. Die kunt u nu verzamelen! Maak 
kennis met "De Officiële Ferrari Postzegel 
Collectie". Bestel nu de eerste schaarse 
postzegelseries met daarop de auto's 
van Ferrari. Compleet met de Ferrari 
Verzamelbladen. Voor de prijs hoeft 
u het niet te laten ! 

DE WWF 
POSTZEGELVERZAMELING 
NU TIJDELIJK VAN € 20,-
VOOR € 9,95 
Maak kennis met het mooiste collectors-item van 
dit moment en wereldwijd het meest verzameld! 
Verzamel de bedreigde diersoorten op officiële 
postzegels: de Orang-oetan, de Afrikaanse 
Olifant... maar ook de Javaanse Neushoorn... Al 
deze zegels zijn t.b.v. het WWF uitgegeven en dra
gen het WWF-logo. Bestel nu en ontvang: • de 
postzegelserie en 4 schitterende FDC's van de 
Siberische Tijger • het officiële WWF-verzamelal-

de officiële WWF- verzamelbladen • en de aanbevelingsbrief van Prins 
Officieel waardevol WWF-Collectors-pack! 

EDEL COLLECTIES 
Tel. 033-2982353 

webwinkel: www.edelcollecties.nl 
infnOpripInnlIctioc nl 

http://www.edelcollecties.nl


AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat nr pnjs 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198+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-f 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 

110,00 
4,85 
3,00 
4,50 
1,50 
2,80 
4,05 

10,50 
205,00 
675,00 

12,45 
6,75 

12,20 

cat nr pn/s 

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

dan in 
vellen van 1 
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 

74,50 
1,25 
1,75 
3,50 
1,80 
1,95 

cat nr pn/s 

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 

POSTZEGEL
BOEKJES 

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 

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

86,35 
29,50 
27,30 

5,40 
1,40 
4,40 

19,00 
1,90 
1,90 
3,75 
5,25 
5,75 

29,00 
5,35 

13,20 
36,50 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
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 december 2005 
Postfris NEDERLAND nc nn 
SERIE 300-304 VOOR: ^3,UU 

VERVOLG BOEKJES 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
10BF 
11AF 
11BF 
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 
137,50 

Port 

27 
28 
31-43 
42 
43 

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

Internering 

130,00 

Dienst 

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

145,00 
31,00 
22,50 

2,80 
8,15 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

24,50 
22,00 

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 

poa = prijs op aanvraag 

Staat de door U gewenste 
serie niet in deze 
advertentie'' De ruimte 
IS lielaas niet toereikend 
om alles op te nemen 
eHATIS FWSLUST 
LIGT VOO« UKLAAH 

'DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET'Hüll vmm.postzegelhoes.nl 

*0p aanvraag gratis prijslijst met vele postinsse en gestempelde zegels van 
A/fDfSMA/D - NED INDIE - NIEUW GUINEA - CUHAfAU/ANTILLEN - ARUBA - NED SURINAME 

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

Giro 346 82 65 
Bank 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

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

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.nl 
en zie, hoe het óók kan ! 

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

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H RON H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 
http://p/hronh.filasoft.nl E-mail pzhronh@bart nl 

NIEUWE MICHEL CATALOGI: 
Sovjet Unie Speciaal 2005-06 in kleur 
960 biz. 128 -
Privatpostmarken Speciaal 2005/06, 
deel 1 tot 1900 32,-
Junior catalogus 2006 In kleur 14,80 
CEPT in kleur maart 2006 36,-
UNO Speciaal 2006 In kleur 36,-

Midden- en Oost Azië 2006, Overzee band 9,1856 bIz. 66,-
Rolzegels Duitsland 2006 39,80 
Golfstaten catalogus 2006 In kleur, 896 bIz. Engelstalig 54,-
Rundschau abonnement 2006,12 nummers, port betaald 41,80 

auf der heide 
www aufderheide nl e-mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbe rgse Z a n d w e g 4 
3707 A N Zeist tel 030-6924800 
fax 030-6933011 postg i ro nr 1700 

http://www.postzegelhoes.nl
http://vmm.postzegelhoes.nl
http://www.postmunt.nl
http://p/hronh.filasoft.nl


^ 

OP EUROPA CEPt « ^ PQSrFRIS 1956% , 

\ i 

LETJES *** KLEINBOGEN *** MINI SHEETS 

^ 

^ ^ .. 4,50 
B;nt, Cyprus (gr) 
Kfc 1980 
SJP 1981 
^m 1982 

■'"* 1985 
"'" 1986 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Guernsey 
1976 3,00 

Joegoslavië 

3,00 
3,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
5,00 
5,00 
3,50 
4,00 
6,00 
5,00 
9,50 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

2,25 
2,75 
4,00 
4,25 
4,75 
4,75 
5,80 

1985 v , ä , M ~ " \ ^ 
1986^^,75^ ' , '^19 

Cyprus (tur) 
1985 3,75 
Griekenland 
1985 3,50 

—rase 6,00 
EU1RORÄ 

Jä88, 6,50 

—1990 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

7,50 
6,00 
6,00 

11,00 
12,75 
16,25 

1969 
1970 
1371 
^ 2 
1973 
1974 

1976 
177 

1978 
1979 
1980 

Gibraltar 
1977 2,00 

T991 
1592 
Ierland 

Ml 989 
1990 

" ^ 1991) 
% 1992 

6 75 
7,00 
6,25 
6,75 

8,00 
9,00 
9,00 
9 75 

V^Zwltserland 
t „ P ^ 6 2 14,00 

1968 3,50 
.1973 11,25 

L^1977 21 00 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2,50 
2,25 
1,75 
1,75 
1,75 
2 75 
2,75 
3,25 
3,25 
8,00 
5,00 
6,00 
5,50 

11,00 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

,00 
1,00 
1,00 
1,50 
2,25 
2,00 
1,0 
i,ol 
150 
150 
1,50 
2,25 
1,50 
1,25 
1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
2,00 
2,00 
3,75 
4,50 
4,50 
4,75 

Man 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
.1982 

i|983 
?I984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Jersey 
1978 4,25 

1,50 
1,25 
3,25 
3,50 
3,00 
3,00 
2,50 
5,25 
5,25 
5,50 
6,50 
5,25 
5,25 
9,00 

12,25 
12,75 

Andorra (sp) 
1982 10,00 

Finland 
1992 4,50 
Kroatië 
1992 11,75 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

7,50 
10,00 
9,00 
9,00 
9 00 
9,00 
9,00 

36 00 
36,00 
36,00 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Polen 
1992 
Tsjechoslow. 
1992 5,75 

4,00 
üoo 
5,00 
9,25 
4,75 
6,50 
7,00 
7,50 
7,00 

11,50 
11,50 
12,25 
13,00 
15,25 

11,00 f 

Faroer 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Malta 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

: 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1989 
M990 

1991 
1992 

3,75 
4,00 
4,00 
4,25 
6,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
8,75 
9,00 
8,50 

11,25 
11,25 

1,75 
1,75 
1,75 
1 75 
1,75 
1,75 
2,00 
2,00 
2,25 
2,75 
2,71 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
5,50 
5,50 
5 50 
5,50 

Liechtenst. 
1961 1,25 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,00 
2,00 
2,25 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
2,75 
3,25 
3,25 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
4,00 
4,25 
4,50 

San Marino 
1962 4,75 
1991 26,00 
1992 15,00 

OKKEN *** BLOCKS i!lBLOCKEN *** BLOKKEN 
Azoren of 
Madeira 

Cyprus (tur) 
1982 2,50 

Monaco 
1974 22,50 

Monaco 
1986 16,50 

Portugal 
1977 38,00 

Portugal 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

4,75 
9,50 

10,00 
10,00 
12,00 
10,50 
10,50 
10,50 
13,00 
14,00 
14,00 

1983 
1986 
1990 
1991 
1992 
Faroer 
1992 
Guernsey 
1992 6,00 
IJsland 
1992 5,50 

45,00 
10,00 
9,00 
4,00 
6,00 

5,00 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

22,50 
22,50 
22,50 
20,00 
15,50 
9,00 

12,00 
12,00 
13,50 
14,00 
16,50 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

16,50 
16,50 
17,50 
16,50 
15,00 
17,00 

Joegoslavië 
1992 6,00 
Roemenië 
1992 20,00 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

27,00 
15,00 
8,50 

13,00 
13,00 
11,00 
13,00 
14,00 
13,00 
13,00 

13,00 
15,00 
15,00 
14,00 
28,00 

1 
1989 
1990 
1991 
1992 
Turkije 
1982 3,00 
San Marino 
1989 15,00 
1961 (vel) 

160,00 

JAAR(̂ ANGI 
Incluslèt blokken 

84,00 
79,00 
84,00 
54,00 
70,00 
72,00 

104,00 
94,00 

100,00 
128,00 
78,00 

112,00 
169,50 
148,50 
143,50 
154,50 
153,00| 
121,50, 
65,5« 
94,51: 

152,50 
248,00 
177,00 
210,50 
216,5C 
209,50j 
203,50' 
226,50 
212,50 
223,00 
269,00 

€ 6 5 

Opmerkingen 
1) Incl Liechtenstein 
2) Excl. LiecWenstein 
3) Incl. Sp.Ändorra 
4) Excl Sp. Andorra C^ 

"Raadpleeg onze inkoopvoorwaarden op de website of^raag'deze aan ''KSAJj^ 

TOTAAL INKOOP CEPT 19561992 ** €.5.250#^ 
TOTAAL INKOOP CEPT 19562004 ** € 6.000« 

ALLES IN LUXE KWALITEIT !!! 
Vraag onze volledige lijsten of kijk op onze internet pagina 

^ ir www.europost.nl 

» 
o 'T* " 

• EUROPOST "DE DIEZE' EMail: info@europost.nl groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 in fonummer : 0736841807 
fax. 0736147589 www.europost.nl 
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


Postft 
laar 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Oostenr. 
Michel 

8,00 
10,00 
15,00 
12,00 
13,00 
13,00 
14,00 
13,00 
13,00 
16,00 
14,00 
13,00 
14,00 
16,00 
18,00 
23,00 
23,00 
24,00 
25,00 
25,00 
27,00 
24,00 
23,00 
25,00 
26,00 
27,00 
29,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
32,00 
35,00 
34,00 
34,00 
34,00 
35,00 
40,00 
42,00 
44,00 
75,00 
42,00 
73,00 
84,00 
85,00 

ZwitserI 
Michel 

Liechlensr 
Michel 

70,00 
46,00 
15,00 
33,00 
10,00 
10,00 
10,00 
14,00 
12,00 
12,00 
10,00 
13,00 
13,00 
17,00 
21,00 
16,00 
12,00 
21,00 
21,00 
19,00 
19,00 
19,00 
23,00 
23,00 
28,00 
22,00 
25,00 
32,00 
25,00 
30,00 
30,00 
26,00 
35,00 
36,00 
35,00 
39,00 
40,00 
42,00 
45,00 
48,00 
58,00 
50,00 
64,00 
65,00 
58,00 

220,00 
20,00 
20,00 
16,00 
14,00 
19,00 
10,00 
18,00 
11,00 
16,00 
16,00 
18,00 
20,00 
23,00 
25,00 
23,00 
27,00 
23,00 
29,00 
36,00 
20,00 
23,00 
22,00 
24,00 
29,00 
28,00 
25,00 
26,00 
31,00 
28,00 
36,00 
33,00 
36,00 
44,00 
42,00 
45,00 
50,00 
54,00 
54,00 
60,00 
57,00 
57,00 
58,00 
56,00 
55,00 

Luxem
burg 

27,00 
21,00 
10,00 
12,00 
15,00 

6,00 
9,00 
8,00 

13,00 
12,00 

7,00 
13,00 
14,00 
15,00 
27,00 
28,00 
19,00 
26,00 
22,00 
30,00 
20,00 
21,00 
20,00 
29,00 
48,00 
59,00 
44,00 
43,00 
50,00 
31,00 
43,00 
43,00 
40,00 
31,00 
34,00 
40,00 
38,00 
46,00 
56,00 
43,00 
50,00 
44,00 
47,00 
40,00 
42,00 

Vatikaan 
Michel 

11,00 
14,00 
11,00 

3,00 
4,00 
3,00 
4,00 
3,00 
4,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
3,00 
6,00 
4,00 
8,00 
6,00 

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

11,00 
22,00 
22,00 
17,00 
31,00 
45,00 
34,00 
31,00 
46,00 
45,00 
50,00 
46,00 
53,00 
46,00 
52,00 
51,00 
47,00 
56,00 
53,00 
48,00 
46,00 
53,00 
55,00 

Duitsland 
Michel 

17,00 
14,00 

7,00 
8,00 

19,00 
6,00 

30,00 
6,00 

12,00 
17,00 
26,00 
51,00 
38,00 
34,00 
30,00 
39,00 
31,00 
41,00 
44,00 
36,00 
35,00 
34,00 
73,00 
47,00 
48,00 
52,00 
54,00 
57,00 
70,00 
85,00 
77,00 

129,00 
127,00 

96,00 
90,00 
80,00 
78,00 
94,00 
80,00 
77,00 
93,00 

120,00 
103,00 

98,00 
75,00 

Berliin 
Michel 

3,00 
10,00 

5,00 
1,00 

10,00 
6,00 

19,00 
6,00 
5,00 

13,00 
16,00 
50,00 
22,00 
19,00 
14,00 
33,00 
13,00 
31,00 
31,00 
31,00 
23,00 
21,00 
53,00 
29,00 
36,00 
30,00 
33,00 
68,00 
56,00 
92,00 
48,00 

DDR 
Michel 

51,00 
61,00 
70,00 
51,00 

172,00 
47,00 
48,00 
49,00 
46,00 
41,00 
61,00 
35,00 
36,00 
37,00 
40,00 
36,00 
40,00 
47,00 
50,00 
45,00 
50,00 
52,00 
48,00 
48,00 
44,00 
38,00 
41,00 
30,00 
37,00 
36,00 
45,00 

Ned. 
Antillen 

INKOOP 
TAXATIE 

VERKOOP 
P o s t z e g e l s 

& 
M u n t e n 

Porto kosten 
altijd extra 
vrijblijvende 
aanbieding 
wijzigingen 

voorbetiouden 

7,00 
3,00 
7,00 
5,00 
3,00 
4,00 
3,00 
3,00 
4,00 
5,00 
5,00 
6,00 
6,00 

26,00 
8,00 
9,00 
7,00 
26,00 
12,00 
24,00 
23,00 
24,00 
43,00 
38,00 
47,00 
35,00 
28,00 
35,00 
32,00 
42,00 
40,00 
54,00 
48,00 
38,00 
58,00 
41,00 
57,00 
83,00 
95,00 
99,00 
75,00 
90,00 
116,00 
116,00 
125,00 

Postzegel- en muntenhandel 
r s ^ HOLLANDS GLORIE 

Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 
Bank 683112619 Giro 4208936 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 
AANBIEDING PRESTIGE - BOOKLETS 

"Mooi Nederland" 

SG 

ZP1 
DX1 
DX2 
DX3 
DX4 
DX5 

DX6 
DX7 
DX8 
DX9 

DX10 
DX11 
DX12 
DX13 
DX14 
DX15 
DX16 
DX17 

DX18 

DX19 
DX20 
DX21 
DX22 
DX23 
DX24 
DX25 
DX26 
DX27 

DX28 
DX29 
DX30 
DX31 
DX32 
DX33 
DX34 

30 
36 
50 
61 
66 
70 

71 
75 
80 
81 

Sei 
91 
95 

Wal 
100 
103 
NU 
108 

112 

117 
119 
120 
124 
129 
131 
137 
139 
141 

142 
143 
144 
145 
145 
147 
148 

Ml Groot Brittannie 

1969 
1972 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2002 
2002 
2003 
2003 
2004 
2004 
2005 

Stamps tor Cooks 
The story of Wedgewood 
The story of Wedgewood 
The Story of Stanley Gibbons 
The Story of the Royal Mint 
The Story of our Christian 
Heritage 
The Story of The Times 
The Story of British Rail 
The Story of P&O 
The Story of the Financial 
Times 
The Scots Connection 
London Life 
Alias Agatha Christie 
Cymru - Wales 
Tolkien 
Beatrix Potter 
Northern Ireland 
Centenary of the National 
Trust 
European Football 
Championship 
75thanniv.OfTheB.B.C. 
The Wildings Definitives 
Breaking Barriers 
Profile on Print 
World Changes 
Special By Design 
Queen Elisabeth 
A Treasury of Trees 
Unseen & Unheard 
(onderzeeboten) 
A Gracious Accession 
Across The Universe 
MIcrocosmos 
A Perfect Coronation 
Letters by Night 
The Glory of The Garden 
The Bronte Sisters 

Prijs 

14,00 
69,00 

9,00 
10,00 
10,00 

29,00 
19,00 
23,00 
23,00 

32,00 
24,00 
26,00 
21,00 
20,00 
19,00 
21,00 
24,00 

24,00 

20,00 
19,00 
24,00 
24,00 
30,00 
33,00 
35,00 
25,00 
24,00 

31,00 
26,00 
22,00 
21,00 
65,00 
21,00 
21,00 
20,00 

Complete set van 
10 Blokjes € 47,50 
Nijmegen en Nederland 
Nr 1 en 2 Apart verkrijgbaar 
Samen nu voor € 2 9 , 5 0 

(Beperkte voorraad) 

Serie Molenreeks FDCS 
"Mooi Nederland" 

alle 10 FDC's compleet € 3 2 , 5 0 

Serie " P R O V I N C I E " FDC's 
NVPH (catw € 63,50) € 3 2 , 5 0 
alle 12 FDC's compleet 

€ 89.50 

Nog steeds het lastigste Item van 
de afgelopen jaren: 

Velletje 1720B 
Catw.Nvph 2006 € 1 3 5 . ' 

aanbieding 
Provincie - velletjes gestempeld 
Alle 12 velletjes met originele 
Provincie-Tour afstempeling i 
(in Garnets) € 99 . -

BLAUWDRUK Jfcl 
Originele reprint van de eerste ^ ^ 
postzegel van Nederland € O.' 

LET OP NR 2 in NVPH Catalogus 2006 !! 

htturm SF 

Het betere alternatief, nu voor 
een betaalbare pri js 

met 150.-KORTING !! 
Deel 1 1852 -1969 normaal € 138.00 
Deel 2 1970 -1989 normaal € 116.00 
Deel 3 1852 -1969 normaal € 119.00 
3 cassettes a e 14.50 € 43,50 
Advies verkoopprijs €4W;68 

Nu voor maar € 265.-! 

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

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

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

Kantoor adres Steynlaan 76 te Zeist 

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

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

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

Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 
3706BD Zeist 

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

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

Vraag onze gratis prijslijst aan. 

Ruime parkeergelegenheid aanwezig. 

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

mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:vollmerphilatelie@planet.nl


NIEUWE PORT 
BETAALD ZEGEL! 

www.verzamelaarsmarkt.nl 
Oplage van slechts 10.000 exemplaren 

GRATIS geleverd bij het plaatsen van een 
bestelling op onze website. De prijs per 
zegel is 2,50 inclusief verzenden. Voor iedere 
zegel meer betaald u 50 cent per zegel. 
Een strip van 5 postzegels kost u dus 3,50. 

Ook te koop bij de Postzegelvakhandel! 

De Ruiter BV 
Inkoop - Verkoop 

postzegels - munten - bankbiljetten 
kantooradres: Industrieweg 13 

3286 BW Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 - mail@deruiterbv.nl 

www.verzamelaarsmarkt.nl 

Rietdijk 
postzegelveilingen 

een garantie voor succes! 
Onze sterke punten: 
* Bijna 87 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring, 
* Betrouwbare indicatie voordat u een beslissing 

tot veiling neemt, 
* Mogelijkheid van een renteloos voorschot, 
* Deskundige verkaveling, 
' Presentatie in een luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij belangrijke objecten, 
* Bezoek aan huis voor grotere verzamelingen, 
* Gratis verzekering 
Opbrensten 385e veiling: www.rietdijk-veilingen.nl 

Inzenden voor onze grote voorjaarsveiling? 
Plaats uw verzameling in een Internationale 

etalage met een gedegen en gedreven 
verkoopteam; dat is een garantie 

voor een succesvolle verkoop! 

Wij wensen onze relaties en alle lezers 
van filatelie, prettige kerstdagen en een 
voorspoedig en filatelistisch goed 2006 
Wij hopen u allen volgend jaar op onze 

internationale veilingen te mogen begroeten. 

Bel ons voor alle gewenste 
informatie of een gratis taxatie. 

► 070-3647957 ^ 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Intemet 
Mail 

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

li!^ietdijk 
ruim 86 jaar 

(1919 t/m 2005) 
Uw vertrouwen 

meer dan waard! London 

http://www.verzamelaarsmarkt.nl
mailto:mail@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
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Holland 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veilinjj vindt plaats op 

2006 
de 172ste postzegel veiling in Zalencentrum Wesepe te Wese 
^ Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van f 

i * Vriidas 13 ianuari t/m üonderdas 19 ianuari. ■ 
Wederom een extra grote veiling. Veel topnuminers Nederland en 

buitenland, gespecialiseerd Nederland en O.G. op tanding, types enz. 
Groot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 
Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 

U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U 
een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

Londen 

INZENDING DAGFXIJKS MOGELIJK 

izijn' 
New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 1315 7413 A \ DEVENTER Tel. 0570631224 Fax 0570636293 

BELGIË 
Reeksen en losse postzegels: 

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

FILMAG 
Postbus 22, 9240 Zele, België 
email: filmag@hotmail.com Tel: 0032 52 44 97 33 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Schultheissgarten 8, DE51570 Windeck 
Tel.: 0049 ]721357226 Fax; 0049 1212624081957 

eMail; PhilaNumisbooks@online.ms 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse EuropaCEPT 

postzegels postfris 
Jaar 1985198719881989
19901991 ä € 1,00 per set 
Jaar 1992 ä € 2,00 per set 
Jaar 1993 ä € 3,00 per set 

Bij voorkeur in grotere aantallen 
Voor halve of complete vellen 115% extra 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfns leverbaar vanaf 1945 o a Aland, 
Australië, Baltische Staten, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D D R , Duitsland (Verenigd), Eneeland en Kanaal 
eilanden, Faroer, Frankrijk, Groenland, Israel Luxemourg, Malta, 
Oostenrijk, Vaticaan, Zwitserland en blokken van WestEuropa 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement 

MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel 0575 
E mail 
Website 

54 02 54 Fax 0575 51 ' 
postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
http //wwwdezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden woensdag 13 30 u  18 00 u 
donderdag 10 00 u  18 00 u 
vrijdag lOOOu 21 OOu 
zaterdag 10 00 u  17 OOu 

mailto:fil-mag@hotmail.com
mailto:Phila-Numisbooks@online.ms
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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de zel^HQn postfiViKt fotocéHificaatA^' 
©it is tliaar een klein gedeelte van ons aanbofl ¥oor^èf^ 
k komende postzegelveiling op 21 januari 2006f*^^É 
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POSTZEGELVEILING HOES 
Internationale veilingen sinds 1945 

r V 25 
18 6 52 

HOES presenteert op haar 188"*^ veiling o.a 

TEBETALÈSli De ''Beho'' collectie 

Alle topnummers 
Nederland, 
Nederlands Indië, 
Curasao en Suriname 

NEDERLAND 

D9-15 



f-M 

•J 

,j;H.U:H,KI-m!BI,'MH!, 

80a 

■''t 

1 ..,4 
; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' i ^ ' ^ w l * 

Naast de ""Beho" collectie hebben wij natuurlijk 
onze ^^gewone" veiling. Hoes heeft voor elk wat 
wils: losse nummers in mooie kwaliteit, 
verzamelingen en doubletten, posthistorie, 
leuke kleine en grote snuffelpartijen. 

Wens t u in te zenden voor deze b i j zondere ve i l i ng , dan 
is d i t moge l i j k t o t en met 17 december a.s. U k u n t ons 
bere iken op 013 580 04 34 voo r een afspraak . 

POSTZEGELVEILING HOES 
Postbus 3106 5003 DC Tilburg 

Telefoon 013 580 04 34 - Fax 013 580 04 35 
Email info@pzv-hoes.nl 

Website www.pzv-hoes.nl 

Ik ontvang graag de gratis catalogus van 
deze speciale 188̂ ^̂  veiling van Hoes: 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Gemeente: 

Tel.: 

E-mail: 

mailto:info@pzv-hoes.nl
http://www.pzv-hoes.nl


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

1) NEDERLAND FDC's E70 t/m E213a verzameling luxe onbeschreven 
(cat w € 369,-) Nu € 75,-

2) NEDERLAND 1942 402b/403b (x) Legioenblokken ongestempeld z gom 
cat w € 2 9 0 - Nu € 7 5 -

3) NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% comp! 
verz cat w € 528,65, postk pr € 203,92 Nu € 125-

4) NEDERLAND 1216/1219 (XX) vellen van 100 € 125-
5) NEDERLAND 1977/1990 (xx) verz in luxe album postk pr € 181,53 

(343 postz en 19 blokken) €150,-
6) NEDERLAND 1958/1986 (XX) verz cat w €668,85, € 175,-
7) NEDERLAND 1872/ca 2000 fantastische partij om uit te zoeken "rijp en 

groen" vol avontuur, incl klassiek, hoge waarden, vele complete post-
frisse series, absoluut onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc , etc 
Prachtkoop voor 'n vnendenprijsje € 200,-

8) NEDERLAND postzegelboekjes penodeca 1965/2000 ©coli met 
doubletten (190 stuks) € 220,-

9) NEDERLAND roodfrankenngen etc partij/coll zowel bneven als stro
ken ook buitenland (vele duizenden stuks incl ouder materiaal) € 225,-

10) NEDERLAND klassiek penode tot plusminus 1910 honderden en hon
derden oude zegels absoluut onuitgezocht op plaatfouten etc ook vele 
kleinrond puntstempels etc , het gaat over 't algemeen om lagere waar
den in grote aantallen zoals emissies 1872, hangend haar en bondkraag, 
leuke, avontuurlijke koop' € 250,-

11) NEDERLAND PTT-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'Nu, met te geloven SLECHTS € 295,-

12) NEDERLAND combinaties 1964/2002 vrijwel compl verz van 574 ver
schillende ("I) stnps, blokken etc incl de zeldzame en hooggenoteerde 
combinaties € 325,-

13) NEDERLAND postwaardestukken coli/partij € 355,-
14) NEDERLAND frankeergeldige postzegels engros-postje lagere waarden 

(tot en met f 1,-) ten dele in vellen/veldelen vanzelfsprekend de toe
slagen NIET geteld, frankeerwaarde ruim € 500,- Nu € 375,-

15) NEDERLAND FDC's E331 Vm E500 + PBZ 1 t/m 6 1995 t/m juni 2004 
complete luxe collectie onbeschreven cat w € 1 053,20 Nu € 395,-

16) NEDERLAND 1981/2001 (xx)postfns-verz in complete senes 650 postz 
en 69 bl/v/boekjes, postk pr € 478,53 (= f 1 054,55) Nu € 430,-

17) NEDERLAND postwaardestukken etc penode vanaf ca 1890 grote, 
veelzijdige coli /partij om uit te zoeken zowel xx als O (vele honderden 
stuks incl betere en zeldzame stukken) € 450,-

18) NEDERLAND 1852/ca 1995 O verregaand compl verz in 2 albums 
(cat w ruim € 3 000,-) Nu € 480,-

19) NEDERLAND PTT-mapjes (zie biz 449 NVPH-spec cat 2006) nrs 1 tot 
en met 290c 100% compleet 1982t/m2003 321 stuks catw € 1 639,10, 
postkantoorprijs € 626,87 (= f 1 381,40) Nu in de voordeelaanbieding' 
Koopje' € 480,-

20) 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,-

21) NEDERLAND 1970/1999 (xx) verz in 2 luxe Davo-albums (825 postz 
75 bl/velletjes/boekjes, postk pnjs € 539,20 (= f 1 188,25) Nu € 500,-

22) NEDERLAND P.T.T.-MAPJES nrs 1 t/m 299 100% compleet 1982 t/m 
juni2004 333 stuks cat w 2006 € 1 695,70, postkantoorprijs € 656,94 
(=f 1 447,70) Nu € 500,-

23) NEDERLAND automaatboekjes (xx) 1964/ca 2000 incl vele betere 
cat w € 3 000,- Nu € 550,-

24) NEDERLAND 1852/ca 1970 verz in album incl mooi klassiek cat w 
ruim € 4 000,- Nu € 595,-

25) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E472 periode 1961/2002 luxe 
verzameling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelf
sprekend incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750,-

26) 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, plaat
fouten 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 Spotkoopjei € 975,-

27) NEDERLAND en buitenland firmaperforaties € 1.000,-
27a) NEDERLAND 1852/ca 1900 coli /partij om uit te zoeken met zwaarte

punt op mooi leesbaar oud stempelmateriaal zoals punt, kl rond etc , 
etc Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop' € 5.000,-

28) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad collecties € 45.000,-
29) ALAND 1984/2004 (xx) mooie postfns-verz in luxe Davo-album over

compleet met vele, vele extra's Luxe prachtobjecti (ca 400 zegels en 
ca 35 postz boekjes/velletjes etc , etc ) Nu € 350,-

30) ALBANIË: geweldig leuke partij om uit te zoeken incl oud en vele com
plete series € 220,-

31) BELGIË 1945/1993 O luxe verz gestempeld in album verregaand 
compleet mol veletopseriesen topstukken (1605 versch postz en 
48bl/aut) € 1.250,-

32) BELGIË 1849/ca 2000 gigantische coli/partij € 2.550,-
33) CANADA; koffer vol partijen, restanten etc incl topmateriaal o a veel 

postfris serie-materiaal € 600,-
34) CHILI vanaf 1854 grote verzameling € 1.000,-
35) D.D.R. 1949/1990 koffer vol met collecties, restanten, bneven, kaarten 

etc waaruit meerdere collecties verregaand compleet te halen zijn 
Belangnjke prachtkoop, enorm hoge cat w en heel, heel, heel veel 
avontuur'Fundgrube' € 1.500,-

36) D.D.R. 1949/1990 (xx) vrijwel nooit zo mooi en luxe aangeboden 100% 
complete postfnsse postzegelverzameling in 3 albums (cat w Michel 

2002 € 5 700,-) Nu € 1.550,-
37) DENEMARKEN: coli/partij ca 10 000 zegels € 350,-
38) DUITSLAND (Bundesp ,W BerI etc) periode ca 1945/2004 oven« O 

gigantische partij/verz om uit te zoeken incl talloze compl series/blok
ken etc , zeer veelzijdig en interessant ENORM hoge cat w , spotkoopje' 
Nu € 200,-

39) DUITSLAND & gebieden (in de ruimste zin des woords) veelzijdige, 
hoogst interessante partij om uit te zoeken "njp en groen" waarin o a 
veel infia (uitzoekavontuuri) klassiek, staten en talloze complete postfns
se senes etc , etc cat w voorzichtig geschat € 6 000,- plus-plus 
Spotkoopjei € 300,-

40) DUITSLAND WEST (Bundespost) 1948/1987(0) mooie verz luxe 
gestempeld incl vele toppertjes o a 1949 HDM, 1950 Bach, 1951 700jr 
Luubeck- Kerkramen, 1950 HDM etc , etc Belangrijke, prachtige verza
meling voor 'n vnendenprijsje € 350,-

41) DUITSLAND ca 1872/2004 gigantische coli /partij om uit te zoeken incl 
veel prima materiaal, ook staten, gebieden en vele complete series, veel 
hoog en hooggenoteerd matenaal (cat w ruim€ 10 000,-) Nu € 380,-

42) DUITSLAND BUNDESREPUBLIEK1949/ca 1975 (O/x/xx) verregaand 
complete verzameling in album waarin vrijwel alle goede zegels en 
senes, div kwaliteiten o a Michel nrs 111 /112,117/120,121/122 (Bach), 
139/140 Luubeok-kerkramen etc , etc (catw Michel ruim ca 
€ 3 000,-) Nu € 500,-

43) DUITSLAND (West-Bundespost) penode 1970/1977 (xx) 100% compl 
postfnsverz in luxe album (1200 versch postz en 27 blokken, cat w 
€ 1 850,- Nu € 550,-

44) DUITSLAND periode 1945/1949 (onder de Amerikaanse, Engelse en 
Russische bezettingzone) grote, belangrijke verzameling/partij ten dele 
opgezet op albumbladen waarin vele goede zegels, series en blokken 
(o a het schaarse blauwe Goethe-blok 1949), het betreft ovenwegend de 
z g D D R -voorlopers etc incl zeer veel watermerk/plaatfouten avon
tuur Koopjei € 600,-

45) DUITSE GEBIEDEN bezetting Serviee en Montenegro tijdens de 
2" wereldoorlog, grote mooie belangnjke verzameling "rijp en groen", 
catw Michel ruim € 4 000,-plus-plus € 1.250,-

46) EGYPTE/SOEDAN: belangrijke, veelzijdige coli /partij om uit te zoeken, 
zeer gevarieerd ook veel documentatie etc € 1.000,-

47) ENGELAND ca 1850/2000 grote coli/partij om uit te zoeken incl mooi 
klassiek en vele postfnsse complete series (ca 10 000 zegels) ENORM 
hoge cat waarde' € 400,-

48) ENGELAND 1840/2000 gigantische partij € 15.000,-
49) ENGELSE KOLONIEN en gebieden gigantische verz /partij incl doublet

ten Zeeeerveelzijdigeprachtkoop vol avontuur Mi zou deze partij waar
in zoveel interessant en opwindend materiaal m alle redelijkheid ca 
€ 9 000,- moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

50) FAR-OER 1975/mei2004(xx) over-en overcomplete verzameling in 
2 luxe Davo-albums met talloze extra's velletjes, blokken, autom boekjes 
etc , etc Belangrijke, zeer uitgebreide en luxe prachtkoop ' (cat w ruim 
€ 1 800,-) Nu € 550,-

51) FRANKRIJK: grote voorraad collecties € 20.000,-
52) GEHELE WERELD: partij in ruim 100 albums/insteekboeken € 7 0 0 , -
53) GEHELE WERELD: grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, 

gevarieerd, incl vele exotische landen (o a ruim 50 insteekboeken, 
albums etc en vele tienduizenden zegels, restanten, zakjes, doosjes etc 
incl ook mooi klassiek) € 700,-

54) GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990 gigantische partij vele landen, 
collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel massagoed, 
stockboeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede ver
zamelingen o a West-Europa met veel postfrisse series Hoogst interes
sante veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, pn-
ma winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijno
pruiming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit 
te zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" die wij er voor 'n 
zeer klem prijsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop nemen 
etc , etc Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald 
worden, een personenauto vol materiaal' Spotkoopje' € 3.950,-

55) GEHELE WERELD: grote voorraad collecties € 6.000,-
56) GROENLAND 1905/2004 een zeer uitgebreide, bijna complete postfns 

verzameling met vele, vele extra's en bijzonderheden (cal w ruim 
€ 2 500,-, ruim 500 zegels en ca 100 velletjes, boekjes blokken etc ') 
Belangnjke prachtkoop' € 750,-

57) HONGAARSE BEZETTINGSUITGAVEN (klassiek begin 20= Eeuw) 
gigantische collectie/partij "rijp en groen" ten dele op Yvert- en 
Schaubek albumbladen, zeer gevarieerd incl o a Arad, Banat, Baranya 
etc , etc en vele prov Opdrukken Zeer mooie koop' Het betreft een 
aantal collecties die zijn samengevoegd tot eeeen gigantische pracht
koop' Nu € 1.750,-

58) HONGARIJE 1871/ca 1960 verz /partij waann vrijwel uitsluitend betere 
en zeldzame senes/blokken etc , etc o a Michel nrs 1t/m6, 8t/m13, 
478/479(Zeppelin) blok 1 (Lizt) 844/851, blok12/13, blokl 7, blokken 
18a/18b etc , etc Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat waarde, 
vrijwel alle topstukken van Hongarije aanwezig' € 3.500,-

59) IERLAND 1922/ca 2000 gigantische coli/partij € 2.400,-
60) IRAN/Perzie fantastische leuke partij om uit te zoeken € 220,-
61) ITALIË 1946/1992 (O) kwaliteitsverzamelmg in album op slechts weinige 

nrs na geheel compleet (1360 postzegels en 23 blokken) € 335,-
62) JERSE'V (Eng) 1941/1998 (xx) postfns-verz vrijwel compleet met vele, 

vele extra's incl o a de portzegels nrs 1 tot en met 46 (cat w ruim | 
€ 1 200,- plus-plus) Nu € 380,-



63) JERSEY (Eng) ca 1905/2000 immense partij/coll om uit te zoekenincl 
voorlopers, brieven, kaarten (met en zonder postzegel, postgeschiede-
nis, postwaardestukken, postzegelboekjes, gutterpairs etc , etc (belang
rijke prachtkoop, geschikt voor vele doeleinden opzet - aanvulling grote 
tentoonstellingscollectie, studie, geldbelegging, handel/wederverkoop 
etc, etc) Nu € 1.000,-

64) JOEGOSLAVIË en geb periode ca 1918/1990 avonturenpartij, zeer ge-
vaneerd en veelzijdig, inc! collecties restanten, ook b v vele complete 
postfrisse series, postgeschiedenis veel topmatenaal Hoogst interes
sante partij waarin zeer veel prima en opwindend materiaal, vele avon
den uitzoeken, sorteren en gemeten' Spotkoopjei € 2.500,-

65) LUXEMBURG coli/partij incl mooi oud € 200,-
66) MEXICO vanaf 1856 grote verz € 1.000,-
67) NED.NW.GUINEA 1950/1962 (x)compl cat w € 285,- € 85,-
68) NOORWEGEN 1945/1990 O vnjwel complete luxe verzameling (613 

postz en 12 blokken) € 275,-
69) NOORWEGEN coli/partij (ca 10 000 zegels) € 350,-
70) NOORWEGEN: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze 

complete postfrisse series, brieven rariteiten, blokken etc Ook mooi 
klassiek etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht dient 
te worden, vele interessante en zeldzame vondsten' € 850,-

71) OOSTENRIJK en gebieden ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel erg mooi klassiek etc en anderzijds veel 
frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige 
prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels Koopje' € 845,-

72) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij w i enerzijds 
o a heel erg mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar materiaal 
o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i veel avon
tuur en betere zegels Koopje' € 3.000,-

73) OOST-EUROPA periode ca 1850/1980 3 grote uitpuilende koffers met 
albums, dozen, stockboeken etc , waann naast lagere waarden en een
voudig materiaal, veel interessante, schaarse, zeldzame en klassieke 
zegels en senes, vrijwel alle oostblok-landen goed vertegenwoordigd, 
zeer veelzijdig en gevaneerd Enorm hoge cat w, hoogst interessante en 
belangrijke koop' € 5.000,-

74) OPPERVOLTA (Fr Kol) fantastisch mooie/veelzijdige collectie/partij om 
uit te zoeken, vrijwel alleen zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, koopje, 
belangrijke prachtkoop' € 210,-

75) RUSLAND ca 1870/1990 enorme partij/coll om uit te zoeken waann 
naast veel eenzijdig massagoed (incl klassiek) ook vele goede blokken, 
velletjes en talloze complete senes en exclusief topmatenaal (cat w ruim 
€ 1 5 000,-) Nu € 800,-

76) SPANJE: grote voorraad collecties € 15.000,-
77) SPAANSE GEB.&KOL. periode ca 1870/2000 grote, zeer omvangrijke 

coli /partij om uit te zoeken waarin naast mooi klassiek en heel veel 
ongebruikelijk en zeldzaam matenaal ook talloze complete postfrisse 
senes (duizenden zegels in albums, zakjes, dozen, restanten etc , etc ) 
Spotkoopje' € 750,-

78) TURKIJE: grote, gezellige avonturen-snuffel-uitzoekpartij waar qua franje 
en sjeuiigheid erg veel aanzit, incl zeldzaam/exclusief materiaal, rari-
teiten/foutdrukken/klassiek etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 480,-

79) VENEZUELA grote verzameling € 700,-
80) VER.NATIES 1951/1991 (x) bijna complete verz ongestempeld € 125,-
81) VER.STATEN: grote coli /partij "rijp en groen" incl veel klassiek € 2.500,-
82) ZUID AFRIKA en geb. etc. grote avonturenpartij "njp en groen" om uit 

te zoeken, belangrijke prachtkoop' € 700,-
83) ZUID AFRIKA en geb. etc: coli /partij incl vele topstukken € 8.000,-
84) ZUID-en MIDDEN AMERIKA: grote partij € 300,-
85) ZWEDEN automaatboekjes O grote verz € 270,-
86) ZWEDEN grote partij njp en groen om uit te zoeken incl vele complete 

senes en mooi klassiek (ruim 8 000 zegels) € 550,-
87) ZWEDEN automaatboekjes (xx) enorm grote, uitgebreide verz incl top

stukken Koopje' € 655,-
88) ZWEDEN modern ca 1960/2000 koffer vol met abonnementen, autom 

boekjes jaarsets, FDC s etc , etc Belangnjke prachtkoop' € 1.000,-
89) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer 

veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop aan
vulling/opzet eigen collectie specialisatie (veel prachtig klassiek mate
riaal met goed leesbare stempels) Naast de geweldig leuke franje en 
sjeuiigheid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan materiaal in zoals vele 
betere blokken etc , etc Spotkoopje' Vele weken uitzoekplezier, 2 grote, 
uitpuilende koffers € 5.500,-

90) ZWITSERLAND: grote voorraad collecties € 15.500,-

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

ZIJN DOORG/\ANS M E I FILATELISTISCH 

91) AANDELEN: mooie verz incl doubletten (ruim 200 stuks) € 200,-
92) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij overw eenzijdig massa

goed, ook wat brieven e a cunositeiten (ca 20 000 strookjes) € 220,-
93) ANSICHTKAARTEN etc Kon Hs Nederland mooie verz mol klassiek 

(ruim 500 coli -items waann veel klassiek en hoogwaardig materiaal, 
prachtkoop') € 195,-

94) ANSICHTKAARTEN MODERN en semi-modern o a typ Boomerang, 
fantasie ontwerpers etc , zeer gevarieerd, interessant en leerzaam (ruim 
3 000 kaarten) € 225,-

95) ANSICHTKAARTEN overw Nederland topografie oude en oudere 
coli /partij om uit te zoeken incl vele zw/w stads- en dorpsgezichten 
incl topmatenaal (ruim 2 000 stuks) Prachtkoop' € 300,-

96) ANSICHTKAARTEN etc (oude en oudere) penode vanaf ca 1905uit-
zoekpartij "njp en groen" zowel prima topografie Nederland als fantasie 
etc , etc , vrijwel uitsluitend goed verkoopbare kaarten' (ca 3 500 
stuks, prachtkoop') € 350,-

97) ANSICHTKAARTEN etc thema molens Nederland grote, veelzijdige 
collectie van A tot Z incl heel mooi klassiek € 350,-

98) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) overw Nederland periode vanaf 
ca 1900 partij/coll om uit te zoeken "rijp en groen" zowel met als zon
der postzegel incl vele topstukken zoals vele zw/w kleine en kleinere 
dorpen, zeldzame oude kaarten thema "stations" etc , etc Belangrijke 
prachtkoop, zeer geschikt voor wederverkoper/veilinghouder/hande-
laaretc (ruim 7 000 kaarten) € 1.000,-

99) KON.HUIS NEDERLAND (oude ansichtkaarten, foto's, cunosa etc , 
etc) unieke collectie incl veel prachtig klassiek (ruim 2 500 stuks, vnj
wel allen verschillend) € 1.100,-

100) ANSICHTKAARTEN BELGIË etc (oudere, oude en zeer oude) grote 
verzameling vrijwel uitsluitend stads- en dorpsgezichten waarin vele 
schoonheden van rond 1900 Een sterk punt van deze verzameling is 
de honderden en honderden tremen, paarden- en stoomtrams en vele 
stations incl ook Luxemburg (ruim 7 500 kaarten & curiosa zowel met 
als zonder postzegel) Belangrijke, veelzijdige, hoogst interessante 
prachtkoop' € 2.500,-

101) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc enorme grote doos met on-
uitgezocht materiaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig klas
siek (vele duizenden stuks) Vele avonden uitzoeken, genieten en avon
turen' € 275,-

102) MILITARIA: in de ruimste zin des woords overw op oude ansichtkaar
ten, ook WO I en II, curiosa, veldpost etc , etc , etc € 450,-

103) MUNTEN Nederland Juliana 100% compl. incl ALLE zilveren gid , rd & 
lOgld-stukken (in luxe album) € 125,-

103a) MUNTEN etc , betaal- en reclamepenningen (overw Nederland) etc 
gezellige, grote onuitgezochte verz /partij van dit fascinerende verza-
melgebied, gaspenningen, boordgeld, automatiek en telefoonpennin
gen etc , etc (zeer gevarieerd ruim 2 000 penningen w i talloze hoog-
genoteerde topstukken, incl zilver, cat w resp aanschafwaarde ruim 
€ 6 000,-) Nu € 400,-

104) MUNTEN Nederland grote, omvangnjke collectie/partij om uit te zoe
ken w I ook mooi klassiek/19*^ Eeuws materiaal (o a halfjes, 2en een 
half cent-stukken (plak) stuivers-rond en vierkant, gulden en vooroor
logse rijksdaalders en gouden dukaten) ENORM hoge cat waarde' 
Spotkoopje' € 1.250,-

105) PADVINDERIJ (o a oude ansichtkaarten etc) interessante, veelzijdige 
verz , zeer mooie koop' € 400,-

106) PAPIERGELD (bankbilj) Gehele Wereld penode ca 1900/1990 verz 
incl schaarse en betere biljetten ook doubletten (honderden stuks, 
merendeels luxe kwaliteit) Koopje' € 250,-

107) RODE KRUIS (thema) uitgebr en zeer ongebruikelijke topcoll krtn , 
bneven, afstempelingen, postz , FDC's etc , etc periode vanaf ca 1915, 
incl vele zeldzaamheden, prachtkoop' € 220,-

108) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 1924/1941 (compl) € 6 5 0 , -
109) SIGARENBANDJES grote coli /partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig, 

leerzaam en hoogst interessant (vele duizenden stuks) € 200,-
110) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, oude ansichtkaarten etc enor

me collectie "Ephemera", vignetten etc , etc Fantastische partij om uit 
te zoeken (duizenden stuks, zeer veelzijdig en hoogst interessant incl 
topstukken') € 300,-

111) SIGARENBANDJES penode ca 1900/1970 fantastisch mooie en grote 
verzameling vol avontuur incl ook catalogi en prachtig klassiek (vele, 
vele duizenden stuks, zeer veelzijdig en in deze grote hoeveelheid en 
verscheidenheid zeeeer zeldzaam') € 500,-

112) STADSPOSTEN (Nederland) mooie uitgebreide verz postfns incl veel 
ongebruikelijk/zeldzaam materiaal' € 220,-

113) STADSPOSTEN etc mooie, grote, veelzijdige, hoogst interessante 
verz van "alles dat niet in een gewone catalogus staat" zoals ook 
fiscaalzegels, vignetten etc , etc , etc € 450,-

114) TELEFOONKAARTEN overw Nederland partij "rijp en groen" om uit 
te zoeken waarin naast veel algemeen matenaal ook vele zeldzame en 
ongebruikelijke stukken en vele aantrekkelijke motieven (ruim 2 000 
stuks) Spotkoopje' Nu € 250,-

115) VORSTENHUIZEN (Belgiee en Luxemburg) unieke collectie op oude 
ansichtkaarten, foto's etc , etc (o a veel materiaal van Koningin Astnd 
overi 1935) ruim 2 000 stuks Nu € 1.250,-

116) VRIJMETSELARIJ (masonic) verzameling € 200,-
117) WIJN-ETIKETTEN etc verzameling € 200,-

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. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 
Telefoon 

020 - 626 32 43 
Fax 

020 - 627 38 01 
E-mail 

willenitieinan@yahoo.com 
Adres 

NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willenitieinan@yahoo.com


W^SSSSM E 
BRIEVENBUSSEN: VAN 
ROOD NAAR BRUIN? 

'Blijft oranje in de kast 
en wordt het bruin?', zo 
vraagt René Hillesum 
uit Roosendaal zich af. 
En wij ook, want het 
feit waarop René ons 
wijst is dat UPS (United 
Parcel Service) zich op het 
oorlogspad lijkt te bege
ven. Een concurrent van 
UPS, Deutsche Post, heeft 
namelijk het Britse bedrijf 
Exel overgenomen en dan 
kan UPS natuurlijk niet 
achterblijven. 
De hoogste baas van 
UPS, Michael L. Eskew, 
reageert in de Duitse 
krant Die Welt op de 
overname door mee te 

delen dat ook zijn bedrijf 
van plan is, Europese 
bedrijven over te nemen. 
In het bewuste interview 
komt ook een collega van 
Eskew, Kurt Kühn, aan 
het woord. Op de vraag of 
UPS wellicht belangstel
ling heeft voor TNT, het 
bedrijf waarvan TPGPost 
deel uitmaakt, zegt Kühn: 
'Das ist eine Möglichkeit. 
Wir schauen es uns an.' 
('Dat is mogelijk. We 
kijken ernaar.'). Metis 
Kuhns uitspraak die René 
Hillesum inspireerde tot 
het stellen van de vraag: 
'Blijft oranje in de kast en 
wordt het bruin?'. Want 
zoals al enige tijd geleden 
werd aangekondigd, 
zullen volgend jaar de 

HOE LANG BESTAAT DE ENGELSE TRADITIE 
VAN 'TROOPING THE COLOUR AL? 

rode brievenbussen van 
TPGPost de oranje kleur 
krijgen die bij TNT hoort. 
Die kleurwisseling zou 
dus wel eens anders kun
nen uitpakken: niet van 
rood naar oranje, maar 
van rood naar het bruin 
van UPS! 

FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 
IN APELDOORN UITGEREIKT 

Op zaterdag 15 oktober 
werden tijdens Postex 
2005 weer de jaarlijkse 
Filatelie Verenigingsblad-
prijzen uitgereikt. De jury, 
bestaande uit Marijke van 
der Meer, Rene'Hillesum en 
voorzitter Cees van Nu t̂e-
ren, boog zich afgelopen 
de zomer over de vraag, 
aan welke bladen de twee 
prijzen van 250 euro zou
den worden uitgereikt. 
Bij de algemene vereni
gingsbladen was Hertog-
post ('s-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging) 
de gelukkige, bij de bla
den van gespecialiseerde 
verenigingen ging Bulletin 
(Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafi-
lie) met de eer strijken. 
De jury kende verder nog 
twee 'persoonlijk getinte' 
prijzen toe: die voor de 
beste auteur van een 
bijdrage in een vereni

gingsblad (deze prijs ging 
naar Daan Koeleu)ijn) en 
die voor de beste eind- of 
hoofdredacteur (hier was 
Ton Cornet de gelukkige). 
De prijzen werden in 
Apeldoorn uitgereikt 

door de voorzitter van de 
stichting die als uitgever 
van het maandblad Filate
lie fungeert, de heer Cees 
van Balen Blanken. 
Het volledige juryrapport 
is te vinden op de website 
van het maandblad Filate
lie. U vindt de site op het 
adres uJU)U).jilatelie.u)s 

Achterste rij, uan links naar rechts: de heren A. Cornet (beste eindre
dacteur), W. Verbeek (namens Bulletin), C.B. van Nû teren (uoorzitter 
jury), D. KoeleuJijn (beste auteur), G.C. uan Balen Blanken (uoorzitter 
Bestuur Filatelie) en H.B.M, uan Werkhouen (namens Hcrtoäpost). 
Gehurkt: de heer R. Hillesum (jury), mevrouw Verbeek-Baardman en 
meurouu) P.M. van der Meer (jury) 

^ GEEN PROBLEEM: MOOIE 
° DEENSE STEMPELS 

^ Het probleem is ook 
= in Nederland bekend: 
'Z je post een brief met 
^ daarop een of meer leuke 
™ postzegels en later hoor 
S je van de ontvanger dat 
2 die zegels van een smerig 
^ stempel zijn voorzien, 

of erger nog: van een 
balpenstreep. 
Dat moet anders kunnen, 
redeneerden ze in Den
emarken. En inderdaad. 
Post Danmark bedacht er 
iets op. Je betaalt er voor 

(vijftien Deense kronen, 
om precies te zijn), maar 
dan heb je ook wat: vijf 
roze enveloppen met de 
opdruk Bedes stemplet til 
samlerbrug (verzoek tot 
stempeling voor verzame
laars). Op de envelop geef 
je aan hoe je de post

stukken die in de envelop 
zitten het liefst gestem
peld ziet (hoekstempeltje, 
centrale stempeling) en 
dan is er nog maar één 
ding datje moet doen: 
die roze envelop posten, 
ongefrankeerd nog wel. 
Als alles goed gaat komen 
de in de envelop ingeslo
ten stukken uiteindelijk 
weer bij je in de bus, met 
de gewenste stempeling. 
We vinden het een prach
tig systeem - maar wat 
jammer datje er alleen in 
Denemarken gebruik van 
kan maken... 

Nadat Royal Mail in ok
tober 2004 aankondigde 
dat in juni 2005 de 200ste 
verjaardag zou worden 
gevierd van de jaarlijkse 
ceremonie van Trooping the 
Colour, toog Adrian Brad
bury direct aan het werk, 
zo meldt Gibbons Stamp 
Monthly van oktober 
2005. Al jarenlang voor
zag hij de Britse Posterij
en van speciale stempel-
ontwerpen. Het resultaat 
was ontwerp nummer i 
(zie hieronder, hnks), met 
de nog jonge koningin 
Victoria in het zadel. 
Enkele dagen voor de 
ceremonie op 7 juni 2005, 
arriveerde een e-mail met 
de inhoud, dat de bewuste 
traditie terugging tot 1748 
en dat de eerder verstrekte 
informatie onjuist was. 
Bradbury vervaardigde 
snel een tweede stempel-

ontwerp (zie hieronder, 
rechts), dat prompt werd 
goedgekeurd. Zodra 
de gelegenheidszegels 
beschikbaar waren, 
plakte hij ze op de al 
klaar liggende eerste-
dagenveloppen en bood 
ze ter afstempeling aan 
aan het London Special 
Handstamp Centre. Na 
ontvangst verzond hij ze 
op de eerste dag (7 juni) 
naar de gebruikelijke 
adressen. Wie schetst 
zijn verbazing, toen hij 
na enkele dagen opnieuw 
een e-mail ontving waarin 
de posterijen stelden dat 
toch het oorspronkelijke 
stempelontwerp was 
gebruikt. De eerstedag-
enveloppen waren de 
deur al uit. De poste
rijen hebben hun fout 
inmiddels toegegeven. 

Gerard A.Geerts 

OP ZOEK NAAR MOOI NEDERLAND? 
KOOP ZE TEGEN NOMINAAU 

De afgelopen maanden 
kwamen bij Filatelie veel 
onstemde reacties bin
nen van mensen die het 
'distributiebeleid' van de 
serie 'Mooi Nederland' 
(of liever gezegd: het 
ontbreken daarvan) aan 
de kaak stelden. Filatelie 
werd wel verweten veel 
'reclame' voor blokjes te 
maken die je niet eens 
op het postkantoor kon 
kopen. 
Natuurlijk publiceerden 
we de gegevens van de 
blolqes met de allerbeste 
bedoelingen, ook al was 
het ons duidelijk dat het 
nog helemaal niet meevalt 
die blokjes te pakken te 
krijgen als je niet bereid 
bent om daarvoor woe
kerprijzen te betalen. 
Maar wat blijkt? We 
hebben het mis: het is 
helemaal niet moeilijk om 
het gros van de Mooi-Ne-
derlandvelletjes te kopen, 

zelfs niet als u voor de 
blokjes slechts de nomi
nale prijs wilt betalen. 
Aad Beglinger van Postze-
gelhandel Edison, Galilei-
straat 58 in Den Haag laat 
ons namelijk weten dat 
- met uitzondering van de 
blokjes 1 (Nederland) en 2 
(Nijmegen) - alle blokjes 
uit de reeks bij hem tegen 
postprijs kunnen worden 
gekocht. Dus als u nog 
gaten in uw Mooi-Neder-
landcoUectie hebt, kan 
het geen kwaad er eens 
een telefoontje aan te 
wagen (070-3603212). 
Als u niet wilt bellen, kunt 
u Aad ook een e-mailtje 
sturen; het adres is 
aodbeghnger729@hotmail. 
com 
Edison kan de blokjes 
overigens ook met een 
mooi dagtekeningstem
pel leveren; u betaalt 
daarvoor dezelfde prijs: 
nominaal dus. 



ELVIS IS NIET DOOD, 
HIJ LEEFT (VOORT) 

Elvis Presley heeft de 
postzegelverkiezing van 
TPGPost gewonnen. Van 
de ruim 25.000 stemmen 
die tussen 24 september 
en 30 oktober zijn uit
gebracht, wist de Kin̂  of 
Rock 'n' Roll er ruim 5.500 
(23%) op zijn naam te 
krijgen. De Vrijmetselaars 
volgen Elvis met 22% op 
de voet. 
In juni 2006 worden de 
vijf populairste onder
werpen gebruikt om 
er een velletje van tien 
postzegels aan te wijden. 
Het is voor het eerst in de 
geschiedenis van TPGPost 
dat postzegels op deze 
manier tot stand komen. 
Stemmen kon per briefen 
ook per e-mail. De meeste 
stemmen kwamen digi-

'WAT VINDT UVAN DE 
POSTZEGELMAPJES?' 

TPGPost doet kennelijk 
zijn best om rekening te 
houden met de wensen en 
verlangens van verzame
laars. In de loop van deze 
maand (december) zal 
namelijk op de web
site u)U)U).tp5post.nl een 
tevredenheidsonderzoek 

DE RUITER KLAASWAAL: 
PORTBETAALDZEGEL 

Alweer een tijd geleden 
schreven we in Filatelie 
over de Port-Betaaldze-
gels die door bedrijven 
en instellingen kunnen 
worden gebruikt om er 
hun zakelijke post mee te 
frankeren. Het leuke was 
dat die bedrijven - als ze 
een bepaald aantal van de 
zegels bestelden - er hun 
eigen boodschap of logo 
op konden zetten. 
De firma De Ruiter bv in 
Klaaswaal heeft het feit 
dat haar nieuwe website 
ulUJiv.uerzamelaarsmarkt.nl 
on-line is gegaan (dit in 

taal binnen (bijna g op de 
10). De volledige uitslag is 
als volgt: 

I . 

2 . 

^ 
4-
S-

6. 

7-

8. 
9-

1 0 . 

I I . 

1 2 . 

13 • 
14. 
15-

Elvis (50 jaar 'Hart-
break Hotel') 
250 jaar Vrijmetse
laars 
30 jaar Sesamstraat 
Streektalen 
Bekende Nederlandse 
romanfiguren 

10 jaar Prins Claus 
Fonds 
100 jaar Onderzee
dienst 
75 jaar Orchideeën 
Jvlozart 350ste 
geboortedag 
150 jaar Sigmund 
Freud 
400 jaar Nederland-
Australië 
150 jaar Berlage 
50 jaar TU Eindhoven 
WK 2006 
Superman 

worden gehouden die het 
antwoord moet geven op 
de vraag: 'Wat vindt u van 
de postzegelmapjes die 
TPGPost nu al zo'n vijfen
twintig jaar lang uitgeeft?' 
Voor diegenen die deze 
mapjes in hun collectie 
opnemen kan het van 
belang zijn, te laten weten 
wat men van de mapjes 
vindt - meedoen, dus! 

samenwerking met TPG
Post) aangegrepen om 
zo'n zegel uit te geven. 
Volgens ons gaat het om 
een primeur: de eerste 
Port-Betaaldzegel van een 
filatelistisch bedrijf 
De zegel, die een oplage 
heeft van slechts 10.000 
exemplaren, is verkrijg
baar bij de postzegelvak-
handel of op de website 
uJiDiü.uerzamelaarsmarkt.nl. 

ONTWERPER BRUSSELS 
'ATOMIUM' OVERLEDEN 

De ontwerper van het Ato-
mium in Brussel, André 
Waterkeyn, is op 88-jarige 
leeftijd overleden. Hij ont
wierp het 102 meter hoge 
monument met negen 
bollen voor de Wereldten
toonstelling van 1958 in 

DUUR UITGEVALLEN 
PADVINDERSKAMP 

De veilingen van Rene 
Hillesum Filatelie van 2 
oktober in Roosendaal 
leverden opmerkelijke 
resultaten op. Zoals ver 
wacht werd, brachten 
postwaardestukken ook 
nu weer goede prijzen 
op. Vooral materiaal van 
Noorwegen wisselde vaak 
voor vele malen de inzet 
van eigenaar. 
Na het succes van het 
Surinaamse treinhal-
testempel 'Onverwacht' 
in een vorige veiling, 
werd nu het haltestempel 
'Republiek' van dezelfde 
spoorlijn aangeboden. 
Ondanks de beduidend 
mindere kwaliteit bracht 
dit stempel op briefkaart 
nog altijd 874 euro op! 
Een opmerkelijk item 
was een Amerikaanse 
briefomslag met een vlag-
stempel Scout Day/Phila PA 
van de USS Herbert uit 1935 
(zie afbeelding, boven). 
De inzetprijs van 25 euro 
bleek erg bescheiden: het 

EMISSIE 'ROMANFIGUREN': 
WIL GRAAG DAT HET ANDER 

Op een andere plek op 
deze pagina kunt u lezen 
over de uitslag van de 
verkiezing die TPGPost 
onlangs organiseerde. 
Het Nederlandse publiek 
mocht namelijk zeg
gen welk onderwerp het 
graag op een postzegel 
verbeeld ziet, in 2006. 
Er kon gekozen worden 
uit vijftien onderwerpen 
van uiteenlopende aard. 
Een van die onderwerpen 
was 'Bekende romanfi
guren uit de (wat oudere) 
Nederlandse letterkunde', 
een thema dat (en dat is 
uiteraard niet toevallig) 
is aangedragen door de 
Maatschappij der Neder
landse Letterkunde. 
Een leuk onderwerp en 
leuk ook dat het tot de 
top-vijf van de Nederlan
ders behoort (zodat die 
zegel er komt, volgend 
jaar!), maar het dagblad 
NRC/Handelsblad is 
het niet helemaal eens 

Brussel. Postzegelver
zamelaars kennen het 
markante bouwwerk (in 

stuk werd voor 352 euro 
toegeslagen! 
Een aangetekende brief 
uit de Jan Dekker Stock 
van Wenen naar Amster
dam uit 1876 met een 
Levantzegel van 25 Soldi 
en (op de achterzijde) 
een zegel van Oostenrijk 

NRC/HANDELSBLAD 
S GEBEURT 

met de aanpak: waarom 
kiest TPGPost niet voor 
romanpersonages uit 
de moderne Nederlandse 
letterkunde? De krant laat 
het niet bij die vraag al
leen; het tijdschrift heeft 
namelijk zes zegels laten 
ontwerpen door de eigen 
Studio en Fotodienst. De 

feite een 'opgeblazen' 
versie van de kristalstruc
tuur van ijzer) van de serie 
die België ter gelegenheid 
van de wereldtentoonstel
ling uitgaf 
Vorig jaar is men in Brus
sel begonnen met een 
grondige renovatie van 
het Atomium, dat volgend 
jaar weer opengaat. 

van 5 Kr (aantekenrecht) 
bracht 1.313 euro op; de 
inzet was 200 euro (foto 
onder). Alle vermelde 
prijzen zijn exclusief ko
sten. De volgende veiling 
van Rene'Hillesum Filatelie 
is op 18 december van dit 
jaar. 

lezers van NRC/Handels
blad konden het resultaat 
in de krant van 24 oktober 
bewonderen (onder). 
De afgebeelde jonge Ne
derlandse schrijvers zijn 
Ronald Giphart, Arnon 
Grunberg, Ilja Leonard 
Pfeijffer, Hafid Bouazza, 
Hagar Peeters en Tommy 
Wierenga. En nu eens kij
ken of TPGPost zich iets 
van de kritiek aantrekt... 
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GEEN EINDEJAARSBEURS, 
WEL 'HOLLAND FILA' 

Aan de organisatie heeft 
het niet gelegen: die 
heeft zijn uiterste best 
gedaan om ook dit jaar 
weer een Eindejaarsbeurs te 
houden. IVIaar er was een 
probleem: de Americahal 
in Apeldoorn bleek in de 
gewenste periode niet 
beschikbaar. 
Geen Eindejaarsbeurs dus, 
in 2005. Maar er is toch 
goed nieuws: volgend 

jaar, op 9,10 en 11 juni, 
wordt een geheel nieuw 
filatelistisch evenement 
georganiseerd: Holland 
Fila. Plaats van handeling 
is de Americahal in Apel
doorn en de openingstij
den zijn als volgt: 
9 juni: 10-17 uur; 

10 juni: 10-17 uur; 
11 juni: 10-16 uur. 
De toegangsprijs is vijf 
euro per dag (tot 17 jaar 
gratis), een passe-partout 
kost 7.50 euro. Meer in
formatie: 055-3558600. 
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24 NOVEMBER: 
EINDEJAARSZEGELS 

Op 24 november gaf TPG
Post weer eindejaarsze
gels uit: Decemberzegels, 
Persoonlijke December
zegels en GoedeDoelen
zegels, alle ontworpen 
door Arjan Groot. 

Decemberzegels 
Op het velletje December
zegels van 2005 treffen 
we tien verschillende 
afbeeldingen aan die alle 
een uitwerking zijn van 
het thema 'verbonden
heid tussen mensen', 
vastgelegd in de slogan 
'van mens tot mens'. 
Op de zegels is dit thema 
op verschillende manie
ren verwerkt. Het meest 
in het oog springen de 
duo's van decemberfi
guren, die letterlijk met 
elkaar verbonden zijn 
doordat ze elkaar overlap
pen. 
Verder is er een ver
band tussen de zegels 
onderling. Horizontaal 
bekeken vormen ze een 
keten door toepassing van 
terugkerende grafische 
elementen, die op naast 
elkaar staande zegels 
soms een andere beteke
nis krijgen. De flonkering 
van een kaarsvlam is 
geabstraheerd tot een 
zeshoekige vorm, die in 

de zegel ernaast de vorm 
van een cadeau krijgt. 
Stippen staan soms voor 
sneeuwvlokken, dan weer 
voor sterren en uiteinde
lijk worden het champag
nebubbels. 
Een ander verband tussen 
de zegels wordt gelegd 
door het tekstmozaiek in 
de achtergrond. De tekst 
in speciale inkt 'van mens 
tot mens' loopt over het 
gehele zegelvel heen, in 
een patroon dat geïnspi
reerd is door ijsbloemen. 
De zegels zijn bijzonder 
doordat er iriodininkt in 
het tekstmozaïek is toege
past, met als gevolg dat 
de inkt een parelmoeren 
glans heeft. 

Persoonlijke 
Decemberzegel 
Het ontwerp van de Per
soonlijke Decemberzegel 
sluit aan bij het ontwerp 
van de 'normale' Decem
berzegels van 2005: we 
zien een aantal kerstsym
bolen. Anders dan bij de 
reguliere Decemberzegels 
zijn hier meerdere sym
bolen op één postzegel 
geplaatst, als een soort 
van 'strooigoed'. 
De persoonlijke Decem
berzegel kan van een 
eigen afbeelding worden 
voorzien, maar TPGPost 
heeft ook een ingevulde 
versie beschikbaar ge

steld. Daarop is een beeld 
uit de nieuwe Harry Potter 
film te zien. 

Goededoelenversie 
Behalve de normale 
versie is er ditmaal ook 
een versie met twintig 
zegels (tien verschil
lende ontwerpen) die een 
toeslag vermelden; tien 
cent per zegel voor in 
totaal tien goede doelen 
(waardeaanduiding: 
0.2910.10 euro). TPGPost 
werkt bij deze versie van 
de zegels samen met de 
omroepvereniging TROS 
en de Nationale Postcode 
Loterij. De keuze van de 
goede doelen is bepaald 
door criteria als het 
(inter)nationale karak
ter en de diversiteit van 
doelgroepen en thema's. 
De tien goede doelen zijn 
de Dierenbescherming; 
de Stichting 'De grootste 
familie helpt'; KWF Kan
kerbestrijding; Natuur
monumenten; de Novib; 
het Ronald McDonald 
Kinderfonds; Stop Aids 
Now!; Unicef; het ICEF 
World Food Programme 
en de Stichting 'De Zon
nebloem'. 
Het bijbelse kerstver
haal vormt de basis 
voor het ontwerp van de 
Goede Doelenzegels. 
De gebruikte beelden 
komen uit de collectie 
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van Museum Catharijne
convent in Utrecht en zijn 
gekozen op basis van hun 
kunsthistorische waarde. 
Op de zegels komen de 
klassieke episodes uit het 
kerstverhaal aan bod: de 
aankondiging van de ge
boorte door de engelen, 
de geboorte van Jezus, de 
aanbidding der herders, 
de aanbidding der ko

I ningen en de vlucht naar 
Egypte. Daarmee werd 
voldaan aan de opgave 

' om op de GoedeDoelen
zegels tien afbeeldingen 
van episodes uit het kerst
verhaal te combineren 
tot een samenhangend 
geheel. 
Ook deze toeslagzegels 
hebben als centraal thema 

i 'om elkaar geven'. 



2 JANUARI 2006: 
STANDAARDZEGELS 

Op 2 januari 2006 ver
vangt TPGPost het basis
assortiment postzegels. 
De serie uit 2005 ('Bouw
werken', ontwerp Henri 
Ritzen) wordt opgevolgd 
door een serie met 
eigentijdse kunstwerken. 
Aanleiding is de invoe
ring van nieuwe tarieven 
voor het verzenden van 
internationale Prionty
post per I januari 2006. 
Het nieuwe assorti
ment bestaat uit twintig 
verschillende postzegels: 
tien voor Nederland, vijf 
voor Europa en vijf voor 
Buiten Europa. De ver
zender kan dankzij deze 

ruime keuzemogelijk
heden dus de te plakken 
postzegel afstemmen op 
de aard van het poststuk. 
TPGPost hoopt verzen
ders op deze manier wat 
bewuster te maken van 
de aantrekkelijkheid 
van postzegels en ze te 
overtuigen van de zeg
gingskracht van de fraaie 
ontwerpen. De nieuwe 
postzegels tonen kunst
werken die een beeld van 
Nederland schetsen. De 
volgende eenheden zijn 
verkrijgbaar: lox 0.3g 
euro; 50X 0.3g euro; 5X 
o.6g euro; 50X o.6g euro; 
5x0.85 euro. 
De op de twintig postze
gels afgebeelde kunstwer
ken zijn: 

Tien uoor Nederland: 
'Koe in de optrekkende 
avondmist' van Ed van der 
Elsken; 'Double Dutch' 
van Berend Strik; 'Hol
landse Velden' van Hans 
van der Meer; 'Tomorrow' 
van Marijke Warmerdam; 
'A Day in Holland/Hol
land in a Day' van Barbara 
Visser; 'Compositie met 
rode ruit' van Daan van 
Golden; 'Zonder titel' 
van J.C.J. van der Heyden; 
'De Groene Kathedraal' 
van Marianne Boezem; 
'Hollandpan' van John 
Körmeling en 'Drijfbeeld' 
van Atelier Van Lieshout. 

Vijf uoor Europa: 
'Study for Horizon' van 
Sigundur Gudmundsson; 
'Lost bagage depot' van 
Jeff Wall; '11.000 Tulips' 
van Daniel Buren; 'Fiets 
en Stal' van FAT en 
'Double Sunset' van 
Olafur Eliasson. 

Vijf uoor Buiten Europa: 
'Untided' van Dustin 
Larson; 'Working 
Progress igg62004' van 
Tadashi Kawamata; 
'Boerderijgezichten' 
van Sean Snyder; 'Toe 
Toe' van Amalia Pica en 
'Freude' van Rosemarie 
Trockel. 

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

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u üd bent via een 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt ver
kopen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 41.500 
lezers van 'Filatelie' op 
de hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine 

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

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere 

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

a AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 
€ 7,50 

€12,50 

€ 15 

€ 17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'e'n uakje! 

Ondergetekende 

Naam 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PChPlaats: 

Telefoon:.. 

(handtekening). 

Giro/banknummer:, 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye 
in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
emall: dziewon(5)xs4all.nl 
website: wviw.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

WORLD PRESS PHOTO EN 
OPLAAGCUFERS? 

Van de op 8 oktober 
verschenen World Press 
Photozegels was de voor
raad aan de loketten bin
nen notime uitverkocht. 
De oplage van de blokken 
was dan ook niet groot: 
225.000 exemplaren. 
Voor elke afzonderlijke 
zegel betekent dit dat er 
'slechts' 225.000 exem
plaren van bestaan en 
dat is voor Nederlandse 
begrippen nog al weinig. 
Of zien we dit niet goed? 

Nog niet zo lang geleden 
had de verzamelaars
service in Groningen 
(CollectClub) naar verluidt 
zo'n 250.000 abonnees. 
De blokken 'Mooi Neder
land' uit Nederland (fe
bruari 2005) hadden een 
oplage van 75.000 stuks, 
de eerstedagenveloppen 
van de NVPH hadden 
vorig jaar een oplage van 
38.500, het Nederlands 
Maandblad voor Filatelie 
heeft een oplage van 
35.000 en de Speciale 
Catalogus van de NVPH 
heeft, als we mogen af
gaan op de oplage van de 
zogenoemde 'blauwdruk' 

nummer 2, een oplage 
van 18.000 exemplaren! 

Vorig jaar juli voerde de 
Poolse post de Sperrwert in 
door van een serie van vier 
zegels de hoogste waarde 
niet gewoon aan de loket
ten te brengen, maar deze 
waarde (oplage: 200.000 
exemplaren) uitsluitend 
te bestemmen voor abon
nees van de filatelistische 

dienst en de handel. De 
georganiseerde vakjesvul
ler was daarmee voorzien 
en daarmee was het 
voor de post basta. Als 
200.000 exemplaren voor 
de Poolse bevolking (bij
na 40 miljoen inwoners, 
zeg maar tweeëneenhalf 
keer zoveel als Neder
land) volstaat, dan moet 
een oplage van 75.000 
voor Nederland toch ruim 

voldoende zijn.... 

In Nederland moeten we 
voor oplagen in de orde 
van grootte van 250.000 
exemplaren (of minder) 
ver terug in de tijd. 
De emissie 'Kerken in 
oorlogstijd'(ig5o) om
vatte bijna 320.000 series; 
de Wilhelminazegel van 
10 gulden (typeKonij
nenburg, 1946) had een 

liïTfCPOsi Z Nederland 

IsiJarMil^PMi 

Nederland ax» 

EUROCE 

Nederland ax» 

BI 

Nederland xm 

39EUR0CENT 

Nederland zniM 

Nederland aws 

Nederland «KB 

Sas, 

WW. 
39EUR0CENT 

■ 
Postzeflcluelletje 'World Press Photo': ...bijzonder latje oplatje... 

oplage van 290.000 stuks 
en de Legioenblokken 
(1942) 120.000 ä 130.000 
stuks. De Zeemanzegels 
(1932) hadden een oplage 
van 275.000 series, de 
ANWzegels (1932) kwa
men op 185.000 series en 
de Goudse Glazen (1931) 
op 212.000 series. 
De 'luchtpostzegels' van 
1951 (nominale waar
den 15 en 25 gulden) 
haalden een oplage van 
ruim 69.000 stuks, maar 
werden  net als de latere 
OostEuropese Sperriuerte 
 vooral uitgegeven om 
de broodnodige harde 
valuta binnen te krijgen. 
En dat gold ook voor alle 
andere 'guldenswaarden' 
uit die periode  verzame
laars konden slechts via 
de postzegelvereniging 
waarvan ze lid waren 
aan een enkel exemplaar 
komen... 

Kijken we naar de ca
talogusprijzen die voor 
de hiervoor genoemde 
emissies worden geno
teerd, dan krijgen we 
al dollartekens in onze 
ogen bij het aanschouwen 
van de zojuist door ons 
aangeschafte World Press 
Photovelletjes! 

BEATRIX HANGBLOKJES EN PRIORITY: 
IN NIEUWE OPLAGEN GEDRUKT? 

Was al eerder duidelijk 
geworden dat de blokjes 
met zegels in het type
Molen herdrukt zijn, nu 
zijn ook van de zegels van 
0.65 en o.8i euro nieuwe 
oplagen aangetrofïFen. 
Het gaat om kenmerken 
van de stanscilinder 
voor hangoog en rillijn; 
een enkel kenmerk 
heeft een iets andere 
vorm gekregen of er zijn 
kenmerken bijgekomen. 

Ben kenmerk dat er niet 
is bijgekomen, maar tot 
dusver onopgemerkt is 
gebleven is het zoge
noemde 'kwastje', dat 
bij een van de achttien 
posities onderaan  op de 
afsnijding van het blokje 
 voorkomt. Dit kenmerk 
mag dan pas onlangs bij 
de 0.65 en 081 euro zijn 
vastgesteld, het komt ook 
al voor bij de zegel van 
0.59 euro 'zonnebloe
men'; die van 0.61 euro 

in: het typeMetsu en bij 
de zegel van 0.77 euro 
in het typeVermeer. 

Voor beide prioritywaar
den buitenland geldt 
dat de wijziging van de 
tarieven per i januari 
2006 met zich mee zal 
brengen dat de desbe
treffende hangblokjes 
uit de roulatie worden 
genomen. De tarieven 
gaan immers van 0.65 
naar 0.69 en van 0.81 naar 
0.85 euro. De buitenland
tarieven zonder priority 
(Beatrixzegels) gaan van 
0.61 naar 0.65 en van 
0.76 naar 0.80 euro. 

De Beatrixhangblokjes 
met het logo van TPGPost 
vallen in twee groepen 
uiteen: nog met een 
'zelfklevend' symbool 
(0.25, 0.50 en 3.00 euro), 
respectievelijk zonder 
dat symbool, maar met 
aan de voorkant de tekst 

http://wviw.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm


i l l i MÄMGtMBE GÖMÏieEtiltBt BtOEJ£S: 
££N AFGiSLOTEN VERZAMELGEBIED? 

In de afgelopen periode 
- zeg maar van 1995 tot en 
met 2005 - heeft de post 
diverse experimenten 
uitgevoerd en afgeslo
ten. Voorbeelden zijn de 
hangzakjes (1995-1998) 
en de hangboekjes van 
Gaspari (1998-2001). In 
beide gevallen betreft het 
verzamelgebieden die 
door gespecialiseerde ver
enigingen - in Nederland 
is dat Postaumaat - zijn 
opgepikt en uitgewerkt. 
Een gespecialiseerde cata
logus hiervan raag binnen 
enkele maanden verwacht 
worden. 

In het geheel niet 
opgepikt door enige 
studiegroep of gespe
cialiseerde vereniging 
zijn de geïntegreerde 
('zelfklever')blokjes die 
geen enkel han^&sell-ken-
merk vertonen. Het gaat 
om 25 verzamelobjecten 
die nog niet tot de bodem 
zijn uitgezocht en die ook 
nog niet prijsmatig zijn 
opgevoerd. 

De eerste zelfl<levende 
zegels verschenen in de 
Decemberzegelblokken 
(vanaf 1995). Na 2001 was 
het zo goed als afgelopen 
met deze verschijnings
vorm. Aanvankelijk werd 
voor de zelfklevende 
zegels alleen raster
diepdruk gebruikt; de 

'Creatief'-zegels (met aan 
beide zijden zelfklevende 
zegels) waren echter 
de eerste die in offset 
werden uitgevoerd. Alleen 
de 'Verhuis'-zegels en de 
Crouwel-cijferzegels wer
den door VValsall Security 
Printing vervaardigd. De 
twee blokken met bijplak-
zegels in euro's (begin 
2002) werden bij Joh. 
Enschedé vervaardigd, 
maar dat bleek duidelijk 
een te dure oplossing. 
In het vervolg werden de 
blokjes weer gegomd en 
getand vervaardigd. 

Hiermee zou het gebied 
afgesloten hebben kun
nen zijn, ware het niet 
dat (ook in 2002) de 
'Efteling-zegels - door-
Walsall gedrukt 'werden. 
Ze verschenen in een 
geïntegreerd hangboekje 
en werden daarnaast ver
vaardigd in een niet ge
heel afgewerkt boekje, ten 
behoeve van de postzegel
mapjes (mapje 263). In 
het laatste geval ontbreekt 
een slitperforatielijn, 
waarmee deze versie kan 
worden beschouwd als 
een 'geïntegreerd blok'. 
Een overzicht van de 
bedoelde 25 verzamelob
jecten vindt u hiernaast. 

Overzicht geïntegreerde blokjes (zelfklevend) 

cat.nr 

iBL OOI 
iBL 002 
iBL 003 
iBL 004 
iBL 005 
iBL 006 
iBL 007 
iBL 008 

IBL 009 

iBL OIO 

iBLoii 

iBL 012 

iBL 013 
iBL 014 
iBL 015 

iBL 016 

Uitgiftedatum en omschrijving 

in risterdiepdruk JESSP 
27.11.1995 20x55c Decemberzegels 
26.11.1996 20x55c Decemberzegels 
02.01.1997 20 voor uw verhuizing 
07.10.1997 10 Voor de baby 
25.11.1997 20x55c Decemberzegels 
02.01.1998 5x100c Priorityzegels 
02.01.1998 5Xi5oc Priorityzegels 
17.03.1998 lox voor het huwelijk 

in offset-druk JJBSSP 
22.09.1g98 lox creatief met zegels 

in rasterdiepdruk/ESSP 
24.11.1998 20x55c Decemberzegels 

in offset-druk/ESSP 
08.06.iggg 5x100c Rembrandt 

in rasterdiepdruk lESSP 
30.11.1999 20x55c Decemberzegels 

in offset-druk JESSP 
14.04.2000 5x100c 'De Nachtwacht' 
01.08.2000 5x110c 'De Nachtwacht' 
01.08.2000 5x110c 'Jeroen Krabbe' 

in rasterdiepdruk JESSP 
28.11.2000 20x6oc Decemberzegels 

in offset-druk J£SSP 
j iBL 017 14.03.2001 5x110c Rotterdam 2001 

iBL 018 
iBL 019 
iBL 020 
iBL 021 

iBL 022 
iBL 023 

iBL 024 
iBL 025 

Product 
barcode 

+0569 

+1238 
+1320 
+1436 
+1443 
+1788 

-

+1320 

+3928 

+4048 

+4345 
+4666 
+4642 

+4888 

+5304 

in rasterdiepdruk WalsaW Security Printing 
18.06.2001 iox5cCrouwel +5441 
18.06.2001 lox IOC Crouwel +5458 
18.06.2001 10x25c Crouwel +5465 
02.07.2001 20 voor de Verhuizing 

mrt alleen Euro aanduiding-

in offset-druk ;£SSP 
28.01.2002 5x o,02c Nikkeis 
02.01.2002 5x0,12c Nikkeis 

+7827 
+7810 

in rasterdiepdruk WaJsaH Security Printing 
28.01.2002 20 voor de Verhuizing +7667 
14.05.2002 5xEfteling3gc +8084 

Artikel
nummer 

951460 
961461 
970161 
971361 
971561 
980261 
980262 
980561 

981362 

981761 

990762 

991461 

200562 
201861 
201862 

201161 

210362 

214061 
214062 
214063 
216761 

224002 
224001 

226701 
220538 

Schrijven zegt meer (0.39, 
0.61, 0.76, 0.78 en i.oo 
euro). Omdat ook de 
cihndernummers per 
groep op een iets andere 
plaats staan, moeten er 
twee series portretcilin
ders in gebruik zijn. 
Dat Walsall Security Printing 
niet veel geeft om een 
juiste nummering van 
de cilinders hadden we 
al eerder gemerkt. 
Bij de groep van de 
0.39 euro lijkt het erop 
dat de cilinders vanaf 
een bepaald moment 
consequent worden 
doorgenummerd. In 
ieder geval heeft het 
eerste hangboekje met 
zegels van 0.78 euro met 
TPGPost-logo al meteen 
een cilindernummer W3 
gekregen. De vier andere 
waarden, nog met cilin
dernummer W2 (0.39, 
0.61, 0.76 en i.oo euro), 
zouden naar alle waar
schijnlijkheid in 2005 niet 
meer zijn bijgedrukt; al
thans niet na de druk van 
de zegel van 0.78 euro. 

Tot dusver bestond het 
enige gemeenschappelijk 
kenmerk van de W2-
cilinder uit een of twee 
horizontale krassen in het 
haar (zegel i). Volslagen 
onopgemerkt bleef echter 
een minuscuul stipje dat 
te zien is in het rode vlak 
boven (min of meer) het 
zesde rilgat van rechts. 
Dit stipje, dat op 9.5 mm 
van de stippen van de por
tretcilinder is verwijderd, 
is eerst bij de zegel van 
0.39 euro ontdekt en later 
ook bij de drie andere 
waarden. De conclusie 
moet dan ook luiden dat 
het een kenmerk van de 
portretcilinder betreft! 

De W2-cilinder is met 
het krasje in het haar op 
zegel I ook bekend bij de 
hangboekjes met zegels 
van 0.57 euro met open 
hangoog. Zou het kleine 
stipje in het rode vlak 
ook terug te vinden zijn 
bij deze 0.57-variant? 

http://22.09.1g98


SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

ONTBREKENDE PERFORATIEPENNEN 
BIJ GEBRUIK SCHEERPEFOAAT 
In de vorige aflevering 
van deze rubriek kwam 
een saillant kenmerk 
van het scheerperforaat 
aan de orde. De aan de 
gomzijde omgeslagen 
restjes papier en de dunne 
vliesjes in het perfora
tiegat zijn kenmerkend 
voor scheerperforatie. Er 
is echter nog iets dat tot 
dusver niet is beschreven 
in de Belgische filatehe, 
sinds de eerste zegels met 
scheerperforatie in maart 
2004 van de drukpersen 

in Mechelen rolden. 
Bij de zegels in de stand
aardformaten I en 3 is de 
zegelhoogte  gemeten in 
de richting van de omtrek 
van de drukcilinders 
(en dus ook die van de 
scheertrommels) gelijk: 
er zijn vijftien pennen 
verticaal geplaatst (de 
pennen die ook in hori
zontale rijen zitten daar
bij niet meetellend). Op 
de boven en onderrand 
van de blokken is ruimte 
voor een halve zegel  sa

men dus een hele. Waar 
de afsnijding zit, zou 
een pen kunnen worden 
weggelaten en dat zien we 
ook gebeuren  alleen niet 
consequent... 
De blokken i tot en met 
3 (respectievelijk i tot 
en met 5) zitten op de 
cilinder boven de blokken 
4 tot en met 6 (respec
tievelijk 6 tot en met 10); 
de cilinderomtrek is voor 
rasterdiepdrukcilinders 
van de Goebel 331.92mm. 
De trommels van het 

scheerperforaat moeten 
om goed te kunnen func
tioneren een wat grotere 
diameter hebben. Hoeveel 
groter? Een omtrek van 
drie of vier blokken? 
Wie een aantal blokjes 
met  bijvoorbeeld  de 
Posthoornzegels van 0.06 
en o.io euro bekijkt en ze 
met hetzelfde cilinder
nummer naast elkaar legt, 
kan het geluk hebben 
een boven of onderrand 
met een onderbroken, re
spectievelijk doorlopende 
tanding te vinden. 
Ook de blokken van tien 
met de Vogels (bijvoor
beeld die van 0.60 euro) 

of met koning Albert II 
zal ze met enig geluk 
kunnen aantreffen. Het 
gaat steeds om zeven 
pennen die duidelijk 
aanwezig zijn; dan wordt 
een pen overgeslagen en 
vervolgens zijn er weer 
zeven pennen of bij elkaar 
zijn ze steeds compleet en 
wel 15 pennen. 
Bij de wat koning 
Albert Ilzegels met de 
letter 'A' (die wat breder 
zijn) zit de afsnijding een 
stuk lager. De sprong 
valt duidelijk binnen de 
blokrand en ook lijkt het 
of de tanding iets opzij is 
gesprongen! 
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SURPRISE IN 2005: 
EEN ZILVEREN ZEGEL 

In Nederland werd in 
2001, aan het eind van de 
levensduur van de gulden, 
een zilveren zegel uitge
ven met een nominale 
waarde van f12.75. Deze 
zegel werd niet gedrukt 
bij een van de door de 
Nederlandse post gecon
tracteerde postzegeldruk
kerijen, maar door de Ko
ninklijke JVlunt in Utrecht 
'geslagen' op zelfklevend 
papier met dragerpapier. 
De zegels werden losge-
stanst en werden daarna, 
ter bescherming van het 
zilver, verpakt in een 
presentatiemapje met een 
doorzichtig plastic dek
sel. Het was duidelijk dat 
dit product niet zozeer op 
postzegelverzamelaars 
was gericht, maar eerder 
op muntenverzamelaars 
en mensen met een 
sentimenteel gevoel voor 
de verdwijnende gulden. 
Het postaal gebruik van 
de zilveren zegel was 
door de post echter wel 
degelijk voorzien (althans 
in theorie): dezegel 
diende ter frankering van 
een aangetekende brief 
Het ontwaarden met een 
netje geplaatst dagte
keningstempel leverde 
praktische problemen op: 
de combinatie van inkt en 
zilver had een onleesbaar 
stempel tot resultaat. Om 
toch eerstedagenvelop-
pen te kunnen maken 
moest Walsall Security 
Printing heel zorgvul
dig een degelstempel 
gebruiken. Wie zelf 
een mooi gestempelde 

envelop wilde hebben, 
kon van een speciale 
afstempelfaciliteit van 
PTTPost gebruiik maken. 
Kortom, zonder veel 
protest werd de Ne
derlandse verzamelaar 
een product in de maag 
gesplitst dat toch maar 
beslist onder de categorie 
postzegels moest vallen. 
Zonder protest overigens. 

mapjes zijn gehaald. 
Afgelopen zomer - op 25 
juli 2005 - werd ook de 
Belgische verzamelaar 
met een zilveren-zegeldi
lemma geconfronteerd. 
Negeren of boycotten? Of 
toch maar slikken, onder 
begeleiding van een 
kritische kanttekening? 
Hoe dan ook, in weerwil 
van de ervaringen die in 

van een adequate verpak
king. De 'frankeerwaarde' 
doet eveneens aan de 
Nederlandse denken 
- vier euro is het tarief 
voor aangetekende brie
ven en die zouden puur 
theoretisch geredeneerd 
met zo'n zegel kunnen 
worden gefrankeerd. 
Het grote verschil met de 
Nederlandse zegel is dat 
de verkoopprijs van het 
product niet overeenkomt 
met de nominale waarde. 

Zilversn zegels van Nederland 
(boven) en België (hiernaast): ...moet 
de verzamelaar er blij mee zijn.' 

want de georganiseerde 
filatelie in Nederland 
is door ervaring wijs 
geworden. Een door de 
officiële posterijen als 
'postzegel' aangemerkt 
product wordt toch 
altijd als iets onmisbaars 
gezien: immers, bij het 
ontbreken van zo'n zegel 
in je collectie heb je een 
'incomplete' verzameling. 
Nu, vier jaar later, blijkt 
het zilver te zijn gaan 
oxideren (het vertoont 
een bruinrode kleur) 
en dat dan vooral bij de 
exemplaren op eerste-
dagenveloppen en zegels 
die uit de presentatie-

Nederland waren opge
daan, besloot De Post in al 
haar wijsheid om in het 
kader van het 175-jarig 
bestaan van België (c.q. 
25 jaar federatief verband) 
ook een zilveren zegel 
uit te brengen. Sterker 
nog, de Nederlandse 
technische expertise werd 
ten volle benut, onder 
het volledig voorbij
gaan aan praktische en 
filatelistische bezwaren. 
De 'zegels' van 4 euro 
zijn, net als de Ne
derlandse destijds, 
'geslagen' bij dezelfde 
Koninklijke Munt in 
Utrecht en ook voorzien 

Er moet tien euro voor 
worden betaald, dus zes 
euro voor de verpakking. 
In Nederland kostte de 
verpakking niets extra (of 
hooguit twee kwartjes, 
zoals bij elk presentatie
mapje). Voor de verpak
king van het Belgische 
product tekende de 
Nederlandse albumfa
brikant Davo en die deed 
dit - terecht natuurlijk 
- niet voor niets. Een 
gedachtensprong naar 
de scheve verhouding 
tussen nominale waarde 
en productprijs van de 
Nederlandse prestige-
boekjes dringt zich op. 

Zit daar soms ook een 
albumfabrikant achter? 
En hoe wordt de enorme 
verpakking van de 
Belgische zilveren zegel 
eigenlijk door de album
fabrikant opgevangen in 
het album België? Gaat 
het zover dat de Davo-
verpakking ten behoeve 
van het Davo-album in de 
prullenbak moet verdwij
nen? Als iemand dat ooit 
al serieus zou overwegen 
- niet doen! Zorg er op 
z'n minst voor dat de 
directe bescherming 
van de zilveren zegel in 
stand wordt gehouden! 
En ja, ook het intern 
ontwerpbureau van 
De Post heeft weer een 
aardig product neerge
zet - de ontwerpers zijn 
- u raadt het al - Myriam 
Voz en Thiery Martin. 
Heeft men in België nooit 
gehoord van 'openbare 
aanbestedingen'? Voor 
het papiergebruik bij 
postzegels in België was 
dit 25 jaar geleden al aan 
de orde. En in Polen wor
den sinds begin 2005 alle 
postzegels ontworpen 
door de dames van het 
ontwerpbureau van Marta 
Dziekanska, dat de voor 
het eerst doorgevoerde 
openbare aanbesteding in 
Polen voor het ontwer
pen van postzegels heeft 
gewonnen! Het legertje 
Poolse ontwerp(st)ers van 
wereldfaam was daar niet 
blij mee - de ontwerper 
van de huidige Poolse 
langlopende frankeer-
series met boerenhoe
ven en stadsschoen 
- Andrzej Gosik - werd 
gewoon uitgerangeerd. 

NAGEKOMEN 
EMISSIES IN 2005 

Het duidelijke beleid van 
de De Post om zelfklevers 
uit te geven voor het plak
kende publiek heeft voor 
verzamelaars tot gevolg 
dat bij een aantal emissies 
behalve 'gewone' blokken 
van tien ook hangboelqes 
met tien zelfklevende 
zegels worden uitge
geven: geïntegreerde 
hangboelqes. We hebben 
nu dus naast hangboekjes 
met langlopende zegels 
(bloemen, ontwerp André 
Buzin) en semi-perma-
nente zegels (geboorte, 
huwelijk, e.d.) ook hang
boekjes met gelegen-
heidszegels. Recent ver
schenen hangboekjes met 
tien zegels van 0.50 euro 
'Chrysant' (12 september 
2005), 66" hangboekje 
met tien zegels van 0.50 

euro 'H.C. Andersen' (10 
oktober 2005) en een 
hangboekje met 'Kerst-
man'-zegels van 0.44 
euro (31 oktober 2005). 

Niet aangekondigd in 
het eind 2004 bekend 
gemaakte emissiepro
gramma 2005 waren 
twee blokken met zegels 
gewijd aan koningin As
trid, die in 2005 honderd 
jaar zou zijn geworden. 

maar al in 1935 bij een 
auto-ongeluk om het 
leven kwam. Of er nu een 
zegel gewijd had moeten 
worden aan haar hon
derdste geboorte- of aan 
haar zeventigste sterfdag, 
gezien de populariteit 
van koningin Astrid had 
De Post toch gerust een of 
meer zegels netjes kun
nen inplannen. Waarom 
dat niet gebeurd is? 
Op 31 oktober 2005 ver

schenen een blok met tien 
zegels (vijfmaal twee) van 
0.44 euro zonder prior en 
een blok met één zegel 
van 0.80 euro. De zegels 
zijn ontworpen door 
Myriam Voz en Thierry 
Martin aan de hand van 
foto's van de hoffoto-
graaf R. Marchand. 
De zegels van 0.44 euro 
zijn - net als het blok 
met de zegel van 0.80 
euro - in rasterdiepdruk 
uitgevoerd op een van de 
Mechelse Goebel-persen, 
vermoedelijk de Goebel-i 
(zonder de scheerper-
foratie-inrichting). De 
afmetingen van de zegels 
van 0.44 euro komen 
overeen met formaat 3 
(27.66 bij 40.2mm); de 
perforatiemaat is 11'/^ (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal), waarbij 
de korte zijde de cilin-
deromtrekrichting verte

genwoordigt. De zegel in 
het blok heeft standaard
formaat 4 (38.15 bij 48.75 
mm); de perforatiemaat 
is atiemaat van 11'/ (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal). De kor
te zijde correspondeert 
met de omtrekrichting 
van de cilinder. Vermoe
delijk zijn er zes blokken ^ 
(driemaal twee) op de = 
drukcilinders geplaatst. ^ 
De blokken met zegels ^ 
van 0.44 euro zijn in vier s 
panelen op de cilinder ^ 
geplaatst, waarbij de ^ 
twee panelen links en ^ 
rechts kopstaand ten ^ 
opzichte van elkaar < 
staan. De perforatie loopt ^ 
door in de linker- en 
rechterrand. Onder is XQ| 
er met één gat doorge-
perforeerd, boven niet. 
De productbarcode 
staat op de onder
rand: 24549(?). 
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VERZAMEL DE 
KERSTPOST 
In 1987 verschenen de 
eerste Decemberzegels. 
Er was een vereniging 
waar ze alle December
zegels van dat jaar bij 
elkaar probeerden te 
krijgen. De leden bewaar
den de enveloppen en 
kaarten en vroegen aan 
vrienden en familie om 
ze niet weg te gooien. 

In januari gingen ze met 
zijn allen om de tafel zit
ten om te kijken of ze alle 
zegels op een envelop of 
kaart hadden. Voor alle 
leden bleek er een com
plete set te zijn. leder 
maakte daarna albumbla
den om de poststukken 
netjes te bewaren. Het is 
te hopen dat de kinderen 
hun verzameling uit 1988 
bewaard hebben. Nu, 
17 jaar later, is het niet 
meer zo eenvoudig om 

^ de complete serie van 
= 1987 bij elkaar te krijgen. 
~ Maar waarom zou je niet 
^ de kerstpost van dit jaar 
~ bewaren? je zult zien 
* dat het niet zo eenvou
!:::; dig is om alle zegels op 
= een poststuk te krijgen. 
^ Zeker de Goede Doelen
►j zegels kom je niet veel 
^ tegen. Maar met het 
— nodige speurwerk en de 

hulp van de leden van je 
club zul je een heel eind 
komen. Maak er mooie 
albumbladen bij en over 
een paar jaar heb je iets 
bijzonders in de kast! 

BIJZONDERE KERSTPOST 

De oude prinses Wilhel
mina, de oma van konin
gin Beatrix, hield ervan 
dat alles goed geregeld 
was. Ze zorgde er dan 
ook voor dat de kerst
kaarten die verstuurd 
moesten worden al m 
november klaar waren. 
Voor de kerstwensen van 
1962 had ze een mooi 
schilderij uitgekozen, 
dat ze ooit eens zelf had 
geschilderd. Toen de 
prinses op 28 november 
van dat jaar stierf lagen 
de kerstkaarten keurig 
voor verzending gereed. 
Haar dochter, koningin 
Juliana, vond dat ze die 
kaarten niet in de prul
lenbak mocht gooien. Ze 
gaf opdracht om kerst
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VOOR EEN GELIJKKJIG KERSTFEEST 

A^i^c^^t^:^^ 
wensen van haar moeder 
gewoon te vesturen. Zo 
kregen veel mensen dat 
jaar een onverwachte 
kerstgroet. Koningin 
Juliana had er een briefje 
bij gedaan waarin ze 
uitlegde dat haar moeder 

dit zo gewild zou heb
ben. Op de envelop was 
de tekst van de afzender 
een beetje aangepast 
door middel van een 
opgeplakt strookje. In 

plaats van "De Particulier 
Secretaresse van Pirnses 
Wilhelmina" stond er nu 
"De Particulier Secreta
resse van wijlen Prinses 
Wilhelmma". 
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DRIEKONINGEN 

CESKAREPUBLIKA 

Vind je ze ook niet 

getjes? Op 6 januari 
wordt overal ter wereld 
het feest van Drieko
ningen gevierd. Net 
als dit drietal verkle
den kinderen zich dan 
als de drie koningen 
Kasper, Melchior en 
Balthasar. In het Bij
belverhaal volgen de 
drie koningen de Ster 
van Bethlehem, deze 
jongetjes hebben het 
veel makkelijker. Zij 
reizen per vliegende 
ster! 

LEKKERE 
KERSTAPPELTJES 
Waarom werd er in 
IJsland een kerstpostze
gel uitgegeven met een 
appeltje? Het antwoord 
is simpel. Nog niet zo 
heel lang geleden was 
het daar in de winter niet 
mogelijk om fruit te eten. 
Met de kerstdagen kwa
men er altijd heerlijke 
appels voor de kinderen 

mm mmm HMM 
KERSTCADEAU 

jDe post van Groenland 
fheeft ook dit jaar weer 
leen kerstpostzegel
..boekje uitgegeven. Op 

e kaft zien we een 
jongetje dat met zijn 

land zijn koud en 
donker, maar het is 
wel duidelijk dat het 
jongetje daar geen 
last van heeft. Hij gaat 
de warmte en gezel
igheid van zijn huis 

uit de VS. Jongen oud 
verheugde zich al weken 
van tevoren op deze 
traktatie. Tegenwoordig 
IS fruit m de winter ook 
op IJsland niet meer zo 
bijzonder. Maar met de 
kerstdagen denken de 
IJslanders altijd aan die 
verrukkelijke kerstappels 
van vroeger. 

«hond naar huis gaat. 
I Onder zijn arm heeft 
thi j een cadeau dat hij 
|net heeft gekregen. 

e winters in Croen

tegemoet, dat vanwege 
kerst versierd is. En 
een ding is zeker...hij 
heeft in elk geval al één 
kerstcadeau! 

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

wijzigingen, veranderingen in abonnementen, etc. graag doorgeven aan de 

128, 4286 EE Almkerk, telefoon: 0183  40 39 52 
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Kennen jullie het 
prachtige kerstver
haal? De koning 
van het land wilde 
zijn volk tellen. Dat 
moest gebeuren 
in de stad waar 
men geboren was. 
Daarom gingen de 
mensen op reis. 
Ook jozef en Ma
ria gingen op weg, 
zij moesten naar 
Bethlehem. Toen ze 
daar aankwamen 
zochten ze een 
hotel. Maar er was 
alleen nog een plekje 
vrij in een stal. Ma
ria was zwanger en 
die nacht kreeg zij 
haar baby. De baby 
was Jezus Christus. 

We vieren 
Kerstfeest! 
Iedereen denkt aan 
iets anders als we 
Kerstfeest zeggen. 
Dat klopt ook wel, 
want met Kerst 

heb je te maken 
met heel verschil
lende dingen. Denk 
maar eens mee: de 
geboorte van Jezus, 
een kerstboom, 
kerstliedjes zingen, 
kaarsen, engelen, 
een kerstman, 
sneeuw, lekker eten, 
kerstkaarten verstu
ren, en misschien 
ook wel belangrijk: 
cadeautjes!! 

Hoe zit dat dan 
precies? 

Dat zal ik je eens 
vertellen. En je zult 
de zegels die er bij 
horen makkelijk kun
nen vinden, leder 
land geeft graag 
kerstzegels uit, dus 
je hebt grote keus. 
Maak er wat moois 
van! 

Het feest van het 
licht 

geloofden in natuur
goden. Ze maakten 
lawaai om de boze 
goden weg te jagen. 
Ze dansten om 
een boom die altijd 
groen bleef Ze vier
den eind december 
feest, want ze wisten 
dat de zon weer lan
ger bleef schijnen. 
En zon betekende: 
leven! 

Het Christelijk 
geloof 

Tweeduizend jaar 
geleden werd het 
christelijke geloof 
bekend. Maar hier 
wilden de mensen 
er niets van weten. 
Weet je, zeiden de 
monniken tegen de 
mensen, Christus 
werd geboren in de 
tijd van het licht-
feest. Dat vonden de 
mensen al beter. Nu 
wilden ze het hele 
verhaal wel horen. 

De Kerstman 
En die kerstman 
dan, vraag jij, wat 

heeft hij met Chris
tus te maken? Het 
antwoord is: niets! 
De kerstman is 
eigenlijk onze Sin
terklaas, maar dan 
in een ander land. 
Waarom rijdt hij op 
rendieren door de 
lucht? Omdat het 
paard (van Sinter
klaas) niet door de 
sneeuw kan lopen. 
Daarom hebben de 
mensen bedacht dat 
hij rendieren heeft. 

Kerstliedjes 

Héél vroeger woon
den hier mensen die 

De vroegere mensen 
die in natuurgoden 
geloofden, dansten 
en zongen om de 
boze goden weg te 
jagen. Dus wij.... 
begin je het te be
grijpen? 

De witte kerst 
We vinden het 
prachtig als de we
reld wit is met kerst. 
Waarom? Omdat het 
buiten in december 
zo zwart en donker 
is. Maar de sneeuw 

bedekt de modder 
en de donkere aarde: 

alles wordt helderen 
schoon. Na decem
ber beginnen we 
met frisse moed aan 
een nieuwjaar. 

De zilveren ballen 
in de boom 

De kerstboom is een 
boom die zijn blade
ren niet verliest: een 
dennenboom. De 
zilverkleurige ballen 
maken dat alles nog 
lichter wordt. 

Nog iets? 

Misschien heb je 
een kerstzegel waar
van je de afbeelding 
niet begrijpt. Teken 
hem na en stuur dat 
naar me toe: Wil-
leke, Valkehorst 5, 
2675 WD Honselers-
dijk. Ik wil niet zeg
gen dat ik alles weet, 
maar ik wil je helpen 
een mooi albumblad 
te maken. 

(ytoeAe-v \JOf*^ 
Xj^iJJj^ 



Postvervoer in de dier« 
SABI DE POSTOLIFANT 
Bij ons is het nog nooit gebeurd, maar in de Weense 
dierentuin is al twee keer post vervoerd door dieren 
die daar leven. Misschien een idee voor Burgers' Zool 
Sinds 25 juni 1993 kent Oostenrijk olifantenpost. Een 
olifant moest een aantal zakken post vervoeren van de 
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An die 
UN PA - Wien 
Postfach 900 
A-I4O0 Wien-
Vereinte Nationen 

dierentuin Schönbrunn naar postkantoor 1130 in We
nen. Het idee voor deze speciale vorm van postvervoer 
kwam van de directeur van de dierentuin. Dr. Helmut 

^ereli''' °^ ̂ ^ 

Pechlaner. Toen J ' J • / i f y *t f 
begin 1993 een 
serie post
zegels ver
scheen met 
ais thema 
"Bedreigde 
diersoor
ten", vond hij dat men op deze 
manier erg veel aandacht zou trekken. Samen met de 
PTT van de UNO en vooral door het stimulerende werk 
van de leidster van de UN PA Wenen, mevrouw Ricarda 
Tourou, werden de plannen uitgewerkt. Vrijdag 25 juni 
1993 om vier uur precies stond de olifant Sabi voor het 
apenhuis klaar om de 23.863 kaarten naar het post
kantoor te brengen. Een groot aantal bezoekers van de 
dierentuin en ook postzegelverzamelaars, volgden Sabi 
op zijn historische tocht door Wenen. Televisie en kran
ten besteedden veel aandacht aan deze olifantenpost. 
De post van de UNO, de uitgever van de postzegels 
met bedreigde dieren, maakte een bijzonder stempel, 
waarmee de kaarten werden afgestempeld. 

RENTIEBSCHLITTENPOST 

lm Schónbrunner Tiergartei 
am 6 Dezember 1994 
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RENTIERSCHLITTENPOST IN SCHÖNBRUNN 

In het hoge 
noorden van 
Finland en 
Siberië zijn 
door rendie
ren voort
getrokken 
sleden soms 
de enige mo
gelijkheid om 
post te ver
voeren. Die 
rendieren zijn trouwens 
neven van de kariboes 
waarover ik zal vertellen 
in een ander verhaaltje. 
En die kariboes dachten 
er niet over om met post 
te gaan rondsjouwen. 
Hun neefjes doen dat 
dus wel. je snapt soms 
niets van dieren. 
Tegenwoordig worden 
rendieren niet meer 
ingezet daar in het barre 
noorden. Helikopters 
vervoeren nu de post 
als de boel onder de 
sneeuw ligt. Maar in de 
Schönbrunner Tiergarten 
in Wenen hebben ze in 
1994 toch weer rendieren 
voor een slee gespannen 

om post te vervoeren. In 
de kersttijd vonden ze 
het toch wel romantisch 
om zo'n slee met een 
kerstman post te laten 
brengen naar postkan
toor 1130, hetzelfde 
kantoor waar de olifant 
Sabi een jaar eerder ook 
post had gebracht. Op 6 
december 1994 vond de 
rit plaats. De creativiteit 
van de "poststukken
makers" is grenzenloos. 
Zij fabriceerden een 
prachtige genummerde 
envelop, plakten daar 
een kerstzegel op. De 
PTT zorgde voor een 
mooi stempel en ... klaar 
is de kerstman. 

EEN KAARTJE VAN DE 
PRESIDENT 
Als je ooit eens president 
wordt van de Verenigde 
Staten moetje heel aardig 
zijn voor de inwoners 
van je land. Zo hoorde 
ik onlangs dat president 
George W. Bush en zijn 
first lady Laura rondom 
kerstmis 2003 maar liefst 
1 miljoen kerstkaarten 
verzonden. Deze kaarten 
werden alle per eerste 
klas post verstuurd. Dit 
kostte 370.000 dollar. 

#R91%i 
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Als afzender stond in 
gouden letters vermeld 
"The White House Was
hington D.C. 20500" en 
daarbij ook nog het wapen 
van President Bush. De 
kerstkaarten werden 
in Texas (daar komt de 
familie Bush vandaan) op 

de post gedaan. Of Bush 
met zijn miljoen wens
kaarten in het Guinness 
Book of Records terecht is 
gekomen, weet ik niet. De 
voorganger van George W 
Bush President Bill Clinton 
deed het eenvoudiger. Hij 
kwam jaarlijks met kerst 
aan zo'n 400.000 kerst
en nieuwjaarswensen, die 
hij verzond in eenvoudige 
enveloppen als drukwerk. 
Overigens ontving presi
dent Bush onlangs een 
bijzonder verjaardagsca
deau. Toen hij op bezoek 
was in Denemarken kreeg 
hij van de Deense premier 

Rasmussen een sene 
postzegels uit Groenland. 
Alle postzegels van Groen
land zijn in Denemarken 
gedrukt met uitzondering 
van een serie die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
werd uitgegeven. Deze 
sene staat bekend als de 
"Amerikaanse uitgifte" 
omdat die in de VS is 
gedrukt. Met de keurig 
ingelijste serie postzegels 
kreeg de 59ste verjaardag 
van de Amerikaanse presi
dent een leuk filatelistisch 
tintje. 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
IK VERZAMEL POSTZEGELS, OMDAT... 
Jeugdleider Toon van de StampKids Club heeft zijn 
leden gevraagd om een stukje te schrijven voor De 
Posthoorn. Het onderwerp was "Ik verzamel postze
gels, omdat...." Een aantal leden klom in de pen. Hier 
volgt een eerste selectie. 

Mijn naam is Laura Del
rue. Ik kreeg echt de pas
sie te pakken toen mijn 
moeder de postzegels 
van brieven spaarde voor 
een kennis. Daardoor 
wakkerde dat m mij aan en 
kreeg ik echt de microbe 
om zelfde postzegels die 
mijn moeder bijhield en 
uitknipte te houden. Mijn 
verzamelwoede kende in 
het begin geen grenzen 
mede door de hulp van 
mijn vader kochten we 
mooie series op internet 

al sinds ze jong was. Dus 
toen ik oud genoeg was 
ging ik ze ook sparen. 
Ik spaar zelf Engelse 
postzegels en hele mooie 

opa zien." Nou, hij vond 
ze heel mooi. Hij heeft 
vroeger namelijk ook 
gespaard. Doei, 
Ellne Moree (lo) 

Mijn naam is Wesley van 
Boxel en ik ben 12 jaar. 
Ik verzamel nu reeds i 
jaar postzegels. En ik niet 
alleen. Iedereen van mijn 
familie en kennissenkring 
verzamelt mee voor mij. 

via EBAY juist van België. 
Ik sloot me ook aan bij 
de Post en bij de Stamp
Kids club. Ik klasseer 
graag mijn postzegels 
en ik kijk er ook veel 
naar. Dat was het zo een 
beetje. Aan alle post
zegelverzamelaars de 
groetjes van Laura (10) 

Ik spaar postzegels eerst 
alleen van Europa maar 
nu van de hele wereld. 

Mijn neef spaarde ook 
eerst Europa en nu de 
hele wereld. Leuk, hè! Ik 
ruil niet zo vaak met mijn 
neef Pas hadden wij een 
verjaardag dus ik nam 
voor in de auto postze
gels mee, toen zei mijn 
moeder: "Laat ze aan je 

Ik heb reeds 5 boeken vol 
met zegels van overal. 
Op dit moment verzamel 
ik nog alle zegels. Maar 
ik denk dat als het zo 
blijft verder gaan, ik moet 
gaan kiezen welke zegels 
Ik het liefst wil verzame
len. Want ik vrees dat 
het er anders veel te veel 
worden. Maar voorlopig 
ga ik nog even verder 
zoals ik bezig ben. Mijn 
nonkel heeft vroeger ook 
zegels verzameld en die 
heb ik nu gekregen van 
hem. Daar zitten zelfs 
zegels tussen van begin 
jaren 1900. Die zijn bijna 
100 jaar oud en ik ben 
zelf nog maar 12 jaar. 
Misschien kan ik later als 
ik oud ben mijn zegels 
ook weer doorgeven aan 
iemand die dan maar 12 
jaar is. Dan heeft die wel 
héél oude zegels. 
Groetjes, 
Wesley (12) 

Ik spaar postzegels 
omdat ik ze mooi vind en 
omdat het in de familie 
zit. Mijn oma spaart ze 

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

Magyar Posta postzegels. 
Mijn mooiste postzegel 
is een postzegel 
van Hongarije uit 1986. 
Je kunt er de herovering 
van de Burcht van Boeda 
door Karel van Lotharin
gen in 1586 op zien. Ik 
hoop nog een hele lange 
tijd door te gaan met 
postzegels sparen. 
Steffie Southall (17) 

SCHRIJF ONS OOK! 
Wil je ons ook iets vertel
len over je verzameling? 
Klim in de pen en stuur 
je verhaal naarde 
redactie van 
De Posthoorn, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Als je het leuk vindt 
mag je een foto van 
jezelf meesturen en 
een postzegel die je 
graag afgebeeld zou 
willen hebben. Je krijgt 
het natuurlijk allemaal 
weer terug met als 
extraatje een kleine 
verrassing 

f PUZZEL 
DECEMBER 
Dit is een puzzel 
voor iedereen die 

De Posthoorn leest, 
junior en senior! We laten 
3 fragmenten zien van 
Nederlandse postzegels. 
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Welke postzegels zijn 
het? Schrijf de NVPH
nummers op en stuur 
deze in een envelop 
naar de redactie van 
De Posthoorn, 
De Goedemeent i , 
1447 PT Purmerend. 
Vermeld ook duidelijk 
naam en adres. De 
antwoorden moeten 
voor 15 februari 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 Nederlandvelletje 
2005 onder de goede 
inzenders. 

OPLOSSING PUZZEL 
JULI/AUCUSTUS 1 
1. Engeland, 2. i en 2 apnl, Bur

gers' Zoo; 3. Olga Husson, 
4. Herdershond; 5. Roos Pla

quette; 6. Norton & BSA; 
7.75 jaar; 8. c pinguïn 
Na loting werden prijsjes 
toegekend aan Pauline Terpstra 
(Zevenhuizen), Elme Bakker 
(Renkum) en Michael Nouwens 
(Utrecht) 

Gefeliciteerdj 

OPLOSSING PUZZEL 
JULI/AUGUSTUS 2 
1.1457; 2.1785, 3.1276. Na lo

ting werd een Mooi Nederland

velletje toegekend aan 
Arnoud Prinsen uit Beerta. 

Proficiat! 

ickrijjvndstrijd vtuü/ Toon. Het U unl cUddelijk dat 
julUe' LoL kehbeM/ Uv ket^stz^eU mrzAAMAle*v. tic 
koop^ dat juUle^ er noa LoAia ittee^ door zMÜeM/aaxm/. 
ALS belonina tnor de^ LeMJce' brUAre*v keh UcjuMle' e^eM/ 
axxjrdlßkeldje^ ae^tuM^d. ALS ket aoe^ U (vehbe*vjuilie^ 
dat oM ofiti/mtae*v. julUe^ (coniU4i/ todv oofc aMenuuvL 
fuiar de VOA mm/ de^Jeuad/UAteUe^ Uv Buraers' Zoo f 
Moetje^ doe*v koor, ket ivordt keel era LeuJc! 
Ee*vfUateilitUcke^aroet i/tuiy, 

■' ' J^^ QroeKeveld 

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

http://www.stampkids.org
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De 
Schöppe 20, 7609 CB 
Almelo, ©0546-864988, 
scormeiJ£r.2@planct.nI. 
Federatie I.V. Philatelica: 
J.M.G. van Mullekom, p/a 
Zwaardvegersgaarde 130-132, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465. 
De Globe: A. van Reenen, 
Aagje Dekenweg 57, 3906 
WKVeenendaal. 
Jeu^dFilatelie Nederland: mw. 
W. ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers-
dijk, ©0174-631015, 
swilleke.tn b@ujxs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE 
Aalsmeer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Dui
venvoorde 5, 7608 KT 
Almelo, ©0546-861525, 
»b.karsch@hccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAImere; mw. E.M. Slok
ker, Kreeftstraat 37,1317 KP 
Almere, ©036-5341427, 
Alphen aan den Rjjn: 
NVPV; P. van der Poel, Saf
fierstraat 49, 2403 XL Alphen 
aan den Rijn, ©0172-421332, 
Bpm. vdpoe!@tisca li. n I. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
AFV; O.A. Montfrooy, Alberik-
pad 23, 3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen; J.M. Korver, 
Saturnus 25,1188 EB Amstel
veen, ©020-6435403. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Reijer 
Spreijstraat 12,1391 GA 
Abcoude, ©0294-283962. 

'^ AV 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
S Elpermeer63,1025 AB Am-
'-' sterdam, ©020-4922810. 
-= ASV Shell Filatelie; J.E. Ho-
^ lewijn, Shell International 
s Chemicals BV, Postbus 
^ 38000,1030 BN Amsterdam, 
U-. ©020-6302006. 
° PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
ïï Dissel 39,1141ZM Monnic-
^ kendam, ©0299-654163. 
< FV 'Statuut 80'; P.J. van Ros-
^ sum, Voordewind 17,1034 

KS Amsterdam, ©020-
8 7 0 ^331789. fax: 020-6313467. 
Ql £ PVPostaumaat;H.L.J. 

van den Brink, Beetho-
venstraat 186-2,1077 JX 
Amsterdam, ©020-6764098, 
Hsecretaris@postautomaat. m. 
Amsterdam-Noord: 
PVAmsterdam-Noord; P. van 

Veen, IJplein 566,1021 NA 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; K.E. de Vries, Wilder
nislaan 13, 7313 BB Apel
doorn, ©055-3554110. 
FV'De Globe'; A.Maas, 
Klompstraat 29, 7311 CR 
Apeldoorn, ©055-5223655, 
«arendmaas@daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, 
W. v.d. Bosstraat 22, 9901 
GS Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen; mw. M. Schuur-
mans. Maasstraat 51b, 5944 
CB Arcen, ©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV J-E. Huiskes, Win
schotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, ©026-3231678, 
sj_huiskes@hetnet. nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839, 
Hr.tenhoedtoi@chello.nl. 
Assen: 
WPV Assen; Y. Postuma, 
Volmachtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413. 
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Baarn: 
PVBoarn; A.C. Engelberts, 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeue-
dorp; T. van Leeuwen, Jan 
Benninghstraat43,1181 SB 
Amstelveen, ©020-6415022. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P.Broe-
kema, Amersfoortsestraat 
31, 3772 CE Barneveld, 
©06-12398602, ^deglobe-
barncucld@u)anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP 
Bergen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mwJ.M.C.C. 
Obels-van de Water, Gaard 
37, 6641WN Beuningen, 
©024-6772085. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; R.v.d. Runst-
raat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, 
©0251-224078. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'HetPostmerk';Mu). A. M. 
uan der Mark, Korhoenlaan 8, 
3721 EC Bilthoven, ©030-
2290466. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 
38, 5863 BN BUtterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 
NVPV S. Vellekoop, Konin
ginneweg 158, 2411XW 
Bodegraven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De 
Schöppe 20, 7609 CB Al

melo, ©0546-864988, »cor. 
meijer@hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV E. Stammers, 
Kievitstraat 52, 2771 TD 
Boskoop, ©0172-214592, 
tï3estammers@hetnet.nl. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H. Bruins, 
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bruins@planet.nl. 
Boxtel: 
WBV J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
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PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23, 4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpol-
ders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der 
Wekken, Mast 70, 8081 NE 
Elburg, ©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'DeGlobc';C.W. Stolk, 
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Eerbeek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Venamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brin
klaan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-&Lekstreek; J. Alberts, 
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terdam, ©010-4508474. 
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PVCastricum; M.J. Kramer, 
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PVCoeuorden e.o.; J. Bakker, 
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Delden: 
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Delfzijl: 
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PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB 
Dieren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'DeGlobe';L.A. Hagers, 
Bosraanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315-655010. 
Doesburg-Hengelo (GId): 
FV 'De Globe'; J.E van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR 
Doesburg, ©0313-474317. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36,7009 MJ 
Doetinchem, ©0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV'DePostjafler';R.C. 
Vos, Van Slingelandtlaan 
20, 3311 DS Dordrecht, 
©078-6146165, »vos. 
lui|ten@i2move.nl. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkuiartier'; dr. 
R. Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. A.P. 
Schippers-Hooglugt, De 
Fazant 19, 8251 MP Dronten, 
©0321-313329. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 
6651 CR Druten, ©0487-
514353-
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, 
dr. Schaepmanstraat 37, 

6931 DM Westervoort, ©026-
3118740. 

Echt: 
Philatelisten-Verenî ing Echt; W. 
Utens, Molenweg ig, 6049 
GA Herten, ©0475-330788. 
PhVGelre-Gulick/Echt;Vic 
Bours, Irenelaan 6, 6114 BS 
Susteren, ©046-4492604. 
Edam/Volendam: 
P.V 'Evopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, 
Wilterdinkstraat 22, 6712 
EC Ede, ©0318-638634, 
>äg.radstaat@hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Eist: 
FV'De Globe'; J.G.C, de Wolf, 
Galgenplek 9, 6662 VS Eist, 
©0481-376064. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica;!. Gerbens, 
Noordzoon 48, 8316 CJ 
Marknesse, ©0527-201960, 
Kj.flerbens@planet.nl. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; S. Vermeer, 
Borgerbrink 41, 7812 NB Em
men, ©0591-617023. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
EPV; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-
Raebel, Burg. Renkenlaan 
4, 8162 CW Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerce/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringv-
het, ©0187-611542. 
Goes: 

\ FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
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minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113

227945
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, 
van Eedenstraat 42, 7471 ZR 
Goor, ©0547273033. 
Gorinchem: 
PVGorincheme,o.;W. Bok, 
Overheicop 30,4145 KT 
Schoonrewoerd, ©0345
611614, wu)imbok(3)hetnet.nl. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK 
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, 
Benvenutolaan 8, 2253 AH 
Voorschoten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haag; J. Ritter, 
Kamillestraat 30, 2565 RC 
Den Haag, ©0703681412. 
PC 'De Kring'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541 VM 
Den Haag, ©0703297787. 
PV 'Vredestein'; P.W. van de 
Nes, Rietvoorndaal 160, 
2553 NN Den Haag, ©070
3976965. 
PV'sGroucnhoflee.o.; J. 
Alsemgeest, Zwedenburg 
254, 2591 BM Den Haag, 
©0703473547. 
Groningen: 
IVPhilatelica;D. Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX 
Haren (GR), ©0505344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Groningen, 
©0505018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P Huyg, Spaarnrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
®0235263267(na ig.00 
uur). 
IVPhilatelica;H.J. Hoon
ing, Halbertsmastraat48, 
2035 CH Haarlem, ©023
5362980. 
HPV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, 
Dorsersstraat 79, 2151 CG 
NieuwVennep, ©0252
673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVS.P.A.; J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©0204974024. 
Harderwijk: 
PV Harderuiijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ 
Harderwijk, ©0341413653. 
HardinxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist'; A.C.J. 
van Baaren, De Buurt 
45, 3372 DB Boven
Hardinxveld, ©0184618112, 
i»Jarjanvanbaaren@hetnet.ni. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugouiaard e.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665. 
Heerlen: 
PVHeerlene.o.;mw. C.H. 
WolsingGrens, Promenade 
267, 6411JT Heerlen, ©045
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der 
Linden, Atlas 42, 5591 PK 

Heeze. 
Den Helder: 
FV Den Helder; L.J. Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den 
Helder, ©0223693 loi . 
Hellevoetsluis: 
P.V Hellevoetsluis; J.J. Kop
penol, Handlog 6,3224 PG 
Hellevoetsluis, ®oi8i
322699. 
Helmond: 
P.V 'De Helm, Helmond en 
Omstreken'; T.A.J. Leijten, 
Eikenwal 15, 5706 LJ Hel
mond, ©0492534793, s 
t.lcijten2@chell0.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtsc FV; J.S.P van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 

i 3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©0534763473. 
'sHertogenbosch: 
'sHcrtogenbossche FV; R. van 
Achterberg, Kloosterstraat 
ig. 5301 BM Zaltbommel, 
©0418680790, i^reneua
nachterbcrg @tiscali.nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H. 
Verharen, Herptseweg27, 
5256 NN Heusden, ©0416
661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e.o.; A.E. Sand
ers, Loosdrechtseweg 245, 
1215 JV Hilversum, ©035
6221470. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard;Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noorts
ingel II , 3262 EK OudBeijer
land, ©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Church
illstraat 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 
Hoogezand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPV a/d, WestFriesland; H.J. 
van der Meulen, 't Roems 
g, 1616 PN Hoogkarspel, 

! ©0228561828. 
' Philatelica Hoorn CO.; W.E. 
i Bok, Tinnegieter g3,1625 AV 

Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen en 
Omstreken ; G.J. Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251HV 
Laren, ©0355387550, »fu. 
uisscher@hccnet.nl. 

K 

Kampen: 
IVPhi!atclica;J.G. Fidder, 
Galléstraat43,8266CV 
Kampen, ©0383315968. 
Katwijk: 
PVKativijk/Rijnsburg; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoorde, 
Romeinenstraat 3, 2225 ZA 
Katwijk, ©0714016500. 

j Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV"tFaktcurke';H.J. 
Raes, Schalenbosch
weg 37, 6343 ED Klim

' men, ©0434592797, 

Hharryraes@planct.nl. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica;S. Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KR NoordScharwoude, 
©0226313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27, 4141 JV Leerdam, 
©0345616960, Muersluis. 
a@u)orldon!inc.nl. 
Leeuwarden: 
VRV 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IV Philatelica; 
RK.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 
CRLelystad, ©0320221803. 
Leusden: 

i VPZV'De Loupe'; M.A. 
'■ Jimmink, Benedictijnen
, hove 25, 3834 ZA Leusden, 
j ®03349453g2, smichel. 

jimmink@u;anadoo.nl. 
I Lichtenvoorde: 

FV'De Globe'; J.J.M. Spek
schoor, de Haare 3, 7136 MH 
Zieuwent, ©0544351848. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, 

! Deugenweerd 18, 7271 XT 
, Borculo, ©0545272543, 
1 tiujissenburg.gcihetnet.nl. 
i Losser: 

PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
j Gronausestraat335, 7585 PB 
I Glane, ©0535382g38. 

j M 
Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM); A.C. 
Verbeek, Schubertlaan 503, 

I 3144 BK Maassluis, ©010
5917871. 
Maastricht: 

I 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.L Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '=ï'u).storm@hi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserloodden Duik, Burg. 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilnis, ©0297289322. 

N 

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

, SE Noordwijkerhout, ©0252

I 373632

Noordwijkerhout: 
IV Philatelica; J.M.G. van Mul
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntze

i straat 150, 8071 KP Nun
speet, ©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P van Brug
gen, Sophiaweg 125, 
6564 AB Heilig Land
stichting, ©0243233454, 
Hin/o@nupvnijmegcn.nl. 
FV'Noviopost';W.LM. 
Goossens, Vendelierstra
a t i 5 , 6562NAGroes
beek, ©0243974654, 
Mui.j.m.goosscns@chello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35, 7576 BJ 
Oldenzaal, ©0541514243. 
Ommen: 
Verzamelaarsvcr. Ommen en 

, Omstreken; H. Koningen, 
Tuinfluiterstraat 10, 7731 ZN 
Ommen, ©0529450830. 
Oostburg: 
PV Land van Cadzand; J.W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501ICV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 

, FV'DeGlobc';H.Wegh,B. 
Crumstraat 19, 6866 AA 
Heelsum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken

I burg 10, 4901 WD Ooster
I hout, ©0162423311. 

Oosterwolde (Frl): 
Stellingujcruer Fil.Ver.; P. 
lUuwerda, Brink 3, 8423 TE 
Makkinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, 

1 Beatrixstr. 26, 7591 GD De
j nekamp, ©0541351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegelvcr. 'Iris'; J.W. Goo
sens, Pontonnierswegi36, 
3353 SE Papendrecht, ©078
6152093. 
Purmerend: 
IV Philatelica; J. Groeneveld, 
De Goedemeent i, 1447 PT 
Purmerend, ©0299463850, 
Hje5rei)groeneveld@hetn et.nl. 
Putten: 
PV'Tclstor'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, ©0332452484. 

R 

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

; 353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 

1 6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filvcro'; R.RL. Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC 
Reuver, ©0774744551, 
sraerdts@hetnet.nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'DeGlobc'; M.F. Bijl, 
Koningsland 71, 6991DH 

'■ Rheden, ©0264951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau

' lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©0344601280. 
RodenLeek: 

I IVPhilatclica;W. v.d. Velde, 
I Groningerweg 32, g32i 

TC Peize, ©0505032608, 
aw.vd.vcldc@hccnet.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; mw. J. Maessen
Hens, Karthuizerlaan 17, 
6042 NB Roermond, ©0475
32117g. 
Roosendaal: 

! Pv Philatelica WestBrabant; J.A. 
j Noordhoek, Boterpot teni3, 
I 473 iNXOuden

bosch, ©oi653i75og, 
«noordmail@hctnet.nl. 
PVRoosendoal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat ig4, 4702 
VP Roosendaal, ©06224385 
97,»anjoverhoevcn@home.nl. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; J.C. Salemink, 
Zestienhovensekade loiB, 
3043 KK Rotterdam. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZI? 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatclica;E. Tabak, 
Juliana van Stolberglaan 26, 
3181HH Rozenburg ZH, 
©0181212967. 
Rijssen: 
P.V Rijssen ; J.H. Veurink, 
Ter Weelstraat 18, 7462 RT 
Rijssen, ©0548515970, 
Mhcnvcu@hotmail.com. 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk; D. van der 
Winden, Wethouder Bredero
delaan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 
2013 RH Haarlem, ©023

5316573
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. 
Doornekamp, Kwekersweg 
92, 2171DZ Sassenheim, 
©0252216740. 
Schagen: 
FV'Wcstfriesland'; U. Terpstra, 
lepenlaan 13,1741 TA Scha
gen, ©02242g8g65. 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver. van Post
zegelverzamelaars; H. Schep, 
Beneluxlaan 8, 2871 HG 

! Schoonhoven. 
Schijndel: 
SWP; RFierens, Hertog Hen
drikstraat II , 5492 BA Sint
Oedenrode, ©0413472746, 
Kfranscnlia@annaburcht.nl. 
Sittard: 
FVSittard e.o.; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philctica'; 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, Mer
curiusstraat 6, 3204 BM 
Spijkenisse, ©0181616995, 
Hmaliei)@planet.nl. 

i Stadskanaal/Kanaalstreek: 
i IVPhilatelica;H.Apperlo, 
j Ahornhage 10, 9501 VE 

Stadskanaal, ©0599616693, 
tipzvkanaalstrcck@zonnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham; mw. Th. Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153. 
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Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H. de 
RjdcJer, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, (B0115-
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: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK 
Tilburg, ®0i3-57i44i7,^i)pt-
tilburfl(ó)planet.nl. 

U 

Uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.R Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD 
Uithoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, 
Elbedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp i6, 3992 SJ Hou
ten, ©030-6373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerde-
steijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BT Zelhem, ©0314-
622272. 

Veendam: 
FVVeendam e.o.; D.J. Dijkstra, 
Ds Van Petegemstraatió, 
9645 NV Veendam, ©0598-
632793. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, 
Vivaldistraat 5, 3906 CA 
Veenendaal, ©0318-515062. 
PV Frimärkct ; E. de Blauw, 
'tMelkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©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. 
Venlo: 
P.V 'Phila Venlo'; 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 
Colignyln 96, 3136 CS Vlaar
dingen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; W.F. Broeke, K. 
van de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen, ®oii8-
464109. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; R. Dhondt, 
Kikkerstraat 4, 5256 BG 
Heusden, ©0416-665094. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica;E.K. Roelfse-
ma, Potbeker 65, 5384 DN 
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EREPRIJZEN MAANDBLAD FILATELIE 
IN AMERSFOORT UITGEREIKT 
laarlijks organiseert de 
uitgever van het maandblad 
Filatehe, de Stichting Ne-
derlandsch Maandblad voor 
Philatelie, een officieel diner. 
Dit diner wordt gebruikt om 
de vele mensen die - voor het 
overgrote deel geheel belan
geloos - een bijdrage leveren 
aan Nederlands grootste on
afhankelijke postzegelblad. 
Verder wordt op dit zoge
noemde Najaarsdiner ook 
een aantal eretekens, oor
konden en onderscheidingen 
uitgereikt. 
Ook op het onlangs, op 
zaterdagavond 19 november 
jl. gehouden Najaarsdiner 
was er weer het vertrouwde 
beeld: in Brasserie Bellevue 
in Amerfoort waren de ruim 
veertig aanwezigen getuige 
van de uitreikingsplechtig-
heid die - en ook dat is een 
kleine traditie - door de ere-
voorzitter van de Stichting, 
mr. A. van der Flier (bij velen 
bekend vanwege zijn boekje 
Filatelie uan A tot Z), werd 
verzorgd. 
De Leon de Raay-medoille, 
een ereteken dat wordt 
toegekend aan de auteur van 
de beste wetenschappelijke 
bijdrage in een bepaalde 
jaargang, ging ditmaal naar 
mevrouw T.B. Steiner-Spork. 
Met de medaille wordt haar 
bijdrage Staan er/outen oj 
uergissingen in de Kroningszegel 

uan i8g8.' (Filatelie van sep
tember 2004) bekroond. 
De Thematische Wisselbeker 
l<wam in handen van Dick 
Folkers, auteur van een bij
drage in het januarinummer 
2004 onder de titel Het u;eer 
op postzegels; de bijdrage werd 
geschreven naar aanleiding 
van het 150-jarig bestaan van 
het KNMI in De Bilt. 
De Stichting kent ook een 
prijs toe aan de auteur van de 
beste filatelistische bijdrage 
in een niet-filatelistisch 
tijdschrift: de Tholentrofee. 
De journalist Hans Rooij-
akkers, verbonden aan het 
Limburgs Dagblad, viel de eer 
te beurt deze onderschei
ding uit handen van de 
heer Van der Flier te mogen 
ontvangen. Rooijakkers is de 
samensteller van een vaste 
rubriek onder de titel Porturij; 
in 2004 werden maar liefst 51 
afleveringen van deze rubriek 
in De Limburger opgenomen. 
Tijdens het Najaarsdiner 
werden ook oorkonden en 
medailles uitgereikt aan de 
Puck Erwich (tien jaar lid van 
de Raad van Toezicht), Paul 
Walraven (vijfjaar lid van 
het Bestuur van Filatelie) en 
René Hillesum (auteur van 
veertig bijdragen in Filatelie). 
Niet aanwezig op het diner, 
maar wel onderscheiden 
werden verder Christa van 
Hateren (vijfjaar lid van de 

redactie), Frans-Rin van den 
Akker (vijfjaar lid van het 
Bestuur) en Kees Verhulst 
(vijfjaar lid van de redactie). 
Op dinsdag 15 november 
kreeg thematisch redac
teur Drewes Veenstra al de 
gouden medaille uitgereikt 

vanwege het feit dat hij meer 
dan twintig jaar aan de redac
tie van Filatelie verbonden is. 
In verband met ziekte werd 
de medaille niet in Amers
foort uitgereikt, maar in 
zijn woonplaats Buitenpost, 
in aanwezigheid van zijn 
echtgenote Betty. 
In het voorjaar van 2006 
wordt besloten, aan wie 
de prijzen voor de jaar
gang 2005 zullen worden 
toegekend. Voor de Leon de 

Raay-medaille en de Themati
sche Wisselbeker kunnen geen 
voordrachten 'van buitenaf' 
worden gedaan; een kleine 
commissie uit het Bestuur 
kent deze prijzen toe. Voor 
de Tholentro/ee (voor de beste 
filatelistisclie bijdrage in een 
niet-filatelistisch tijdschrift) 
kunnen wèl voordrachten 
worden gedaan. In Filatelie 
wordt binnenkort een oproep 
geplaatst die de prodedure 
beschrijft. 

Dreu;es Veenstra (r.), al meer dan 
uan meer dan honderd artikelen. 

tiumtig jaar redacteur uan de uaste rubriek 'Thematisch panorama' en auteur 
bewondert degouden medaille met Filatelie's hoojdredacteur, Aad Knikman, 
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EEN AANWINST VOOR DE NEDERLANDSE FILATELIE! 
Een compleet overzicht van de postgeschiedenis van de eerste drie Nederlandse postzegelemissies, 

"De Klassieken" beschreven in één boek door G.J.J.M. van Hussen uit Costa Rica. 

Een willekeurige greep uit de talrijke onderwer

pen: 
Postkantoren, hulppostkantoren, bijzondere 
hulppostkantoren, distributiekantoren en 
bestelhuizen, spoorwegmaatschappijen en 
spoorwegpostkantoren, alle denkbare stempel

typen alsmede een uitleg van het hoe en waar

om van het gebruik ervan, administratieve 
stempels, brieven, drukwerken, als brief verzon

den drukwerken, bedelbrieven, militaire brie

ven, posttarieven in binnenland, de voormalige 
overzeese rijksdelen en landen waarmee 
Nederland de meeste handelsrelaties onder

hield, talloze details en leuke weetjes, een quiz, 
ontdekkingen, herziene interpretaties, dat alles 
met bewijzen, gebaseerd op bronnenonderzoek 
en overtuigend geïllustreerd. 

1 

i 
■ E ^ ^ ? ^ l 

1 
J 

V 
Weet u veel van deze emissies? 
Dan moet u het boek lezen. 

Weet u veel over deze periode van de 
Nederlandse postgeschiedenis? 
Ook dan moet u het boek beslist lezen. 

U wilt uw kennis over het begin van het 
Nederlandse postzegeltijdperk verder uitbreiden? 
Dan moet u het boek zeker lezen. 

il zoekt een naslagwerk over de periode 1852

i8yg dat u regelmatig wilt raadplegen? 
Dan kunt u niet zonder dit boek. 

U zoekt een boek dat ons mooiste ßlatelistische 
erfgoed in prachtige kleurenafbeeldingen expo

seert? 
U zult dat in dit boek vinden. 

Het prachtige, geheel in kleur uitgevoerde boek 
heeft een formaat van 23 x 28 cm, heeft een 
harde kaft met losse omslag, bestaat uit 257 
genummerde pagina's, telt 268 afbeeldingen 
en bevat diverse tabellen. 

De prijs bedraagt € 58, exclusief verpakkings

en verzendkosten of, voor binnenlandse verzen

ding, € 64,75 inclusief verpakkings en verzend

kosten. 

Het boek is verkrijgbaar bij de filatelistische boekhandel en bij de uitgever. 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Lylantse Baan 3 
2908 LG Capelle aan den IJssel 

tel. (oio) 284 55 60 
fax (oio) 284 55 65 

info@vandieten.nl 
www.vandieten.com 
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HERDENKINGEN, 
BEATRIX EN BRUGGEN 

In de schaduw van de Eu
ropese kampioenschap
pen Maximafilie vond in 
oktober in Rodange (Zuid 
Luxemburg) de i6e Dag 
van de Maximafilie plaats. 
Het was een kleine, inter
nationale tentoonstelling 
met uit Italië verrassend 
mooie inzendingen. 
Cesare Rialdi behaalde er 
goud voor zijn verzame
ling Duitsland met klas
sieke maximumkaarten 
uit de jaren '30 en'40. 
Op de foto [i] ziet u de 
uit de Benelux afkom
stige deelnemers aan het 

minisymposium, dat de 
Luxemburgse Bondsvoor
zitter, Jos WolfF, voorzat. 
Postale aandacht was er 
met een stempel [2] en de 
zegel met het standbeeld 
van St. Eloy, bescherm
heilige van de metaalwer
kers, in Rodange [3]. 

Grootse postale herden
kingen waren er internati
onaal voor twee beroem
de mannen. Het was het 
jaar van Jules Vernes, 
wegens de herdenking 
van zijn honderdste sterf
dag. De maximumkaart 
uit Roemenië [4] is er een 
van vele. 
De herdenking van Albert 

Einstein was nog belang
rijker en het was daarom 
ook het Internationaal 
jaar van de Natuurkunde. 
Voor Einstein gold een 
dubbel jubileum: niet 
alleen zijn vijftigste 
sterfdag, maar vooral de 
verschijning, honderd 
jaar geleden, van zijn 
beroemde artikelen werd 
herdacht. In 1905 werden 
in enkele maanden tijd in 
het toonaangevend tijd
schrift Annolen der Physik 
drie baanbrekende arti
kelen gepubliceerd. Het 
betrof de verklaring van 
het foto-elektrisch effect, 
de Brownse beweging 
en tenslotte Einsteins 
beroemdste artikel, 'De 
elektrodynamica van be
wegende lichamen'. Het 
laatste zou later bekend 
worden als de speciale 
relativiteitstheorie. Uit 
het rijke aanbod koos ik 
[5]: een maximumkaart 
uit Frankrijk met Einstein 
op een postzegel en in het 
stempel een vermelding 
van het Internationaal jaar 
van de Fysica. Het is op
merkelijk dat Nederland 

Einstein niet herdacht, 
want hij ging in de jaren 
'20 en '30 's zomers naar 
Leiden, naar zijn vriend 
Hendrik Lorentz en later 
naar Paul Ehrenfest. De 
eerste had vóór Einstein 
al het pad geëffend voor 
de Relativiteitstheorie, 
met bijdragen die in vakli
teratuur bekend staan als 
de Lorentz-contracties. 
Lorentz werd filatelistisch 
al in 1928, het jaar van 
zijn overlijden, herdacht 
in de serie kinderpostze
gels, samen met andere 
natuurkundigen, zoals 
Christiaan Huygens. 
Afbeelding [6] toont een 
oude maximumkaart met 
zijn herdenkingsmo
nument in zijn geboor
teplaats Arnhem, met 
uiteraard de stempeling 
Arnhem. 

Postaal was de belang
rijkste Nederlandse 
herdenkingsserie in 2005 
het regeringsjubileum 
van koningin Beatrix. 
Op [7] zien we een jonge 
koningin bij het afleggen 
van de eed in de herme

lijnen mantel. Op [8] is 
sprake van een inmiddels, 
in 1999, gelouterde ko
ningin die in ontspannen 
sfeer en met zichtbaar 
plezier Nelson Mandela 
ontvangt. Stempelingen: 
Amsterdam, de plaats van 
deze gebeurtenissen. 

Ongeveer op de dag dat 
deze editie van Filatelie 
verschijnt (15 december) 
herdenken de Zeeu
wen dat hun beroemde 
Zeelandbrug veertig 
jaar bestaat. De langste 
brug van Europa is het 
al lang niet meer, maar 
hij blijft imponeren. Tot 
en met 23 december is er 
nog een tentoonstelling 
over de Zeelandbrug te 
bezoeken in het provin
ciaal informatiecentrum 
aan de Nieuwe Brug in 
Middelburg. We genieten 
hier van de maximum
kaarten [9] en [10] met 
de speciale stempels met 
de vermelding Zeelandbrug 
5 kilometer en met daarin 
het Wapen van Zeeland 
en een afbeelding van de 
brug. 
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Afoeelding i - Het embleem van de 
Croupe Normandie. 

1 AEKABPfl 1942 r.. K 335 (9106) 

llpHdbiïHe B CGOP. ilGTiINKOB 
CpaxaiomeücR ^mm 

B CCTP npnßhua rpynna JICT^HKOB Cpa-
acamniehcii ^paaniiH, n'flMTBmnx xeiaHHe 
fiapoTi>rx 6oK o SOK c coBeicKHKH aertH-
K3XH npoTHB oómüro neBïBHfTHoro Bpara — 
HTaio-repnancKBj: ^auiHCTOB. B cncTase 
rpymiH—OKOJO 20 o^tBuepoB H 40 Hjajinitx 
EOvaDAHpoB H pii;ioBHi. Cpc;tH ynarTHKBOB 
r p y n n u — p « BiiiaiomniCH $piHnï3CKHi 
4eT<nn;oB, y*e oranHHBinHxcH B Bofiiie npoins 
nexenKO-^aniKCTCKHj: CHJ. OIHH na aenic-
KOB — KanüTan, ypoateiien SmijmuniH, K3-
perrnuS CBOHK «acTepcTBO» BHcmero TTIHO-
Taara, C B M fi H no;ifiBa 5 Bpasfteciinx CHVK-
leTOB. XHorne »y r i i e yia«THHKH rpynriH 
noKasa-TH BuroKHe oópasitH o n a r n » re-
ponsHa B cxBaiKax c Brajo-repstaucBoä 
aBHaiiHcS. 

Lmks: afbeelding 2 -
Krantenknipsel uit de 
Prawda van i december 
1942. 

Rechts: afoeeldine 3 -
Het escadrille 

Nonvandie aan het 
oostfront. 

Links: afbeelding 5 - Het gebied waar Normandie-Niemen aan 
de strijd deelnam, strekte zich wt van Rusland, Wit-Rusland en 
Litouwen tot aan Oost-Pruisen 

Boven, afbeelding 6 - De tankslag bij Kursk was een van de 
grootste tankslagen in de Tweede Wereldoorlog. 

NORMANDIE-NIEMEN: EEN REGIMENT 
VAN HELDEN EN GEDECOREERDEN 

Franse piloten ^zochten tijdens Tweede Wereldoorlog aan Russische zijde 
D O O R P A U L D A V E R S C H O T ( L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E ) , E R M E L O 

In 1941 raast de oorlog over 
Europa en grote delen van 
West Europa zijn door de 
Duitsers bezet. Engeland 
zet de strijd tegen Duitsland 
echter voort en wordt daarbij 
geholpen door militairen uit 
de bezette landen, die naar 
Engeland hebben weten uit 
te wijken. Na een oproep van 
de Franse generaal De Gaulle, 
leider van alle vrije Fransen, 
heeft ook een aantal Franse 
piloten zich bij de Engelse 
luchtmacht aangesloten. Ze 
hebben dit wel met gemengde 
gevoelens gedaan, omdat ze 
vinden dat de Engelsen hen te 
weinig hebben geholpen om 
de nederlaag van Frankrijk in 
1940 te voorkomen. 

In de Tweede wereldoorlog streden in West-Europa de 

geallieerde legers, samen met militairen die uit de bezette 

gebieden hadden weten te ontsnappen, zij aan zij tegen 

de Duitsers. Het is waarschijnlijk minder bekend dat ook 

aan het oostfront een Franse luchtmachteenheid aan Rus

sische zijde ten strijde trok tegen Nazi-Duitsland. 

Dan, op 22 juni 1941, valt 
Duitsland de Sovjetunie 
binnen. In korte tijd weet 
het Duitse leger op te ruk
ken tot diep in Rusland. De 
luchtmacht van de Sovjetunie 
wordt bijna weggevaagd en 
de Russische legerleiciing 

zoekt wanhopig naar ervaren 
piloten. Een verzoek om hulp 
aan de Franse luchtmacht in 
december 1941 wordt door 
generaal de Gaulle welwillend 
ontvangen en er volgen lang
durige gesprekken op politiek 
en militair gebied. 

Le Croupe Normandie 
Behalve in Engeland zijn ook 
in de overzeese delen van 
Frankrijk nog onderdelen van 
de Franse luchtmacht actief en 
al deze eenheden worden in 
1942 samengevoegd tot 
de Forces Aériennes Francoises 
Libres {FAFL). De eenheden 
van de FAFL krijgen namen 
van Franse provincies. Na 
overeenstemming met de 
Sovjetunie wordt in september 
1942 besloten tot de vorming 
van een nieuwe Franse een
heid, de Croupe de Chasse Nr.;j, 
die aan de zijde van de 
Russische luchtmacht zal 
meevechten. De commandant 
Pouliquen in Libanon, in die 
tijd een deel van het Franse 



mandaatgebied Syrië, krijgt 
de opdracht deze eenheicT 
daadwerkelijk op te richten en 
gereed te maken voor vertrek 
'naar het buitenland'. De 
nieuwe Croupe krijgt de naam 
Normandie en m het embleem 
wordt het wapen van Norman
die met de twee luipaarden 
gevoerd [ajbeelding i) .Twee 
jaar later, in 1944, zou de 
Croupe de naam Normandie-
Niemen krijgen. 

Naar Rusland 
Vanuit de hele wereld melden 
piloten en onderhoudsperso
neel zich als vrijwilliger aan, 
ook de piloten in Engeland. 
Voor de laatstgenoemden 
volgt een lange reis per boot 
van Glasgow naar Lagos in Ni
geria en vandaar per vliegtuig 
naar Caïro en uiteindelijk naar 
Beiroet in Libanon. 
In september komt gene
raal De Gaulle hen daar 
een bezoek brengen. Begin 
november 1942 hebben zich in 
Beiroet veertien piloten en 44 
technici gemeld, die vervol
gens met allerlei middelen 
van vervoer naar Teheran 
reizen. Van daar worden ze 
met drie Russische vliegtuigen 
naar Rusland gebracht en ze 

arriveren uiteindelijk op 29 
november op het vliegveld 
Ivanova, 250 kilometer ten 
noordoosten van Moskou. 
Met het beschikbare personeel 
kan voorlopig één escadrille 
(eskader) worden gevormd dat 
de naam Rouen krijgt. 
Op 1 december meldt de 
Russische krant Prawda de 
aankomst van de Franse pilo
ten [ajheelding 2): 

Aankomst in de USSR van 
vliegers uit strijdend Frankrijk 
Een groep vliegers, afl<omstig uit 
strijdend Frankrijk, is zojuist aange
komen in de USSR. Zij hebben hun 
wens kenbaar gemaakt te strijden 
aan de zijde van de Sovjetvliegers 
tegen de gemeenschappelijke vijand: 
de Duits-ltaliaanse fascisten. De 
groep omvat bijna 20 officieren en 40 
onderofficieren en soldaten. Binnen 
de sterkte van de groep bevinden 
zich verscheidene Franse piloten, 
die zich reeds hebben onderschei
den in de luchtgevechten tegen de 
Duitse fascistische strijdkrachten. 
Eén van de piloten, een kapitein 
uit Lotharingen, is zeer bekend om 
zijn beheersing van de luchtacro-
batie en hij heeft op zijn erelijst zes 
vaststaande overwinningen en vijf 
waarschijnlijke. Ook talloze andere 
piloten hebben hun buitengewone 
kwaliteiten van dapperheid en 
heldhaftigheid reeds bewezen tijdens 
gevechten tegen de luchtmacht van 
de As(mogendheden). 

Naar het front 
Op 4 december wordt het 
escadrille officieel geïntegreerd 
in de 303e Jachtdivisie van het 
ne Luchtleger van de Sovjet
unie. Deze jachtdivisie is een 
elite-eenheid van het Rode 
Leger en wordt gecomman
deerd door de generaal Georgi 
Zakharov, een imposante man 
van 34 jaar(!), die in de Spaanse 
burgeroorlog heeft meege
vochten. De Franse piloten 
mogen zelf het type jacht
vliegtuig kiezen, waarbij ze de 
keuze hebben uit de Engelse 
Spitfire en Hurricane, de Ame
rikaanse P-jq (alle geleverd 
als hulp door de geallieerden 
aan de Sovjetunie) en de Rus
sische Yak-^. Ze kiezen voor 
de Yak-^, ontworpen door de 
bekende Russische construc
teur Yakolev. De 'Franse' vlieg
tuigen onderscheiden zich 
van de Russische vliegtuigen 
alleen door de rood-wit-blauwe 
beschildering van de propeller
naaf (o/bee/o/ng 3). Detraining 
begint meteen en neemt 
bijna vier maanden in beslag. 
Op 22 maart 1943 wordt het 
escadrille met zijn veertien 
Yak's naar het front gestuurd, 
naar het vliegveld Polotniani-
Zavod, ten zuidwesten van 

Moskou. Het wordt hun eerste 
campagne ter ondersteuning 
van een Russisch offensief; de 
campagne duurt tot 6 novem
ber 1943 [afijeelding 4). Het 
escadrille boekt de eerste over
winningen op 5 april door het 
neerschieten van twee Duitse 
Focke-Wulf^ 90 jachtvliegtui
gen. De vreugde is helaas van 
korte duur, want enkele dagen 
later worden drie van de eigen 
piloten neergehaald. Overwin
ningen en nederlagen zouden 
elkaar geregeld afwisselen. De 
Duitsers zijn erg gebeten op 
de Franse piloten en in mei 
geeft maarschalk Keitel, chef 
van de Duitse Generale Staf, 
de opdracht om elke piloot 
van het Normandie-escadrille 
die gevangen genomen wordt, 
onmiddellijk te fusilleren. Het 
escadrille volgt de oprukkende 
Russische troepen en wordt 
geregeld verplaatst naar an
dere vliegvelden [afiseelding ^). 
Het escadrille neemt deel aan 
verschillende veldslagen, waar
onder de slag om Smolensk 
en de grote tankslag bij Kursk 
(aßeelding 6). Ondertussen is 
weer een aantal Franse piloten 
in Rusland aangekomen en 
kan een tweede escadrille [Le 
i-iavré) worden gevormd. Van
wege de barre weersomstan-
digTieden wordt de eenheid op 
6 november voor de duur van 
de winter teruggetrokken van 
het front. Op dat moment heb
ben ze 72 Duitse vliegtuigen 
neergehaald, maar hun com
mandant, Tulasne, is gesneu
veld en van de oorspronkelijke 
veertien piloten zijn er nog 
maar zes over. 

Marcel Lefèvre 
De Franse piloten krijgen een 
maand verlof in Moskou en 
beginnen daarna weer met 
de training. In de eerste vier 
maanden van 1944 melden 
zich in totaal 52 nieuwe 
piloten. Ook krijgen ze nieuwe 
vliegtuigen, van het type Yak-<^, 
een verbeterde versie van de 
Yak-^. De Fransen zijn voor 
hun verzorging en bevoorra
ding geheel afhankelijk van de 
Russen en om redenen van 
doelmatigheid (en waarschijn
lijk ook vanwege de taal) wordt 
het Franse onderhoudsperso
neel vervangen door Russisch 
personeel. Op 25 mei vertrekt 
de Normandie voor zijn tweede 
campagne terug naar het front 
bij Doubrovka, aan de grens 
met Wit-Rusland. De eenheid 
heeft nu de omvang van een 
Regiment, bestaande uit de 
vier escadrilles, namelijk Rouen, 
Le Havre, Cherbourg en Caen 
(aßjeeldingy). De luitenant 
Marcel Lefèvre (26) wordt de 
commandant van het escadrille 
Cherbourg {aßeelding 8). Hij 
is een van de 'oudgedienden' 
van de Normandie en heeft al 
minstens elf Duitse vliegtuigen 



neergehaald. Op een patrouil-
levlucht op 28 mei krijgt hij 
motorproblemen en maakt 
een noodlanding. Dat gaat 
mis en hij wordt met ernstige 
brandwonden in een zieken
huis opgenomen. Op 5 juni 
overlijdt hij. Een dag later, 
6 )uni 1944, krijgen de piloten 
echter een grote morele 
'oppepper' wanneer ze horen 
van de geallieerde invasie in 
Normandië. Marcel Lefèvre 
wordt in mei 1945 postuum 
onderscheiden met de Orde 
van Lenin en per decreet van 
de Opperste Sovjet van 4 juni 
1945 benoemd tot Held van de 
Sovjetunie [afbeelding 9). Mid
den juli bevindt de Normandië 
zich bij Vilnius in Litouwen. 
De zomermaanden aan het 
oostfront verlopen betrekkelijk 
rustig. De Duitse Luftwaffe laat 
zich weinig zien: die prooeert 
het geallieerde invasieleger in 
Frankrijk tegen te houden. De 
inzet van de Normandië kan 
daardoor beperkt worden tot 
het escorteren van Russische 
bommenwerpers en aanvallen 
op Duitse troepen en opslag
plaatsen. Het bleek de 'stilte' 
voor de storm te zijn. 

Normandie-Niemen 
In oktober 1944 lanceert het 
Rode Leger een groot offensief 
met het doel door te dringen 
in het Duitse Oost-Pruisen. De 
gevechten ontwikkelen zich tot 
de meest wanhopige en bloe
dige strijd van de oorlog aan 
het oostfront. Ook de Luftwaffe 
is weer duidelijk aanwezig, wat 
blijkt uit het logboek van de 
Normandië. De piloten hebben 
inmiddels de beschikking over 
de Vo/c-3, een verbeterde versie 
van de Yak-q [afbeelding 10). 
Tussen 16 en 23 oktober wor
den 87 vijandelijke vliegtuigen 
neergeschoten, waarvan 29 op 
één dag. In dezelfde periode 
verliezen ze zelf slechts twee 
piloten. In november heeft de 
Normandië een groot aan
deel in de strijd om de rivier 
de Niemen (tegenwoordig 
Nemunas genaamd), die ook 
door de hoofdstad Kaunas van 
Litouwen loopt. Het Russische 
opperbevel is zodanig onder 
de indruk van het optreden 
van het Franse Regiment 
Normandië, dat Stalin een 
order uitvaardigt om de naam 
Niemen toe te voegen. Vanaf 
dat moment is de naam Nor
mandie-Niemen. [afbeeldingen 
71, 72, 13 en 74). Begin decem
ber worden alle piloten naar 
Moskou geroepen, een trein
reis van twee dagen, voor een 
ontmoeting met generaal De 
Gaulle. Bij deze gelegenheid 
ontvangen ze allemaal Franse 
en Russische onderscheidin
gen en krijgen de 'veteranen' 
het aanbod om terug te keren 
naar het inmiddels bevrijde 
Frankrijk. Slechts enkelen 
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Lmh: afieelding 9 - De tekst op dit postwaardestuk 
luidt: 'Voor eeuwig ingeschreven bij een Soyieteenfieid 
* derde escadrillecommandant van het luchtvaartregi
ment 'Normandie-Niemen' Held van de Sovjetunie 
Marcel Leßvre igi8-ig44'. 

Onder, afbeelding io - Luchtgevechten door de Yak-^. 
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Afieelding 15 - De laatste luchtgevechten. 

Hierboven: afbeelding 14 - Ook dit postwaardestuk 
- met een afbeelding van het vaandel van de Russische 
luchtstrijdkrachten - werd uitgegeven bij de herdenking 

van de jubilea van de Normandie-Niemen. 

maken daarvan gebruik. 

Hevige strijd 
Op 13 januari 1945, midden in 
een bitterkoude winter, begint 
weer een groot Russisch offen
sief om diep in het hart van 
Nazi-Duitsland door te stoten. 
Voor de Normandie-Niemen, 
dat nu op Oost-Pruisisch 
gebied is, wordt het de derde 
en laatste campagne. In het 
westen staan de geallieerden 
aan de grenzen van Duitsland 
en niemand twijfelt meer aan 
de uitkomst van de oorlog. De 
Duitsers blijven evenwel fana
tiek doorvechten [afbeelding 
15). Bij de hevige luchtgevech
ten boven Duits en Pools ge
bied nemen de verliezen toe. 
Op een gegeven moment heeft 
het Regiment nog maar 25 
piloten en wordt de sterkte tot 
drie escadrilles teruggebracht. 
Na een rustpauze van enkele 
weken nemen de piloten deel 
aan de bloedige en verwoes
tende slag om Koningsberg 
(het latere Kaliningrad). Na de 
gevechten nemen de Fransen 
een Duits vliegveld bij de stad 
in gebruik. Ze krijgen daar de 
gelegenheid om de ruïnes van 
de stad te bezoeken en zijn 
diep onder de indruk van de 

verwoestingen die de Russen 
hebben aangericht. 

Terug naar Frankrijk 
Russische en Amerikaanse 
troepen ontmoeten elkaar op 
27 april aan de rivier de Elbe 
en op 8 mei is de oorlog voor
bij. Óp 9 mei vieren de piloten 
de overwinning in Heiligenbeil 
in Oost-Pruisen en willen 
daarna zo gauw mogelijk naar 
huis. Ze worden echter door 
Stalin voor enkele weken als 
zijn persoonlijke gasten naar 
Moskou uitgenodigd. Op 1 
juni krijgen ze van Stalin te ho
ren dat ze terug mogen naar 
Frankrijk en als cadeau mag 
elke piloot zijn eigen Vb/c-vlieg-
tuig, compleet met bewape-
ning(!) meenemen. Op 9 juni 
1945 kondigt de Prawda hun 
vertrek aan [afbeelding i6): 

Het Franse Regiment Jacht-
vliegers 'Normandie-Niemen' 
verlaat de Sovjetunie en keert 
terug naar zijn vaderland 
Na het einde van de militaire 
operaties in Europa zal het Franse 
Regiment Jachtvliegers 'Norman
die-Niemen', dat gezamenlijk heeft 
gestreden metde Sovjetvliegers aan 
het Duits-Russische front tegen Hit-
ler-Duitsland, spoedig naar Frankrijk 
terugkeren. Overeenkomstig de 
bevelen van de Hoogste Bevelhebber, 

de Maarschalk van de Sovjetunie, 
kameraad J.V. Stalin, zullen aan het 
Franse vliegerregiment 'Normandie-
Niemen' op basis van wat thans aan
wezig is en ten getuige van de vriend
schap tussen het Sovjet en Franse 
volk de vliegtuigen en de complete 
bewapening worden overgedragen, 
waarmee de Franse vliegers moedig 
en met groot succes hebben gestre
den aan het Duits-Russische front. 

Op 15 juni vetrekken 42 piloten 
met hun V'o/c-3's vanuit Eibing 
in Oost-Pruisen. Ze arriveren, 
na een aantal tussenlandin
gen, op 20 juni op Le Bourget 
bij Parijs [afbeelding iy). 

Blijvende kameraadschap 
Tot hun spijt mochten de 
piloten van de Franse rege
ring hun Yak's niet houden. 
Er is nog maar een van deze 
toestellen over en dat bevindt 
zich in het Musée de l'Air op 
Le Bourget. In Les Andelys, 
de geboorteplaats van Marcel 
Lefèvre, bevindt zich in een 
grote villa een uitgebreid en 
indrukwekkend museum van 
de Normandie-Niemen. Op 
het vaandel van het Regiment 
prijken bovenaan de Franse 
onderscheidingen Legion 
d'Honneur, Ordre de la Libera
tion, Médaille Militaire en het 
Croix de Cuerre. Daaronder de 



Onder, afoeelding 16  Kranten
knipsel uit de Prawda, gjuni 1^4^. 
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(T.40C). 

Boi/en: afbeelding 17  De 
terugkeer van Normandie
Niemen in Frankrijk op 
20juni 1^4$. 

Afbeelding iS  De decoraties 
van het Regiment 

Normandie Niemen. 

Russische onderscheidingen, 
waaronder de Gouden ster 
van Held van de Sovjet Unie, 
de Leninorde en de Orde van 
de Rode Vlag (afljeeldine iS). 
De goede verstandhouding 
tijdens de oorlog is daarna 
gebleven, wat blijkt uit de 
diverse filatelistische uitgif
ten door Rusland. Op de in 
Frankrijk uitgegeven zegel zien 
we een Franse piloot die de 
hand drukt van een Russische 
monteur (herkenbaar aan de 
moersleutel in zijn andere 
hand]. Deze zegel vermeldt 
ook de plaatsen waar Nor
mandieNiemen ziin sporen 
verdiende [ajbeeld'mg ig ) . 
Het Regiment NormandieNie
men bestaat nog steeds. Zelfs 
tijdens de Koude Oorlog wa
ren over en weer delegaties uit 
Frankrijken Rusland aanwezig 
bij herdenkingsbijeenkomsten. 
In 1992 vlogen vier M/rage
straaljagers naar de Russische 
basis Kubinka bij Moskou 
voor de herdenking van het 
vijftigjarig bestaan (aßjeelding 
20). Dit jaar waren de Rus
sische president Poetin en de 
Franse president Chirac samen 
aanwezig bij een herdenkings
bijeenkomst van de Norman
dieNiemen in Moskou. 

De balans 
Van de in totaal 96 piloten 
van de NormandieNiemen 
overleefden maar 51 de oorlog, 
waarvan slechts drie van de 
oorspronkelijke 14 piloten. 
Van hen die niet terugkeerden, 
sneuvelden negen piloten in 
luchtgevechten, de overigen 
overleden op andere wijze of 
zijn 'eenvoudig' verdwenen. 
Het Regiment wist met zeker
heid 273 Duitse vliegtuigen 
neer te halen en waarschijn
lijk moeten daar nog 36 aan 
worden toegevoegd. Verder 
werden 178 voertuigen en 
locomotieven vernietigd en 
tientallen fabrieken, stations 
en vliegvelden aangevallen. 
Vier piloten kregen de titel 
Held van de Sovjetunie en 
vele anderen kregen verschil
lende andere Russische en 
Franse onderscheidingen. 

Literatuur: 
Ceuxde NormandieNiémen 
door Yves Donjon; ISBN
nummer 2845830564. 
Marcel Lefèvre, Chevalier des 
Andelys door Bernard Bonnis
sent. ISBN 2904839011 

Website: 
www. normandieniemen.org 

Links: aßeelding ig 
Kameraadschap 
tijdens en na de 
oorlog. 

Onder, afbeelding 20  Een Russische Su27 en een 
Franse Mirage FiCop de in igg2 uitgegeven postkaart. 
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NEDERUND: VOORGEFRANKEERDE 
PRENTBRIEFKAARTEN 'TREINEN' 

Tegelijk met de postzegel
emissie 'Treinen' van 14 
oktober 2005 ('herope
ning Spoorwegmuseum 
Utrecht') bracht TPGPost 
vier voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten uit. 
Op elke kaart is aan de 
adreszijde een van de vier 
postzegels van 39 cent 
afgedrukt, met links daar
naast een fosforbalk; op 
de beeldzijde staat de foto 
die als basis gediend heeft 
voor het zegelontwerp. 
De vier afgebeelde treinen 
zijn de ^JSJ stoomloco
motief, de Blauwe En^el, de 
Koploper en de internatio
nale trein ICE. Een set van 
vier kaarten (verpakt in 
cellofaan met daarin een 
velletje papier met onder 
meer de productbarcode) 
kost 4.95 euro. Abonnees 
op postwaardestukken 
krijgen ze automatisch 
geleverd. 
Op het nationale postze
gelevenement Postex 2005 
in Apeldoorn waren de 
kaarten voor het eerst te 
koop. De kaarten die ik 
daar op vrijdag 14 oktober 
postte, werden  ontwaard 
met het speciale Postex
stempel  zes dagen later 
bezorgd. Men kon de 
kaarten ook ter plaatse 
laten voorzien van het 
cilinderbalkstempel 
Utrecht 24. 

Voor treinenliefhebbers 
en verzamelaars van het 
thema 'treinen' vormen 
deze briefkaarten een 
mooie aanwinst. 
Niet alleen door de 
afbeeldingen, maar ook 
door de extra informatie 
op de adreszijde van de 
kaarten: 

Loc 3737 
In 1911 werd deze stoom
locomotiefbij Werk
spoor gebouwd voor de 
toenmalige Staatsspoor
wegen. Loc 3737 was de 
laatste stoomlocomotief 
die dienst deed bij de NS 
en in 1958 haar laatste rit 
reed. 
Bouwjaar: 1911, gewicht: 
72 ton, asindeüng: 2C, 
max. snelheid: iio km/u. 

De Blauwe Engel 
In de jaren '50 werden 
op de nog niet geëlek
trificeerde baanvakken 
dieselelectrische trein
stellen ingezet. Door de 
kleurstelling kregen de 
treinstellen de bijnaam 
'de Blauwe Engel', naar 
de film met Mariene 
Dietrich. 
Bouwjaar: 19531954, 
19771981, gewicht: 52 
ton, asindeüng: Bo'Bo', 
max. snelheid: 100 km/u. 

Koploper 
De Koploper heeft een 
automatisch koppelende 
doorloopinrichting, de 
cabine is naar het dak 
verplaatst. 
Bouwjaar: 1977,1984
1986, gewicht: 144 ton, 
asindeüng: Bo'Bo' + 2'2' 
+ 2'2', max. snelheid: 160 
km/u. 

ICE 
De ICE is het hogesnel
heidstreinnetwerk tussen 
Nederland en Duitsland 
dat gezamenlijk wordt 
geëxploiteerd. 
Bouwjaar: 1997heden, 
gewicht: 409435 ton, 
asindeüng; monobloc / 
Bo'Bo', max. snelheid: 
330 km/u. 
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Kaartenset Treinen 
€4,95 

De Blauwe En^el 
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De setjes van vier Treinen'kaorten zijn verpalrt m cellofaan, met daarin 
een velletje papier dat onder meer de productbarcodc vermeldt. 
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34,80 
39,80 
36,00 
36,00 
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Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2005/2006 
Duitsland Junior 2006 in l<leur 
Privatpostmarken Duitsland 2005/2006 
Rolzegels Duitsland 2006 
Europa GEPT 2006 in l<leur 
UNO 2006 in kleur 
Sovjetunie gespecialiseerd 2005/2006 In kleur 
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catalogus Duitsland 2005 in kleur 
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IOC jaar PhilateK J3 "Rotterdam' 
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catalogus Japanse Bezetting Nederlands-Indië editie 2001 in kleur 35,00 
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catalogus Overzee Landen A-B 2005 31,00 
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Dallay speciale catalogus voormalige Franse koloniën Afrika 2006 49,90 
Dallay speciale catalogus Andorra, Monaco & T/\AF 2006 in kleur 22,90 
Dallay speciale cat. DOM-TOM (= huidige kolonieën) 2005 in kleur 49,00 

3rld 2006 in kleur 
logus in 5 delen, volledig in kleur 

Scott wereldcatalogus 2006 in kleur 
wereldcatalogus in 6 delen, volledig in kleur 

246,90 

299,00 

Pergami jnzakjes 
in mm 
45x60 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 
130x200 

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

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

I n s t e e k b o e k e n 
Importa 10 stroken per biz. 
Edelweiss 24 (48 witte bIz.) 13,30 
3 stuks 34,90 
Edelweiss 32 (64 witte bIz.) 16,80 
3 stuks 42,90 
Climax 24 (48 zwarte bIz.) 16,80 
3 stuks 42,90 
Climax 32 (64 zwarte bIz.) 22,10 
3 stuks 54,90 

Domfii - themat ische ca ta log i 
Golf op zegels 2005 in kleur 
Katten op zegels editie 2004 in kleur 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 
Treinen op zegels editie 2001 in kleur 

"1 
19,00 
29,00 
65,00 
40,00 
50,00 

atr k e n - l^eitungi 
ca. 180 bIz. per editie, jaarabonnement 26 nrs. incl. porti 
3 recente nummers exclusief porto 

75,80 
6,90 

www.coi1ectura.com 

mailto:pwmeinhardt@collectura.conn
http://www.coi1ectura.com


ms^ ST- SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER, POSTBUS 157 
2640 AD PIJNACKER, E-MAIL VLIEGDEK(3)WANAD00.NL 

KLM/AIR FRANCE 

Op 31 oktober jl. openden 
de samenwerkende lucht
vaartmaatschappijen Air 
France en KLM een dienst 
tussen Straatsburg en 
Amsterdam met een toe
stel van het type Embraer-
135. De vluchten worden 
gemaakt door Regional, 
een partnermaatschappij 
van Air France. 
De beide maatschappijen 
gingen op genoemde 
datum ook voor het eerst 
vliegen tussen Parijs en 
Eindhoven. Post kon 
helaas niet worden mee
gegeven. 

LUFTHANSA 

Ik kan u weer een over

zicht geven van Lujthansa-
stukken die recent bij mij 
binnenkwamen: 

Frankfurt-Tuscon (01-
2003); Frankfurt-Dublin 
(01-2003); Frankfurt-
Toronto (01-2003); 
Frankfurt-Santiago de 
Chili (12-2003); Buenos 
Aires-Santiago de Chih 
(12-03); Bonn-Athene 
(08-2004) [i]; Frankfiirt-
Kaapstad (10-2004) [2]; 
Hannover-München 
(10-2004); Washington-
Wenen (12-2004); Wenen-
Washington (12-2004) 
[3]; Verenigde Naties 
Wenen-Washington (12-
2004). 

Op 29 oktober jl. landde 
voor het eerst een A-380 

op Duitse bodem. De 
Internationale Lujt- und 
Rauffifahrtausstellunfl (ILA) 
vond het wel een stempel 
waard. En echt nieuwe 
eerste vluchten hebben we 
ook nog. Op 30 oktober 
jl. werd het traject Frank-
flirt-Dnjepropetrovsk 
(Oekraïne) voor het eerst 
afgelegd (toestel: CRJ-
700) en hetzelfde gold 
voor het traject Frankfurt-
Zurich (dit dankzij de 
overname van Swxss door 
Lufthansa); in het laatste 
geval werd er gevlogen 
met een toestel van het 
type Avro RJioo. 

SWISS EN ANDERE 
MAATSCHAPPIJEN 

Uit Zwitserland arriveerde 

onlangs een pakket met 
daarin deze stukken: 
Augsburg-Zürich per 
F-50 (Bordpost) van Denim 
Airways, datum 5 april 
2005 [4]; 
Bazel-Napels per Saab-
2000,18 juni 2005 [5]. 

Op 18 juni werd overigens 
ook gevlogen van Bazel 
naar Olbia (op Sardinië); 
hiervoor werd eveneens 
een toestel van het type 
Saab-2000 ingezet [6]. 
Op 5 september was er 
een eerste vlucht van 
Dortmund naar Zurich 
met een Saab-340 van 
Douair [7]. 

EASYJET 

De luchtvaartmaatschap

pij Easiiiet zal met ingang 
van 10 maart 2006 van 
Amsterdam naar Bazel 
gaan vliegen. Helaas is 
het niet mogelijk, post 
mee te geven. 

PRO JUVENTUTE 

De laatste Ballonpostflu^ 
van Pro Juuentute - we 
schreven er al eerder over 
- werd uitgevoerd op 17 
juni 2005 [8]. 

ANTARCTICA 

Speciaal voor 'bewoners' 
van Antarctica gaf Austra
lië een serie postzegels 
uit op het thema Amation 
m Antartica. De hieronder 
afgebeelde envelop toont 
de complete reeks [9]. 



Stemp Aibum Studio Pos f zegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

Ontwerpsoftware voor pagina's van postzegelalbums 
Ideaal voor motiefverzamelaars of als voor uw verzameling geen 
voorbedrukte albums bestaan 
Wizards om automatiscln zegels te plaatsen en uit te lijnen 
Profielen om de opmaak van uw pagina's vast te leggen 
Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels 
Kaders en lijnen om uw pagina in te delen 

Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een gratis 
evaluatieversie of mail voor meer informatie naar 
support@stampalbumstudio.nl of bel buiten kantooruren 
0757717807. 

ïggen 

Slechts^ 

WS'B/SB'SSfS^ 
amun ■^ tt^« * • » 

^aiOKtM 

M«9> r~ 

KILOWAAR MET 2002/2003 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 2 5 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 10,00 24,50 
Oostenrijk grote sortering 15,00 35,00 
W Europa grote sortering + hoge waarden 9,00 21,50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 11,50 27,50 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 8,00 18,50 
NoonA/egen grote variatie + hogere waarden 9,60 23,00 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 6,00 13,50 
Finland grote sortenng 9,00 21,50 
Wereld vele landen (iets Europa) 10,50 25,00 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 10,00 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 7,50 18,00 
Engeland met buitenland en hogere waarden 7,00 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 7,00 

1 k g 
84,00 

130,00 
80,00 

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

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

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50 00 + € 4 50 porto Orders boven € 50 00 portovnj 

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 1907 581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. K i n g s t r a a t 5 5  6 2 4 5 GH EYSDEN  Tel. 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

rÄi^ 
Ij/ÊB^k^ 
^^^Êf 

HH 
P^^^Mt^ 
N f ^ w p i 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

M 
^ ^ a l c Part i jen 

Mtijd Dichtbij. 

Amsterdam Tel: 020  618 87 12 

Den Haag Tel: 070  362 52 63 

Hengelo Tel: 074  250 86 50 

Leeuwarden Tel: 058  212 20 96 

'S \ , 

AmstBrctam , * / H«i 

D e n H a a g • U t r e c h t 

Rotterdam Tel: 010  482 67 25 

Sittard Tel: 046  420 16 50 

Utrecht Tel: 030  244 31 70 

Vento 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.ni 

885 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:support@stampalbumstudio.nl
http://www.nationalepartijenwinkels.ni


Smits 

?. f . p 

msestrajatweg 4o 
^nijtsjghilately 

tr)echt 
AiMV 

■o@fjiateilS^it 
ONTHEWEB.CÓM 

Smits Philately: Er kan er maar 1 de goedkoopste zijn! 
Nederland tegen bodemprijzen! 

5804 Nederland 18721990. slechts 10 % ! € 90,00 
Gestempelde basisverzameling in redelijke mate gevuld oa. kind 
1935, 50 er jaren met veel complete betere series rembrandt 1956 
etc. Cat waarde € 900, in Importa album. Slechts 10 % 
5805 Nederland 19451969. slechts 10 % ! € 180,00 
Ongebruikte verzameling vanaf 1949 op Itep en kerken na geheel 
compleet! Verder ook alle kinderblokken aanwezig evenals de com

binaties uit postzegelboekjes. Cat Waarde ruim € 1800 in mooi da

vo christal album. Slechts 10%! 
5806 Nederland 18641974. slechts 10 % I € 300,00 
O/* zeer goed gevulde verzameling metname vanaf 1935 vrijwel 
compleet, Hartz serie * & jaren 50 nagenoeg compleet *. Port afde

ling goed gevuld en extra combinaties uit PZB. Cat Waarde € 3000,

in davo album. Slechts 10% 
5807 Nederland 18641976. slechts 10 % 1 € 240,00 
O/*/** verzameling in meest mooie kwaliteit oa. 20/30 jaren wb de 
goede series, Hartz series * compl., jaren 50 op een enkele zegels 
en uitgave na compleet. Goed stuks dienst, port en roltanding aan

wezig. Gat waarde € 2400 in davo luxe album. Slechts 10% 
5808 Nederland 19451969. slechts 10 % I € 100,00 
*/** verzameling met hier en daar zeer leuk materiaal. Kerken series 

periode 19631969 compleet. Cat waarde € 1000, + in luxe davo 
Slechts 10% 

5809 Nederland 19401969. slechts 10 % I € 200,00 
*/** verzameling mol. legioenblokken *, En Face kleine serie com

pleet *, kerken 1950 *, vanaf 1954 vrijwel compleet. Cat Waarde € 
2000, + in luxe davo album. Slechts 10% 
5810 Nederland 18521959. slechts 10 % I € 160,00 
*/0 verzameling incl. nr's. 1, 46, 86, kind 1935, 50 re jaren redelijke 
gevuld, luchtpost, port en dienst etc. Cat w. € 1600, in davo chris

tal album. Slecht 10% 
5811 Nederland en Overzee 18671962. slechts 10 % ! € 370,00 
O/* verzameling waarbij klassiek materiaal. Vanaf 1935 zeer goed 
gevuld, Hartz serie *, jaren 50 zo goed als compleet ongebruikt, 
port aanwezig. Ned Indië, Curagao en Suriname zijn goede basis 
verzamelingen. Cat waarde € 3700, in davo album. Slecht 10% 
5812 Nederland 18671974. slechts 10 % ! € 210,00 
O/* verzameling wb. het klassieke deel goed vertegenwoordigd. In 
alle periodes goed gevuld zonder echte hoogte punten. Gewoon 
goedkoop. Cat waarde € 2100, in davo album. Slechts 10% 

atbum 

5813 Nederland 18521974. slechts 10 % 1 € 170,00 
O/* prima verzameling incl. 1/2, beter klassiek, kind 1934 *, goede 
kinderblokken, LR extra combinaties uit PZB etc. Totale cat 
Waarde € 1700 in davo album. Koopje slechts 10% 
5814 Nederland 18691974. slechts 10 % ! € 160,00 
O/* verzameling wb. goed gevuld klassiek, soms ietwat div kwaliteit. 
Jaren 30 met nog hoge waardes en eveneens de jaren 50. Totale 
cat waarde € 1600 in davo album. Slechts 10% 
5815 Nederland 19131959. slechts 10 % ! € 150,00 
*/** leuke verzameling met betere series vooroorlogs, Hartz *, En 
Face lage waarden compl. */** ! 50 er jaren verder goed gevuld *. 
Totale cat waarde € 1525 in davo album, koopje slechts 10% 
5816 Nederland 18691965. slechts 10 % ! € 245,00 
O/* verzameling wat betere klassieken, nr 85, Toorop O, kind 1925 
t/m 1928 O, Olympiade 1928 O, eind jaren 30 bijna compleet, jaren 
50 z. kerken en Itep verder compleet, kinderblok 1965 t/m 1967 ge

stempeld. Totale cat waarde € 2450, in davo album. Slechts 10% 
5817 Nederland 19441991. slechts 10 % I € 155,00 
O/* leuke verzameling incl. zomer 1950 *, kerken 1950 *, vanaf 1952 
tot aan 1984 nagenoeg compleet, later in mindere mate gevuld. Doch 
goedkoop in davo album, totale cat waarde € 1550, slechts 10% 
5818 Nederland 18521973. slechts 10 % ! € 220,00 
Vnl. gestempelde verzameling incl. 1/3, 34/42, goed eind 30 er ja

ren, de jaren 50 z. kerken en Itep verder nagenoeg compl, later ont

breekt niet veel, leuk materiaal dienst en port zijn aanwezig. Cat 
waarde € 2200 in davo luxe album. Slecht 10% 
5819 Nederland 18521958. slechts 10 % I € 260,00 
Gestempelde verzameling incl. nog betere als nr's. 18, 27, 43, 46/7, 
jaren 20/30 incl. olympiade, bijna alle kinderseries compl., ANW, 
zeemans serie, zomer 1950 etc. Tevens een klein beetje overzeese 
gebiedsdelen. Cat waarde ruim € 2600, in Unie album. Slechts 10% 
5820 Nederland combinaties. slechts 10 % I € 110,00 
Meest postfrisse verzameling combinaties uit PZB wb. betere uit 
boekje 6/13. En div boekjes zonder kaft. Cat waarde € 1150, in 
klemband. Slecht 10% 
5821 Ned Indië & Nieuw Guinea 
18701962. slechts 10 % ! € 120,00 
O/* verzameling incl. Indië 1870 Willem III z. 2cnt lila, 31/37 O, Java 
kopstaand *, rode kruis 1915 *, Bandoeng 157/9 O, Nieuw Guinea 
compl. * incl. port en Untea serie. Cat waarde € 1200, slechts 10% 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

 ^ 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 0302892620 
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Oliebollen 
Dolle 
Dagen! 

Benodigdheden: 
1 kilo tcirwebloein 
1 liter water 
20 gram zout 
50 gram suiker 
80 gram gist 
10 gram kaneel 
enkele druppeltjes citroensap 
200 gram rozijnen 
100 gram verse appelstukjes 

mjk mu^M 
i P j O l S i T l Z i E l G i E : 
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www.postzegelpartijencentrale.nl 

Bereiding 
OS lu't gist ('c in het \\ jtor t'ii nu'i 
lol kort. 1">(H' tic bliiom oi bij i'n nu' 

■>eslci>' k o r t . 
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CJobruik oon 

\'oi\ ors tlo (ilio roi;o 

Piet Heinstraat 112 Tel: +31 (0)70 362 52 63 
2518 CM Den Haag Fax: +31 (0)70 362 54 15 
Email: info@postzegelpartijencentraIe.nl 
Openingstijden: ma t/m zat 9:00 17:00 uur 

"Of kom gewoon naar de Postzegel Partijen Centrale/' 
De hele maand december serveren wij ambachtelijke oliebollen. 

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


TPGPOST LET OP DE KLEINTJES... 
MAAR NIET ALTIJD! 

Extra personeel ingezet om omzetverlies te voorkomen 
DOOR F . S . J . G . HERMSE ( L I D NEDERLANDSE A C A D E M I E VOOR F I L A T E L I E ) , S I T T A R D 

In de jaren negentig werden 
door TPGPost enorme investe

ringen gedaan. De belangrijkste 
verandering was dat de twaal f 
Expedit ieknooppunten werden 
vervangen door zes Sorteercen

tra Brieven. Hierdoor werd een 
enorme voorui tgang geboekt op 
het gebied van het automat isch 
sorteren . Aanvankelijk bleek 
de geplande capaciteit nog te 
klein, omda t het postvo lume 
sneller groeide dan venwacht. 
Inmiddels neemt het aantal 
verwerkte poststukken jaarlijks 
met enkele procenten af. De 
oorzaak hiervan is het toene

mend gebruik van elektronische 
'post ' , zoals internet, email en 
fax. De banken, altijd een grote 
klant van de post, propageren 
het internetbankieren. Van 
de Nederlandse huishoudens 
maakt al 63 procent gebruik van 
digitaal betalen. De Postbank, 
gelieerd met TPG in Postkanto

ren bv, stuurt in de toekomst nog 
slechts een keer per maand een 
afrekening, tenzij men extra be

taalt. Ook ondervindt TPG door 
de l iberalisering van de post

markt toenemende concurrent ie 
van bijvoorbeeld SelektMail 
[ajbeeld'mgi) en Sandd. Het m a g 
dan ook niet verbazen dat het 
bedrijfsresultaat van de divisie 
Post in het tweede kwartaal van 
2005 met t ien procent terugl iep 
ten opzichte van het tweede 
kwartaal van 2004 [aftieelcling 
2). Deze teruggang werd echter 
gecompenseerd door de divisie 
Express, terwijl de resultaten van 
de divisie Logistiek, al geruime 
t i jd een zorgenkindje van TPG, 
gelijk bleven. Ook cle nettowinst 
bleef gelijk. 

T N T probeert de teruggang in 
het postvolume op drie manie

ren te compenseren: door het 
ontwikkelen van andere activitei

ten, door zich op het buitenland 
te richten en door kostenbespa

ring. Zo wordt de in Nederland 
opgedane kennis aan de man 
gebracht in China, een land met 
een enorm potentieel (1.3 mil jard 
inwoners) en wordt er meer huis

aanhuispost (reclame) bezorgd. 
De kostenbesparing vindt plaats 
door efficiënter te werken en 
door te besparen op de perso

neelskosten. 

Huisnummersortering 
Eind 2003 werd begonnen met 

de plaatsing van ' hu isnummer 
sorteermacnines' in de lokale 
vestigingen (apeeldimg^). 
In jul i j l . werd in Oosterhout 
met enig ceremonieel de 250ste 
machine in gebruik genomen. 
De huisnummersor teermachine 

neemt een gedeelte van het werk 
van de besteller over, nameli jk 
het 'straten' en 'zetten'. Vroeger 
kreeg de besteller een bak met 
poststukken van zi jn wijk, die 
hij zelf in volgorde van zi jn 
looproute zette. Tegenwoordig 

wordt dit werk grotendeels door 
machines gedaan. Aan de post

stukken is dit voor een leek niet 
te zien, wel is de SIX^ hiervoor 
aangepast. Door de machinale 
verwerking is het werk van de 
bestellers afgenomen. Men is 

Postcompact 

35 gram 01 

POPfTBETAAUy 

www.selektmai lnedertand.nl 
SIM814/Z.37/6131/368371 
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Resultaten TNT 2e kwartaal 2005 
iw(frl|fsresultaat per divisie 
Ze MnDlaal In ml|oenen euro 

f 

(Niet 

Po« 
Express 

toewijsbaar 

iet 2s kwartaal 

*{ 

SI 

2004 

221 
101 

■10 

2005 

201 
129 
4 0 | 
28 

mn^omenum 

\3.<m 
D 3.385 2004 2005 

operationeel 
resultaat (emr) 

2e kwartaal in miljoenen euro 

352 

anpbronTNT 

TPG lijdt onder 
venniiideringpost 
Vakantiekaarten per mobiele 
telefoon, babykaartjes druk
ken, beschrijven en afleveren 
en zelfs het leveren van klan
tenprofielen aan het midden
en kleinbedrijf. TPG Post doet 
er alles aan om de omzet in Ne
derland op peil te houden. He
laas voor het postbedrijf lukte 
dat het afgelopen kwartaal niet. 
Moederbedrijf TNT kon de om
zet die TPG Post verliest maar 
net compenseren met andere 
activiteiten in binnen en bui
tenland. 
De Nederlandse postmarkt is 
nog volledig in handen van TPG 
Post. In deze concurrentieloze 
'markt' wist het postbedrijf in 
het afgelopen kwartaal nog een 
winstmarge van bijna 21 pro
cent te behalen. Maar het aantal 
verstuurde kaartjes en brieven 
loopt wel terug. Daarom moet 
TPG Post volgens bestuursvoor
zitter Peter Bakker bezuinigen. 
»Ondanks een eenmalige extra 
■'itgave van 20 miljoen euro 

voor de stijgende pensioenlas
ten, hebben we de dalende post
omzet redelijk weten te com
penseren door meer duurdere 
producten te verkopen," zei hij 
gisteren bij de presentatie van 
de kwartaalcijfers. Hij meldde 
dat  ondanks alle bezuinigin
gen in Nederland en de vervan
ging van veel handwerk door de 
zogenoemde huisnummersor ^ 
teermachines  de modernise « 
ring van zijn bedrijf soepel lijkt 
te verlopen. „Vorig jaar waren , 
er vooral in Rotterdam proble ' 
men met de vakbonden, maar 
die zijn nu achter de rug," aldus 
Bakker. „Ondanks alle verande | | 
ringen voor ons personeel is het «'* 
gelukt om 97 procent van de f 
post binnen 24 uur te bezorgen. 
Dat is een record. " 
Vanaf volgend jaar worden de 
veranderingen binnen TPG Post 
ook zichtbaar voor alle klanten. 
Het bedrijf verandert de merk * 
naam dan in TNT en alle be J 
drijfswagens, kleding en brie f 
venbussen krijgen de huiskleur i 
oranje. „Daar zijn we nu al mee t 
begonnen," zei Bakker. 

Boven: afbeelding 3. 
De eerste huisnummer

sorteermachine werd 
geplaatst in de Haagse 

Chroomstraat, op 
27 oktober 2003. 

http://www.selektmailnedertand.nl


overgegaan op het aannemen 
van bezorgers en bezorgsters 
Deze halen bi) een depot de voor 
hun wijk bestemde post op en 
hoeven die alleen maar in de 
juiste bus te duwen, net als de 
krantenbezorgers Bezorgers 
zijn lager gekwalificeerd dan 
bestellers, dit leidt uiteindelijk tot 
besparing 

Onderfrankering 
In mei 2005 begon TPGPost 
in de sorteercentra een actie 
om ongefrankeerde en onder
gefrankeerde poststukken te 
onderscheppen Hiertoe werd 
extra personeel ingezet, dat een 
speciale instructie kreeg Dit 
soort zendingen leidt immers 
tot inkomstenverlies voorTPC 
Al enige tijd geleden (waar
schijnlijk eind 2003) werden 
speciale stickers ingevoerd met 

als tekst 'portzending' en de 
ietwat mistige zin 'Deze zending 
voldoet met aan de voorwaarden 
die TPGPost aan defrankenng 
stelt' Het merkwaardige is dat 
twee van de drie mij bekende 
poststukken wél van een sticker, 
maar met van een portkaart 
zijn voorzien De tekst op de 
portkaart, die normaal gespro
ken aan het poststuk wordt 
gehecht, is gewijzigd [afbeelding 
4) Blijkbaar heefl:TPG veel last 
van zendingen met 'port betaald' 
die in de bnevenbus worden 
aangetroffen en van post van 
de concurrenten Afgebeeld zijn 
een bnef met een 'port betaald' 
zegel en een brief met in de 
rechterbovenhoek de tekst 'Let 
op voldoende frankenng', die 
zonder postzegel werd gepost 
[afbeeldingen 5 en 6) Op beide 
bneven komt geen SIX of PRIC 

voor, hetgeen betekent dat ze m 
de handsortering moeten zijn 
verwerkt Aangezien de brieven 
met van een een portkaart waren 
voorzien, leverde deze actie TPG 
mets op^ 
Een andere methode om 
onderfrankenng te voorkomen 
IS het nawegen van pakjes Ook 
die kunnen van een portkaart 
worden voorzien, maar om 
klantvriendelijke redenen heeft 
men een andere oplossing 
bedacht Al enkele jaren is het 
stempel 'Nagefactureerd aan af
zender' in gebruik In afieeldingj 
wordt een fragment getoond van 
het matenaal van een pakje, dat 
m Druten op i8 december 2002 
werd gefrankeerd met € 2 48 
Blijkbaar woog het pakje meer 
dan twee kilo, zodat door de af
zender moest worden bijbetaald 
Het stempel is of bij de Business 

Balie waar de bednjfspost werd 
afgeleverd aangebracnt, of in 
het sorteercentrum Door de 
redactie van 'Filatelie' werd on
langs van een attente lezer een 
vergrote kopie van een dergelijk 
stempel ontvangen 

Met dank aan de heren A Jacobs 
enj Spijkerman 

Noten: 
1 Philatelie 8/9 1999, pagina 
562 e V 
2 Voor de begnppen SIX en 
PRIC zie noot I 
3 In/Vowopost nummer 85, 
20043, was een 'Port betaald'
bnef afgebeeld die wèl de sporen 
van een aangehechte portkaart 
vertoonde 
4 Diverse afleveringen van 
Maili, blad voor medewerkers en 
gepensioneerden van TPGPost 

Mevrouw/mijnheer, 

Nabetaling frankeerkosten 

Bijgevoegde zending voldoet met aan de voorwaarden die TPG Post aan de frankering stelt 
omdat deze zending 
• met of met volledig is gefrankeerd of 
• IS aangetroffen m een TPC Post brievenbus en is voorzien van de aanduiding T?C Post Port 

Betaald (Op deze wijze gefrankeerde zendingen mogen hienn niet worden gedeponeerd) of 
• door een andere postvervoerder is aangenomen en vervolgens in een TPC Post brievenbus is 

aangetroffen 

Om vertraging te voorkomen is de zending bij u bezorgd in het vertrouwen dat u de kosten wilt 
voldoen Het ontbrekende bedrag, verhoogd met administratiekosten, is op de voorzijde van 
deze kaart vermeld U kunt dit bedrag voldoen door het plakken van postzegels, Easystamp of 
het aanbrengen van een afdruk frankeermachine Witt u de kaart binnen 8 dagen terugzenden? 

Als u met bereid bent het bedrag te voldoen kunt u drt kenbaar maken door op de zending de 
aanduiding 'geweigerd' te schrijven en ongeopend, met deze aangehechte kaart, zo spoedig 
mogelijk te posten in een TPC Post brievenbus 

4 

I 

Uitsluitend bestemd voor inzending 
Aanvraag kmderbijslag 
Voor adres ae voorkant foi 
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PHILATELISTENCLUB ROHERDAM 
VIERT JUBILEUM MET PUBLICATIE 

Eeuwfeest levert mooi geschenk voor stempeherzamelaar op 
D O O R BERT V A N M A R R E W I J K 

Het is met een hobby als met 
verliefdheid: je snapt niet dat 
bijna niemand de bijzonder
heid van de door jou aanbedene 
ziet. Zo verging het mij ook met 
mijn hobby: de Stempelkunde of 
marcofilie. Na meer dan twintig 
jaar strijd tegen de onverschillig
heid en het onbegrip jegens 'die 
moderne rommel' van veel colle
gaverzamelaars, komt er opeens 
dit boek. Een boek waarin een 
aantal momenten in de stempel-
geschiedenis zó belicht wordt, 
dat zelfs de meest verstokte 
criticus zal moeten toegeven: 'Er 
is ook nog leven na kleinrond'. 
Zowel inhoudelijk als qua vorm
geving is het een bijzonder boek, 
dat behoort tot de eredivisie van 
wat er recentelijk aan filatelisti-
sche publicaties in Nederland is 
verschenen. 
Eerst maar de buitenkant, 
de vormgeving. Kosten noch 
moeite zijn gespaard om het 
boek aantrekkelijk te maken: een 
mooi en stevig jasje, kunstdruk
papier, heldere druk, een keur 
aan oogstrelende kleurechte 
afbeeldingen en een prettig in 
de hand liggend formaat. Een 
echte 'vondst' is de paginering 
bestaande uit een rondstempel 
waarin niet alleen de bladzijde, 
maar ook de aanduiding van 
het onderhavige artikel en het 
hoofdstuk zijn aangegeven. 
Maar, zal de nurks opmerken: 
'Het gaat niet om de verpakking, 
maar om de inhoud'. Ook in dit 
opzicht komt de lezer volop aan 
zijn trekken. 
Het boek bevat drie bijdragen, 
die alle spelen in of rond het 
geboortejaar van 'De Club'. Henk 
Hospers beschrijft het kurkstem-
pel van St Willebrord (Vellinga 
124), dat tussen 17 en 20 juli bij 
het nieuw opgerichte hulppost
kantoor werd gebruikt, omdat 
het officiële (grootrond) stem pel 
niet op tijd was aangekomen. 
Het is een smeuïg verhaal, 
waarin de oprichting van het 
postkantoor in zijn sociale en 
geografische context wordt 
geplaatst. Ook de belangrijke rol 
van de 'maker' van het stempel, 
de toenmalige kapelaan en 
latere pastoor Peter Bastiaansen, 
wordt belicht. Overzichtskaart
jes, oude prentbriefkaarten en 
afbeeldingen van (alle) bekende 
afdrukken van het noodstempel 
verluchten zijn bijdrage. Slechts 

^iiilliJ>iilMli^i)iHjiBi.M)iliilMfciiiy|> 

Een enkele keer in het leven van een verzamelaar stuit hij op een 

publicatie waarvan hij voelt: 'Hier heb ik jarenlang naar uitgekeken'. 

Het boek ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Philatelistenclub 

'Rotterdam' behoort voor Bert van Marrewijk tot die categorie. 

liefhebber ongetwij
feld watertanden. 
Aan het slot van zijn 
artikel wijdt de auteur 
enkele behartigens
waardige woorden 
aan de 'waarde' van 
gebruikte 10-gulden 
zegels. VooraTzijn 
opmerking dat het 
om commerciële 
redenen splitsen van 
paren, strips en 
blokken uit posthis
torisch oogpunt 'zeer 
ongewenst' is - ik zou 
zeggen: het is niet 
alleen doodzonde, 
maar het is een dood
zonde! - is mij uit het 
hart gegrepen. 

Komen we tot slot aan het piece 
de resistance van het boek, een 
ruim 125 bladzijden beslaand 
artikel over een omvangrijke 
studie naar de tussen 1904 en 
1907 gebruikte gearceerde typen-
raderstempels van Nederland, 
door het driemanschap Peter 
Rozema, Fons Simons en jan 
Vos. De invoering van deze 
stempels (en hun kortstondig 
leven) worden niet op zichzelf 
beschreven, maar in het bredere 
kader van het werken aan ver
hoging van de efficiëntie van de 
postverwerking door middel van 
mechanisering en het verbeteren 
van de stempelkwaliteit die in de 
periode 1901-1915 plaatsvond. 
Het sluit daarbij in sterke mate 
aan bij het (ten onrechte) in 
vergetelheid geraakte artikel van 
Ciphart (1957), Typenraderstem-
pels en stempelmaciiines als vroege 
voorheelden van mechanisatie, 
i868-ic)i2 in het Jaarverslag 1956 
van het Nederlands Postmu-
seum. 

Na een algemene inleiding wordt 
in achtereenvolgende hoofd
stukken aandacnt gegeven aan 
de experimenten met stempel-
machines - van hetVulcanus 
brandstempel in 1901 tot aan de 
elektrisch aangedreven Flier-
stempelmachine van 
1912 -, de voorgeschiedenis en 

één probleem blijft onopgelost: 
Aangezien er maar één kurk op 
de inktfles zat, hoe maakte de 
pastoor dan toch vier verschil
lende datumstempels? 
Van geheel andere aard is de 
bijdrage van Pons Simons over 
hetgeoruikvan dein 1905 
uitgegeven zegel '10 gulden 
bontkraag' (NVPH-nummer8o). 
Zijn analyse vond plaats aan de 
hand van de over een reeks van 
jaren in veilingcatalogi aangetrof 
fen zegels van dit type. In totaal 
heeft de auteur op deze wijze 
ca. 1.200 zegels (inclusief paren, 
blokken en strips) geanalyseerd. 
Het artikel bevat vele afbeeldin
gen van zegels en fragmenten 
van pakketkaarten en abonne-
mentspostwissels, de meeste 
in kleur dankzij de trend in de 
laatste decennia om topstuk
ken in kleur in veilingcatalogi 
op te nemen. Daarnaast is een 
aantal kleurige staafdiagram
men opgenomen, waarin allerlei 
statistische gegevens (op welke 
kantoren gebruikt, met welke 
stempeltypen ontwaard, gebruik 
over de periode 1905-1920) zijn 
weergegeven. De afbeeldingen 
van zegels 'op stuk', variërend 
van vliegbrieven met luchtrecht 
van f 10.- tot busrechtkaartjes en 
enkele 'echt gelopen' stukken 
naar het buitenland, doen de 

de verstrekking van de gear
ceerde handstempels van het 
typenradermodel, de redenen 
voor de verwijdering van de 
(meeste) arceringen kort daarna, 
de rubricering van de gearceerde 
en gekapte stempels in catego
rieën, het gebruik op de kantoren 
van uitreiking en tenslotte het 
voorkomen van de gearceerde 
stempels op tussen 1904 en 
1907 gebruikte postzegelemis
sies en portzegels. Kleine uit
stapjes naarde ontwikkelingen 
in het omringende buitenland 
en de Overzeese Rijksdelen 
completeren de studie. Tenslotte 
wagen de auteurs zich aan een 
'waardering' van de gearceerde 
stempels volgens een punten
schaal van 1 tot 100. 
Zijn de twee voorafgaande artike
len voor de geïnteresseerde leek 
gemakkelijk leesbaar, dit artikel 
stelt hoge eisen aan de lezer. Het 
is een doorwrocht, bijna weten
schappelijk verhaal, minutieus 
geschreven en voorzien van 
talrijke noten en literatuurverwij
zingen. Het stelt problemen aan 
de orde die in eerdere studies op 
dit terrein niet, onvoldoende of 
onjuist beantwoord zijn. Maar 
wie de moeite neemt om het arti
kel met de bijgeplaatste noten en 
de vele argumentatie ondersteu
nende afbeeldingen en tabellen 
serieus te bestuderen, wordt een 
stuk wijzer. Natuurlijk worden 
niet alle vragen opgelost, de 
auteurs erkennen dat ruiterlijk, 
maar het wordt een stuk lichter 
aan het eind van de tunnel. 

Mankeert er dan niets aan dit 
boek? Vast wel: 'Geen koe zo 
bont of er zit wel een vlekje aan'. 
Mij spreekt de 'puntenwaarde
ring' van de gearceerde stempels 
minder aan en het boek had ook 
best een wat meer uitd(r)agende 
titel mogen hebben. Maar dat 
blijven kleinigheden in de marge. 
Ik ben van mening dat de Ne
derlandse filatelie en vooral de 
stempelverzamelaarzich geluk
kig mogen prijzen met het ver-
scTtijnen van dit boek. En de prijs 
van € 24.95 is, gezien omvang en 
kwaliteit van het gebodene, een 
lachertje. 

U kunt het boek bestellen bij de 
redacteur, de heer H.T. Hospers, 
telefoon 0528-268642 (of per 
e-mail: h.hospers@inter.nl.net 

mailto:h.hospers@inter.nl.net
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NATIONAAL ARCHIEF GEEFT 
PROEYENCOLLECTIE IN BRUIKLEEN 

Museum voor Communicatie krijgt beheer over verzameling 
T E K S T EN F O T O ' S H . W . V A N DER V L I S T A I E P , A S S E N D E L F T 

In de een van de zalen van het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag werd op vrijdag 
21 oktober jl. het archief van post
zegels, proeven en ontwerpen, 
kortweg gezegd de postwaarden 
uit de periode van 1867 tot 1989 
van het voormalige Staatsbedrijf 
der PTT, officieel overgedragen 
van TPGPost (als rechtsop
volger van het staatsbedrijf) 
aan het Nationaal Archief Het 
Nationaal Archief gaf de stukken 
vervolgens officieel in langdurige 
bruikleen aan het Museum voor 
Communicatie. 
Oorspronkelijk bevond het ar
chief zich in Haarlem. Er waren 
al eerder delen uit het archief aan 
het Museum voor Communica
tie (voorheen het Postmuseum 
en daarna het PTT Museum) in 
bewaring waren gegeven. Een 
aantal jaren geleden werd het 
archief ter verkoop aangeboden 
aan postzegelveilingVan Dieten 
in Den Haag. Medewerkers 
van deze veiling hadden, als 
voorbereiding op het veilen, al 
delen uit het archief bewerkt. In 

De eenentwintigste oktober was dit jaar een belangrijke 

datum. Niet alleen voor het Museum voor Communicatie in 

Den Haag, dat een belangrijke proevencollectie in 

langdurige bruikleen kreeg - ook voor de verzamelaars

wereld in het algemeen: dankzij de bruikleen kunnen 

filatelisten die onderzoek verrichten hun werk nóg beter 

doen. Henk van der Vlist was aanwezig bij het moment 

suprème en doet voor u verslag van de gebeurtenissen. 

de filatelistische pers werd hier
van mededeling gedaan en een 
eerste veiling werd gehouden. 
Na de aankondiging van de 
veiling in de pers en de veiling 
werd actie ondernomen om ver
dere verkoop van het archief te 
voorkomen. Uiteindelijk werd in 
opdracht van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat beslist, 
dat de verkoop niet door mocht 
gaan. Men baseerde dit op het 
feit dat het archief indertijd een 
onderdeel was van een staatsbe

drijf namelijk het Staatsbedrijf 
der PTT. Na de verzelfstandiging 
van dit staatsbedrijf had al het 
archiefmateriaal naar het Natio
naal Archief moeten gaan. 
Helaas voor de veilinghouder 
en zijn medewerkers moest al 
het materiaal dus terug naar het 
Nationaal Archief De veilinghou
der had, ter voorbereiding op de 
verdere verkoop van delen van 
het archief een speciale catalo
gus het licht doen zien, waarin 
de eerste proeven uitvoerig 

beschreven waren. Nu moest hij 
stoppen met deze werkzaam
heden. 
Het al verkochte deel van de 
eerste veiling kon niet meer van 
de kopers teruggehaald worden, 
zodat dit materiaal in de filatelis
tische verzamelingen bleef 

Dat het materiaal moest worden 
teruggehaald was nog tot daar
aan toe. Maar het zodanig te 
bewerken en te rubriceren dat 
het archief in zijn oorspronkelijk 
staat terug zou worden gebracht, 
dat was een heidens karwei. 
Gedurende een aantal jaren 
heeft Cees Janssen, oud-mede-
werker van TPGPost, in samen
werking met Monique Erkelens, 
conservator Postwaarden bij het 
Museum voor Communicatie, 
Kees Heemskerk, oud-mede-
werker van Van Dieten, Nico van 
Egmond, hoofd afdeling verwer
ving van het Nationaal Archief 
en Harry Trip, vrijwilliger bij het 
Museum voor Communicatie, 

Lees verder op pagina 8g4 
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Een van de 'krachtige motoren' 
die de enorme klus klaarden om 
het op 21 oktober jl. overgedra
gen archief helemaal op orde 
te brengen is Cees Janssen. 
Hieronder zijn toelichting op het 
verloop van deze - w a t hij noemt 
- bijna onmogelijke taak. 

'Deze bijeenkomst is voor mij 
een mooie afsluiting van een 
mission impossible, vooral zoals 
ik daar eerst tegenaan keek. Mag 
ik u verslag doen van het hoe en 
het wat van deze zogenaamde 
mission impossible} 
Het proevenarchief bevond 
zich in de kluizen van de PTT 
in Haarlem. De stukken waren 
gemonteerd op kleine en grote 
bruine kartons. 
De voorraad bestond onder 
andere uit proefdrukken en 
drukproeven. Proefdrukken wor
den gemaakt van één of enkele 
verschillende postzegels op een 
klein stukje papier en een druk
proef \s een afdruk van 50,100 of 
ander aantal dezelfde zegels op 
een drukvel. Als drukker gaf Joh. 
Enschedé altijd duidelijk aan. 

dat er eerst een proefdruk moest 
worden beoordeeld, voordat een 
drukproef gemaakt kon worden 
op de productiepers. 
Verder waren er kleurproeven: 
steeds hetzelfde zegelbeeld, 
maar in verschillende kleuren 
gedrukt om te zien welke kleur 
het best gebruikt kon worden. 
Ook bevatte het archief c/rufato-
dia: afdrukvellen van één zegel, 
50 of TOO, waarbij elke kleur 
apart is gedrukt op een vel en 
zogenaamde samendrukken, 
vellen waarbij bijvoorbeeld twee 
opeenvolgende kleuren na elkaar 
op een veTzijn gedrukt. 
Om te kijken of bepaalde 
zegelkleuren te gebruiken waren, 
werd een zegel op verschillende 
soorten papier gedrukt. 
Zowel in de beginperiode als 
later werd, om te beoordelen 
welke druktechniek het beste 
was voor een bepaald zegel
beeld, als proef een bepaalde 
zegel in verschillende druktech
nieken gedrukt. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in boekdruk, in 
diepdruk ^rasterdiepdruk) of in 
ofl̂ set. Al deze drukvarianten 

Een vitrine met Arbeidsdienstzegels die nooit officieel zijn uitgebracht; 00/c dit materiaal 
is nu door het Museum voor Communicatie in bruikleen genomen. 

waren in het archief aanwezig. 
En verder mogen natuurlijk de 
verschillende ontwerpen niet 
worden vergeten. 
De beschrijving van dit geheel 
lag vast in een boekje in de 
kluisruimte in Haarlem. Ook een 
groot aantal correcties was geno
teerd, al was niet altijd duidelijk 
wat het totaal van dit aantal 
genoteerde afdrukken was. 
Indertijd, mocht het Museum 
voor Communicatie een selectie 
maken uit de voorraad die in 

Haarlem lag. Deze selectie was 
op aanvraag toegankelijk voor 
belangstellende verzamelaars 
en bezoekers van het museum. 
Het restant van het archief is 
naar de postzegelveiling gegaan, 
waar de medewerkers een deel 
ervan al hadden verkaveld, door 
bijvoorbeeld een vel of veldeel te 
verknippen tot kleinere 
eenheden. In een aantal 
gevallen werden de proeven 
daartoe van de kartons met 
gegevens verwijderd. Ook was 



De officiële overdracht van de proevencollectie; links Museumdirecteur Titus Yocarini, 
rechts Bert de Vnes van het Nationaal Archief. 

Een gedeelte van de proevencollectie die nu in ben haug wordt beheerd: proeven van 
de herdenkmgszegel 'Willem van Oranje' van Nederiand, Curagao en Suriname. 

Over het belang van de overdracht werd in Den Haag geanimeerd gediscussieerd: hier 
door Bondsvoorzitter Ties Koek (links), Peter Sorber van TPCPost en Titus Yocarini 
(Museum voor Communicatie, rechts). (Foto: Jaap Maars, Aalsmeer) 

Een close-up van de ontwerptekeningen van een aantal - nooit aan de loketten van 
het postkantoor terechtgekomen - Arbeidsdienstzegels; ook dit materiaal kan in het 
Museum voor Communicatie bestudeerd worden. (Foto: Jaap Maars, Aalsmeer) 

Een deel van het 'reconstmctieteam'; van links naar rechts: Nico van Egmond (Nation
aal Archief), Ceesjanssen, Kees Heemskerk en Harry Trip. 

materiaal in mapjes en insteek-
boeken gestopt. Sommige delen 
van het restant waren nog niet 
bewerkt en zaten nog op de 
originele kartons. 
Wat was nu mijn eerste werk? 
De nog intacte inventaris met 
correcties, aanwezig op kartons, 
werd eerst op volgorde gelegd en 
in speciale, zuurvrije mappen ge
daan. Ik noteerde wat de inhoud 
was en vermeldde daarnaast 
het inventarisnummer van het 
boekje. Ven/olgens werden de 

voorbewerkte kavels die aanvan
kelijk voor de veiling waren be
stemd in de bestaande, zuurvrije 
mappen erbij gevoegd, waarbij 
ik het aantal moest noteren op 
de map, naast de al vermelde 
gegevens. De lege kartons, waar 
nog steeds de nodige gegevens 
op stonden, werden daarbij vaak 
als 'handleiding' gebruikt. 
Daarna werden alle al voor de 
veiling klaargemaakte kavels 
uitgenomen en bij de stukken 
in de zuurvrije mappen gestopt. 

Ook hier weer moest het aantal 
worden vermeld op de zuurvrije 
kartons. Als laatste werd geno
teerd welke stukken of fragmen
ten uit de inventarislijst en de 
aanvullingen ontbraken, omdat 
ze inmiddels waren verkocht of 
gewoonweg ontbraken. 
Ook ontbraken er kartons die 
men had leeggemaakt om vei
lingkavels te maken. 
Een ander punt was dat men de
len van de voorraad die indertijd 
in Haarlem lag, had overgedra
gen aan landen als Suriname, de 
Nederlandse Antillen, België en 
Zwitserland. Immers, drukkerij 
Enschedé had ook voor Perzië 
en andere landen postzegels 
gedrukt. Dat materiaal werd niet 
meegerekend bij de inventari
satie. 
Om er zeker van te zijn wat men 
nu als inventaris had, werd het 
bijgewerkte archief geheel opge
slagen in een database, waarin 
de volgende gegevens werden 
vermeld: 

het aantal, zoals vermeld in de 
oorspronkelijke inventarisatie
lijst; 
het aantal, vermeld op de inder
tijd gemaakte correcties; 

het aantal dat was verkocht; 
het aantal dat bij het Museum 
voor Communicatie moest 
berusten en 
het aantal dat ontbrak (het ver
schil); helaas was van een flink 
aantal inventarisnummers het 
juiste totaalaantal niet bekend! 

Dit leverde een eerste overzicht 
op. Oude inventarisnummers 
werden vervangen door een 
nieuw inventarisnummer, vooraf
gegaan door NA (Nationaal 
Archief). 
Vervolgens werd besloten de 
voorraad die zich in het Museum 
voor Communicatie bevond, 
terug te halen en op te nemen in 
het geheel. Het meeste hiervan 
bevond zich nog op de originele 
kartons, maar er waren ook 'puz
zels' omdat er stukken waren 
afgenomen. Reconstructie werd 
een bijna onmogelijke opgave. 
Met veel geduld werden toch alle 
puzzels opgelost! 
Daarna, nadat alles opnieuw was 
geïnventariseerd en genoteerd, 
werd besloten dat de eindto-
talen, zoals berekend in deze 
database, de definitieve waren. 

Lees verderop pagina 8g4 



het proevena archief bewerkt. 
Vellen - of, als die niet aanwezig 
waren, veldelen - van drukproe
ven, proefdrukken, kleurproe
ven, drukstadia, drukvarianten, 
ontwerpen en alles wat met 
postwaarden, zoals postzegels 
en postwaardestukken, te maken 
had, moest voor zover dat nog 
mogelijk was, gereconstrueerd 
worden. 
Het resultaat van al dit werk is 
een database, die Cees Janssen 
heeft opgebouwd voor het Mu
seum voor Communicatie. Elke 
geïnteresseerde kan nu in het 
museum bepaalde zaken in het 
proevenarchief opzoeken. Dat 
het opbouwen van de bedoelde 
database geen sinecure is, zal 
voor iedereen duidelijk zijn. 
ledere verzamelaar mag dan ook 
dankbaar zijn dat Cees Janssen 
dit werk heeft willen verrichten. 
Om een idee te geven van wat 
dit werk inhield, laten we Cees 
elders op deze pagina's aan het 
woord, in de neerslag van een 
interview dat met hem werd 
gehouden naar aanleiding van 
de overdracht en het in bruikleen 
geven van het archief 
De speciale bijeenkomst op 
21 oktober in Den Haag werd 
bijgewoond door achttien perso
nen, waarvan drie vrouwen; ken
nelijk is de filatelistische wereld 
nog steeds een 'mannenwereld'. 
Titus Yocarini, directeur van het 
Museum voor Communicatie, 
heette iedereen hartelijk welkom 
in een zaal met vier vitrines 
waarin speciaal voor deze gele
genheid een aantal bijzonderhe
den werd tentoongesteld uit het 

In een van de vitrines waren proeven te zien van de Nederlandse emissie van i86y, hier 
bewonderd door de echtgenote van de auteur van deze bijdrage. 

Dat de overdracht van de in zijn oude glorie hersteld proevencollectie een vreugdevolle 
zaak was, bleek wel uit de opperbeste stemming in de zaal. Van links naar rechts Peter 
Storm van Leeuwen van postzegelveiling Van Dieten uit Den Haag Cees Janssen en 
Kees Heemskerk, oud-medewerker van Van Dieten. (foto: jaap Maars, Aalsmeer) 

archief, dat op dat moment nog 
door het museum in bruikleen 
moest worden ontvangen. 
Roy Rempe, directeur Consu
mentenmarkt van TPGPost, ging 
in zijn speech in op het hoe en 
waarom van de overdracht van 
het archief Hij bedankte in het 
bijzonder Cees Janssen voor 
zijn jarenlange inzet om het 
archief gereed te maken voor de 
overdracht, waarna hij het ar
chief officieel overdroeg aan het 
Nationaal Archief Vervolgens 
kreeg Bert de Vries, directeur van 
de sector Bedrijfsvoenng van het 
Nationaal Archief, het woord. Hij 
lichtte de overdracht toe met een 
krantenartikel en ging uitvoerig 
in op het feit dat het archief- een 
nationaal bezit - in bruikleen 
gegeven werd aan een particu
liere instelling: het Museum voor 
Communicatie. Dat het niet de 
eerste keer is dat het museum 
een bruikleen krijgt, blijkt uit het 
feit dat onder andere het Rijks
museum dit al eerder deed. 
Na deze inleidingen kon worden 
overgegaan tot het ondertekenen 
van de verschillende akten, te 
weten de akte voor het in bruik
leen geven van het archief door 
het Nationaal Archief en die voor 
het in bruikleen nemen door het 
Museum voor Communicatie. 
De vertegenwoordigers van 
beide instellingen, Bert de Vries 
en Titus Yocarini, ondertekenden 
de akten, die daarop uitgewis
seld werden. 

Daarna konden de aanwezigen 
het uitgestalde archiefmateri
aal bekijken en eventueel van 
gedachten wisselen. 

Uiteindelijk werd besloten dat 
de gehele voorraad moest 
worden overgezet van de oude, 
bruine, zuurhoudende kartons 
op nieuwe museumkartons met 
opgelaste transparante kunststof 
stroken. Er werden zuurvrije 
museumkartons besteld en ook 
transparante vellen op hetzelfde 
formaat en zuurvrije opbergdo
zen, waarin 18 tot 20 kartons per 
doos konden worden opgesla
gen. De dozen waren niet kant-
en-klaar te bestellen: we moes
ten ze zelf vouwen en de kartons 

moesten in eigen beheer worden 
gelast. Veel verschillende soorten 
kartons moesten gemaakt 
worden: enkel gelaste, gelaste in 
twee delen, drie delen, vier delen 
en een aantal afwijkende forma
ten. Vooral de kartons waarin 
'verknipte' proeven moesten 
worden gestoken, hadden heel 
'vreemde' lasvormen. 
Daarna werd op het karton 
rechtsonder met potlood het 
kartonnummer en ook per proef 
een nieuw inventarisnummer 
vermeld. 

Na de officiële overdracht van de proevencollectie aan het Museum voor Communicatie 
werd er nog druk nagepraat; links de auteur van dit artikel. 

'Archiefiijger' Cees Janssen had er een aantal jaren werk aan, maar nu bevindt de ' 
construeerde proevencollectie'zich weerinzijn 'oorspronkelijke' staat. 

Omdat het uiteindelijk de bedoe
ling was dat het geheel in bruik
leen zou worden overgedragen 
aan het Museum voor Commu
nicatie in Den Haag, stelde dit 
museum de database beschik
baar die men in Den Haag al 
in gebruik had. Alle gegevens 
van de nieuwe kartons met de 
nieuwe inventarisnummers wer
den opgeslagen, waarbij voor elk 
item gegevens zoals het jaartal, 
de aanleiding tot de uitgifte, een 
NVPH-nummer (voorzover 
van toepassing), het aantal, de 

waarde(n), kleur(en), gegomd of 
ongegomd, getand of ongetand 
en een eventueel watermerk, 
werden beschreven. Iedereen die 
dat wil kan nu vrij gemakkelijk de 
gegevens opzoeken en gebrui
ken. Ook werden de aantallen 
vergeleken met de database van 
de eerste inventarisatie. Uitein
delijk klopte alles! 
Last but not least: het Museum 
voor Communicatie heeft in de 
voorraad bijzondere vondsten 
gedaan van het bestaan waarvan 
men niet afwist!' 
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gelegen aan de Sarlreweg, nabi| rotonde De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: € 3,50 
Inlichtingen bij de organisator: FrIts Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

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

Pos tzege lhande l J. VAN HAARLEM 
Tel. 0243777730 Fax 0243730735 

Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per EMAIL: j.haarlem@wxs.nl 
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BEPORTING LUCHTPOSTSTUKKEli 
UIT EN NAAR NEDERLANDS-INDIE 

Bijzondere regelingen niet consequent nageleefd 
D O O R L U U K G O L D H O O R N , U T R E C H T 

Sinds november! 919 was 
er een simpele regel voor de 
beporting van niet of ontoe
reikend gefrankeerde buiten
landse stukken: tweemaal 
ontbrekend port moest van 
de geadresseerde ingevorderd 
worden. 
Toen de mogelijkheid werd ge
boden stukken per luchtpost te 
verzenden, werden luchtrecht-
zegels ingevoerd die naast de 
gewone frankeerzegels geplakt 
moesten worden. Wat moest 
er nu gebeuren als er wel vol
doende was gefrankeerd, maar 
er geen ofte weinig luchtrecht 
was voldaan? 
De PTT had wel vervoersplicht, 
maar dat hield niet in dat er 
een verplichting bestond de 
vervoersweg te volgen die de 
afzender wenste. Alleen als er 
voor betaald was, voldeed de 
PTT aan dat verzoek. Zo'n regel 
gold bijvoorbeeld (tot 1938) 
ook voor expressezendingen: 
was het expresserecht niet 
voldaan, dan werd het stuk niet 
per expresse besteld. 

Hoe te handelen met luthtpoststukken waarvan het lucht

recht niet (of niet volledig) was voldaan? Voor die vraag 

stond de PTT zo'n driekwart eeuw geleden. De auteur van 

het nu volgende artikel beschrijft de regelingen die als 

oplossing werden opgesteld, maar hij wijst er op dat er 

lang niet altijd naar werd gehandeld. 

1. Brief van Bandoeng naar Utrecht van 27 augustus 1937. Verzonden 
door de Gouvernements post- en telegraafdienst. Er is go cent aan 

luchtpostzegels geplakt, maar geen frankeerzegel (van zo'n dienst zou 
je dat ra« verwachten). In Utrecht is de brief derhalve beport tweemaal 

hetfrankeerrecht van 121/2, totaal 25 cent Op de achterzijde van het 
stuk IS een vertrekstempel geplaatst van Batavia (28 augustus ig^t) en 

een mededeling: 'geweigerd'. 

Zijn zij ontoereikend gefranl<eerd 
dan worden zij alleen per lucht
post verzonden als tenminste het 
luchtrecht is voldaan'. 
Er was echter nog een compli
catie, omdat luchtpostzegels 
uitsluitend bestemd waren 
voor het voldoen van het lucht
recht. Een stuk was daarom 
ook onvoldoende gefrankeerd 
voor luchtpostverzending als 
het luchtrecht niet voldaan 
was met luchtpostzegels. 
Omgekeerd, het normale porto 
voldoen met luchtpostzegels, 
leidde eveneens tot portheffing. 
Pas met DO 225 van 29 maart 

.- 1930 wordt 
bepaald dat 
het luchtrecht 
ook met 
gewone fran
keerzegels 
mag worden 
voldaan. 
Daarbij zij 
opgemerkt 
dat het 
gebruik van 
luchtpostze
gels als fran
keerzegels 
pas vanaf29 
april 1931 was 
toegestaan. 
Indië volgde 
dit voorschrift 

m 

Voor luchtpoststukken werd de 
regel conform: het luchtrecht 
moest volledig voldaan zijn, 
wilde luchtpostverzending 
plaats vinden. De bepaling is in 
artikel 84 van de Postgids van 
1930 terug te vinden: 'ongefran
keerde brieven en enkele brief
kaarten, waarvan verzending per 
luchtpost wordt verlangd, worden 
met port belast met de gewone 
middelen van vervoer verzonden. 

m 1932: 
in DO 633 
van dat jaar 
wordt gezegd 

dat de Nederlands-Indische 
administratie toestaat dat met 
luchtpost te verzenden stukken 
gefrankeerd worden hetzij ge
heel met luchtpostzegels hetzij 
ten dele met luchtpostzegels 
en ten dele met frankeerzegels. 
Een belangrijke wijziging wordt 
gepubliceerd in circulaire P 
366, op 9 februari 1933 uitgege
ven. In artikel 1 wordt herinnerd 
aan het feit dat overeenkomstig 

internationale bepalingen lucht
postcorrespondentie waarvan 
het luchtrecht niet volledig 
is gekweten, met de gewone 
middelen van vervoer worden 
verzonden. In artikel 2 wordt 
echtereen proef aangekondigd: 

'Met het oog op de van verschil
lende zijden ingekomen klachten, 
behoort ten aanzien van de lucht-
postdienst Amsterdam-Bandoeng 
over te brengen correspondentie 
voor Nederlandsch-Indië voorlo
pig bij wijze van proefde volgende 
regeling te worden toegepast: 
a. Onvolledig gefrankeerde stuk

ken waarvoor tenminste het 
luchtrecht is voldaan worden 
volgens de ter zake geldende 
regels met port belast met den 
luchtpostdienst Amsterdam-
Bandoeng verzonden. 

b. Een zending, waarvoor ten
minste het luchtrecht niet 
volledig is gekweten wordt aan 
den afzender ter bijfrankering 
teruggegeven, indien ondanks 
de vertraging die hierdoor 
ontstaat doorzending met 
het eerstvolgende vliegtuig 
mogelijk blijft. Is zulks niet het 
geval, dan wordt het stuk door
gezonden nadat ten kantore 
het ontbrekende bedrag aan 
frankeerzegels is verantwoord 
en wel zoodanig, dat port 
en luchtrecht beide volledig 
moeten zijn gekweten. Het 
bijgefrankeerde bedrag wordt 
vervolgens van den afzender 
ingevorderd. Weigert de afzen
der het verschuldigde bedrag te 
betalen, of is deze onbekend, 
dan wordt het bedrag met de 
noodige toelichting door het 
kantoor van afzending resp. 
het betrokken hoofdkantoor 
op den staat P28 afgeschreven, 
onder een afzonderlijk hoofd 
"Bijfrankeering luchtpostcor
respondentie". 

c. Bij ontvangst op het uitwisse

lingskantoor Amsterdam CS. 
van luchtpostzendingen waar
van de onvolledige l<wijting van 
het luchtrecht op de kantoren 
van afzending niet is opge
merkt, behoort bijfrankeering 
(zoodat port en luchtrecht beide 
volledig zijn gekweten) door 
dat kantoor plaats te vinden.' 

In artikel 3 staat dat deze 
bepalingen voor het eerst van 
toepassing zullen zijn voor 
correspondentie die wordt ver
zonden met het vliegtuig dat i6 
februari 1933 van Schiphol naar 
Nederlands-Indië vertrekt. 
Een soortgelijke regeling wordt 
ook van kracht in het verkeer 
in omgekeerde richting. Met 
circulaire P 375 van 5 mei 1933 
wordt meegedeeld dat als 
ambtshalve bijfrankering in 
Indië is vergeten, het ontbre
kende bedrag (zonder verho
ging!) van de geadresseerde 
moet worden geïnd. 
Deze regeling is maareen kort 
leven beschoren. Met circulaire 
P 397 van 7 augustus 1933, 
dus maar net drie maanden 
later, wordt meegedeeld dat de 
Nederlands-Indische postadmi-
nistratie sinds augustus stuk
ken waarop het luchtrecht niet 
volledig is gekweten, voorziet 
van een T zonder aanduiding 
van het ontbrekende bedrag. 
Zulke stukken moeten dan 
aan de geadresseerde worden 
uitgereikt tegen heffing van 
het enkelvoudige ontbrekende 
luchtrecht. 

Als op 29 augustus 1933 in DO 
548 wordt gesteld dat te veel 
stukken worden aangetroffen 
waarop het luchtrecht niet vol
ledig is voldaan, is duidelijk dat 
de proef een ongewenst effect 
dreigt te hebben. Op 25 oktober 
1933 wordt de regeling met 
circulaire P 408 ingetrokken. 
Een nieuwe regeling wordt met 
dezelfde circulaire aangekon
digd en zal van kracht worden 
op 2 november 1933: 

'Onvoldoende gefrankeerde 
luchtpostzendingen naar 
Nederlands-Indië moeten, als 
verzending met het eerstvolgende 
vliegtuig mogelijk blijß, aan de 
afzender worden teruggegeven 
ter bijfrankering. Is dat niet het 
geval dan moet een T geplaatst 



2 Ongefromkeerde brief op 5februari 1936 per luchtpost van Soerabaja naar Groningen verzonden 
Aan port moest betaald worden bet enkelvoudige luchtrecbt van ̂ ocent en het verdubbelde 

frankeerrecht van 121/2 cent, totaal dus 55 cent Op de achterzijde zijn slechts naam en adres van de 
afzender vermeld 

worden en het aan frankering 
ontbrekende bedrag in Neder
landse munteenheid op het stuk 
worden vermeld. De niet door de 
afzender gekweten kosten worden 
door de Nederlands-
Indische Postadministratie van 
de geadresseerde geïnd.' 

Dat is dus een enkelvoudig 
port! 

Deze regeling was specifiek 
voor het verkeer met Indië. 
Voor verzending naar andere 
landen lezen we in de Postgids 
van 1934, namelijk in artikel 115, 
dat ontoereikend gefrankeerde 
postzendingen toch per lucht
post verzonden zullen worden 
als tenminste 1/4 van het 
verschuldigde luchtrecht is vol
daan. 'Bovendien wordt beport 
overeenkomstig de algemene 
regelen', dus tweemaal voor 

het frankeerrecht en eenmaal 
voor het luchtrecht. Het is ove
rigens vreemd dat die 1/4-rege-
ling noch in de Dienstorders 
noch in de Meededelingen is 
terug te vinden\ 
In het tweede supplement op 
de Postgids van 1936, uitgege
ven in maart 1936, wordt nog 
eens uitdrukkelijk gesteld dat 

ontoereikend gefrankeerde 
luchtpostzendingen naar Indië, 
ongeacht het gekweten port en 
lucntrecht, met een port van 
éénmaal het aan de frankering 
ontbrekende per luchtpost 
moeten worden doorgezonden. 
In het postverkeer met Neder-
lands-lndië wordt vanaf 5 juni 
1937 'den weg door de lucht als 
den gewonen verzendingsweg 
voor briefkaarten en brieven' 
aangemerkt. 
De aankondiging is te lezen in 
DO 314 van 19 mei 1937. Lucht
recht is niet meer verschuldigd. 
Zijn de stukken ontoereikend 
gefrankeerd dan wordt een port 
geheven gelijk aan éénmaal het 
ontbrekende. 

Maar portheffing blijft verve
lend voor de ontvangers en 
waarschijnlijk heeft de PTT 
zich gerealiseerd dat drie 

maanden eerder bepaald was 
bij circulaire P 572 van 23/30 
juli 1937 dat bij wijze van proef 
ontoereikend gefrankeerde 
buitenlandse correspondentie 
(overigens niet per luchtpost 
te verzenden) ambtshalve zou 
worden bijgefrankeerd. In elk 
geval wordt met DO 676 van 
27 oktoben937 bepaald dat 

de regeling van 5 juni 1937 op 
30 oktober van dat jaar zal 
vervallen. In de plaats daarvan 
worden de bepalingen van 
bovengenoemde circulaire van 
kracht. Dat houdt in dat niet of 
onvoldoende gefrankeerde voor 
Nederlands-Indië bestemde 
brieven en briefkaarten ambts
halve zullen worden bijgefran
keerd. De afzender krijgt dan 
een kaartformulier model P 491 
toegezonden met het verzoek 
het voorgeschoten bedrag te
rug te betalen. Als de afzender 
en zijn adres niet bekend zijn 
of als hij bij eerdere gelegen
heden in gebreke is gebleven 
het bedrag terug te betalen, 
wordt het stuk met port belast 
doorgezonden. 
Zoals gezegd betrof het een 
proef maar op 20 januari 1939 
wordt met circulaire P 379 be
paald dat de regeling definitief 
wordt ingevoerd. Nog datzelfde 
jaar wordt de regeling bij circu
laire P 903 van 28 november, zij 
het als proef uitgebreid tot alle 
per luchtpost te verzenden brie
ven en briefkaarten bestemd 
voor het buitenland. 
Met DO 206 van 24 april 1940 
wordt een beperking aan de 
ambtshalve bijfrankering inge
voerd: ontoereikend gefran
keerde stukken (andere stukken 
dan brieven en briefkaarten) 
bestemd voor Nederlands-In
dië en waarvoor verzending per 
luchtpost met de dienst Na-
pels-Bandoeng wordt verlangd, 
worden met een port belast 
gelijk aan tweemaal het aan de 
frankerine (porten luchtrecht 
gezamenlijk) ontbrekende 
bedrag. 

Het is met verwonderlijk dat 
sindsdien geen nieuwe voor
schriften meer zijn verschenen. 
De oorlog maakte luchtverkeer 
stilaan onmogelijk. Pas ver in 
1945 was er weer luchtpostver-
keer met Indië mogelijk. 
In de Postgids van 1947 wordt 
in artikel 118 nog steeds 
bepaald dat ongefrankeerde 
en ontoereikend gefrankeerde 
brieven en briefkaarten ambts
halve worden bijgefrankeerd. 
Als echter vermoed wordt dat 
het bedrag niet op de afzender 
kan worden verhaald, dan wor
den ongefrankeerde stukken 
met port belast met de gewone 
middelen van vervoer door
gezonden. Zijn zij onvolledig 
gefrankeerd, dan treedt de 1/4-
regeling in werking. Dat houdt 
in dat als tenminste 1/4 van het 
luchtrecht is voldaan, ze met 
port belast per luchtpost wor
den verzonden. Voor Neder
lands-Indië - waarvoor sinds 5 
juni 1937 geen apart luchtrecht 
bestond - wordt een uitzonde
ring gemaakt. In die gevallen 
moet 1/4 van de frankering 
zijn voldaan wil verzending per 
luchtpost plaats vinden. Dat is 
een vreemde bepaling, immers 
dat is ongunstiger dan voor de 

rest van de wereld was bepaald. 
Concluderend kan dus gesteld 
worden dat onvoldoende 
gefrankeerde luchtpoststukken 
naar of uit Nederlands-Indië 
slechts zelden tegen een ver
hoogd port werden uitgereikt. 
Als ze al ambtshalve waren 
bijgefrankeerd, werd bij de ont
vanger slechts een aanvullend 
port gevraagd. 
In zulke gevallen is het be-
portingsbedrag vaak vreemd, 
een gevolg van het feit dat 
het enkelvoudig briefport van 
Nederland naar Indië niet 
altijd gelijk was aan dat in 
omgekeerde richting. Zo was 
dat tarief in 193012/4 cent 
naar Indië, in omgekeerde 
richting 15 cent. Pas in 1935 zijn 
die tarieven gelijk getrokken. 
Omdat de berekening van een 
verschuldigd port gebaseerd 
was op de verhouding tussen 
het enkelvoudige brieftarief in 
het verzendende en het ontvan
gende land, leidt dat er toe dat 
in 1931 bijvoorbeeld 30 cent te 
weinig in Nederland geplakt tot 
een aanvullend port van 
30X 15/12/4, dus 36 cent in 
Indië leidt. Omgekeerd leidt 30 
cent te weinig geplakt in Indié 
tot een aanvullend port van 
30X i2>2/i5, dus 25 cent. 
Dat de regelingen consequent 
werden nageleefd blijkt mij niet 
uit de mij bekende stukken. 
Een vooroorlogs ambtshalve 
bijgefrankeerd stuk heb ik nog 
nooit gezien, wel ontoerei
kend gefrankeerde stukken die 
zonder portheffing uitgereikt 
zijn. Van de wel in Nederland 
met port belaste stukken blijkt 
het gevraagde portbedrag vaak 
niet conform de regels. Wellicht 
hebben de vele, elkaar snel 
opvolgende bepalingen hun tol 
geëist. 

Noot: 
I: Waarschijnlijk is het een UPU-
afspraak die in het Overzicht Lucht-
postdienst is vermeld, maar die tot 
nu toe niet boven water is gekomen. 
De regeling moet tussen 25 oktober 
1933 en december 1934 zijn ingevoerd, 
omdat dit overzicht {bijgewerkt tot die 
eerste datum) deze bepaling nog niet 
vermeldt. 
Het 'Overzicht van de voornaamste 
bepalingen betreffende den luchtpost-
dienst', vanaf 1932 geheten 'Over
zicht Luchtpostdienst', is een vanaf 
1924 door het hoofdbestuur der PTT 
regelmatig uitgegeven publicatie. In 
de bibliotheek van het Museum voor 
Communicatie zijn slechts een paar 
van die uitgaven bewaard gebleven. 
Wijzigingen op dit Overzicht werden 
in de Meededelmgen opgenomen, 
maar zijn deels verloren gegaan omdat 
ze in de vorm van bijlagen werden 
gepubliceerd, bedoeld om in de Over
zichten ingeplakt te worden. 

Verantwoording: 
Dit artikel werd oorspronkelijk 
gepubliceerd in De Postzak, het orgaan 
van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzame
laars (nummer 196, juü 2003). 

'^mmmmmm^^mnmmmHmiiÊKSfimmfV'' 
Ajbeeldmg 3 - Bnefvan 60 gram van Amsterdam naar Batavia, op 27 december 7938 per luchtpost 

verzonden omdat sinds juni ig^j de weg naar Indte door de lucht ging In Nederland is met rood 
potlood '6 T130/75' geschreven, aangevende dat het stuk zesmaal het standaordgewicht van io 

gram woog, dat het port voor zo'n stuk 75 cent was en dat er derhalve 65 cent te wemig geplakt was 
Dat leidde tot de 130 in de teller van de breuk In Indie is de brieften onrechte met 210 cent beport, 
omdat men er daar van uitging dat zo'n brief naar Nederland zesmaal 20 cent behoorde te kosten 
Het stuk werd geweigerd, geretourneerd en in Nederland met 130 cent beport De achterzijde van 

het stuk IS blanco 
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Postex, het jaarlijkse, 
driedaagse evenement in 
de Americaiial te Apel
doorn, werd afgesloten 
met de prijsuitreiking 
aan de deelnemers in de 
tentoonstelling. Het was 
jammer dat dit jaar maar 
weinig deelnemers hun 
inzending hier lieten 
zien. Toch was de kleine 
tentoonstelling beslist de 
moeite van een bezoek 
waard. Daarnaast waren 

de handelaren goed 
vertegenwoordigd en was 
er onder andere een grote 
stand aanwezig van de 
Belgische Post. 
In Categorie 3 werd de 
hoogste bekroning toe
gekend aan de inzending 
Het inklaren van postzendin
^en uit het buitenland, een 
heel gedegen opgezette 
posthistorische verzame
ling van mevrouw Beere
boom uit Veendam. Een 

totaal nieuw onderwerp 
dat nog nooit eerder werd 
tentoongesteld. Ze kreeg 
voor haar inzending go 
punten (goud) en als ere
prijs de bronzen medaille 
van de NBFV. 
In Categorie 2 ontving 
Raimond Kragten uit 
Utrecht voor zijn inzen
ding Duitse Eenheid de 
hoogste bekroning met 
80 punten (goud). De 
inzending is een prachtig 
voorbeeld voor het 
doorstromen vanuit de 
jeugd naar de senioren. 
Raimond werd verder 

beloond met de zilveren 
medaille van de NBFV. 
Dan was er nóg een ere
prijs, de Meurs Prijs. Die is 
toegekend aan de heer P. 
Vader (82 jaar jong!) uit 
Nijmegen voor zijn in
zending Kustnamgatie. De 
prijs werd voor de derde 
maal toegekend door de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie. De ereprijs is bestemd 
voor een inzender, die 
voor het eerst deelneemt 
met een thematische 
verzameling in een wed
strijdtentoonstelling. 

DE HEER J. SPIJKER LID 
VAN VERDIENSTE 

De naam van Jan 
Spijker is in filatelis
tisch Nederland beslist 
geen onbekende. Bij 
vele gelegenheden op 
filatelistisch gebied was 
hij prominent aanwezig. 
Soms als spreker, dan 
weer als vertegenwoor
diger van de Bond of een 
van de Bondsdiensten. Zo 
ontstond een lange staat 
van dienst in de wereld 
van de Nederlandse 
Filatelie. 
De heer Spijker ont
ving in iggo de gouden 
Bondsspeld na zijn 
aftreden als voorzitter 
van de Leidsche Ver
eeniging van Postzegel 
Verzamelaars, waarvan 
hij medeoprichter was. 
Van iggo tot iggó was 
hij lid van het Bonds

bestuur en deed daarbij 
 en ook daarna nog als 
directeur  de verzeker
ingen. Daarvoor kreeg 
hij in 2001 de Bonds
herinneringsmedaille in 
zilver. 
Sinds ig85 was hij bij het 
Audio visueel Centrum, 
het AVC, materiaalcom
missaris en vervolgens 
werd hij gekozen tot 
voorzitter. Al die jaren is 
hij ook thematisch jurylid 
geweest. Om gezond
heidsredenen moest 
de heer Spijker zich 
terugtrekken uit de vele 
diensten die hij verrichtte. 
Tijdens Postex 2005 ont
ving de heer Spijker voor 
zijn enorme inzet voor 
filatelistisch Nederland de 
onderscheiding Lid van 
Verdienste. Deze onder
scheiding, een medaille 
met inscriptie, werd 
hem in bijzijn van zijn 

echtgenote overhandigd. 
De gouden Bondsspeld 
met robijn, als zichtbaar 
blijk van de toegekende 

Foto: Pau! Walrauen 

onderscheiding, kreeg hij 
opgespeld door Bonds
voorzitter Ties Koek. 
Op de foto hierboven 

TENTOONSTELLING LIMPHILEX XXXVI LEVERT 
SUCCES OP VOOR NIEUWE INZENDERS 

Op zaterdag 22 en zondag 
23 oktober vond in Weert 
de 36 e editie van de 
Limphilex plaats onder 
de naam RAJA 2005. Dit 
ter gelegenheid van het 
55jarig bestaan van de 
postzegelvereniging 
Filatelica Weert en Om
streken. In het gebouw 
van de Philips van Home
Scholengemeenschap wa
ren 300 kaders opgesteld 
met inzendingen in cate
gorieën 2 en 3. Volgens 
het juryrapport was de 
kwahteit van de inzendin
gen zeer goed. Vooral in 
de startcategorie 3 viel het 
op, aldus de voorzitter, 
dat niet minder dan vijf 
collecties met het hoogste 
aantal punten, nieuwe 

inzendingen waren. Vier 
van deze inzendingen 
hadden zelfs meer punten 
dan het hoogste punten
totaal in categorie 2. 
De hoogste bekroning 
in categorie 3 ging naar 
de collectie van de heer 
P. Raetsen met de titel 
Amsterdam "KroondraaflSter 
van Europa", een post
historische inzending 
met goud (go punten). 
Als ereprijs ontving de 
heer Raetsen de 
COLF beker. 
De heer Brandsma uit 
België had twee ijzers 
in het vuur en met zijn 
posthistorische inzendin
gen over correspondentie 
van Nederland tot igoo 
naar binnen en buiten

land ontving hij twee 
bekroningen met goud 
(88 punten en 86 punten). 
Hij ontving de bronzen 
medaille van de Bond. 
Mevrouw van Strien
Veurtjes kreeg voor haar 
inzending De Middeleeuu;se 
samenleving in vogelvlucht in 
de nieuwe Open Klasse 85 
punten met goud. 
Mevrouw BakkerDijcks 
met haar thematische 
inzending Speelgoed en 
spel, niet leeftijd gebonden 80 
punten met goud. 
In categorie 2 ging de 
hoogste bekroning naar 
de inzending van de heer 
Van der Linden met de 
titel Nederlandse postale 
perikelen voor/tijdens/na de 
Tweede Wereldoorlog. Deze 
posthistorische inzen
ding werd bekroond met 
84 punten, goud en de 

zilveren medaille van de 
Bond. 
De thematische inzen
ding van de heer Van de 
Winkel (titel Van ujtijfsteen 
tot monument: Molens!) 
kreeg eveneens 84 punten 
en goud. 
De beste nieuwe ikader 
inzending was van de 
heer Cools: Sciurus vulga
ris, de gewone o/Europese 
eekhoorn. De inzending 
werd bekroond met 36 
punten (diamant) en de 
inzender ontving hiervoor 
de BertLanghorstmedail
le. OokdeheerF.S.J.G. 
Hermse behaalde met zijn 
nieuwe ikader inzending 
Die Basilika von Maraiazeil 
36 punten (diamant). 
Er moest dus een keuze 
worden gemaakt; die viel 
uiteindelijk in het voor
deel uit van de heer Cools. 

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl
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mailto:bibiiotheek@nbfv.org


ALGEMENE INFORMATIE OVER 
PARTICULIERE VERZEKERING 

Ten behoeve van de 
individuele leden heeft de 
NBFV een paraplupoUs 
waarop ieder lid van een 
bij de Bond aangesloten 
vereniging zich met zijn 
of haar verzameling kan 
verzekeren. Vanaf nu is 
een minimum waarde 
van de collectie niet meer 
vereist (dit was eerder ten 
minste lo.ooo euro). 
De verzekeringsmaat
schappij accepteert m.i.v. 
heden een taxatierap
port van de te verzekeren 
verzameling, opgemaakt 
door een bij de NVPH 
aangesloten handelaar. U 
kunt via het secretariaat 
van de NVPH (telefoon 
070-3473849 of mail naar 
irifo(a)ni;pfi.nl) het adres 
ontvangen van een taxa
teur bij u in de buurt. Het 
tarief bedraagt 2% van de 
getaxeerde waarde met 
een minimum van 50 euro 
plus eventuele reiskosten. 
Voor collecties met een 
maximale waarde van 
10.000 euro is geen 
taxatierapport vereist. Wel 
moet bij diefstal kunnen 
worden bewezen dat de 
stukken in uw bezit waren. 
De dekking betreft 
postzegelverzamelingen, 
poststukken en postwaar-
destukken in de ruimste 
zin des woords, inclusief 
albums. Dekking binnen 
Nederland uitsluitend 
bij het lid thuis. Diefstal 
is uitsluitend gedekt 
na braak, mits sporen 
aanwezig zijn aan het ge
bouw. Er is dus geen safe 
of iets dergelijks vereist. 
Wel moet aangifte worden 
gedaan bij de politie, 
waarvan een bewijs dient 
te worden overlegd. 
De aanschaf in de loop 
van het verzekeringsjaar 
is gedekt tot 10% van het 
verzekerd bedrag. Bij 
aanvang van het nieuwe 
jaar moet echter de ho
gere waarde wel worden 
opgegeven. 

Bij schade wordt de waar
de uitgekeerd die vooraf is 
aangegeven. Deze waarde 
kan maximaal 70% zijn 
van de waarde in de 
laatste NVPH-catalogus 
of lager. Buitenlandse 
waarden maximaal € 0.09 
per Franse frank van de 
waarde van de laatst uit
gegeven Yvert & Tellier of 
de waarde in euro's. 
Het verzekeringsjaar 
loopt van I januari tot en 
met 31 december en de 
premie bedraagt 5.1 °/oo 
van het te verzekeren be
drag. De assurantiebelas

ting bedraagt 7% van die 
premie en de administra
tiekosten zijn vastgesteld 
op 4 euro. 
Deelname gedurende de 
loop van het jaar betekent 
een extra aanhangsel, dat 
wil zeggen extra 10 euro 
kosten die u in rekening 
worden gebracht. De 
verzekerde ontvangt geen 
aparte polis. 
De dekking gaat in na 
betaling van de premie 
aan de Bond. Het beta
lingsbewijs geldt als uw 
polis: het polisnummer is 
3998231G0001. 
Aan dit uittreksel uit de 
verzekeringsvoorwaarden 
kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
Verzoeken kunt u 
uitsluitend richten aan 
het Bondsbureau NBFV, 
waarna een aanmeldings
formulier wordt toege
zonden. 
Het adres is postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 

WEBSITE BELGICA 2006 
IS GEOPEND 

De organisatie van Bellica 
2006 heeft een website 
geopend; het adres is 
www.belgKa2006.com. Op 
de site is veel informatie 
te vinden over deze inter
nationale postzegelten
toonstelling te Brussel. 
De Belgische Post zal 
tijdens het evenement, dat 
plaatsvindt van 16 tot en 
met 20 november 2006, 
in de hallen 11 en 12 van 

het Internationol Conuention 
and Exhibition Centre 'De 
Heysel' in Brussel (zie de 
foto hiernaast) een aantal 
postzegels uitgeven. Zie 
daarvoor de hieronder 
afgedrukte tabel. 
De inzendtermijn 
voor deelname aan de 
tentoonstelling Bellica 
2006 is verstreken op 30 
november 2005. Bij de 
landscommissaris voor 
Nederland, de heer Cees 
Janssen, kan men verdere 
informatie verkrijgen 

over Bellica 2006: cees. 
j.e.janssen(3)hccnet.nl of 
op het adres Timmer-
manshove 29, 2726 DX 
Zoetermeer, telefoon 
079-3512756 of fax 084-
7245971. 

Datum: 
16 november 

17 november 

18 november 

19 november 

Thema: 
Bdgica 1006 
Jeugd en verzamelen 

Europa 

Gemeenschappelijke 
uitgifte met Denemarken 

Dansen 

Jeugdfilatelie 

Dit is België 

Kerst en Nieuwjaar 

Samenstelling: 
5 postzegels: 
bloemen, vlinders, strips, sport 
padvinderij 

2 postzegels: 
kinderen en emigratie 
2 postzegels: 
Kunst: COBRA 

5 postzegels: 
Wals, tango, samba, cha-cha-cha, rock 
I postzegel: 
Kraraikske van Jean-Pol 

10 postzegels: 
Typisch Belgisch voedsel 
5 postzegels: 
De Muzikale Engelen van Hans Memlmg 

BESTUUR NBFV KENT SPOORENBERG-MEDAILLE 
TOE AAN DAAN KOELEWIJN 

Het bestuur van de Neder
landse Bond van Filatelis
ten-Verenigingen heeft 
dit jaar de Spoorenberg-
medaille toegekend aan 
de heer Daan Koeleiuijn. 
Met deze speciale onder
scheiding wil de Bond 
diegenen eren die zich 
bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor 
de thematische filate
lie in het algemeen of 
door pubHcaties en/of 
bijdragen op thematisch 
filatelistisch gebied. De 
medaille is genoemd naar 
de heer J.H.Spoorenberg 
(1889 -1971), een 
baanbreker voor de 
thematische filatelie en 
jarenlang een groot voor
vechter en stimulator van 
het thematisch verzame
len. De heer Spoorenberg 
was ook de eerste voorzit
ter van de Stichting De 

Beeldphilateüst, de eerste 
naam van de huidige Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie. De 
onderscheiding werd in 
1967 ingesteld en sinds
dien werd deze medaille 
vijftien keer toegekend. 
De medaille werd onder 
grote belangstelling uit
gereikt door de voorzitter 
van de Bond, de heer T.J. 
Koek, op zaterdag 15 
oktober tijdens de Postex 
2005 in Apeldoorn. In 
zijn toespraak tot de zeer 
verraste heer Koelewijn 
noemde de heer Koek zijn 
serie artikelen Bijzondere 
Post in Thema en andere 
artikelen op thematisch 
gebied in onder meer het 
tijdschrift Filatelie. 

Rechts: Daan Kocleiuijn toont 
de medaille aan het publiek. 

(Joto: Paul Dauerschot) 
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NIEK BOOGAARD 
(1925-2005) 

De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
bereikte onlangs het 
bericht dat de heer Niek 
Boogaard op 8 september 
van dit jaar is overleden. 
Niek Boogaard stond bij 
velen die zich in de filate-
listische wereld bewegen 
bekend als een gedre
ven en gerespecteerd 
verzamelaar van de Eerste Niek Boogaard. 

Emissie van Nederland 
(1852). 
Hij was in 1963 betrok
ken bij de oprichting van 
de afdeling Emmeloord 
van I.V. Philatelica. Later 
werd hij ook lid van het 
hoofdbestuur van deze 
vereniging, in welke hoe
danigheid hij zich inzette 
voor de jeugd. 
Niek Boogaard werd in 
1986 benoemd tot erelid. 
Hij was medeorganisator 
van vele grote nationale 

en internationale 
evenementen. Hij was 
graag gezien als jurylid 
en fungeerde diverse 
malen als voorzitter van 
de jury bij kleine en grote 
evenementen. Hij trad 
nooit op de voorgrond 
en stelde zich altijd heel 
bescheiden op. 
Wij zullen Niek missen en 
we wensen zijn echtgeno
te, kinderen en kleinkin
deren veel sterkte toe om 
dit verlies te dragen. 

http://www.belgKa2006.com


UITNODIGING VOOR EEN ONUITVOERBARE 
VLUCHT: EEN RAAMBIUET IN BEELD! 

Onlangs werd de Bonds
bibliotheek verrast 
met een vermoedelijk 
zeldzaam document (zie 
hiernaast). De in Baarn 
aanwezige literatuur 
nodigde ons uit om na te 
gaan wat nu precies de 
omstandigheden waren 
waaronder deze aankon
diging werd gebruikt. 
Op 7 oktober 1919 wordt 
de Koninklijke luchtvaart-
maatschappij voor Nederland 
en Kolomen (KLM) 
opgericht. Direct al denkt 
men aan vluchten over 
langere afstanden: een 
vlucht van Amsterdam 
naar Batavia komt in 
zicht. De Nederlands-
Indische regering looft 
zelfs een prijs uit voor de 
Nederlander die er vóór i 
september igio in slaagt 
om binnen 14 dagen naar 
Java te vliegen. Er worden 
veel plannen gemaakt. 
Uiteindelijk stijgt op 
I oktober 1924 een Fokker 
F.VII (registratieletters H-
NACC) op van Schiphol. 
De eerste dag naar Praag, 
de tweede naar Belgrado, 
de derde dag komt de 
pech - een noodlanding 
bij Philippopel. Dankzij 
giften uit Nederland kan 
er ter plekke reparatie 
plaatsvinden. Op 2 no

vember start bestuurder 
Van der Hoop opnieuw 
- nu naar Konstantinopel. 
Na de nodige avonturen 
landen de vliegers op 24 
november op het vliegveld 

van Batavia. Een afstand 
van 15.375 kilometer is in 
20 vliegdagen afgelegd. 
De eerste luchtpost 
(een postzak met 4 kilo 
kostbare post) is van Ne
derland naar Nederlands-
Indië gevlogen! 
Eind 1927 vliegt de 

VERZENDT UW 

w>mm „lüaviBH'' mm>u IS..IL.M. 
Vertrek Batavia 26 Dec. Aankomst Amslerdam 29 Pee. 

S P E C I A L E L U C H T P O S T - E N V E L O P P E N 
v o o r 5 g r a m - b r i e v e n v o o r d e z e v l u c h t 
GRATIS bi| de kantoren der K.N.I L M verkriigbaar 
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Postduifin 28 dagen heen 
en terug, waarop de 
KLM - met het oog op de 
verzorging van geregelde 
vluchten - proefvluchten 
(heen en terug) gaat 
organiseren. Uiteindelijk 
kan in september 1930 
een 2-wekelijkse dienst 
Amsterdam-Batavia wor
den ingesteld en een jaar 
later komt een wekelijkse 
dienst tot stand. 
Eind 1933 vindt er een 
snelle kerstvlucht met de 
Pehkaan plaats met aan 
boord 504 kilo kerstpost. 
In het najaar van 1934 
ziet de KLM haar kans 
schoon om te tonen tot 
welke luchtvaartprestaties 
zij in staat is. De Uiuer, 
een Douglas DC2, wordt 
ingeschreven voor de 
Australische snelheidsrace: 
van Mildenhall (Enge
land) naar Melbourne. 
De hele wereld leeft mee! 
Ónze Uiuer wint de eerste 
prijs in de handicap-wed-
strijd. 

Op 19 december 1934 
start de Uiuer opnieuw, 
nu voor een versnelde 
kerst/nieuwjaarsvlucht 
naar Nederlands-Indië. 
Noodweer boven de Syri
sche woestijn veroorzaakt 
echter een catastrofaal 
ongeluk: het vliegtuig 
stort neer met een snel
heid van 250 kilometer 
per uur. De bemanning 
van het toestel komt 
hierbij om het leven. Van 
deze vlucht is veel post, 

in meer of mindere mate 
beschadigd, bewaard 
gebleven. 
En dan komen we bij de 
aanleiding tot deze bij
drage. De terugvlucht van 
de Uiuer stond als nieuw-
jaarsvlucht gepland voor 
26 december met een 
aankomst in Amsterdam 
op 29 december. Volgens 
het afgebeelde raambiljet 
biedt de Nederlands-In
dische Postadministratie 
vervoer met dit vliegtuig 
aan. Helaas kon deze 
voorgenomen vlucht dus 
niet uitgevoerd worden. 
PTT-circulaire P.476 
meldt slechts dat het 
retourvliegtuig, dat op 3 
januari 1935 in Amster
dam zal aankomen, de 
post die aanvankelijk met 
de thuisreis van de Uiuer 
zou worden overgebracht, 
zal meenemen. 
Brengt dit raambiljet 
en zijn geschiedenis u 
misschien ook eens in de 
Bondsbibliotheek? 

Literatuur (aanwezig in de 
Bondsbibliotheek): 
E. Rusman, Hollonders ulieden 
: uan H-NACC tot Uiuer, [1934]. 
H. Schölte, A. van Ommen, 
Leuen van de lucht • 5 o jaar 
Herenigd vliegen, 1979. 
W. Six van Oterleek, Ramp-
stukken, 1965. 
I.LC.M. TSchroots, H.H.C. 
TSchroots-Boer, Luchtvaart
en iuchtpostenci|ciopedie. deel 
1,1990. 
M. Verl<uil, Een Uiverbriefdie 
de Uwer nooit heeft gezien (2), in 
Filatelie, 78(2000)4, p. 276. 

BOEKENVERKOOP VAN 
DE SERVICE-AFDELING 

Tot voor kort was u ge
wend op grote tentoon
stellingen de stand van de 
Service-afdeling van de 
Bond aan te treffen. Een 
scala van filatelistische 
boekwerken lag daar 
uitgespreid op tafel en 
men kon de boeken ter 
plekke kopen. De laatste 
jaren bleek echter, dat de 
kosten de inkomsten te 
boven gingen. Deze wijze 
van verkoop werd dan 
ook beëindigd. 

Gedurende een jaar is 
nu een proef genomen 
door gericht boeken aan 
te bieden via de Bonds
pagina's in het blad 
Filatelie, hetgeen tot volle 
tevredenheid verloopt. De 
boeken zijn wel allemaal 
vermeld op de website 
van de Bond: www.nhfi). 
nl onder 'boekverkoop'. 
Nieuwe publicaties 
worden op de Bondspagi
na's van Filatelie behan
deld en staan ook in de 
rubriek 'actuahteiten' van 
het Bondsnieuws op de 
website. 

Meer dan duizend pagina's op één CD/ROIUI: dat is de jaargang 2004 van Filatelie. 
Dankzij de zoekfuncties van Acrobat Reader kunt u gemakkelijk het onderwerp of 
thema vinden dat u zoekt. Niet alleen de redactiepagina's, maar ook alle advertenties 
zijn op de schijf te vinden. Plus de eerste aanvulling op de CD/ROM 'Handboek 
Nederlandse Poststempels' van Cees Janssen. Belangstelling? Maak dan tien euro 
over op Postbankrekening 706968 t.n.v. Penningmeester Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht. De CD/ROM wordt u dan binnen enkele weken 
franco thuisgezonden. Vergeet niet, uw adres bij uw overschrijving te vermelden, ook 
als u gebruik maakt van Girotel of MijnPostbank.nl! 

http://www.nhfi
http://MijnPostbank.nl


*? vanuit Nederland: 
00497121270982 

O ó k special ist in mot ieven! 
Keuze uit meerdere boeken per 
hieronder genoemd motief. 

Architectuur en gebouwen 
Auto's, voertuigen 
Beelden, keramiek en kunst 
Beroemde personen 
Dag van de postzegel 
Fauna' 

algemeen 
honden 
katten 
paarden 
vissen 
vlinders 
vogels 
WWF 
zeedieren 

Fietsen 
Flora. 

algemeen 
paddestoelen 

Jaarv.h kmd 
Kerstzegels 

Chnstelijk 
Klederdrachten 
Kon. Elisabeth 
Lady Di 
Militair en uniformen 
Mineralen 
Muziek 
Nobelprijswinnaars 
Olympische spelen' 

algemeen 
1956 en vroeger 
19601998 per olymp. spelen 

Padvinderij 
Ruimtevaart 
Rode Kruis 
Schaken 
Schepen 
Schilderijen 
Sport Algemeen 
Telecommunicatie' 
Topografie 

landschap 
Treinen 
UPU 
Vlaggen 

heraldiek 
Vliegtuigen 
Voetbal. 

algemeen 
per WK 
andere kampioenschappen 
m tijdvakken 

Walt Disney 
Zegel op zegel 
Zeppelins 

Vraag om onze nieuwsbrief. 
U ontvangt dan een lijst met 
uw verzamelgebied, zodat u 
manco's thuis in alle rust kunt 
uitzoeken. Wij leveren op het 
uiterst gimstige tarief van: 

Ca303G3G3GacaG3G3 
45%50% Michel. 
0 3 0 3 0 9 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 
Dit geldt óók voor ons grote 
aanbod van xx zegels van 
overzee die meestal stukken 
duurder zijn. 

AIUKAUF  VERKAUF 

Unsere 
Burozeiten 
MoFr 
7 0022 00 Uhr i 
Sa +So 
9 0021 00 Uhr 

Biener GmbH 
Brief markenversand 

FriedrichNaumann

Straße 18 
72762 Reutlingen 

Ständiger BarAnkauf 
zu marktgerechten Preisen bei absolut korrekter Abwicklung! Wir 
kaufen ständig ganze Sammlungen/ Nachlasse und bessere Ein

zelstücke' Wir nennen Ihnen gerne Referenzen Fur Fotoattestware 
zahlen wir Spitzenpreise Wir kaufen auch Motivsammlungen, Eu

ropa CEPT sowie Münzen und Münzsammlungen 

Te le fon 
0 7 1 2 1 / 
27 09 82 
Fax 
0 71 21 / 
21 07 46 
w w w br ie fmarken

b ienerde 

Unser Angebot 
für alle Brief

markenSammler, 
vom Anfänger 
bis zum Profi 

Riesenauswahl in b e k a n n t g u t e r Q u a l i t ä t zu g u n s t i g e n Samm

lerpre isen nach i h ren Fehl l is ten 

• D e u t s c h l a n d m i t al ten G e b i e t e n 

• W e s t e u r o p a , O s t e u r o p a , al le Lander (keine Neuheiten) 

• E i n z e l m a r k e n a u s S ä t z e n al ler g a n g i g e n Geb ie te 
ohne Au fp re i s 

• Rtesenangebot g e b r a u c h t e u n d 
n. W a h l  A l b e n u n d Z u b e h ö r 

• R e s t p o s t e n  K a t a l o g e in e n o r m e r A u s w a h l zu 
Bi l l igpre isen 

• M o t t v a u s w a h l e n (über 50 M o t i v g e b i e t e 

kostenlose F o t o k o p i e a u s w a h l e n Ihres M o t i v g e b i e t e s 
b i t t e a n f o r d e r n ' } 

• s tand iger B a r a n k a u f v o n S a m m l u n g e n (auch 
M o t i v s a m m l u n g e n ' ) u n d N a c h l a s s e n / b e s s e r e 
Emzelstucke F o t o a t t e s t w a r e 

• I n z a h l u n g s n a h m e F r a n k a t u r w a r e 
(BRD/Schweiz/Österre ich/L iechtenste in/Frank

re ich /Te le fonkar ten) zu TopPre isen '  (Trennen 
Sie sich v o n Ih ren ü b e r z ä h l i g e n D u b l e t t e n 

oder p l ü n d e r n Sie Ihre Portokasse ' ) 

• P r e i s w e r t e s M ü n z e n a n g e b o t ab 1949, Schwer

p u n k t auf d e n h e u t i g e n Euro Ausgaben 

M a n k e n n t uns s e i t 2 5 J a h r e n a u f j ä h r l i c h ü b e r 5 0 V e r a n 

s t a l t u n g e n ! A u s f ü h r l i c h e I n f o  U n t e r l a g e n u n d T e r m i n 

p l ä n e b i t t e k o s t e n l o s a n f o r d e r n ! 

NEU: Besuchen Sie uns im In ternet . Unter fo lgender Adresse 
f inden Sie alle I n fo rma t ionen und unsere neuesten A n g e o b o t e 

sowie unsere aktue l len Kata log und Zubehörangebo te : 

w w w . b r i e f m a r k e n  b i e n e r . d e 
^.. 

KennenlernGutschein 
Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Neukunden im Versand bis 1 
31 März 2006, sowie an unseren Verkaufsstanden auf den Veran ! 
staltungen, die wir besuchen, beim Kauf von Bnefmarken; 
10,MEUR gutgeschneben ( I x pro Person) Mindestbestellwert bei i 

; Briefmarken im Versand 5 0 ,  € bzw 110 MEUR I 
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Unser KennenlernAngebot 
i m V e r s a n d g ü l t i g bis 3 1 . M ä r z 2 0 0 6 

Bei Bestellung bis 31 Man 2006 bieten wir folgende 
Sonderversandpreise bei Lieferung nach Ihren Fehllisten 
DeM^scHland u n d Westeu ropa : 
Satze und Marken aus Sätzen 
bis 250, MEUR 
geprüfte Satze/Marken aus Sätzen 
über 250, MEUR bis 500 MEUR 
Satze/Marken über 
500, MEUR mit Fotoattest 
Osteuropa al le Lände_r: 
Motivausvwahlen. al le Welt m e i s t * * 
Fotokopieauswahlen aus ca 50 Motiv

gruppen und über 400 Leitzordnern 
je nach Entnahme 4 5  5 0 % Michel 

n u r 4 5 % M i c h e i 

nur 4 8 % Michel 

auf Anfrage 
nur 4 2 % Michel 

A n k a u f E u r o n a  C e o t 
Wir zahlen fur komplette Sammlungen und Jahrgange 
* * weiterhin bessere TopPreise wie fur jedes andere 
Sammelgebiet Fur 1956 1992** in guter Qualität zah

len wir noch immer Spitzenpreise (übliche Zusammen

stellung) Übriges Cept bitte anbieten Gewohnt zuver

lässige und korrekte Abwicklung selbstverständlich! 

Inzahlungnahme 
Frankaturware + Goldmünzen + Telefonkarten 

Wir nehmen derzeit frankaturgültige Marken ihrer Wahl in 
jeder Größenordnung bei Kauf von Briefmarken oder Zube 
hor wie folgt in Zahlung 
BRD gult € Werte Sondermarken 1, € (Fo Z.) fur 0,95 € 
BRD gult € Werte Dauerserien 1, € (Fo Z ) fur 0,90 € 
Osterreich (€ Werte) 1, € (F o.Z.) fur 0,80 € 
Schweiz 1, SFR (Fo Z ) fur 0,50 € 
Liechtenstein (nut ab 1996) 1, SFR (Fo Z.) fur 0,50 € 
Goldmünzen je Gramm, Feingoldgehalt T P derzeit 10. € 
Telefonkarten BRD 
(nur 5 € + 10. € Karten) 1, € (o.2.) fu r 0,75 € 
Plündern Sie ihre Umtauschbestände und/oder die Überbestände m 
ihrer Portokasse zur sinnvollen Vervollständigung Ihrer Sammlung' 
Alte DM Bestände (Bargeld) in Scheinen und Münzen nehmen wir 
zum vollen amtlichen Umtauschkurs fur alle Bestellungen in Zahiung 

Aktuelle Hinweise 
Von Anfang Dezember 2005 bis Ende März 2006 f inden 
Sie unsere großen Verkaufsstande auf folgenden 
Veranstaltungen Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
04 12 2005 HeidelbergRohrbach, Mensa der IGH 
11.12 2005 Albbruck, Turn und Festhalle 
06 01 2006 Trochtelfingen, 
(Feiertag) Festhalie Eberh v Werdenberg 
08 01 2006 Donaueschingen, Donauhalle 
15 01.2006 Fnednchshafen (Neue Messe) 
22. 0 1 . 2006 Viernheim, Burgerhaus 
05 02 2006 Ludwigshafen, Pfatzbau 
12 02. 2006 Reutlingen, Friedrich ListHalle 
19. 02. 2006 NurtingenNeckarhausen, 

Beutwanghalle 
02 03 bis München, Int Bnefmarkentage 2006 
04 03 2006 MOC Veranstalungscenter 
12 03.2006 Heilbronn, Harmonie 
19.03 2006 MannhetmNeckarau, Rheingoldhalle 
25 03 2006 Göppingen, Stadthalle 
26 03 2006 KarlsruheDaxlanden, Rheinstrandhalle 

Ort und Uhrzeit und tatsachliche Durchfuhrung bitte 
vorher nochmals kurz nachfragen! 

W i r w ü n s c h e n a l l e n u n s e r e n K u n d e n u n d d e n ü b r i g e n L e s e r n d i e s e s H e f t e s e i n F r o h e s W e i h n a c h t s f e s t 
u n d e i n g u t e s N e u e s J a h r 2 0 0 6 . I h r U d o B i e n e r , B r i e f m a r k e n v e r s a n d B i e n e r G m b H , R e u t l i n g e n . 

S o w i e a u f d e m u n t e n s t e h e n d e n F o t o v o n u n s e r e m g r o ß e n V e r k a u f s s t a n d a u f d e r M e s s e S i n d e l f i n g e n 
w e r d e n w i r a u c h 2 0 0 6 a u f a l l e n g r o ß e n i n t e r n a t i o n a l e n M e s s e n i n D e u t s c h l a n d s o w i e a u f v i e l e n k l e i 

n e r e n V e r a n s t a l t u n g e n i m S ü d e n d e r B u n d e s r e p u b l i k v e r t r e t e n s e i n . W i r f r e u e n u n s a u f I h r e n B e s u c h ! 

Fa . B i e n e r , B r i e f m a r k e n v e r s a n d , d e r s o l i d e P a r t n e r f ü r I h r H o b b y s e i t n u n m e h r 2 5 J a h r e n ! 
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EET SMAKELIJK: KERSTKOEKJES 
IN AMERIKAANSE BOEKJES 

Aland 
2006 
De postdienst van Aland 
heeft voor komend jaar 
twee boekjes aange
kondigd. Op 26 mei 
verschijnt er een noviteit 
voor deze eilandengroep 
een boekje 
met persoon
lijke postzegels. 
Simpel via 
internet een foto 
versturen en 
enige tijd later 
ontvangt men 
een boekje met 
acht zelfklevende 
i^klaszegels mèt 
de foto. 
Op 7 september 
komt er dan nog 
een boekje met driemaal 
drie zegels met afbeeldin 
gen van tatoeages. 

EL SAMENSTELLING: WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Trendy sporten m een Canadees boekje. 

België 
Kerstman 
Tien zelfklevende post
zegels van 44 c. bevat het 
Belgische kerstboelqe. De 
zegel  met de afbeelding 
van een kerstman  ver
scheen op 31 oktober en 
is uitsluitend in boekjes 
(en velletjes van tien 
stuks) verkrijgbaar. 

? 

'mSh 
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De Belgische kerstman. 

Canada 
^ Sport uoor dejeufld 
ö Op I oktober gaf Canada 
° vier zegels van 50 c. (het 
^ tarief voor binnenlandse 
^ post) uit met voorbeelden 
= van hyhenergy sporten 
^ voor de jeugd. Het zijn 
= speels getekende en 
ïï grillig gevormde zegels. 
^ Ze zitten per acht in een 
2 dynamiek uitstralend 
"■ boekje. De afgebeelde 

ÖAI sP°"™zijnwandklaute
yQ2 ren, snoiuboarden, moun

tainbiken en skateboarden. 

Kerstboekjes 
Maar liefst vier kerstboek
jes verschenen er op 2 no

vember in Canada. Drie 
ervan hebben een reli
gieus tintje; ze bevatten 
zegels met afbeeldingen 
van het Kind in de kribbe: 
50 c. (binnenland), 
85 c. (post naar de VS) 
en $ 1.45 (overzee). Het 
eerste boekje bevat twaalf 
zegels, de beide andere 
elk zes. 
Een vierde boekje heeft 
twaalf 5 ocentzegels met 
een afbeelding van een 
sneeuwpop, het symbool 
van het NoordAmeri
kaanse winterseizoen. 

Nieuwe taneuen, nieuwe 
boekjes 
Canada Post verhoogt bijna 
elk jaar zijn tarieven  ook 
nu weer. Daartoe komen 
er op 19 december vier 
nieuwe boekjes. 
Het binnenlands briefta
rief gaat van 50 naar 51 c. 
Goed voor het bekende 
boekje met de nationale 
vlag. 
De maple leaf wappert er 
boven mooie landschap
pen, fraaie architectuur en 

Nieuwe bloemen en 
vlagzegels in Conada. 

historische plekjes. 
De bloemenzegels van het 
afgelopen jaar vielen zo 
in de smaak, dat ze op de 
nieuwe zegels terugkeren: 
89 c. vrouwenschoentje 
en $ 1.49 blauwe papaver. 
Er wordt een nieuwe 
waarde aan toegevoegd 
voor ouersized binnen
landse brieven. Frankeer
waarde $ 1.05. De bloem 
in kwestie is de orchidee 
Calypso bulbosa. 
De drie bloemenzegels 
zijn verkrijgbaar in boek
jes van zes stuks. 

Denemarken 
Zeehonden 
In de Deense wateren 
komen twee soorten 
zeehonden voor: de ge
wone zeehond (tellingen 
komen uit op ruim 10.000 
exemplaren) en de ke
gelrob (pas sinds enkele 
jaren, aantal ligt onder de 
vijftig). Beide verschenen 
op II november op een 
postzegel. 
Eén van zegels, die van 
4.50 k. met de gewone 
zeehond, komt ook in een 
boekje voor. 

Saeler i Danmark 

Voorlopig ontwerp van de 'sneeuwkunst' zegels m het boekje 
uan 22 september 2006: ijs en sneeuw wordengebruilct uoor 

Ijskoude sculpturen. 

ding tussen Zweden en 
Finland (4 mei), katten (4 
mei), zomervakantie (4 
mei) en sneeuwkunst (22 
september). 

Frankrijk 
Dure prcstigeboekjes 
Nederland is niet het 
enige land dat de verza
melaar het vel over de 
oren trekt  ook Frankrijk 
kan er wat van! Het betreft 
de sinds 2003 tweemaal 
per jaar verschenen 
Prestige Gamets de Voyages 
Philatelique. De boekjes 

10 X 4.50 kr. 

Het Deense boekje met de zeehonden. 

Finland 
Transport: taxi 
In een op 11 januari in 
Finland te verschijnen 
postzegelboekje bevinden 
zich vier afbeeldingen van 
taxi's uit verschillende 
tijdperken. De vier zelf
klevende zegels hebben 
elk een waarde van 65 c, 
het normale brieftarief 
Komend jaar wordt de 
150ste verjaardag van de 
Finse postzegel gevierd. 
Op kaftjes van de boekjes 
die dan verschijnen wordt 
dit heuglijke feit vermeld. 
Ook op de randen van de 
velzegels overigens. Be
halve het bovengenoemd 
boekje komen er komend 
jaar nog vier andere boek
jes uit: scheepvaartverbin

zijn weliswaar erg luxe 
uitgevoerd (tientallen 
pagina's tekst, veel aqua
rellen en tien velletjes met 
steeds één zegel), maar 
tegenover de nominale 
waarde van vijf euro staat 
een verkoopprijs van 
negentien euro  maar 
dan heb je ook een boekje 
voor je boekenkast! En 
met een interessante 
inhoud: nogal wat Franse 
streken met hun geschie
denis en cultuur worden 
royaal uitgemeten. 
Er zijn er intussen zes 
verschenen. In 2006 en 
2007 volgen de nummers 
zeven tot en met tien. 

Nieuwe tekst 
Het Franse automaat

boelqe met tien zegels 
voor het brieftarief (53 c.) 
heeft er weer een nieuwe 
kafttekst bij. Dit keer staat 
er reclame op voor de 
bijzondere Franse postze
gels: Timbres Plus. 

De nieuwe tekst op het Franse 
automaatboekje. 

14 nouember 
Ik had de drie Franse 
boekjes die op 14 no
vember zijn verschenen 
al aangekondigd in het 
vorige nummer. Graag 
voeg ik er nog wat details 
aan toe. 
Het RodeKruisboekje 
(tienmaal 53+17 c.) bevat 
zegels met een afbeelding 
van een fragment van een 
tweeluik van de Vlaamse 
schilder Maarten van 
Nieuwenhove: De Maagd 
Maria en het Kind. 
Het boekje met Mari
anne de Dulaczegels 
(naar aanleiding van de 
zestigste verjaardag van 
deze bevrijdingszegels 
uit 1945) bevat vijfmaal 
de huidige Marianne en 
vijfmaal die van Dulac. 
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Al eerder zagen wc dit soort 
Franse boekjes met de Semeuse 
en de Marianne d' Alger. 

Het ook op 14 november 
verschenen boekje met 
daarin tienmaal lettre 



zog (=53c.) bevatvijf 
verschillende plaatjes met 
besneeuwde landschap
pen, wat actieve pinguïns 
en enkele onvermijde
lijke attributen zoals een 
rendier, arrenslee en 
sneeuwpop. 

vy 
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De Franse beste mensen. 

Letland 
Philatelia Keulen 
Het was er knap druk, 
eind september, op de 
grote postzegelbeurs 
Philatelia in de Messe in het 
centrum van Keulen. De 
post van Letland grijpt 
zulke manifestaties graag 
aan om met een speciaal 
beursboekje te komen. Ze 
doet dat drie- ä viermaal 
per jaar en ook nu dus. 
Het boekje kwam uit op 
de openingsdag van de 
beurs, 22 september. Het 
bevat zes postzegels van 
40 s. uit de serie Letse 
literatuur (Rainis). 
De zegel zelf zag het dag-
hcht al op 10 september. 
Vrijwel zeker verschijnt 
er ook een boekje ter gele
genheid van Helsinki 2005 
(openingsdag 4 novem
ber). 

boekje, dat tien speci
ale kerstzegels van $ i.oo 
bevat. Met deze zegels kon 
men kerstkaarten sturen 
naar elke bestemming 
ter wereld. Er waren wel 
enkele voorwaarden. Het 
poststuk moest voorzien 
worden van de in het 
boel<je aanwezig economy-
sticker en de verzendperi
ode moest Hggen tussen 
15 olrtober en 18 novem
ber (Australië en Zuid-Pa-
cific) of II november (rest 
van de wereld). 

Norfolkeiland 
Hibiscus 
Op het bloemrijke Nor
folkeiland is de tropische 
Hibiscus een veel voor
komende bloem. Twaalf 
gekweekte varianten zijn 
te zien in een serie post
zegels die op 30 augustus 
is verschenen. De serie 
is ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje van 
twaalfmaal 50 c. 

Oostenrijk 
Astrologie 
Het derde Oostenrijkse 
blokje (of moeten we 
zeggen: hangboekje?) 
met drie tekens van de 
dierenriem verscheen op 
24 oktober: schorpioen, 
boogschutter en steen
bok. Vanwege het jaar van 
de haan staat deze vroege 
vogel er opnieuw bij. De 
acht zegels hebben elk 
een waarde van 55 c. 

Servië & iVlontenegro 
Europa 2005 
De Europazegels van 
Servië & Monenegro 
- uitgekomen op 5 mei 
van dit jaar - zijn onlangs 
ook in postzegelboekjes 
verschenen. 
Het ene boelqe bevat drie
maal 41.50 (0.50) 'koek' 
en driemaal 73.00 (0.90) 
'groentegerecht'. Het 

Voorzijde Letlands boekje ter gelegenheid uan Philatelia Keulen. 

Slovenië 
Europa CEPT1956-2006 
Hoewel het een particu
liere uitgifte betreft, maak 
ik er toch melding van: 
een Sloveens boekje ter 
gelegenheid van vijftig 
jaar Europazegels. De 
oplage van het blokje met 
vier herdenkingszegels 
(in feite een aangepaste 
herdruk van de Europaze
gel uit 1992) zou kort na 
uitgifte voor het overgrote 
deel opgekocht zijn door 
een Zwitserse firma, die 
komend jaar met een 
soort Europa-album op 
de markt wil komen. Het 
boekje - oplage vijfhon
derd stuks - bevat niet
temin zo'n blokje, zodat 
het voor verzamelaars 
mogelijk de enige manier 
is om eraan te komen. 
Het boekje bevat ook nog 
twee facsimilezegels. 

Tsjechië 
Tractoren en kerkklokken 
In september verblijdde 
de Tsjechische post ons 
met tweemaal drie nieuwe 
boekjes. Op 7 septem
ber bevatten ze zegels 
met oude kerkklokken 
(vijfmaal 7.50, g.oo en 
12.00 k.) en op 21 septem
ber historische tractoren 
(vijfmaal 7.50, g.oo en 
18.00 k.). Van alle boekjes 
zijn 13.000 exemplaren 
vervaardigd. 

Verenigde Staten 
Koekjes met de/eestdagen 
In Amerika gaan de feest
dagen met veel zoetigheid 
gepaard. De kerstman, 
een sneeuwpop, een 
engel en kabouters(?) in 
koekvorm doen het goed. 
Deze koekjes staan afge
beeld op de vier kerstze
gels, die op 20 oktober 
zijn verschenen. 
Ze zijn ook verkrijgbaar 
in een vouw- en een au-

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 
Op 5 oktober l<wam 
Nieuw-Zeeland met een 

andere tweemaal beide 
zegels plus twee vignetten 
met wat groenten op een 
planlcje. 

De uier koekzĉ els uit de 
Amerikaanse kerstboekjes. 

tomaatboekje (beide met 
twintigmaal 37 c) . 

Wallis et Futuna 
Boekje nummer ii 
Weer een nieuw boekjes-

land: Wallis et Futuna, 
een Frans overzees ge
biedsdeel gelegen in de 
Grote Oceaan, tussen 
Nieuw-Caledonië en 
Polynesië. 
Walhs et Futuna is een 
kleine eilandengroep met 
in totaal zo'n 16.000 in
woners. In september ver
scheen er voor het eerst 
een postzegelboekje. Het 
bevat tien zelfklevende 
zegels van 115 F. 
Op de zegels staat een 
afbeelding van een lan-
ceur, een dansende figuur 
met een lans. De prijs van 
het boekje is dus 1.150 F 
(ongeveer tien euro). 

Zweden 
Twee kerstboekjes 
De op 10 november in 
ZwecJen verschenen 
kerstzegels werden ver
zorgd door twee kunste
naars: illustratrice Hon 

Inhoud en kajtje van het 
Ziuitserse Pro Juuentute-
boekje. 

Zwitserland 
Projuuentute 
Net als in de twee voor
gaande jaren, hebben de 
Zwitserse Pro Juuentute-
zegels dit jaar de 'Rechten 
van het Kind' als thema. 
'Gelijke rechten voor alle 
kinderen' is het motief dit 
keer. Want ook in Zwit
serland komt armoede 
voor. 
Van de vier op 22 novem-

De postzetjelmotieuen zijn gebaseerd op de beeldengroep 
'Musicerende engelen' (1948) en zijn nu nog te beujonderen 

in de Millesgdrden op het eiland Lidingo. 

Wikland met tekeningen 
uit Kerstmis in Lawaai-
dorp (uit het boek van 
Astrid Lindgren), die de 
postzegels voor binnen
landse kerstpost sieren, 
terwijl de musicerende 
engelen van beeldhouwer 
Carl Milles bedoeld zijn 
voor brieven naar het 
buitenland. 
Beide zijn in boekjes 
verkrijgbaar. 
Het eerste boekje bevat 
tien zegels (vier thema's) 
met de vermelding Julpost 
en komt daardoor uit op 
een nominale waarde 
van 40 k. Een vijfde zegel 
uit de serie is in rollen 
verkrijgbaar. 
Het tweede boekje bevat 
vier zegels van 10 k. elk. 

ber verschenen zegels 
komen er twee in een 
boekje voor: de 85+40 c. 
(kincieren uit verschil
lende culturen) en de 
1004-50 c. (van elkaar ^ 
leren, sterke en zwakke = 
punten van het kind „ 
als uitgangspunt). Zes ^ 
van elk van deze zegels = 
zorgen voor een nominale 'Z 
waarde van 17.00 F. Dat „ 
is dan inclusief de 50 c. ^ 
aanmaakkosten. i 

2006 
Voor komend jaar staan 
er - voorlopig - drie boek
jes op de rol: Pro Patria (9 
mei), kookboekje voor 
kinderen (7 september) 
en Pro Juuentute (21 no
vember). 
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Onlangs verschenen zowel de Speciale Catalogus 2006 (in druk 
en op cd-rom) als de eerste editie van de Specialiteitencatalogus 
2006-2011. Beide uitgaven zijn door de verzamelaars van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen warm onthaald. De Speciale 
Catalogus beleeft inmiddels zijn vijfenzestigste uitgave en is 
al vele decennia een begrip in de wereld van de filatelie. De 
gloednieuwe Specialiteitencatalogus 2006-2011 is een bundeling 
van twaalf catalogi op het gebied van stempels, poststukken en 
variëteiten, leder onderdeel bevat belangrijke informatie, een 
inventarisatie en prijsnoteringen in euro's. Deze nieuwe uitgave 
stelt de serieuze filatelist in staat om dieper op de materie in te 
gaan. Het is een onmisbaar handboek voor iedereen, die zich 
op gebied van Nederland en Overzeese Rijksdelen verder wil 
specialiseren. Een maand na verschijnen waren er van dit 
driehonderdvijftig pagina's tellende en met honderden kleuren
foto's geïllustreerde boekwerk ai ruim tweeduizend exemplaren 
verkocht. In deze aflevering van Onder de loep bladeren we door 
de inhoud. 'Kijkt' u even mee? 

SPECIAUTEITENCATALOGUS 2006-2011 

Pagina 5-91 
I e Dag-brieven Nederland en Overzeese Rijksdelen 
Dit is alweer de negende en geheel bijgewerkte editie van deze 
catalogus, als altijd onder redactie van C. Avezaat De eerste 
notering is meteen de hoogste. De vijf cent 1852 met een 
1 e dagstempel (01 -01) op brief staat voor euro 12.500 
genoteerd. De tien en vijftien cent van deze eerste emissie zijn op 
brief niet eens bekend. Voor zover een zegel niet met een eerste 
dagstempel bekend is, wordt de vroegst bekende datum vermeld. 
Pas in de loop van de twintigste eeuw komen er uitgevers, die 
ervoor zorgen dat verzamelaars wat gemakkelijker in het bezit 
van eerste dagstempels op brief kunnen komen. In 1935 start 
S.J. Sluis zijn uitgaven met de Zomerzegels van dat jaar. 
Ook deze enveloppen, evenals die van zijn navolgers, worden 
in de catalogus vermeld. De eerste officiële eerstedagenveiop van 
de NVPH verschijnt in 1950. Alle NVPH enveloppen tot 2001, 
ook die van de Overzeese Rijksdelen, zijn met alle voorkomende 
proef- en foutdrukken opgenomen. 

Pagina 92-104 
Het Franse Postwezen in Napoleontisch Nederland 
1 8 1 1 - 1 8 1 3 
Door wijlen Drs. W. Stomp en bewerkt door Peter Rozema. De 
postale geschiedenis van het postzegelloze tijdperk staat bij 

veel filatelisten ten onrechte als saai te boek. Onbekend maakt 
onbemind! In dit onderdeel van de Specialiteitencatalogus wordt 
een korte maar wel degelijk interessante periode uit dit tijdperk 
behandeld. Voor wie de moeite neemt om dit hoofdstuk te 
bestuderen gaat een nieuwe wereld open. Bovendien kunnen 
streek- en plaatsverzamelaars inventariseren of er in deze 
periode stempels zijn gebruikt, die binnen het terrein van hun 
collectie vallen. 

Pagina 105-190 
Afstempelingen op eerste emissie postzegels van 
Nederland 1 8 5 2 - 1 8 7 9 
'In bad, in bed en op de plee, mijn collectie gaat altijd met me 
meel' zei Frans van Humalda van Eysinga een paar jaar geleden 
in een interview. Deze bevlogen verzamelaar van alle voorkomende 
stempels op de eerste emissie van Nederland maakte voor de 
Speciale Catalogus 2001 een veel geraadpleegd katern. 
Na alle uitbreidingen en toevoegingen, waaraan de afgelopen 
jaren hard is gewerkt, kun je, binnen het raamwerk van deze 
Specialiteitencatalogus, langzamerhand spreken van een 
handboek. Onder andere tarieven, halfrondstempels in drie 
typen, franco-, nummer-, drukwerk-, administratieve- en 
langstempels komen zowel overzichtelijk als zeer uitgebreid 
aan de orde, inclusief vele prijsnoteringen. Het prachtige 
kleurenfotomateriaal zal nieuwe verzamelaars op dit gebied 
verliefd doen worden. 

Pagina 191-229 
Puntstempels Nederland 
De puntstempels van Nederland worden al sinds jaar en dag veel 
verzameld. De meeste ervan zijn geruime tijd in gebruik geweest 
en kunnen op vele emissies voorkomen. Henk Vleeming heeft de 
dappere taak op zich genomen om te inventariseren op welke 
zegels de stempels genummerd van 1 (Alkmaar) tot en met 259 
(Waddinxveen) allemaal te vinden zijn. Het uitgebreide overzicht 
wordt mede onderbouwd door ruim 10.000 prijsnoteringen. 

Pagina 230-238 
Kleinrondstempels Nederland 
Een luxe afdruk van zelfs een vrij algemeen kleinrondstempel kan 
Iwan van Geelen, redacteur van dit onderdeel, al lyrisch maken. 
En hij is niet de enige, die gevoelig is voor de grote bekoring. 



die er van dit stempeltype uitgaat. De ruim 1650 bekende 
kleinrondstempels worden, verdeeld in zes groepen, 
behandeld en van actuele prijsnoteringen voorzien. 
De hoogste notering van 1200 euro is weggelegd voor 
het uiterst zeldzame Waterlandkerkje. Maar de beginnende 
verzamelaar hoeft zich hierdoor niet te laten ontmoedigen. 
Er is op dit gebied nog veel betaalbaar materiaal voorhanden. 

Pogino 239-260 
Poststempels op Nederlandse postzegels 1 8 5 2 - 1 8 9 6 
Martijn Oppers, redacteur van dit onderdeel, heeft aangetoond 
dat je niet in een klooster hoeft te zitten om monnikenwerk te 
verrichten. Hij maakte een inventarisatie van alle voorkomende 
stempels, compleet met tekening, een nauwkeurige omschrijving 
en enkele duizenden prijsnoteringen. Overweegt u stempels te 
gaan verzamelen, maar weet u nog niet precies welke? 
Kijk dan eens in dit onderdeel van de Specialiteitencatalogus. 

Pagina 261-280 
Variëteiten postzegelboekjes Nederland 
Postzegelboekjesveteraon Wolter de Rooy maakt de geïnteresseerde 
verzamelaar op overzichtelijke wijze thuis in de wereld van 
de registerstreep, het gekapte telblokje, de kaftvariant en de 
versnijding. Alle variëteiten van de postzegelboekjes 1 tot en met 
81 , alsmede de proefboekjes die hieraan vooraf gingen, worden 
behandeld. Al snel blijkt dot dit verzamelgebied onbegrensde 
mogelijkheden tot filotelistische studie en ontplooiing biedt. 

Pagina 281-328 
Rolzegels Neder land 
Dat rugnummers niet alleen van belang zijn in de sportwereld 
bewijzen de heren Bos, Portheine, Wichers en Wolff van de 
Postzegelvereniging Postaumaat met hun bewerking van de 
rolzegelcatalogus. Deze catalogus behandelt de rolzegels sinds 
1936, vanaf het moment dat deze in doorlopende druk werden 
vervaardigd. Tot die tijd werden de rollen van aan elkaar 
geplakte velzegels gemaakt. Naast een spoedcursus in 
rolzegeljargon -wat dacht u van nummerstand, afgifterichting, 
scheerperforaot en correctietanden?- worden er aanwijzigen 
gegeven hoe rolzegels in de regel worden verzameld. Ook de 
vaak zeldzame testzegels vanaf 1908 komen aan de orde. 

Pagina 329-336 
Puntstempels Nederlands Indië 
Peter Storm van Leeuwen stelde de catalogus van deze in 
1874 in gebruik genomen puntstempels samen. Naast algemene 
informatie en een inventarisatie ook prijswaarderingen voor de 
stempels op zegel (uitgaande van de meest voorkomende zegel, 
de 10 cent Will, NVPH nr 9) en op complete poststukken. 
De noteringen bewegen zich tussen de één euro, voor de grote 
postkantoren zoals de nummers 1 tot en met 10 op zegel, 
tot 10.000 euro voor nummer 100 in type 1 op poststuk. 

Pagina 337-338 
Halfrond-francostempeis Nederlands Indië 
Het overzicht van de halfrond- en rondfrancostempels van 

'h 

Nederlands Indië, van de hand van Edwin Voerman, omvat 
slechts één pagina en is met voorsprong het kortste onderdeel 
van deze Specialiteitencatalogus. Toch wordt hiermee voor iedere 
geïnteresseerde verzamelaar de basis voor tientallen jaren van 
filatelistisch genoegen gelegd. 

Pagina 339-344 
Langebalkstempels Nederlands Indië 1 9 1 6 - 1 9 4 2 
Een prijslijst van een kleine duizend stempels op dit gebied, 
samengesteld door Peter Storm van Leeuwen. Hoewel de 
noteringen oplopen tot 1250 euro zijn er veel prijswaarderingen 
van enkele euro's. Dit biedt ook verzamelaars, die niet al te diep 
in de buidel willen tasten, de nodige perspectieven om een leuke 
collectie van deze stempels op te bouwen. 

Pagina 345-351 
Zegels van Nederlands Indië op poststuk 
Henk Vleeming stelde een compacte lijst samen, waarin alle 
zegels van Nederlands Indië aan bod komen, met prijzen voor 
zowel enkel-, dubbel-, combinatie-, als mengfrankeringen. Tevens 
een handig overzicht van de diverse tarieven door de jaren heen. 

Cadeautjesmaand 

Tot zover de Specialiteitencatalogus in vogelvlucht. 
De verkoopprijs voor deze imposante bundel van maar liefst 
twaalf catalogi bedraagt 39 euro en 80 cent. Een overkomelijk 
bedrag, dat met het vaststellen van één leuke vondst al te 
rechtvaardigen is. Het boekwerk schijnt het zeer goed te gaan 
doen onder de kerstboom. Mocht u twijfels hebben of het zover 
komt, dan kunt u het er natuurlijk ook zelf onder leggen. 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: VifVirW.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://VifVirW.nvph.nl
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Hrt rechteruelirtje uit dit Prestigeboekje 'Mooi Nederland' is in 
verticale richting versneden. 

VERSHEDEN 
PRESTIGEBOEKJE 

Een plezierige verrassing: 
in een van de vijf Prestige-
boekjes 'Mooi Nederland' 
die ik onlangs aan
schafte, bleek een mooie 
versnijding van een van 
de zegelvelletjes voor te 
komen! Het gaat niet om 
een geringe versnijding, 
want de onderste zegel 
(Goes) is beroofd van 
zijn onderste horizontale 
tanding. Aan de boven
zijde van hetzelfde velletje 
is nog een gedeelte van 
een ander velletje te zien. 

NAAM BIJ REDACTIE BEKEND 

lUCHTPOSniJNEN 
W i l ONDERBROKEN 

In zijn artikel 75 jaar 
Luchtpost Suriname in 
Filatelie van oktober jl. 
schrijft Wim van der 
Helm, secretaris van De 
Vliegende Hollander, ten 
onrechte dat de lucht-
lijnen gedurende de 
gehele Tweede Wereld
oorlog onafgebroken 
bleven functioneren. 
In juni 1940 werd de 
via Trinidad lopende 
verbinding met Curasao 
verbroken ten gevolge van 
een spionagezaak. Het 

75 JAAR LUCHTPOST SURINAME: 
EEN GEVARIEERD AANBOD 

'^^^^. 

Gouvernements Advertentie 
Blad schrijft op 14 juni 
over het onderbreken en 
op 18 juni over het her
stellen van de verbinding 
(een wat andere route). 
Een en ander is gedetail
leerd beschreven in mijn 
artikel in Gibbons Stamp 
Monthly van augustus 
2001, waarin ook gewe
zen wordt op zowel de 
noodzakelijke verbeterin
gen in de VH-catalogus 
als op de mogelijkhe
den voor bijzondere 
luchtpoststukken. 
Deze verbeteringen zijn, 
jammer genoeg, niet 
in de editie 2005 van 
de catalogus (hoofd
stuk E) aangebracht. 

W VAN AALZUM, LISSE 

EEN VREEMD, BLAUW 
TPGPOST-STEMPEL 

Een vreemd stempel 
kwam ik tegen op een 
kantoorpostenvelop: 
gestempeld met blauwe 
inkt en met de tekst 

T.P.G. Post. Het geheel 
maakt nogal een geïm
proviseerde indruk. Zijn 
er lezers van Filatelie ciie 
ook zo'n stempel kennen? 

NAAM BIJ REDACTIE BEKEND 

DIABETESFONDS: 
ZEGEL 0 1 VIGNET? 

Met veel plezier lees ik 
altijd het blad Filatelie. Ik 

ben nieuwsgierig of er bij 
u misschien iets bekend is 
over een (semi)postzegel 
van het Diabetesfonds. 
Ik zag er tot dusver nog 
niets over in Filatelie 
staan en ik stuur daarom 
maar een mailtje. 
Eind september kreeg ik 
(wonend in Utrecht) een 
envelop van het Diabetes
fonds binnen met daarop 
een wonderlijke zegel(?), 
zeg maar een 'eigen' 
zegel van het Fonds, die 
ook nog eens was afge
stempeld (zie bijgaande 
scan). Zijn er lezers van 
Filatelie die iets dergelijks 
al eerder tegenlcwamen? 
Is dit nu een zegel of 
een fantasiecreatie? 

JEROEN TELLINGS [PERE-MAILJ 

WAT LEZERS VAN 
VERVALSINGEN VINDEN 

In Filatelie van november 
2005 schrijft de samen
steller van de rubriek 
'Vervalsingen herken
nen', de heer H.W. van 
der Vlist, onder andere 
over het lezersonder
zoek dat het maandblad 
Filatelie vorig jaar door 
mij heeft laten uitvoeren. 
De heer Van der Vlist 
beweert dat hij naar aan
leiding van de uitkomsten 
van het bewuste lezerson
derzoek met mij van ge
dachten heeft gewisseld. 
Daar kan ik mij in elk ge
val niets van herinneren. 
De enige keer dat ik de 
heer Van der Vlist in het 
kader van de rapportage 
van het lezersonderzoek 
ontmoet heb, was in au
gustus 2005, op de jaar
lijkse redacteurendag van 
Filatelie. Toen hebben we 
in algemene zin, in een 
brede groep, het lezers
onderzoek besproken. 
De heer Van der Vlist 
heeft daarna nooit 
meer contact met 
mij opgenomen. 
De conclusie die de heer 
Van der Vüst in zijn ru
briek trekt, is dat het hem 

duidelijk is geworden 
dat ik persoonlijk 'zijn 
artikelen niet zou kun
nen begrijpen door mijn 
beperkte kennis op het 
gebied van vervalsingen'. 
Deze conclusie is onjuist 
en nergens op gebaseerd. 
Wat een onderzoeker 
doet, is weergeven wat le
zers vinden. Een persoon
lijke mening van de on
derzoeker is niet ter zake. 
Het lezersonderzoek 
geeft weer dat de rubriek 

'Vervalsingen herkennen' 
een van de zeer weinige 
rubrieken is waar een 
aantal lezers moeite mee 
had: 14% gaf aan deze 
rubriek te moeilijk te 
vinden. Dat betekent ove
rigens dat de overgrote 
meerderheid van de lezers 
dit bezwaar niet heeft. 
Ik vind het jammer dat 
de heer Van der Vlist op 
deze manier de onder
zoeker aanvalt wanneer 
de uitkomsten van een 
onderzoek niet voldoende 
positief zouden zijn. 
Hij heeft dat niet nodig. 
Want eerlijk is eerlijk: 
van vervalsingen heeft hij 
verdraaid veel verstand. 

WIELAND BUIT, ONDERZOEKER 
STAMP LAND AMERSFOORT 

Naschrift von de redactie; 
Over het algemeen 
worden medewerkers die 
hun bijdragen in Filatelie 
ondertekenen door de 
hoofdredactie niet al te 
zeer gemuilkorfd. Ze zijn 
de zelfstandige beheerder 

van hun eigen rubriek en 
ze hebben recht op een 
eigen mening. Alleen als 
teksten die medewerkers 
van Filatelie inleveren 
beledigend van aard zijn 
of juridisch gezien niet 
te verdedigen zijn, vindt 
er eindredactie plaats. 
In het geval van de opmer
kingen van de heer Van 
der Vlist heeft de redactie 
zich er niet van tevoren 
van op de hoogte gesteld 
of de bedoelde gedach-
tenwisseling met de 
onderzoeker inderdaad 
heeft plaatsgevonden. 
Dat betreuren we. 
De bewering van de 
heer Van der Vlist dat de 
onderzoeker over 'een 
beperkte kennis op het 
gebied van vervalsingen' 
beschikt kunnen we 
helaas niet - ook achteraf 
niet - verifiëren, gezien 
de beperkte kennis die 
we zelf van vervalsingen 
hebben. We kunnen 
echter wel constateren 
dat de bewuste bewering 
niet relevant is; het enige 
dat telt zijn de uitkomsten 
van het lezeronderzoek, 
niet het filatelistisch 
kennisniveau van de 
onderzoeker. Op dit punt 
had de hoofdredactie dan 
ook behoren in te grijpen. 
Voor het feit dat dit niet 
is gebeurd willen wij de 
heer Buit onze veront
schuldigingen aanbieden. 

Redactie Filatelie 

ONBEKENDE PORT-
BETAALDZEGEL 

Dat TPGPost zogenoem
de 'Port Betaald'-zegels 
uitgeeft (of ze op verzoek 
van bedrijven drukt) weet 
ik wel, maar bijgaande 
'zegel' zag ik toch nog 
niet eerder. De zegel zat 
op een kaart (met een 3D-
afbeelding) die werd ver
zonden door ABN/Amro. 
De afbeelding op de kaart 
en die op de zegel cor
responderen met elkaar. 
Leuk genoeg om de zegel 
aan de lezers van Filatelie 
te melden, lijkt me. 

NAAM BIJ REDACTIE BEKEND 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433 55 00 Fax 053-434 10 94 

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 186: 
Staat gepland op 27/28 januari 2006 in Hampshire hotel 

APELDOORN te Apeldoorn (catalogusverzending ca. 2 januari). 

Kijkdagen: in Enschede : vanaf 2 j a n u a r i m e t regul ier 1 8 / 2 0 en 2 3 / 2 5 j a n u a r i 
Ape ldoorn : 27 en 28 j anua r i . 

Extra kijkdag: 
DEN HAAG, museum voor Communicatie (vroegere Postmuseum), 
Zeestraat 82: zaterdag 21 januari van 12.00-17.00 uur (op ver toon 
veilingcatalogus tevens gratis toegang tot m u s e u m ) . 

P zitting: betere zegels, series en poststukken BUITENLAND. Aanbod van vrijwel 
alle Europese landen. 
Ook wordt een grote tentoonstellingscollectie ZUID AFRIKA aangeboden. 
O.G. van Nederland: betere zegels, series en poststukken incl. 
Oorlogspost P en 2*̂  Wereldoorlog, incl. CENSUUR. 

2*̂  zitting: Nederland met EO postgeschiedenis, gefrankeerde poststukken en 
stempelmateriaal. 
LUCHTPOST ca. 150 kavels commercële luchtpost 1920-1940! 
Standaard-series gestempeld, ongestempeld en postfris. 

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

4^ zitting: Collecties in albums, insteekboeken, dozen en literatuur. 
O.a. wordt een WINKELVOORRAAD in ca.300 insteekboeken geveild. 
Veel van deze voorraden bevatten postfris materiaal tot ca.2004 incl. 
dozen met motief op kaartjes. 

Totaal ruim 6000 kavels inclusief 1000 kavels betere zegels en series Nederland 500 kavels 
collecties in albums, 600 kavels insteekboeken, 600 kavels poststukken Nederland, 150 
kavels stempelmateriaal Nederland en een flinke afdeling dozen. 
De waarde per kavel loopt uiteen van ca. € 25,- tot vele duizenden Euros. 
Kortom, aanbod voor ledere verzamelaar en handelaar! 

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

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

mailto:opv.stainps@tiscali.nl
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Een vereningingsjubi
leum vieren kan op tal 
van manieren. Een van de 
leukste is het uitgeven van 
een jubileumboek, want 
dat biedt de mogelijkheid 
om behalve terug te blik
ken, de ontvangers van 
het boek ook informatie 
te verschaffen die je in het 
kader van een clubblad 
niet zo snel kwijt kunt. 
Daarnaast  en dat is niet 
onbelangrijk  vormt zo'n 
boek het tastbare bewijs 
van het bereiken van een 
bepaalde leeftijd. Jaren 
later kun je er nog steeds 
plezier van hebben en 
eveneens jaren later kan 
het dienen voor nostal
gische bespiegelingen 
met betrekking tot de 
jubilerende vereniging 
en haar leden. In de 
afgelopen tijd verscheen 
een aantal van zulke ju
bileumboeken. Het boek 
van de Philatelistenclub 
Rotterdam wordt elders 
in deze editie van Filatelie 
uitvoerig besproken; op 
deze pagina willen we het 
hebben over de publica
ties die de jubilerende 
verenigingen Filatelica 
Weert e.o. (55 jaar) en 
de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging 
(75 jaar) het licht deden 
zien. De aanpak van de 
twee jubileumboeken is 
verschillend: Filatelica liet 
één auteur, Gerard A. Geerts, 
uitvoerig aan het woord 
in De geschiedenis van de 
vroegste mens, terwijl de 
Bossche vereniging een 
keur aan auteurs benader
de voor het samenstellen 
van een aantal compacte 
filatelistische bijdragen 
die onder de titel Jubi
leumboek 'sHertogen
bossche Filatelisten Vereni
ging 19302005 werden 
gebundeld. 
In beide gevallen mag 
het resultaat er wezen: 
de Weerters beschikken 
nu over een vrij uitvoe
rige en bijzonder kleurig 
uitgevoerde monografie 
die de geschiedenis van 
onze verre voorvaderen 
en moeders te boek stelt, 
de Bosschenaren kunnen 
met plezier een bundel 
interessante filatelistische 
essays ter hand nemen. 

In De geschiedenis van de 
vroegste mens behan
delt Gerard Geerts zijn 
onderwerp op systema
tische wijze, zoals blijkt 

uit de hoofdindeling van 
zijn publicatie. Het eerste 
hoofdstuk is gewijd aan 
de voorgeschiedenis in 
hoofdlijnen, waarna hij 
op zoek gaat naar het 
kenmerkende verschil 
tussen hogere zoogdieren 
en de mens. Vervolgens 
komen er nog drie hoofd
stukken met de titels 'De 
dageraad van de mens', 
'De voorlaatste stappen' 
en 'Veel bereikt, maar nog 
meer te doen'. 
Geerts' boek voert de 
lezer als het ware door 
een uiterst verzorgd 
opgezette thematische 
collectie die (zoals dat 
hoort) van een aantal 
pregnante bijschriften is 
voorzien. Maar dat is niet 
alles; naast deze 'album
pagina's' zijn pagina's 
geplaatst met normaal 
lopende tekst, die het ei
genlijke verhaal vertellen. 
Het is een aantrekkelijke 
combinatie, die de lezer 
in staat stelt om  zoals 
zoveel mensen in deze 
jachtige tijd doen  de 
informatie aan de hand 
van beelden te absorbe
ren, maar hem net zo 
goed de kans biedt om de 
informatie rustig tot zich 
te nemen. 

Geerts is, zoals hij in zijn 
voorwoord bekent, al 
vanaf kindsbeen geboeid 
geweest door het geheim 
van het vroegere leven 
op aarde. Het verklaart 
waarom hij een collectie 
fossielen heeft opgezet en 
 het ligt voor de hand, bij 
een echte filatehst  ook 
een verzameling zegels 
met afbeeldingen van fos
sielen heeft aangelegd. In 
de woorden van Geerts: 
de wordingsgeschiede
nis van onze aarde en in 
het bijzonder die van de 
mens wordt gekenmerkt 
door een eeuwenlange 
strijd tussen enerzijds de 
wetenschap en anderzijds 
de religie. Het siert Geerts 
dat hij bij het bespreken 
van die strijd geen partij 
kiest; hij geeft de stand 
van de wetenschap op 
dit moment weer, maar 
laat de lezer voldoende 
ruimte voor een eigen 
oordeelsvorming. Fila
telica Weert e.o. verdient 
een compliment voor het 
initiatief een zo aparte 
publicatie over een zeker 
niet alledaags filatelis
tisch onderwerp mogelijk 
te maken! 

■n omloop K i u r i l o o r h o i l v iocgocnkRen lv>Kt i f i ( i i u rv .o rd / j 
g c l H f d m inol «on lamp n w r u i r i cn hoMnn grfochl ) 

I k t WDicoiclHOfictijk ondWrtWk OMf *J OMiimmu v in de moot l ioon onvermlndccd voofl 
nnani l i wonk iluideUjk i l x c i n w v i j d t vonlvrfngen Kotd in g c i i u l i i ilooh dol *nde<74|(lt <1« 
IKningcn tii i n te rpmMiu oter de vunr|etd i ledai i> v«a <fe mem nog vee uoecn I.gfee 
~ n v n i c o | , p i v n i | e n t i c M e n d e i n m v e n d e m e i i i e n u , « , o i av idnen verder (c rug ie lo fd 

he, verleden van de u n i e Men aclM hel einde nog niel ut ach l 
e n leidde vrntr d n de ^ortonoi <nvigivj/* i t ^nnsiy bef Hi M O l een ifieeinle eddie «i jdde 
HI /Vo ' ioqTmoKi ïD ia l ' en iu InauKUvtwi J M » volgdedend>ct ievuiS(ïenr( f l r ' 

nenn ■andnchi voor l e i ene vondnen unfelHenl aendnctn boRend ajn o i het f ehdn i j d i t 
voottumten v m nteetdetc toetten nienicn ia Mt i gebied Otmituiv ivonU ook de out oF 
Afttcalheone iet tafel getnacM altmede de nndtl legiooale 
nteraaetaigeti VanrelftpreMnd kontt het ONAondttzoek in at eiin laoetten ungebtod aan de 
orde Inwraatanle rciul iwen tvmlen gatnehl I 
vioegenieitt alt l leatbt lccleienl<i | icadoniwee henen ende mvkieddaoivan 
cvolulie met name in b l de verpol int i vi 
tanvankeb^ ivaren do geleerden het oen« over 

V net Ml 

II Veel geleerden ■ 
Ir ( ciebral Rubicnn |d w z dr giem waarop men op grond vaa heiv| 

k j o maken vgi de t e r m / A M f l n a n w H t l g l bi jeen minimum herteninhiv 
I I en ui lkte harpanlng van dor t ivgel rou inhotideo dal HoMti kd 

10 I j u n I eakeyhuucndebwurou vallen Vandaar da idegrentnu 
1 ntliute Huldl Hl dere alle^eting aamlaelu beileed aan de htudtklear 
ven hunl m nieeidete kleurenl. de gehoottc van kwdeten ut de ouiiieHJ 
kanubibune en neet de ego Kkordiomutgen tan het ntenteti|k beh4 
vooreenlcvenvaneeg IQO jaar o f meer] en wal men diaraaa nt de tnd 
doen I 

Innit ien nuinl le f f ie , H Svhwanr |m UK Krd 4pe (IntaR uioni d Hl 
de mening van vevl geleerden i b i ile ment en de gnue afvm een gctnen 
vjder hadden en de rhimpunvec het divhivi b i | de ment eau ttnnn. nodj 

Frans Hermsc (eindredac
tie) en Huber uan Werkhoven 
(productie en samenstel
hng) hebben met het 
Jubileumboek 'sHerto
genbossche Filatelisten 
Vereniging 19302005 
een bijzonder interes
sant boekwerk weten te 
realiseren. Hermse werd 
drie jaar geleden door de 
Bossche vereniging bena
derd met het verzoek, als 
coördinator annex eindre
dacteur van het samen te 
stellen jubileumboek op 
te willen treden. Gezegd 
moet worden dat de Sit
tardse auteur  die, net als 
de samensteller van het 
Weerter jubileumboek 
als vaste medewerker aan 
het maandblad Filatelie is 
verbonden, zich meer dan 
van zijn taak gelcweten 
heeft. Zijn 26 pagina's 
tellende geschiedenis van 
de jubilerende vereni
ging leest als een trein 
en is gelardeerd met tal 
van interessante, c.q. 
relevante illustraties. 
Hermse tekent voor nog 
twee andere bijdragen in 

het boek; de ene belicht 
de Bossche kunstenaar en 
postzegelontwerper Jan 
Sluijters, de andere (met 
als coauteur Cees Janssen) 
besteedt aandacht aan 
de filatelistische rol van 
de Sint Janskathedraal 
in Den Bosch. Andere 
bijdragen in het jubileum
boek zijn van de eerderge
noemde Huber van Werk
hoven ('Palmares van 
de 'sHertogenbossche 
Filatelisten Vereniging', 
'Het postkantoor aan de 
Kerkstraat' en 'Aange
tekende verzending in 
'sHertogenbosch'), Adam 
uan der Linden ('Reclame
uitingen op zakelijke post 
in 'sHertogenbosch') en 
Jan Hooflveld ('De postge
schiedenis van Nieuw
Guinea'). Stempelspecia
list C(.es](xr\%'im. is de auteur 
van twee bijdragen, 
respectievelijk getiteld 
'De reclamehandstempels 
van 'sHertogenbosch' en 

'De typenraderstempels 
van 'sHertogenbosch'. 
Een aparte vermelding 
verdient de bijdrage van 
Eddie IJspeerd, 'Auto
matische briefpostver
werking in 'sHertogen
bosch', een 45 pagina's 
tellende studie die door 
eindredacteur Hermse tij
dens de officiële opening 
van de jubileumtentoon
stelling Hertogpost 2005 
lovend werd besproken. 

'De ijeschiedenis van de vroege mens' 
door Gerard A Geerts, 64 pp , 
(jeil! (kleur),Jormaat 17x24cm 
Uit^e^even door Filatelica Weert 
e o Verknjijbaar uoor 15 euro (ind 
ven), inlichtingen G Hendrikx, 
Irenelaon 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495535862 o/per email 
g p liendnlöc@zonnet nl 

'Jubileumboek 'sHerfogcnbossche Fi

latelisten Vereniging 19303005' door 
F S J G Hermse, H uan Werkhoven 
e ta l , 204PP ,,geill (ged inkleur), 
formaat 17x24cm Uitflejjeucn door 
dejubilerende vereniging Inlichtingen 
ouer de uerkrijgbaarheid P L M 
Teurlmgs, Commissaris van Voorst tot 
Voorstlaon 7, 5224 CN 'sHcrtogen

bosch, telefoon 07365676S0 of per 
email emailc5)teurlingsonline nl 
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S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruil(en, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 21,50 tot € 27,50 (Nr 7883 Ansictitk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks € 5 , 3 0 
Nr 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks € 5,75 
Nr 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g g ^ g beschermcassettes informeer 
a i i r h bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77>Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel € 75,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt €25,- incl. BTW 

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 - 12111-[Z Hilversum 

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

SHFE Testapparatuui 

i SBFË Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Beki|k uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat. 

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

PBRFOtron/c ^o^oQ^^e, 
•^/f 

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 één enkel gevaar, 
daar de zegel door het apparaat slechts 
optisch wordt bekeken. 

PERFOfron/c nr. 9850 
€ 225,-

S A F E Neder land/Fa . M. v. Mastr igt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven € 75,- excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,-. 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inliclitingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING' , Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

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.nl 
en zie, hoe het óók kan ! 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
liebben wij ell<e keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlictitingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarslraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel. 0592-350486 
fax 0592-355861 
email: j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia.nl 

" P O V E I A " : U w v e r t r o u w e n meer dan waard . 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingscliema 

januari 
mei 
september 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

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

Geopend: woensdag t.nn 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) 

mailto:jldetroye@hotmail.com
http://www.postmunt.nl
http://poveia.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2006 
(verschijnt begin februari 
2006) moeten uiterlijk op 
2 januari 2006 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen. Voor opnamen 
onder het kopje Ruilda

gen moet u de volgende 
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 
5 maart: 
Nijmegen. Postzeflclpromo
tiedag georganiseerd door 
filatelistenvereniging Novio
post. De Klokketoren, Slot
eraaker de Bruïneweg 272 
(hoekMuntweg). Diverse 
activiteiten, w.o. tentoon
stelling van collecties van 
Noviopostleden, ruilmoge
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. Informafie: P. Grutters, 
=, Niek Engelschmanlaan 90, 
■̂  6532 CS Nijmegen, email
^ adres plmflrutters(a)u)anadoo.nl. 
^ 21, 22 en 23 april: 
^ Ede. Postzegels en Cultuur, 
'^ tentoonstelling, georgani
^ seerd door de afdeling Ede 
^ van 'De Globe' (categorieën 
3 2 en 3, alsmede ikader, 
" open klasse, jeugd en propa
2 ganda). Sporthal De Peppel, 
 . Peppelensteeg i. Ca. 450 

kaders. Handel aanwezig, 
A 1 A stands van gespecialiseerde 
7 I V 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
adres b.jakobsen@planet. 
nl. Informatie: N. van der 
Lee, Arkelstein 2, 6714 AW 
Ede, emailadres n.uander. 
lee@hccnet.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
10 december: 
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). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw achter RK kerk, 13
17. Telefoon 0228582298. 
Maassluis. De Flat, Burge
meester Schwartzlaan 2c, 12
16. Telefoon 0615224937. 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54, 1016. Telefoon 0167
563887. 
11 december: 
AnnaPaulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9.3013. 
Telefoon 0223531518. 
Boxtel. VmboCoUege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1015. Telefoon 026
3255017. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. Telefoon 024
6413608. 
12 december: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burg. Schönefeldplein 7, 
19onbekend. 
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. 
Enkhuizen. ijsselzand. 
Anjerstraat i, 1317. Telefoon 
0228520117. 
Haren. De Mellenshorst, 
Waterhuizerweg, 1016. 
Telefoon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, 9.3013. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0184421023. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
495899. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
18 december: 

Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10

16. Telefoon 0206009922. 
Echt. De Weegbrug, Lo
perweg 10,1013. Telefoon 
0475481347. 
HengeloOost. Clubhuis, 
Zwavertsweg (bij NSstation 
HengeloOost), 1016. Tele
foon 0742437613. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1417. 
Reuver. De Schakel, 
Broeklaan 2,1013. Telefoon 
077474II30
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030
6063944. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
1012.30. Telefoon 0224
298416. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
Weert. SG Philips van Horne, 
9.3015.30. Telefoon 0495
533862. 
ig december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotema
ker de Bruïneweg 272, 
19onbekend. Telefoon 024

3974654
24 december: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat 21,1016. Telefoon 
0529458267. 
Oegstgeest. Wellantcol
lege. Lange Voort 70,1016. 
Telefoon 0715173147. 
29 december: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
1016. Telefoon 0713614198. 
30 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 
494, io i6 . Telefoon 055
5787263. 
31 december: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talm
astraat 9,1016. Telefoon 
0184618112. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 

2006 

2 januari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burg. Schönefeldplein 7, 
19onbekend. 
4 januari: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30

17. Telefoon 0713614198. 
7 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. San
dido. Reeweg 79,12.3016. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Middelburg. WC Dauwe
daele, Vrijlandstraat, 1016. 
Telefoon 0118628917. 
Ommen. Hervormd Cen

trum, Prinses Julianastraat 
8,1016. Telefoon 0547
363000. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. 
Telefoon 0384479883. 
8 januari: 
Boxtel. VMBOcolIege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
Vestigingsplein 58,1016. 
Telefoon 0235316573. 
Venlo. De Koel, KaMenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
14 januari: 
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). 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 
15 januari: 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
20 januari: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 
21 januari: 
Appingedam. ASWA, Bur
gemeester Klauckelaan 16, 
1016. Telefoon 0596611454. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0332863510. 
22 januari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206009922. 
23 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.30onbe
kend. Telefoon 0243974654. 
28 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
Dordrecht. Cultureel 
Centrum, Dalmeyerplein 
10,1015.30. Telefoon 076
62ogo88. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek 
Vondellaan, 1016. Telefoon 

i 034i426o4g. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10
16. Telefoon 0713614198. 
Purmerend. Concordia, 
Koemarkt 45,1017. Telefoon 
029g422i36. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 05g75g2676. 

Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 

VEILINGEN 

18 december: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. Sheraton 
& Peel, Postbus 170,4700 
AD Roosendaal, tel. 0165
527130. email: mb@Jilatelist. 
com; website: u;u)UJ.jiIotelist. 
com 
Roosendaal. Filatelistische lit
eratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165527130. 
email: mb@jïlatelist.com; 
website: u)U)U).jilateHst.com 
Roosendaal. Postzegels. 'René 
Hillesum Filatelie', Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165527130. 
email: mb(a)Jilatelist,com; 
website: uiuJUJ.Jilatelist.com 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: di t/m vrij 
van 1017 fufj Z3t, zon en 
feestdagen 1217 uur; op 
maandag gesloten. 
Op 25 december 2005 en i en 
2 januari 2006 gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas

senen 6 euro; 65+ 5 euro (tot 
en met 31 december 2005: 
4.50 euro); 4 t/m 12jari

gen 3 euro; CJP 4 euro (tot 
en met 31 december 2005: 
gratis); Kinderen t/m 3 jaar, 
Museumkaart gratis 
Groepen groter dan 10 per

sonen: 5 euro p.p. 

Studiezalen 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 
donderdag 15 december 
vrijdag 13 januari 
vrijdag 10 februari 
vrijdag 10 maart. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
(u)U)ui.nbJv.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontsloten 
wordt. Zie ook de colofon op 
de Bondspagina's. 

mailto:lee@hccnet.nl
http://www.muscom.nl


Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met veel 
prachtmateriaal uit diverse landen. 

Tevens wensen wij alle postzegelverzamelaars 
prettige feestdagen toe en een voorspoedig 

(2006) 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdiieden. 

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

IWWW.KIENH0RST.COM 
INKOOP! 

Wij kopen graag 
Speciaalkollekties 

Buitenland 
en 

Nederland 
Ook te koop gevraagd: 

NEDERLAND 
Postfris vóór 1900 

FDC's blanco vóór 1960 

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

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-52030? 
E-mail: 
kienhorst©planet.nl 

ienliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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-Adam) 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
http://IWWW.KIENH0RST.COM


NEDERUHDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Schrijf eens een stukje 
Wat is liet jammer dat 
de bladen die in deze 
rubriek worden bespro

ken, vaak afhankelijk zijn 
van de inzet en het werk 
van enkele personen. Zo 
lazen we in PVH (post

zegelvereniging Huizen 
en Omstreken) dat Jan 
Vissers, de voortreffelijke 
redacteur van het blad, 
de laatste maanden nogal 
vaak voor zijn werk op 
reis moest. Gevolg: een 
aflevering zonder artikel. 
Toch is die Huizense club 
een bloeiende vereniging. 
In het bewuste nummer 
lezen we bijvoorbeeld 
dat de verenigingsveiling 
van mei jl. maar liefst 
een omzet opleverde van 
675 euro. Laten anderen 
 en dat dan niet alleen 
in Huizen  ook eens een 
verhaaltje schrijven voor 
hun blad. Dan kunnen 
wij voor u blijven lezen! 

Tegelen was goedkoper 
Onvermoeid gaan ze door 
bij de Eerste Kerkraadse 
Philatelisten Vereniging. 
Nog maar net bekomen 
van een topprestatie (het 
organiseren van de grote 
tentoonstelling Parkstad

Fila) produceert de vereni

ging alweer regelmatig 
de afleveringen van haar 
blad Eekaapeeveetje. Er 
wordt trots teruggeblikt 
op de expositie, maar ook 
artikelen ontbreken niet, 
vaak met een Limburgs 
karakter. Een korte flits 
van de postale perikelen 
uit de achttiende eeuw: 
'Zo betaalde de Venlose 
postmeester in de jaren 
17181721 niets aan de 
Rijkspost. In het Tegelse 
kantoor waren de tarieven 
lager dan die van Venlo. 

2 Ook kwam het steeds 
° meer voor, dat garnizoen

^ soldaten en inwoners 
^ van Venlo hun brieven te 
= Tegelen gingen afhalen 
'Z en ze daar ook op de post 
Q deden. Ook slordigheden 
^ op het Venlose kantoor 
i waren daar debet aan. In 
2 Tegelen werden minder 
^ fouten gemaakt!' Ik hoop 

~TTT dat het daar nu allemaal 
0 1 2 beter is geregeld. 

Ook postgeschiedenis 
Het prettige van het door

lezen van al die vereni

gingsbladen is dat allerlei 

NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 

Ouerzicht van de Internationale Tentoonstelling Stad Tilburtj 1934 Links de 
lunchroom en het restaurant met de toeganijspoort tot het attractieterrein Venetië 
Rechtsboven de textielfabnek, bouenaan de Enschotsestraat 

informatie over de plaat

selijke postgeschiedenis 
tot je komt. Zo stond in 
het septembernummer 
2005 van Nieuwsbrief 
(Vereniging van Postze

gelverzamelaars Tilburg) 
een artikeltje over de 
filateüstische herinne

ringen aan de verschil

lende tentoonstellingen 
en evenementen in die 
plaats. En we hebben het 
dan niet over postzegel

tentoonstellingen, maar 
over exposities gericht 
op handel en industrie, 
zoals Stad Tilburg 1954 en 
Hart van Brabant 1959. Het 
verzamelen van kaarten, 
enveloppen, aanteken

strookjes en gelegen

heidsstempels, uitgege

ven en gebruikt tijdens 
deze evenementen, is 
een interessante postge

schiedkundige bezigheid. 

Griezelig, hè? 
In een oeroude Ierse 
legende wordt het verhaal 
verteld van Stingy Jack, een 
onaangenaam heerschap 
dat alles deed wat verbo

den was. Na zijn dood 
bleef hij ronddolen in het 
duister. Hij vroeg de dui

vel hoe hij in het donker 
de weg kon vinden. De 
duivel gaf hem toen wat 
brandende kooltjes, die 
Jack in een uitgeholde 
pompoen stopte. Zo 
zwierf hij rond zonder 
ooit rust te vinden. Deze 

versie van het Hallomeen

verhaal troffen we aan in 
USCA Post (Vereniging 
voor USA en Canada 
Filatelie). Amerikaanse 
Postmasters sneden in de 
negentiende eeuw hun 
eigen stempels, de zoge

noemde Jancy cancellations. 
Vier van deze stempels in 
de vorm van Halloween

maskers worden getoond 
in een artikel van Victor 
Kuil. In de Verenigde 
Staten worden ze betiteld 
als Jack 0'Lantern of 
Pumpkin Facestempels. 
Passen mooi in een grie

zelverzameling, Patrick! 
(Patrick is een griezel

vriend van mij, DK). 

Niet gevaarlijk, wel 
besmettelijk 
Zoals u weOicht weet ben 
ik marcojiel. Daar is niets 
engs aan en het is ook 
niet gevaarlijk. Maar het 
is wel besmettelijk. Een 
marcojiel is een verzame

laar die belangstelling 
heeft voor stempels. 
In het Maandblad van 
de KVBPStudiekring 
trof ik een artikel aan 
dat me zeer aansprak. 
Het is geschreven door J. 
Hemelaers en het handelt 
over de noodstempels 
BELGIQUE >■ >■ BELGIË. 
In 1915 verwachtte de 
Belgische overheid 
blijkbaar dat er vlug een 
eind zou komen aan de 
Eerste Wereldoorlog. De 
Belgische Posterijen lieten 
in Frankrijk stempels 
zonder naamaanduidin

gen aanmaken, een soort 
Passepartoutstempels, 
die in de bevrijde plaatsen 
gebruikt konden worden 
ter vervanging van de ge

wone datumstempels met 
de naam van het kantoor. 
Ze werden gebruikt tot 
eind igig en begin 1920. 
Er bestaan exemplaren 
met datum, uur dag en 

maand en zonder jaartal. 
Er zijn ook stempels met 
de afbeelding van een 
sikkel en met een 'o ' in 
plaats van het jaartal. 
Ook de verschillende 
plaatsen waar ze gebruikt 
zijn komen aan de orde. 

'Sassenpepertjes' 
verklaard 
In WIJ lazen uoor u van juli 
2005 vroeg ik me hardop 
af hoe ze bij de Zwolse 
postzegelvereniging aan 
de naam van hun vereni

gingsblad waren geko

Omüag van 'Sassenpepertjes', 
met linksboven de Sassenpoort en 
rechtsonder de 'Peperbus' 

men: Sassenpepertjes. 
Eén van de redacteuren. 
Jan Bakker (ja, dezelfde 
als van De Posthoorn), 
hielp ons uit de droom. 
Ze hebben van alles in 
Zwolle, maar vooral 
bekend zijn de Grote 
Kerk, in de volksmond 
de Peperbus genoemd, en 
de Sassenpoort. Uit deze 
twee namen maakten 
ze Sassenpepertjes. Dat er 
een verkleinwoord van 
is gemaakt, komt omdat 
het blad wordt gebruikt 
voor korte mededelingen. 
De omslag is bedrukt 
met een blauwe tekst. Jan 
vertelde ons ook waarom. 
Een bijnaam voor de 
Zwollenaren is Blauw

vmgers. Zo zit het dus! 
DAAN KOELE WIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Vaderlandsliefde per post 
Géén oorlog heeft de 
Amerikaanse gemoede

ren meer beroerd dan de 
Amerikaanse Burgeroor

log (18611865). Deze oor

log werkt nog na tot op 
de dag van vandaag. De 
oorlog kostte meer men

senlevens (ca 600.000) 
dan enige andere oorlog 

waaraan de Verenigde 
Staten ooit deelnamen. 
Toen duidelijk werd, 
dat presidentskandidaat 
Abraham Lincoln een 
afscheiding van de Zuide

lijke Staten niet klakke

loos zou toestaan, begon 
over en weer een psycho

logisch offensief door 
middel van teksten en 
afbeeldingen op wat men 
aanduidt met de term 
Patriotic Stationery (patriot

tisch briefpapier in de 
meest uitgebreide zin). 
James M. Milgram staat 
in zijn Con/ederate States 
Patriotic Stationery: Com

pound Designs (American 
Philatelist, augustus 
2005, jaargang 119, num

mer 8) uitvoerig stil bij 
het gebruik van compound 
elements, dat wil zeggen 
dat de ene partij elemen

ten van het briefpapier 
of advertenties van de 
ander overneemt en weer 
gebruikt, na hierin de 
gewenste wijzigingen 
te hebben aangebracht. 
Een voorbeeld van deze 
vorm van psycholo

gische oorlogvoering 
wordt getoond. 
Opmerkelijk genoeg 
werd het briefpapier 
voornamelijk gedrukt 
in New York, verscheept 
naar het Zuiden en aldaar 
gebruikt in de strijd tegen 
de Noordelijke Staten: 
de Federatie of de Unie 
genaamd. Een frequent 
gebruikt zuidelijk motief 
was de beeldenaar 
van Jefferson Davis op 
briefpapier, enveloppen, 
passagierslijsten, nota's 
etc. Op 18 februari 1861 
koos het voorlopig Con

Jederate Congress Jefferson 
Davis (53 jaar, oudWest 
Point officier en senator) 
tot president. Korte tijd 
later, op 4 maart, werd 
Abraham Lincoln in 
Washington ingezworen 
als president van de Unie. 
Doel van het afdrukken 
van genoemde beeldenaar 
was de bevolking in het 
Zuiden te verenigen in 
hun strijd. De Noorde

lijken reageerden onder 
andere door te benadruk

ken  met aangepaste 
afbeeldingen  dat in het 
Noorden de slavernij 
was afgeschaft en dat 
eenheden, bestaande uit 
vrije slaven, meevochten 
in het leger van de Unie. 
Op II april 1865 gaf de 
zuidelijke generaal Robert 
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Propa^ünda en Jiltitelie een aduertentie uoor het le^er uan de Zuidelijke Staten hier ten dele aangepast en gebruikt door de 
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E. Lee zich over met zijn 
leger; de oorlog was 
voorbij. Jefferson Davis 
werd gevangen gezet op 
Fort Monroe in Virgina. 
Er volgde geen proces; 
hij stierfin New Orleans 
op 6 december 1889. Zijn 
lichaam werd op 31 mei 
1893 - als gebaar van ver
zoening - herbegraven in 
zijn vroegere 'hoofdstad' 
Richmond in Virginia. 
President A. Lincoln 
stierf door moordenaars
hand op 15 april 1865. 

Bezettingszegels met 
opdruk in trek 
Na de capitulatie van 
Japan (15 augustus 1945) 
kreeg het land, behalve 
een zeer groot Ameri
kaans bezettingsleger, 
een bezettingsmacht 
afkomstig uit het Britse 
Gemenebest: de British 
Commonu;eaIth Occupation 
Force (BCOF). De deel
nemende landen waren 
India, Australië, Nieuw-
Zeeland en het Verenigd 
Koninkrijk. Canada kreeg 
een bezettingstaak in 
Duitsland. De maximale 
sterkte bedroeg 36.000 
man, waarvan eenderde 
bestond uit Australiërs. 
De sterkte fluctueerde 
sterk. De eerste eenheden 
arriveerden in februari 
1946. Het toegewezen ge
bied was 57.000 vierkante 
kilometer groot en het tel
de circa 20 miljoen Japan
ners. Behalve zorgdragen 
voor vlagvertoon moest 
men een bijdrage leveren 
aan het bevorderen van de 
democratie, het repatri
ëren van zo'n 750.000 
krijgsgevangenen en het 
vernietigen van militair 
materieel. Elk land had 
zijn eigen veldpostorgani
satie; de algehele leiding 
was in Australische 
handen. De 8e Australian 
Base Postal Unit (8BPU) 
werkte aanvankelijk vanaf 
het Nederlands-Indische 
eiland Morotai (Moluk-
ken) en behandelde 

B.C.O. 
JAPA 

1946 

Voorbeeld uan een bezettmgszegei met 
de opdruk ' B C O F Japan 1946' 

ook post van de andere 
deelnemers. De Austra
lische militairen en hun 
gezinnen konden voor 
het postverkeer gebruik
maken van de gangbare 
Australische postzegels. 
Om zwarte handel in 
voedsel en legergoederen 
te voorkomen, verstrekte 
men het BCOF-personeel 
eigen bezettingsgeld, dat 
alleen geldig was in Ja
pan. Vindingrijke militai
ren kochten daarop voor 
hun geld Australische 
postzegels, zonden die 
naar Australië en incas
seerden daar de waarde 
minus 5% administra
tiekosten. Daarop begon 
men (12 oktober 1946) 
met het overdrukken van 
de drie in Japan het meest 
gebruikte postzegels (zie 
voorbeelden) om zo de 
geldstroom in te dammen 
- althans, dat dacht men. 
De postzegels werden 
in Japan overdrukt. Men 
had echter geen rekening 
gehouden met de aan
trekkingskracht die deze 
opdrukzegels zouden uit
oefenen op verzamelaars 
over de gehele wereld. 
Daags daarna werd de 
verkoop alweer gestaakt. 
Maar op 30 maart 1947 
besloten de Australische 
autoriteiten de eerdere 
zegels, aangevuld met 
vier nieuwe waarden, 
alsnog in omloop te 
brengen, overigens met 
de opdruk B.C.O.R Japan 
1946. Daarbij traden 
grote verschillen op. Over 

deze en nog veel meer 
boeiende zaken (zoals de 
uitgegeven hoeveelheden, 
overdrukdata, proefdruk
ken, etc.) schrijft Richard 
Breckon (Gibbons Stamp 
Monthly, oktober 2005) 
onder de titel The lure of 
ODerprints: Australia's BCOF 
stamps 1946-1949. Nadat 
de Koreaanse Oorlog 
was uitgebroken (25 juni 
1950) en het vredes
verdrag met Japan was ge
tekend (september 1951) 
werd de BCOF omgezet 
in British Commonujcalth 
Forces Korea (BCFK). Deze 
taak eindigde in 1955. 

Postgeschiedenis 
voormalig NNG 
In Netherlands Philately 

De uitgifte van de be
doelde hoge waarden was 
nodig geworden in ver
band met het overlijden 
van koning George VI op 
6 februari 1952. Het boek
je beschrijft het gehele 
proces van het ontwerpen 
tot en met de productie en 
distributie en biedt ook 
achtergrondinformatie 
over de ontwerpers en de 
afgebeelde kastelen. De 
firma Enschedé speelde 
een hoofdrol bij het druk
ken van het miniatuur
velletje dat op 22 maart 
2005, ter gelegenheid van 

125ste geboortedag van 
Stolz wijdt de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
(DBZ) in het septem
bernummer (nummer 
18/2005) een hoofdartikel 
aan deze laatste grote 
operettecomponist. 
Stolz was het twaalfde 
kind uit een heel muzi
kale familie. Zijn eerste 
postzegels kreeg hij op 
zesjarige leeftijd via een 
pakketje van Johannes 
Brahms aan zijn vader. 
Toen zijn collectie tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
verloren ging, bouwde hij 
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Kasteel Caernaruon uit de late dertiende eeuuj siert een uan de hoge waarden uit de 
Kastelensene van Groot-Bnttannie, m ditgeual die uan 5 shilling 

de vijftigste verjaardag 
van de eerste kastelense
rie, werd uitgegeven. De 
vroeger gebruikte platen 
en cilinders werden 
daartoe overgebracht 

1 1 — r . , _ ^ ^ i . , I i^iJt.c-, 

^ ^ 
In 1909 mcrd het Hollandia Biuak opgezet aan de Humboldtsbaai Daar kutam 
later de hoojdstad Hollandia 

(jaargang 30, septem
ber 2005), het bekende 
orgaan van de American 
Society Jor Netherlands 
Philately, is men zojuist 
gestart met een artike
lenreeks van de hand van 
Han Dijkstra (vertaling: 
Ben Jansen) over de 
postgeschiedenis van het 
voormalig Nederlands 
Nieuw-Guinea. De eerste 
aflevering, getiteld Western 
Neiu Guinea, a postal his
tory, is rijk geïllustreerd 
en voorzien van een groot 
aantal bronnen. Vooral 
postverzamelaars van 
dit vroegere deel van ons 
koninkrijk wordt geadvi
seerd deze serie te volgen. 

50 jaar kastelenserie 
De inhoud van het British 
Philatelic Bulletin (11-
2005) is geheel gewijd 
aan The jirst Elizabeth II 
castle hyh ualue definitiucs. 

naar Haarlem en daar 
aan een speciale behan
deling onderworpen. 
Zelfs voor de ontbre
kende plaat van Windsor 
Casle werd een oplossing 
gevonden. Het resultaat 
ervan mag er zijn. 

Hartstocht 
Filatelie is e'en uan de mooiste 
hartstochten schreef de 
beroemde componist, 
dirigent en tekstdichter 
Robert Stolz (1880-1975) 
in 1970. En hij vervolgde: 
'Zij vervult de nieuwsgie
righeid en het romantisch 
verlangen naar verre 
landen en culturen. Zij 
bouwt een brug tussen 
volkeren en generaties.' 
Deze woorden zijn menig 
filatelist recht uit het hart 
gegrepen. Zijn liefde voor 
de filatelie duurde een 
leven lang. Ter gelegen
heid van de viering van de 

een nieuwe op. Op hoge 
leeftijd droeg hij zelfs een 
wals op aan de filatelis
ten. De omvang van zijn 
muzikale oeuvre grenst 
aan het ongelofelijke. 

s!PEUROPACEPT1980g 

Robert Stolz .enorm oeutire 

Veel landen brachten 
postzegels uit met zijn 
beeldenaar. Op het vel
letje uit Noord-Korea zien 
we Stolz bezig met zijn 
hobby: de filatelie. Het 
aantal aan hem gewijde 
poststempels is vrijwel 
ontelbaar. In 1980 werd 
in Londen een Robert 
Stolz-Stipendium ingesteld, 
bedoeld om jaarlijks de 
ontwerper van de mooiste 
postzegel met het onder
werp muziek te eren. 
Bij de Bund Deutscher 
Philatelisten is de Motiu-
^ruppe Musik aangesloten, 
waarbij u ook terecht 
kunt, indien u zich 
aangetrokken voelt tot 
muziek en de filatelie. 

G A GEERTS 



SAMENSTELLING: H.W. VAN DERVLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERIMG 4 5 - VERVALSINGEN VAN 
DE DERDE EMISSIE VAN NEDERLAND [2] 

Proeuen met vergelijkbaar 
waardecijfer 
Behalve de vervalste, 
slecht gekopieerde 5 cent-
zegelproeven verkocht 
Pierre Vos ook exempla
ren van de waarde 10 cent. 
Ter vergelijking toon ik 
weer een originele zegel 
van 10 cent van de emissie 
1867, gedrukt in plaat-
druk bij Joh. Enschedé in 

Haarlem (afbeelding ig). 
a. gekopieerde proef, 
gedrukt in boekdruk 
(afbeelding 20). 

Vervalste proeuen gedrukt 
in plaatdruk 
De in plaatdruk vervaar
digde vervalste proeven 
zijn veel gevaarlijker, 
maar zijn, als een goede 
loep wordt gebruikt, snel 

herkenbaar. Desondanks 
worden deze proeven nog 
steeds, zelfs op veilingen, 
als origineel materiaal te 
koop aangeboden. 
Ter vergelijking eerst 
vergrote afbeeldingen 
van de linkervoorkant van 
een origineel (afbeelding 
21) en een vervalste zegel 
(afbeelding 22). Duidelijk 
zijn in de originele zegel 
de strakke verticale en 
horizontale graveerlijnen 
te zien. Ook de schuine 

graveerlijnen voor de neus 
zijn scherp; dit in tegen
stelling tot de rommelige 
lijnen bij de vervalsing. 
Voor verdere kenmerken 
verwijs ik u graag naar de 
afbeeldingen bij de zegel 
van 20 cent en de andere 
waarden. 

De zogenaamde gegra
veerde vervalsingen 
bestaan in de volgende 
waarden: 
a. 20 cent, gedrukt in 

groen en lila; van andere 
kleuren heb ik geen af
beeldingen; 
b. 25 cent, gedrukt in lila; 
c. 50 cent, gedrukt in 
goudkleur en in geel, 
waarna het resultaat 
getamponneerd werd met 
bronspoeder. 

Als vergelijking van de ze
gel van 20 cent weer een 
origineel (afbeelding 23). 
Als u de afbeelding goed 
bekijkt, ziet dat u dat de 

^TOTölMli . ^ i ^ lS I lÄBä^ 
Bonen afbeelding ig - echte zegel 

uan 10 cent. 
Boucn afbeelding 20 - (Dcrualsing) m 

groen op crème papier (Vos) 

Afbeelding 21 - detail uan echte zegel van 15 cent (Imh) 
Bouen ajbeeldmg 22 - (uerualsing) detail 

uan ualse zegel uan 20 cent (links). 

Links, ajbcelding 23 -
echte zegel van 20 cent 

Links ajbeelding 24 -
(vervalsing) m groen 
(geïmiteerde plaatdruk) 

Links afbeelding 2 5 -
(vervalsing) detail van 
ajbeeldmg 24 

Rechts ajbeeldmg 25-
(vervalsing) detail van 

ajbeelding 24 

Boven, ajbeelding 27 - (vervalsing) detail van 
ajbeelding 24 



achtergrondlijnen heel 
strak zijn gegraveerd. De 
schuine lijnen, begmnend 
bij de snor en eindigend 
onder de baard, zijn recht 
en egaal. De verticale 
lijnen onder de hals zijn 
strak en zijn beperkt tot 
het uiteinde van de hals. 
De graveerpunten in het 
gezicht zijn gelijkmatig. 
De meanders, de zoge
noemde slingerlijnen in 
de randen rondom het 
medaillon, zijn gelijkma
tig van beeld. De horizon
tale gegraveerde lijntjes in 
de rechterbovenhoek zijn 
over het algemeen duide
lijk open en herkenbaar 
zonder verticale lijntjes. 

Verualsinäen van de 
zeflcl van 20 cent 
a. vervalsing in groen 
(ajbeeldin^ 24); van deze 
vervalsing heb ik meer
dere detailfoto's gemaakt: 
fljbeeldin^ 25 (linksonder); 
ajbeeldinfl 26 (achterzijde 
kop; zie doorlopende 
lijnen achter de kop en 
slechte graveerpunten in 
het gezicht); ajbeeldinfl 27 
(middenonder; zie o.a. 
slecht vormgegeven 
'Wybertjes'-vormen om 
het medaillon); 
ajbeeldm^ 28 (rechtsonder; 
zie vervormde rozetten en 
meanderlijnen); 
b. vervalsing in lila 
(ajbeeldm ên 29, 30 en 

31 - detail); zoals in de 
detailfoto goed te zien 
is, zijn in de rechterbo
venhoek de lijntjes zowel 
horizontaal als verticaal 
gegraveerd; de meanders, 
links en rechts naast het 
medaillon, zijn slecht ge
graveerd; de horizontale 
lijnen in het medaillon 
zijn ook hoger met verti
cale lijntjes doorkruist; de 
algemene indruk van de 
tekening is slecht, 
c. op deze vervalsing in 
groen (ajbeeldin^ 32) heeft 
Pierre Vos aan de achter
kant zijn enkel merkje 
geplaatst (zie ajbeeldin^ 
3^). Hij plaatste dit enkel 
teken als het vervalst ma

teriaal betrof. Verkocht 
hij een echte zegel, met 
of zonder opdruk, dan 
plaatste hij op de achter
kant anderhalf merk
teken. Vandaar dat we 
de (door Vos verkochte) 
vervalste Nederlands-In
dische kopstaande Buiten 
Bezit-opdruk van de zegel 
van 22V2 cent (NVPH-
nummer 93f) direct kun
nen herkennen aan het op 
de achterkant geplaatste, 
enkelvoudige vosje. 
d. vervalsing in paar in 
groen met gedeeltelijke, 
eveneens vervalste tan
ding (ajbeeldmfl 34). 

Veruaisinäen van de 25 cent 

Als vergelijking ook hier 
weer een echte zegel 
(ajlieeldm^ 35) van de van 
25 cent-waarde, 
a. vervalsing in paar in 
lila, in plaats van donker-
violet(ajbeeldin5 36). 

Vergelijkt u in de verval
sing de letters CENT eens 
met die van het origineel; 
u ziet dan duidelijke 
verschillen in vorm. De 
letters van de vervalsing 
zijn slechter uitgevoerd, 

(slot volgt) 

Afbeelding 28 - (uerualsmg) detail uan qfbeeldmij 24 

Rechts-
afbeelding 29 -

[vervalsing} m lila 
(geïmiteerde plaatdruk) 

Rechts, ajbeelding 50 -
vervahmg) m lila 

(geïmiteerde plaatdruk) 

Geheel Imks: ojbeelding 32 -
(vervalsing) m groen (archief RPhV) 

JüHüiiiä 
915 

Bouen ajbeeldmg 34 - (vervalsing) in groen met vervalste 
tanding (geïmiteerde plaotdruk) 

Boven afbeelding 55 - echte 
zegel van 25 cent. 

Boven ajbeeldmg 36 - (vervalsing) m lila 
(geïmiteerde plaatdruk) 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afl)ee\äing mclditia 
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 bi] een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 
ALAND 
2i'o6. Kevers. 
€ 0.40, 0.65, 2. (afbeelding 
in reliëf). Resp. Potosia 
cuprea, Coccinella septem
punctata, Oryctes nasicomis. 
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2i'o6. Automaatstroken. 
€ 0.50, 0.55, 0.60, 0.80. 
Seringen bij huis. 

ALDERNEY 
27io'o5. Thuiskomst op 
Alderney na Tweede Wereld
oorlog. 
Blok $ 2.. Zonsondergang 
en wapenschild, op rand 
lantaarn en tekst. 

ANDORRA FRANS 
47'05. Antieke motorfiet
sen. 
€ 0.53. BMW politiemotor. 

PRINCIPAT D'ANDORRA 
posreszoos (\ C O Ä 

Motos per a! record 

ioio'o5. Fotografisch fonds 
Josep Alsina. 
€ 0.53. Fototoestel en kijkje 
door luik: sneeuwlandschap. 

PRINCIPAT D'ANDORRA ? 
msresioos n c 

ANDORRA SPAANS 
2ii'05. Kerst. 
€ 0.28. Jozef en Maria bij 
kribbe. 

i i  i i  'o5. Frankeerzegels, 
koningin Margrethe IL 
4.75, 8. kr. Portret. 
i i  i i  '05. Zeehonden. 
4.50, 5.50 kr. Resp. Phoca 
vitulina, Halichoerus grypus. 
Ook velletje met beide zegels 
en postzegelboekje. 

BULGARIJE 
5io'05. Nationale kleder
drachten. 
0.20, 0.25,0.45, 0.80 L. 
Vrouwen in verschillende 
kleding. 

< i\ < 1» 

CYPRUS 
ioi i 'o5. Kerst 2005. 
13, 30, 40 c. Resp. kribbe met 
Maria en Jozef en herders, 
engel (details icoon 'Ge
boorte van Christus' uit kerk 
van Panayia Asproforousa in 
Bellabais), Maria met Jezus 
(icoon Maagd Maria 'Karmio
tissa' uit Karmi). 

www^^n^r^nw 
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2005. Vluchtelingenfonds. 
I c. Herdruk emissie 1974, 
jaartal 2005. 

DENEMARKEN 
28io'o5. Frankeerzegels 
metgolflijnen honderd jaar. 
0.25, 0.50,1. , 2., 4.50 kr. 
Vernieuwde zegels: hartjes 
terug, gravering diagonaal, 
cirkel minder rond waarde, 
getallen weer originele vorm. 

DUITSLAND 
3ii'o5. Honderd jaar gele
den Nobelprijs Geneeskunde 
voor Robert Koch (1843
1910). 
€ 1.44. Robert Koch met 
microscoop en microscoop
vergroting tuberculosebacil. 

3ii'05. Duitse leger vijftig 
jaar. 
€ 0.55. Tekst '50 Jahre Bun
deswehr'. 

■ ■ ■ ■ • • ■ ■ I 
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3ii'o5. Kerst. 
€45t20, 55+25. Schilderijen 
van Stefan Lochner (rond 
14001451), resp. 'Aanbid
dingvan het Kind', 'Moeder 
Gods in het rozenprieel'. 

1 
""" """'"" 
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MUk 

3ii'05. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Israël. 

€ 0.55. Prikkeldraad en vlag
gen van Israël en Duitsland 
en tekst in twee talen. 

3ii'05. Honderd jaar 
geleden Nobelprijs Vrede 
voor Bertha von Suttner 
(18431914). 
€ 0.55. Portret schrijfster 
en boekomslag 'Die Waffen 
nieder''. 

3ii'o5. Gebruiken en tradi
ties, Leonharditocht in Tölz 
honderdvijftig jaar. 
€ 0.45. Optocht van burgers 
en boeren ter ere van heilige 
Leonardus, beschermer van 
paarden en vee. 

ESTLAND 
i9io'o5. Jachthonden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Kazachstan. 
Tweemaal 6.50 kr. 'Hagijas' 
uitEstiand, 'hurt ' uit Ka
zachstan. 

"■•«•nii";if5" «i^psj^ppiMiP' 

28io'o5. Klederdrachten uit 
provincie Järva. 
4.40, 8. kr. Resp. man en 
vrouw met meisje uit Ambla, 
twee vrouwen uit Türi. 

FAERÖER 
7ii'05. Kerst. 
5.50, 7.50 kr. Resp. kerstver
haal (Maria met Jezus, engel, 
ster, drie wijzen), Rudisbal
lade (variant kerstverhaal: 
hanen, Rudis (Herodes), 
mannen met zwaarden, 
engelen). 

FINLAND 
28io'o5. Kerst. 
€ 0.50 ,1" klass (0.65). Resp. 
kerstman leest brieven van 
kinderen, kerstfeest van 
mensen uit Korvatunturi 
(woonplaats kerstman in 
Lapland). 

w 
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GIBRALTAR 
309'05. Vijftig jaar Europa
zegels. 
£ 5.. Wereldbol met Europa, 
'50' met sterren. Europazegel 
i z p . i979(Yvert395). 

2iio'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Man. 
Blok £ 1 .  ; velletje met 
tweemaal £ i.. Resp. dood 
Nelson (geschilderd door 
William Nelson) op rand 
schepen; zegel Gibraltar: 
dood van Nelson, zegel Man: 
lijkstoet; op rand zeeslag en 
beeldmerk postadministratie 
Gibraltar. 

2iio'05. Kerst. 
7, 38, 40, 46, 53 p. Kerst
engelen uit Victoriaanse 



tijd. Ook velletje met de vijf 
zegels. 

GRIEKENLAND 
i69'05. Griekse karika
turen. 
€ 0.15, 0.20, 0.30, 0.50, 0.65, 
4.. Karikaturen van resp. 
Pholion Dimitriadis (raket 
boven berg met bergjjeklim
mers), Archeaos (vrouw 
loopt met water bij vuur weg 
en man), Themos Anninos 
(figuurtje herstellen noten
balken), Dimitris Galanis 
(man maakt schoen vrouw 
met parasol vast), Kostas Mi
tropoulos (bakker spuit tekst 
op wereldbol), (Phlyakogra
fie) Asteas (vrouw en man). 

7io'o5. Griekenland Eu
ropees kampioen basketbal 
2005. 
€0.30, 0.50, 0.65, 3.55. 
Basket met bal en resp. groep 
spelers, bokaal, spelscène, 
spelers met bokaal. 

GROOTBRJTTANNIÉ 
iii'o5. Kerst. 
I'', 2°'', 42, 60, 68 p., £ 1.12. 
Madonna en kind, resp. door 
Britse Marianne Stokes rond 
1907, met zwarte mensen 
door onbekende kunstenaar 
uit Haïti, uit Europese school 
rond 1900, Choctowindia
nen door pater John B. Giuli
ani in 1995, Mogol schilderij 
uit India rond 16201630, 
schilderij in gekleurd zand 
door Australische Aborigine 
Dianne Tchumut. Ook vel
letje met de zes zegels. 

GUERNSEY 
27io'o5. Kerst, glasin
loodramen. 
Vijfmaal 20 p. (samen
hangend); 32, 36, 40,45, 
65 p. Resp. Christus met 
vlag Guernsey (St. Pierre de 
Bois l<erk). Madonna met 
Kind (St. Savoir), Johannes 
doopt Christus (St. Martin), 
Christus (Torteval), Madonna 
en Kind (St. Sampson); 
Madonna en Kind (Vale), drie 
koningen (Gastel), St. Nicho
las (St. Anne in Alderney), 
Madonna en Kind, heilige 
Marguerite (Forest kerk). 

HONGARJJE 
ig8'05. Kroon Stefanus I, 
de heilige (ca. 9701038), 
eerste koningvan Hongarije. 
Genummerd velletje met vijf
maal 100, 500 Ft. (zegels in 
vorm kruis). Vijfmaal plaatjes 
in email uit kroon(: St. Tho
mas, keizer Michael Ducas, 
Jezus Christus, Géza I, keizer 
Constantijn), de kroon; op 
rand detail kroningsmantel. 

'5'9''05 Postauto 1905. 
50 Ft. Postauto gemaakt door 
Janos Csonka in 1905 met 
man met pakjes en vrouw 
met parasol. 
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299'05. Toeslagzegel 
borstkanker. 
90H50 Ft. (toeslag voor natio
naal kankerinstituut). Vrouw 
en 'geef voor herstel'. 
309'05. Mondiaal weten
schapsforum in Boedapest. 
120 Ft. Beeldmerk gelegen
heid. 
309'05. Honderdste 
geboortedag Ferenc Parkas 
(19052000). 
100 Ft. Componist achter 
piano met notenbalk en 
handtekening. 

i9io'o5. Universiteit voor 
kunst en design honderdvijf
entwintig jaar. 
90 Ft. Getal '125' gemaakt 
van kleurpotloden. 

I» Uli iiKiiiiiiuiiiuni Klim 

igio'os. Kerst. 
50 Ft.; boekje met viermaal 
50 Ft. Resp. drie wijzen en 
ster Betlehem; (kerstboom 
met:) kaars, appel, koekje 
in hartvorm, beertje en 
speelbal. 

i5'9"'05 Milieubescher
ming, verzamelen geschei
den afval. 
140 Ft. Afvalbakken voor 
verschillende soorten afval. 

26g'o5. Wereldkampi
oenschap worstelen in 
Hongarije. 
150 Ft. Beeldmerk kampi
oenschap, wereldkaart en 
worstelaars. 

IERLAND 
ioio'o5. Honderdste ge
boortedag Erskine Childers 
(19051974). 
€ 0.48. Portret vroegere 
president Ierland. 

i4io'o5. Ierland vijftig jaar 
lid Verenigde Naties. 
Tweemaal € 0.48 (samenhan
gend), 0.60, 0.65.Resp. Ierse 
militairen verlenen medische 
hulp in OostTimor, lid 
nationale politie tijdens 
vredesmissie, F.H. Boland 
(tekende namens Ierland) en 
beeldmerk Verenigde Naties, 
Ierse militair in klaslokaal in 
Libanon. 

ITALIË 
7io'05. AIDO, Italiaanse 
organisatie voor orgaan en 
weefseldonatie. 
€ 0.60. Hand bij drie hartjes 
op bloemstelen. 
7io'o5. Dag van de filatelie. 
€ 0.45. 'F' samengesteld uit 
zegels en kindertekening met 
mensen en zon. 

igio'05. Serie 'instellin
gen', ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani). 
€ 0.45. Gebouwen (drie
dimensionaal beeldmerk 
ANCI). 
25io'o5. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', fresco's 
Heilige Stefanus en Johannes 
de Doper door Fihppo Lippi 
(ca. 14061469) in hoofdka
pel dom te Prato. 
€ 0.45,1.50 Details schil
dering. 

j i  io 'oj . Kerst, 
e 0.45, 0.62. Resp. 'An
nunciatie' uit klooster (nu 
museum) van San Marco in 
Florence, gezin kijkt uit raam 
naar kerstboom. 

JERSEY 
6i'05. Koninklijke militie, 
II (1:1972, Yvert 6366), 
honderdvijfenzeventig jaar 
geleden werd militie 'konink
lijk' door koning William IV 
(17651837). 
33, 34,41, 50, 73 p. Em
bleem, pet en uniform in 
resp. 1830,1844,1881,1890, 
heden. 
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2gi'o6. Victoria Cross 
honderdvijftig jaar. 
Blok £ 2.. Het Victoria Cross 
(hoogste Britse militaire on
derscheiding, ingesteld door 
koningin Victoria in 1856); 
op rand koningin Victoria, 
portretten CD. Lucas (eerste 
persoon die onderscheiding 
kreeg) en G.H. IngouviIIe (uit 
Jersey kreeg Cross voor actie 
tijdens Krimoorlog), kaart 
Finse Golf met schepen HMS 
Arrogant en HMS Hecla. 

29i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Blok £ I.. Hond met das. 

LETLAND 
iog'o5. Serie wapenschil
den. 
0.02, 0.03, 0.05, o.10 Lvl. 
Herdrukken met jaartal 
2005, resp. Auce, Zemgale, 
Smiltene, Valmiera. 
8io'o5. Vuurtorens. 
0.40 Lvl. Vuurtoren Daugav
grivas bij zee en landkaart 
met plaats vuurtoren. 
22io'o5. Gunars Astra 
(19311988), strijder voor 
democratie, vrijheid en men
senrechten. 
0.15 Lvl. Beeldengroep van 
geketenden en portret. 

LIECHTENSTEIN 
2iii'o5. Kerst. 
0.85,1., 1.30 F. Houtsculp
turen, resp. aankondiging 
van Christus' geboorte, 
Heilige Familie, aanbidding 
door de herders. 

^ I.IIII 

2iii'o5. olympische win
terspelen in Turijn 2006. 



1.20,1.30,1.4° F Skisprin
ger met beschermengel, 
biatlonatleet met wilde beer, 
slalommer verdwaalt tussen 
stokken. 

918 

2iii'o5. Liechtenstein van 
bovenaf gezien. 
1.50,1.60, 3. F. Luchtfoto's 
van resp. Rijn in Oberland, 
Ruggeller Riet, Naafkopf 
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LITOUWEN 
8io'o5. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
o.io, 0.20 Lt. 2005 en 
ornamenten uit rep. Rietavas, 
Andriunai. 
8io'05. Uit de postgeschie
denis. 
I. Lt. Kaart met route 
Petersburg  Warschau door 
Litouwen (aangelegd 1830
1836) en postkoets. 

;LTBTU\^A ^ 
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MALTA 
i2io'o5. Kerst, mozaïeken 
van Emvin Cremona. 
7,16, 22, 50 c. Resp. ge
boorte, annunciatie, adoratie 
door de wijzen, vlucht naar 
Egypte. 

MAN 
2iio'o5. Harry Potter en de 
vuurbreker, première film 
i8n'o5. 
26, 2g, 33, 64, 68,75 p. in 
velletjes met vijf dezelfde ze
gels, op rand grote illustratie. 
Karakters en scènes uit film. 

29p'KLi.<)r,Vl.^N 

2iio'05. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Gibraltar. 
Velletje met tweemaal £ i.. 
Zegel Gibraltar: dood van 
Nelson (geschilderd door 

William Devis), zegel Man: 
lijkstoet; op rand zeeslag en 
beeldmerk postadministratie 
Man. 

7ii'o5. Kerst. 
26, 29, 42, 60, 68 p. Glas
inloodramen uit kerken van 
eiland Man. 

MOLDAVIË 
i49'o5. Wereldtop informa
tiemaatschappij, Tunis 2005. 
4.40 L. Wereldbol en beeld
merk top. 
i69'o5. Nationaal Molda
visch paspoort tien jaar. 
Velletje met 0.40,1.50, 
4.40 L. Resp. bladzijden uit 
pas, omslag pas, bladzijden 
uit pas. 

299'o5. Reptielen. 
0.40,1., 1.50, 2. L. Resp. 
Emys orbicularis, Eremias 
arguta, Pelobates fuscus, 
Vepera ursini. Ook velletje 
met de vier zegels. 

MONACO 
2iio'o5. Stichting 'Lili en 
Nadia Boulanger' vijfentwin
tigjaar: concours voor zang 
en piano. 
€ o.go. Gezusters Boulanger, 
notenbalk, handtekeningen 
en vleugel. 

: 0,90€__ MONACO 
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igii'05. Nationale feestdag. 
Driemaal € i.oi (samenhan
gend). Wijk 'Condamine' 
met haven en casino, prinse
lijk paleis, wijk 'Fontvieille' 
in zee gebouwd. 

i9ii'o5. Prins Albert II. 
€ 0.48, 0.53, 0.75. In drie ver
schillende kleuren: beeltenis 
prins Albert. 
i9u'05. Rainier III (1923
2005). 
Blok € 4.. Portret prins van 
Monaco (19492005). 

OEKRAÏNE 
i4io'05. Kinderen. 
Driemaal 70 k. (samenhan
gend). Kindergezicht en 
spuit (zeg nee tegen drugs), 
zebrapad met kinderen en 
auto's (groen licht voor vei
ligheid), kind tussen benen 
volwassenen (biedt je hulp 
aan, kinderen horen niet 
dakloos te zijn). 

22io'o5. Geschiedenis 
leger Oekraïne. 
Viermaal 70 k. (samenhan
gend). Voevode Bobrok 
Volynets (slag op het snip
penveld, Kulikovo, 1380), 
kanonniers en schutters 
(i4dei5de eeuw), Ivanko 
Sushyk (slag bij Tannenberg, 
Grunwald, 1410), prins Con
stantijn Ostrozkyi (Orsha, 
1512). 
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28io'o5. Frankeerzegel. 
P(2.Hr.).Drietand. 

OOSTENRIJK 
i8ii'05. Duitse Orde in 
Oostenrijk achthonderd jaar. 
€ 0.55. Drie wapenschilden. 

25ii'o5. Kerstmis. 
€ 0.55. Winterlandschap met 
huizen en kerkje in lijst met 
sterren en dennenboompjes. 

.~^..... '. : 

POLEN 
i9'05. Poolse radio omroep 
tachtig jaar. 
1.30 Zl. Getal'80'. 
i69'o5. Vijftiende Frederic 
Chopincompetitie voor piano. 
2.20 Zl. Portret Chopin en 
muziekschrift. Ook velletje 
met vier zegels, op rand mu
ziekschrift en handtekening 
Chopin. 

309'05. Poolse dierentuin. 
1.30, 2., 2.20, 2.80 Zl. Resp. 
ringstaartmaki, Siberische 
tijger, witte neushoorn, mie
reneter (Lemuridae, Panthera 
tigris altaica, Ceratotherium 
simum, Myrmecophagidae). 

5io'05. Poolse steden, 
Katowice. 
0.30 Zl. Gebouw. 
7io'o5. Dag van de post. 
1.30 Zl. Oud gebouw Poolse 
post in Krakow. 
i4io'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
2.20 Zl. Poppetjes van ver
schillende rassen. 

ROEMENIË 
3i8'05. Overstromingen 
juli 2005, boodschappers van 
hoop. 
0.30, 0.40, 0.60,1. NL. 
Resp. bospostbode (postduif 
bij boom met deur en 
kamertjes), de weg naar jou 
(postbode op rolschaatsen, 
te paard, op fiets, trein, 
vliegtuig), boodschap van 
vrede (meisje, wereldbol met 
hartjes, vredesduif, postbode 
met brief), goed nieuws voor 
iedereen (postbode en blije 
mensen voor huizen). 

ROMANIA ÏOIXN! 

289'05. Jachthonden. 
Vel met zesmaal 2.20 NL. 
Pointer, 'copoiardelenese', 
bloedhond, terrier, Rhodesi
an ridgeback, munsterlander. 
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ROMANIA 

309'o5. Nationaal filatelis
tisch museum een jaar. 
0.40 NL. (têtebêche 
gedrukt). Stier met kop als 
op zegels Moldavië uit 1858 
(Yverti7). 

ioio'o5. Wereldtop infor
matiemaatschappij, Tunis 
2005. 
5.60 NL. Beeldmerk bijeen
komst. 

RUSLAND 
i9io'o5. Marine driehon
derd jaar. 
Velletje met 2., 3., 4., 5. r. 
Beeldmerk gelegenheid en 
zeelieden in actie in resp. 
18''=, ig''', 20'", 21'" eeuw. 

26io'o5. Kerst en nieuw
jaar. 
5. r. Vadertje vorst haalt 
pakjes uit zak en sneeuwman 
met zak. 

SAN MARINO 
i7ii'05. Frankeerzegel. 
'20 g'. Dahlia. 

postd ordinana tino ä 20 gramm* 

i7ii'o5. Driehonderdste 
geboortedag paus Clemens 
XIV (17051774). 



€ o.8o, I.. Rasp. paus in 
Franciscaner habijt en als 
kardinaal met geboorteplaats 
Santarcangelo di Romagna, 
paus en triomfboog 'Cle
mens XIV' in Santarcangelo 
di Romagna. 

SAN MARINO 0,80 

i7ii'o5. Gedenkdagen 
kunstenaars. 
€ 0.36, 0.62,1., 1.30. Resp. 
paneel uit doopkapel Johan
nes de Doper met 'bezoek 
koningin van Seba aan 
koning Salomo' door beeld
houwer en goudsmid Lo
renzo Ghiberti (13871455), 
aankondiging geboorte 
Christus door dominicaner 
monnik Giovanni da Fiesole 
(ca. 14001455), portret Jules 
Verne (18281905) met zeil
boot en onderzeeër, portret 
H.C. Andersen (18051875) 
met afbeeldingen uit sprook
jes (eendjes, rode schoentjes, 
meisje met zwavelstokjes, 
zeemeermin, sneeuwkonin
gin en Duimelijntje). 
i7ii'05. Kerst. 
€ 0.62,1.55, 2.20. Resp. 
aankondiging Christus' 
geboorte. Jozef en Maria met 
Jezus, drie koningen met 
geschenken. 
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SERVIË EN MONTENEGRO 
73'05. Frankeerzegels. 
16.50, 33. Ndin. Land
schappen, resp. Zlatibor, 
Kopaonik, 
29'05. Europees kampioen
schap volleybal in Belgrado 
en Rome. 
16,50 Ndin. (€ 0.25). Bal en 
handen boven net. 

[Ts^lJAICRNAGORA; 

i69'05. Europees kampi
oenschap basketbal in Servië 
en Montenegro. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Kaart 
Europa, beeldmerk en bal. 
2i9'05. 'Joy of Europa', 
kinderen uit Europa komen 
naar Belgrado ter bevorde
ring vriendschap. 
41.50, 58. Ndin. (€ 0.50, 
0.70). Beeldmerken 
kindertekeningen van resp. 
papegaai, kind in bloemen
tuin met zon. 
309'05. Wereldjeugddag. 
41.50 Ndin. (€ 0.50). Ont
werp met hartjes. 
ioio'o5. Onderhandelingen 
met Europese Unie. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Snelweg 

met Europese sterren en rich
tingbord met 'Europa'. 

i4io'o5. FAI (Federation 
Aéronautique International) 
honderd jaar. 
49.50, 58.Ndin. (€0.60, 
0.70). Beeldmerk en resp. 
vliegtuig '14bis' uit 1906 met 
luchtballon, zweefvliegtuig 
'Meteor' en parachute en 
motorvliegtuig met zeil. 

24io'o5. Dag van de post
zegel, honderdvijfenzestig 
jaar postdienst Servië. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Envelop 
met stempel postkantoor 
Svilajnac uit 1864, lucht
postenvelop met zegels 
vijfenzeventig jaar UPU* 
(Yvert Joegoslavië 520522) 
en vliegtuig 'JAT Airways'. 

24io'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Beeld
merk en gebouw Verenigde 
Naties en '60'. 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
296'o5. Bloemen. 
€ 0.15, 0.20, 0.30. Resp. 
Paeonia sp.. Papaver rhoeas, 
Iris sp. 
207'05. Kunstnijverheid. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1.. 
Resp. filigraanwerk, houten 
wieg, plafondornament in 
houtsnijwerk, traditionele 
ketting. 

SLOWAKIJE 
20io'o5. Kunst. 
28., 35. Sk. Resp. 'De maal
tijd in Émmaüs' van Rem
brandt van Rijn (16061669), 
'Magie van stilleven'door 
Karol Baron (19392004). 

K O 

SPANJE 
8io'o5. Postzegeltentoon
stelling Espana 2006 in 
Malaga. 
€ 0.53. Beeldmerk met gol
ven en zon. 
ioio'o5. Tuinen (gezamen
lijke uitgifte met Iran). 
€ 0.79, 2.21; middenveld (sa
menhangend). Resp. tuinen 
La Granja de San Udefonsa 
in Segovia (Spanje), fontein 
met waterval in tuin Bagh
eShadeh in Kerman (Iran); 
vlaggen Spanje en Iran. 

<i,^l«^,^f Espaiia 

i3io'o5. Bijeenkomst 
staatshoofden en regerings
leiders IberoAmerikaanse 
landen in Salamanca. 
€ 0.78. Universiteit Sala
manca. 

0,78€ 

i4io'o5. Amerika/Upaep*, 
strijd tegen armoede. 
€ 0.78. Uitgestrekte handen 
met pen, Engelse sleutel en 
stukje brood. 
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20io'o5. Gedenkdagen. 
Tweemaal € 2.21. Wapen
schild Orotava met gemeen
tehuis en document (Orotava 
op Tenerife vijfhonderd jaar), 
zegelopzegel (Isabella 
II, 1855, Yvert Antilles 
Espagnoles i) en envelop van 
Havana naar Santander (eer
ste Spaanse zegels voor Cuba 
en Puerto Rico honderdvijftig 
jaar). 

20io'o5. Kroonprins van 
Asturiaprijs vijfentwintig 
jaar. 
€ 0.28. Beeldje voor de win
naars en beeldmerk; met acht 
verschillende aanhangsels 
waarop beeldje en gestileerde 
afbeelding over categorie 
prijs. 

■ 0,28<^ 

24io'05. TVprogramma 
'Op de rand van het onmo
gelijke'. 
Vel met zesmaal € 0.28 en 
aanhangsels. Persoon hangt 
buiten heteluchtballon, scu
baduiker, kanoer, langlaufers 
met sleden, beklimmen met 
sneeuw bedekte top, klim
mer onder rots; op aanhang
sels doorlopend beeld. 

3iio'o5. Kerst. 
€ 0.28, 0.53. Resp. aanbid
ding door de koningen 
door Francisco Ribalta, drie 
koningen door Pablo Garcia 
Lopez. 

2ii'o5. Serie 'glasinlood
ramen', kathedraal van Avila. 
Blok € 2.21. Detail raam met 
St. Paulus (15de eeuw), op 
rand interieur kerk. 

3ii'05. Top landen rond 
Middellandse Zee in Barce
lona. 
€ 0.53. Beeldmerk en brug. 
4ii'o5. Parlement Toro 
vijfhonderd jaar. 
€ 0.23. Johanna (de Waanzin
nige) van Castilië (14791555). 

TSJECHIË 
i2io'o5. Curiing. 
17. Kc. Speler ligt op ijs naar 
stone te kijken. 
9ii'o5. Kunst. 
22., 25. 26. Kc. Resp. 
detail zomerlandschap 
met paard en wagem van 
Adolf Kosarek (18301859), 
Deinotherium (uitgestorven 
olifantachtige) door Zdenek 
Burian (19051981), populie
ren bij Velke Nemcice door 
Alois Kalvoda (18751934). 
9ii'o5. Kerst. 
7., 9. Kc. Resp. geboorte
scène met Heihge Familie 
dieren en ster, de drie wijzen. 

ZWEDEN 
ioii'o5. Kerst 2005. 
Vijfmaal 'kerstpost bin
nenland'; viermaal 10. kr. 
Vijfmaal illustraties Hon 
Wikland uit kinderboek 
'Kerstmis in de Kabaal
straat' van Astrid Lindgren: 
kinderen met pakje en 
vogels in sneeuw, kinderen 
en hond met kerstboom op 
slee, meisje pakt cadeautjes 
in, kinderen bij versierde 
kerstboom, meisje op ski's 
met hond; viermaal beeld uit 
beeldengroep 'Musicerende 
engelen' (1948) van Carl Mu
les (18751955): met klarinet, 
tuba, trompet, fluit. 

ZWITSERLAND 
22ii'05. Pro Juventute: geef 
ieder kind een kans. 
85H40, 85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. meisje en 
jongen zonder armen 'koek
happen' naar kersen, drie 
kinderen van verschillend ras 
in zwemband, twee kinderen 
bij computer, kind voor raam 
en pakje. Ook boekje. 

22ii'o5. Olympische win
terspelen Turijn 2006. 
100,130 c. (130 c. is dienst
zegel IOC*). Resp. curling, 
ijshockey. 

22ii'o5. Dag van de postze
gel, multicultureel Meyrin. 
85 c. Zegel met flats en 
koeien, afstempeling met 
wereldbol. {afoitMmg op de 
uolgcndepogmo). 
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22ii'o5 Vijfhonderd jaar 
Pauselijke Zwitserse Garde, 
gezamenhjke uitgifte met 
Vaticaan. 
85,100 c. Gardisten, resp. 
met trommels, voor Sint
Pieter. 

■*■ Päpstliche S€hw«ïergafiie 
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22ii'o5. Kerstgebruiken. 
85,100 c. Resp. mijter en staf 
(St.Nicolaas in Fribourg), 
'Grittibänz' (broodje in vorm 
mannetje). 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
7i2'o4. Inauguratie pre
sident. 
Blok IOC Af Portret en 
gebouw; op rand portret en 
kaart deel Afghanistan. 

20i'05. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
25 Af Handdruk (mouwen in 
kleuren Afghaanse en Chi
nese vlaggen), kasteel, ruïne, 
zijderoute en kamelen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
235'o5. Katten. 
$.75,1., 1.50, 3.; blok 
$ 5.. Resp. Pers, lapjeskat, 
Siamees, Pers; Turkse kat, op 
rand kat, hond en bal. 
235'o5. Prehistorische 
dieren. 
Drie vel met viermaal $ 2.; 
driemaal blok $ 6.. Resp. 
Mammuthus imperator, 
Brontops, Hyracothe
rium, Propaleotherium; 
Ceratosaurs, Coelurosaurs, 
Ornitholtestes, Baryonx; Pla
teosaurus, Yangchuanosau
rus, Ceolophysis, Lystosau
rus; Coelodonta; Stegosaurs; 
Triceratops. 
i56'05. Ronald Reagan 
(19112004). 
Velletje met zesmaal $ 1.50. 

Portret met zesmaal verschil
lende kleur achtergrond. 

ARGENTINIË 
249'05. Gezelschappen 
Colontheater (19252005). 
Tweemaal 75 c. (samen
hangend). Foto danser Julio 
Bocca en corps de ballet met 
gevel theater, operagezel
schap en orkest met koor. 

i5io'05. Kerst. 
75 c ; velletje met viermaal 
75 c. Details van altaarstuk 
'Retablo' door Elena Storni 
(1946), resp. Madonna en 
Kind; aankondiging geboorte 
Christus en Maria met nichtje 
Elizabeth, geboorte Jezus, 
de drie wijzen, presentatie 
in tempel (op rand Madonna 
en Kind). 
i5io'o5. Alternatieve ener
giebronnen. 
75 c , $ 4.. Resp. zonnepa
neel en gloeilamp, windmo
len en gloeilamp. 

BAHAMAS 
8g'05. Herdruk frankeerze
gel vogels en eieren (i7'oi). 
25 c. Charadrius vociferus 
met'2005'. 
i8io'o5. College Bahamas 
dertig jaar. 
Blok $ 2.. Gebouw; op rand 
studenten, beeldmerk. 

BERMUDA 
27io'o5. Wenszegels. 
45, 30, 80 c. Van lichtjes ge
maakte versiering, resp. vis, 
kerstboom, sneeuwman. 

BHUTAN 
248'o5. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
15 nu. in velletje met negen 
zegels. Oud en jong portret, 
op rand landschap en kruis. 
2005. Tweehonderd jaar 
treinen. 
Velletje met viermaal 30 nu., 
blok85nu. Resp. P36N 
0097, VIA F 40 6428, Inter
regio trein, Amtrak 464; 
P36N0032. 
248'05. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal 40 nu., 
blok 85 nu. Duitse voetbal
lers in actie, resp. Guido 
Buchwald (1990), Mario 
Basler (1994), Torsten Frings 
(2002); Friedi Bobic (2004) 
op rand elftal Uruguay 1930. 
248'o5. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
Blok 85 nu. Twee handen en 
beeldmerk Rotary; op rand 
beeldmerk gelegenheid, 
foto's met mensen. 

ROTARY 
INTERNATIONAL 

BOLIVIA 
286'05. Serie vogels, II, 
streek van La Paz. 
I., 1.50, 7. Bs. Resp. Harpia 
harpyja, Penelope dabbenei, 
Aulacorhynchus coerulei
cinctus. 
i8'o5. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
5. Bs. Paus bezoekt Bolivia. 
i8'o5. Paus Benedictus XVI. 
5. Bs. Twee portretten. 

i78'o5. Pacificoorlog. 
5. Bs. Groot zeilschip en 
zeeman. 
268'o5. Publicatie 'Don 
Quichot' van Miguel de Cer
vantes Saavedra vierhonderd 
jaar geleden. 
4. Bs. Don Quichot te paard 
en kasteel. 

268'o5. America/Upaep*, 
strijd tegen armoede. 
6., 7. Bs. Beeldmerk Upaep 
en resp. vrouw, man in bootje 
met graat vis. 

39'o5. Eerbetoon aan leger 
Bolivia. 
2. Bs. Portret en militairen. 

BOTSWANA 
25io'o5. Zwartvoetkat. 
0.80, 2.10, 3.90, 4.70 P. 
Pandabeeldmerk WWF* en 
verschillende afbeeldingen 
Fehs nigripes. Ook velletje 
met tweemaal de vier zegels. 

BRAZILIË 
2g'o5. Sao Francisco, rivier 
van nationale integratie. 
R$ 0.80. Kaart stroomgebied 
rivier, boten en gebouwen. 

229'05. Honderd jaar mili
taire opleidingsschool in Rio 
de Janeiro. 
R$ 0.80. Schoolgebouw en 
beeldmerken. 
i5io'05. Dag van de leraar. 
1° Porte Carte Nao Comer
cial. Gestileerde figuur met 
pen schrijft a, b, c. 
25io'o5. Kerst. 
1° Porte Carte Nao Comer
cial. Kerstbel. 

30io'o5. Vrouwenvoetbal. 
R$ 0.85. Voetbalscène. 

3ii'o5. 'Piracema', voort
plantingsperiode vissen. 
Blok R$ 3.10. Vis; op rand 
bloemen en waterval met 
vissen. 

BURKINA FASO 
20i'o5. Tien jaar 'bemid
delaar van Faso'. 
200, 330, 690 F. Driemaal 
beeldmerk: twee armen 
brengen twee figuurtjes bij 
elkaar. 

BURKINA FASO 

330' 
X*~ Annlvcnalre du HMtatcuf du Paao 

117 mal 199» 17 mal 20041 

CANADA 
iio'05. Jeugdsporten. 
Viermaal 50 c. (vorm volgt 
contouren sporter) in boekje 
van acht. Snowboarder, 
skateboarder, jongen op 
mountainbike, meisje op 
klimmuur. 

i3io'05. Grote katten, 
gezamenlijke uitgifte met 
China. 
Tweemaal 50 c. (samen
hangend, in vel van twee of 
zestien, perforatie in vorm 
mapleleaf). Puma concolor, 
Panthera pardus orientalis. 

20io'05. Frankeerzegels. 
Tweemaal $ i.. Witstaarther
ten en Pacifische walrussen 
(resp. Odocoileus virgini
anus, Odobenus rosmarus 
rosmarus). Ook velletje met 
tweemaal de twee zegels. 

1 CANADA t l 

2ii'o5. Kerst. 
50, 85 c , $ 1.45 (in boekjes). 
Resp. Jozef en Maria met 
Kind, Moeder met Kind en 
mensen met geschenken. Jo
zef en Maria met baby Jezus. 

3ii'o5. Kerst. 
50 c. Sneeuwman. 
i9i2'o5. Frankeerzegels. 
Tweemaal $ 2. (samen



hangend, in vel van vier of 
zestien). 'Sable Island horse', 
slechtvalk (Falco peregrinus). 
i9i2'o5. Frankeerzegels, 
nieuwe waarden. 
Vijfmaal 51 c. (in boekje van 
tien); 51, 89 c, $ 1.05,1.49. 
Resp. (Canadese vlag met:) 
winterse huizen in New Glas
gow, brug bij Bouctouche in 
New Brunswick, windmolens 
bij Pincher Creek in Alberta, 
bastion van Fort Garry na
tionaal historisch park in 
Manitoba, honden in sneeuw 
Yukon Territory; (bloemen:) 
Monarda didyma, Cypripe
dium calceolus, Meconop
sis betonicifolia. Calypso 
bulbosa. 

CAYMANEILANDEN 
26io'05. Kerst. 
15, 30, 40, 60 c. Resp. enge
len, drie wijzen, Maria en Jo
zef, herders. Ook velletje met 
de vier zegels in doorlopend 
beeld, op rand stal, koeien en 
ezel, sterren. 

CHILI 
306'05. Honderd jaar 
Rotary International. 
$ 230. Condors boven ber
gen, aarde en beeldmerk. 
i47'05. Publicatie Don 
Quichot vierhonderd jaar 
geleden. 
$ 10,10, 20, 20. Tekeningen 
van resp. Don Quichot te 
paard, molen, molens, per
soon en pagina tekst. 
38'o5. Mijn 'El Teniente' 
van Codelco (kopermijnbe
drijf) honderd jaar. 
$ 390. Mijnwerkersscène 
vroeger en nu met bergen en 
beeldmerk gelegenheid. 

■wwwwnwwww 
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ig8'o5. Bureau ondersecre
tariaat luchtvaart vijfenzeven
tig jaar. 
$ 400. Icarus boven Chileen
se bergen en beeldmerken. 

i9'o5. Douanegebouw Val
paraiso honderdvijftig jaar. 
$ 390. Gebouw en beeld
merk. 
59'o5. Fontein van twee 
eeuwen. 
$ 230. Fontein in Santiago en 
wapenschild. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i8ii'05. Harry Potter en de 
vuurbreker, première film 
i8ii'05. 
Twee velletjes met vijfmaal 
NTS 5., 25.. Zesmaal 
afbeelding rond resp. 'Triwi
zard Tournament'; 'Magische 
Wezens'. 

COLOMBIA 
33'o5. Botanische tuin van 
Bogota 'José Celestino Mutis' 
vijftig jaar. 
$ 1.400. Bloem. 
3'3' '°5' Departement Atlan
tico honderd jaar. 
Vel met tweemaal $ 4.200. 
Kaart departement, kaart 
Colombia; op rand optocht, 
brug, gebouw, gouden 
voorwerp. 

COIOMBIA «200 

CSHIEHANODEID 
oeLJaiAimoa 

33'05. Departement Caldas 
honderd jaar. 
Velletje met tweemaal 
$ 3.100. Kaart departement, 
kaart Colombia; op rand 
vuurwerk, besneeuwde berg, 
gouden beeld, brug over 
rivier, gebouw. 
3"3''°5' Departement Huila 
honderd jaar. 
Velletje met tweemaal 
$ 3.700. Kaart departement, 
kaart Colombia; op rand 
dansers, boom, stenen beeld, 
rivier. 
3'3''°5 Fenalco zestig jaar. 
$ 1.200. Beeldmerk en gou
den voorwerp. 
3'7''°5 Vlinders. 
Velletje met driemaal $ 4.600 
(doorlopend beeld). Verschil
lende vlinders, op rand 
bloemen. 
i87'o5. Vijftiende Bolivar
spelen in Colombia. 
$ 3.500. Beeldhouwwerk, 
buste, vlaggen deelnemende 
landen. 

: O L o M B I A 
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3i7'o5. Serie departemen
ten. Eilandengroep San 
Andres, Providencia en Santa 
Catalina. 
Vel met twaalfmaal $ 1.200. 
Schiereiland met gebouwen, 
wapenschild, luchtfoto 
eiland, zee, beeld en palm, 
huis, kust, zeilboot en 
strand, kust, huis, kerk, 
landschap. 

CUBA 
20i'o5. Dinosaurussen. 
5,10, 30, 65, 90 c., i.P. 
Resp. Carnotaurus, Ovi
raptor, Parasaurolophus, 
Sauropelta, Iguanodon, 
Velociraptor. 
24i'o5. Publicatie Don 
Quichot vierhonderd jaar 
geleden. 
65 c. Portret schrijver Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547
1616) en titelblad boek. 
52'05. Bruggen. 
10,15, 50, 65, 75 c; blok 
I. P. Resp. Bacunayagua, La 
Concordia, El Triunfo, Yay
abo, Canimar; Plazabrug. 

30 P. Stembus en stembiljet 
met vraagteken en Egypti
sche vlag en standbeeld. 

EL SALVADOR 
i4g'05. Tiende sportwed
strijden voor studenten uit 
MiddenAmerika. 
1.60, 2.20, 2.70, 4.; blok 
4. C. ($ 0.18, 0.25, 0.31, 0.46; 
0.46). Beeldmerken en resp. 
worstelen, hoogspringen, 
judo, inline skating; hoog
springen en judo, op rand 
tafeltennisser, inline skater, 
werper honkbal. 

242'05. Cubaans bedrijf 
voor telecommunicatie tien 
jaar. 
go c. Telefoons en beeld
merken. 
2005. Treinen. 
5,10,15,15 c , 2.05 P.; blok 
I. P. Resp. DSB B40 (1869), 
Great Northern (1902), 
Minaret {1929), Cl White 
(1883), WP FP7A B05D; oude 
stoomloc, op rand moderne 
trein. 

DOMINICA 
7g'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
$0.55,0.65,1., 2.; blok 
$ 6.. Resp. admiraal Nelson 
licht plan van aanval toe, 
Oriënt wordt opgeblazen bij 
Slag bij de Nijl (1798), Nel
son en mannen aan boord 
San Nicolas tijdens Slag bij 
Cape St. Vincent (1797), Nel
son aan boord Agamemnon; 
vlaggenschip Victory. 
7'9"'°5 Honderdste sterfdag 
Jules Verne (18281905). 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 6.. Resp. (zoals omschre
ven door Verne:) ruimtevaart, 
astronauten in ruimte, 
onderzeeër met zeedieren, 
kleine onderzeeër; portret 
Verne. 
7'9''05 Eerste wereldkampi
oenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 6.. Italiaanse vlag en 
voetbal met uit wedstrijd 
ItaliëTsjechoslowakije 
(1934) resp. Italiaans elftal, 
wedstrijdscène, Flaminco
stadion, Angelo Schiavio; 
Italiaans elftal met coach 
Vittorio Pozzo. 
79'05. Honderd jaar Rotary 
International. 
Velletje met driemaal $ 3.. 
Beeldmerk Rotary en wereld, 
beeldmerk, vrouw en kin
deren. 

EGYPTE 
7g'05. Verkiezing president 
van de republiek. 

FIJI 
igio'oS. Wortelgewassen. 
41, 83 c , $ 1.41, 2.. Resp. 
Manihot utilissima, Ipomoea 
batatas, Colocasia esculenta, 
Dioscorea saliva. 

2iii'05. Grote zeilschepen. 
83 c, $ 1.15, i,.4i, 2.. Resp. 
Eliza of Providence, Elbe, 
HMS Rosario, L'Astrolabe. 

GUYANA 
88'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Vel met driemaal $ 200.; 
blok $ 400.. Resp. De 
reisgenoot. De schaduw (met 
boekenkast). De waterdrup
pel (man met vergrootglas); 
De nieuwe kleren van de 
keizer. 
88'05. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Vel met driemaal $ 200.; 
blok $ 400.. Resp. portret 
dichter, Schiller en huis in 
Gohlis, Beethoven; Schiller 
en Beethoven. 
88'05. Rotary International 
honderd jaar. 
Vel met driemaal $ 150.; 
blok $ 400.. Beeldmerk en 
resp. dokter met patient in 
stoel, CarlWilhelm Sten
hammer (gekozen president 
2005), district Guyana; 
Homer Wood. 
88'o5. Bevrijdingsdag 
zestig jaar geleden. 
Twee vel met driemaal 
$ 200.; tweemaal blok 
$ 400.. Resp. Chamberlain 
(1938), Royal Air Force slaat 
terug, vieren bevrijding; 
Japan valt Pearl Harbor aan 
(1941), oorlogsmonument 
Iwo Jima in Harlington 
(Texas), krantenkop met 
'Japan surrenders!'; zegel
opzegel Nederlandse 

bevrijdingszegel (NVPH 443) 
op rand krant, Seabees (CB's, 
dat wil zeggen Construction 
Battalions) vieren Japanse 
overgave. 

HONGKONG 
i8io'05. Vissersdorpen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Portugal. 
$ 1.40, 3. (doorlopend 
beeld); $ 2.40, 5. (doorlo
pend beeld). Resp. huizen 
gebouwd op palen van Tai O 
(Hongkong) met vissersboot 
en gedroogde zoute vis; 
steigers met palen in Aldeia 
da Carrasqueira (Portugal) 
met vissersboot en visser met 
netten. 
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INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
8ii'o5. Naam gebiedsdeel 
veertig jaar. 
Velletje met achtmaal 34 p. 
(doorlopend beeld). Strand 
met zeedieren en vogels, zee 
met vissen en koralen, twee 
kaartjes gebied over afbeel
ding heen. 

INDONESIË 
286'o5. Reis Zheng He 
(13711433) zeshonderd jaar 
geleden. 
2.500 Rp. in velletje van veer
tien zegels; zes middenvel
den. Schip; op middenvelden 
kaart met route. Ook blok 
met dezelfde zegel, op rand 
kaart met route. 

67'05. Traditioneel eten. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Nasi timbel uit 
westen Java, Langga Roko 
(geroosterde vis in een pak
ketje) uit zuiden Sulawesi, 
sajoer taoco uit noorden Su
matra, soto banjar (kippen
soep) uit zuiden Kalimantan. 



i7-8- 'o5. Presidenten vice-
president. 
Tweemaal 1.500 Rp.; velletje 
met tweemaal 2.500 Rp. 
(vijfhoekige zegels). Susilo 
Bambang Yudhoyono (1949), 
Muhammad Jusuf Kalla 
(1942); zelfde portretten. 
i7-9-'05. Scheepsexpeditie 
Borobudur. 
Tweemaal 1.500 Rp. in vel 
van vierentwintig zegels. 
Reliefschip, schepen en 
hoofd; op rand route Afrika-
Indonesië. Ook velletje met 
beide zegels. 
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i7-8-'05. Bespaar energie. 
1.500, 2.000, 2.500 Rp. Resp. 
bus en stekker, stekker en 
stopcontacten, twee mensen 
in auto. 

l^roONESIA-; 

JAMAICA 
2005. Tweehonderdste 
geboortedag Mary Seacole 
(1805-1881, verpleegster en 
heldin Krimoorlog). 
$ 30, 50, 60, 70. Portretten 
op verschillende leeftijden 
en resp. kruiden en drankjes, 
gebouw 'Seacole Hall', 
soldaten met paard en vrouw 
tijdens Krimoorlog C1853-
1856), medailles van Mary 
Seacole. 

2005. Alpha Academie hon
derdvijfentwintig jaar. 
$ 30. Stichtster Jessie Ripoll 
{'Mother Claver') en kruis. 

JORDANIË 
27-i2-'o4. Paarden. 
50, 75,125,150, 250 fils. 
Verschillende Arabische 
paarden. 

27-i2-'04. Akvaiekcii 
Velletje met loo, 100,150, 
250 fils. Details vloer uit kerk 
van de Heilige Martelaren 
Lot en Procopius in Nebo. 

27-i2-'o4. Kindertekenin
gen. 
50, 75,125,150, 250 fils; 
blok 100 fils. Resp. bedoeïen 
en kameel, landschap, zon, 
huizen aan zee, huizen; col
lage van afbeeldingen zegels. 
29-i2-'o4. Beelden uit Ain 
Ghazal. 
50, 75,125,150, 250; blok 
100 fils. Verschillende beel
den uitNeolithicum. 

29-i2-'o4. Irissen. 
50, 75,125,150; blok 100 
fils. Bloera en details iris. 

KIRIBATI 
2005. Harlekijngarnaal. 
50, 60, 75 c , $5 . - . Pan
dabeeldmerk WWF* en 
verschillende afbeeldingen 
van Hymenocera picta. Ook 
velletje met tweemaal de vier 
zegels. 

LAOS 
i5'5''05- Boeddha's. 
500, i.ooo, 1.500, 2.000, 
2.500, 3.000, 3.500 k. Beel
den van boeddha's voor elke 
dag week. 

i3'7"'°5- Reuzenmeerval. 
3.500, 6.500 k. Verschillende 
afbeeldingen Pangasianodon 
gigas. 

MAAGDENEILANDEN 
3-ii-'o5. Kerst, flora. 
15, 36, 60 c , $ 2.50. 
Resp. Agave missionum, 
Euphorbia pulcherriraa, 
Randia aculeate. Euphorbia 
leucocephala. 
i6- i i - 'o5. Gedenkdagen. 
20, 40, 50 c , $ I.-. Resp. por
tret Joshua Sraith (vijfentwin
tigjaar sociale zekerheid), 
wereldbol met zendmast (ra

diostation ZBVI veertig jaar), 
vliegveld 'Beef Island' (vijftig 
jaar), beeldmerk honderd 
jaar Rotary International. 

MACAU 
9-io-'o5. Belangrijke Chi
nese uitvindingen. 
I.-, 1.50, 2.-, 4.50; blok 
8.- ptcs. Resp. weven, papier 
maken, metaalsmelten, 
kalender; seismograaf van 
Zhang Heng (78-139). 

MALEISIË 
i9-8-'o5. Postzegeltentoon-
stelling Taipei, overdruk. 
Blok 2.- RM. Van 2y-j-'o^ 
(Borneolangs taartstekel
varken) met beeldmerk 
tentoonstelling. 
io-io-'o5. Traditionele 
vliegers. 
30, 50 s., i . -RM.; 
blok 2.- RM. Resp. 'wau jala 
budi' , 'wau bulan', 'wau 
kucing'; 'wau merak'. 

LAYANG - LAYANC 
jRADIblONAL 

MAURITIUS 
g-io-'05. Stenen huizen. 
2, 7,16 Rs. Resp. Vagrant de
pot, postmuseum, Carnegie 
bibliotheek. 

MAYOTTE 
i2-9-'o5. Visser. 
€ 0.75. Visser in prauw met 
drijver. 

i2-g-'o5. Stad Mamoudzou. 
€ 0.48. Stad met bergen aan 
water met bootjes. 

MICRONESIË 
g-S-'oj. 'Sede Vacante 
Vaticaan'. 
37 c. Zegel-op-zegel: zegel 
Vaticaan 1939 met overdruk 
(Yvert 85G). 
3i-8-'05. WVfF*, koralen. 
Viermaal 50 c. Dichrometra 
flagellata, Oxycomanthus 
bennetti, Stephanometra 

echinus, Alloeocomatella 
polycladia. 

MONTSERRAT 
4-ii-'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Velletje raetvierraaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. portret 
Napoleon Bonaparte, portret 
lord Nelson, slag bij de Nijl 
(1798), slag bij Trafalgar 
(1805); portret admiraal 
Horatio Nelson (op rand slag 
bij Trafalgar). 

NEPAL 
7-7-'05. Negenenvijftigste 
verjaardag koning Gyanen-
dra Bir Bikram Shah Dev. 
5.- R. Koning bij bijeen
komst. 

2i-7-'05. Boeddha. 
Achtmaal 10.- R. In twee ver
schillende kleuren. Boeddha 
resp. geboorte in Lumbini 
(Nepal), onderricht (Bodh-
gaya), eerste preek (Sarnath), 
Kushinagara (plaats waar hij 
nirvana inging, Mahapari-
nirvana). 

2o-8-'05. Flora, fruit. 
Viermaal 10.- R. Tak en 
vrucht van Emblica offici
nalis, Juglans regia, Aegle 
marmelos, Rubus ellipticus. 

20-8-'o5. Koningin-moeder. 
20.- R. Ratna Rajya Laxmi 
Devi Shah en paleis. 
3i-8-'o5. Zoogdieren. 
Achtmaal 10.- R. In twee 
verschillende kleuren, Plata-
nista gangetica, Manis cras-
sicandata, Elephas maximus, 
Pardofelis nebulosa. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
22-9-'05. Internationale 
vredesdag. 
85 F. Vier kindergezichtjes 

met verschillende huids
kleur, van puzzelstukjes: 
huis met gezin, regenboog 
en handen 

i4-ii-'05. Gouverneur du 
Bouzet. 
500 F. Portret en handteke
ning gouverneur en schip. 

NIEUW-ZEELAND 
i9-io-'o5. King Kong. 
45, 90 c., $1.35,1.50, 2.-. 
Karakters uit de film, resp. 
gorilla King Kong, film
maker Carl Denham met 
camera, actrice Ann Darrow, 
toneelschrijver Jack DriscoU, 
Ann en Jack. Ook velletje met 
de vijf zegels. 

NIGER 
i2-5-'o5. Vijfde spelen voor 
Frans sprekende mensen. 
150 F. (driehoekige zegel). 
Beeldmerk spelen. 
26-5-'05. Wereldtop infor
matiemaatschappij, Tunis 
2005. 
225 F. Beeldmerken. 
22-8-'o5. Vijfde spelen voor 
Frans sprekende mensen. 
225 F. Mascotte spelen. 

SNIGER 

NIGERIA 
9-8-'o5. Honderd jaar Rotary 
International. 
50,100 N. Resp. getal '100' 
van beeldmerken, wereldde
len en beeldmerk. 

OMAN 
i4-5-'o5. Burgerbescher
ming. 
50,100 b. Beeldmerken en 
resp. groep mensen, hulp
verleners met brandspuit en 
draagbaar. 



i46'05. Mondiale dag 
bloeddonatie. 
100 b. Gezicht met arm en 
bloeddruppel. 
i87'o5. Project 'telling 
landbouw'. 
Tweemaal loo b. Beeldmerk 
en twee mannen met resp. 
koe en geiten, planten. 

PALAU 
i 9 ' 7 ' ' ° 5  Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
$ 1 .  ; blok $2 .  . Wedstrijd 
BraziliéDuitsland 2002, 
resp. voetbalscène, Lothar 
Matthaus en collega houden 
trofee omhoog, Gerd Muller; 
Franz Beckenbauer. 
98'o5. 'Sede Vacante 
Vaticaan'. 
37 c. Zegelopzegel: zegel 
Vaticaan 1939 met overdruk 
(YvertSsA). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
io8'o5. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
Viermaal 2. k. (samenhan
gend). Zelfde afbeelding als 
bij bezoek Paus aan Papoea
NieuwGuinea in 1995. 

POLYNESIË 
2iio'o5. Polynesisch 
erfgoed. 
Tweemaal 500 F. Marae 
(religieuze plaats) op Ge
nootschapseilanden, ' tohua' 
(monument, centrum dorp) 
op de Marquesaseilanden. 

ioi i 'o5. Polynesisch land
schap. 
100 F, Landschap met palmen 
en water waarop bootjes. 

QATAR 
99'05. Kinderkanaal Al 
Jazeera. 
Velletje met viermaal 0.50 R. 
(ronde zegels). Symbohsche 
kinderen en resp. wolken, 
heteluchtballon, wolken, 
gezin. 

SRI LANKA 
207'05. M.A. BakeerMar
l<ar (19171996). 
5. Rs. Portret politicus. 

2i7'o5. Ven. Matara Sri 
Seelalankara. 
25. Rs. Portret monnik. 
297'o5. Toerisme. 
100. Rs. Kleine plaatjes van 
toeristische hoogtepunten 
en 'Visit South Asia' met 
beeldmerk SAARC*. 
68'o5. Kalutara, Bodhi en 
dagoba. 
5. Rs. Boeddhistische tem
pel met heilige Bodhiboom 
in Kalutara. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i2io'05. Het wrak van de 
'Transpacific'. 
€ 0.75. Wrak, vergaan 18 mei 
1971. 

SUDAN 
2005. Project Merowedam. 
200, 300, 400 D. In drie ver
schillende kleuren: huisjes. 
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2005. Wereldtop over infor
matiemaatschappij, Tunis 
2005. 
200, 300, 400 D. In drie 
verschillende kleuren: beeld
merk top en man op kameel. 

SURINAME 
i49'05. UPAEP*. 
SR$ 1.70,14.50. Resp. twee 
leerlingen en onderwijzeres 
bij bord (onderwijs), runde
ren voor ploeg (landbouw). 

SYRJË 
i3 '3" ' °5 D3g van de leraar. 
$ 25. Lerares en leerling voor 
schoolbord. 

f'*" 

2i3 'o5. Moederdag. 
$ 18. Moeder met kind in teil. 
223'o5. Arabische Liga 
zestig jaar. 
$ 10. Lauwerkrans. 
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i74 '05. Nationale dag. 
$ 17. Figuurtjes met vlag, 
zon. 
i '5 ' '05 iMe i . 
$ 15. Wals en asfaltmachine 
bij nieuwe weg. 

i56'o5. Bloemen. 
$ 5,10,15,17,18. Resp. hya
cinth, Sternbergia clusiana. 
Primula obconica, Primula 
malacoides, Canaria. 
78'o5. Vlinders. 
Vijfmaal $ 10. Papilio ulysses, 
monarch, Baeotus baeotus, 
'lacewing', Papilio glaucus. 

TANZANIA 
i5io'o5. Rol Tanzania in 
bevorderen rechtsregels en 
vrede in gebied Grote Meren. 
350, 500, 600, 600, 800 Sh. 
Resp. Julius Nyerere, 
vluchtelingen Burundi en 
auto UNHCR*, Arusha 
conferentiecentrum Rwanda, 
Nelson Mandela en Benjamin 
Mkapa, president Museveni 
(Oeganda) met Benjamin 
Mkapa (Tanzania) en Domi
tien Ndayizeye (Burundi). 
3O6'05. Cultureel erfgoed. 
350, 400, 500, 600, 800 Sh.; 
velletje met zesmaal 600 Sh. 
Resp. stierengevecht in 
Pemba, smal straatje in Stone 
Town, modern zeevervoer 
(Pemba), traditionele 
kleding voor buiten uit Bui 
Bui, oogsten kruidnagels in 
Pemba; 'House of wonders ' , 
orkest Taarabu muziek, man 
met grote vis, kokospalm, 
traditionele kleding voor 
binnen uit Khanga, oud 
museumgebouw. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
76'o4. Vruchten. 
$ 1 .  , 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 10.. Resp. mango, 
limoen, ananas, kokosnoot, 
sinaasappel; guave. 
ig7'o4. Olympische Spelen, 
Athene. 
$ I., 2.50, 3.75, 4.50. Resp. 
hardloper, bokser, karatebe
oefenaar, zwemmen. 
239'o4. Internationaal 
gedenkjaar slavernij en 
afschaffing slavernij. 
$ 1 .  , 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 15.. Resp. slaven
schip. Radegemeenschap 
in Belmont, Daaga (prins 
van Popo), slaven zingen 
vrijheidsliederen, waterrad 
en aquaduct op landgoed 
Providence; vlucht Sandy. 
22n'o4. Kerst. 
$ 1 .  , 2.50, 3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 10.. Schilderijen van 
Arthur Aldwin, resp. vrouw, 
uitzicht vanuit Maracas, 
dame, Caribische schoon
heid, Teteronbaai in Chagua
ramas; detail Creoolse dame 
met strohoed. 
i6i'05. Traditionele carna
valskostuums. 
$ 1 .  , 2.50, 3.25,3.75,4.50; 
blok $ 15.. Resp. 'dame Lor
raine', 'Jab Jab', 'Burrokeet', 
cowboy, indiaan; zeeman. 

TSJAAD 
i34'04. Beroemde perso
nen. 
300, 350, i.ooo, i.ooo F. 
Resp. Albert Schweitzer 
(18751965), Georges Louis 
Ledere (17071788), Carl 
von Linné (17071778), Jules 
Verne (18281905). Van elke 
zegel ook blok; velletjes met 
twee zegels. 
i34'o4. Personen uit ruim
tevaart. 
Velletje met tweemaal 400 
F. Alexander Kaleri (1956), 
Yang Liwei (1965). Ook blok 
elke zegel, velletje met vier 
zegels. 
i34'04. Personen uit katho
lieke kerk. 
Velletje met tweemaal 750 F. 
Paus Johannes Paulus II 
(19202005), moeder Teresa 
(19101997). Ook blok elke 
zegel, velletje met vier zegels. 
i34'o4. Personen uit ruim
tevaart, II. 
Tweemaal 3.000 F. Joeri 
Gagarin (19341968), resp. 
in zilver, in goud. Ook blok 
elke zegel en velletje met vier 
zegels. 
ig7'o5. 'Toumaï', 
voorouder van mensen en 
mensapen. 
25, 50,100,150,1.500 F. In 
vijf verschillende kleuren: 
schedel. 

I REPl REPUBLIQUE OUTCHAD 

OUMAÏ 
I Ancf tiP d . 

VERENIGDE STATEN 
ioi i 'o5. US Marine Corps 
tweehonderddertig jaar, 
onderscheiden mariniers. 
Viermaal 37 c. Onderschei
ding en resp. John A. Lejeune 
(18671942), Lewis B. 
'Chesty'Puller (18981971), 
John Basilone (191645), 
Daniel J. Daly (18731937). 
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VIETNAM 
24'05. Baai van Nha Trang. 
800, 8.000 d. (met aanhang
sels). Resp. baai ('Thap Ba', 
godin aarde), boulevard 
(gebouw oceanografisch 
instituut). 

io8 'o5. Zestig jaar politic. 
800,10.000 d. Medailles en 
resp. standbeeld en parade, 
groep agenten en agenten in 
gesprek met burgers en '60 ' . 
i58'05. Post en telecommu
nicatie zestig jaar. 
800, blok 8.000 d. Zelfde 
afbeelding: wereldbol, 
satelliet, schotelantennes, 
beeldschermen, enveloppen, 
'60' , strijders; op rand blok 
gebouwen, busje, mensen 
bij schakelkast, telefonistes, 
man bij kast. 

8OOO 

Vn^NAM 
HINH 

r 
i98'o5. Augustusrevolutie 
zestig jaar geleden, 
i.ooo, 2.000, 4.000 d. Mas
sabijeenkomst, resp. voor 
operahuis in Hanoi, in stad 
Huê, in Saigon. Ook velletje 
met de drie zegels, op rand 
opstand in Bac Bopaleis in 
Hanoi. 
308'o5. Vietnam, samenle
ving van etnische groepen. 
Vel met vierenvijftigmaal 
800 d.; twee aanhangsels. 
Man en vrouw met woning 
van vierenvijftig verschil
lende etnische groepen; vlag 
Vietnam, tekst. 
loio'oj. Op weg naar 
duizend jaar Thang Long 
 Hanoi, strijd tegen buiten
landse indringers. 
800, 5.000, 8.000 d.; blok 
8.000 d. Resp. standbeeld 
generaal Quang Trung en 
slag bij Ngoc Hoi  Dong Da 
en oude stad Thang Long, 
standbeeld en verzet tegen 
Franse kolonisten. Long 
Bienbrug en verzet tegen 
Amerika; regeringsdelegatie 
op Ba Dinhplein met triom
ferende strijders en citadel 
met vlag. 
^^^WW^^f^WWm 

WALLIS EN FUTUNA 
5io'o5. Wapenschild Jean
Armand Lamaze (18331906). 
500 F. Wapenschild bis
schop. 
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WEST-SAMOA 
28-9-'o5. Legendes uit 
Samoa. 
25, 70, go c , $ 4.-. Resp. 'Sau 
sau-begin menselijk leven' 
(varken), 'Tuimanu'a en de 
vliegende vos' (gezicht en 
vliegend dier), 'Fonuea en Sa-
lofa ontsnappen aan honger' 
(schildpadden), 'Patea en het 
zeemonster' (visachtige). 

ZAMBIA 
22-8-'o5. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Drie vel met negenmaal 
1.700 K.; velletje met vier
maal 4.200 K.; viermaal blok 
8.000 K. Resp. Class 4 MT 
2-6-4T (Britse spoorwegen), 
Class 12A (Zuid-Afrika), 
Cubaanse suikerplantage 
trein, LNER A4 Pacific, LNER 
A4 Pacific en station, GWR 
stad Truro 4-4-0, Britse HST 
Intercity 125, Britse Eurostar, 
LNER A3 Plymg Scotsman; 
Great Western Railways Hall 
Class 4-6-0, Argentijnse 
15B Class 4-8-0, Oostduitse 
Mallet stoomloc, zesmaal 
spoorwegarbeiders; Southern 
Railways King Arthur Class 
4-6-0, Berkshire, Indiase 
WT Class 2-8-4, zesmaal 
spoorwegbouwers; Chinese 
Class KF 4-8-4, Indiase Class 
WP 2-6-2, Ierse Class 800 4-
6-0, Franse 241A Class 4-8-2; 
trein Edinburgh -London; 
Bernina Express; interieur 

Orient Express; Finse Class 
HV2 4-6-0. 
22-8-'05. Paus lohannes 
Paulus (1920-2005). 
Velletje met viermaal 3.300 K.; 
blok 7.000 K. Paus resp. met 
Sri Chinmoy (1973), met 
jongen en duif (1975), met 
gebroeders Schneider (1987), 
bezoek Oekraïne (2001); met 
president Jimmy Carter. 

ZIMBABWE 
6-io-'o5. Werelderfgoed 
Zimbabwe. 
Z($ 10.250), $ 15.500, 
52.000, 62.000. Resp. 
'Groot-Zimbabwe': vogel 
en kegelvormige toren met 
muur, muur van ruines 
Khami, olifant in nationaal 
park Mana Pool, Victoria 
Watervallen. 

ZUID-AFRIKA 
3-io-'o5. Kerst 2005. 
Standard postage, internatio
nal airmail letter. Resp. van 
ijzerdraad en kralen, resp. 
kerstboom, engel. 

7-io-'05. Wereldpostdag 2005. 
Achtmaal airmail post
card rate. Zuid-Afrikaanse 
vlag en 'hallo' in officiële 
Zuid-Afrikaanse taal, resp. 
IsiZulu en Siswati, IsiXhosa, 
IsiNdebele, Engels, Sesotho 
sa Lebowa, Afrikaans, Tshi-
venda, Xitsonga. 

i3-io-'o5. Voorkomen blind
heid. 
Standard postage. 'Hallo' in 
braille. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILANDEN 
i-ii-'o5. Pinguins. 
Zesmaal 45 p. Verschil
lende afbeeldingen en details 
pinguïns. 

ZUIDPOOLGEBIED BRJTS 
2005. Honden van Ernest 
Henry Shackleton (1874-
1922, Brits zuidpoolreiziger). 
45.45. 55 P-£i---Resp. 
honden (Samson, Shake

speare en Surley), Tom 
Cream met puppies geboren 
op het ijs, nachtfoto van 
honden rond 'Endurance', 
honden voor slee en schip 
'Endurance'. 
2005. Onderzoek Falkland-
eilanden vanuit de lucht, 
1955-1957-
45, 55, 80 p., £ I.-. Resp. 
zuidoosten Deceptioneiland, 
onderkomen, helikopter 'Bell 
47', vhegboot 'Canso'. 
2005. Ontwerpwedstrijd 
gebouw Halley VI. 
45. 45. 55. 80 p. Resp. 
ontwerp bureau Happold, 
ontwerp FaberMaunsell, 
ontwerp Hopkins, accommo
datiegebouw Halley V. 

^^^®. 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
6-8-'o5. Franse zuidpool 
vijftig jaar. 
T.V.P. (€ 0.90). Wapenschild 
gelegenheid. 
2-ii-'o5. Franse zuidpool 
vijftig jaar. 
€ 0.90. Pinguïns en zegel Ma
dagascar met overdruk Zuid-
poolgebied Frans (Yvert i). 

io-n-'o5. Franse zuidpool 
vijftig jaar. 
Velletje met viermaal € 0.50. 
Franse gebieden, resp. Cro-
zet archipel, Kerguelen, Am
sterdam en Saint Paul, Terre 
Adélie; op rand portret Xavier 
Richert (eerste administra
teur), gebouw, wereldbol op 
ijsberg, wapenschilden. 

*: Gebruikte afkortingen 

IOC International Olym
pic Committee 

SAARC South Asian Asso
ciation for Regional 
Cooperation 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refugees 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Pormgal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 9-2-'o5 tot 29-i-'o6 
laar van de haan,vanaf 
29-i-'o6 Jaar van de hond. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 
e-mail: kees.verhulst(a)wanadoo.nl 

WAAR BLIJFT DE SINT? 

Al sinds mijn jeugd vraag ik 
me af waarom Sinterklaas 
elk jaar met veel bombarie 
wordt binnengehaald en 
zonder enige aandacht weer 
vertrekt. De NOS maakt van 
de intocht een rechtstreekse 
televisie uitzending en er 
staan honderden kinderen 
langs de kade te wachten op 
de Goedheiligman. Maar als 
het eenmaal pakjesavond is 
geweest op 5 december en 
de buit voor velen binnen is, 
hoor je vervolgens helemaal 
niets meer! Heel stilletjes is 
de Sint opeens verdwenen en 
niemand weet waar hij weer 
op zijn boot naar Spanje is 
gestapt. Maar, gaat hij wel 

,o^o^!^^ f i^ . 

direct naar Spanje? Het ant
woord is neel Hij gaat naar 
Duitsland. Kennelijk heeft hij 
daar nog een paar adresjes 
waar hij op 6 december zijn 
verjaardag gaat vieren. Zo 
getuigen deze twee post
stempels die bij onze oos
terburen worden gebruikt. 

In Nederland is het in de
cember stil voor wat betreft 
nieuwe poststempels. Zo 
kenden we vroeger de stem-
pelvlaggen Prettige kerstdagen 
en Gelukkig nieuuyaar, maar 
anno 2005 moeten we het 
doen met Schrijven zegt meer. 
Postcode - gebruik hem goed of 
het bekende lijnenpatroon in 
de vorm van een vlag. 

CHRISTKINDL 

In Oostenrijk doen ze het 
beter: daar worden jaarlijks 
de Christkindl-stempels 
gebruikt. Behalve een 
handstempel (eind november 
tot en met Tweede Kerst
dag) is er een bijzondere 
stempelvlag in gebruik. Van 

Christkindlpost 

eind december tot en met 6 
januari (Driekoningen) komt 
er een tweede handstempel 
bij. Hiernaast de stempels 
van 2004. De ontwerpen 
van 2005 wijken af; ze zijn 
op het moment dat ik dit 
schrijf nog niet bekend. 
Aan de ontwerpen van deze 
stempels wordt altijd veel 
aandacht geschonken. 
Stempelverzoeken kunt u 
indienen bij het postkantoor 
aldaar. Het adres luidt als 
volgt: Postamt Christkindl 
A-4411 Christkindl 
(Oostenrijk). 

27.12.2004 
4411 eüRISTKiNDl 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL D.VEENSTRA(3)CHELL0.NL 

5 0 0 JAAR 
ZWITSERSE GARDE 

Tot de belangrijkste 
punten uit het nieuws van 
2005 behoorde zeker ook 
het overlijden van paus 
Johannes Paulus II en de 
benoeming en Inzegening 
van paus Benedictus XVI. 
Dankzij de televisie werd 
de wereld uitgebreid op 
de hoogte gehouden van 
deze gebeurtenissen In 
Vaticaanstad. Daardoor 
kwam ook geregeld de 
Zwitserse Garde, de tra
ditionele lijfwacht van de 
paus, In beeld. De garde 
bestaat dit jaar vijfhon
derd jaar, reden voor Va
ticaanstad en Zwitserland 
om een gemeenschap
pelijke emissie van twee 
stijlvolle zegels op 22 
november uit te geven. 
Wie een lid van de 
Zwitserse Garde met zijn 
hellebaard op wacht ziet 
staan, zal zich wellicht 
afvragen of deze vorm 

van bewaking effectief 
is. Maar vergis u niet: de 
gardisten zijn met aan het 
oog ontrokken moderne 
wapens uitgerust. Zo 
dragen ze (bijvoorbeeld 
in hun broekspijpen) 
automatische vuurwa
pens, een soort traangas
sproeier en handgrana
ten. Bovendien wordt 
elke gardist getraind in 
het gebruik van zwaard 
en hellebaard. Uit hun 
uniform blijkt duidelijk 
dat de Zwitserse Garde op 
een lange geschiedenis 
kan bogen. Paus Julius II 
vroeg tweehonderd 
Zwitserse hellebaardiers 
om de pauselijke staat te 
dienen. Zijn keuze was 
op de Zwitsers geval
len, omdat die bekend 
stonden om hun moed en 
loyaliteit. Het korps werd 
officieel in 1506 opge
richt. Het jaar 1527 was 
een belangrijke mijlpaal 
in de geschiedenis van 
de Zwitserse Garde. 
Tijdens de plundering 
van Rome door muitende 
troepen van keizer Karel V 
l<wam het leven van paus 
Clemens VII ernstig 
in gevaar. Tot voor het 
altaar van de Sint Pieter 
werd met man en macht 
getracht de kerkvorst 
te beschermen, waarbij 
meer dan 140 gardisten 
om het leven Icwamen. De 
42 overlevende gardisten 
vormden een menselijk 
schild en zorgden er vech
tend voor dat de kerkvorst 
door een geheime gang 
kon ontsnappen naar de 
Engelenburcht. Deze ge
beurtenis staat bekend als 
de Sacco di Roma ('plun
dering van Rome) en de 
dag van deze gevechten, 6 
mei. Is traditioneel de dag 
waarop nieuwe gardisten 
worden ingezworen. 

Wie tot de Garde wil 
behoren, moet aan allerlei 
voorwaarden voldoen. 
De lijfwachten moeten 
Zwitserse katholieke 
mannen van onbesproken 
gedrag zijn. Ze mogen 
niet getrouwd zijn. De 
mannen - voor vrouwen 
is in de Zwitserse Garde 
geen plaats - moeten 
tussen de 19 en 30 jaar 
oud zijn en groter dan 
1.74 meter. Sinds iggg 
gelden verscherpte toe
latingseisen; kandidaten 
moeten onder andere 
een psychologische test 
ondergaan. De aanleiding 
voor de verscherping 
was het bloedbad dat een 
23-jarlge gardist in 1998 
aangerlchtte: hij schoot 
zijn pasbenoemde com
mandant, diens vrouw en 
zichzelf dood. 
Wie aan alle eisen 
voldoet, dient twee jaar 
in het korps, dat uit 120 
officieren en soldaten 
bestaat. Geheel passend 
bij deze erebaan worden 
de gardisten in die twee 
jaar beslist niet rijk. Het 
salaris bedroeg in 2004 
ongeveer i.ioo euro, ver
meerderd met vrije kost 
en inwoning en gratis 
medische verzorging. 
En niet onbelangrijk: de 
gardisten betalen geen 
inkomstenbelasting. 
Op 6 mei beëdigde paus 
Benedictus XVI eenender
tig nieuwe leden van de 
garde. 

VORMGEVING ZEGELS 
BLIJFT ACTUEEL 

Het nieuwe is er al wel 
een beetje van af, maar 
de postadministratles 
blijven proberen met een 
bijzondere vormgeving 
van nieuwe postzegels 
extra afnemers te trekken. 
Zo kondigde Roy Rempe, 
directeur Consumen
tenmarkt van TPGPost, 
onlangs aan dat de 

>«#* 

Olympische Winterspelen 
In 2006 in Turijn worden 
aangegrepen om heel 
bijzondere zegels uit te 
geven. Ik kan me daar nu 
nog niets bij voorstellen, 
maar over twee maanden 
weten we meer. 
Op 2 januari 2006 geeft 
Aland drie op het eerste 
gezicht gewone zegels 
uit met afbeeldingen van 
kevers. De afbeeldingen 
geven helaas de bijzonde
re vormgeving niet prijs, 
want bij deze zegels is ge
bruik gemaakt van reliëf
druk. In het persbericht 
wordt gezegd, dat het 
bijna lijkt alsof de kevers 
uit de zegels kruipen. Dat 
lijkt me lichtelijk over
dreven, maar het zijn wel 
mooie zegels geworden, 
die vorm en kleur van de 
kevers goed tot hun recht 
doen komen. 
Op de zegel van 0.40 euro 
zien we een gouden tor 
(Potosia cuprea). De toch 
al uitgebreide collectie 
zegels met het zeven 
stippend tellend lieve
heersbeestje (Coccinella 

septempunrtata) kreeg met 
de zegel van 0.65 euro een 
aantrekkelijke aanvulling 
en de zegel van 2 euro 
toont een neushoornkever 
(Orytesnasicornis). 
Dat ook een meer tradi
tionele vormgeving nog 
steeds tot fraaie resulta
ten kan leiden, bewijst de 
driedelige serie 'Kevers' 
die Kroatië op 22 april 
uitgafin de reeks 'Kroa
tische fauna'. Ook in dit 
geval zijn de ontwerpers 
er in geslaagd de zegels 
een bijzondere uitstra
ling te geven. De witte 
achtergrond zorgt voor 
een fraai contrast met de 
kleur van de kevers, ter
wijl mij ook het verschil 
in de wijze van afbeelding 
erg aanspreekt. Zo komt 
het nietige karakter van 
het zevenstippelig lieve
heersbeestje op de zegel 
van 1.80 HRK uitstekend 
tot uitdrukking door de 
kleine afbeelding op het 
grote witte vlak. De zegel 
contrasteert heel leuk met 
die van Aland. Ook de 
wijze waarop de alpen
boktor (Rosalia alpina) op 
de zegel van 2.30 HRK 
wordt weergegeven is 
heel geslaagd. Met een 
grote dosis fantasie zou 
je kunnen zeggen dat het 
vliegend hert (Lucanus 
ceruus, 3.50 HRK) uit de 
zegel komt kruipen... 

BATIKKEN: EEN 
OUDE KUNSTVORM 

Bij één van de 'filatelis-
tische zwanen' in het 
oktobernummer moest 
ik de toelichting schuldig 
blijven. Het betrof het 
stempel van textielfa
briek G.J. van Heek en 
Zonen uit Enschede. Ik 
vermoedde wel dat het 
stempel de batiktechniek 
verbeeldde, maar daarmee 
had ik nog geen ant
woord op de vraag waar 
de afgebeelde attributen 
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voor werden gebruikt. 
Mijn hoop op een reactie 
van een verzamelaar van 
het thema Textiel was niet 
vergeefs: textielverzame-
laarster Coosje Suiueer uit 
Hoogezand stuurde een 
e-mailbericht met het 
complete antwoord. 
Het batikken is een heel 
oude kunstvorm, die 
vooral in Indonesië werd 
beoefend. De stof wordt 
eerst met een wateraf
stotende was behandeld, 
die vervolgens wordt 
verwijderd, waarna ze 
geverfd kan worden. Dat 
verklaart ook de functie 
van het 'emmertje' en het 
'schepje' op de voor
grond. Het eerste is een 
verwarmingspotje (let op 
inkeping links) met was 
en het tweede voorwerp is 
een tjanting, een waspa-
neel voor het aanbrengen 
van de was. Het is zeer 
waarschijnlijk dat dit het 
enige frankeerstempel is 
waarop deze techniek zo 
fraai is uitgebeeld. 
In de negentiende eeuw 
exporteerde de Twentse 
textielindustrie jarenlang 
zogenaamde katoentjes 
(calicot) met baükmotie-
ven naar Afrika en het 
Verre Oosten. Dat ver
klaart ook het jarenlange 
gebruik van dit stempel 
(1931-1962). 

MODE EN 
POSTZEGELS 

Bij het overweldigende 
aanbod van onderwerpen 
in de thematische filatelie 
komen sommige thema's 
in deze rubriek niet of 
nauwelijks aan bod - som
mige lezers herinneren 
me daar dan ook wel eens 
aan. Dat ik deze maand 
aandacht schenk aan het 
thema 'Mode' vloeit niet 
uitsluitend voort uit zo'n 
opmerking; er lagen al 
een tijdje filatelistische 
folders op dit gebied op 
behandeling te wachten. 
'Mode' krijgt jaarlijks wel 
enige postale aandacht, 
maar de ene serie is de an
dere nog niet. Het leek me 
leuk aandacht te besteden 
aan mode en modeont
werpers uit landen die nu 
eens niet (zoals Frankrijk 
en Italië) voortdurend op 
de voorgrond treden. 
Australië gaf op 21 januari 
in de reeks Australian 

Legends een uit zes zegels 
bestaande serie 'Mode
ontwerpers' uit, die het 
accent op de 'jonge garde' 
legt. Maar ook een be
roemdheid als Christian 
Dior (1905-1957) werd 
dit jaar afgebeeld, op een 
zegel in de jaarlijkse serie 
'Persoonlijkheden van 
Roemenië'. Werkelijk su
bliem is het vel 'Portugese 
mode', dat Portugal op 
10 november 2004 liet ver
schijnen. Wat jammer dat 
er geen toelichting op de 
afbeeldingen wordt gege
ven! Op de vignetten links 
en rechts zijn portretten 
van modeontwerpers 
afgebeeld, terwijl op de 
tien zegels links kennelijk 
één ontwerp van iedere 
ontwerper is afgebeeld 
met rechts schetsontwer
pen. 
Interessant zijn ook de 
series die het modebeeld 
in de loop der jaren in 
beeld brengen, zelfs als 
het slechts gaat om de 

twintigste eeuw, zoals het 
geval is bij de twee series 
die Roemenië in 2003 
en 2004 uitgaf Aantrek
kelijk is ook de 'hippe' 
serie die Thailand in 2004 
uitgaf om de aandacht 
te vestigen op Bangkok 
als modestad. De vaak 
extravagante aspecten 
van de mode kwamen in 
2004 heel bijzonder in 
beeld bij Nieuw-Zeeland, 
in het kader van de uit vijf 
zegels bestaande serie 
World ofWearableArt, die 
zijn bestaan dankt aan de 
gelijknamige jaarlijkse 
theatermanifestatie. Het 
evenement wordt sinds 
1987 in Nieuw-Zeeland 
gehouden; kunstenaars 
uit de gehele wereld 
nemen er aan deel. 
Zoals bij vrijwel elk thema 
moet de verzamelaar van 
dit thema alert zijn op 
mode-uitingen op niet-
specifieke modezegels. 
Een paar voorbeelden 
ter illustratie van de ver
wachte en soms onver
wachte mogelijkheden. 
Thailand gaf in 2004 in de 
Toerismereeks een blok 
uit met als thema Shopping 
Fun, met een sterk accent 
op kleding en mode. 
Rusland gaf vorig jaar een 

serie 'Dames en paarden' 
uit en dat leverde een heel 
mooie modeserie op. Dat 
de mode onverwachts kan 
opduiken in een post
zegelserie, zien we bij 
Jersey. In 2002 werd het 
150-jarig bestaan van de 
brievenbussen herdacht. 
Op de zegel in een blokje 
doet een dame een brief 
op de post bij een brie
venbus uit 1852, uiteraard 
in de toen gebruike
lijke kleding. Ook de drie 
andere personen op het 
velletje zijn in de kleding 
van hun tijd afgebeeld. 
Mode is typisch een 
thema waaraan verza
melaars met kennis van 
zaken en met een goed 
oog voor details inhoud 
dienen te geven. Er be
staat geen catalogus die 
als leidraad kan worden 
aangehouden, dus het 
komt neer op ouderwets 
'speurwerk'. Daarmee is 
meteen gegarandeerd dat 
het resultaat van een per
soonlijke aanpak getuigt: 
twee verzamelingen op 
hetzelfde thema kun
nen totaal verschillend 
uitpakken - dat is pas echt 
thematisch verzamelen. 
Of er ook frankeerstem-
pels voor dit thema 
beschikbaar zijn? Jazeker! 
Maar ook dat is een kwes
tie van 'speuren', waarbij 
contacten met gelijk
gestemde verzamelaars 
vrijwel onmisbaar zijn. 

OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN 

De Olympische Winter
spelen worden volgend 
jaar in en en om het Ita
liaanse Turijn gehouden. 
In Nederland moeten we 
tot 10 februari wachten 
op een velletje met twee 
verschillende zegels van 
TPGPost, maar gastland 
Italië was er uiteraard al 
eerder bij: op 21 maart 
verscheen een serie van 
vier zegels. Niet echt een 
inspirerende serie, met 
in hoofdzaak gebouwen. 
Wel leuk is natuurlijk de 
zegel van 0.60 euro met 
de twee mascottes Neve en 

GIiz, die ons verwelkomen 
met Cl vedxamo al fliochi' 
ofwel 'Wij zien u bij de 
Spelen!'. 
Er zullen waarschijnlijk 
nog meer zegels en/of se
ries verschijnen, maar wat 
mij betreft is de leukste 
reeks al op 21 november, 
in Liechtenstein, versche
nen. Al eerder - bijvoor
beeld in 1988 en 2000 
- werden ter gelegenheid 
van de Zomerspelen grap
pige zegels uitgegeven, 
want als je de Oosten
rijkse graficus Paul Flora 
inschakelt, dan is succes 
verzekerd. 
Geheel in deze traditie 
is ontwerpster Corinne 
Marxer erin geslaagd 
drie zegels met hoogst 
vermakelijke voorstel
lingen te ontwerpen. Met 
een knipoog en een lichte 
vorm van ironie neemt ze 
de menselijke neiging om 
sportwedstrijden al te se
rieus te nemen, op de hak 
- en met succes. Op de 
zegel van 1.20 frank (ski
springen) laat Corinne de 
springer vergezellen door 
een beschermengel die 
een veilige landing kan 
verzekeren. De deelne
mer aan de biatlon (1.30 
frank) ziet zich tot zijn 

schrik achtervolgd door 
een beer, maar scoort 
daardoor wel de beste tijd 
van zijn leven! Wie op de 
televisie de deelnemers 
aan de slalom door de 
poortjes ziet skiën, vraagt 
zich misschien wel eens 
af hoe het mogelijk is 
dat ze de 'weg' niet kwijt 
raken en de finish in het 
vizier weten te houden. 
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Even inhouden en naden
ken, zoals op de zegel van 
1.40 frank, is er immers 
niet bij! 

DOE EENS DE 
'TREE TOP WAIK' 

In het Engels kun je 
de dingen soms veel 
kernachtiger zeggen dan 
in het Nederlands. Hoe 
moet een reclamemaker 
in het Nederlands een 
wervende tekst bedenken 
voor de mogelijkheid om 
over een loopbrug een 
wandeling door de top
pen van de bomen m een 
bos te maken? Het kopje 
boven deze paragraaf 
maakt duidelijk dat dit 
in het Engels uitstekend 
lukt. 
Ik kom tot dit onderwerp 
door de strip van vier ze
gels die Singapore onder 
de titel Tree Top Walk op ig 
oktober uitgaf Centraal 
element is de HSBC Tree 
Top Walk, een hangbrug 
die de twee hoogste pun
ten in het Central Catchment 
Reserue in MacRitchie met 
elkaar verbindt. Bezoe
kers kunnen zo een wel 
heel bijzondere blik op 
het regenwoud werpen. 
De brug - de eerste in 
zijn soort in Singapore 
- werd op 5 november 
2004 officieel in gebruik 
genomen door de Notional 
Parks Board en de Hong
kong and Shanghai Banking 
Corporation (HSBC). De 
HSBC was kennelijk de 
sponsor van deze toeris
tische voorziening, want 
ook de uitgifte van deze 
strip werd door deze bank 
gesponsord. 
De ontwerper van de 
zegelstrip beperkt zich 
er niet toe de brug af te 
beelden, maar heeft op 
de vier zegels ook iets 
van de flora en fauna van 
het regenwoud te tonen. 
Daardoor is de hangbrug 
als het hoofdelement 
enigszins weggedrukt, 
al zullen de Bruggenver-
zamelaars de strip als 
een welkome aanvulling 
beschouwen. 
De eerste zegel toont 
een Colugo (Cynocephalus 
uonegatus) samen met 
een jong afgebeeld; het 

beestje behoort tot de 
orde van huidvliegers 
(Dermoptera). Op het inter
net vond ik verschillende 
benamingen; ik houd het 
op een Maleisische vhe-
gende hond. Ze hebben 
een zweefhuid, waarmee 
ze van de ene naar de 
andere boom zweven. Het 
moet een onvergetelijke 
ervaring zijn getuige te 
zijn van zo'n 'vlucht'. 
De 'Singapore Adenia' 
(Adcnia Macrophylia uar. 
smgaporeana, tweede ze
gel) is één van de mooiste 
lianen/klimplanten die 
je in het regenwoud van 
Singapore kunt aantref
fen. De kleuren van de 
vruchten komen overeen 
met die van Singapore's 
nationale vlag. 
Een heel kleurrijke vogel 
zien we op de derde zegel: 
de regenboogbaardvogel 
(Megalaima rafflesn, -WSOJ:-
schijnlijk nog niet eerder 
op een zegel afgebeeld). 
Ook de 'Common Tree 
Nymph' (Idea Stolh Logani, 
vierde zegel) is waar
schijnlijk voor het eerst 
op een postzegel te zien. 
Ze is lid van de familie der 
Nymphalidae. 
lammer dat de ontwer
per (of Singapore Post) 
zo slordig is geweest 
met de vermelding van 
de wetenschappelijke 
namen. De Colugo wordt 
ten onrechte aangeduid 
als Cynocephalus Ranegatus. 
Ook in de naam van de 
regenboogbaardvogel is 
een foutje geslopen: die 
wordt iVlegaiiaima rajlesii 
genoemd. 

CATALOGUS 
REMBRANDT 

In 2006 is het vierhon
derd jaar geleden dat 
Rembrandt geboren 
werd. Een gebeurtenis die 
TPGPost op 6 juni 2006 
samen met Duitsland her
denkt. Nederland geeft 
een velletje uit met een 
zegel van liefst 5.75 euro. 
Ondanks die prijs zal het 
velletje veel gekocht wor
den, ook in het buiten
land, zodat het een leuke 
financiële opsteker voor 
TGPPost kan worden. 
Er zullen nog wel meer 

landen inhaken, zodat dit 
verzamelthema in 2006 
een behoorlijke injectie 
krijgt. Mede daarom is 
het verheugend dat dr. H. 
Meinel - u kent hem van 
eerdere boekbesprekin
gen in deze rubriek - kans 
heeft gezien nog dit jaar 
een Rembrandt-catalogus 
uit te geven. Dr. Meinel 
is lid van de Arbeitsgemem-
schajt Kunstgeschichte e.V., 
uitgever van de reeks Die 
Kleine Galene, waarvan de 
Rembrandt-catalogus de 
vijfde aflevering is. 
Het gaat ook bij Heft 5 

weer om een echt hand
boek. Na een korte bio
grafie volgt een chrono
logisch overzicht van de 
op postzegels afgebeelde 
werken van Rembrandt 
met informatie over het 
bewuste schilderij, inclu
sief de Michel-nummers. 
Een probleem vormden 
de 'donkere doeken' 
waaraan Rembrandt zijn 
bekendheid voor een deel 
ontleent: om die goed in 
zwart/wit te reproduce
ren werd van bijzondere 
scan- en kopieertech
nieken gebruik gemaakt 
- een knappe prestatie. 
Gelukkig hebben veel 
verzamelaars bovendien 
de mogelijkheid om zulk 
materiaal in kleur te 
bekijken. 
In aparte hoofdstukken 
komen de stempels, 
blokken, velletjes en 
postwaardestukken aan 
bod. Handig is ook het 
landenregister; u kunt 

bijvoorbeeld heel snel 
terugvinden welke Rem-
brandtzegels Nederland 
(of welk ander land dan 
ook) heeft uitgegeven. Bij 
het 'handboekkarakter' 
passen ook het overzicht 
van musea, een literatuur
lijst en een alfabetisch 
register. 
Kortom, dit is de perfecte 
informatiebron voor ver
zamelaars van de schilde
rijen van deze beroemde 
meester. Het formaat 
van de catalogus is zoals 
gebruikelijk A5. Dit deel 
telt 231 bladzijden met 
302 afbeeldingen. De ca
talogus kost 15 euro, ex
clusief 4.50 verzendkos
ten. Nadere informatie: 
dr. H. Meinel, Teterower 
Strasse 78/Postfach 1012, 
D-17179/17176 Gnoien. U 
kunt dr. Meinel overigens 
ook mailen, op dit adres: 
hubert.meinel@t-onhne.de. 
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THEMATISCH FRANKEER-
STEMPELKWARTET 

Op het moment dat u dit 
nummer ontvangt, zijn 
de voorbereidingen voor 
Kerstmis al in volle gang. 
In Duitsland vervullen 
de kerstmarkten daarbij 
een belangrijke rol. Ze 
hebben een lange traditie, 
die men de laatste jaren in 
ons land probeert te imi
teren. Maar er gaat niets 
boven een bezoek aan een 
kerstmarkt bij onze oos
terburen. Daarvoor hoeft u 
overigens niet beslist naar 
de Augsburger Christkmdles-
marlrt of de Munchener 
Christkmdl-Marlct af te 
reizen. Ook net over de 
grens kunt u terecht. Voor 
dit soort stempels zijn de 
verzamelaars in hoofd

zaak aangewezen op de 
Duitse gemeenten. 
Het kan u niet zijn 
ontgaan: de verschij
ning op 18 oktober van de 
veertiende editie van het 
Van Dale's Groot woorden
boek der Nederlandse taal. 
Drie dagen eerder was 
er al een nieuwe versie 
van het Groene boekje 
verschenen. Voldoende 
redenen dus om 2005 
af te sluiten met twee 
frankeerstempels waarin 
de taal een prominente 
plaats heeft gekregen. 
Het Genootschap Onze 
Taal in Den Haag legde in 
1996 duidelijk het accent 
bij de gebruikers van het 
Nederlands: Als het op uu; 
taal aankomt. Het is echter 
de Nederlandse Taalunie 
in Den Haag, die de regie 

voert over het Neder
lands. Het Nederlands is 
trouwens niet uit
sluitend een Nederlandse 
aangelegenheid, want in 
een frankeerstempel uit 
1987 wijst de Nederlandse 
Taalunie er op, dat het 
Nederlands een gemeen
schappelijke taal is van 
Vlamingen en Neder
landers. Bijzonder is het 
stempel van de uitgever 
van de Grote van Dale, 
waarin zelfbewust wordt 
verkondigd dat van Dale 
het laatste woord heeft. 
Zo aan het eind van het 
jaar past tot slot uit
stekend een stempel van 
een onbekende gebruiker 
uit Helvoirt, waarin een 
aloude wijsheid is vastge
legd: Woorden ueruliegen -
't geschreuene blijft 
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Overal om ons heen verschijnen weer de traditionele decoraties Vele lichtjes, kerstbomen, engelen 
en kerstkribben sieren de huiskamers van vele mensen Vrienden en familie komen deze bijzondere 

dagen bijeen om te eten, geschenken te geven of om gewoon gezellig samen te zijn 
Ook m de filatelie wordt kerst alom gevierd Het zij met postzegels tonende de geboorte van 

Jezus Christus, of locale gebruiken zoals de kerstkoekjes De zegels vormen een prachtige decoratie 
van de vele kaarten die we sturen naar onze familie en vrienden m de hele wereld 

Begin vandaag nog een verzameling' 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of mor een abonnement op het motief kerstmis kunt u naar de vakhandel gaan 

Voor het adres van een postzegelmnkel bij u in de buurt kunt u contact opnemen met 

Filagent BV • Windbrugstraat 17 34 • 7511 HR Enschede • (053) 43 42 532 • info@filagent nl 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

www.flevoIacus.nl voor www. 
flevolacus.nl voor Eilatelisti-
sche literatuur en prentbrief-
kaarten. 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@hotmail.com. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulga
rije, Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-4512751. 
Ook rariteiten! 

Int'l Bulletin Neth. Philately 
News Opinion Articles, 4x16 
pp in full color (3) 17 euro p yr. 
F. Rummens, Raperbeek82, 
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 

üBewaren en uitknippen!!!! 
Foxphilately(3)post.com Ruil-
adres voor alle toekomstige 
mooi-Nederland velletjes. 
024-6417236. H. de Vos. 

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 & Rotter
dam € 5,-. Duitsland 2004: pfr 
€ 65,-. Gest: € 46,-. 2003: pfr 
€ 90,-. Gest: € 80,-. Duitsl. 
100 van 2002 tot heden € 10,-. 
Euromunten: San Marino 04 
I, 2 en 5 et. € 5,-. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. Tel. 0316-
343537. Giro: 5.312.882. Bank: 
304810398. 

° Maandblad Filatelie jaar
gangen 1940-2004 in linnen 

L̂  gebonden, €6.50 per jaar, wij 
^ kunnen ook voor u inbinden 
1̂  in linnen, prijs is € 5 , - per 
"^ jaar. H. Kuipers, Beethoven-
"= laani5, 7604GC Almelo, 
3 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@)wanadoo.nI Giro 
5205088. 

930 

Postzegels enz. verkoop of ruil 
en tegen cat. waarde. Stock
mann, Zevenaar. 
Tel.: 0316-526265. 

wvvw.philatoon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee tel. 0545-295508. 

Rusland, collecties 15% gest. 
en ongest. C. v. Beveren, 
Oosterscheldestr. 32, 4302 WJ 
Zierikzee. tel. 06-23587327. 

Gratis prijslijst voor leuke 
en goedkope aanbiedingen. 
J. Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer. 
Tel.: 079-3610229. 

Postzegelfouten. Voor de 
grootste keus postzegelfouten. 
nl Arend Spijkman 
tel.0598-393841. 

Provincievellen: 12 stuks voor 
€ 70. Ook 13e vel los/mapje en 
losse vellen leverbaar. 
J. van Biezen. Zicht 3, 8061 MT 
Hasselt. Tel. 038-4772366. 

100 X Duitsl. 2000-5 gebr. 
€ 15,-. Giro 487438. P. V. Uden, 
J. Verm.str. 33, 3351 BN 
Papendrecht. 

Rondzendboekjes voor vereni
gingen + converts. J. v.d. Meer, 
Oldeholtpa tel. 0561-688809. 

W. Europa 1500 versch. € 25,- . 
Australië 250 versch. €7,25. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best. Giro: 1324692. 

400 versch. Noorwegen, Zwe
den, Denemarken, Finland, 
Zwitserland of W. Duitsland 
€ 12,- per land. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best. 
Giro: 1324692. 

Kerstkado? Prachtige kom-
plete voor 98% postfr. verz. 
Indonesië. 1948-1997. Véél 
extra's. Kataloguswaarde 
+ € 9750. Lijst op aanvr. 
). Rotmans. 010-4103980. 
E-mail jan.rotmans@)hetnet.nl 

Ned. kinderbedankkrt. (ook 
gevr. voor 1965/ na 2001), pfr, 
FDC, Autbj. Frankeerz. 
Lamantrip tel. 0499-474163. 

Te koop FDC Ned. 308 stuks 
in 3 albums 1963-1994. 
V. Veenendaal, tel.: 035-5416337. 

Te koop jaarsets Nederland 
1977-2001 cat.waarde € 1367,-. 
V. Veenendaal, tel.: 035-5416337. 

Canada 200 grf met nwste 
9,90. 20 series van 4 met nwste 
11,80. Mancolijst blokjes en sa
menhangend mogelijk gest. of 
XX. Giro 1282149 tnv J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen 0578-571958. 

Voor een voordelig abon
nement op Suriname, Aruba 
en Antillen manco's Rep. 
Suriname v/a 25%. J. Kool 
0299-436823 of email 
jankool@)zonnet.nl 

500 versch. Europa € 5 , - in 
brief of giro 3330084. 
G. Boetkes, Schoneveldstr. 17, 
5703 AR Helmond. 

Boekje Ned. pf gest. cat 1200 
Eur 18% 592-5 5505 563 573 
5505 602 enz. Aerts. 
T : 023-5374115. 

Te koop: Japan 1980-1089 + 
blokken in Lindner-Japan-
bladen, slechts € 240,-, 
Tel.: 013-4681849 Patrick. 
schuerman@)wanadoo.nl 

GEVRAAGD 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij studiegroep Britannia. 
Bijeenkomsten, rondzending, 
veiling, blad. Bel 070-3860232, 
zie vvww.sgbritannia.nl 
See you! 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leid-
schendam of tel.: 070-3272108. 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H.M. 
van Dijk, tel.: 055-3660475. 

Gezocht: Firmaperforaties. 
Koop of ruil. Elke hoeveelheid. 
W. Manssen, Laan der VN 31, 
3844 AD Harderwijk 
0341-417980. 

Plaat-/etsingnummers koop/ 
ruil. H.T. Hospers, Binnen
horst 10, 7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Gevraagd: Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie i88o-
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@)tarapabay.rr.com 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave. 
Tel.: 0031 433260647. 

Israël: boekjes 1/7 pfr. Ned. 
rolt.blokjes. v. 4 71/101 pfr 
+ geb. Loef Meentzoom 37, 
1261 XA Blaricum. 

Ik uw persoonlijke postzegel u 
de mijne. F. de Graaf Colum-
busstraat 179, 
2561 AG Den Haag. 

D. kleine verz. t.k. gevr. 
horizont strips V.S. 7 zegels 
liefst m. onrand 1948. 78. Bel. 
s.v.p. V. pr.afs. en hoe en wat. 
010-4328883. Jac. Vrijstraat 18, 
3076 JG Rotterdam. 

Te koop gevr. grote NVPH 
catalogi in originele staat 1935, 
1950,1953,1955,1956. Tevens 
diverse junior-catalogi te k. ge
vraagd. K. Wijma 0511431433. 

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. 

Gezocht: Birma Michelnr 
299-301 klederdrachten. 
Tel.: 013-4681849. Patrick. 
schuerman@)wanadoo.nl 

100 zgls Oost Europa, Did, 
Austr. N Zeeland ruilen 
dieren 100 retour. Hulleman, 
Blanckvoortallee 40, 7773 AT 
Hardenberg. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonne
menten. Inl.: A. Bouwense, 
te l : 0113-212762. E-mail: 
ambouw@zeelandnet.nl 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. 
Maak eens kennis, bel 
070-3860232, zie 
vvww.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

FILITALIA contactgroep voor 
Italië-verzamelaars 6 veilingen 
p.j. vvww.filitalia.nl of 
070-3460328. 

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(5)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 
I 030-2932685. 

De website wvvw.philatino.com 
verleent gastvrijheid aan een 

I aantal belangrijke, internatio-
i naai opererende handelaren, 
\ die u hun mooiste materiaal 

aanbieden. Dagelijks worden 
een tot drie veilingen afgeslo
ten. Handel meteen - wie weet 
wat u anders misloopt! 

j Zat. 17 december grote veiling 
\ van Postzegelvereniging "Het 
j Postmerk" de Bilt/Bilthoven, 
I gratis catalogus op aanvraag 
1 A.M. van Wijk, 
I tel.:030-2204138. 

' Partijenbeurs, elke zat. Van 
II tot 3 uur in zaal Thorbecke, 

i Donker Curtiusstr. 6a, Den 
Haag, nabij Thorbeckelaan. 

' Vrij parkeren. 

Postzegel Club Hengelo orga
niseert zondag 18 december 
2005 een postzegelbeurs. 
Van 10-16 u. in ons clubhuis 
Zwavertsweg bij NS-station 
Hengelo-Oost. Volg borden. 

1 Toegang gratis. Inl. G. v.d. 
Kolk, tel.: 074-2437613. 

, Interesse in plaatfouten? Kijk 
I eens op www.plaatfouten.net 

Overzichten, winkel, veiling. 
E-mail: keesbest@planet.nl 

, Tel.:06-10053656. 

Plaatfouten enz. Kijk eens op 
de grootste site met duidelijke 
plaatjes postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman 0598-393841. 

Postzegel Vereniging Meppel 
j heeft nog enkele tafels vrij op 
I de dagbeurzen, die worden 
I gehouden op de eerste zater

dag van de maand. Inl.: bij 
P. Gernaerd, tel.: 0528-275629 

I (na 20.00 uur). 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i 
Posïrëgels 

W. van der Bijl ; ) 

^ - | - ^ 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.flevoIacus.nl
http://flevolacus.nl
http://www.sgbritannia
mailto:pluijmpies@hotmail.com
http://wien.nl
http://wvvw.philatoon.nl
http://vvww.sgbritannia.nl
mailto:ambouw@zeelandnet.nl
http://vvww.sgbritannia.nl
http://vvww.filitalia.nl
http://www.postaumaat
http://wvvw.philatino.com
http://www.plaatfouten.net
mailto:keesbest@planet.nl
http://postzegelfouten.nl


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
ishtiot 286-a 3077 BL Rotlerdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 

emailBredenhof@cs.com • Intemef: www.btedenhof.nl 
De winl<el is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag Is de winkel gesk>ten. Bestelling graag per telefbon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. PrijsMnjzIgingen voortiehouden. 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË GROOT, BELGIË, FAROER, FINLAND, 

FRANKRUK, JAPAN, WERELD, ZWEDEN. 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDING KILOWAAR; 
lOOgr. U.S.A. groot met 37c zegels nu 13,50 

SOOgr. Australië groot nu 22,50 
Ikg Wereld afgeweekt groot en klein nu 30,00 

Ikg Wereld super missie nu 35,00 

ZOJUIST HEBBEN WU EEN GROTE NALATENSCHAP 
GEKOCHT MET O.A. ZEER GOED POSTFRIS NEDERLAND 

VOOR DE OORLOG, EN NOG VEEL MEER. 
KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PB? 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 9W 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 

IKILO 

250 GRAM 

IKILO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,00 

58,50 

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 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

100 gr 
7,00 

14,00 
19,00 
7,00 
7,00 

10,00 
8,00 

58,00 
10,00 
14,00 
11,50 

86,00 
15,00 
13,50 
12,00 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,00 

13,50 
13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,50 
19,00 

250 gr 
16,50 
33,00 
46,00 
16,50 
16,50 

23,50 
18,00 

23,50 
34,00 
27,50 

35,00 
32,00 
28,50 
42,50 

36,00 
17,00 
21,00 
32,50 
32,50 
32.50 
36,00 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
27,50 
42,00 

SOOgr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
36,00 

47,50 
68,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.btedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


VAN DIEIEN 
POSTZEGELVEEWGEN B̂  

Spannende en zeer gevarieerde Jubileumveiling 

VEILING 600 
16, 17 en 18 januari 2006 

B**aa»«. * H * t i i 

den IJssel 

V i"t : 7 " T, ^ T il% 

DEN IIAAG. 

'DE 

Veilingindeling met enkele bijzonderheden (zie ook www.vandieten.com): 

• Maandagmiddag 16 januari merendeels authentieke nalatenschappen 
waarvan veel intact gelaten 

• Maandagavond 16 januari Buitenland, waaronder de mooie Feng Huang 
collectie van klassiek China, een speciaalcollectie zegels en brieven van Mafeking 
en een uitgebreide collectie klassiek GrootBrittannië 

• Dinsdagmiddag 17 januari Nederland en Overzeese Rijksdelen, met 
bijzondere stukken van emissie 1852 en een gedeelte van een 
tentoonstellingscollectie Nederlandse foutdrukken en variëteiten 194697 

• Dinsdagavond 17 januari Japanse bezetting en Indonesia Interim w.o. het 
tweede gedeelte van de indrukwekkende tentoonstellingscollectie Sumatra 

• Woensdagmiddag 18 januari Postgeschiedenis Nederland &. Overzeese 
Rijksdelen, waaronder de collectie Nederland 15151900 van dr. J. Vos te 
Hilversum 

U bent van harte welkom bij Van Dieten Postzegelveiingen! % 

Lylantse Baan 3  2908 LG Capella aan den IJssel 
♦ol / n i n \ 1?RA ̂ Êi fin fav^ inMW ORA _qg RH I infr^<?7)vatiHiof«ati nl 

http://www.vandieten.com



