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1919 Rietdijk 2006 

London 

Grote voorjaarsveiling no. 386 
op 24, 25 en 26 april 2006 in de Paleiskerk te 's-Gravenhage. 

d ■II 

yrt y oog mater Yó 

Inleveren is mogelijk tot ca. begin maart. Onze 386^ veiling in het komende voorjaar beloofd een 
bijzondere veiling te worden. Wij mochten al diverse mooie inzendingen ontvangen. Ook u kunt 
mee profiteren door uw verzameling aan te bieden in deze "internationale etalage". Een goed 

aanbod staat immers garant voor een goed prijsniveau. U bent van harte welkom om uw 
materiaal vrijblijvend aan ons voor te leggen. Voor grotere collecties komen wij graag naar u toe! 

'.k!^m 

Balbo vlucht 3 Lire Toscane 
zomaarenkele kavels iM onzB komende voajaarsveUIng 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dienst! 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

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

* Gratis verzekering. 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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 
420875 / Bank 47.35.68.705 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

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


alburn Nederland 
I t /mV (1852 2004) 

met M C Eschet stropdas 
cadeau (t wv € 49 50) 

C € 250 
(normale pnjs € 306 ) 

TOPAANBIEDING SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD! 

NEDERLAND POSTFRIS NEDERLAND POSTFRIS KERSTSET 2005 KERSrSET 2005 

5 kwaliteitsseries onvoorstelbaar goedkoop! 

Nederland 1947 
Kmderzege s 
nrs 495/d99 
luxe postfns 

cat w € 6 SO 
■H nü voor € 2 95 

Nederland 1950 
tomerzegels 
nrs 550/5S5 
luxe postfris 
cat w € 72 

Nederland 1959 
Kmderzegels 
nrs 731/735 
luxe postffis 

catw €12 20 

Nederland 1960 
Zomeriegels 
nrs 738/742 
luxe postfris 
C3t W € 24 

I nu voor € 34 95 C nu voor € 5 95 H nu votw € 11 95 

Nederland 1963 
Zomerzegels 
nrs 786/790 
luxe poslfns 
cat w e 10 

■ nu voor € 4 9S 

Kerstset 2005 met alle 8 euromunten én een 
Spectale kerslpenning geslagen door de 
Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht 

Officiële uitgave 
Wettig betaalmiddel 
Gelimiteerde oplage 
Elke set voorzien 
van uniek nummer 

KERSTSET 2005 

/^ Kerstset 2005 met 8 euromunten 
en bi metalen kerstpenning 
Oplage 1000 sets € 29 

Kerstset 2005 met 8 euromunten en 
zilveren kerstpenning 
Oplage 100 sets € 110 

Kerstset 2005 met 8 euromunten en 
gouden kerstpenning 
Oplage 25 sets € 550 

TOPAANBIEDING 

Te DAG EN\ 

ESELECTEERD! 

' D A G ENVELOPPEf 

Een stukje geschiedenis * ^ 
Sinds 1950 IS de NVPH verantwoordelijk voor de uitgifte van de Ie dag envelop 
Bij elke bijzondere emissie van Nederlandse postzegels geelt de NVPH een 
speciaal ontworpen envelop uit met daarop de betreffende postzegel en/of 
serie door TPG Post voorzien van een uniek officieel poststempel met de aan 

^ duiding eerste dag van uitgifte 

Ie Dag Enveloppen blanco zonder adres, nu extra voordelig! 

I960 t/m 1969 compleet Nrs E 42/101 Cat w € 763,50 nu voor € 4 9 5 ^ 
1970 t/m 1979 compleet Nrs E 102/179a Cat w € 462,65 nü voor € 210 / Si 
1980 t/m 1989 compleet Nrs E 180/269a Cat w € 238 50 nu voor € 99 
1990 t/m 1999 compleet Nrs E 270/411 Cat w € 678 60 nu voor € 345 
2000 t /m 2004 compleet Nrs £ 412/508 Cat w € 658 25 nu voor € 395 

F Complete collectie 1960/2004 Nrs 42/508 Cat w € 2801,50 nu voor € 1399 

t 

TOPAANBIEDING SPECIAAL VOOR U 
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België 
Finland 
Frankrlik 
Griekenland 
Duitsland 
leiiand 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Spanie 
San Marino 
Monaco 

serie van 
serie van 
serie van 
sene van 
serie van 
serie van 
serie van 
sene van 
serie van 
sene van 
sene van 
sene van 
sene van 
sene van 

Vaticaanstad sene van 
opbergmap euromunten 

0PAANBIEOIN6 SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD! 3PAANBIEDING SPECIAAL VOOR U 

alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 
alle 8 euromunten 

€ 275 
€ 385 
€ 9 50 

Reageer snel en bestel: tel. 0206222530, fax 0206222454, email info@theopeters.com 

mailto:info@theopeters.com


1 

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

s H 
B 

^mBpHiteffl ^HM 
i ^ H ^ 

4 1 , -
6 6 , -
12,— 
15 — 
8 6 , -

3 7 5 , -
7 6 , -

144 — 
32,50 
7 9 -

61c+Cert XX 

77 XX 
78 XX 
79 XX 
80 XX 
81 XX 
82/83 XX 
84/86 XX 
87/89 XX 
90/94 XX 
95 XX 
96 XX 
97 XX 
98 XX 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102/03 XX 
104 XX 
105 XX 
106 XX 
107/09 XX 
110/13 XX 
114/20 XX 
121/28 XX 
129 XX 
130 XX 
131 XX 
132/33 XX 
133AXX 
134/35 XX 
136/38 XX 
139/40 XX 
141/43 XX 
144/48 XX 
149/62 XX 
163/65AXX 
163/65BXX 
166/68 XX 
169/76 XX 
177/98 XX 
199/02 XX 
203/07 XX 
208/11 XX 
212/19 XX 
217 A XX 
220/23 XX 
222B XX 
223B XX 
224 XX 
225/28 XX 
229/31 XX 
232/35 XX 
236/37 XX 
238/39 XX 
240/43 XX 
244/47 XX 
248/51 XX 
252/55 XX 
256 XX 
257/60 XX 
261/64 XX 
265/66 XX 
267/68 XX 
269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 

6 2 0 -
—,— 

225 — 
5 7 5 , -

1500,— 
6 5 , -
16 — 

550 — 
3 1 -
1 2 , -
2 6 , -
2 6 , -
6 5 -

130,— 
320,— 
600 — 

1 5 0 0 -
1 5 0 -
2 5 0 , -
300 — 

4,50 
210,— 

14,— 
56,— 
85 — 
6 0 , -

5 0 0 , -
2 7 5 , -
150 — 
150,— 

6 0 , -
1 6 6 , -

15,— 
18,— 
6 8 , -

955,— 
395,— 
375 — 

1 5 , -
13,50 

5 1 0 , -
24 — 
49,50 
22 50 

1 2 0 , -
98,— 
35 — 
12,— 
8 8 , -
3 6 -
55,— 
49 50 
4 8 , -

335 — 
5 5 , -
8 0 , -

1 6 0 -
88,— 
40 — 
22,— 
9 5 -
7 5 -
40,— 
4 5 , -
2 4 , -
72 — 
75,— 
46,— 

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

534/37 XX 

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

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

P r i j sac t ie f ! 

356/73 XX 95-

8 0 , -
57,50 
11,— 
42 50 
8 , -

3 3 -
3 0 -
27 50 
1 0 , -
2 8 , -
27,50 

8 50 
12,50 
27 50 
1 8 , -

3 2 5 -
31 — 
26,— 
95,— 
24,— 
3 0 , -
28 50 
7 2 , -

9,50 
1 2 -

6 50 
7,50 
3,— 
1,50 
6 , -

1 6 6 , -
1 2 0 , -

1,50 
— 70 
8,— 
1,— 
1,75 
2,25 
5,50 
4,90 
190 
8 , -

5 0 -
8 5 , -
3 5 , -
4,75 
3 — 
4,50 
150 
2,50 
4,— 

11 — 
1 7 8 , -

6 2 5 , -

10 — 
6 50 

12,50 
1,50 

36,— 
5 5 , -

6,75 
1 8 , -
22 50 
1 6 , -
17,— 
2 — 

12 50 
6 50 

66,— 
9 25 

- 5 0 
16,— 
12 — 
14,— 
20 — 
9 50 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonde 
echtheid, duurdere soorten met foto-certi 
geldig voorzover de voorraad strekt Bij c 
Postgiro 271040 Porto extra, ec hter franc 
winkel, bezoek gaarne na teief afspraak 

J.H. i \CK 
R0SENDAEL2-1121HH \M 

fosfor 
465b/634b xx 

12,— 
641/45 XX 21 ,— 
646 XX 2,— 
647/48 XX 3,75 
649/53 XX 1 2 , -
654+660 XX 1,75 
655/59 XX 1 5 , -
661/65 XX 9,50 
666/70 XX 12,50 
671/75 XX 22,— 
676/80 XX 8 — 
681/82 XX 6 8 , -
683/87 XX 8 50 
688/92 XX 1 0 , -
693/94 XX 4,— 
695/99 XX 5,50 
700/01 XX 12,— 
702/06 XX 10 — 
707/11XX 12,50 
712 XX —75 
712b XX 6,75 
712 f XX 2 5 0 , -
712bfxx 2 7 0 , -
713/14 XX 3,— 
715/19 XX 7,50 
720/21 XX — 90 
722/26 XX 11 ,— 
727/28 XX 9,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 6,50 
736/37 XX 2,50 
738/42 XX 1 2 , -
743/44 XX 4,50 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 10 — 
enz leverbaar 
gaarne manco-lijst 
Automaatboekjes 
postfris 
1 H 4,— 
1 Mx 12,— 
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6 -
2 Mx 2 0 , -
2 My 1 1 , -
2Mz 1 1 , -
3y 1,75 
3a 2 — 
4y 175 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 7 8 -
6 c 2 4 , -
6 d 2 4 , -
6 e 5,50 
6 eF 1 50 
6 fFp 3,50 
6fFq 15,— 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3 75 
8 a 625 
8 aF 6,25 
8 b 6,50 
8bF 1 5 , -
8 c 2 7 , -
8 cF 34,— 
9 a 9,— 
9 aF 6,— 
9 b 80,— 
9 cF 3 9 , -
9 d 6 0 , -
9 dF 3 5 , -
9 e 4 0 , -
9 eF 9 8 , -
9f 5 5 -

r plakker, org gom m 
icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2 
0 levenng vanaf € 1 £ 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. ( 

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

59,— 
17,— 
17 — 
10,— 
4 50 
5,25 
7,25 

12 — 
9 -

11 ,— 
9,— 

12 — 
4,50 
4 50 
3 , -

enz leverbaar 
ook Telblok 
prijslijst 
op aanvraag 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3xx 
4 XX 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/41 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a XX 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

9 7 5 -
145 — 
125,— 

16,— 
6 6 , -
24,— 
66 — 

280,— 
1 4 8 , -
3 1 0 , -
170 — 
1 6 6 , -

9 8 , -
48 — 
84 — 
48 — 
95,— 
88 — 
8 5 , -

4 5 , -
5 4 , -
4 5 , -

520 — 
24,— 
8 8 , -
—,— 
—,— 

278 — 
32 50 

8,50 
2 1 , -

1 2 5 -
360,— 

38 — 
4 0 , -

80a/105axx 

Luclitpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5a XX 
6/8 XX 
9xx 
9 a XX 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+ 
Cert XX 
Internering 
1/2+Cert X) 
Dienst 
1/8 xx+Cert 

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

144,— 

1 5 0 , -
1,50 
4 -

4 2 -
4 8 , -
4 8 , -

1 — 
325,— 

3 — 

950,— 

4 8 8 , -

5 5 0 , -
6 6 , -
—,— 

XX 
4 2 5 -

et volle garantie van 
in overleg 

)ü, - -/- 2% 
Aanbod 
korting 

0,- opdracht Geen 

)20-4823966 

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-FAEROER-

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 R O N H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren [iuj-uij 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ ^ 
http://pzhronh.filasoft.nl E-maiI pzhronh@bart nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

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

WWW.KIENH0RST.COM 
GOUD 

WEER OP 
TOPNIVEAU 

Uw postzegels 
zijn goud waard. 

Ruil nu uw 
gouden munten in 

voor topzegels. 

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

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

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.postmunt.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl


Deutschlands Ältestes Briefmarken-Auktionshaus 
Duitslcnds oudste Postzegelveiling - Één von de meest 

gerenommeerde veilinghuizen ter vs^ereld 

Enkele opbrengsten van onze laatste veil ing 

Inleveringen van kv/alitatief goede losse 
nummers en verzamelingen, evenals voorraden en 

nalatenschappen zijn voortdurend mogelijk. 
Bij kostbare collecties is bezoek, advies en 

overdracht aan huis mogelijk. 
Neem telefonisch of schriftelijk contact met ons op ! 

H E I N R I C H KÖHLER A u k t i o n s h a u s G m b H & C o . KG 
Wilhelmstr. 48 • 65183 WIESBADEN • DUITSLAND 

phone +49-611-39381 • fax 39384 
w w w . h e i n r i c h - k o e h l e r . d e 

auction@heinrich-koehler.de 

mailto:auction@heinrich-koehler.de


Stomp Album Studio Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

ts«l) ^ 

• Ontwerpsoftware voor pagina's van postzegelalbums 
• Ideaal voor motiefverzamelaars of als voor uw verzameling geen 

voorbedrukte albums bestaan 
• Wizards om automatisch zegels te plaatsen en uit te lijnen 
• Profielen om de opmaak van uw pagina's vast te leggen 
• Teksten en afbeeldingen toevoegen aan zegels W A ^ 
• Kaders en lijnen om uw pagina in te delen ^ 

_ slechts 
Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een gratis 
evaluatie-versie of maii voor meer informatie naar 
support@stampalbumstudlo.nl of bel buiten kantooruren 
075-7717807. 

€50 *ffC 

X^ICKXKJß 

TE KOOP GEVRAAGD! 
COLLECTIES/PARTIJEN 

POSTZEGELS EN MUNTEN!! 

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

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

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

Veilingshuis 
PASSON 

INKOOP - VERKOOP- TAXATIE - POSTZEGELS 
OUDE ANSICHTKAARTEN EN BRIEVEN - MUNTEN 

Wij veilen elke week 

Keizershof 17 6834 DG Arnhem 
tel. 026-3210013 fax 026-3214110 

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

Onze 105® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 25 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deun/vaarder J. Venema. 
In onze 105® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 23 februari van 13.00-18.00 
vrijdag 24 februari van 13.00-21.00 
zaterdag 25 februari van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
begin juni, september en eind november 2006. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere Inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veiling-catalogus gratis toe. 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:support@stampalbumstudlo.nl
mailto:jldetroye@hotmail.com
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


Jaargang 84 februari 2006 nr. 945 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De PostKoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch — ^ j 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 1 T^ r l f\'t J / | 
'Filatelie' bevat  buiten verantwoor ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
delijkheid van de redactie  de officiële ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten  Verenigingen UJt de wereld van de filatelie 
NBFVendeNVPH informatiepagina's. Q8/QQ 
'Filatelie'verschijnt omstreeks het Nièüwop'hêtpöstk^^^ 
midden van elke maand (niet in juU). JQO 

^, , Verzamelgebiecl Nederland 
Hootdredacteur: IO2/102 
AadKnikmanAilP . véVzaméïgëbTéd België 
Klipper 2,1276 BP Hulzen. ° ° IOA/IOS 
Telefoon: 0355254391 BÖHvöóVkïéinëannöncës 
Telefax: 0355240926 j ^ . 
Email; philatfliwatip.tii Pns'twäärde'jriiickpn 
website: .i . . ,^tel,e..s " ° ! ^ „ _ „ ' . I06/107/108 
Advertentieverkoop: Komt er een Nederlandse Mozartzegel? 
Bureau deTroye „■•■;• iK"' i ' ' ^°^ 
Prieelvogelwegs, i349CGAlmere FOStzegeiDOelqes 
Jeanine de Troye ;■••■•, I Io ; i I i ; i I2 
Telefoon: 0365384528 Luchtpostnieuws 
Telefax: 03653 84880 "••••,■•;• y: •: :•••,• ^'^ 
mft®)biire(iudHrouf til Kruisboogschieten: een oude en nobele sport 

113 
Abonnementen en bezorgklachten: De Posthoorn  jaargang 5 5  februari 2006 
Abonnementenland 114/115/116/117 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Maximafilie 
Telefoon: 025131 39 39 IIo 
Telefax: 0251310405 Jean Meijntz: carnavalist en filatelist 
Email: abosenJice(a)clboland.n! 120/121 
Website: uiuiui.aboland.nl Filatelistische evenementen 

122/123 
Adreswijzigingen; Nederlandse stempels 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 123 
secretaris van de vereniging waarvan Informatiepagina's van de NVPH 
u lid bent. Individuele abonnees 124/125 
(jaarlijkse betaling aan de Stichting) vérzü'iid envërdëéld: de publieke omroep in Nederland 
zenden hun adreswijziging aan de 126/127/128/12Q 
administratie {zie 'Abonnementen'). Ëondspagina's 
'Hoe word ik abonnee!' Lëzërspöst' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: j52 
1. een collectief abonnement: Honderdjarige doëthëtnögbëst 
U kunt lid worden van een vereniging j o o 
die bij'Filatelie'is aangesloten (zie Wijïazën vöör'ü 
Verenigingsadressen elders m dit ' 12AII^^ 
nummer). Het abonnementsgeld is Vpi^akiriiJën herkennen 
dan inbegrepen in de contributie die u vervaismgen nerKennen 
aan de vereniging betaalt. ^i'^",'"^\\'{C"'ïC^'^ ^ 
2. een individueel abonnement: ^lenwe Uitgiften ö , , , , , / , 
Voor een individueel abonnement kum "  v  rv 138/139/140/141/142/143/144/145 
u zich  met uitzondering van België  üOeKenpianK 
aanmelden bij Abonnementenland in :• •.■••;• ^45 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor Thematisch panorama 
€22.70 (Nederland), €36.20 (buiten •■■,•■: 14O/147/140 
land, standaard) of €58. (buitenland, Kleine annonces 
priority). Een individueel abonnement ^5° 
kan per de eerste van een willekeurige 
maand ingaan; het loopt minimaal eén R i l / l ^ t / n n F l ^ a C r i T K l 
Voor het opzeggen van uw abonne

ment: zie 'Opzegging abonnement'. ^^^ ^al de Nedelandse publieke omroep er 
Belgische abonnees in de toekomst uitzien? Veel is nog onzeker, 
Woont u in België? Dan kost een maar het lijkt buiten kijf te staan dat de 
op°reke!Iinĝ o1)ô ^̂ ^̂ ^̂  barometer zwaar weer aangeeft voor de 
Penningmeester Filatelie, Brussel; publieke televisie en radiozenders. Voor 
vermeld duidelijk het adres waarnaar j^ff Groeneveld aanleiding om eens te 
het blad moet worden gezonden! . , , ,, . . 1 1 1 

Zien hoe het allemaal begon. Verdeeld en 
Opzegging abonnement: verzuild' is de titel van zijn 'omroepbijdrage' 
Een individueel abonnement kan aan . ,. ^.■, ̂  ,. 
het eind van de lopende abonnements ■" dit nummer van Filatelie. 
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 
Bestuur: 
voorzitter; 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris. 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penriin^ meester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
34.000 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

Filatdie 
Mozart 

In de loop van dit 
jaar zullen vele 

postadministraties 
de kans aangrijpen 

om een mooie 
Mozartzegel uit te 
geven. En Neder

land? Waarschijn
lijk komt het er niet ;: 

van  en waarom 
eigenlijk niet? 

Meijntz 
Jean Meijntz 

beleefde 3 februari 
een prachtige dag: 

de door hem zo 
innig gewenste 

Nederlandse 
Carnavalszegel 

kwam aan de 
loketten  in de ver
momming van een 
MooiNederland

zegel, dat wel. 

1 2 0 

Advertentieindex 

M0ller Therchilsen 133 
Julius M0ller 

Therchilsen is de 
geestelijke vader 
van de beroemde 
golflijnzegels van 
Denemarken. De 

emissie vierde 
eind vorig jaar 

zijn honderdste 
verjaardag  en daar 
deed Danmark Post 

uiteraard iets aan. 

Ackermann 88 
ApeldoornsePostz.handel 88 
BredenhofPostzegelimport 151 
DAVO 133 
Dutchstamp 93 
Europost, De Dieze loi 
Friesland. Postz.v. 90 
Geertzen Philatelie loi 
Heinrich Köhler 89 
Herscheit Ron pzh 88 
Hollandse, De 92 
Hollands Glorie 94 
IJssel& Lekstreek loi 

Kienhorst pzh 88 
Lodewijkpzh 92 
Mastrigt, van Safe 94 
Meinhardt loi 
Mondial Postz.v 95 
Nijmeegse pzen mh 92 
Nijs, Wim de 149 
IvTVPH 137 
Peters, Theo 87 
Postbeeld 133 
PostmuntSS 92 
Postzegel, De 149 
Postzegelhoes, Het 90 

Postzegel Partijen Centrale 119 
Quirijns, Postz.h. de Troye 90 
Rietdijk 86 
Ruiter, De 150 
Stamp Album Studio 90 
Thematische Filatelie 149 
Tieman, Willem 9697 
Veilingshuis Passon 90 
Vergossen, Ruud 149 
Verzamelend Nederland 92 
vliet. Van 94 
Wiggers de Vries, Postz.v. 152 
Zeist, pzh 94 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 
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JEEOr Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdsch riften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uit̂ euersuerbond NUV 

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



POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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 ! 

fiEMS EBIf 
'/.\-^^ 
/ . "^/r. 

ZIE DE BON 
IN DIT BLAD 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

18-19 maart 2006 
f'«* '̂̂ vv*6 VAN 9:30 -17:00 UUR 

, . ' ? 2 Ä « GROTE VEEMARKTHAL 
SS>'''' UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg nabij rotonde De Berenkuil en A27 
Er IS 2,75 km tafel aanwezigi E N T R E E : €3,50 

Inlichtingen bij de organisator Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

DE H O L 

Q 

Veiling Nr. 91 
wordt gehouden 

op zaterdag 25 maart 2006 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

http://www.postmunt.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Wij bieden U de nog hogere prijzen 

Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 2004 
COMPLETE JAARGANGEN, INCLUSIEF DE BLOKJES 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

375.-
130.-

16.-
19.-

115.-
70.-

34.-
88.-
89.-
84.-
87.-
55.-
74.-
74.-

109.-
96.-

102.-
130.-
80.-

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

50 zegels 
49 zegels + 1 blok 
50 zegels + 1 blok 
58 zegels + 1 blok 
61 zegels + 2 blokken 
65 zegels + 2 blokken 
68 zegels + 2 blokken 
67 zegels + 2 blokken 
69 zegels + 4 blokken 
71 zegels + 6 blokken 
71 zegels + 5 blokken 
69 zegels + 4 blokken 
74 zegels + 4 blokken 
77 zegels + 5 blokken 
78 zegels + 4 blokken 
81 zegels + 4 blokken 
85 zegels + 5 blokken 
80 zegels + 5 blokken 
87 zegels + 5 blokken 
94 zegels + 14 blokken 

€ 120 
€ 180 
€ 153 
€ 146 
€ 160 
€ 156 
€ 124 
€ 66 
€ 95 
€ 160 
€ 270 
€ 187 
€ 229 
€ 260 
€ 240 
€ 240 
€ 250 
€ 250 
€ 250 
€ 287 

Voor prijzen diverse losse series, zie onze website www.dutchstanip.nl. 

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 € 5500. 
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2004 € 6300.-

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, ronder plakker of plakkerresten. Mooi gecentreerd. Blokjes zonder vouwtjes 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk 

Betaling: Per omgaande. Contant of op bank- of girorekening 

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 

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


Postzegel e n Muntenhande l r± 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

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

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

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkeling nalatenschappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - IMUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥Mlir 
KIJK OP VVWW.PZH-VANVLiET.NL 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wi| zi|n gespecialiseerd m veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige v/inkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t m vri|dag 11 00-17 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 IM UGCHELEN 

Tel 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

FIUVTEUE'S WEBSfTE? 
FILATELIE S WEISITE? 
FtUTELIE W S 

www.fiiatelle.ws 

i 
SHPE Testapparatuur 
SHFE Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electr ische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope, tiet 
eerste optisctie electnsche watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

Naast watermerken, kunt u papieronregel-
matigheden, reparaties, dunne plekken en 
dergelijke ontdekken 
Signoscope Tl 9886 € 172,50 
adapter Tl 9887 € 1 5 -
Signoscope T2 9875 € 77,50 
adapter T2 9876 € 12,50 

PERFOtron/c "^^'^''Q^'^^ii^^ 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronisctie weg 

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

PERFOfran;c nr. 9 8 5 0 

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

Voor liandel portvrij boven € 75,- excl. BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,-. 

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 

http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.fiiatelle.ws
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl


Naverkoop uit onze j anuariveiling 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maand februari plaats 
* Kijkt U eens op www.mondialstamps.nl daar vindt U de naverkooplijst en de gehele veilingcatalogus 
* Wilt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 
* Dagelijks kunt U inzenden. Vrijblijvende taxatie en U krijgt een schriftelijke bevestiging over de inzetprijzen 
* Alle betere zegels worden door ons gekeurd en voorzien van een fotocertificaat, dit resulteert vaak in een hogere 

opbrengst 

Wij zoeken frankeergeldige zegels voor een aantal buitenlandse relaties 
Prijzen in euro's per 100,- nominale waarde 

Bund € 80,-per € 100,-nominaal * Liechtenstein vanaf 1996 €40,-per Sfr. 100,-
Groot Brittannië € 80,- per £ 100,- nominaal * USA € 45,- per $ 100,- nominaal 
Guemsey,Jersey,Man € 50,- per £ 100,- nominaal * Zwitserland € 40,- per Sfr. 100,-

Eventuele andere landen a.u.b. aanbieden. 
Tot ziens in Deventer. 

MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

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


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

NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs 1 t/m 116 100% com
plete verz catw € 528,65, postk prijs € 203,92 Nu € 125-
NEDERLAND frankeergeldige postzegels: engrospostje lagere waar
den (tot en met f 1 -) ten dele in vellen/veldelen vanzelfsprekend de toe
slagen NIET geteld, frankeerwaarde ruim € 250,- Nu € 175.-
NEDERLAND1«dagenveloppen(FDC's)E50toten met E302a 100% 
complete luxe collectie onbeschreven incl de betere El 29a, El 36a, 
El 44a en El 53a etc (catw NVPH2004€ 1 304,30,291 enveloppen) 
Nu € 250.-
NEDERLAND POSTZ.MAPJES nrs 1 t/m 255b 100% compleet 1982 
t/m 2001 272 stuks cat w 2006 € 1 391,40 postkantoorprijs € 504,92 (= 
f 1 112,70) Spotkoopjei Nu, met te geloven SLECHTS € 295.-
NEDERLAND 1872/ca 2000 fantastische partij om uit te zoeken "rijp en 
groen" vol avontuur, incl klassiek, hoge waarden, vele complete post-
frisse/ongestempelde senes, absoluut onuitgezocht op plaatfouten, 
stempels etc , etc cat w ruim € 5 000 - Prachtkoop voor 'n vnenden-
prijsje € 350.-
NEDERLAND POSTWAARDESTUKKEN: coli /partij € 355.-
NEDERLAND ca 1872/2000 grote supergezellige uitzoek-partij onge
plukt "rijp en groen" incl veel nuttig en bruikbaar materiaal (cat w 
ca € 6 000,-) Nu € 450.-
NEDERLAND 1852/2002 (O/x/xx) stockboeken ongeplukt uit buitenland 
afkomstig waarin naast zegels 2° keus ook veel prima waarden in aantal
len en bruikbaar materiaal, ook postfrisse complete series etc (cat w ruim 
€ 7 500,- zeer interessante koopi) Nu € 495.-
NEDERLAND automaatboekjes (xx) 1964/ca 2000 incl vele betere 
cat w € 3 000,- Nu € 550.-
NEDERLAND 1981/2004 (xx) in 3 luxe Importa-banden (vanzelfspre
kend met geteld) postkantoorprijs zegels € 888,-, 780 postzegels en 
173 blokken/velletjes/boekjes. Nu € 725.-
NEDERLAND penode 1852/ca 2000 fantastische avonturen coli /partij 
om uit te zoeken incl vele postfnsse complete series, zakjes, dozen, verz , 
restanten etc etc "rijp en groen", absoluut ongeplukt op stempels, 
plaatfouten etc , ook Overzee en buitenland, cat w ruim boven de 
€ 35 000,-, super gezellige ramsch-partij waann ook mooi klassiek, zeer 
geschikt voor o a handel/rondzending etc etc Spotkoopje' €1.400.-
NEDERLAND 1852/1939 leuke partij om uit te zoeken, diverse kwalitei
ten, ook postfris zonder plakker, hoge cat w i Zeer geschikt voor 
handel/rondzendverkeer, beslist uitstekende winstmogelijkheden' 
Spotkoopje' € 1.500.-
NEDERLAND complete vellen periode 1977/1985 (xx) engrospost post
kantoorprijs € 3 022,15 (= f 6 660,-), nominaal € 2 545,70, cat waarde 
€ 7 570,- Nu € 1.850.-
NEDERLAND 1945t/m1980(xx) postfris-verz in luxe Leuchtturm-album 
incl 518/537 porten Lp12/13(catw ca € 5 000,-, 810 zegels en 
19 blokken) Nu € 2.000.-
NEDERLAND FDC's: partij/collectie waarin o a sterk 50er-jaren ook vele 
bijzonderheden/specialiteiten etc Zeer geschikt voor handel, specialist, 
wederverkoper etc , etc Belangrijke prachtkoop, spotkoopje' €2.150.-
NEDERLAND en Overzee, incl Rep Ind en Rep Sunname gigantische 
partij om uit te zoeken waarin naast met hoogwaardig materiaal ook tal
loze betere postfrisse series, FDC's, automaatboekjes etc , etc Ook vele 
ongestempelde complete series periode 1925/1939, portzegels, roltan-
ding (diverse kwaliteiten) Cat w minimaal € 50 000,- Nu € 2.500.-
NEDERLAND ca 1880/1960 (x/xx) handelaren-post overwegend in com
plete ongestempelde/resp postfrisse series ook e e a met dubieuze 
gom/diverse kwaliteiten Vele goede senes aanwezig o a nrs 134/135, 
136/138, 177/198, 236/237, 244/247, 257/260, 346/349, 356/373 
402b/403b Lpl 2/13 etc , etc , etc (alles geteld cat w € 25 558,-) 
Voor perfectionist wat minder geschikt, echte zeer mooie, belangrijke 
prachtkoop!) Nu € 2.550.-

18) AFGHANISTAN tot 1970 fantastisch mooie postfr verz in insteek-
boek € 250.-

19) ALGERIJE, Marokko, Tunesië (Mahgreb) grote, veelzijdige avonturen-
partij incl postgesch brieven, kaarten etc incl belangnjke klassiek 
Prachtkoopi € 500.-
ANDORRA (Frans en Spaans) geweldig leuke partij om uit te zoeken 
Prachtkoop! € 150.-
BELGIE 1849/ca 2000 leuke, veelzijdige partij/collectie om uit te zoeken 
incl mooi klassiek Prachtkoopi € 200.-
BELGIEca 1860/1990 avonturenpartij/collectie incl zeer veel postfris, 
"rijp en groen", ongeplukt, ENORM hoge cat w ' Spotkoopje' € 550.-

23) BELGIË 1945/2005 (xx) zo goed als complete postfns-verz incl blok
ken (cat w ca € 8 500,-) € 3.550.-
BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 grote partij om uit te zoeken 
Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 180.-
BOLIVIA: collectie/partij mol mooi klassiek € 200.-
BULGARIJE ca 1947/1975 (xx) postfns-verz in complete senes incl 
vele ongetand etc (ca 2 000 zegels') € 595.-
CANADA: uitzoekpartij € 275.-
CHINA1949/ca 1959 verz incl doubletten € 3 5 0 . -
DENEMARKEN: coli /partij ca 10 000 zegels € 350.-
DUITSLAND (w)&Berlijn etc. postwaardestukken € 175.-
D.D.R. ca 1945/1990 collectie/partij incl vele complete postfrisse senes, 
alsmede cunositeiten etc Belangrijke, veelzijdige prachtkoop, ENORM 
hoge cat waarde' € 250.-
DUITSLAND (Bundesp , W BerI etc ) periode ca 1945/2000 overw 
O gigantische partij/verz om uit te zoeken incl talloze complete 
senes/blokken etc , zeer veelzijdig en interessant ENORM hoge cat w , 
spotkoopje' Nu € 250.-

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

20) 

21) 

22) 

24) 

25) 
26) 

27) 
28) 
29) 
30) 
31) 

32) 

33) 

34 

35; 

36; 

37 

38! 

39; 

40' 

41 

42; 

43; 

46] 

49! 

50; 

51 

52! 

53! 

54; 

55) 

56) 

57) 

58) 

59) 

60) 

OUD DUITSE STATEN en Duitse Kolomen prachtige, veelzijdige collec
tie klassiek om uit te zoeken waarin veel prima matenaal, echter geen 
echte grote topstukken Prachtkoop' € 250.-
DUITSLAND & gebieden (in de ruimste zin des woords) veelzijdige, 
hoogst interessante partij om uit te zoeken "njp en groen" waarin o a 
veel infia (uitzoekavontuur'), klassiek, staten en talloze complete post
frisse series etc , etc Spotkoopje' € 300.-
DUITSLAND ca 1872/2004 gigantische coli /partij om uit te zoeken incl 
veel prima materiaal, ook staten, gebieden en vele complete series/vele 
hoog en hoog genoteerd materiaal € 380.-
OUITSE RIJK 1872/1945 gigantische verzameling/partij om uit te zoe
ken, ongeplukt en onuitgezocht op vananten/foutdrukken etc incl vele 
goede zegels en series Belangrijke prachtkoop' (ruim 3 000 zegels, zeer 
gevarieerd) Koopje' € 450.-
D.D.R. 1949/1990 mooie postfris verzameling in complete senes ten 
dele in luxe Davo-albums Prachtkoop' € 500.-
DUITSLAND (West West-Berlijn, DDR etc) penode ca 1949/2002 
onvoorstelbaar mooie collectie/partij uitsluitend in complete postfrisse 
series incl topmateriaal Belangrijke prachtkoop' (postkantoorpnjs 
€ 1 130,-1) € 500.-
DUITSLAND (West-Bundespost) penode 1970/1997 (xx) 100% com
pleet postfns verz in luxe album (1200 versch postz en 27 blokken, 
cat w € 1 850,- Nu € 500.-
D.D.R. FDC's etc ca 1949/1990 belangrijke verz incl vele zeer kostba
re topstukken € 900.-
D.D.R. 1949/1990 grote, belangrijke collectie/partij incl talloze spe
cialiteiten, topseries postfris en veel zeldzaam en ongebruikelijk 
materiaal blokken velletjes etc , etc zeer omvangrijke prachtkoop' 
Spotkoopje' € 1.000.-
DUITSLAND "fundgrube": uitpuilende koffer met prachtig materiaal zo
wel postfris als gestempeld incl topmateriaal en vele zeldzaamheden in
cl talloze complete series en mooi klassiek om uit te zoeken Belangnjke 
prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interessant' € 2.000.-
DUITSLAND en gebieden grote partij om uit te zoeken incl klassiek 
Koopje' € 3.500.-
DUITSLAND: grote winkelvoorraad € 20.000.-
ENGELAND ca 1850/2000 grote coli/partij om uit te zoeken incl mooi 
klassiek en vele postfnsse complete senes (ca 10 000 zegels) ENORM 
hoge cat waarde' € 400.-
ENGELAND: koffer met prachtig matenaal zowel postfns als gestempeld 
incl topmateriaal en vele zeldzaamheden incl talloze complete series en 
mooi klassiek om uit te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig 
en hoogst interessant' €1.850.-
ENGELAND ca 1840/2000 gigantische partij € 15.000.-
ENGELSE KOL.&GEBIEDEN ca 1940/2000 gigantische coli /partij 
vrijwel uitsluitend in complete postfnsse senes € 1.500.-
ENGELSE KOLONIEN & GEBIEDEN penode ca 1850/2000 incl GB 
fantastische collectie/partij € 7.500.-
ETHIOPIE 1894/ca 1990 partij/verz in insteekboek incl cunosaetc 
(ca 500 postz ) € 275.-
FAR-OER: mooie gevarieerde partij w 1 avontuur en sorteergenot, 
prachtkoop' € 200.-
FRANKRIJK ca 1880/2000 (0 /xx/x) gigantische partij/verzameling om 
uit te zoeken incl vele complete senes, zeer veelzijdig en interessant 
Prachtkoop' € 350.-
FRANSE KOL.&GEB.: zowel klassiek als modern, fantastisch leuke col-
lectie/partij om uit te zoeken mol topmateriaal Koopje' € 250.-
GEHELE WERELD periode ca 1930/2005 (xx) coli /partij vrijwel uitslui
tend complete postfrisse senes/bl/velletjes/autom boekjes, incl mooi 
Nederland zeer gevarieerd en interessant € 380.-
GEHELE WERELD ca 1850/2004 supergezellige coli /partij in ca 
100 albums/insteekboeken etc waarin naast massagoed en met hoog
waardig matenaal ook div goede belangrijke collecties mooi veelzijdig 
klassiek alsmede vele, vele postfnsse complete series blokken etc 
Enorme cat waarde, spotkoopje o a zeer geschikt voor handel/weder
verkoop € 1.550.-
GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990- gigantische partij vele landen, col
lecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel massagoed, stock
boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verza
melingen o a West Europa met veel postfrisse senes Hoogst interes
sante, veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, 
prima winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazij-
nopruiming 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.-
GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waann o a zeer belang
rijk "complete postfrisse series" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje, Oost-Europa, Zwitserland, Franse Kolomen Duitsland etc , etc 
Niet te geloven" Ware hoorn des overvloeds zeergeschikt voor hande
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding' € 4.550.-
GEHELE WERELD: verz incl doubletten, ook veel mooi klassiek in ruim 
250(""')albums/resp insteekboeken, ook vele, vele extra's (ruim 300 000 
zegels) € 5.500.-
HONGARIJE periode ca 1945 - 2002 gigantische avonturen-partij incl 
vele complete series, ook topmateriaal, postgeschiedenis, curiositeiten 
Fantastisch leuke partij om uit te zoeken' Fundgrube' € 200.-
HONGARIJE: grote partij om uit te zoeken met klassiek en vele speciali
teiten € 250.-



61) HONGARIJE periode ca 1940/2000 (xx/x/O) grote, belangrijke partij/ 
collectie om uit te zoeken incl talloze complete series, alsmede vele blok
ken en hoog genoteerd materiaal ON-getand Prachtkoop' € 350.-

62) HONGARIJE periode 1871 /ca 1940 belangrijke partij/verzameling uitslui
tend oud materiaal mei talloze klassieke pronkjuweeltjes € 10.000.-

63) REP.INDONESIE (alsmede wat Ned Indie) partij/verzameling om uit te 
zoeken mol veel prima materiaal en talloze complete postfrisse series zeer 
gevarieerd, belangrijke prachtkoop voor n vriendenprijsje Nu € 200.-

64) IRAK ca 1918/1990 collectie/partij om uit te zoeken €150 . -
65) IRAN/PERZIE: collectie/partij incl mooi klassiek € 300.-
66) ISRAEL 1948/ca 2002 gigantische grote/veelzijdige collectie/partij om 

uit te zoeken, onuitgezocht op afwijkingen/foutdrukken etc vifaarin o a 
vele complete postfrisse series met z g "full-tab' zeer interessante 
prachtkoop, spotkoopje' € 200.-

67) ISRAEL: grote partij/verzameling overwegend in complete postfrisse 
series met z g "full-tab" incl o a het zeldzame en hooggenoteerde 
complete Anti-Honger velletje 1963 Belangrijke prachtkoop' €2.500.-

68) JEMEN (Noord en Zuid) grote partij/collectie incl topmateriaal en vele 
postfrisse complete series/blokken/velletjes etc om uit te zoeken' 
Belangrijke prachtkoop' € 250.-

69) JORDANIË: partij/collectie, zeer veelzijdig en interessant' € 180.-
70) LEVANT etc penode rond 1900 grote collectie/partij om uit te zoeken 

zeer veelzijdig en interessant incl topmateriaal, ook mogelijk wat 
vals/en-of dubieus materiaal € 2.300.-

71) LIBERIA: collectie/partij incl mooi klassiek €200 . -
72) LUXEMBURG: collectie/partij incl mooi klassiek € 200.-
73) ISLE OF MAN etc belangnjke coli in 2 grote koffers verz /stockboeken, 

albums, restanten, abonementen etc , etc Het betreft een nalatenschap 
van gepassioneerde filatelist, plus al mijn eigen stockvoorraad en grote 
fundgrube-mix Gigantisch geheel voor 'n fractie van de aanschafwaar
de Koopje' Specialiteiten postgeschiedenis klassiek boekjes, 
postw stukken Nu € 2.500.-

74) MONACO: collectie/partij incl mooi klassiek € 200.-
75) NICARAGUA: avonturenpartij incl mooi klassiek € 255.-
76) NOORWEGEN postwaardestukken-verz € 200.-
77) OOST-EUROPA overw vrij modern (xx) fantastisch grote partij uitslui

tend in complete postfnsse series incl veel topmateriaal o a heel goed 
jaren '50 (ruim 1 OOG series, ENORM hoge cat waarde spotkoopje') 
Nu € 750.-

78) OOST-EUROPA ca 1850/2000 uitpuilende koffer met collecties, zakjes, 
dozen, restanten etc , etc , zeer interessant en veelzijdig incl verrassend 
veel schaars en ongebruikelijk materiaal, ook fantastisch klassiek 
Belangrijke prachtkoop' € 1.250.-

79) POLEN: collectie/partij incl mooi klassiek € 200.-
80) POLEN ca 1918/2000 zeer interessante veelzijdige verzameling/partij 

incl topmateriaal € 500.-
81) PORTUGAL grote, fantastische partij/coll incl klassiek om uit te zoe

ken € 250.-
82) PORT.KOL.EN GEB.: fantastisch leuke partij/coll om uit te zoeken 

waarin veel prima matenaal, zeer veelzijdig en interessant' 
Prachtkoop' € 250.-

83) PORTUGESE KOL.&GEB.: belangrijke verz in insteekboeken incl mooi 
klassiek/ook doubl (cat w ca € 7 700,-, ruim 5 000 zegels) € 850.-

84) RUSLAND ca 1860/2000 fantastisch leuke, veelzijdige coli /partij om uit 
te zoeken rijp en groen Spotkoopje' € 150.-

85) 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 series en exclusief topmateriaal (cat w ruim 
€ 15 000,-) Nu € 800.-

86) RUSLAND & Gebieden: uitpuilende koffer met collecties, zakjes, restan
ten etc , etc waarin naast massagoed ook prachtig klassiek en talloze 
complete series ook topmateriaal' (cat w voorzichtig geschat € 
18 000,- plus-plus) € 1.000.-

87) RUSLAND KLASSIEK (tot ca 1950) grote avonturenpartij, zeer veelzij
dig en interessant, smikkelen en smullen voor specialist, mede omdat 
qua franje en sjeuigheid er heel-heel veel aanzit Prachtkoop' € 2.500.-

88) SERVIË 1866/1920 collectie/partij € 200.-
89) SLOWAKIJE 1939/1945 collectie/partij €200 . -
90) SPAANSE KOL. EN GEBIEDEN: fantastisch leuke partij/coll om uit te 

zoeken waarin veel prima materiaal, zeer veelzijdig en interessant' 
Prachtkoop' € 250.-

91) TSJECHOSLOWAKIJE: mooie verzameling in luxe albums uitsluitend 
complete, postfrisse series en blokken/velletjes € 500.-

92) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1990 grote belangrijke collectie/partij 
"njp en groen" incl veel postfris topmateriaal, prachtkoop, ENORM ho
ge cat waarde' € 950.-

93) VENEZUELA: grote verzameling € 700.-
94) VER.STATEN VAN AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote partij 

om uit te zoeken, incl veel avontuur, div kwaliteiten, als totaliteit echter 
hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 320.-

95) VER.STATEN: grote coli /partij "rijp en groen" incl veel klassiek € 2.500.-
96) ZD.AFRIKA & geb.: partij/coll om uit te zoeken incl mooi klassiek € 550.-
97) ZUID AFRIKA en geb etc grote avonturenpartij "rijp en groen" om uit 

te zoeken, belangrijke prachtkoop' € 700.-

98) ZUID AFRIKA en geb etc coli /partij incl vele topstukken € 8.000.-
99) ZUID- en MIDDEN AMERIKA: coli /partij om uit te zoeken waann vele 

verrassingen en veel schaars materiaal incl bijzonder mooi klassiek, 
prachtkoop' € 330 -

100) ZUID AMERIKA: enorme' fundgrube", uitpuilende koffer met prachtig 
materiaal zowel postfris als gestempeld incl topmateriaal en vele 
zeldzaamheden incl talloze complete series en mooi klassiek om uit 
te zoeken Belangrijke prachtkoop, zeer veelzijdig en hoogst interes
sant' € 2.050-

101) ZWEDEN: grote partij rijp en groen om uit te zoeken incl vele complete 
senes en mooi klassiek (ruim 8 000 zegels) € 550,-

102) ZWITSERLAND FDC's etc verz luxe onbeschreven incl doubl en 
vele, vele betere nrs (catw ruim€ 2 500,-plus-plus) Nu €395 . -

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

103) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij eenzijdig massagoed (ruim 
50 000 strookjes) € 125,-

104) AANTEKENSTROOKJES Nederland grote partij om uit te zoeken van 
A tot 2 zeer gevarieerd (ruim 28 000 strookjes) € 155,-

105) AANTEKENSTROOKJES Nederland grote, belangrijke coli/partij van 
A tot Z (ruim 100 000 strookjes) € 500,-

106) ANSICHTKAARTEN etc Kon Hs Nederland mooie verz mol klassiek 
(ruim 500 coli -items waann veel klassiek en hoogwaardig materiaal, 
prachtkoop') € 195,-

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

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

109) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) oven« Nederland penode 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 Belangnjke 
prachtkoop, zeer geschikt voor wederverkoper/veilinghouder/handelaar 
etc (ruim 5 000 kaarten) €1.250,-

110) KOFFIE (thema) verzameling oude prentbnefkaarten, ook plantages 
etc , sluitzegels, reclamematenaal, postzegels etc waann uniek histo
risch matenaal Prachtkoop' € 150,-

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

112) LUCIFERSMERKEN/etiketten grote partij om uit te zoeken € 100,-
113) LUCIFERSMERKEN: grote, belangrijke partij "rijp en groen" om uit 

te zoeken incl mooi klassiek en vele zeldzaamheden (duizenden 
stuks) € 450,-

114) MILITARIA: in de ruimste zin des woords overw op oude ansichtkaar
ten, ook WW l-i-ll cunosa. Veldpost etc , etc , etc € 450,-

115) MUNTEN NEDERLAND Juliana zilver 1954/1970 100% complete col
lectie in luxe cassette incl de twee zilveren lOgld stukken € 75,-

116) MUNTEN NEDERLAND JULIANA: 100% compleet in album, vanzelfspre
kend incl allezilverenguldens, rijksdaalders en 10 gid stukken' € 135,-

117) MUNTEN NEDERLAND officiële FDC-sets in Rijksmunt-verpakking 
1976/2001 100% compleet catw MA € 777,-, Mev netto € 508,50 
Nu € 350,-

118) NEDERLAND MUNTEN PROOFSETS 1982 tot en met 1995 100% 
compleet in de bekende luxe presentatie-cassette, opl slechts 10 000 
sets (cat w M A € 705,-, Mev netto € 487,50 Nu € 395,-

119) MUNTEN NEDERLAND (alsmede wat buitenl en Overzee) gigantische 
collectie/partij om uit te zoeken waann o a mooi klassiek matenaal, 
€ centen, 2€ centen, stuivers rond en vierkant, dubbeltjes, kwartjes, 
gids , rd etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 600,-

120) MUNTEN NEDERLAND 50gld stukken 1982/1998 alleen de FDC's en 
proof/prooflikes 100% complete luxe verz allen in de originele uitgifte 
verpakkingen (18 verschillende f 50,- munten, uitgifte-pnjs ca € 850,-, 
o a jaren 1994 1995 en 1998 schaars opl soms slechts 20 000') 
Nu € 625,-

121) MUNTEN NEDERLAND: partij/collectie w I vele mooie oude zeldzame 
stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot 
o a zeer geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie etc , etc 
incl topmateriaal, spotkoopje' € 1.000,-

122) NOODGELD Duitsland etc 1914/1924 verz in 2 albums, zeer interes
sant fraai en gevaneerd, prachtkoop (ca 1 000 biljetten) € 595,-

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

124) RIJWIELBELASTINGPLAATJES uitzoekpartij 500 stuks incl vele zeld
zaamheden € 2.250,-

125) SIGARENBANDJES incl mooi klassiek grote coli/partij om uit te zoe
ken, zeer veelzijdig, leerzaam en hoogst interessant (vele duizenden 
stuks) € 150,-

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 
willemtieman@yahoo.coin 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 
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HAWAIIAANSE CAPSULE 
WEER TERUGGEVONDEN 

Meer dan honderd jaar 
geleden liet koning 
Kamehameha de Vijfde 
van Hawaii een koker in 
het Aliionalani Hale

gebouw inmetselen. De 
capsule bevatte een aantal 
interessante documenten 
die betrekking hadden op 
de geschiedenis van het 
eilandenrijk, zoals foto's 
en andere afbeeldingen 
van de voorvaders en 
moeders van Kamehame
ha V. En  voor lezers van 
dit blad ook interessant 
 er zaten ook enkele Ha
waiiaanse postzegels in. 
Omdat wèl exact bekend 
was wanneer de koker 
werd verborgen (ig 
februari 1872), maar niet 
waar precies, werd de 
hulp ingeroepen van de 
Universiteit van Denver. 
Professor Larry Conyers 

en een aantal van zijn 
studenten gingen het 
gebouw met moderne 
radarapparatuur te lijf 
en binnen tien minuten 
hadden ze de plek al te 
pakken. En daar bleef het 
bij, want als de capsule 
weer tevoorschijn zou 
zijn gehaald, zou dat 
onherstelbare schade aan 
het (historisch belang
rijke) gebouw hebben 
aangericht. De capsule zit 
dus waarie zat; we weten 
nu alleen wel waar hij, 
als de nood aan de man 
mocht komen (bijvoor
beeld als het gebouw 
gerenoveerd ofverbouwd 
wordt) te vinden is... 

HOLLANDFIIA: NIET IN AMERICAHAI, 
MAAR IN VELUWEHAL BARNEVELD 

Dat de Eindejaarsbeurs 
van 2005 geen doorgang 
kon vinden, meldden we 
u al. We deelden u daarbij 
mee dat er op g, 10 en 11 
juni 2006 een 'vervangend 
evenement' georgani
seerd zou worden: 
Hollandfila. Het lag in de 
bedoehng dat evenement 
in de Americahal in Apel
doorn te houden, maar 
wat blijkt: de bewuste hal 
is op I januari jl. in andere 

^ handen overgegaan. Lo
= pende contracten worden 
^ door de Americahal nage
" leefd, maar 'nieuwkomer' 
= Hollandfila moest helaas 
^ omzien naar een nieuwe 
^ locatie. Dat is Veluwehal 
^ in Barneveld geworden, 
S een alternatief waarmee 
2 de organisatoren van 
^ Hollandjila eigenlijk best 

T ^ tevreden zijn. Wel is het 
Ox evenement met één dag 

bekort: zondag 11 juni is 
er geen Hollandfila. 
Er is besloten om de 
zondag te laten verval
len omdat dit de dag is 

waarop het Nederlands 
voetbalelftal in Duitsland 
zijn eerste WKwedstrijd 
speelt. 
Hollandfila zal dus op 
g en lojunia.s. in de 
Veluwehal in Barneveld 
(Nieuwe Markt 6) worden 
gehouden. De beurs is op 
beide dagen open van 10 
tot 17 uur. Aardig gebaar 
van de organisatoren: 
ter kennismaking is de 
toegang tot Hollandfila 
gratis! 
Later dit jaar wordt in 
Filatelie uitgebreide 
informatie over de beurs 
opgenomen. Overigens 
zijn de organisatoren van 
Hollandfila ook nog bezig 
met de voorbereidingen 
van een Eindejaarsbeurs. 
Als dat evenement defini
tief doorgaat, leest u dat 
ook in dit blad. 

fi 
and 
a 

VERENIGINGS
ADRESSEN 

In januari jl. plaatsten we 
de complete adreslijst van 
verenigingen die bij 'Fila
telie' zijn aangesloten. 
In de afgelopen peri
ode zijn in deze lijst de 
volgende wijzigingen 
doorgevoerd: 

NVPV Arnhem: 
Opgeheven. 

NVPV Boskoop: 
Nieuw secretariaats
adres: P.C.C, de Koning, 
Mozartlaan 55, 2742 BP 
Waddinxveen, telefoon 
0182615136, email: 
pjdekonin5(a)casema.nl 

Postzegelclub Delden: 
Nieuw secretariaatsadres: 
N. Delfos, Hooyerinks
plein 2, 74gi DP Delden, 
telefoon 0743763273, 
emailadres: 
delfosblusse(5)planrt.nl. 

NVPV Haarlem: 
Opgeheven. 

PV Huizen: 
Nieuw emailadres: 
aju1s123@xs4all.nl 

NVPV Lelystad: 
Opgeheven. 

PV RodenLeek: 
Nieuw emailadres: 
scc@fïlatelistenrodcnleek.nl 

Mutaties voor de rubriek 
Verenigingsadressen kunt 
u doorgeven aan: 

Mevrouw E. Braakensiek 
Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

VOOR DE LIEFHEBBER: 
WEBSITE VOL FOUTEN 

Dat er onder lezers van 
Filatehe en bezoekers van 
onze site u;iDU).Jilatelie. 
WS veel belangstelling 
bestaat voor materiaal dat 
we als 'varianten' of'va
riëteiten' omschrijven, is 
ons wel duidelijk, gezien 
de reacties die we op dit 
onderwerp binnenkrij

gen. Helaas hebben we in 
lang niet alle gevallen de 
gelegenheid om u van de 
vondsten op de hoogte te 
stellen. 
Maar geen nood: Arend 
Spijkman onderhoudt een 
site die de ware varian
tenjager het water in de 
mond zal doen lopen: 
uJiüuj.postzeaelfouten.ni. We 
maken u er hierbij graag 
attent op. 

COIUCTC 
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MEEL VERDWEEN ALS 
BIJ TOVERSLAG 

Niet alleen de lezers van 
Filatelie, ook die van ons 
collegapostzegelblad 
Michel Rundscfiau zijn gek 
op postzegels met een 
(ontwerp)foutje. Onlangs 
meldde het Duitse blad 
weer zo'n grafische 
vergissing, ditmaal op 
een zegel uit een blokje 
dat Penrhyn (een van de 
Cookeilanden) al in ig7g 
heeft uitgegeven. 
Het velletje brengt een 
deel van de avonturen 
van Max & Moritz in 
beeld, geschreven door 
Wilhelm Busch. Op 
een van de zegels  het 
exemplaar rechtsboven 
 zien we het in kleurige 
kledij gestoken duo. En 
dat 'kleurige' is vreemd, 
want op het tabje dat bij 
deze zegel hoort staat de 
tekst Da I Nun sind sie alle 
beide rund herum so weiß 

wie Kreide ('Kijk: nu zijn 
ze allebei van top tot teen 
zo wit als krijt'). De scène 
speelt zich afvlak nadat 
Max en Moritz in een 
bak met meel terecht zijn 
gekomen. Die kleurige 
kleding klopt dus niet 
en in de oorspronkelijke 
uitgave van Busch zien we 
de twee jongens dan ook 
spierwit afgebeeld. Michel 
Rundschau: 'Waarschijnlijk 
wilde de ontwerper van 
de zegels de jongens wat 
herkenbaarder maken'... 

'MENS EN FILATELIE': 
IN ERE HERSTELD 

Uit het onlangs gehouden 
onderzoek onder lezers 
van Filatelie kwam onder 
meer naar voren dat 
veel geënquêteerden de 
rubriek 'Mens en Filatelie' 
graag in ere hersteld 

wilden zien. Aan dat 
verzoek geven we gehoor. 
Zo mogelijk in elk num
mer van Filatelie zullen 
we een markant mens uit 
de wereld van de filatelie 
aan u voorstellen. In dit 
nummer: de filatehst en 
carnavalist Jean Meijntz; 
zie pagina 120. 

mailto:aju1s123@xs4all.nl


RESTITUTIE VAN DUBBEL BETAALD 
ABONNEMENTSGELD FILATELIE 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende het gehele 
jaar 2005 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitutie 
van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
2004 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2005 
automatisch op hun 
girorekening gestort; zij 
hoeven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen 
worden in de loop van de 
komende maand bij de 
Postbank ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 
restitutie ontvingen, 

maar daar nu wel voor 
in aanmerking denken 
te komen kunnen vóór i 
april 2006 een briefkaart 
sturen aan de penning
meester van Filatelie; 

H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 

Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de 
verenigingen waarvan u 
het gehele jaar 2005 Ud 
bent geweest. Let op: al
leen verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

NIJNTJE: MET STIP 
GENOTEERD 

De naam Wim Mast zal 
veel verzamelaars van 
plaatfouten heel bekend 
in de oren Winken. En dat 
kan ook niet anders, want 
zijn naam is verbonden 
aan een plaatfoutencata-
logus die velen dankbaar 
gebruiken. Wim meldt 

ons een variant die nu 
eens niet bij de onlangs 
verschenen December-
zegels te constateren valt, 
maar die we moeten zoe
ken in de begin november 
verschenen prestige-
boekjes, gewijd aan het 

sympathieke konijntje 
Nijntje. Het gaat om de 
eerste zegel op het eerste 
inlegvel van twee zegels: 
daar is een wit ringetje 
met in het midden een 
geel puntje te zien (zie bij
gaande afbeelding). 'Het 
is een soort ofFsetringe-
tje,' schrijft Wim. 'Het 
komt eenmaal per acht 
boekjes voor en de afwij
king zat dan ook vijfmaal 
in de veertig boekjes die 
ik heb aangeschaft.' Wim 
wijst verder op een andere 
afwijking bij dezelfde 
zegel: een geel puntje 
onderin het linkeroor 
(voor de beschouwer is 
dat het oor rechts op de 
zegel), een variant waarop 
hij attent werd gemaakt 
door Herbert van den Bos, 
een naam die de bezoe
kers van de website van 
Filatelie (u)U)U).JïIatelie.u;s, 
waar veel varianten voor 
het eerst worden gemeld) 
ook wel zullen kennen. 

EMISSIEPROGRAMMA 
2006 GEWIJZIGD 

Het emissieprogramma 
voor de eerste helft van 
het jaar 2006 is op enkele 
punten gewijzigd. De 
'bomenzegels'gaan naar 
2007 en de TNT-zegel 
schuift door naar het 
tweede halfjaar 2006. 
Ingevoegd worden een 
Persoonlijke Postzegel in 
vernieuwd concept en een 
velletje met tien Rem-
brandt-zegels. 
Het programma voor de 
komende maanden ziet er 
nu als volgt uit: 
maart en april: zie pagina 
100 van dit nummer. 
I mei: Persoonlijke Postzegels 

200&; velletje met tien 
postzegels van 0.39 euro. 
24 mei: Mooi Nederland 
(Woudrichem); velletje met 
5 zegels van 0.3g euro. 
2 juni: Mooi Nederland 
(SchoonhoDen); velletje met 
5 zegels van 0.39 euro. 
2 juni: Mooi Nederland 
(Enkhuizen); velletje met 5 
zegels van 0.3g euro. 
6 juni: De keuze uan 
Nederland (vel met tien 
zegels (vijf verschillende 
zegelontwerpen) van 0.3g 
euro. 
15 juli: 400 Jaar Rembrandt; 
velletje met zegel van 5.75 
euro en Rembrandtsjamilie; 
velletje van 10 zegels van 
0.3g euro (vijf verschil
lende zegelontwerpen). 

SLECHTS ZEVEN STUKS ONTSNAPTEN AAN 
DE VERBRANDINGSOVEN 

Onder de titel The Great 
Escape ('De grote ontsnap
ping') beschrijft Richard 
Sirot in het Engelse post
zegelblad Stamp Maga
zine van november jl. het 
relaas van een complete 
oplage postzegels van £ i, 
die werd geacht volledig 
te zijn verbrand. Wat was 
er aan de hand? 
Vrijwel alle landen van het 
Britse Gemenebest - en 
dan vooral de oud-koloni-
en - bezaten aan het eind 
van de jaren veertig van 
de vorige eeuw een serie 
postzegels. De afbeel
dingen daarvan moesten 
getuigen van warme, 
zonnige plaatsen, waar 
nijvere bewoners bezig 
waren met het verbouwen 
van allerlei exotische 
producten, of het bewer
ken en verschepen ervan. 
Kortom: fraaie plaatjes, 
rijk aan onderwerpen, 
schitterende kleuren 
en daardoor (tot op de 
dag van vandaag) zeer 
gezocht. 
Dat gold ook voor de 
zegels van Jamaica. Het 
Crown Agents Stamp Bureau 
in Londen, dat een unieke 
plaats innnam bij de pro
ductie en verspreiding van 
postzegels, had het eiland 
tussen ig38 en ig52 voor
zien van een serie post
zegels in waarden van i 
penny tot en met £ i. Nu 
was een pond in die tijd 
veel geld, dus veel werden 

er niet van verkocht. Deze 
waarde werd overigens 
pas in ig4g aan het eiland 
verstrekt. De oplage 
bedroeg 48.000 stuks. De 
afbeelding toonde de teelt 
van tabak en de verwer
king ervan tot sigaren. 
De tabaksindustrie stond 
toen nog niet in zo'n 
kwade reuk als vandaag 
de dag het geval is. 
Toen koning George VI 
in 1952 stierf, bestelde 
en verzond het Bureau 
een nieuwe complete set, 
waarin de beeldenaar van 
de koning was vervangen 

Maar toen het Bureau in 
ig55 besloot opnieuw een 
serie soortgelijke post
zegels uit te geven, bleek 
dat met het verstrekken 
van de £ i-zegels met 
het portret van koningin 
Ehzabeth II nog geen 
begin was gemaakt. De 
uitgifte van twee verschil
lende pondzegels in één 
jaar zou zeker tot tumult 
leiden. Goede raad was 
duur. Men besloot voor
lopig pondzegels aan te 
maken en te verstrekken 
met de beeldenaar van 
de overleden koning! Dit 
terwijl nieuwe postzegels 
met de juiste beeldenaar 
op het eiland beschik-

Uiterst schaars: ...£i.-Jamaica met portret Elizabeth II... 

door die van koningin 
Elizabeth II. Zuinig als 
men was, werd bepaald 
dat de 'oude' postzegels 
eerst moesten worden 
uitverkocht, voordat 
men de nieuwe mocht 
verstrekken. Dat besluit 
hoefde als zodanig geen 
problemen op te leveren. 

baar waren. Bovendien 
gaf men opdracht de 
complete eerste emissie 
postzegels van £ i met het 
portret van Elizabeth II te 
vernietigen door middel 
van verbranding. Slechts 
zeven pondzegels ont
snapten aan de verbran
dingsoven. G A. GEERTS 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op mee te 
dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2005 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken op 

filatelistische artikelen die in het jaar 2005 in de 
niet-filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen 
voor bekroning in aanmerking komen. Voordrachten kunt u 

zenden aan de secretaris van de jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31, 2596 VK Den Haag. 

Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld gaan van 
(een kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 12 maart 2006 door de 
secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 



'S&mSR^lSk 
1 EN 3 FEBRUARI: 
fflOOi NEDERUND 

In februari 2005 begon 
TPGPost met het in beeld 
brengen van een aantal 
Nederlandse plaatsen, 
steden en dorpen: tien va
derlandse plekjes kregen 
hun eigen velletje. Dit jaar 
wordt de serie voortgezet 
met tien nieuwe plaat
sen en als alles volgens 
plan verloopt komen er 
volgend jaar nog eens tien 
postzegelvelletjes bij. 
Leiden (i februari) en 
Sittard (3 februari) waren 
in 2006 het eerst aan de 
beurt. 
Een groot verschil met 
de velletjes die vorig jaar 
werden uitgegeven, is het 
uiterlijk: de vormgeving 
komt nu voor rekening 
van pmgpong Design uit 
Rotterdam. De 'IVlooi Ne
derland'zegels van 2005 
werden ontworpen door 
Esther de Vries. 

Wat niet veranderd is, is 
de perforatiekam van de 
velletjes. Hierdoor blijft 
duidelijk zichtbaar dat 
het een reeks bij elkaar 
behorende postzegelvel
letjes betreft. De velletjes 
zijn  en ook dat is niets 
nieuws  weer alleen te 
koop in de desbetreffende 
plaatsen en bij de Collect 
Club in Groningen. 

Leiden 
Dit jaar is het vierhon
derd jaar geleden dat 
Leidens beroemdste 
inwoner  Rembrandt 
 het levenslicht zag. De 
schilder speelt daarom 
een belangrijke rol op het 
postzegelvel van Leiden. 

We zien Rembrandt die 
in grote stappen langs 
de Hooglandse kerk, 
het Academiegebouw en 
de Morspoort gaat. Hij 
draagt zijn penselen in de 
ene hand en in de andere 
twee grote sleutels, at
tributen van Sint Petrus, 
aan wie de kerk in de stad 
gewijd is en die ook in 
het wapen van de stad te 
vinden zijn. 
Ook pm^ pong maakt 
dankbaar gebruik van 
dezelfde collagetechniek 
die Esther de Vries vorig 

jaar toepaste: er wordt 
gespeeld met afmetingen, 
verhoudingen en tijd. 
Dit maakt ook mogelijk 
dat een van de Founding 
Fathers van Leiden over het 
vel fietst. Op de post
zegel doemt achter de 
Morspoort een enorme 
Rembrandttulp op, een 
verwijzing naar de tulpen
manie in de zeventiende 
eeuw. 

Sittard 
Op het postzegelvel van 
Sittard is het carnaval in 

volle gang. In deze stad 
is dit oeroude feest nog 
steeds een essentieel on
derdeel van het sociale le
ven, net als in vele andere 
plaatsen in ZuidLimburg 
en daarbuiten. Een nar 
klimt in de toren van de 
Sint Petruskerk, alsof hij 
wil zeggen: 'Van nu af 
aan is zotheid de hoogste 
deugd'. Een papegaai, 
mascotte van de Sittardse 
carnavalsvereniging 
iWarottc, blaast zó hard 
op de tuba dat er een bos 
bloemen uit tevoorschijn 

10 FEBRUARI: 
'GOING FOR GOLD' 

■" Dankzij TPGPost kunnen 
=. we in deze editie nog nèt 
" een afbeelding presente
== ren van de emissie van 10 
= februari: Going Jor Gold, 
ï gewijd aan de Olympische 
^ winterspelen 2006. Af
^ geheeld zijn Ard Schenk 
i en Yvonne van Gennip, 
2 die onder andere goud 
^ vergaarden in Sapporo 

"TTT en Calgary. Opmerkelijk: 
1 0 0 het blokje is meteen 

speciale techniek gedrukt, 
waardoor het  als het 
blokje heen en weer wordt 
bewogen  net lijkt of de 
schaatsers schaatsen! 

going fox gold 

SfTT 

noderlond 2006 Dcderbnd ?0f« 

0:39 
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o OU den medaille winnaars 
Olympische Winter Spelen 

Sties B*aBKals«> 30Ü0 meier Annie Borckbdt 
1500 nutter Cany Oeljssen 1000 metpi 
Tvonne van Gennip 1500 3000 en 5000 metei 
Piet Kleine iOOOO meiet U s Posimn lOOU 
metei Oiannl Ronune 5000 >>n lO 000 meier 

Aid Schenk 1500 5000 en IOOOO metei 
Ana Schal 3000 in. u i Mariuine Ttnunez 1000 
en ISOO metei Jochem Uytdehaafre 5(XK) en 
lOOOOnietei Gerard van Velde lOtWnictei Bart 
Vildkamp 10 000 nu u 1 KeeeVerkBrii 1500 meter 

H i 

komt. Carnaval gaat 
gepaard met allerlei ritue
len, zoals het huutreednen. 
Links op het vel staat een 
verklede buutreedner in een 
grote ton; hij becommen
tarieert ter plaatse 
bekende personen en ge
beurtenissen op vrolijke 
en komische manier. Vijf 
'dansmariekes' dansen de 
keien uit de straat. In het 
open raam ontwaren we 
het standbeeld dat Loek 
Bos uit Den Haag van 
Toon Hermans maakte. 
De uit Sittard afkomstige 
Hermans zingt de optocht 
toe die over de JVlarkt 
trekt. 

Velletjesontwerpen 
Het is duidelijk dat 
pmgpong graag wil dat 
postzegels veel kijkplezier 
opleveren. De postzegel
velletjes zitten daarom 
boordevol beelden en 
informatie over het 
onderwerp, die de oplet
tende kijker meeslepen 
in zijn fantasie. Leuk is 
de extra dimensie die is 
aangebracht door in alle 
velletjes van 2006 een kat 
en een muis te verwerken. 
In de eerste velletjes zijn 
ze duidelijk zichtbaar, 
later wordt het moeilijker 
ze terug te vinden. 

Overige bijzonderheden 
De zegels zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de Collect Club 
in Groningen, via de 
site u;u;u).tpflpost.n! en bij 
verkooppunten in Leiden 
en Sittard. Voorlopig zijn 
de zegels voor onbepaalde 
duur frankeergeldig. 
De frankeerwaarde van 
de postzegels is 39 
eurocent. 
Oplagen: Leiden 200.000 
en Sittard 120.000 vel
letjes. De zegels zijn 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Print in Haarlem. 

EMISSIEKALENDER 
MAART EN APRIL 2006 

In maart verschijnen geen 
bijzondere Nederlandse 
postzegels. Voor april is 
de planning als volgt: 

4 april 
Zomerzegels 2006 (het 
leesplankje); twee 
postzegelvelletjes met 
drie verschillende 
postzegels van 0.39+0.19 
euro (gegomd). 

28 april 
Mooi Nederland (Vlieland); 
velletje met vijf zegels van 
0.39 euro (gegomd). 

zie ook pagina gg 



éie Cap l̂se postiegelbeurs 
Zaterdag 25 en zondag 26 februari 2006 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

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

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

IJ {FILATELISTENVERENIGING)* 

SSEL & LEKSTREEK' 
De volgende Capelse postzegelbeurzen in 2006 

23 / 24 september en 25 / 26 november. 

Wij hebben voor u een scherpe aanbieding in stockboeken van het 
V'^ klas merk Leuchtturm. 
Voor aanvulling van uw postzegels van vele landen, zowel binnen 
als buiten Europa, kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen ook graag 
uw nieuwtjes zowel postfris als gestempeld. Ook thematische zegels 
behoren tot onze specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi 
voor landen en motieven en supplementen van alle merken. 
Kijkt u ook eens op onze website www.aeertzenphilatelie.nl 
en bezoek eens onze ebay winkel www.stores.ebay.nl/ 
geertzenphilatelie.ni 
Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen 
in binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegen

woordigd. 

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

Tel: 00 31 (0)348 501582 Mobiel: 00 31 (0)653447302 
Fax: 00 31 (0)348 434602 email: geertzen.phila@wxs.nl 

U kunt bij ons ook elektronisch betalen. Lid van IF5DA en NVPH 

Overzee deel 7 Australië & Oceanië 2005/2006 
. Overzee deel 9 Midden & OostAzië 2006 
[ speciale catalogus Golfstaten (engels) 2006 in kleur 

66,001 
66,00 
54,00 

US Postal catalogus USA 2 0 0 6 in kleur 3 2 , 5 0 

erzee deel 1 Landen AB 2005 
Overzee deel 2 Landen GD 2006 
WestEuropa deel 1 Landen AE 2006 (maart/april) 

31 ,C 
ca. 33,00^ 

_L www.coiiectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fort is Bank 80.70.90.077 

Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke

lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. / ' 
■Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag10.00 17.00, zaterdag 10 00 14.00 

▼™P^^ 

VANAF 2000 ZIJN WIJ AL, 
TRENDSETTER VOOR^ 

DE INKOOP VAN ^ | 
EUROPA CEPT ZEGELS: ! 

ALS EERSTEE ' 
OPENHEID VAN ZAKEN «||g 

ALS EERSTE't'p • , 
DE NIEUWSTE ^« 

ONTWIKKELINGEN 

ALS EERSTE 
HOOGSTE PRIJS 

•x \ 

WAAROM NOG AAN ^^f\ 
TRENDVOLGERS VERKOPEN?? \ 

DE HOOGSTE PRIJS VOOJ 
EUROPA CEPT = EUROPJ 

JAARGANGEN 
BLOKKEN 

LOSSE SERIES 
KLEINBOGEN 

EN GROS : , ; 

Geen aantal of bedrag is rgVoot! 

Bezoek onze websit^'^^ 

^ ^ ^^ www.europ 
• EUROPOST "DE DIEZE" 

^^< 

groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

" ^ Nieöwstraat 8 tel. 0736132157 
■^ 5211 NL 'sHertogenbosch la\. 0736147589 •.» 
^ EMail: infufeeumaasLnl B.(,.G. 0653 172 658 

http://home.hccnet.nI/g.vd.koore/
http://www.aeertzenphilatelie.nl
http://www.stores.ebay.nl/
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
http://www.coiiectura.com
http://www.europ


» | _ ^ « p « m M B | « l l j H ^ ^ 

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon((Dxs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/ffidz1ewon/fila/druktech.htm 

BEATRIXZEGELS VAN 
0.65 EN 0.80 EURO 

Voor de non-priority 
brieven naar het buiten
land werden op 2 januari 
jl. twee nieuwe hangblok-
ken met Beatrixzegels 
uitgebracht, beide met 
het verbeterde 'punten-
portret' van de konin
gin en met een open 
hangoog. De blokken 
zijn nog steeds voorzien 
van het TPGPost-logo 
(en dus nog met met het 
TNT-beeldmerk). De 
zegel van 65 cent is qua 
kleurstelling identiek aan 
de zegels die in de al in 
2002 verschenen blokken 
van deze waarde te vinden 
zijn, maar de opmaak van 
het blok is geheel in lijn 
met wat we gewend zijn 
bij de zegel van 39 cent en 
de recente aanvullings
waarden. De blokken 
met zegels van 80 cent 
gaan geheel gelijk op qua 
uitvoering. 
De druk van de zegels is 
verzorgd zoals voorheen, 
door Walsall Security 
Printing. De portretci
linder is aangegeven met 
de drukvormaanduiding 
W4. De druknchting is 
B(oven). Hergebruikte 
karton is glanzend, 
respectievelijk mat (tot nu 
toe slechts bij de zegels 
van 80 cent aangetroffen. 
Het hangoog vertoont 

op een enkele positie 
een lichte deuk aan de 
onderkant, direct na het 
begin van de 'rechtervleu
gel'. Ook voor wat betreft 
de rillijn zijn er nieuwe 
kenmerken gemeld (zie 
de illustraties). 
Op de verpakkingen van 
25 stuks staat de barcodes 
-1-44808 (65 cent), respec
tievelijk-(-44822 (80 cent), 
alsmede een vermelding 
van de ALD-nummers: 
389, respectievelijk 397. 

Beatrixzegels in 

Nr. 

iHBL 044gg-26 
iHBL 044gg-9i 

iHBLo45gm 
iHBL 045gg 
iHBL 045gg-26 
iHBL045gg-gi 

hangboekjes 

Eerste dag 

02.01.2006 

02.01.2006 

Omschrijving Hecht-
punten 

5x0.65 euro 
14e rilgat beschadigd 
deuk onderin hangoog 

5x0.80 euro -^448I5 
mat karton achterzijde 
glanzend karton achterzijde 
14e rilgat beschadigd) 
deuk onderin hangoog 

Barcode-
nummer 

+44792 

263102 

Artikel
nummer 

263101 

W1 W1W4W1 

® Struycken 2006, 
c/o Beeldrecht Amsterdam 

Artikeinr.: 263101 

s 8 71434 
III 
044792 

lOX MODERNE KUNST 
(NEDERUND) 

Anders dan vorig jaar 
verscheen er dit jaar geen 
blokje met tien zegels, 
maar een geïntegreerd 
handboekje met tien zegels 
van 39 cent; een bestel-
kaart voor de Jaarcollectie 
maakt er deel van uit. De 
kaart is langs een rillijn 
omgevouwen en met een 
lijmpuntje aan het blok 
vastgemaakt, zodat er een 
soort boekje ontstaat. 
Het boekje is met meer in 
rasterdiepdruk gedrukt, 
maar in offset en wel bij 

Walsall Security Printing. 
Deze blokjes in pakjes 
van 50 stuks hebben 
artikelnummer 266701; 
de productbarcode is 
-t-44907 en het ALD-num-
meris 395. 
Postzegelmapje 328 bevat 
geen compleet gestanste 
zegels, maar bevat weer 
een verminkt hangblokje 
waarvan de bovenkant is 
afgesneden. Het nega
tieve commentaar bij de 
postzegelmapjes 329 en 
330 kan hier zonder be
zwaar worden herhaald. 
De product-barcode is 
+45324-

Moderne kunst - Tienmaal voor Nederland 

Nr. Eerste dag Omschrijving Hecht-
punten 

Barcode-
nummer 

Artikel
nummer 

+44891 266701 

blauw boogje naast magenta plaatnummer Wi 

lox 0.39 euro 
druknchting B 

http://www.xs4all.nl/ffidz1ewon/fila/druktech.htm


MODERNE KUNST 
(0.69 EN 0.85 EURO) 

Er kwamen op 2 januari 
jl. ook twee nieuwe hang
blokken uit met zegels 
voor het buitenland met 
prioritj'aanduiding. Het 
gaat om hangblokken van 
vijf zegels die in raster
diepdruk door Walsall 
zijn gedrukt. 
Toch nog onverwacht 
blijkt Walsall de stans
cilinder voor de rillijn en 
het hangoog te hebben 
vervangen. De bewuste 
cihnder was sinds het 
drukken van de priority
blokken van de zegels 
in het typeVan Gogh 
continu in gebruik en 
begon steeds meer sporen 

van slijtage te vertonen. 
De nieuwe stans heeft 
dezelfde afmetingen, 
aantal hechtpunten e.d. 
De slitcilinder voor de 
stans ('pseudotanding') 
is daarentegen nog steeds 
in gebruik, getuige de 
moet in de vorm van een 
schuine streep ('/') in de 
letter 'O' van TPGPost. 
Het aantal velpositie
kenmerken lijkt niet 
onaanzienlijk te zijn. Een 
eerste kenmerk heb ik 
zelf kunnen waarnemen 
bij de zegel van 6g cent 
(zie illustratie). 
De oplage van de blokken 
van 5 is i.000.000 stuks 
voor 'Europa' en 900.000 
voor 'Buiten Europa'. 
De blokjes met zegels 

van 69 cent in pakjes van 
25 zijn voorzien van het 
ALDnummer 390 en de 
barcode 444921. Dezelfde 
pakjes, maar dan met de 
waarde 85 cent, dragen 
het ALDnummer 388 en 
de barcode144945. 
In de mapjes 329 en 
330 zitten ditmaal geen 
compleet gestanste zegels 
 er waren teveel verschil
lende zegels (vijf)  maar 
bevatten een verminkt 
hangblokje waarvan de 
bovenkant is afgesneden. 
Er was ruimte genoeg 
voor een compleet blokje 
 qua uitvoering een aan
fluiting dus. De product
barcodes zijn respectieve
lijk»45331 ent45348. 

Moderne kunst  voor Europa 

Nr. Eerste dag 

IHBL 046 02.01.2006 

iHBL 046; 

IHBL 04651 

Moderne kunst  Buiten 

Nr. Eerste dag 

iHBL 047 02,01.2006 

iHBL 047/ 

Omschrijving Hecht Barcode

punten nummer 

5x0.6g euro 10 444914 
drukrichtmg B 

slitcilinder met'/' in de '0' van 'TPGPost 

zwarte vlek naast waardeaanduidmg op 2 

Europa 

Omschrijving Hecht Barcode

punten nummer 

5x0.85 euro 10 +44938 
drukrichüng B 

slitcilinder met'/' in de '0' van 'TPGPost 

^H^ 
Artikel

nummer 

266702 1 
1 

egel 5 

Artikel

nummer 

266703 

JU 

Voor algemene informatie, 
postcodeinformatie en 
postzegels bestellen, kijk 
op w¥rw tpgpost nl of bel 
TPC Post Klantenservice 
(058) 233 33 33 
e 2006 Koninklijke TPC Post BV 
Artikelnummer 266702 

8 714341"044914 

69 ^ 
h '̂ Af ■*! 

Voor algemene informatie, 
postcode tnformatte en 
postzegels bestellen, kijk 
op www tpgpost nl of bel 
TPC Post Klantenservice 
(0S8) 233 33 33 
O 2006 Koninklijke TPC Post 8V 
Artikelnummer 266703 

714341"044938 

GEÏNTEGREERDE 
HANGB0EKJESVAN50 

Er verschenen op 2 janu
ari ook twee nieuwe ge
integreerde hangboekjes 
(iHB's) met daarin vijftig 
zelfdklevende zegels. 
Het vorig jaar uitgebrach
te iHb '50 voor Neder
land' met de windmolen 
moest plaats maken voor 
een iHB met daarin een 
zegel van 39 cent op het 
thema 'Nederlandse mo
derne kunst' ofwel Double 
Dutch. Ook de nieuwe iHb 
van vijftig met daarin de 
priorityzegel van 69 cent 
11.000 Tulipes is geënt 
op het thema moderne 
kunst. 
De twee bedoelde hang
boekjes zijn in rasterdiep
druk door Walsall Security 
Pnntm^ gedrukt en wel 
op een van de Chesnut
rotatiepersen waarvan 
deze drukker gebruik 
maakt. Dit betekent dat 
de Double Dutchzegel uit 
het boekje van 50 anders 
is uitgevoerd dan dezelfde 
zegel in het boekje van 10! 
Kortom: het gaat om een 
andere zegel... 
De drukrichting bij 

rasterdiepdruk is B(oven). 
De boekjes met 50 zegels 
van 0.39 zijn weer zo in
gericht dat bovenin twee 
losse zegels zitten en de 
voerige zegels verdeeld 
zijn over zes horizontale 
rijen van acht zegels. 
De oplagen zijn 200.000 
exemplaren voor het 
boekje met de zegel van 
39 cent 'voor Nederland' 
en 100.000 exemplaren 
voor de boekjes '50 voor 
Europa'. 
De boekjes met zegels van 
39 en 69 cent zijn verpakt 
in pakjes van 10 stuks met 
artikelnummer 266625 

(39 cent), respectievelijk 
266626 (69 cent). De 
productbarcodes zijn 
respectievelijk t44860 en 
144 884 en de ALDnum

mers 392 en 39?. 
Omdat TPGPost van 
mening is dat de zegels 
uit boekjes van 10 gelijk 
zijn aan die uit de boekjes 

van 50, zijn er geen aparte 
postzegelmapjes met 
de Double Dutchzegel in 
rasterdiepdruk. Leuk, als 
je compleet wil blijven... 

Geïntegreerde hangboekjes (iHB's) van vijftig (Nederland) 

Nr. Eerste dag Omschrijving Hecht

punten 

iHB 052a 02.01.2006 50x0.39 euro 5/1.0 mm 

Geïntegreerde hangboekjes (iHB's) van vijftig (Europa) 

Nr. Eerste dag Omschrijving 

Barcode
nummer 

Artikel
nummer 

+44853 266625 

Hecht
punten 

Barcode
nummer 

iHB 053a 02.01.2006 50x0.65 euro 8/1.0 mm +44877 

Artikel
nummer 

266626 



VÊ^^ SAMENSTELLING: IAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN FEBRUARI 2 0 0 6 

In februari verschijnen de 
volgende drie emisses: 
-175 jaar Democratie 
- Vrijheid van pers 
- Kruisboogschutters 

De nominale waarden van 

deze zegels wijken af van 
de afbeeldingen op deze 
pagina. De tarieven zijn 
met ingang van i februari 
in een aantal gevallen 
omhoog gegaan. Zo ging 
het non-priortarief van 
0.44 naar 0.46 euro en het 
priortarief van 0.50 naar 
0.52 euro. 

'GEWOKE UITGIFTEN' IN 
JANUARI EN FEBRUARI 

Behalve gelegenheidsze-
gels verschijnen er in Bel
gië natuurlijk ook - wat 
De Post noemt - gewone 
uitgiften. In de afgelopen 
tijd kwamen er weer van 
zulke zegels uit. 

Type 'Nieuwe beeltenis 
koning Albert II' 
In de langlopende reeks 
'Nieuwe beeltenis koning 
Albert II' verscheen op 
23 januari een nieuwe 
waarde: 0.52 euro. 

Type 'Vogels' 
Op 23 januari versche

nen twee zegels in de 
langlopende reeks in het 
ontwerp van Andre Buzin: 
een zegel van 0.30 euro 
('Kwartelkoning') en een 
van 0.46 euro ('Kluut'). 

Zelfklevende zegels 
Een boekje met tien ver
schillende zelfklevende 
postzegels op het thema 
'Dieren van de boerderij' 
verscheen op 23 januari. 
Later deze maand, op 20 
februari a.s., verschijnt 
een boekje met tien 
identieke zelfklevende 
zegels op het thema 'De 
kruisboogschutters' (zie 
ook het stukje rechts on
deraan op deze pagina). 
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EMISSIE'175 JAAR 
DEMOCRATIE' 

Op 20 februari a.s. ver
schijnt een blok van drie 
zegels van 0.46 euro die 
samen met twee tabs het 
'bouwwerk van de demo
cratie' vormen. De tabs 

zijn voorzien van de tekst 
'Eendracht maakt macht' 
in drie talen: links in de 
volgorde Nederlands/ 
Frans/ Duits en rechts 
Frans/ Duits/ Nederlands. 
Tussen de tabs drie 
zegels die respectievelijk 
de Senaat, de Koning 

(Leopold I) en de 'Kamer 
van Volksvertegenwoor
digers tonen. Blok, zegels 
en tabs zijn ontworpen 
door Eddie van Hoef 
Rechtsonder op het blok 
staat de productbarcode: 
+24839??. 

'//S/aoftümoc^ie 

EMISSIE 'VRIJHEID 
VAN DE PERS' 

Ook op 20 februari 
verschijnt een blok van 
vijf priorzegels van 0.52 
euro in twee uitvoeringen: 
driemaal een donker 
hoofd met een geopende 
mond (tekst: liberté de la 
presse/ persvrijheid) en 
tweemaal een wolkenpar
tij met dezelfde tekst. Als 
de zegel met de wol
kenpartij een kwartslag 

met de klok mee wordt 
gedraaid, is een vrou
wengelaat zichtbaar. Het 
ontwerp is van Gerard Al-
steen, beter bekend onder 
het pseudoniem Gal. 
De zegels van zijn in 
rasterdiepdruk uitgevoerd 
op de tweede Goebel-pers 
van de Zegeldrukkerij in 
Mechelen. Het formaat 
is 3 (40.2 bij 27.66 mm), 
de perforatiemaat 11'/^ 
{23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal voor 

de zegel met de wolken
partij; bij de andere zegel 
net andersom). Dat het 
mogelijk was staande en 
liggende zegels binnen 
één blokje te drukken is 
te danken aan het gebruik 
van scheerperforaat. 
De blokken zijn ver
moedelijk in groepen 
van tweemaal drie op de 
drukcilinder geplaatst. 
Rechtsonder op het 
blokje staat de product
barcode: +24846?. 

EMISSIE 'KRUIS-
BOOGSCHUHERS' 

20 februari 2006 is ook de 
uitgiftedag van een blok 
van 10 zegels (vijfmaal 
twee) van 0.46 euro (non-
prior) met een kruis-
boogschutter (zie ook 
pagina 113). De zegel is 
ontworpen door Jacques 
Doppée. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitgevoerd 
op de eerste Mechelse 
Goebel-pers. Het formaat 
is formaat 3 (27.66 bij 

40.2 mm) en de perfora
tiemaat is ii'/j (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 

verticaal). De korte zijde 
vertegenwoordigt de ci-
linderomtrekrichting. 
De blokken zijn in vier 
panelen (twee aan twee, 
tête-bêche) op de cilinder 
gezet. De perforatie loopt 
in de zij randen geheel 
door; in de onderrand 
is één perforatiegat aan
gebracht en de tanding 
loopt niet door in de 
bovenrand. Rechtsonder 
op de blokken is de pro
duct-barcode, +24853??, 
aangebracht. 



KILOPOST (COMBINATIE 
MET POSTPAC) 

Op I juni 2005 werd het 
hele tariefsysteem van de 
Kilopost omvergegooid: 
van de negen gewichts
klassen bleven er maar 
vijf over. Er kwamen twee 
verschillende zegeltypen: 
één voor het binnenland 
en één voor het buiten
land. In België worden 
voor pakketten vaak zelf 
in elkaar te zetten dozen, 
enveloppen en rollen van 
Postpac verkocht. Iemand 
moet op het slimme 
idee gekomen zijn om 
voorgefrankeerde dozen 
en enveloppes te gaan 
verkopen. 
Van de populaire maten 
Postpacdozen zijn er drie 
in een speciale uitvoering 
verschenen met een apart 
adresetiket plus een of 
meer ingedrukte zegels. 
Daarnaast is er één model 
envelop (F) beschikbaar. 
Het gaat om de volgende 
modellen: 

De envelop net onder 
model F (E, 220x270 mm) 
valt niet onder Kilopost 
(minstens één afmeting 
overschrijdt de maten 
381x305x30 mm). 
Zijn dit nu postzegels 
ofpostwaardestukken? 
Volgens het opschrift; 
Sticker enkel geldig op 
deze doos. Ze zijn dan 
ook niet los te kopen, de 
doos voor 1.40 euro wordt 
erbij gekocht. En waarom 
zou je die dan ook niet 
gebruiken? In 'postfrisse' 
staat horen doos en stic
ker bij elkaar en zolang de 
doos opgevouwen blijft, 
is alles nog hanteerbaar 
 maar hoe zit het met 
gebruikte stukken? Wie 
ze al gebruikt tegenkomt, 
zal het niet in zijn of haar 
hoofd halen om de com
plete doos te bewaren. Zal 
de sticker in die gevallen 
uit de doos worden ge
knipt en als zegel op stuk 
worden bewaard? 
Onze opinie: het zijn 
zowel 'zegels' als 'post

Type 

S 
M 
L 

F 

Binnen

afmetingen 
74x155x230 
98x188x263 
98x220x310 

260x360 

Product

barcode 
+32918 
+32925 
+32932 

+32949 

Aantal en 
soort zegels 
IX ' rood' 
2X ' rood' 
2x ' rood' 

IX ' rood' 

waardestukken'! (zie de 
afbeeldingen). 
Wie echter nog de 
gewone Postpac wil ge
bruiken en deze geadres

seer maar ongefrankeerd 
aan het loket aanbiedt, 
zal merken dat er een 
loketfrankeerstrook van 
het type Cognitive Soluti

ons op de zending wordt 
geplakt, waaraan tevens 
de aanduiding Kilopost is 
toegevoegd (zie afbeel
ding rechtsonder). 

DffiSL^'"'""! 

  " ~

© ' 

H 
-j 

9» 

gQ' © 
ram limbte indus  legel inbsgrepen 

BS 
I ^ ^ ^ n ^ postpat 

g^>^ 

f *T ! j i 

Timbre indusZegel inb 

3 MLUrWfl 

MrlJ 

^ ^ ^ H 
^^^1' 
^̂ 1̂ ^^^H 
^^^H 
^^1 
Timbre indus  Zegel inbegrepen 

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

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

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 AlmereHout 

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: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

Q DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€ 7,50 

€ 10 

€12,50 

€ 15 

€ 17,50 

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

Ondergetekende 

Naam. 

Straat:. 

PC+Plaats:. 

Telefoon:. 

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

(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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NEDERUND 

Nieuwe versie van het 
priorityblad 
Liefhebbers van wat 
afwisseling zouden wel 
eens een ander luchtpost
blad willen zien, maar 
TPGPost is blijkbaar 
nogal gehecht aan het 
gele priorityblad 'Zaanse 
Schans'. Daarom werd 
bij de tariefwijziging van 
januari 2006 alleen de no
minale waarde aangepast: 
van 0.55 naar 0.61 euro. 
Ongetwijfeld zal deze 
nieuwe uitgifte in details 
nog meer verschillen ver
tonen, maar de beschrij
ving daarvan moet wach
ten tot volgende maand. 

Van de grote envelop
pen WorlduJide Prepaid 
Express zijn emd decem
ber 2005 nieuwe versies 
uitgebracht. De tarieven 
zijn onveranderd: Zone 
I; 39.80 euro; Zone 2: 
131.33 euro (drie stuks); 
Zone 3:118.87 euro (drie 
stuks); Zone 4:140.09 
euro (drie stuks); Zone 5: 
157.04 euro (drie stuks). 

Potterbriefkaarten (2) 
De vier Harry Potterbrief
kaarten die ik in januari 
meldde, heb ik inmid
dels onder ogen gehad 
(zie boven). De kaarten 
worden door de Col
lectClub geleverd in een 
gesealed plastic hoesje 
zonder productnummer 
of andere gegevens. Op 
de beeldzijde van elke 
kaart staat een foto van 
een van de hoofdper
sonen uit de film Harry 
Potter en de Vuurbeker: Harry 
Potter, Hermelien Griffel, 
Ron Wemel en Alastor 
'Dwaaloog' Dolleman. 
De namen worden niet 
op de kaarten vermeld. 
Het zegelbeeld op 
de adreszijde bevat 
een portretuit
snede uit de foto met 
daaronder de tekst 3 g 
EUROCENT / NEDERLAND 
2005. De fosforbalk links 
van het zegelbeeld is 5 
mm breed en 35 mm 
hoog. De adreszijde bevat 
verder vier adresregels, 
een scheidingslijn in 
de vorm van een staf en 
in de linkerbeneden

hoek een Engelstalige 
beeldrechtvermelding 
plus een verwijzing 
naar een internetsite. 

De markt 
Op Ebay werden in 
december 2005 en januari 
2006 enkele interessante 
varianten van de huidige 
briefkaart van 39 eurocent 
aangeboden. Een versne
den exemplaar waarbij 
aan de bovenzijde een 
deel van het zegelbeeld 
weggevallen is, werd 
ingezet voor 35 euro. Een 
kaart met een compleet 
geponst hanggat had een 
startprijs van 25 euro. 

Bij de i88ste veiling 
van Wiggers de Vries in 
Amstelveen werden top
prijzen gerealiseerd voor 
klassieke Nederlandse 
postwaardestukken. 
Briefkaartformulier G.I, 
gefrankeerd met een 
paartje blauwe zegels van 
5 cent (NVPHnummer 
7) bracht 290 euro op 
(de inzet was 80 euro). 
Hetzelfde formulier, 
ongefrankeerd verzonden 

binnen Nederland, ging 
weg voor 310 euro (inzet: 
70 euro). Briefkaart 0.53 
bracht 400 euro op (inzet: 
50 euro) en voor een 
exemplaar van de zeer 

zeldzame brieflcaart met 
betaald antwoord G.iia 
(zie de foto hieronder) 
werd maar liefst 1.850 
euro betaald (inzetprijs 
vierhonderd euro). 

%] 
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NIEUWE UITGIfTEN 

Argentinië 
Vorig jaar zijn in Argen
tinië deze briefkaarten 
verschenen: 
- Twaalfde Pan-Ame-
rikaanse Jamboree (15 
januari 2005); 
- Paus Johannes Paulus II 
(2g april 2005); 
- 75 jaar Centrale Bank (31 
mei 2005); 
-120 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Rus
land (26 augustus 2005); 
- Vierde Internationaal 
Congres over Cardiolo
gie en Hartchirurgie bij 
Kinderen (16 september 
2005); 
- De zaligverklaarde Juan 
Bautista Scalabrini (4 
november 2005); 
- 50 jaar Filatelistisch 
Centrum Catamarca (11 
november 2005); 
- 70 jaar Delgación de 
Asociaciones Israelitas 
Argentinas (g december 
2005). 

Australië 
Het Parlement van de 
deelstaat Victoria bestaat 
150 jaar. De Constitution Art 
van de toenmalige Britse 
kolonie werd aangeno
men op 23 november 
1855 een jaar later werd 
het Parlementsgebouw 
officieel geopend. Het 
gebouw, dat ontworpen 
werd door de Schotse 
architect Peter Kerr, is 
te bewonderen op een 
voorgefrankeerde envelop 
(50 c.) die verscheen op 
23 november 2005. Ver
koopprijs $ 0.60. 

Eveneens op 23 november 
verscheen een set van 
vijf voorgefrankeerde 
enveloppen die aandacht 
vragen voor het Austra
lisch beroepsonderwijs. 
In het zegelbeeld van 
de enveloppen (50 c.) 
staat het wapen van het 
departement van Onder
wijs. Linksonder op elke 
envelop staan foto's van 
jongelui die een beroeps
opleiding volgen; op de 
achterzijde staat telkens 
een citaat vermeld van één 
van die leerlingen plus 
algemene gegevens over 
het leerlingenstelsel in 
Australië. De verkooprijs 
van de set enveloppen is 
$3.-. 

Volgens de Chinese 
kalender leven we in het 
'Jaar van de Hond'. In de 
reeks van twaalf ster
renbeelden verscheen op 
5 januari 2006 de elfde 
emissie postzegels en 
postwaardestukken die 

ontworpen werden door 
Luis Chiang. De 'Christ
mas Island'-envelop voor 
binnenlands gebruik 
kost dit keer $ 0.60 en die 
voor het buitenland $ 2.-. 
Er is ook een briefkaart 
uitgegeven, maar het is 
niet duidelijk of dat een 
postwaardestuk is. 

Een set van vijf voorge
frankeerde enveloppen 
met zegelbeeld 'Rozen' 
werd uitgebracht op 20 ja-

! nuari 2006 en is bedoeld 
voor het versturen van 

' Valentijnswensen. De set 
kost $3.-. 

1 

Canada 
i Canada, een land met 

een grote bevolkings-
i groep van Chinese 

afkomst, geeft al enkele 
! jaren briefkaarten uit 

ter gelegenheid van 
i Chinees Nieuwjaar. Sinds 
I 6 januari 2006 zijn twee 
' kaarten beschikbaar voor 
, het 'Jaar van de Hond'. 

De port-betaald-kaarten 
kosten $ i.6g per stuk en 

' kunnen verstuurd worden 
j naar alle bestemmingen 

ter wereld. 

China (Taiwan) 
Uiteraard zijn er ook in 
Taiwan briefkaarten voor 
het 'Jaar van de Hond'. 
Op I december 2005 ver
schenen tien loterijbrief
kaarten met zegelbeeld 
NT$ 3.50'Jaar van de 
Hond' en op de beeldzijde 
al dan niet gestileerde 
hondenafbeeldingen. De 

kaarten dragen wensen 
in het Chinees en/of het 
Engels en kosten NT$ 4 
per stuk. 

Ter gelegenheid van de 
internationale tentoon
stelling Kaohsiun^ 2005 
werden op 7 oktober 
2005 vijf verschillende 
aantekenenveloppen en 
vijf verschillende brief
kaarten uitgebracht. Prijs 
respectievelijk NT$ 26 en 
NT$ 2.50 per stuk. 

Duitsland 
Het 25-jarig bestaan van 
de Duitse automaatzegel 
werd op 2 januari 2006 
herdacht met de uitgifte 
van een PlusBrief (formaat 
C6). Het zegelbeeld van 
0.55 euro is ontleend aan 
de courante automaat
zegel type-Brievenbus. 
Links op de envelop staan 
de vier typen automaat
zegels afgebeeld die tot 
nu toe verschenen zijn: 
Postlogo (ig8i), Slot 
Sanssouci (ig93), Post-
logo (iggg) en Brievenbus 
(2002). 

PlusBnefe met een zegel
beeld uit de nieuwe serie 
Bloemen verschenen op 
2 januari in de volgende 
uitvoeringen: 0.35 euro 
met voorafstempeling; 
o.go euro met en zonder 
venster; 1.45 euro zonder 
venster in formaat B4 en 
1.45 euro met venster in 
formaat C4. 

Voor 2006 staan in Duits

land nog de volgende 
postwaardestukken op 
het programma: 
- Envelop 800 jaar Dres
den, zegelbeeld 55 c. 
Frauenkirche Dresden; 
- Envelop graaf Felix 
van Luckner, zegelbeeld 
55+25 c. zeilschip Passat; 
- Envelop Joachim von 
Sandrart, zegelbeeld 55 c. 
Rembrandt; 
- Envelop 75 jaar Dieren
bescherming, zegelbeeld 
554-25 c. Dieren; 
- Briefkaart 100 jaar 
Station Hamburg, zegel
beeld 45+20 c. Fhê ender 
Hamburger; 
- Envelop 100 jaar onder
zeeboot UI , zegelbeeld 
55 c stoomboot Bremen. 

Ook zullen postwaarde
stukken verschijnen voor 
de postzegelbeurzen of 
manifestaties in Mün
chen, Koblenz, Essen, 
Kiel, Bad Reichental en 
Sindelfingen. 

Estland 
De volgende genummer
de briefl<aarten versche
nen in Estland: 
27: wereldkampioen 
speerwerpen Andrus 
Varnik (10 augustus 2005) 
W; 
28:135 jaar Estlandse 
spoorwegen (i november 
2005) [2]; 
2g: August Kitzberg 1855-
ig27 (6 december 2005). 

Finland 
Kaart nummer 3 ter 
gelegenheid van 150 jaar 

Finse postzegels kwam 
uit op II januari 2006 
en is voorzien van een 
zegelbeeld met de afbeel
ding van een postzegel 
uit 1926 en de tekst 'Port 
betaald'. Op de beeldzijde 
staat een foto uit ig30 
van drie postbodes met 
zwaarbeladen fietsen [3, 
4]. Deze kaart kost 0.85 
euro. Blijkbaar geldt de 
toeslag van 50 cent niet 
meer die tot voor kort 
bi] deze jubileumkaarten 
berekend werd. 

Frankrijk 
In een decemberfolder 
van la Poste werden niet 
alleen de kaarten 'Beste 
Wensen 2006' (zie de 
melding in januari) ge
noemd, maar ook diverse 
andere postwaardestuk
ken. Voorgefrankeerde 
enveloppen voor verzen
ding naar het buitenland 
(oranje zegelbeeld 'Inter
national') met of zonder 
venster kosten 0.95 euro 
per stuk of 8.40 euro per 
set van tien. Verder zijn 
er enveloppen Poste-Li-
ure, voor verzending van 
boeken binnen Frankrijk, 
enveloppen en dozen 
Postexport voor zendingen 
naar het buitenland en 
Chronopost-verpakkingen 
voor expressezendingen. 
Voor mij nieuw waren de 
voorgefrankeerde karton- 1 
nen dozen Cohssimo, met 
gegarandeerde bezorging 
binnen 48 uur. Voor de 
verzending van kerstca
deaus was een feestelijk 



bedrukte Colissimodoos 
in het grootste formaat 
beschikbaar voor 9.50 
euro. 

Voor abonnees op 
postwaardestukken biedt 
la Poste voortaan twee 
abonnementsvormen aan: 
men kan ervoor kiezen 
alle voorgefrankeerde en
veloppen te ontvangen of 
alleen de enveloppen met 
verschillend zegelbeeld. 
Om het verschil duidelijk 
te maken: in 2005 werden 
297 enveloppen uitge
bracht, met een totale 
waarde van 255 euro. Een 
selectie van enveloppen 

^ met alle verschillende 
" zegelbeelden kost daaren

tegen 70 euro. 

Italië 
Op 16 september 2005 
werd de traditionele 
briefkaart uitgegeven voor 
de Nationale Filatelisti
sche IVIanifestatie. Het 
zegelbeeld (0.45 euro) 
toont een afbeelding 
van de locatie waar 
de manifestatie werd 
gehouden: de Villa Manin 
in Codroipo. Links op 
de voorzijde van de kaart 
staan de gegevens over de 
manifestatie, afgedrukt 
op een 'postzegelvel' met 
een loep ervoor. 

iVlan 
Het tweede huwelijk van 
de Britse kroonprins 
Charles heeft filatelistisch 
minder sporen nagela
ten dan zijn eerste. De 
posterijen van het eiland 
Man hebben er wel iets 
bijzonders voor bedacht: 
een voorgefrankeerde 
envelop (oplage i.ooo 
stuks) met een ver
koopprijs van £ 12.50. 
Verzamelaars die dit item 
aanschaffen kunnen zich 
troosten met de gedachte 
dat een (onbekend) deel 
van de opbrengst naar de 
liefdadigheidsinsteHing 
The Prince's Trust gaat. 

NieuwZeeland 
■° Als verzamelaar van 
=> verhuiskaarten vind ik 
2 het altijd leuk om nieuwe 
== landen te ontdekken die 
= dit type postwaardestuk 
m uitgeven. Eind 2005 
^ kreeg ik een verhuiskaart 
^ uit NieuwZeeland in 
^ handen, met het bekende 
< Postale Indudedzegelbeeld 
^ met het postlogo en drie 

verticale strepen. Links op 
de voorzijde ziet men een 
verhuiskrat met daarbo
venop een goudvissen
kom [5]. Voor verzending 
naar Nederland werd de 
kaart voorzien van een 

 ECONOMY Gü 

miiuuip 
iiiimtlirttlnrhBWhWMirBÉitMtiIrtltlllh^mltmilli 

Sticker Economy Interna
tional. 

Portugal 
Op een postkantoor in de 
Algarve vond een filate
listische vriend verschil
lende voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met 
toeristische motieven. 
Grootformaatkaarten 
(19.5x12 centimeter) met 
foto's van mooie plekjes 
in de streek werden 
verkocht voor 74 eurocent 
per stuk [6, 7]. Een 
superbrede kaart (29x12 
centimeter), die gevou
wen kan worden zodat 
de afzendertekst bedekt 
wordt, kostte 1.20 euro. 
Opvallend aan deze kaar
ten is dat een gedeelte 
van de afbeelding op de 
beeldzijde gemarkeerd is; 
dat is precies het gedeelte 
dat men terugziet als ze
gelbeeld op de adreszijde. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
de volgende briefkaarten 
van 3.50 r. met bijzonder 
zegelbeeld: 
 Sciencefictionauteur 
A.N. Strugatzky (1925
iggi). Zegelbeeld portret, 
raketlancering vanaf een 
verre planeet [8]; 
 Dichter Sacha Tscherny 
(18801932). Zegelbeeld 
portret, afbeelding 
figuren uit zijn ironische 
gedichten; 
 MelikNaschaew (diri
gent, 19051964). Zegel
beeld portret, Bolsjojthe
ater in Moskou, afbeel

ding dirigent voor orkest; 
 Auteur Andrei Bely 
(18801934). Zegelbeeld 
portret, romantitel 
'Petersburg'. Afbeelding: 
illustratie uit 'Petersburg'. 

Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A': 
 75 jaar autonoom gebied 
van de Nentzen. Afbeel
ding tent, rendieren (be
steldatum 10032004); 
 Watervliegtuig BE103 
(29102004); 
 Watervliegtuig BE200 
(29102004); 
 750 jaar Kaliningrad. 
Afbeeldingen: kerk, brug, 
wapen, standbeeld (23
012005); 
 Dag van de radio. 
Afbeelding landkaart, 
schotelontvanger, satel
het (28022005); 
 75 jaar Baschkizisch 
natuurpark. Afbeelding 
planten (04042005); 
 Ontdekkingsreiziger S.L 
Deshnew (16051673), 
reisde door Noord en 
OostSiberië. Afbeelding 
portret, zeilschip (1404
2005); 
 Museum voor Inheemse 
Volkskunst. Afbeelding 
gouden kom en vaas (06
062005); 
 Onderzoeksstation op 
de Noordpool. Afbeel
ding tenten, kisten, 
vlaggenmast, helikopter 
(06062005); 
 Marter (06072005). 

Tsjechië 
Vervolg van de meldin
gen over briefkaarten uit 

2005: 
7.50 kr. Wapen van de 
stad Bydzov, die 700 
jaar stadsrechten heeft. 
Afbeelding: blik op de 
stad met op de voorgrond 
het stadsboek (een van de 
oudste in Bohemen) en 
een i8deeeuwse studen
tenvlag; 
9 kr. Cijfer groen (buiten
landkaart) met bijdruk 
ter gelegenheid van de 
Övebria in St.Pölten (mei 
2005); afbeelding foto 
van postbeambten in het 
post en telegraafkantoor 
in Pribram uit 1894; 
9 kr. Cijfer groen met bij
druk ter gelegenheid van 
de postzegelbeurs in Graz 
(juni 2005); afbeelding 
vroegere postbode tegen 
de achtergrond van de 
Karelsbrug in Praag [g]; 
7.50 kr. Cijfer blauw met 
bijdruk ter gelegenheid 
van 400 jaar vrije konink
lijke stad Chomutov; 
7.50 kr. Beschermde 
planten uit het Reuzenge
bergte. Op de beeldzijde 
van deze voorgefran
keerde prentbriefkaart 
ziet met een ontwerp voor 
de postzegelemissie met 
hetzelfde thema. De kaart 
kost g.50 kr., gestempeld 
10 kr. (i december 2005); 
7.50 kr. Lindenblad; 
vier voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten met op 
de beeldzijde afbeeldin
gen van respectievelijk 
Kasteel Hluboka nad 
Vlatou, Cesl<y Krumlov, 
de Slag bij Slavkov en het 
voormalige klooster St

Gabriel (nu in gebruik bij 
de posterijen). Prijs 11 kr., 
gestempeld 11.50 kr. (i 
december 2005); 
g kr. Lindenblad; voorge
frankeerd prentbriefkaart 
met op de beeldzijde 
foto's van de Praagse 
Burcht. Prijs 9.50 kr, 
gestempeld 10 kr. (i 
december 2005); 
7.50 kr. Jan Karafiät, 
auteur van het kinder
boek'Vuurvliegjes' [10]. 
Illustratie: tekening 
van de hand van Marie 
FischeroväKvchovä (14 
december 2005). 

Zwitserland 
Ter aankondiging van 
de Olympische Winter
spelen in Turijn werd op 
22 november 2005 een 
voorgefrankeerde prent
briefl<aart uitgegeven met 
in het zegelbeeld (180 r.) 
een foto van de Zwitserse 
shorttrackschaatsers 
Karin Schmid en Florian 
Schär. Op de beeldzijde 
staat een foto van de 
Zwitserse kunstschaat
ser Stephane Lambiel 
[11,12]. De kaart kost 
2.20 f en kon desgewenst 
voorzien worden van een 
eerstedagstempel. 

Op dezelfde datum ver
scheen een voorgefran
keerde prentbrieflcaart ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel. Thema: 
'het multiculturele Mey
rin'. De nominale waarde 
van de kaart is 85 r., de 
verkoopprijs is 1.25 f. 



VOLOP AANLEIDINGEN - MAAR 
KOMT ER EEN MOZARTZEGEL? 

Gezamenlijke Mozart-organisaties bepleiten speciale emissie 
Komt er m ZUU6 een Nederlandse Mozart-zegeir Als het 

aan Ton Gijsbers, voorzitter van Mozart(k)ring Gelre-Nie-

derrhein, ligt wèl. Maar in het programma voor het eerste 

halfjaar van 2006 is Mozart in geen velden of wegen te 

bekennen, terwijl er volop argumenten zijn om het muzi

kale genie filatelistisch te vereeuwigen... 

Begin december kreeg Arjen 
Jocnems, de man die bij TPG-
Post veel te zeggen heeft over de 
inhoud van de jaarlijkse emis
sieprogramma's, een brief van 
de gezamenlijke Nederlandse 
Mozart-organisaties. In die brief 
dringt de hiervoor al geïntrodu
ceerde Ton Cijsbers er namens 
die organisaties op aan, in 2006 
een Mozartpostzegel uit te ge
ven. Redenen voorzo'n emissie 
zijn er volop, meent Gijsbers. 
'Dit iaar vieren we de tweehon-
derdvijftigste geboortedag van 
Wolfgang Amadeus Mozart,' 
zegt nij. 'Mozart werd immers 
op 27 januari 1756 in Salzburg 
geboren. Mozart is een erkend 
universeel musicus, die - over de 
politieke grenzen en maatschap
pelijke verschillen heen - mensen 
van allerlei ras, stand en over
tuiging weet te verbinden. Het 
feit dat van alle componisten in 
de klassieke muziek Mozart het 
meest wordt uitgevoerd, spreekt 
toch boekdelen!' 

Speciale band 
Dat mag dan zo zijn, vrijwel 
iedereen die zich een beetje in 
het emissiebeleid van TPGPost 
heeft verdiept, weet dat de 
selectiecriteria die in Den Haag 
worden gehanteerd vrij streng 
zijn. En een zegel, gewijd aan 
een Oostenrijkse componist 

- dat ligt toch niet zó voor de 
hand? Toch wel, meent Gijsbers: 
'Nederland heeft namelijk een 
speciale band met Mozart. Als 
jong wonderkind verbleef Wolf
gang Amadeus, samen met zijn 
ouders en zijn zusje Marie-Anne, 
NannerI genaamd, van septem
ber 1765 tot en met april 1766 in 
Nederland om hier concerten 
te geven. Broer en zus Mozart 
concerteerden in Den Haag, ter 
gelegenheid van de inhuldiging 
van stadhouder Willem V, en 
ook in Rotterdam, Amsterdam, 
Haarlem en Utrecht.' Bovendien, 
zo voegt de Mozart-promotor 
er aan toe, maakten de kinde
ren een dramatische tijd door: 
'Beide kinderen Mozart werden 
in Den Haag zó ernstig ziek dat 
ervoor hun leven moest worden 
gevreesd. Wolfgang en zijn zus 
werden, dank zij het ingrijpen 
van de lijfarts van de prinses van 
Oranje, gelukkig van de dood 

gered. Was Wolfgang Amadeus 
hier gestorven dan had de Eu
ropese cultuurgeschiedenis een 
heel ander verloop gekregen!' 

Coedmakertje 
Een van de - inderdaad sterke -
argumenten die de gezamen
lijke Mozart-organisaties aan
voeren is het feit dat Mozarts 
tweehonderdvijftigste geboor
tedag voor tal van landen reden 
zal zijn om een Mozart-zegel 
uit te geven. Wat dat betreft 
hebben Gijsbers en de zijnen 
al snel gelijk gekregen: in 
Duitsland kwam op 2 januari 
een mooie herdenkingszegel 
uit. En Nederland heeft iets 
goed te maken: in 1956 en 1991, 
toen Mozarts tweehonderdste 
geboortedag, respectievelijk 
zijn tweehonderdste sterfdag 
herdacht hadden kunnen wor
den, liet de toenmalige PTTPost 
dit na, in tegenstelling tot een 

groot aantal landen in en buiten 
Europa die dat wèl deden. 

Precedenten 
En - zo betoogt Gijsbers - er 
is sprake van jurisprudentie. 
'Het feit dat we in Nederland in 
1995 een Mahler-zegel mochten 
begroeten en vervolgens in 1997 
een postzegel die gewijd was 
aan Franz Schubert, mogen we 
toch wel als positief te waarde
ren precedenten beschouwen,' 
merkt hij op. 'Het toont in ieder 
geval aan dat het Nederlandse 
uitgiftebeleid op dit punt is 
verruimd en dat met name ook 
gebeurtenissen met belangrijke 
sociaal-maatschappelijke achter
gronden of zaken van cultureel 
belang aanleiding kunnen zijn tot 
het uitgeven van een zegel.' 

Europees thema 
Gijsbers wijst namens de 
organisaties die hij vertegen
woordigt ook nog op een aardig 
'Europees element', namelijk 
dat de Oostenrijkse stichting 
European Mozartways voor 2006 
een aansprekend thema heeft 
gekozen: Mozart als reizend 
Europees kunstenaar. 'In zijn 
korte leven - Mozart werd maar 
vijfendertig - bracht hij er volgens 
becijferingen ruim twaalf in de 
postkoets door, op zijn reizen 
door Europa,' vertelt Ton Gijs
bers. 'Dan is de uitgifte van een 
Nederlandse Mozartzegel toch 
een uitgezochte gelegenheid om 
de onderlinge verbondenheid 
van de burgers in een groeiende 
Europese Unie te symboliseren?' 

Afwachten 
Het aan Arjen Jochems gerichte 
verzoekschrift heeft de steun 
van een groot aantal bekende en 
minder bekende Nederlanders. 
Of het voor TPGPost aanleiding 
zal zijn om aan het zegelverzoek 
gehoor te geven, moet worden 
afgewacht. De voortekenen lijken 
niet erg gunstig, maar er is nog 
altijd het - nog niet ingevulde 
- emissieprogramma voor de 
tweede helft van 2006 dat de 
hoop levend houdt. Tot die tijd 
blijven de gezamenlijke Mozart-
organisaties zich inspannen 
om de componist de zegel te 
bezorgen die hij verdient. 
Mocht u zich bij dat streven wil
len aansluiten, dan kunt u een 
briefje te sturen aanTPG Post, Post
bus 30250,2500 AA Den Haag, 
ter attentie van Arjen jochems. 
Ton Gijsbers en de zijnen zullen 
u er dankbaar voor zijn! 
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Albanië 
Europa 2005 
Wat aan de late kant kan 
ik melden dat de post 
van Albanië het afgelo
pen jaar ook een boekje 
met Europazegels heeft 
uitgegeven. Het motief 
was 'gastronomie' en de 
inhoud bestaat uit zes 
zegels van 200 L en één 
van 350 L. Prijs van het 
boekje is dus 1.650 Leke. 
Afgebeeld is een drietal 
typisch Albanese gerech
ten: dolma (bladeren ge
vuld met van alles en nog 
wat), pasteitje en ragout. 

Australië 
Legendarische personen 
Op 20 januari was het 
Australia Day. Deze 
feestdag wordt door de 
post als sinds jaar en dag 
aangegrepen voor een uit
gifte ter ere van befaamde 
landgenoten: Australiërs 
die een bijdrage leverden 
aan de identiteit en het 
erfdeel van het land. Het 
is elk jaar ook een goed 
bewaard geheim dat pas 
op de dag van uitgifte 
onthuld wordt. In de 
volgende Filatelie leest u 
er meer over. Net als vorig 
jaar worden het twee 
boelqes. 

Rozen 
Speciaal voor Valentijns
dag kwam de post van 
Australië op 27 januari 
met een boekje waarin 
zich tien zelfklevende 
postzegels met een af
beelding van een rode 
roos bevinden. 

Gemenebestspelen 
Melbourne 2006 
De in JVlelbourne te 
houden Gemenebestspe
len  van 15 tot 26 maart 
 zorgen weer voor een 
stortvloed aan uitgiften. 
Daarbij is ook een Sport oj 
the Games prestigeboekje. 
JVlerlcwaardig genoeg 
zijn daar ook munten in 
te vinden! Het gaat dan 
om vier munten van 50 c. 
Daarnaast bevat het boek
je een ongeperforeerd 
blokje van vier zegels met 
het logo van de Spelen. 
Ook gewone  geperfo
reerde en zelfklevende 
zegels met het logo zijn in 
dit boekje te vinden. Prijs 
van de hele santenkraam 

is $ 24.95. Uitgiftedatum 
was I februari. 
Op I maart verschijnen 
er nog twee boekjes. 
Eén met tien zegels van 

12 januari en bevat tien 
zelfklevende postzegels 
van 51c. met een afbeel
ding van de koningin bij 
haar bezoek aan Ottawa 
in 2002. 
Ook zitten er tien bloe
menstickertjes in. 
De kaft laat zes foto's van 

De du;aasheid ten top' ten Doekje met postzegels en munten... 

bloemenpracht op de 
postzegels te zien, maar 
ook de bijbehorende 
fauna: een vlinder (bloe

Finland), een Chewolet 
uit 1929, een Russische 
Pobeda uit 1957 en een 
recente IVlercedesBenz. Er 

Kajtje uan het Canadese tumenboekje. 

50 c. waarop het logo 
van de spelen afgebeeld 
staat. Het andere is weer 
een prestigeboekje van 
$ 10.95. Hierin bevinden 
zich zegels waarop de 
aandacht wordt geves
tigd op de resultaten in 
het verleden, met name 
die van de Australische 
atleten. 

Prestigeboekje Elizabeth II 
metgelegenheidssmunt 
Op 28 februari verschijnt 
er weer zo'n vreemd 
boekje. Nu als eerbetoon 
aan de vorstin, in het 
bijzonder waar het haar 
bezoeken aan Australië 
betreft. Het boekje bevat 
nu één munt van 50 cent, 
speciaal ontworpen bij 
gelegenheid van haar 
bezoek dit jaar. Daarnaast 
bevat het boelcje herdruk
ken van eerder versche
nen zegels bij koninklijke 
bezoeken. Op dit moment 
(begin januari) is er nog 
niets meegedeeld over de 
prijs van het boekje, noch 
over de exacte inhoud. 
Bij haar tachtigste 
verjaardag zal er boven
dien nog een extra groot 
prestigeboekje verschij
nen. Datum van uitgifte 
is ig april. De prijs wordt 
$ 10.95. 

Canada 
Koningin Elizabeth Sojaar 
De tachtigste verjaardag 
van koningin Elizabeth 
 geboren 21 april 1926 
 wordt door Canada Post 
aangegrepen voor de 
uitgifte van een speciaal 
postzegelboekje. 
Het boekje verscheen op 
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Happy Birthday 
April 4( 19^0 

Joyenxanniversaire! 
i l avrif 19^6 
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Kajtje uan het Canadese koningmneboekje. 

de vorstin zien: chrono
logisch van haar jeugd 
tot nu. 

Tuinen 
Ter gelegenheid van de 
Tuinbloemenshow in 
Toronto geeft Canado Post 
op 8 maart vier postzegels 
van 51 c. (binnenlands 
brieftarief) uit met foto's 
van tuinen uit Ontario 
en omgeving. Een an
dere aanleiding voor 
deze uitgifte is namelijk 
het eeuwfeest van het 
Tuinbouwgenootschap in 
Ontario. Er is niet alleen 

mentuin), een tuinfluiter 
(lommerrijke tuin), een 
salamander (rotstuin) en 
de waterjuffer (watertuin). 
De zegels zijn uitsluitend 
in boekjes van acht stuks 
verkrijgbaar. 

Finland 
100 jaar taxi 
Nog wat aanvullende 
informatie en een afbeel
ding van het op ii januari 
in Finland verschenen 
boekje met taxi's uit 
verschillende perioden. 
Te zien zijn een Oldsmobile 
(1906, de eerste taxi in 

Vier taxizegels van 65 c. in 
het Finse boekje. 

zijn van het Finse taxi
postzegelboekje 350.000 
exemplaren vervaardigd. 

Frankrijk 
Impressionisten 
Voor het eerst eert 
Frankrijk in een postze
gelboekje schilders uit 
een historische periode. 
Op de tien zegels staan 
afbeeldingen van werken 
van de uitvinders van de 



moderne kunst, in 1874 
schertsend impressionis
ten genoemd. Een nogal 
heterogene groep kun
stenaars waarvan elk zijn 
eigen stijl had. Ik hoefde 
namen van de bekendste 
eigenlijk niet te noemen: 
Degas, Renoir, Manet, 
Van Gogh... 

gehouden wedstrijd voor 
kinderen in het aankleden 
van een beertje leverde 
zes ontwerpen op voor 
een serie postzegels. De 
uitgiftedatum is 30 maart. 
De zegels zijn ook in een 
prestigeboekje verkrijg
baar met drie velletje van 
twee zegels. Prijs $ 30.. 

\r /xrvr^ vr \ j"^ \_(v /\r\f\/\j\j\rfj\j\ri 

Vier uan de tien zegels uit het Franse impressionistenboekje. 

De zes beertjes in het postzeaelboekje uon Hongkong. 

De zegels in het boekje 
hebben de aanduiding Let
tre lOQ. Sinds vorig jaar is 
het brieftarief 53 c., zodat 
de prijs van het boekje op 
5.30 euro komt. Uitgifte
datum was 6 februari. 

Hongkong 
Prestige boekje met nieuwe 
permanente serie 
Nog niet bekend is op 
welke datum de nieuwe 
permanente serie postze
gels van Hongkong gaat 
verschijnen. Het wordt 
een serie van zestien ze
gels met afbeeldingen van 
vogels, die hier voorko
men. Jaarlijks bezoeken 
veel vogelliefhebbers 
Hongkong omdat er in 
de moerasgebieden veel 
bijzondere trekvogels te 
observeren zijn. 
Er zullen maar liefst vijf 
postzegelboelqes met 
deze permanente serie 
verschijnen. Vier gewone 
(tienmaal $ 1.40, $ 1.80, 
$ 2.40 en $ 3.00) en één 
prestigeboekje. In dit 
laatste boekje zitten de 
twaalf lagere waarden. De 
nominale waarde ervan 
bedraagt $ 21.80. 

Kinderzegels 
Een in december 2004 

140ste geboortedag van 
dr. Sun Yatsen 
Er zullen later dit jaar, 
op 12 november, vier 
postzegels verschijnen 
bij gelegenheid van 
de honderdveertigste 
geboortedag van Sun 
Yatsen èn de opening van 
het Sun Yatsen Museum in 
Hongkong. Ook dit levert 
een prestigeboekje van 
$25.op. 

Polen 
Lokale boekjes Przemysl 
Polen besteedde het 
afgelopen jaar nogal wat 
postale aandacht aan 
Europa en de Europese 
Unie. Zo verschenen er op 
24 oktober vijf postze
gels, die vijf hoofdsteden 
van EUlanden belichten. 
Twee ervan  Boedapest 
en Vilnius  kwamen in 
stripjes van vier in een lo
kaal boekje van de Poolse 
stad Przemysl terecht. De 
nominale waarde van de 
zegels bedraagt 1.30 kn. 

Rusland 
Boekje uit 2004 
Pas nu dook een op 7 
oktober 2004 uitgegeven 
Russisch boekje op. Het 
bevat één zegel van 12 r. 
met een afbeelding die 

betrekking heeft op prins 
Vsevolod (11541212), een 
belangrijke menselijke 
schakel in de geschiede
nis van de Russische 
staat. 

Tsjechië 
Dag van de Postzegel 
De Dag van de Postzegel 

vier zegels kwamen dus 
ook in een boelqe. 
Opmerkelijk is dat de ze
gels in het boekje alle vier 
dezelfde waarde (600 d) 
hebben. 
De vier zegels zitten er 
in één velletje tweemaal 
in, zodat de nominale 
waarde van het boekje 

opbouw), 70 k. (Landrover 
1951), 90 k. Russische 
GAZ uit 1955) en 90 k. 
(Austin Gypsy 1965). Beide 
waarden zijn verkrijgbaar 
in boekjes van viersmks. 

ZuidAfrika 
The Big Five 
Het in 2001 verschenen 

HOTOPHH POCCHftOKOrO röGVÄAPOTßÄ 
HISTORY OF RUSSIAN STATE 

Het Russische boekje uit 2004: de toevoeging 'the Big Nest' slaat op hetgrote 
aantal (tivaalf) door prins Vsevolod verwekte kinderen. 

 20 januari van dit jaar 
 kan in postzegelmin
nend Tsjechië niet gevierd 
worden zonder een speci
ale uitgifte. Er verscheen 
dan ook een zegel van 
7.50 kr., die ook in een 
boekje verkrijgbaar is. 
Het boel<je bevat acht van 
deze zegels, alsmede vier 
vignetten. 
Verder staan nog op het 
programma: Wensen
boekje (26 april, vijfmaal 
7.50 kr.). Voor het Kind 
(31 mei, acht zegels van 
7.50 kr. en vier vignetten) 
en twee boekjes gevuld 
met cactussen (13 sep
tember, elk vijf zegels van 
7.50 kr.). 

Tunesië 
Geneeskrachtige planten 
Op 22 december kwam er 
in Tunesië een einde aan 
een boekjesloos tijdperk 
van zestien jaar. Op die 
datum verscheen een 
serie postzegels met 
afbeeldingen van genees
krachtige planten: 250 d. 
venkel, 600 d. munt, 
600 d. lavendel en 1000 d. 
origano marjolaan. Deze 

De vier planten staan ook op 
het kajtje van het Tunesische 

boekje â êbeeld. 

op 4.800 dinar komt. De 
oplage bedraagt 14.000 
boekjes. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Woestijnplanten 
Na de woestijnreptielen 
van augustus, waren 
op 27 november in de 
Verenigde Arabische 
Emiraten de woestijn
planten aan de beurt. 
De struiken en bomen 
staan op een strip van zes 
zegels (50,125, 225, 275, 
325 en 375 dh.), die in 
een boekje verkrijgbaar 
is. De binnenzijde van de 
kaft geeft in het Engels en 
Arabisch meer informatie 
over de desbetreffende 
planten. 

IJsland 
De eerstejeeps 
Op IJsland rijden sinds 
1942 jeeps. Vier vroege 
uitvoeringen vinden we 
op een serie zegels van 
29 maart; 70 k. (Ame
rikaanse Willies Jeep 
uit 1946, met houten 
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De zegels in het Zuid

Ajrikaanse boekje hebben de 
aanduiding 'Airmail 

Postcard Rate'(3.65 R.). 

boekje met tweemaal vijf 
zelfklevende zegels met 
afbeeldingen van een 
olifant, leeuw, neus
hoorn, luipaard en buffel 
beleefde inmssen twee 
herdrukken. De eerste is 
gedateerd 12.10.2003 £" 
de tweede het afgelopen 
najaar, 10.10.2005. 

Zweden 
Locomotieven uit vervlogen 
tijden 
Het is dit jaar honderd
vijftig jaar geleden dat 
de eerste spoorweg van 
Zweden in gebruik werd 
genomen. De Zweedse 

%ntfHni 

De IJslandse boekjes met ajbceldmgen van jeeps. 



J^ 
^ié0e*'-

Mi: 
De sterkste stoomlocomotief uan Zweden was de R-locomotief 

post besteedt aandacht 
aan de ontwikkeling van 
de trein door de uitgifte 
van een boekje met vijf 
postzegels en een rolze-
gel. De zes afgebeelde 
treinen zijn mijlpalen 
m de Zweedse spoor
weghistorie, locomotief 
A Mallet (1891, spoor
breedte slechts 600 mm), 
railbus (liep op benzine), 
elektrische locomotief SJ 
type D (1926), R-stoomlo-
comotief (igo8, ertstrans
porten), R.c-locomotief 
(ook geëxporteerd) Op 
de rolzegel staat de X40 
afgebeeld, een snelle trein 
uit 2004. Het boekje, dat 

op 26 januari uitkwam, 
bevat tweemaal de vijf 
zegels met de aanduiding 
breu inrikes (5.50 kr.). 

Mijn hart 
Ook op 26 januari gaf 
de Zweden vier zegels 
met harten uit, gewijd 
aan diverse thema's 
getatoeëerd hart (liefde), 
harvormig blad (ziel van 
de natuur), vuurrood hart 
(kracht van de liefde) 
en m boom gegrift hart 
(klassieke liefdesuiting) 
Ze zijn per tien verkrijg
baar in een boekje. De 
aanduiding breu staat voor 
het huidige tarief 5 50 kr. 
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Vier harten in het Zweedse postzegelboekje 
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LUFTHANSA 

We kunnen m deze 
aflevering van de rubriek 
'Luchtpostnieuws' weer 
enkele converts tonen die 
de instelling van een aan
tal nieuwe vluchtbestem-
mingen van Lufthansa in 
2005 documenteren 
Het gaat om de volgende 
eerste vluchten: 

18 april: 
Belgrado-Frankfurt [i]; 
15 mei 
Frankfurt-Madridvv [2]; 
Post uit Andorra [3]. 
16 mei: 
Frankfurt-Londen v.v. [4]; 
Hamburg-Londenvv [5]; 
Dusseldorf-Londen v.v. 
[6]; 
Munchen-Londen v.v. [7]. 

Na deze terugblik kan 
ik ook weer een nieuwe 
eerste vlucht van Lufthansa 
in 2006 melden. Op 10 en 
II januari werd van Frank
furt via Kuwait naar Doha 
gevlogen Voor de vlucht 
IS een toestel van het type 
A330-300 gebruikt. 



KRUISBOOGSCHUTTERZEGEL 
EERT NOBELE EN OUDE SPORT 

Filatelistisch eerbetoon aan Grand Serment Royal et de Saint-Ceorges 
De precieze en bewogen ge
schiedenis van de Grand Serment 
Royal et de Saint Georges des Ar
balétriers de Bruxelles hier volledig 
beschrijven zou al vlug vervelend 
worden. Daarom vermelden we 
enkel de belangrijkste feiten. De 
vereniging gaat er prat op de 
traditie voort te zetten van het 
Grand Serment des Arbalétriers, 
dat officieel werd erkend door het 
handvest van 4 mei 1381, uitge
vaardigd door hertog Wenceslas 
en hertogin Johanna van Brabant 
en anderzijds het Serment de 
Saint-Georges, opgericht in 1388 
door de hertogin van Brabant. 
Het huidige Serment beschouwt 
zich sinds 1867 als ontstaan uit 
deze twee gilden. Op 11 juli 1927 
bevestigde koning Albert I, via de 
Burgemeesteren Schepenen van 
de stad Brussel, onweerlegbaar 
de rechtstreekse venwantschap 
tussen de huidige vereniging en 
haar voorgangers, wat op een 
officiële erkenning neerkomt. 
Met zekerheid is echter bekend 
dat er in Brussel al kruisboog
schutters actief waren voor 1300. 
Uit de archieven blijkt dat op 2 
apnl 1304 het Sint-jan-Hospi-
taal aan de kruisboogschutters 
van Brussel een deel van de 

Op 20 februori o.s. geeft De Post een zegel van 46 euro

cent uit, gewijd aan de kruisboogschutters (Arbalétriers). 

Met deze emissie wordt aandacht besteed aan een meer 

dan zeshonderd jaar oude sport, die moeilijke tijden door

maakte, maar nu weer helemaal springlevend is. 

nieuwe begraafplaats afstond, 
op de plaats die de Zavel wordt 
genoemd, om er een kapel op 
te richten ter ere van de Heilige 
Maagd. Later zouden ze er de 
huidige kerk, de Onze-Lieve-
Vrouw van de Zavel, bouwen. 
Elk jaar had op het Zavelplein 
de koningsschieting plaats. Elke 
ingeschreven kruisboogschutter 
mikte op de vogel (papegaaij 
bovenop de kleine toren of klok
kentoren van de kerk en wie hem 
eraf kon schieten werd uitgeroe
pen tot koning van het Serment. 
Op 15 mei 1615 schoot aarts-
hertogin Isabella, te gast bij de 
kruisboogschutters, de vogel 
van de klokkentoren en werd zo 
'koningin' van het Serment. In 
1619 was het de hertogin Croy 
die 'koningin' van het Serment 
werd door de papegaai omver te 
schieten. 

Nadat het Grand Serment, 
net als de andere gilden, voor 
ontbonden werd verklaard ten 
gevolge van de afkondiging van 
de negende dag van de wijn-
maand in het jaar IV (n oktober 
1793)1 die in België ten uitvoer 
werd gebracht door de Franse 
revolutionaire troepen, werd het 
heropgericht door zijn oud-le-
den. 
Ook in de eenentwintigste eeuw 
zet het Grand Serment Royal et de 
Saint Georges de tradities voort: 
het leven van gezel, de jaarlijkse 
koningsschieting en de luister
rijke uitreiking van de konings
halsketting op de zondag na 
Hemelvaart. De laatstgenoemde 
plechtigheid wordt gehouden 
tijdens de heilige mis in de Onze 
Lieve-Vrouw van de Zavel, in 
aanwezigheid van een verte
genwoordiger van de Belgische 

Les arbalétriers 
De kruisboogschutters 
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Koning, die beschermheer is van 
het gilde. Tijdens de mis zweren 
de nieuwe gezellen de plechtige 
eed van trouw aan de Koning, 
aan de stad Brussel en aan het 
seculiere gilde. 
De vereniging zet ook de traditie 
van haar deelname aan de 
Ommegang voort. Dit is de 
belangrijkste gebeurtenis van het 
jaar voor de leden. En dat is op
merkelijk, want de traditie raakte 
meer dan een eeuw geleden in 
de vergetelheid, na het huwelijk 
van Napoleon en Marie-Louise, 
Ze werd door het Grand Serment 
Royal et de Saint-Georges weer tot 
leven gewekt. Vanaf 1926 was het 
gilde bezig met de organisatie 
van een feest ter gelegenheid 
van zijn 550-jarig bestaan in 1931. 
De regering wilde echter graag 
dat in 1930 de honderdjarige 
onafhankelijkheid van België met 
zoveel mogelijk pracht en praal 
zou worden gevierd en verzocht 
het gilde daarom de viering een 
jaar eerder te organiseren. Zo 
werden de twee herdenkingen in 
1930 gezamenlijk gevierd met de 
wedergeboorte van de Omme
gang. Tijdens die eerste nieuwe 
Ommegang waren uitsluitend 
de kruisboogschutters van het 
Grand Serment Royal et de Saint-
Georges aanwezig. 
Het gilde is overigens ook actief 
op het sportieve vlak: de leden 
beoefenen sporttakken: met 
kleine kruisboog schieten op 6 
meter en 10 meter, met de grote 
kruisboog schieten op 20 meter 
en het verticaal schieten op de 
grote historische staande wip op 
37.5 meter hoogte. 
De gezellen nemen het tegen 
elkaar op in vriendschappelijke 
steekspellen en nemen deel aan 
toernooien met andere vereni
gingen en aan de Brusselse, 
regionale en nationale kam
pioenschappen, waar ze vaak 
mooie resultaten behalen. 
De gebruikte wapens zijn van het 
tracfitionele type, vervaardigd van 
hout en aangepast aan het pre-
cisieschieten. Met uitzondering 
van de mechanische structuur 
kunnen ze niet meer worden 
vergeleken met de wapens uit 
de Middeleeuwen. Ze zijn niet te 
koop in de handel, maar worden 
op bestelling gemaakt door 
handige giloeleden of door am
bachtslui. Elk wapen is daardoor 
uniek. Hun precisie en geruis
loosheid maken het kruisboog-
schieten tot een aangename en 
uiterst ontspannende sport. 
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HET RAMPZALIGE 
EIN DE VAN DE 
ZEPPELIN 
Je kent de sigaarvormige 
zeppelins vast wel van 
plaatjes uit geschiedenis
boeken. Misschien heb je 
ook wel eens een recla
mezeppelin in de lucht 
zien hangen. Maar die 
zijn maar een slap aftrek
sel van het origineel. In 

de jaren twintig en der
tig trokken deze lucht
schepen overal waar ze 
kwamen de aandacht. 
Toen in 1930 een zeppe
lin Nederland aandeed 
was dat niet anders. Het 
luchtschip kon hier niet 
landen. Met behulp van 
een speciale kabel werd 
post die mee moest aan 
boord gehesen en post 
bestemd voor ons land 
neergelaten. Er was ook 
een speciaal stempel 
met de afbeelding van 
een vrouw in kleder
dracht. 
Met bewondering en 
jaloezie keek de wereld 
naar Duitsland, dat de 
zeppelin had ontwikkeld. 
Op 6 mei 1937 kwam er 
een rampzalig einde aan 
het succesverhaal. Op 
die dag komt de LZ129 
Hindenburg na zijn 21ste 
reis van Duitsland naar 
de VS aan op het vlieg
veld Lakehurst. Om 19.15 

uur zakt het luchtschip 
naar beneden om te an
keren aan de grondmast. 
Bewonderaars op de 
grond zien de enthou
siaste passagiers met 
hun zakdoeken wuiven. 
Dan klinkt er opeens een 
enorme knal en komen er 
enorme vlammen uit de 
Hindenburg. In een paar 
seconden staat het hele 
luchtschip in de brand en 
stort het op de grond. Van 

de 97 mensen aan boord 
overleven toch nog 63 
mensen de ramp. Onder 
hen bevindt zich Max 
Pruss de gezagvoerder. 
Tot op de dag van van
daag is nog niet duidelijk 
wat precies de oorzaak 
van de ramp is geweest. 
Aan boord van het lucht
schip bevond zich ook 
post. Een deel daarvan 
kon in beschadigde 
toestand bij de geadres

seerden bezorgd worden. 
Zo nu en dan kom je 
deze bijzondere post op 
een veiling tegen. 
De ramp betekende het 
einde van de zeppelin. 
Na de oorlog is nog 
geprobeerd om het lucht
schip nieuw leven in te 
blazen. Ook kort geleden 
zijn pogingen onderno
men, onder andere in 
Nederland, maar met 
weinig succes. 

• Het komt alweer aardig 
dichtbij: de Dag van de 
JeugdFilatelie op 1 en 2 
april 2006. De locatie is 
Burgers' Zoo m Arnhem. 
De officiële opening van 
de Dag van de JeugdFi
latelie zal op zaterdag 1 
april om 11.00 uur plaats 

: vinden. De festiviteiten 
.'zullen bestaan uit een 
: postzegeltentoonstelling 
: met als thema OostAfri

• ka, de postzegelhoek van 
JFN, een postzegelwinkel 

• van de Globe en een 
filatelistische speurtocht 

" door Burgers' Zoo. Veel 
kinderen hebben zich 

. aangemeld voor de Fila

:t*On Zoals elk jaar 
rook dit jaar weer 
speciaal stempel van 
Post. 

De organisatie heeft 
met Burgers' Zoo 
afgesproken, dat ieder 
jeugdlid zich met zijn 
ouders, broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendin
netjes (maximaal 4 
personen) bij JFN kan 
aanmelden. Hetzelfde 
geldt voor de jeugd
leiders en inzenders. 
Volgende maand zullen 
we precies vertellen bij 
wie dat moet. Iedereen 
die is aangemeld kan 
met korting de dieren
tuin in (€ 10,00 in plaats 
van € 17,00). Volgende 
maand vind je bovendien 
in De Posthoorn ook nog 
een kortingsbon! 
Kom op 1 en 2 april al
lemaal naar Burgers' Zoo 
in Arnhem. Je krijgt er 
zeker geen spijt van! 

VROLIJKE 
VUURVLIEGJES 
Er was eens 
een priester 
die in zijn vrije 
tijd kinderboe
ken schreef 
Zijn boek De 
Vuurvliegjes was 
heel populair. 
Maar niemand 

schrijver van dit 
boek Jan Karafiät v 
Na een conflict me 
meerderen moest 
zijn parochie verla 
Hij ging in Praag v 

^ 

i 

jas. 
>t zijn 
hij 
ten. 
^onen 
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Ceska republika 

Bi''fc„ni, 

III 

: en maakte daar een 
1 tijdschrift en schreef 
; zijn herinneringen. Ze 
; zouden nooit zo suc
; cesvol worden als zijn 

verhaal over 
de vuurvlieg
jes. Nu, meer 
dan 100 jaar 
later, worden de 
avonturen van 
deze diertjes 
nog steeds 
gelezen in Tsje
chië. Daarom 
verscheen er 

met een illustra
: tie uit het boek en het 
• portret van de schrijver 
; Iedereen weet inmid
: dels wie De Vuurvliegjes 
; geschreven heeft. 

WINTERBOOM 
Later dit jaar komt TPG 
Post met een serie post
zegels over bomen. Het 
is de bedoeling dat in elk 
jaargetijde een bomen
serie verschijnt. Op die 
manier kun je zien hoe 
bomen zich door het 
jaar heen ontwikkelen. 

in Duitsland heeft men 
eenzelfde project gestart. 
Alleen doet men het daar 

met een enkele zegel per 
jaargetijde. Op de eerste 
zegel zien we een mooie 
oude eik in een winters 
landschap. We zullen 
zien waar TPG Post mee 
komt. Wie weet houden 
we over een jaar wel een 
bomenwedstrijd Neder
landDuitsland. 

= DUBBEL OF TOCH 
5 NIET? 
pi Iedereen heeft wel een 

album met dubbele 
1 1 4 zegels. We raden je aan 
■ ' ' om de zegels daarin 

nog eens te bekijken. 
Sommige zegels lijken 
op het oog wel hetzelfde, 
maar zijn het niet. Zo 

worden in Duitsland veel 
postzegels gewoon met 
gom in een velletje uit
gegeven en als sticker in 
een boekje. Je herkent de 
zegels heel makkelijk aan 
het verschil in tanding. 
De zegels uit het velletje 
hebben een veel fijnere 
tanding dan de zelfkle

t,4K r t ^KEICfl DpSSAÜWORLIT/ 

vende zegels. Als je tan
dingen zou meten met 
een tandingmeter wordt 

CARTENRUCH iy;SSAt'WÖRLITZ 

het verschil helemaal 
meteen duidelijk. De 
gewone zegels hebben 

tanding 14. Dat betekent 
14 tandjes per 2 centi
meter. De zelfklevende 
zegels hebben tanding 
n , dus 11 tandjes per 
2 centimeter. Voor je het 
weet heb je zo weer een 
paar "nieuwe" zegels in 
je collectie. 



Winter in het land 
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» Red Squmel ScH/rwx i/ulgafis 

Als je deze leuke 
eekhoorn bezig ziet, 
weetje het al. Hij 
verzamelt zijn eten 
voor de winter. 
De hele herfst is hij 
daar mee bezig. En 
als de eerste sneeuw 
valt, heeft hij de 
voorraadkast vol. In 
de bomen, onder 
de grond, tussen de 
wortels...overal heeft 
hij iets verstopt. Dat 
doet mijn moeder 
trouwens ook, dat 
voorraadje maken. 
Je weet maar nooit, 
zegt ze. 

De sneeuwpop 

Een winter is niet 
echt als het niet 
gesneeuwd heeft. En 
jij maakt dan vast 
en zeker met de hele 

buurt een sneeuw

pop. Een koud 
werkje! 

Dieren in de winter 
Kijk, een papegaai in 
de winter heeft het 
niet makkelijk. In de 
witte sneeuwwereld 

ziet iedereen hem 
vliegen. Daarom zijn 
de meeste dieren 
die je dan in het 
wild ziet, wit. Kijk 
maar naar deze 
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prachtige beesten. 
Een hermelijn is 
's zomers bruin 
maar in de winter 
wit. De sneeuwuil 
is net als de ijsbeer 
altijd wit. 

Verhalen vertellen 
Vooral vroeger 
vertelden de mensen 
elkaar in de winter 

verhalen. In de zo

mer was daar geen 
tijd voor. Op deze 

zegel zie je een deel 
van een sprookje. 
Echt winter. 

De bomen en 
planten 
In de winter werk 
ik in de tuin. Want 
dat is de tijd om de 
bomen te snoeien. 
Je kan dan ook de 

struikjes verplaat

sen. Daar merken ze 
niets van, want het 
boompje groeit dan 
even niet. Bomen 
met naalden blijven 
groen, dat weet je. 
Maar bomen met 
bladeren worden 
kaal. 

; 90 Canada 
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Die kun je in de 
winter kappen. 

Wintersport 
Ik ben dol op de win

ter. Lekker gezond 

en goed koud weer 
vind ik heerlijk. En jij 
ook, want jij wilt ook 

altijd buiten spelen 
als het koud is. Je 

im-^Kmwwwwwww^ 

merkt de kou niet 
eens! En wat dacht 

je van sport in de 
winter? Daarvan zijn 
er veel zegels.Zou je 
daar niet een mooie 
verzameling van 

kunnen maken? Het 
is weer eens iets an

ders dan de bekende 
onderwerpen. Denk 
er maar over na. 

Tenslotte... 
Ergens in dit verhaal 
klopt een postzegel 
niet. Er staat iets op 
watje in dat land 
nooit zult vinden. 
Net zoals bijvoor

beeld een tijger 
op een postzegel 
uit Afrika. Ga eens 
zoeken! Ik ben be

nieuwd of je het ziet. 

Veel succes! 

Cjvae^*^ \x>n^ 
U>^A«**^ 
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De port is betaald 
Als wij een brief of een kaart willen versturen moeten we daar een 
doorTPG uitgegeven postzegel op plakken met een waardeaandui

ding. Ook is het mogelijk om een postwaardestuk te versturen, zo

als een briefkaart of een voorgefrankeerde envelop. De waardeaan

duiding is dan door TPC al op de kaart of envelop gedrukt. Als we 
post versturen naar een antwoordnummer kost het ons niets. Het 
port wordt door de ontvanger van de brief met de post verrekend. 
Het verhaal "Port Betaald" is al bijna zo oud als de postzegel zelf 

met deze tekst krijgt een 
postzegelachtig uiterlijk 
compleet met stempel. 
Het Fonds Slachtoffer
hulp, de Nederlandse 
Hartstichting, Hulp aan 
Tibet en anderen verzen
den veel post op deze 
manier. De doorTPG 
huis aan huis bezorgde 
massapost krijgt vaak 
de tekst mee "Verspreid 
doorTPG". 

Saai? 
Met het betreden van 
nieuwe postbedrijven op 
de markt zie je ook daar 

bijzonder was, tot we 
nog eens goed naar de 
postzegel keken. Het 
bleek geen postzegel te 
zijn, maar wie zal het 
zijn opgevallen? Hij ziet 
er verdraaid echt uit 
compleet met waarde
aanduiding van 39 cent 
en de landsnaam. Als je 
goed kijkt zie je ook nog 
een afstempeling met de 
tekst: "Zeg het met een 
kaartje". Zo zie je maar 
weer: ook in onze mo
derne brievenbus is nog 
heel wat te vinden dat de 
moeite van het bestude

Saai! 
De post die we te
genwoordig in onze 
brievenbus vinden is 
bijna niet meer gefran
keerd met postzegels. 
Het is nogal saai. Op 
de meeste enveloppen 
vinden we de tekst "Port 
Betaald". Meestal is 

PORT BETAALD 
PORT PAYÉ 

ZWOLLE 
PAYSBAS 

het een bankafschrift of 
ander massaal verzon
den post. Het zegt ons 
weinig. Maar vinden we 
een poststuk met een 
postzegel dan voelen we 
ons meteen persoonlijk 
aangesproken en kijken 
we onmiddellijk wie 
de afzender is. Krijgen 
we een prentbriefkaart 
dan heeft de afzender uit
gebreid op de voorkant 
gekeken wat voor mooi 
plaatje hij ons zal sturen. 
Wij ontvangen de kaart 
en kijken snel op de ach
terkant om te zien wie er 
zo aardig is geweest om 
ons een kaartje te sturen. 

Als we een gefrankeerde 
brief krijgen weten we 
niet hoe gauw we deze 
open moeten maken en 
we gaan direct lezen. 

Persoonlijk 
Veel bedrijven proberen 
m te spelen op onze 
nieuwsgierigheid. Ze wil
len de indruk wekken dat 
hun post echt persoonlijk 
voor ons is bestemd. Ze 
willen voorkomen dat het 
drukwerk dat ze ver
sturen ongelezen in de 
prullenbak verdwijnt. Op 
de een of andere manier 
willen ze zich van de 
concurrentie onderschei
den en door middel van 
een "postzegel" kan dat. 
Sinds 2000 worden door 
PTT en later TPG "Port 
Betaaldzegels" uitge
geven. Tegen een heel 
kleine vergoeding kun
nen bedrijven hun post 
zogenaamd frankeren en 
aflaten stempelen met 
een datumloos stempel 
PTT Post. TPG Post deed 
het indertijd zelf met 
een maandvermelding 
"MEI 2002". Omdat ook 
inmiddels de teksten 
"Port Betaald"en "Port 
Betaald/Port Payé" in 

vorm en model werden 
vrijgegeven ontstond er 
een ander fenomeen. Het 
eenvoudige rechthoekje 

"postzegels" verschijnen. 
Van een reisorganisatie 
kregen we een kaart die 
zo op het oog niet echt 

ren waard is! Moderne 
post saai? Echt niet! 

Jan Bakker 

116 stempels kijk dan eens in oude nummers van 
Filatelie, jaargang 1997. Op pagina's 220222 en 
271274 vind je twee interessante artikelen van 
Frans Hermse over dit onderwerp. 
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POSTSCRIPTUM 
IK VERZAMEL POSTZEGELS, OMDAT.. 
Jeugdleider Toon van de StampKids , 
Club heeft zijn leden gevraagd ■^fe.^ï^s.^ iff .^t 
om een stukje te schrijven voor ^l«.kk)\P w" 
De Posthoorn. Het onderwerp was V ^ 
"Ik verzamel postzegels, omdat...." Een aantal leden 
klom in de pen. Hier volgt weer een selectie. 

Hallo, 
Ik ben Vera Hollings
worth en ik verzamel al 
postzegels zolang ik me 
kan herinneren. Ik vond 
het altijd fantastisch als 
er weer post was met een 
leuk plaatje rechtsboven 

op de envelop. Er waren 
talloze verschillende met 
allemaal andere plaatjes 
erop. Fantastisch vond ik 
dat! Wij kregen nooit veel 
post, en dat vond ik jam
mer. Maar gelukkig wist 
iedereen uiteindelijk dat 
ik verzamelaar was en 
als ik mijn familieleden 
dan weer zag, drukten ze 
mij altijd wel een aantal 
postzegels in de handen. 
Het werd helemaal fan
tastisch toen mijn vader 
ineens kwam aanzetten 
met een groot oud post
zegelboek. Het boek was 
al 60 jaar oud en was van 
mijn opa. Daarna is het 
postzegelboek naar mijn 
vader gegaan die het ver
volgens aan mij gaf toen 
ik groot genoeg was. Het 
was net een droom die 
uitkwam. Ik geloof dat 
ik de eerste weken wel 
elke dag, elke avond alle 
postzegels heb bekeken. 
Telkens weer. Zelf deed ik 
er niets meer bij, want hij 
was vol. Ik had een nieuw 
postzegelboek gekregen! 
Later kreeg ik ook al de 
postzegelboeken van 
mijn moeder. Blijkbaar 
was zij ook verzamelaar 
geweest. Ik bewaar al die 
boeken goed. Voor mij 
is het een schat. Andere 
mensen vinden het ech
ter waardeloos en nemen 
niet eens de moeite 
om goed te kijken als 

ik ze wat wil laten zien. 
Maar ik vind het niet erg. 
Hoe minder mensen 
geïnteresseerd zijn hoe 
meer postzegels voor mij 
...denk ik maar. Eigenlijk 
werd ik pas fanatiek ver
zamelaar, toen iedereen 
meehielp (postzegels 
"doneren") en ik ineens 
zoveel postzegels kreeg 
doordat ze mij die boe
ken schonken. Toen ging 
het ook met mijn eigen 
verzameling goed. Ik 
kreeg door dat ik er wat 
voor moest doen. Soms 
moet je hard zoeken als 
je thuis niet zoveel post 
krijgt. En hard zoeken 
deed ik. Als mijn moeder 
in de vakantie dan naar 
haar werk ging, ging ik 
mee. En dan zocht ik in 
alle papierbakken naar 
postzegels en vroeg ik 
aan alle werknemers 
of ze nog iets hadden 
liggen. Iedereen wist 
van mijn verzameling en 
soms zochten ze zelfs 
mee. Ik ben blij dat ik 
postzegels verzamel. En 
het zoeken kan net zo 
leuk zijn! 
Vera Hollingsworth (15) 

Ik verzamel al lang 
postzegels. Ik weet niet 
juist hoeveel maar het zal 
ongeveer tien jaar zijn. 
Ik vind het leuk om ze te 
verzamelen en zeker als 
ik er een krijg van een 
land waar ik nog geen 
postzegels van heb. Het 
leukste vind ik als ik het 
land Roemenië krijg en 
daarvan een postzegel 
met de landsnaam 
Romina. Waarom zullen 
jullie misschien wel den

ken hè? Ik heet namelijk 
Romina en dat is toch 
iets speciaals als je post
zegels van je eigen naam 
krijgt. In de familie spaart 
niemand meer postze

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

gels maar dat vind ik niet 
erg. Ik heb al op internet 
iemand gevonden om 
mee te ruilen dat is altijd 
leuk. Zo kun je misschien 
eens aan andere postze
gels komen want meestal 
krijg je met de post 
dezelfde postzegels. Dit 
vind ik wel leuk zo met 
elkaar ruilen. En zeker als 
er postzegels bij zitten 
die je nog niet hebt. 
Groetjes, Romina 

Hol allemaal. 
Ik ben Bart en ik spaar 

postzegels! Ik ben begon

nen met sparen toen ik 
op zolder een paar oude 
verzamelmappen van 
mijn vader had gevon
den. Toen ben ik lid 
geworden van StampKids 
Club! Ik vind het een 
leuke club en je kan leuke 
dingen winnen met de 
prijsvragen! 
Doei! Ban 

tuurlijk 
nog niet 
regeren. 
Daarom 
nam zijn 
moeder 
Maria 

Christina voor hem waar 
als regentes tot Alfons 16 
jaar was geworden. Het 

leven van koning Alfons 
XIII ging niet helemaal 
over rozen. In 1931 werd 
hij van de troon gestoten. 
Spanje werd een repu
bliek. Maar in 1975 kreeg 
Spanje weer een koning, 
Juan Carlos. Hij is een 
kleinzoon van Alfons XIII 
en regeert nog steeds. 

^m PUZZEL 
^ÊÊ FEBRUARI 2006 

^ H Dit is een puzzel 
i P voor iedereen 

die De Posthoorn leest, 
junior en senior! We 
laten 3 fragmenten 
zien van Nederlandse 
postzegels. Welke post
zegels zijn het? Schrijf 
de NVPHnummers op 
en stuur deze in een 
envelop naar de redactie 
van De Posthoorn, De 
Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vermeld ook 
duidelijk naam en adres. 
De antwoorden moeten 
voor 15 maart 2006 bij de 
redactie binnen zijn. Om 
voor de prijs in aanmer
king te komen moet de 
envelop gefrankeerd zijn 
met een of meerdere 
geldige Nederlandse 

WIST JE DAT... 
...Alfons XIII al koning 
was op de dag dat hij 
werd geboren: 17 mei 
1886? Dat zat zo. Zijn 
vader, koning Alfons XII, 
was een halfjaar eerder 
gestorven. Er was op dat 
moment nog geen man
nelijke toonopvolger, 
maar zijn vrouw was wel 
in verwachting. Maar 
de kleine Alfons kon na

gelegenheidszegels. Ook 
deze maand verloten we 
een Mooi Nederland
velletje 2005 onder de 
goede inzenders. 

OPLOSSING PUZZEL 
OKTOBER 1 
1. De papyrusplant, 2. Postkoets 
en trekschuit, 3. Rond het begin 
van de 19e eeuw, 4. Charles 
Knight, 5. 6 mei 1840, 5.1956, 
7. Nederlandse Bond van Filate

listenVerenigingen 
Na loting hebben de volgende 
inzenders een prijs gewonnen: 
Elme Ciraud, Thomas van Beek 
en Luc Korzilius. 
Hartelijke gefeliciteerd! 

OPLOSSING PUZZEL 
OKTOBER 2 
1.1969A, 2.1762, 3.1360. Na 
loting gaat een Mooi Nederland

velletje naar jan van Mol uit 
Eindhoven. Proficiat! 
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ff ei UW^^WiMelijlo datjuUle m^ plezier beleven eujuvjui

Uepostzeaelhobby. tk, tvDU/ dat vuijfv fuuun/ zoveel oppoitze

aeU uoorhtvoMi) die zou/ Uc daM, oohgrcunA spiiretv. Om^juiUe 
uerzoMcelUtA een beetje uit te breiden heh ik jullie een 
aardigheidje aeituurd. tk hoop'dat jullie^ het ai ontwunaen 
hebben. KoMyenjuiUe ooic tutor de Vaa utm dejeu^d/ilate

lief Volaende »uuuui tnnd/je een bon in Ve Poithoorn^ die 
hortina aeeft op de toeaojiaiprijs. Voe er je voordeel mee! 
Niet veraeten hoor, Buraers' Zoo, 1 enZ apriC. 
Eenpiatelistiickearoet vtut) J^^y groeneveld 

De pobi/^egeiciuu voor de jeugd op internet: 
de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

http://www.stampkids.org


m MOLENS [2] 

Als vervolg op het artikel 
van januari jl. tonen we 
uit China een nieuwe 
maximumkaart [i] 
met watergolven in de 
stempeling. Symbool 
voor watermanagement? 
Met dank aan Li Hong, de 
voorzitter van de Chinese 
Vereniging voor Maxima-
filie uit Beijing. 

De watermolen is een 
type dat in Nederland 
beperkt voorkomt in het 
Oosten en het Zuiden, 
maar op zegel kennen we 
dit nog niet. Een land als 
Denemarken gaf wel de 
watermolen van B0rkop 
uit in 1963. De kaart 
[2] is ontwaard met het 
picturale molenstempel 
[3]. Mooier en meer 
gelijkend op de Chinese 
watermolen is een kaart 

MA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAIL: EDWARDFROON(a)FREELER.NL 

uit de jaren dertig [4] 
met daarop de noria: een 
groot, houten waterrad 
met een diameter die wel 
twintig meter groot kan 
zijn en dat water haalt uit 
de rivier de Nahr al-Asi bij 
Hama in Syrië. Dit is een 
van de oudste molens ter 
wereld, nog stammend 
uit de Byzantijnse tijd. In 
werking stroomt het wa
ter de schoepen in en op 
het hoogste punt er weer 
uit via geulen naar akkers. 
Bij ons moet het water er 
uit, bij hun er juist in. 

Bij de serie maximum-
kaarten uit 1963 treft u 
bij aankoop vaak een 
geeloranje folder aan van 
'De Hollandsche Molen'. 
Het behoudsdoel van 
deze organisatie is helder 
omschreven in het stem
pel [5] uit 1963. De folder 
IS bestemd voor leken die 

wegwijs gemaakt willen 
worden in de verschil
lende molentypen; zo 
leren we bijvoorbeeld dat 
de molens van Kinderdijk 
zogenoemde bovenkrui-
ers zijn: de kap is beweeg
baar boven de veelal 
achtkantige stenen onder
bouw, om zo goed op de 
wind te kunnen draaien 
('kruien') met behulp van 
het staartwerk en kruirad. 
Op de postzegel uit 2005 
treft u deze echter niet 
aan; de Chinese ontwer
per kent het belang hier 
kennelijk niet van. In 
stedelijke gebieden moet 
de molen juist hoog bo
ven de bebouwing staan 
om voldoende wind te 
kunnen vangen. Vaak zijn 
dit korenmolens, die be
neden voldoende ruimte 
hebben voor de aan- en 
afvoer van graan en meel. 
Om de kap te kunnen 

draaien is halverwege 
een stelling aangebracht; 
de stellingmolen [6] van 
Dokkum langs de Ee is er 
een mooi voorbeeld van. 
Staat zo'n molen op een 
kunstmatige heuvel, zoals 
de molen van Damme in 
België [7], dan is het een 
bergmolen. Op een oude 
stadswal staand wordt het 
een walmolen genoemd. 
Zo'n walmolen is te vin
den op de Amerikaanse 
kaart [8], naar een oude 
ets van de rede en de 
wal van het toenmalige 
Nieuw Amsterdam, het 
huidige New York. De 
molen is een zogenoemde 
onderkruier, waarbij het 
gehele molenhuis boven 
het onderstel gekruid 
wordt. 

Tot slot twee wat meer 
romantische molensym-
bolen. De oude molen 

met de fraaie stempe
ling in Fontvieille in de 
Provence [9] is de molen 
van Daudet. Hier schreef 
deze Franse literator zo
genaamd zijn romans en 
poëzie, maar in werkelijk
heid was het een ruïne. 
Luxemburg gaf in 2001 
een postzegel uit met een 
molensteen. De steen 
[10] ligt thans louter voor 
de sier in de befaamdste 
Moezelwijngaard in Wor-
meldange. 

Hebt u belangstelling 
voor de molens van Kin
derdijk? Bezoek dan eens 
de speciale website 
www.simav.nl van de 
Stichting tot Instand
houding van Molens in 
de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. 
Volgende keer: de Ne
derlandse stempels van 
2005. 

http://www.simav.nl
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Inkoop 
Heeft u besloten om uw verzameling of doubletten te verkopen, 

dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. 
Als u een grote verzameling te verkopen heeft kunt u een 

afspraak maken en komt een van onze ervaren inkopers naar u toe 
om uw verzameling te taxeren. Onze inkopers hebben allemaal 

tientallen jaren ervaring in de postzegel wereld. Dat is een garantie 
voor u dat wij alle postzegels taxeren op hun juiste marktwaarde. 

Verko 
In ons steeds veranderende assortiment is er voor ieder wat wils. 

Grote partijen, koopjes, losse nummers, dozen, albums, 
insteekboeken, brieven, FDC's. 

Meldt u gratis aan op onze website: 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

Zo wordt u op de hoogte gehouden van speciale acties en 
de bezigheden in en rond de Postzegel Partijen Centrale. 

)f nog beter, kom zelf eens langs. De koffie, chocola of iets fris staat, 
6 dagen in de week van 9.00 tot 17.00, voor u klaar! 

Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 

Tel: 070 362 52 63 

Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 

Openingstijden: ma t/m za 9:00 -17:00 uur 

P : O . S . T . Z ^ E . G . E J L 

!?]A[?]j]'*!l"?l)!]*f!!^ 
'CTETWTTTR-ATLTE' 
Een Wereld In Zegels... 

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


JEAN MEIJNTZ, CARNAVA 1ST 
^ ^ IN HART EN NIEREN, 

f Eindelijk een Nederlandse carnavalszegeV 

■ B 

DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D ^ 

Bij zijn voordeur word ik al ge
waarschuwd voor hetgeen me te 
wachten staat. Daar is namelijk 
een bordje aangebracht met de 
tekst De wereld is een gekkenhuis 
en hier is de centrale. Nadat hij 
me heeft binnengelaten blijkt 
deze tekst volledig te worden 
waargemaakt; de gehele woning 
is gevuld met parafernalia met 
betrekking tot Carnaval, waaron
der ook een filatelistische verza
meling. Honderden eretekenen, 
oorkonden, aftjeeldingen en 
andere attributen zijn in vitrines 
gerangschikt. Ook zijn verzame
ling boeken over het onderwerp 
carnaval  voor een deel door 
hemzelf geschreven  is promi
nent aanwezig. Het mooiste is 
dat mijn gastheer volledig in dit 
beeld past met zijn enigszins 
barokke postuur en zijn uitstra
ling van bonhomie. Hij schenkt 
me een glas bier in en neemt 
zelf mineraalwater (hetgeen me 
een beetje bevreemdt) en steekt 
van wal. 
De carnaval is hem met de 

Postzegels en ander filatelistisch materiaal genoeg In 

Filatelie. Maar hoe zit het met de mens achter de filat

elist? Frans Hermse en Wieland Buit gaan voor Filatelie bij 

toerbeurt op zoek naar (en op bezoek bij) karakteristieke 

collectioneurs, hoogst interessante handelaren, oorspron

kelijke zegelontwerpers, en vertrouwenwekkende veiling

houders. Er is één voorwaarde: ze moeten iets te vertellen 

hebben. Ditmaal: Jean Meijntz, carnavalist te Geleen. 
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paplepel ingegeven, want zijn 
vader was een van de oprichters 
van de Geleense carnavalsver
eniging De Flarisse. Op veertien
jarige leeftijd kwam junior via 
de iongerensocieteit K '59 bij de 
zieKennuisomroep, waarvan hij 
medeoprichter was. Hij leerde 
er zijn mondje roeren en deed 
onder andere verslag van de 
voetbalwedstrijden van het toen 
nog roemruchte Fortuna '54. In 

1968 werd hij tot stadsprins van 
Celeen uitgeroepen en vanaf 
die tijd werd zijn leven  èn zijn 
woning  bijna geheel in beslag 
genomen aoorde carnaval. Niet 
alleen klom hijzelf regelmatig 
in de ton om kolder te verko
pen, maar hij richtte ook een 
Buutreednerschool op. Tot het 
moment waarop de gemeen
telijke herindeling van 2001 
een feit was, nam hij tijdens de 

sleuteloverdracht aan de carna
valsprins in een Buutte steevast 
de lokale Celeense politiek op 
de korrel, jean is van mening dat 
Wim Kan [afbeelding i), die dit 
jaarlijks met de landelijke poli
tiek deed, de enige 'Hollandse' 
Buutreedner'\s. In Mainz (een 
andere schrijfwijze voor de naam 
Meijnz\) wordt nog jaarlijks de 
Duitse politiek bespot. 
Voor een camavalsgek heeft 
Jean Meijntz zijn zaakjes aardig 
op een r i j . Hij is niet voor niets 
Doctorandus Humoris Causa 
van de NUL {Narren Universiteit 
Limburg) en lid van de Narren 
Akademie Duiken, Duitsland. 
'Carnaval,' zo doceert de drs., 
'Wordt over de gehele wereld 
gevierd als afscheid van de 
winter en als het begin van 
de lente.' En: 'Het feest gaat 
minstens terug tot de Saturnalia, 
de populairste feestdagen van 
de Romeinen.' Deze Saturnalia, 
leren we, werden overigens in 
december gevierd. Tijdens deze 
dagen zaten de slaven bij de 



meesters aan tafel en werden ze 
door hen bediend. In Nederland 
wordt carnaval vooral ten zuiden 
van de grote rivieren gevierd. 
Maar ook in de noordelijke 
provincies zijn enclaves waar het 
virus jaarlijks in alle heftigheid 
toeslaat. In Limburg worden de 
dolle dagen meestal aangeduid 
met de term vastelaovena, de 
vooravond van de veertigdaagse 
vasten. Tijdens de vastenpe
riode moesten de katholieken 
hun maaltijden beperken en op 
vnidag mochten ze geen vlees 
gebruiken. Met Pasen mocht er 
dan weer volop gegeten worden, 
een opvallende overeenkomst 
met de Islamitische Ramadan, 
die wordt afgesloten met het 
Suikerfeest. 

De Doctorandus i-lunnoris Causa 
heeft tijdens zijn studie vastge
steld dat de Carnaval dikwijls 
werd herontdekt na een periode 
van dictatuur of oorlog. Een 
goed voorbeeld hiervan is de 
Kölner Karnaval (zie afieelding 
2), die in 1823, na de Napoleon
tische oorlogen, werd opgericht. 
Geïnspireerd door dit Rijnlandse 
voorbeeld werden ook in Lim
burg Voste/ooi'es-verenigingen 
opgericht (waaronder de Sit-
tardse Marotte), die nog steeds 
banden met Keulen onderhou
den. Een recent voorbeeld van 
de opleving van carnaval na 
afloop van een oorlog kunnen 
we vinden in het vroegere Joe
goslavië. In meerdere deelstaten 
zoals Slovenië wordt nu weer 
naar hartelust carnaval gevierd 
{afoeelding}). De herintroduc
tie van het fenomeen Blauwe 

Camaualistjcan Meijntz: ...blij met de uitgijte uan een carnavaleske Nederlondsc ze^el.. 

Schuit [afbeelding 4) vond na de 
Tweede Wereldoorlog plaats. 
Voorafgaand aan de vastelaovend 
trekt dit narrenschip door een 
aantal Limburgse plaatsen. Deze 
traditie werd in 1950, vlak na 
de oorlog, in ere hersteld. Het 
gebruik gaat terug tot 1133, toen 
het Narrenschip [Carrus Navaiis) 
door handwerkslieden uit het 
nabije Cornelimünster door het 
huidige Limburg en Vlaanderen 
werd getrokken. De Latijnse 
naam Carrus Navalus vormt een 
mogelijke verklaring van het 
woord carnaval. 

Niet alleen het camavals-gen, 
ook de filatelie heeft Jean Meijntz 
van zijn vader geërfd. Deze had 
een uitgebreide verzameling 
'Nederland en Overzeese Rijks

delen' die junior kon overnemen. 
Het lag voor de hand dat hij 
daarna een verzameling op het 
thema 'Carnaval' ging samen
stellen. Hij is dan ook geabon
neerd op het tijdschrift Thema 
van de Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie en hij 
krijgt ook geregeld het maand
blad Filatelie in handen. Het 
verdriet hem al lange tijd dat er 
in Nederland nooit een echte 
carnavalszegel werd uitgege
ven. De posterijene van onze 
Rijksdelen Overzee hebben wèl 
al vaker aandacht aan dit thema 
besteed (afbeelding 5) en ook in 
Duitsland werden al meerdere 
malen zegels uitgegeven die in 
dit thema passen [afbeelding 
6). Maar Nederlancf moest net 
tot nog toe doen met een serie 

stadspostzegels uit 1973 [ajbeel-
ding 7) en een zegel die door 
de Doctorandus het thema kon 
worden 'binnengepraat': op de 
Mooi-Nederlandzegel van Roer
mond uit 2005 [afbeelding S) is 
namelijk de Maria-Theresiabrug 
afgebeeld. Van deze brug wordt 
ieder jaar een stropop genaamd | 
Bacchus in de Roer gegooid, een ' 
ritueel waarmee de vastelaovend 
wordt afgesloten. 

Drie jaar lang heeft Jean Meijntz 
met met aflatende volharding bij 
TPGPost gelobbyd voor de uit
gifte van een echte Nederlandse 
carnavalszegel. Hij is er dan ook 
apetrots op dat het hem eindelijk 
is gelukt: op 3 februari werd 
inTietSittards museum 'Het 
Domein' de eerste Nederlandse 
zegel met carnavalselementen 
gepresenteerd (zie de rubriek 
'Nieuw op het postkantoor', 
elders in dit nummer). Vanaf die 
dag kan in 'Het Domein' ook een 
carnavalstentoontelling voorden J 
bezichtigd, waarvoor Jean zijn , 
verzameling ter beschikking ^ 
heeft gesteld. Hij stelde onge
veer zeventig ingelijste objecten 
ter beschikking en verder een ' ^ 
groot aantal staande en han
gende vitrines met ordetekenen 
en andere regalia. Ook zijn er 
op deze expositie videopresen
taties te zien met bewegende 
beelden. En natuurlijk heeft ook 
zijn filatelistische collectie er 
een prominente plaats gekre
gen. TPGPost zorgde voor een 
verkoopstand, waar de nieuwe 
Mooi-Nederland-, c.q. Carnaval
zegels van Sittard verkrijgbaar 
zullen zijn 

«^^j^'^^-W'^'^^-^V^ 



imraa^ap 
Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2006 
(verschijnt begin april 2006) 
moeten uiterlijk op i maart 
2006 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. E-mailadressen 
o f 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. Postzegelpromo-
tiedag georganiseerd door 
filatelistenvereniging Novio-
post. De Klokketoren, Slot-
emaker de Bruïneweg 272 
(hoekMuntweg). Diverse 
activiteiten, w.o. tentoon
stelling van collecties van 
Noviopost-leden, 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. Informatie: P. Grutters, 

-= Niek Engelschmanlaan 90, 
^ 6532 CS Nijmegen, e-mail-
c-i adres plm5ruttErs@u)anadoo.nl. 
— 14 en 15 april: 
% Gouda. De Brievenbeurs, 
= dertiende internationale 
^ beurs voor postgeschiedenis, 
^ poststukken, postwaarde-
'2 stukken en literatuur. Sport-
— hal De Mammoet, Calslaan, 
" Gouda. Openingestijden: 
2 op vrijdag 14/4 van 11 tot 17 
- . uur en op zaterdag 15/4 van 

10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
1 M Bietenakker 33, 2723 XD 
I hA Zoetermeer, fax 079-3311218. 

Zie ook www.bmvmbeurs.com. 
21, 22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, 
tentoonstelling, georgani
seerd door de afdeling Ede 

van 'De Globe' (categorieën 
2 en 3, alsmede i-kader, 
open klasse, jeugd en propa
ganda). Sporthal De Peppel, 
Peppelensteeg i. Ca. 450 
kaders. Handel aanwezig, 
stands van gespecialiseerde 
verenigingen, museumexpo
sitie. Openingstijden: 21/4 
van 20 tot 22 uur, 22/4 van 10 
tot 18 uur en 23/4 van 10 tot 
16 uur. Inschrijvingen: A.G. 
Jakobsen, Bovenbuurtweg 
54, 6717 XB Ede, e-mail
adres b.jakobsen@planet,nl. 
Informatie: N. van der Lee, 
Arkelstein 2, 6714 AW Ede, 
e-mail n.uandcr.lcecffificcnet.ni. 
20, 21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2006, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Openings
tijden: op vrijdag 20/10 en 
zaterdag 21/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22/10 van 
10 tot 16 uur. De aanmelding 
voor de tentoonstelling sluit 
op 30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk, tele
foon 0182-395103 of e-mail 
aartvansoest@hetnet.nl. Web
site: www.nvpv.rü. 
3 , 4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propaganda tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 75-
jari bestaan van de Enschede-
se Philatelisten Vereniging. 
Locatie nog onbekend. 
Inschrijven mogelijk tegen 
de symbolische prijs van 75 
cent per kader (jeugdinzen-
dingen gratis). Jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en 
met 30 mei 2006. Aanmelden 
bij Roelof IJspeerd, Toren
laan 68, 7559 PB Hengelo, 
telefoon 074-2777416. 

2007 

14,15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema: 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen: wedstrijd
klasse 3, propaganda, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden nog onbe
kend. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
e-mail:j.uoge!s29(a)chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

II februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg 2, 
10-17. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 

Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK Kerk),13-
17, telefoon 0228-582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 39,10-16.30. 
Telefoon 0516-441646. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
12 februari: 
Anna-Paulowna. Zondag 12-
02, OC Veerbrug, Sportlaan 
21, 9:30-13, telefoon 0223-
531518. 
Boxtel. VMBO-coIlege, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 10-16. Tele
foon 0251-313852. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
17 februari: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-onbekend. Telefoon 
071-5156534. 
18 februari: 
Bilthoven. Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Onderdijk. Dorpshuis De 
Onderdijk, Sportiaan lo, 9-
12, telefoon 0228-586204. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Woerden. Al Barid, filate
listische contactgroep Isla
mitische Wereld. Excelsior, 
Singel 45a, 9.30-15. Telefoon 
0348-411070. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
19 februari: 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-13. Telefoon 026-
3271979. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161,10-
12:30, telefoon 0224-298416. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
g.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-16. 
25 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.30-16.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Enkhuizen. Wijkcentrum IJs-
selzand, Anjerstraat i, 13-17, 
telefoon 0228-520117. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 

Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
10-16. Telefoon 071-3614198. 
Ruurlo. Filajcstiuol. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
26 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6,10-13, 
telefoon 0227-542286. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6009922. 
Ruurlo. Filajestival. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
St. Maartensbrug. De 
Uitkijk, Maarten Breetstraat 
1,10-16. Telefoon 0223-
532525-
I maart: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
4 maart: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido, Reeweg 79,12.30-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Leiden. CL Dr. WA. 't Hooft, 
Antonie Duycklaan i, 10-16. 
Telefoon 071-5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt-
straat43,10-15. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 4,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg58a, 10-17. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,13-17. 
Telefoon 038-4479883. 
5 maart: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Hengelo. Kantine Akzo 
Nobel Chemicals, Boor-
torenweg 18,10-17. Telefoon 
074-3762331 (na 18 uur). 
Nijmegen. Postzegeltotaal 
2006. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272,10-17. 
Telefoon 024-3974654. 
Obdam. De Brink (naast RK 
Kerk), 9-12, telefoon 0226-
452047. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
6 maart: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burg. Schönefeldplein 7, 

19-onbekend. 
11 maart: 
Drachten. Brede School 
De Drait, Flevo 186,10-16. 
Telefoon 0513-688296. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. Nationale Poststuk
ken en Postzegclbcurs. De Koe
pel, Kapittelweg 399a, 10-17. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK Kerk), 
13-17, telefoon 0228-582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937, 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
10-16. Telefoon 071-5611719. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
12 maart: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal Demervallei, 
9-17. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Anna-Paulowna. Zondag 12-
03, OC Veerbrug, Sportiaan 
21, 9:30-13, telefoon 0223-
531518. 
Boxtel. VMBO-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5, ig-i6. 
Telefoon 030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
13 maart: 
Leiden. Vijfliovenhuis, 
Hoflaan 169,19-onbekend. 
Telefoon 06-21977530. 
15 maart: 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 
17 maart: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-onbekend. Telefoon 
071-5156534. 

VEILINGEN 

2 april: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon: 0165-
527130. e-mail: mb@jilatelist, 
com; website: ujujui.jlatelist. 
com 
2 april: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165-527130. 
e-mail: mb@)filatElist.com; 
website: u)U)u;.jilatelist,com 
24, 25 en 26 april: 

http://www.bmvmbeurs.com
mailto:aartvansoest@hetnet.nl
http://www.nvpv.r%c3%bc


's-Gravenhage. Voor-
}aarsvei\mg. Rietdijk b.v., 
Noordeinde 41 (veiling 
in de Paleiskerlc). Info: 
iTifo@nrtdijk-Deihngen.nl. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

10 februari 
Going for Gold; velletje met 2 
verschillende postzegels van 
0.39 euro (zelfklevend). 
4 april 
Zormnegels zoo6: leesplankje; 
twee velletjes met elk drie 
verschillende postzegels van 
0.39+0.19 euro (gegomd). 
28 april 
Mooi Ncderland-Vlieland; velle
tje met 5 postzegels van 0.3g 
euro (gegomd). 
imei 
Persoonlijke Postzegels 2006; 
velletje met 10 postzegels van 
0.3g euro (gegomd). 
24 mei 
MOOI Nederland-Woudnchem; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
2 juni 
Mooi Nederland-Sclioonhovcn; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
Mooi Ncderland-Enkhuizen; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
6 juni 
De keuze uan Nederland; velletje 
met 10 postzegels (5 verschil
lende ontwerpen) van 0.39 
euro (gegomd); thema's: 
Elvis Presley, Vrijmetselaars, 
Sesamstraat, Streektalen, 
Nederlandse romanfiguren. 
15 juli 
400 Jaar Rembrandt; velletje 
met I postzegel van 5.75 
euro (gegomd). 
Rembrandts familie; velletje 
met tien postzegels van 
0.39 euro (vijfverschillende 
zegelontwerpen). 

Onder uoorbchoud uan euentuele 
luijzigingen 

Aruba 

6 februari 
Kunstzegels; waarden 60, 75 en 
185 cent. 
3 april 
50jaar YMCA; waarden 75 en 
205 cent. 
5 jun' 
FIFA World Cup Duitsland; 
waarden 75 en 215 cent. 
3 juli 
zojaar Hi-Winds; waarden 
60,100 en 125 cent. 
29 september 
Brandpreuentie; waarden 60, 
100 en 205 cent. 
31 oktober 
Parke Nacional Arikok; waar
den 75,125 en 215 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 UU"'; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 6 euro. 
65-plussers: 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen: 3 euro. 
CJP: 4 euro. 
Kinderen t/m 3 jaar, 
Museumkaart gratis. 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
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: 

vrijdag 10 maart 
vrijdag 14 april 
vrijdag 12 mei 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens(iDmuscom.nl of 
hudueen@muscom.nl. 

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 (wwui.nbju. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek(3)nbji).ora). 
De Bondsbibhotheek... een 
surfbezoekje waard! 

Voor de allerlaatste keer gebruikt: het stempel TPGPost' 

Laatste keer TPG? 
Tijdens laatste de kerst- en 
nieuwjaarsperiode werden 
op veel sorteercentra weer 
de machinestempels met de 
tekst TPG Post gebruikt (zie 
de afbeelding hierboven). 
Wellicht was dit de laatste 
keer. Immers, in de loop 
van 2006 zal TPG haar naam 
veranderen in TNT. Krijgen 
we dan in Groningen ook de 
TNT Post Collertdub> 

Filatelieloketstempel Utrecht 
Op 24 november 2005 vond 
in het postkantoor Neude te 
Utrecht de presentatie plaats 
van de decemberpostzegels 
2005. Martijn Krabbé (zie 
foto) presenteerde er een 
grote show. Vrij onverwacht 
werd ter gelegenheid hiervan 
nog één keer het filatelielo
ketstempel Utrecht met de 

afbeelding van de Domtoren 
uit de kast gehaald. In prin
cipe zijn deze stempels niet 
meer in gebruik, een enkele 
uitzondering (Kerkrade) 
daargelaten. Helaas kunnen 
er geen schriftelijke verzoe
ken worden ingediend voor 
een afdruk van dit stempel. 

Loosdrecht 
U heeft van mij nog de 
afbeeldingen tegoed van de 
stempels die in Loosdrecht 
werden gebruikt ter gele
genheid van de achttiende 
Filatelicbcurs en de g3ste Filate-
listendag. Het stempel van de 
beurs toont een afbeelding 
van de flora van het piassen-
gebied van Loosdrecht. 
De beursenvelop toont de 
fauna, zodat er de combina
tie flora en fauna ontstaat. 
Uiteraard kon u op de beurs 

O f̂  Nederland 
J*.. >' »urocent 2005 

f-

\ ^ 24.>,(. 05-11 

Komt maar zelden uit de kast- het Filatelieloketstempel uan Utrecht, 

SAMENSTELLING. 
KEES VERHULST 
POSTBUS 24013 

2490 AA DEN HAAG 
kees.verhulst@)wanadoo.nl 

het flora-stempel op een 
eigen envelop laten plaatsen. 
Het stempel van de 
Filatelistendag toont een 
plassen(land)schapje, in aan
sluiting op de bijbehorende 
envelop. Is het nu de g3ste 
Filatelistendag of zijn het de 
filatelistendagen? 
In het stempel zijn de drie 
openingsdagen van de beurs 
te zien: 27 t/m 29 januari. 

27-28-29 januari 
2006 

18= Filateliebeurs 
L O O S D R E C H T 

"^^e„,38V.00-

De oplettende lezer herkent 
ook nog het logo van het 
Astmafonds. 

Heeft u de beurs gemist en 
wilt u toch een afSruk van de 
stempels op eigen envelop
pen? Dan kunt u voldoende 
gefrankeerde omslagen met 
geldige Nederlandse postze
gels zenden aan de CollertClub 
van TPGPost, afdeling Stem
peling, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen. 
Geef alstublieft duidelijk 
aan welke stempelafdruk u 
wenst: Filateliebeurs of Filate
listendag. 
Uw verzoeken kunt u nog 
inzenden toten met31 maart 
2006. 

Martijn Krabbe'toont het uelletje Goede-Doelenzegels (Decemberze^els met toeslag) dat m nouemberjl uïerd uit^e^euen 

mailto:iTifo@nrtdijk-Deihngen.nl
http://www.muscom.nl
mailto:hudueen@muscom.nl


N.V.RH, onder de loep 

:^A,: 
Deze aflevering 

Het verzamelen van plaatfouten verheugt zich al jaren in een 
toenemende populariteit. Pionier Jan van Wilgenburg, die in een 
eerdere aflevering van Onder de loep aan het woord kwam, 
maakte als eerste een aparte catalogus voor dit gebied. Deze is 
inmiddels permanent in de Speciale Catalogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen opgenomen. Maar ook ons lid Wim Mast 
houdt zich gepassioneerd met plaatfouten bezig. Hij geeft in 
eigen beheer een plaatfoutencatalogus uit, die inmiddels zijn 
vierde editie kent. In deze aflevering het verhaal van een 
gedreven filatelist, die pas op latere leeftijd definitief tot het 
gilde van de professionele filatelie toetrad. 

Ik besctiouw iedere repeterende fout als plaatfout 

'Bij de eerste plaatfout ging er een nieuwe wereld voor mij open' 
In gesprek met Wim Mast, postzegeldetaillist Dordrecht, een ruim 
opgezette en waterrijke nieuwe wijk, aan de rand van de stad. 
Na vele omzwervingen door alle uithoeken van ons land heeft de 
zestigjarige Wim Mast hier de rust gevonden om zich volledig op 
de filatelie te kunnen storten. In een speciaal ingerichte ruimte 
wordt een postzegelwinkel aan huis gedreven, waar bezoekers 
op afspraak in het aanbod kunnen rondsnuffelen. De filotelistische 
carrière van Mast verliep, mede door vele andere beslommeringen, 
met horten en stoten. 
'Dankzij mijn vader ben ik op jonge leeftijd met postzegels 
begonnen. Vooral de postzegels van Nederland hadden mijn 
interesse en al snel ontpopte ik mij tot handelaartje om mijn 

verzameling te financieren. Ik werd lid van de afdeling Middelburg 
van postzegelvereniging Philatelica en bezocht ruilbeurzen in de 
wijde omtrek. De zaken breidden zich uit en ik schreef mij in bij 
de Kamer van Koophandel. Maar rond mijn twintigste kwam er 
voorlopig een einde aan de activiteiten van Postzegelhandel 
Postfris. Ik runde een supermarkt op Tholen en later diverse 
drogisterijen In 't Harde zelfs eentje met een klein afdelinkje 
postzegels. Verder bleef het rustig aan het filotelistische front.' 

Nieuwe start 

Tot ik dertien jaar geleden een ongeluk met de auto kreeg. 
De gevolgen hiervan kluisterden mij acht weken aan huis. 
Mijn postzegels kwamen weer te voorschijn en ik ben opnieuw 
begonnen. Nadat ik was opgekrabbeld bezocht ik een veiling in 
Dordrecht, waar ik wereldcollecties kocht om mapjes van te 
maken, met als doel om ze aan het grootwinkelbedrijf te 
verkopen. Ik heb er zo'n drieduizend gemaakt, maar kwam er 
al snel achter, dat mijn plannetje niet werkte. Het bedrijfsleven 
toonde onvoldoende interesse. Ik besloot net als vroeger weer 
beurzen te gaan bezoeken. Mijn eerste hernieuwde ervaring had 
ik in Tiel, waar ik tijdens een beurs, die werd georganiseerd 

'Een plaatfout moet meer dan 
een piepkleine afwijking zijn" 

naast de hal waar Jomanda indertijd opereerde, voor maar liefst 
vijfendertig gulden verkocht. Toch zorgde deze dag voor een 
keerpunt. Ik had een partijtje FDC's in de aanbieding. Een van de 
bezoekers was alleen geïnteresseerd in een bepaalde envelop en 
wilde deze los kopen. Na de transactie legde hij mij uit dot een 
van de zegels op de FDC een plaatfout vertoonde. Er was een 
nieuwe wereld voor mij opengegaan en ik heb zo snel mogelijk 
de catalogus van Van Wilgenburg gekocht. Ik ging nu zelf op 
jacht naar plaatfouten. Ik vond er een stuk of vijftien in mijn 
collectie en voorraad. Ik ging meer beurzen bezoeken. 
De omzetten namen toe en ik leerde er veel bij. Inmiddels was ik 
ook lid geworden van De Plaatfout, de speciale vereniging voor 
dit gebied.' 

Leulc en spannend 

'Het zoeken naar plaatfouten is leuk en spannend. Telkens als 
je er een vindt geeft dat een kick. Naast de plaatfouten uit de 
Van Wilgenburg catalogus vond ik steeds meer terugkerende 
afwijkingen, die hierin niet vermeld stonden. 
Het heeft te maken met de definitie van wat een plaatfout is. 
Hierover is men het nog steeds niet eens. Hoewel de onderlinge 
verstandhouding met Van Wilgenburg uitstekend is hebben wij 
een verschillende opvatting over het begrip plaatfout. Voor hem is 
een plaatfout een repeterende fout, die in elk vel van de oplage of 



een deeloplage voorkomt. Voor het controleren hiervan 
gebruikt hij de moedervellen, die in het Museum voor 
Communicatie bewaard zijn gebleven. Ik zie het veel ruimer. 
Ik beschouw elke repeterende fout, dus ook als die tijdens het 
drukproces is ontstaan, als plaatfout. Om niet te vervallen in 
geneuzel met piepkleine afwijkinkjes moeten deze wel met het 
blote of bebrilde oog waarneembaar zijn.' 
'Door mijn andere benadering van het begrip plaatfout kreeg ik 
langzamerhand zoveel ongecatalogiseerde zegels, dat ik besloot 
om zelf een plaatfoutencatalogus samen te stellen en deze in 
eigen beheer uit te geven. De eerste editie werd goed ontvangen 
en leidde weer tot honderden tips voor nieuwe fouten. Inmiddels 
is de vierde editie van de Mast Catalogus een feit. Deze vermeld 
inmiddels bijna zeventienhonderd plaatfouten.' En het eind is 
volgens Mast nog lang niet in zicht. 'Mijn ideaal is dat er van elk 
hoofdnummer minstens een plaatfout is opgenomen. Maar dat 
zal nog wel even duren. In ieder geval sla ik alle meldingen van 
fouten op in de computer, totdat er wordt geconstateerd dat deze 
regelmatig terugkeren. Er worden op deze manier nog steeds veel 
nieuwe en zeer duidelijke plaatfouten ontdekt.' 

Dynamiek 

Er worden nog steeds veel nieuwe plaatfouten ontdekt. 

Wim Mast toont ons tot slot zijn laatste vondsten. Een 
europazegel van 55 cent uit 1978 (NVPH nr 1158) met een 
duidelijke extra zwarte streep van circa vier millimeter boven pa 
van europa en een zomerzegel van 70 cent uit 1992 (NVPH 
1522) met een extra ringetje bij een van de bloembladen. Aan 
het aantal mensen, dat wordt bedankt in het voorwoord van zijn 
catalogus, is te zien dat een groot netwerk van enthousiastelingen 
constant op zoek is naar nieuwe fouten om het verzamelgebied 
verder uit te breiden. Ook Van Wilgenburg, die over een 
vergelijkbaar netwerk beschikt, zit niet stil. De catalogus volgens 
zijn definitie van de plaatfout kent telkens weer aanvullingen en 
uitbreidingen. 
ledere verzamelaar van plaatfouten moet voor zichzelf bepalen 
op welke wijze hij zijn collectie gestalte geeft. Het is in ieder geval 
toe te juichen dat de activiteiten van beide heren in sterke mate 
hebben bijgedragen tot de populariteit van dit verzamelgebied. 
Bovendien zorgen zij door hun voortdurende speurwerk naar 
nieuwe fouten voor de nodige dynamiek, die de belangstelling 
voor plaatfouten alleen nog maar verder zal doen toenemen. 

Telicens als je een plaatfout vindt, geeft dat een kick. 

Plaatfoutencatalogi 

De catalogus van Van Wilgenburg, die ruim zeshonderd 
plaatfouten behandelt, is sinds 2004 permanent opgenomen in de 
Speciale Catalogus van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 
De prijs van dit 744 pagina's tellende boekwerk, waarvan de 
plaatfoutencatalogus slechts een klein deel vormt, bedraagt 
19 euro en 80 cent. 
De catalogus van Mast telt ruim tweehonderd pagina's. 
In de editie 2005-2006 zijn 1698 plaatfouten opgenomen. 
De adviesprijs is 32 euro en 50 cent. 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

Email: info@nvph.nl 
Internet: >V>W\r.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


Links: 1. Hämo Hmncus Schotanus a Stennga 
Idzerda had in zijn studio een rode lamp hangen met 
de tekst: 'Brandt dit licht dan koppen dicht.' Nofl 
steeds brandt m elke radiostudio een rode lomp tijdens 
de uitzending (foto: Aether). 

Onder: 2. De uitvinding van deAudion-rodiobuis in 
1907 maalctc het mogelijk continue radiosignalen te 
produceren. Idzerda maakte er dankbaargebruik uan 
en uierd danlcij zijn geregelde uitzendingen de 'Vader 

uan de Omroep'. 

RADIO nmmsm 
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SOjaorw^oep 

1919 6iKwember 1969 

Soireé-iiisi&ile. 
(Donderdagavond 8-

PROGRAMMAI 
i. 'lurf in je raDsel 

-11 uur n.m.) ' 

Parademar«?li, ' 
Ä. Valae Bauffy Ceigaue. 
3. Rigoietto QaatQor 
4. Een meisje dat men nooit verbeet Speenfaoff 
5. Los Banderillos Marche Bipanic!! 
" The Holy City Cornet Solo, 

Le Barbier de Sérille Air de Rosltie. -
Ave Maria per Violino. 
Carmen Marsch. 'i 
Dt ET̂ ema Soleer en HesH. 

en andere nammere. ' 

7. 

Programma wordt gegoven mei behulp van ^ 
een pathefoon door middel van een t 
Philips-Iduret-Generatorlamp, 

^ gemonteerd In een 

Radio-Teiefonie Zendstation 
der „Ned. Radio-Industrie" 
op een golf<üngte van 9 7 0 Mater- r̂  

Iedereen die In het bezit Is van e«n eenvoudig RadlO'ontv4|TI' F 
toestel kan dexe muziek rustig thula hoeren, 866M/IU 

Bil gebrifik van onze versterken kan deze muziek door >!•* ^ 
g«heale vertrek hoortwar gemaakt worden, f 

Voor nadera iDUchtineen en ieverin? van ofttvangtoesteUBD» 'W | 
sterkers, telefonie zendataitons enz wencja nies zich tet de ' '̂ 

J e d . Radio-industrie 

^ f c 
u.V. NED. SEINTOESTEllEN FABRIEK 

HILVERSUM 

BGiikstraat 8 10, 
'B.GrJvei>lw£5.^ 

Linlö: 3. De aankondiging van de 
eerste radio-uitzcnding in de NRC 
uansnouemberipip. 

Rechtsbouen: 4. De directie Dan de 
Nederlandse Seintoestellen Fabnck 
geloofde in het nieuuie medium 
en het naast de HDO ook andere 
zendgemachtigden van zijn zenders 
gebruikmaken. 

Rechts: 5. De Bntse BBC was uoor 
Willem Vogt het grote uoorbeeld; nog 
steeds zijn er mensen die hopen dat 
het Nederlandse publieke bestel op 
Bntse lecstgeschoeid zal worden. 

Rechts: 6. Hoeujel deAVRO 
claimt de oudste nog bestaande 
omroepuerenigmg uan Nederland te 
zijn, komt die eer eigenlijk de NCRV 
toe. ZIJ zendt al smds 1924 onder 
dezelfde naam uit. 

NEÜhRLAND 

Dl . J 
O I O M 

CENT 
>R427 

VERZUILD EN 
VERDEELD 

De beginjaren van de publieke omroep In Nederland 
DOOR JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 

De Nederlandse publieke omroep bevindt zich in woelig vaarwater. Terwijl de KRO en 

VARA hun 80-|arig bestaan vierden, werden plannen bekend gemaakt die wel eens het 

einde van de oude omroepen zouden kunnen betekenen. Jeffrey Groeneveld blikt terug 

op de eerste jaren van een verzuild omroepbestel. 

126 

De demonstratie die ingenieur 
Hanso Idzerda op de Utrechtse 
Vooqaarsbeurs van 1919 gaf, ver
oorzaakte bij zijn toeschouwers 
een lichte sensatie (afbeelding 
1). Hij bleek in staat te zijn om 
helemaal draadloos een gesprek 
te voeren met iemand in het 
1200 meter verderop gelegen 
Philips-gebouw/. De kw/aliteit van 
het seluid liet te wensen over 
Het Kraakte en ruiste verschrik
kelijk, maar het indrukwekkende 
apparaat met buizen, koper

draad en sprieten deed precies 
wat Idzerda had voorspeld. 
Hiermee liet hij zien wat enkele 
radioamateurs met zelfgemaakte 
zendertjes en ontvangers thuis 
ook deden: radiosignalen uit 
de ether opvangen of ze zelf 
uitzenden. 

Eerste omroep 
Op 5 november 1919 ging 
Idzerda een stap verder In de 
Nieuwe Rotterdamsclie Courant 
kondigde hij in een advertentie 

aan dat hij de volgende avond 
vanuit zijn huis in de Haagse 
Beukstraat een radioprogramma 
zou verzorgen uitgezonden door 
de PCCG (Pracht Concerten 
Gratis Gegeven, zie afieeidingen 
2 en 2). Het was een commer
ciële omroep avant la lettre. 
Voor de radiomicrofoon deed 
Idzerda een paar mededelingen 
en kondigde de muziek aan 
die hij liet horen. In zijn 'Soiree 
Musicale' maakte hij echter ook 
reclame voor zijn bedrijf, de Ne-

derlandsche Radio Industrie, dat 
zend- en ontvangstapparatuur 
vervaardigde voor het leger. Bo
vendien wees hij zijn luisteraars 
erop dat ook zij tegen betaling 
reclame konden maken op zijn 
zender Na de eerste uitzending 
zouden regelmatig andere vol
gen, die alle van te voren werden 
aangekondigd, waardoor de 
PCGG officieel de eerste radio-
omroep van Nederland werd. 
Lange tijd is gedacht dat Idzerza 
ook een wereldprimeur had, 
maar die eer komt de Amerikaan 
Charles David Herrold toe, die al 
in 1912 regelmatige uitzendingen 
verzorgde. 

Verzuild Nederland 
Door gebrek aan geld moest Id
zerda in 1924 zijn uitzendingen 
staken. Zijn pionierswerk werd 
voortgezet door de Hilversumse 
Nederlandse Seintoestellen 
Fabriek (NSF). Antoine Dubois, 
de directeur van het bedrijf, nam 
het voortouw en op 21 juli 1923 
ging het eerste programma de 
ether in [afbeelding 4). Vanwege 
financiële problemen zag Dubois 
zich genoodzaakt om nieuwe 
inkomstenbronnen aan te boren. 
Hij belastte Willem Vogt, chef 
verkoop bij de NSF, met het op
richting van een organisatie die 
programma's moest verzorgen 
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Boucn, rechts en hieronder: / ./S./g. Kort na elicaar 
werden de KRO, de VARA en de VPRO opgericht, nieutüe 

concurrenten van de HDO, die meende recht te hebben 
op een bevoorrechte positie m het omroepbestel. 

'■^miMniiimi 

Rechts: 10./11./12. Op 1 
maartigafikuiameen 

einde aan de relatie die de 
HDO met de NSF had. Een 

jaarlatergm^dcHDO 
ouer m de AÏflemeene Ne

derlandsche Radio Omroep 
(ANRO). Emgc maandm 

later Jiiscerde de ANRO met 
de Nederlandsche Omroep 

Vercenigmg (NOV), die 
uiel leden, maarkeen 

zendtijd had. Op i januan 
i928Jijsecrden beide tot 

de Alflemeenc Vereenyin^ 
Radio Omroep. Tot aan 

de oorlog zou de AVRO 
zijn leden aanspreken als 

Luistenimken. 
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en door middel van vrijwillige 
luisterbijdragen geld moest 
binnen brengen. Op i april 
1924 richtte Vogt het Comité 
van luisteraars naarde Hilver
sumsche Draadlooze Omroep 
(HDO) op. Vogts ideaal was 
een omroep naar het voorbeeld 
van de in 1922 opgerichte BBC 
[afbeelding^). Hij wilde een nati
onale omroep, die niet gebon
den was aan een politieke partij 
of kerkgenootschap. Maar het 
verzuilde Nederland van de jaren 
twintig leende zich niet voor zo'n 
omroepstructuur Katholieken en 
protestanten, socialisten en libe
ralen leefden in hun eigen wereld 
met eigen verenigingen, kranten 

en politieke partijen en dus wilde 
men ook een eigen omroep. 
De protestanten richtten de 
Nederlandsche Christelijke 
Radio Vereniging op en kregen 
van de NSF toestemming om 
via haar zenders eenmaal per 
week uit te zenden {afieelding 6). 
Vogt, die de monopoliepositie 
van zijn HDO zag verdwijnen, 
was des duivels. Maar de directie 
van de NSF wilde maar een ding: 
radiotoestellen verkopen  en 
een nieuwe omroepvereniging 
betekende nieuwe luisteraars. 

Meer concurrenten 
Toen de protestanten hun NCRV 
hadden, konden de katholieken 

GEEN ZEGEL VOOR IDZERDA 
Bij diverse radiojubilea Iiebben omroepmedewerl«rs aan ITT verzocht 
om een postzegel uit te geven met het portret van Idzerda. Ook de 
oudconservatorvan het Postmuseum, De Boer, deed zijn bestom zijn 
superieuren ertoe te bewegen tot een uitgifte te komen. In 1989 gloorde 
er enige hoop toen de DirecteurGeneraal der PTT C. Wit schreef dat in 
1994 het '75 jaar geleden [zal] zijn  een meer postzegelwaardig jubi

leum dan 70 jaar  dat in Nederland met radioomroep werd begonnen.' 
Helaas liet PTTPost in 1993 bij monde van J.W. Bonsing, het hoofd van 
de afdeling emissiezaken, weten dat 'binnen de zeer beperlrte toeken

ningsruimte nauwgezet keuzen zijn gemaakt tussen de vele aanvragen. 
Daarbij is helaas de keuze niet ten gunste van uw suggestie uitgevallen.' 
Zou het bij het eeuwfeest lukken? 

(Bron: Aether, ioDartaaltijdschrift Stichting Nederlands 
Omroep Museum, jaargang 8, nr 3, april 1994) 

natuurlijk niet achter blijven. Zij 
hadden er eerst nog wel vrede 
mee dat de neutrale HDO een 
nationaal programma verzorgde, 
maar toen de NCRV de lucht in 
ging en de gehate socialisten ook 
plannen hadden om een eigen 
omroep te stichten, ging katho
liek Nederland overstag. In 1925 
was de bond van de Rooms
katholieke Radiovereniging Sint 
Willibrordus (later omgedoopt in 
Katholieke Radio Omroep KRO), 
een feit en ook de socialistische 
Vereeniging van Arbeiders Radio 
Amateurs (VARA) werd in dat 
jaar opgericht. Kort daarop 
volgde nog de Vrijzinnige Protes
tantse RacJio Omroep ^PRO). 
In korte tijd had de HDO er 
vier concurrenten bij gekregen 
(aßeeldingen 7, 8en g). 

Commissie 
Waar in het buitenland de 
overheid zeggenschap over de 
radio had, hield de Nederlandse 
regering zich afzijdig. Toch werd 
van haar verwacht ciat ze een 
standpunt zou innemen. In 
een goede vaderlandse traditie 
wercf de commissiePosthuma 
ingesteld, die de regering zou 
adviseren. Toen het advies kwam 
was Leiden in last. De com
missie koos namelijk vooreen 
nationale en neutrale omroep. 

Het resulteerde In een vreemd 
verbond van de NCRV en KRO, 
die via aanverwante partijen in 
het parlement de commissie 
buiten spel zetten. Er kwam 
weer een nieuwe commissie, die 
vervolgens het advies uitbracht 
om de omroep zo in te richten 
dat iedere levensbeschouwing 
de gelegenheid kreeg om zich te 
uiten. In 1930 nam de regering 
dit advies over in het Zendtij
denbesluit. Het gevolg was dat 
de HDO, die inmiddels was 
omgedoopt tot Algemeene Ver
eeniging Radio Omroep (AVRO), 
en de overige omroepen de 
beschikbare zendtijd moesten 
delen. Er kwamen twee zenders, 
Hilversum I voor de AVRO en 
de VARA en Hilversum II voor 
de NCRV en KRO. De zendtijd 
van de VPRO werd over beide 
zenders verdeeld. 

Onrecht 
Het Zendtijdenbesluit was een 
hard gelag voor de AVRO, die 
een aanzienlijk deel van haar 
zendtijd verloor Vogt zag het 
als een groot onrecht dat zijn 
omroep met meer dan 200.000 
leden hetzelfde behandeld werd 
als de omroepverenigingen 
die ieder afzonderlijk nog geen 
80.000 leden hadden [afbeeldin
gen TO, 71 en 12). In korte tijd wist 

1^ 1 
£Ê 



Lmlö: 13. De verkoop van radiotoestellen zou Philips geen wmd-
eieren leggen. De apparaten maren van hoge l<u;aiiteit en kregen een 
centrale plaats m menige huiskamer 

Links en hieronder: i4 . / i5 . Met de i 
gen radiobode ojradiogids hadden d 
omroepen een sterk uiopen m handei 
De programmabladen zijn in 2006 
een belangnjke inkomstenbron voor 
de omroepverenigingen. De program
magegevens kunnen niet zomaar doo 
derden gepubliceerd morden 
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Linksen hieronder; 17./10. ue 
Oostenrijkse tenor Joseph Schmidt 
was een typische VARA-artiest, 
die tijdens de Zomerfeesten van de 
partij was. Schmidt ujerd onder 
meer bekend door zijn schlager 'Ik 
hou van Holland'. 

Lmlö: 16. Hctgeld voor de bouw van 
1 de VARA-studio aan de Heuvellaan in 

Hilversum uierd door de 'rodejamilie' 
bij elkaargesprokkeld. 

Rechtsonder- 21. Luisteraars die in de oorlogsdagen snakkend naar nieuujs aan hun toestel 
zaten, kregen slechts ojjiciele berichten te horen. Van verslaggeving zoals bij de collega's van de 

BBC, die luchtgevechten enthousiast beschreven als een cncketmedstnjd, was geen sprake. 

Rechts ig.VazDias begon op i 
oictober ig 2 5 met het uitzenden 

van dagelijkse radionieums-
dienstberichten voor de HDO en 

later ook voor andere omroeporga
nisaties. Aan dit radiomonopolie 

ku)amop50juni i935 een einde, 
toen het op 11 december 1934 door 

de dagbladuitgevers opgcnchte 
Algemeen Nederlandsch Persbureau 

(ANP) behalve de dagbladmeuujs-
dicnst ook de nicuuJsvoorzienmg 

via de radio ging verzorgen. 

Rechts: 20. Het humelijk van pnnsesJuliana 
en prins Bernhard uias een van de meinige 

gelegenheden maarbij de omroepen de handen 
ineensloegen en degeschillen opzij legden om 

een prestatie vanjörmaat te leveren. 
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hij 400.000 handtekeningen 
te verzamelen om de verant
woordelijke minister tot andere 
gedachten te brengen. Dit noch 
de opkomst van een indrukwek
kend aantal sympathisanten 
(130.000 volgens de AVRO) bij 
een demonstratie in Den Haag 
veranderde niets aan de opstel
ling van de minister. 

Nauwe band 
Het aantal luisteraars groeide 
spectaculair Op 1 januari 1930 
luisterden er ongeveer 140.000 
mensen, een jaar later waren dat 
er al 430.000! Dat was mede 
te danken aan Philips, dat een 
goedkoop radiotoestel op de 
markt had gebracht. In 1932 
verliet het miljoenste toestel de 
fabriek in Eindhoven [ajbeeld'mg 
13). En hoewel de omroepver
enigingen vooral voor het eigen 
volksdeel uitzonden, was de on
derlinge concurrentie moordend. 
Naast de specifieke program
ma's was het omroepblad een 
sterk wapen in de strijd [ajbeel
d'mg 14,15). De verkoop van aller
lei producten zoals theelepeltjes 
en vlaggetjes spekte de omroep-
kas en de AVRO verkocht zelfs 
een eigen postzegelalbum. De 
omroepen gebruikten hun leden 
om hun positie te versterken. De 
bouw van de VARA studio werd 

onder andere bekostigd met 
giften (dubbeltjes en kwartjes) 
van de kameraden (ajheelamg 
76). Om de band met de leden 
en luisteraars te verstevigen 
werden sommige program
ma's met publiek uitgezonden, 
zodat men een kijkje achter de 
schermen kreeg en ook werden 
er speciale evenementen geor
ganiseerd, zoals zomerfeesten 
(afbeeldingen yen iS). Daarbij 
schroomden leden van de ene 
vereniging niet om bijvoorbeeld 
door het strooien van spijkers de 
leden van de andere vereniging 
het moeilijk te maken om een 
omroepevenement te bezoeken. 

Eigen identiteit 
Aan het eind van de jaren dertig 
was de radio een niet meer weg 
te denken medium in de Neder
landse huiskamers. Naast heel 
veel toespraken en overdenkin
gen van dominees, pastoors en 
andere (beroeps)sprekers waren 
er reportages en amusement. 
Sinds 1925 verzorgde Vas Diaz 
nieuwsuitzendingen, die later 
werden overgenomen door 
het Algemeen Nederlandsch 
Persbureau [afbeelding iq). De 
AVRO had sportreportages van 
de legendarische Han Hollan
der en de radiorevue 'De Bonte 
Dinsdagavondtrein' met onder 

anderen de dames Snip en Snap. 
De VARA had de hoorspelen 
'Ome Keesje' en 'Dodenhuis', de 
KRO zond cursussen kerklatijn 
en droogzwemmen (!) uit en de 
NCRV-leden stemden af op hun 
Johannes de Heer, de geliefde 
evangelist. Slechts bij hoge uit
zondering werkten de omroepen 
samen. Het huwelijk van prinses 
Juliana en prins Bernhard was 
zo'n gebeurtenis waarvoor 
de verschillen terzijde werden 
geschoven [aft>eelding2Ó). Een
drachtig sloeg men de handen 
ineen om de reportage tot een 
succes te maken. Als een spin in 
het web verzorgde Vogt persoon
lijk de centrale presentatie en 
verslaggevers van alle omroepen 
beschreven de gebeurtenissen 
van minuut tot minuut. De 
luisteraars en kranten waren en
thousiast, maar het bleef bij een 
eenmalige onderneming. Toen 
de regering in 1938 verzocht om 
bij het regenngsjubileum van 
koningin Wilhelmina weer een 
nationaal programma te maken, 
kreeg ze nul op het rekest. 

Kenmerkend 
De Duitse inval op lo mei 1940 
overviel de omroepen net zo 
als de rest van Nederland. Het 
ochtendprogramma opende 
zoals gebruikelijk om 8 uur met 

Rechts 22 Tijdens de 
oorlog Icreeg Nederland 

de door Vogt zogeivenste 
nationale omroep, zij 
het m een anderjasje 

dan hij gehoopt had De 
Nederlandsche Omroep 

kon maar meinig mensen 
bekoren. Alleen de praatjes 

van de NSB-er Max 
Blokzijl waren populair; 

niet iedereen had door dat 
zijn uitzendingen pure 

propaganda uiaren. 

het nieuwsbulletin verzorgd door 
het ANP, waarin een proclamatie 
van koningin Wilhelmina werd 
voorgelezen. De oorlog was 
toen al een aantal uren een feit. 
Er waren geen reportages van 
het front. Enerzijds omdat dat 
technisch niet eenvoudig was, 
anderzijds omdat niemand 
daaraan dacht. Er was toeval
lig een reportagewagen in de 
buurt van Rotterdam tijdens 
het bombardement, maar de 
verslaggever kwam niet op het 
idee om de gebeurtenissen te 
verslaan [ajbeelding2i). Pas na 
de capitulatie deea men verslag 
van de verwoestingen die de 
oorlogshandelingen hadden 
aangericht. 
De houding van de omroepdi-
recties in de eerste oorlogsuren 
was kenmerkend. Zelfs in deze 
uitzonderlijke situatie kon men 
het niet eens worden wie wan
neer zou uitzenden en pas na 
veel heen en weer gepraat viel 
het besluit om in alfabetische 
volgorde een uitzenddag te ver
zorgen. De VARA zou niet meer 
aan de beurt komen... 

Loyaal 
In de hoop door de Duitsers met 
rust gelaten te worden, pasten 
de omroepen hun beleid aan 
de nieuwe omstandigheden 



Boueti: 23. /24. /25,Op28jumi940 
!<lonken uoor hrt eerst de moorden: 'Hier 

Radio Oranje', ter inleiding von een 
uitzending, uiaarin konmäin Wilhel

mina haar eerste grote toespraal< tot haar 
Derdrulrteuolk hield De Nederlandse 

regenng kreeg ran de BBC een kiuartier 
zendtijd per dag Eerst kon er nog betrek

kelijk eenvoudig naar de uitzendingen 
geluisterd morden, maar later namen de 
Duitsers maotrcgelen om het luisteren te 

voorkomen en te bestrafen. 

zg.Desamenuierhng 
klvam tot uitmg in de 

Nederlandse Radio Unie, 
die later met de NTS zou 

Juseren tot de Nederlandse 
Omroep Stichting (NOS). 

Boven: 30. Ook op televisiegebied moesten de omroepen 
samenwerken, wat met van harte ging. De omroepen zagen 
trouwens toch met veel brood in het mcume medium. De 
voorzitter van de KRO, pater Kors, dacht dat de televisiegeen 
lang leven beschoren zou zijn. 

Lmks: 31. Inmiddels zijn er vele nieuwe spelers op het om
roeptoneel verschenen, zoals de TROS, die geprogrammeerd 
was op de toekomst. Wat die toekomst voor de publieke 
omroep zal brengen, wordt door velen gevreesd... 

aan, geen verzet, maar loyale 
medewerking aan de bezetter. 
Bij de AVRO werden al op 2^ mei 
1940, nog voordat de Duitsers 
enige antijoodse maatregel 
had aangekondigd, alle joodse 
medewerkers ontslagen. Alle 
meegaandheid ten spijt kon niet 
voorkomen worden dat in maart 
1941 de bezetterde omroepver
enigingen ophief. Voor het eerst 
kreeg Nederland een nationale 
omroep, de Rijks Radioom
roep ofwel de Nederlandsche 
Omroep (NO, apeelding 22). 
Slechts een enkele omroepme
dewerker diende zijn ontslag 
in, het merendeel bleef gewoon 
zijn werk doen, zij het onder 
andere vlag. Het grootste deel 
van de programma's was betrek
kelijk onschuldig, maar er was 
natuurlijk wel censuur en er werd 
ook pure propaganda uitgezon
den. Ronduit antisemitisch was 
het Zondagmiddagcabaret van 
Paulus de Ruiter. Wie een ander 
geluid wilde horen, stemde 
clandestien af op de BBC, die 
niet alleen Engelstalige uitzen
dingen had, maar ook zendtijd 
beschikbaar stelde aan bevriende 
naties. De uitzendingen van 
Radio Oranje waren voor velen 
een lichtpuntje in duistere tijden 
{ajbeeidmgen 23, 24 en 2^). 

Luisterbijdrage 
Om de NO te financieren werd 
een verplichte luisterbijdrage 
ingesteld voor ieder geregi
streerd toestel. Die registratie 
kwam van pas toen in 1943 
alle radiotoestellen ingeleverd 
moesten worden. De bezetter 
had in de gaten dat er veel op de 
BBC werd afgestemd en wilde 
het luistergedrag controleren. 
Er werd op grote schaal gehoor 
gegeven aan de oproep, alleen 
wisten de Duitsers niet dat zij 
in veel gevallen slechts een oud 
tweede radiotoestel kregen en 
dat de geregistreerde radio's vei
lig werden opgeborgen om toch 
nog naar de verboden zender 
te kunnen luisteren. De door de 
Duitsers bedachte luisterbijdrage 
werd in ons land overigens nog 
tot 1 januari 2000 gehandhaafd. 

Nauwere samenwerking 
Bij de bevrijding van het zuide
lijke deel van het land ging weer 
een vrij Nederlands geluid van 
eigen bodem de lucht in. Op 3 
oktoben944 begonnen vanuit 
Eindhoven de uitzendingen van 
Radio Herrijzend Nederland 
dankzij een in het geheim door 
Philips gebouwde zender [af
beelding 26) .Joen het hele land 
bevrijd was werd de Stichting 
Radio Nederland in Overgangs

tijd opgericht, die vanaf 1946 
de uitzendingen zou verzorgen. 
Met uitzondering van de VPRO 
wilden de oude omroepen graag 
weer terugkeren in de ether, 
maar binnen de Stichting waren 
ook veel mensen voor een natio
nale omroep (afbeelding2'f). Het 
waren de omroepverenigingen 
die aan het langste eind trokken. 
De overheid stelde wel een 
aantal voorwaarden, waarvan 
nauwere samenwerking er een 
was. Het leidde tot de oprichting 
van de Nederlandse Radio Unie, 
die verantwoordelijk was voor 
zaken als de studio's, gebouwen 
en apparaten [afbeeldingen 28 
en 2C)). De omroepen ncht
ten zich steeds minder op de 
eigen doelgroep en meer op het 
grote publiek, voor wie de radio 
hoorde bij het dagelijks leven. In 
1949 waren en.337.000 radio
toestellen geregistreerd. 

Veranderend omroeplandschap 
Al voor de oorlog waren er op 
de jaarbeurs in Utrecht tele
visiedemonstraties geweest. 
De omroepen hadden er wel 
belangstelling voor gehad, maar 
tijdens de bezetting hadden zij 
alle activiteiten op dat gebied 
stopgezet. Vreemd genoeg zag 
men na de oorlog niets meer 
in het nieuwe medium. Philips 

experimenteerde wel weer op 
grote schaal met televisie, maar 
de omroepen zagen er geen 
brood in. Schoorvoetend zetten 
ze begin jaren vijftig toch hun 
schreden op televisiegebied. Ze 
richtten de Nederlandse Televisie 
Stichting op en vanaf 2 oktober 
1951 verzorgden de omroepen 
bij toerbeurt televisieprogram
ma's [afbeelding ̂ o). Er werd drie 
uur per week uitgezonden. Op 
de radio beleefden ze ondertus
sen hun glorietijd, maar het 
omroeplandschap zou in korte 
tijd drastisch veranderen. Begin 
jaren zestig werd het 1miljoen
ste televisietoestel verkocht, 
er kwam televisiereclame en 
nieuwe (commerciële) omroe
pen lieten van zich horen. = 
Ruim vijftig jaar later stellen we ° 
de vraag orde publieke omroe — 
pen hun eeuwfeesten wel zullen % 
nalen [afbeelding ■}!) en dat op ^ 
een moment dat de omroepen ^ 
nota bene meer samenwerken "
dan ooit. Het kan verkeren. ^ 

UJ 

Ceraadple^de bronnen: ^ 
Aether, kwartaaltijdschrift van de "" 
vrienden van het Omroepmu « A A 
seum, diverse jaargangen. | J j 
Dick Verkijk, Radio Hihersum 
19401945,1974. 
Met dank aan Drewes Veenstra, 
Buitenpost. 
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HET AUDIOVISUEEL CENTRUM (AVC) 
IN EEN NIEUW JASJE 
Al jarenlang zijn bij het 
Audiovisueel Centrum 
(AVC) van de Bond 
uitstekende diaseries te 
leen. Bij veel verenigingen 
geven die series op de bij
eenkomsten plezier, ken
nis en nieuwe inzichten 
over diverse onderwerpen 
en thema's. 
Ons bereikten signalen, 
dat het lenen van een dia
projector steeds moeilij
ker wordt en dat men het 
medium wat ouderwets 
begint te vinden. 
Ook als op exposities 
inzenders werden 
benaderd door leden van 
het AVC kwam soms het 

aanbod van: 'Ik kan er een 
PoiuerPointpresentatie van 
maken' of'Ik kan het ook 
op een DVD zetten'. 
Enkele maanden geleden 
legde de voorzitter van 
het AVC, de heer Jan Spij
ker uit Leiden, zijn functie 
om gezondheidsredenen 
neer. Redenen genoeg om 
eens samen te praten over 
de toekomstvan het AVC 
Samen vinden we dat we 
duidelijk in een over
gangsfase zitten en dat er 
zowel op de oude als op 
de nieuwe manier series 
aangeboden moeten wor
den aan de verenigingen. 
De diaseries blijven uiter

aard bestaan en de vereni
gingen die van het lenen 
gebruik maken, moeten 
dat ook in de toekomst 
vooral blijven doen. 
De productie van nieuwe 
series zal steeds in goed 
overleg met de eigenaar 
van een inzending op 
een expositie tot stand 
gebracht worden. 
De mogelijkheid van het 
maken van een CDROM 
met een Pou)erPointpre
sentatie en ook het ma
ken van een DVD behoort 
tot de mogelijkheden. Het 
AVC zoekt hiervoor naar 
nieuwe krachten die dit 
werk beheersen en hier
over kunnen adviseren. 
De kosten van verzen
ding liggen daarbij 
beduidend lager dan de 

verzending van series 
dia's. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om zo'n 
serie aan te kopen zodat 
een vereniging zelf een 
bestand kan aanleggen. 
De kosten van het maken 
van een serie zullen 
verschillend zijn, maar 
de verkoopprijs zal iets 
boven kostprijs komen 
te liggen. U kunt dan als 
vereniging de productie 
zowel op een CDROM als 
op een DVD aanschaffen 
via het Bondsbureau. 
De functie van voorzitter 
zal op korte termijn niet 
ingevuld worden, maar de 
heer Jan Pieters uit Leiden 
zal de coördinatie van het 
AVC met veel verve invul
len. Voor meer informatie 
over het meewerken in 
het AVC kunt u contact 
opnemen met hem: 071
5761726. 

Ben Mol Commissaris 
Vereni^in^szaken 

2 1 , 2 2 EN 23 APRIL: FILAEDE 2006 MET 
ALGEMENE VERGADERING VAN DE BOND 

Ter gelegenheid van haar 
zestigjarig bestaan orga
niseert Filatelistenvereni
ging De Globe afdeling 
Ede op 21, 22 en 23 april 
2006 de postzegelten
toonstelling FilaEde 2006 
in sporthal 'de Peppel' in 
Ede. Op zaterdag 22 april 
vindt de jaarlijkse Alge
mene Vergadering van de 
Bond plaats. 
Sporthal 'de Peppel' 
is niet rechtstreeks 
bereikbaar met openbaar 
vervoer. Daarom zal 
tijdens de tentoonstelling 
een busje rijden tussen 
het NSstation Ede/Wa
geningen en de sporthal; 
van dit busje kunt u gratis 

gebruik maken. 
Behalve de tentoonstel
ling van zo'n 450 kaders 
in categorieën 2 en 3, 
de ikaderklasse, open 
klasse, jeugdklasse en 
propagandaklasse zal er 
een museumexpositie 
zijn, waar de musea uit 
Ede en omstreken zich 
zullen presenteren. 
Voor de jeugdige verza
melaars zal een aparte 
jeugdboek ingericht wor
den, talloze handelaren 
zullen aanwezig zijn, er 
zal een taxateur aanwezig 
zijn waar u terecht kunt 
met uw vragen en nog 
veel meer. 

EEN KLASSIEKER ONDER 
DE KUSSIEKEN 

Tot de klassieken onder 
de Nederlandse postze
gels worden beschouwd 
de eerste drie emissies 
van ons land. Dat zijn dus 
de drie zegels die op i 
januari 1852 verschenen, 
de tweede emissie van 
1864 en de derde emissie 
van 1867. 
Over deze in totaal twaalf 
postzegels is in 2005 een 
lijvig en kleurig boekwerk 
verschenen van de hand 
van Ger van Russen, dat 
werd uitgegeven door Van 
Dieten Postzegelveilin
gen bv in Den Haag. In 
'Filatehe' van januari jl. is 
deze publicatie uitvoerig 
gerecenseerd. U kunt dit 

schitterende boek bestel
len bij de NBFV door een 
bedrag van 63.50 euro 
(inclusief verzendkosten) 
over te maken op post
bankrekening 2015960 
ten name van de Service
afdeling van de NBFV, 
onder vermelding van 
bestelnummer 13g. Voor 
u een uitdaging op 258 
pagina's! 

NEDERLANDS^ 
POSTCESCHIEDJ 

'DE KlASSl€KEN' 

"%li. i W VAN HUSSEN 

.■ •^ •S i^^ 

WORKSHOP BEGELEIDING BEGINNENDE 
EXPOSANTEN (BBE) IN EDE 

Op de tentoonstelhng 
Postzegels en cultuur in Ede 
organiseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
weer een Workshop 
Begeleiding Beginnende 
Exposanten (BBE). Deze 
cursus is bedoeld voor 
diegenen die voor het 
eerst willen meedoen 
aan een wedstrijdten
toonstelling en ook voor 
verzamelaars die al eerder 
exposeerden, maar een 
hogere beoordeling 
nastreven en daarom hun 
kennis nog eens willen 
opfrissen. De workshop 
wordt op zondag 23 april 
gehouden, aanvang 10.30 
uur. Ter plaatse wordt 
bekend gemaakt waar 
de deelnemers precies 
worden verwacht. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel is het prak
tijkgedeelte, waarbij aan 
de hand van aanwezige 
verzamelingen wordt 
gekeken naar de belang
rijkste aspecten die bij 
het tentoonstellen een rol 
spelen. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan 
thematische als aan tradi
tionele en posthistorische 
verzamelingen. 
Na een geslaagd expe
riment bij de workshop 
in oktober 2005 gaan 
we door met de nieuwe 
opzet van de workshop, 
dat wil zeggen dat we de 
deelnemers vragen ons 
vooraf te vertellen wat ze 
willen weten of waar hun 

probleem ligt. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar het mag ook later) 
een schetsje, opzetje 
of ontwerpplan mee te 
sturen van waar u mee 
bezig bent. Zo kunnen 
we ons voorbereiden en 
beter inspelen op ieders 
individuele wensen en 
problemen. 
De workshop is gratis 
toegankelijk voor alle 
individuele leden van bij 
de NBFV aangesloten ver
enigingen. De entreeprijs 
en de catalogus van de 
tentoonstelling moetu 
zelfbetalen. 
De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 3.50 
euro (exclusief 1.50 euro 
verzendkosten). Het 
is de bedoeling dat de 
deelnemers dit boekje (44 
pagina's) vooraf bestu
deren. 
Aanmelding: zo spoedig 
mogelijk bij het Bonds
bureau van de NBFV, 
Postbus 4034, 3502 
HA Utrecht, telefoon 
030 2894290, email 
nbjv@nb/ü.demon.nl. De 
opzetjes van uw verzame
ling kunt u sturen naar 
S. Bangma, Boom
gaarddreef 5, 3243 AC 
Stad aan't Haringvliet. 

ICijk ook eens op de 
website van de Bond: 

www.nbfv.nl 

http://vvww.nbfv.nl
http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbtv.org
http://bfv.org
http://www.nbfv.nl


VERDIEND GOUD VOOR 
PAUL WALRAVEN 

Op 22 november was de 
verenigingsavond van de 
Amersfoortse Filatelisten 
Vereniging. De leden 
waren uitgenodigd om 
met hun partner te ver

schijnen op het jaarlijkse 
sinterklaasfeest. Met een 
hapje en een drankje en 
de nodige bingoronden 
zou de avond voor ieder

een aangenaam worden 
gevuld. Vreemd was wel 
dat de secretaris van de 
Bond even langskwam, 
omdat hij toch in de buurt 
was en dat enige minuten 
later ook de voorzitter van 
de Bond binnentrad. 
Nog vreemder werd het 

toen Sinterklaas zijn 
intrede deed en volledig 
op de hoogte bleek te zijn 
van het doen en laten en 
het wel en wee van de 
penningmeester van de 
Bond. De Goedheiligman 
uit Muntendam introdu

ceerde zijn Hoofdpiet, 
die met veel lawaai zijn 
binnenkomst waarmaakte 
en de pepernoten met 
de slag van een volleerd 
cricketer de zaal in smeet. 
Met de opgelopen blauwe 
plekken kon het publiek 
ontdekken dat de Zwarte 
Piet veel gelijkenis ver

toonde met de commis

saris Verenigingzaken van 
de Bond. 
Zo kwam de voorzitter 
van de vereniging, Paul 

Walraven, terecht op de 
knie van Sinterklaas en 
ontving hij diverse be en 
ontmoedigingen. Om 
hiervan getuige te zijn 
werd de voorzitter van de 
Bond er bij geroepen en 
kwam voor Paul een on

verwachte verrassing: tot 
zijn grote verbazing werd 
hij onderscheiden met de 
Gouden Bondsspeld. Nu 
eens was het niet de heer 
Walraven die ergens in 
het land een speld mocht 
uitreiken, maar was hij 
zelfde gedecoreerde. Dit 
o.a. vanwege zijn 20jarig 
voorzitterschap van de 
Amersfoortse Filatelisten 
Vereniging en voor zijn 
vele werkzaamheden op 
filatelistisch gebied. 
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ZATERDAG 4 MAART: DOCENTENDAG 
CURSUS BBF OP HET BONDSBUREAU 

Op zaterdag 4 maart 2006 
wordt in het Bondsbureau 
weer een Docentendag 
BBF gehouden. Op deze 
dag worden ervaringen 
uitgewisseld, wordt 
informatie verstrekt en 
zal nieuw cursusmateriaal 
worden gepresenteerd. 
De geregistreerde docen

ten ontvangen persoonlijk 
bericht over de details van 
deze bijeenkomst. 
Ook voor anderen (bij

voorbeeld mensen die in 
het verleden zelf een BBF

cursus hebben gevolgd) 

kan deze dag van belang 
zijn. Wij denken daarbij 
aan diegenen (al dan niet 
bestuursleden) die bij 
hun vereniging actief de 
filatelistische vorming ter 
hand willen nemen. 

Een leuke uitdaging 
waar veel eer (en ook 
veel genoegen) mee is te 
behalen! Gemteresseerd? 
Stuur een mailtje of pleeg 
een telefoontje naar het 
Bonds bureau of naar de 
Coördinator Filatelisti

sche Vorming! 

SOMS GEHOORDE (VAAK ONTERECHTE) KLACHT: 
' IK BEN HET NIET EENS MET DE JURY!' 

Een totaal verraste Paul Walraven (rechts) ivordt (jelul<geu)enst door Bondsvoorzitter Tics Koek. 

Je hoort het wel vaker van 
inzenders op een tentoon

stelling die voor het eerst 
deelnemen of die aan 
de hand van een eerdere 
beoordeling naar hun 
mening veel te weinig 
punten hebben gekregen: 
'Ik ben het niet eens met 
de jury!' 

Uit gesprekken tussen 
juryleden en inzenders 
blijkt dan vaak, dat de 
deelnemer onvoldoende 
of soms helemaal niet 
op de hoogte is van de 
geldende richtlijnen voor 
het samenstellen van 
een inzending voor de 
concurrentieklasse. En 
als niet voldaan wordt aan 

JAN VAN DEN BERG TOT 
RIDDER GESLAGEN 

Op zaterdag lo december 
2005 leek het in Ede een 
normale Po&Pobijeen

komst te worden  tot 
het moment waarop de 
heer Jan uan den Berg naar 
voren werd gehaald door 
de voorzitter van de ver

eniging. De voorzitter gaf 
vervolgens het woord aan 
de heer Luuk Goldhoorn, 
ridder van het Costerus

kapittel en vervanger 
van de Bondsvoorzitter, 
de heer Ties Koek. Hij 
memoreerde in zijn voor

dracht de waardering die 
de Nederlandse filatelie 
heeft toegekend aan de 
diverse bijdragen van de 
heer Van den Berg. Met 
name in zijn publicatie 
over de Duitse Dienstpost 
in Nederland gedurende 
de Tweede Wereldoorlog 
heeft men een sterke 
wetenschappelijke onder

bouwing geconstateerd. 
Het Costeruskapittel 
heeft dan ook tijdens de 
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1 
Algemene Ledenvergade

ring in mei 2005 te Kerk

rade voorgedragen de 

heer Jan van den Berg op 
te nemen in het Costerus

kapittel en voorgesteld 

Uit het reglement: 
'Het uitreiken uan de medaille met het bijbehorende diploma 
bedoelt hulde te brengen aar\ personen, die zich buitenc|euJoon 
verdienstelijk £|emaakt hebben door ujetenschoppelijke navorsingen 
o/gepubliceerde bijdragen op Jilatelistisch gebied.' 

hem tot Costerusridder 
te slaan. Na meerdere ke

ren van uitstel was er op 
10 december dan eindelijk 
gelegenheid hem de rid

derslag uit te delen (zie 
foto). De heer Van den 
Berg, die niets vermoed

de, was bijzonder verrast. 
Van harte proficiat! 

de regels, kan het jurylid 
niets anders doen dan de 
beoordelingsrichtlijnen 
volgen. 
Dat is heel jammer. Want 
de inzender heeft veel tijd 
en energie besteed om 
een pracht inzending te 
maken. Dan is de tegen

slag van een lage bekro

ning erg groot en zakt de 
moed in de schoenen. 
Het Bondsbureau te 
Utrecht beschikt over 
de regels en richtlijnen 
voor het opzetten van 
een inzending voor 
een tentoonstelling en 
natuurlijk ook over het 
Bondstentoonstellings

reglement. Men kan 
informatie inwinnen bij 
het Bondsbureau, tele

foon 0302894290 of de 
website raadplegen: www. 
nbjv.nl. 

Toch kunnen er na het 
inzien van de regels en 
richtlijnen veel vragen 
onbeantwoord blijven 
over het samenstellen 
van de inzending en het 
deelnemen aan wed

strijdtentoonstellingen. 
Daarom biedt de Bond u 
de gelegenheid om vragen 
voor te leggen aan ervaren 
juryleden. 
Dat kan op 18 maart 
2006, tijdens een op het 
Bondsbureau te hou

den 'open dag'. Heeft 
u interesse? Dan kunt u 
zich tot uiterlijk i maart 
2006 aanmelden bij de 
heer P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SK Hendik Ido 
Ambacht, telefoon 078

6812576 of per email: 
pirt.a!derliesten(5)hccnet.nl. 
Een mooie gelegenheid 
om samen met de jury te 
praten over alle zaken die 
te maken hebben met uw 
inzending! 

http://nbjv.nl


HONDERDJARIGE 
DOET 'T NOG BEST 

Oorspronkelijke golflijntype in ere hersteld 
Wie de ontwikkeling van postzegelemissieprogramma's 'all over the world' een beetje 

volgt, kan twee trends constateren. De ene is dot het de bedenkers van het 'product 

postzegel' bijna niet gek genoeg kan zijn. De andere is dot men soms met veel liefde 

weet terug te grijpen naar oude waarden en klassieke ontwerpen. 

Sommige zegeltypen lijken 
het eeuwige leven te hebben: 
de Noorse posthoornserie en 
de Engelse Machinreeks zijn 
er voorbeelden van. Vorig jaar 
vierde een Deense langlopende 
emissie zijn honderdste verjaar
dag: het zogenoemde golflijn
type. Post Danmark greep het 
jubileum aan om een een aantal 
nieuwe waarden in het oorspron
kelijke type  mèt hartjes  uit te 
geven. 

Wedstrijd 
In 1902 schreef het Deense 
directoraatgeneraal van de 
posterijen een wedstrijd uit. 
Er was behoeft aan een nieuw 
zegeltype voor de lage waarden. 
De wedstrijd was een groot suc
ces: in totaal 350 verscnillende 
ontwerpen kwamen binnen. De 
architect Julius Moller Therchil
sen sleepte de prijs  vijfhonderd 
Deense kronen  in de wacht; zijn 
'golflijnzegel' {bolgelinietype) viel 
het meest in de smaak. Het oor
spronkelijke ontwerp werd door 
de ministervan Binnenlandse 
Zaken, Enevold Sorensen, en 
de hoogste baas van de Deense 
posterijen, Christen Svendsen, 
goedgekeurd. 

DANMARK 

Boekdruk 
Gedurende lange tijd van 1905 
tot 1933  werden de golflijnze
gels in boekdruk vervaardigd. De 
post maakte daarvoor gebruik 
van de diensten van boekdruk
kerij H.H.Thieles, die gevestigd 
was aan de Valkendorftgade 
in Kopenhagen. De allereerste 
zegel van het nieuwe type had 
een waarde van 4 ore en werd 
op 22 juli 1905 uitgegeven. Later 
dat jaar volgden de waarden 1, 2, 
3 en 15 ore en in de jaren daarna 
verschenen er nog meer. 

Staalstempeldruk 
In 1933 namen de posterijen het 
besluit om postzegels voortaan 
in eigen beheer te gaan druk
ken. De daaruit voortvloeiende 
overstap van boekdruk naar 
staalstempeldruk maakte het 
noodzakelijk, het ontwerp van 
de golflijnzegels enigszins aan te 
passen. Bij handhaving van het 
oude ontwerp zouden bepaalde 
partijen  in het bijzonder de 
hartjes boven en onder de lands
naam  vollopen, waardoor de 
zegels de toets van de kritiek niet 
zouden kunnen doorstaan. Dit 
probleem werd opgelost door de 
hartjes simpelweg weg te laten. 

Op 28 oktoberjl. 
gaf de Deense post 

deze vijf nieuwe 
* waarden in de golf 

lijnt/pe-serie uit. 
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POSTFRIMARKE 

De het meest verkochte Deense postzegel 
IS deze golflipzegel var) 3 ere. De zegel 

verscheen op ij oktober ig^S en de 
laatste oplage werd op 11 september 19S0 

gedrukt. Er werden meer dan i miljard 
exemplaren van de zegel gedrukt. 

Een '9' erbij 
Vorig jaar werd het jubileum 
'Honderd jaar golflijntype' door 
de Deense posterijen aange
grepen om een aantal nieuwe 
waarden in het oude type uit te 
brengen. Het woordje 'oude' 
moet hierbij letterlijk worden 
genomen, want de hartjes die 
in 1933 om technische redenen 
sneuvelden, zijn nu weer terug 
 en dat is te danken aan de 
moderne druktechnieken, die 

het mogelijk maken om met veel 
meer 'doortekening' te druk
ken dan zeventig jaar geleden 
het geval was. Maar er werd 
ook iets veranderd: waren de 
lijnen van de gravure uitsluitend 
horizontaal en verticaal, nu 
werd er gebruik gemaakt van 
een gravure waarvan de lijnen 
diagonaal werden gestoken. 
Verder moest er een ontwerp 
komen voor het waardecijfer '9', 
want dat cijfer kwam tot dusver 
met in de lagewaardenreeks 
voor. Nog steeds niet, trouwens 
 dus Post Danmark heeft een 
vooruitziende blik. 

Kleurige collectie 
iedereen die iets met postzegels 
heeft zal in zijn of haarfilatelisti
sche beginperiode met het Deen
se golflijntype hebben kennisge
maakt. Geen wonder, want met 
een levensduur van honderd jaar 
en oplagen die in een enkel geval 
boven oe 1 miljard exemplaren 
uitkwamen valt de zegel niet te 
vermijden, zeker niet in postze
gelpakketjes en kilowaar. 
Juist die lange geschiedenis en 
het grote aantal verschillende 
waarden  op dit moment 32, van 
1 tot en met 425 ore  maken de 
reeks geschikt om er een leuke 
en kleurige verzameling van op 
te zetten. En al zijn veel zegels 
tegen relatief geringe prijzen te 
koop, er zijn toch ook enkele 
'lastige nummertjes', zoals de 
oranje zegel van no ore in type 
I (de bodem van het cijfer nul 
heeft bij dit type vier blokjes, in 
plaats van vijf), die in de nieuw
ste AFAcatalogus in postfrisse 
staat 48.000 kronen (zo'n 6.500 
euro) 'doet'. En ook een aantal 
zegels uit de boekdrukserie staat 
tegen pittige prijzen in de catalo
gus genoteerd. 

Bron:Journal 5/200^, Danmark 
Post, Kopenhagen, 2005. 
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Postzegelwinkel wordt 
Postzegelwarenhuis! 

indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel 0570-502700, e-mail infoOdavo nl 

http://www.davo.nl
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NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Zo vals als... 
Watermerken werden 
aanvankelijk in het 
postzegelpapier aange
bracht om vervalsingen 
te voorkomen. Dit werkte 
absoluut niet. Bij een op
geplakte postzegel is zo'n 
watermerk immers nau
welijks waarneembaar. 
In het decembernum
mer 2005 van Eemvizier 
(postzegelvereniging 

134 

Vals als een kraai: de Stock 
Exchange For̂ eri/ 

Eemland) lazen we het 
volgende verhaal. In 1867 
Icwam in Groot-Brittan-
nië een groene zegel in 
omloop met een roos als 
watermerk. Een oplet
tende handelaar ontdekte 
in zijn voorraad een zegel 
zonder watermerk. Hij 
dacht een kostbaarheid te 
bezitten, maar bij nader 
onderzoek ontdekte hij 
dat bij bijna alle zegels in 
zijn winkelvoorraad het 
watermerk ontbrak. Het 
waren allemaal vervalste 
zegels die jarenlang, 
zonder dat iemand er 
erg in had, door het 
postkantoor op de 
Londense effectenbeurs 
waren verkocht. Hieraan 
danken deze vervalsingen 
dan ook de naam Stock 
Exchange Forgery. 

De eed van de Kaatsbaan 
Doordat er steeds meer 
postzegels verschijnen, 
wordt de verzamelaar 
gedwongen zich te beper
ken. Je kunt je toevlucht 
nemen tot een land, een 
thema of een postge-
schiedkundige periode. 
Ook het verzamelen 
en bestuderen van een 
bepaald type stempel be
hoort tot de mogelijkhe
den. Nog een stap verder 
is je te concentreren op 
één langlopende serie. De 
ultieme beperking is het 
om je te gaan verdiepen in 
één postzegel. In het no-

Le Scrmcnt du Jeu de Paumc (Eed op de Kaatsbaan). 

vembernummer 2005 van 
De Postzegel (Konink
lijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars) 
beschrijft R.. van Rompay 
een aantal mogelijkhe
den op dit gebied. De 
Franse postzegel van 20 
juni 193g ('De eed van de 
Kaatsbaan') biedt de kans 
om de hele geschiede
nis van dit gebeuren te 
reconstrueren en de 26 
afgebeelde mannen (er 
was geen dame bij) te 
beschrijven. Zo wordt 
deze gewone postzegel 
gepromoveerd tot een 
tijdsdocument. 

Bravo, mevrouw Knol 
In Heempost (Postzegel
vereniging Heemskerk) 
lazen we over mevrouw 
Knol. Zij begon met alles 
te verzamelen wat ze op 
beurzen en tentoonstel
lingen maar kon vinden. 
Ze ging haar verworven 
schatten beter bekijken en 

Vermeers kantujerkster op een 
Franse zê el. 

raakte gefascineerd door 
postzegels over handwer
ken. Vooral alles wat met 
kantklossen te maken 
had trok haar aandacht. 
Zegels met kanten voor
werpen, zoals kleedjes, 
kragen en mutsen, wer
den afzonderlijk bewaard 
in haar stockboek en ze 
verdiepte zich in deze 
handwerktechniek. Nu 

moest er nog een mooie 
thematische verzameling 
van worden gemaakt. 
Met veel ijver volgde zij 
de cursus Begeleiding 
Bij Filatelie (BBF) van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen. Het resultaat: een 
verzameling waar iedere 
toeschouwer van kan 
genieten. Prachtig toch? 

De Zwarte Ooievaar 
In het tweemaande
lijks tijdschrift van de 
Belgische Studiegroep 
Postzegels André Buzin 
kunnen verzamelaars van 
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Creatie uan Guillaume Broux en 
Andre'Buzm de Zwarte oowvaar 

de postzegels van Buzin 
een schat aan gegevens 
vinden. De gebruikte 
papier- en gomsoorten, 
druktechnieken, veltel-
nummers en afwijkingen 
van de miniatuurkunst
werkjes van de vele malen 
bekroonde ontwerper 
komen er uitvoerig in aan 
bod. In het november/ 
decembernummer 2005 
komt de samenwerking 
van Buzin met de graveur 
Guillaume Broux ter 
sprake. De twee werkten 
samen bij het ontwerpen 
van de emissie 'Dag van 
de Postzegel' uit 2005, die 
de Zwarte ooievaar als on
derwerp heeft. Graveur en 
kunstenaar werkten in het 
verleden ook samen met 
de beroemde (inmiddels 
overleden) Czeslav Slania. 
Broux is zegelgraveur 
voor De Post sinds 1988. 

Gibraltar 
Een bespreking van een 
bij ons niet zo veel ge
bruikte postzegelcatalo
gus, de Domjïl, troffen we 
aan in Postmerk (Phila-
telicaBadhoevedorp). De 
Spaanse Domjil-catalogi 
bestreken aanvankelijk 
alleen thematische gebie
den, maar sinds enige tijd 
worden ook landencata-
logi uitgegeven. Postmerk 
staat uitvoerig stil bij de 
Gibraltar-catalogus van 
2005. Een goede gedachte 
van de redactie van Post-
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merk om ook eens gege
vens aan hun leden door 
te geven over een niet zo 
bekend verzamelgebied 
en over een niet zo veel 
gebruikte catalogus. 

Neem nog een pruimpje 
John Dehé geeft in 
Hoornblazer (De Post
hoorn) een korte samen
vatting van zijn onlangs 
verschenen boek Een 
Slaqfsch en Ongezond Bedrijf 
over het oudste openbaar 
vervoer in Waterland: de 
trekschuit. Hij geeft op de 
ledenbijeenkomsten van 
deze vereniging ook een 
dialezing met kaartjes, 
plaatjes, oude brieven en 
stoere schippers. Over 
het personenvervoer met 
de trekschuit schrijft 
John:' De passagiers 

waren over het algemeen 
positief over het reizen 
per trekschuit; vooral 
buitenlandse reizigers 
spraken enthousiast over 
deze vorm van openbaar 
vervoer. Natuurlijk werd 
er ook geklaagd: soms 
zat je met elkaar opge-
propt in een stinkende 
schuit, met pijprokende 
of pruimende boeren, 
die zonder enig respect 
hun pruim naast je voeten 
spuugden.' 

Vleugelaltaren 
Weet u wat een vleugel
altaar is? Oost Europa 
Filatelie (Filatelistische 
Contactgroep Oost 
Europa) schreef er over. 
Deze altaren of gedeelten 
ervan worden dikwijls af
gebeeld op postzegels uit 
Oost-Europese landen, 
zoals Hongarije. Vleugel
altaren worden volgens 
een vast technisch ritueel 
opgebouwd; ze bestaan 
uit een centraal mid
dendeel en een of twee 
inklapbare zijpanelen, die 
het middendeel kunnen 
afsluiten. Het geheel rust 
op een voetstuk (predella) 
en wordt bekroond met 
een decoratief, vaak 
opengewerkt, ornament 
(pinokel). Behalve deze 
thematische informa
tie bracht het blad ook 
een artikel van Henk 
Buitenkamp over het 
gebruik van gehalveerde 
noodportstempels in het 
Koninkrijk van Slovenen, 
Kroaten en Serviërs (SHS) 
in de periode 1919-1921. 
Een mooi blad met infor
matie op veel niveaus. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Moedige verpleegster 
In het oktobernummer 
2005 van Gibbons Stamp 

Personenueruoer per trekschuit. . met altijd een aangename zaak 
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Monthly wijdt Tom Wil
son een herdenkingstekst 
aan een zeer moedige 
Engelse verpleegster, 
onder de titel Nursmg: 
Edith Louisa CavtW 1865 to 
1915. Als dochtervan een 
Anglicaanse geestelijke 
ontving Cavell een zeer 
gedegen opleiding. Dank
zij haar doorzettings
vermogen en bijzonder 
sterke wil bereikte zij, 
als vrouw, voor die tijd 
ongekende hoogten. Aan
vankelijk volgde zij een 
opleiding tot verpleeg
kundige en werd daarna 
tewerkgesteld voor £ 10 
per jaar, bij werkdagen 
van zeven uur 's morgens 
tot negen uur 's avonds. 
Daarbij zag ze nog kans 
Frans te studeren. Van 
i8go tot 1895 verbleef 
ze in Brussel, waar zij 
haar talenkennis nog 
uitbreidde. Na haar zieke 
vader enkele jaren te heb
ben verzorgd, keerde zij 
in 1907, als gouvernante, 
naar Brussel terug bij de 
doktersfamilie Depage. 
Onderwijl onderwees 
zij verpleegkunde a la 
Florence Nightingale en 
verzorgde ze andere me
dische opleidingen die tot 
dan waren voorbehouden 
aan nonnen. Zij stichtte 
scholen en bracht het 
in 1914 tot hoofd van de 
verpleegkundige staf van 
het Berkendael Medisch 
Insituut. Direct na de 
Duitse inval zond zij daar 
alle Nederlandse, Duitse 
en Britse verpleegsters 
terug naar hun land. Zelf 
bleef zij om de gewonde 
militairen te verzorgen, 
zonder onderscheid van 
nationaliteit. In samen
werking met prins en 
prinses De Croy wist zij 
ruim 200 Britse militairen 
te verstoppen, om ze ver

Edith QamW besteedde de slechts 
mjjtyjarcn die haar leucn duurde 
uitermate nuttig. Haar heldhajtifl 
gedrag zorgde er uo or dat een 
Canaiiisi berg naar haar werd 
vernoemd (bouen) en een aantal 
zegels aan haar uierd ijeunjd, 
uiaaronder de links ajgebeelde 
Belgische 

volgens naar het neutrale 
Nederland te laten smok
kelen. Dat werd haar op 5 
augustus 1915 noodlottig 
door verraad. Samen met 
vier anderen bekende zij 
voor de Duitse krijgsraad 
hulp aan geallieerde mili
tairen te hebben gegeven. 
Gekleed in verpleegsters
uniform stond zij in de 
vroege morgen van 12 
oktober 1915 voor het 
vuurpeloton. Pogingen 
haar leven te redden wa
ren tevergeefs. Een Duitse 
soldaat, die weigerde op 
haar te schieten, werd 
standrechtelijk gedood en 
naast haar begraven op de 
schietbaan van Brussel. 
Er ontstond een enorme 
opschudding in het 
geallieerde kamp. In mei 
igig werden haar stof
felijke resten opgegra
ven. Na een uitgebreide 
afscheidsceremonie in 
Westminster Abbey, in aan
wezigheid van koningin 
Alexandra, werd haar 
lichaam overgebracht 
naar Norwich Cathedral 
in Norfolk. Sedertdien 
zijn scholen voor ver
pleegkundigen naar haar 
vernoemd, monumenten 
opgericht, films over haar 
leven gemaakt etc. De 
grootste eer is wellicht 
de vernoeming van een 
bergtop in Jasper National 
Park in Alberta, Canada 
tot Mount Edith Cavell. Op 
het internet vindt u onder 
het trefwoord edith cauel! 
stamps ruim vijftig blad
zijden tekst met onder 
meer afbeeldingen van 
postzegels. 

Rode Kruis centraal 
De inhoud van het 
novembernummer van 
La Philatelie frangaise is 
vrijwel geheel gewijd aan 
het Rode Kruis. De aan

leiding voor het schrijven 
van drie artikelen wordt 
gevormd door het 3 5-ja
rig bestaan van de Franse 
thematische vereniging La 
Croix Roufje. Deze vereni
ging wist tijdens haar nog 
jonge bestaan niet alleen 
de aandacht te vestigen 
op het Rode Kruis in bin
nen- en buitenland, maar 
bracht daarvoor ook veel 
geld bijeen door de ver
koop van postzegels met 
toeslag, het organiseren 
van tentoonstellingen en 
dergelijke. In 2004 brach
ten de speciale postzegels 
vier miljoen euro op. 
In vroegere eeuwen 
werden gewonden op het 
slagveld doorgaans aan 
hun lot overgelaten; ze 
stierven een gruwelijke 

dood. Voorafgaand aan de 
Slag bij Fontenoy, in mei 
1745, Icwamen de bevel
hebbers van het Franse, 
Engelse, Hannoveraanse, 
Oostenrijkse en Neder
landse leger overeen in de 
nabijheid van het slagveld 
medische hulpposten in 
te richten. Deze zouden 
meteen na afloop in 
actie komen. Het was 
een voorzichtig begin. 
Na de Franse Revolutie 
(178g) werden veldslagen 
met nog grotere felheid 
gestreden, was het aantal 
gewonden navenant en 
ontbrak het aan een goed 
functionerende genees
kundige organisatie. 
Legerartsen als Larrey, de 
Corvisart en Desgenettes 
moesten keizer Napo
leon ervan overtuigen de 
militaire geneeskundige 
dienst te hervormen. De 
resultaten bleven deson
danks beneden verwach
ting. Op 7 september 
1812, na afloop van de 
Slag bij Borodino, schonk 
niemand aandacht aan 
de ruim 25.000 gewonde 
Russische en Franse 
militairen. Tijdens de 
Krimoorlog (1853-1856) 
kwamen meer militairen 
om ten gevolge van di
verse koortsen, dan door 

geweer- of musketkogels 
van de vijand. 
Op 24 juni 1859 woonde 
de Zwitserse zakenman/ 
landbouwkundige Henri 
Dunant (1828-igio) de 
veldslag van Solferino 
(de plaats ligt ten zuiden 
van het Gardameer) bij. 
Hij zag er de verschrik
kingen uit de eerste hand. 
Hij was daar om een 
gesprek te hebben met 
Napoleon III, om diens 
steun te verwerven voor 
een groot graanproject in 
Algerije. Dunant schreef 
een boek over datgene 
wat hij had gezien. Na het 
verschijnen van zijn Un 
souuenir de Solferino kwam 
alles langzaam op gang. 
Een comité van vijf wijze 
mannen werkte in Génève 

De verschriklangen uan Solferino 
(links) inspireerden Henri Dunant 
(bonen) tot de oprichting uan het 
Internationale Rode Kruis 

plannen uit die als basis 
moesten dienen voor het 
latere Internationale Rode 
Kruis. 
Een wereld zonder Rode 
Kruis is nu ondenkbaar 
geworden (Tsunami, 
aardbevingen, overstro
mingen, vluchtelingen
hulp, krijgsgevangenen, 
etc). De artikelen bevat
ten op dat gebied veel in
formatie voor filatelisten. 
Frankrijk geeft sedert 18 
augustus igi4 Rode-
Kruiszegels uit met 
toeslag. Vanaf 2003 is het 
bedrag van de toeslag op 
de postzegels verdwe
nen en vervangen door 
een bedrag per verkocht 
postzegelboekje. Dat het 
totaalbedrag daarvan kan 
aardig oplopen, zagen we 
hierboven. 

Bron van inspiratie 
Abu Ali al-Husayn Ibn 
'Abd Allah Ibn Sina, in het 
Westen beter bekend on
der de Latijnse naam Aui-
cenna of als Ibn Sind, leefde 
van g8o tot 1037. Hij werd 
als zoon van een machtig 
bestuursambtenaar 
geboren, in het huidige 
Oezbekistan, dat toen 
nog deel uitmaakte van 
het Perzische rijk. Op zijn 
tiende kende hij de Koran 

al van buiten en bezat 
hij een grondige kennis 
van het Islamitisch recht. 
Vanaf zijn veertiende 
volgde hij een encyclo
pedische opleiding met 
nadruk op geneeskunde, 
filosofie, wiskunde en 
natuurwetenschappen. 
Nauwelijks 17 jaar oud 
wist hij de vorst van 
Boechara te genezen van 
een ernstige ziekte. Vanaf 
dat moment kreeg hij 
toegang tot de uitge
breide bibfiotheek van de 
vorst. Na een reis rond de 
Kaspische Zee - hij was 
toen 21 - verscheen zijn 
eerste boek over filosofie 
(ai-Shifd). Later werd 
hij benoemd tot vizier 
(minister) van de Emir 
van Hamadan (Perzië). 
Veel nachten bracht hij 
schrijvend door; het 
resulteerde in tussen de 
250 en 300 werken. Zijn 
meesterwerk is de Kitab 
Al Qdnün ofwel de Canon 
van de geneeskunde, een 
werk in vijf delen. Deze 
en veel andere werken 
worden in het Westen 
vertaald. De Canon, die 
alle medische kennis 
van die tijd bevatte, gold 
lange tijd als standaard
werk. Hij schreef daarin 
onder meer uitgebreid 
over de symptomen van 

Auicenna- .hchpunt en baken 
uan kennis uoor het W esten . 

suikerziekte en gaf een 
hypothese over miniscule 
organismen in water en 
lucht, die dragers konden 
zijn van bepaalde besmet
telijke ziekten. 
Toen de vorst overleed 
werd Avicenna gevan
gen gezet. Hij wist te 
ontvluchten en l<wam op 
zijn laatste krachten aan 
in Isfahan (eveneens in 
Perzië). Hij werd ziek en 
overleed kort daarna, 57 
jaar oud. Avicenna was 
een lichtpunt en baken 
van kennis voor het Wes
ten gedurende de donkere 
Middeleeuwen. Een van 
zijn grote bewonderaars 
was Thomas van Aquino. 
Op 14 november jl. werd 
in Frankrijk een postze
gel uitgegeven te zijner 
nagedachtenis. Zowel in 
La Philatelie frangaise als 
in Timbres et vous wordt 
hieraan aandacht besteed. 

G.A. GEERTS 
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AFLEVERING 46 - VERVALSINGEN VAN DE 
WAPENZEGELS 1869 VAN NEDERLAND 

Na de behandeling van 
de vervalsingen van 
de derde emissie van 
Nederland (zie de afle
veringen van december 
en januari jl.) wil ik nu 
de Nederlandse emissie 
'Wapenzegels' van 1869 
onder de loep nemen. 
Voor deze emissie zijn 
verschillende proeven ge
maakt, in eerste instantie 
voor een zegel van 5 cent. 
Later werden proeven 
vervaardigd voor de zegel 
van I cent en - nadat deze 
waren goedgekeurd - ook 
voor de andere waarden. 
Ook van deze proeven en 
zegels heeft Pierre Vos 
vervalsingen gemaakt. 
Over het algemeen zijn 
deze snel te herkennen, 
omdat de afbeeldingen 
van deze vervalsingen 
zeer slecht zijn gelukt. 
Hij heeft zelf ergens 
gepubliceerd dat hij ze 
niet zo goed had laten 
maken opdat iedereen 
ze kon herkennen en 

hij niet als een vervalser 
gekenmerkt zou worden. 
Van de zegel van 5 cent, 
die overigens nooit in 
gebruik is genomen, zijn 
verschillende proeven 
bekend, ontworpen door 
Vürtheim. Meerdere 
personen hebben zich 
vervolgens bezig gehou
den met de uitvoering van 
dit zegelbeeld, waardoor 
dit verschillende soorten 
proeven opleverde. 
Pierre Vos heeft van de 
zegel van 5 cent ver
schillende zogenaamde 
proeven laten drukken, 
in een aantal kleuren en 
op verschillend gekleurde 
papiersoorten (zie de 
afbeeldingen 1 en 2) . D e 
achtergrond in het zegel
beeld is bij deze proeven 
opgebouwd uit uerticale 
lijnen, zoals bij al deze 
vervalsingen ook het ge
val is. Doordat Vos op de 
achterkant van meerdere 
van deze vervalsingen zijn 
bekende merlqe (het 'Vos-

sekopje') stempelde, zijn 
deze voor de verzamelaar 
die dit weet, snel herken
baar als vervalsingen. 
Op een bepaald moment 
besloot men tot het 
maken van een nieuwe 
gravure en werd de ach
tergrond gevormd door 
horizontale lijnen in het 
zegelbeeld. Nadat men de 
gravure had gemaakt - dat 
gebeurde bij de bekende 
firma Virey in Parijs - en 
deze was goedgekeurd, 
werden hiervan druk
vormen gemaakt en 
vervolgens proeven van de 
verschillende waarden. 
Ook hiervan heeft 
Pierre Vos vervalsingen 
gemaakt. Duidelijk is te 
zien dat hij het dit keer 
niet zo nauw nam met het 
namaken. Hij gebruikte 
hiervoor de zegel van 
I cent; blijkbaar ging het 
reproduceren niet zo best, 
want er werden verschil
lende delen (over het 
algemeen fijne partijen) 
in de tekening versterkt 
of grover gemaakt. In 
het bijzonder ziet men 

dit bij de hoekfiguren. 
Bekijkt men de zoge
naamde proeven (in 
wezen zijn het vervalsin
gen), dan komt men tot 
de conclusie dat hij ofwel 
een heel slechte drukker 
had ofwel de clichés op 
een hand- of degelpers 
heeft laten afdrukken. 
Aan de achterkant van 
het papier ziet men 
een behoorlijke moet 
(doordrukken) van het 
zegelbeeld, terwijl het ze
gelbeeld-zelf akelig grote 
en grove kraalranden 
vertoont. Een kraalrand is 
en was het kenmerk van 
boekdruk of hoogdruk 
als de drukker zijn vak 
niet goed verstond. 
Als model heb ik zowel 
een zegel van i cent zwart 
als een zegel van i cent 
groen genomen. U ziet 
dat de achtergrondlijntjes 
redelijk recht en gelijk
matig zijn. De tekstdelen 
NEDERLAND en 1 CENT 
staan goed en duidelijk 
in de achtergrondlij
nen. Bekijkt u de twee 
verschillende afdrukken 

van de vervalsingen van 
de zegel van i cent, dan 
valt meteen op dat zowel 
het woord NEDERLAND 
als de waardeaandui
ding 1 CENT nauwelijks 
meer herkenbaar is. Het 
wapenschild is bijna 
helemaal dichtgelopen. 

Zoals ik al eerder schreef, 
zijn er nog veel meer ver
valsingen of zogenaamde 
nadrukken door Pierre 
Vos gemaakt. Bij de publi
catie van deze emissie heb 
ik gebruik kunnen maken 
van materiaal dat anderen 
mij ooit ter beschikking 
hebben gesteld, of dat ik 
heb gekeurd als keur
meester in de periode dat 
ik bij de NBFV hoofd van 
de Bondskeuringsdienst 
was, of in de afgelopen 
jaren dat ik als onafïian-
kelijk AIEP-keurmeester 
werkzaam en sinds ik 
lid van de keuringscom
missie van de NVPH 
ben. U ziet het, dankzij 
de steun van anderen 
kan het tot publicaties 
zoals deze komen! 

^:l')r^:-wrri 
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Afbeelding 1 - Vervalsing (zoge
naamde proef) van de zegel van 
5 cent zuiart op rozerood papier. 

Afbeelding 2 - Verualsmg (zogenaamde 
proef) van de zegel uan 5 cent kar-
mijnrood op azuurblauu; papier 

Afbeelding 5 - Een exemplaar uan de 
originele zegel uan 1 cent m ziuart 

Afbeelding 4 - Een originele zegel uan 
I cent m groen (de bruine vlekjes zijn 
ontstoan door oxydatie van de gom) 

Hierboven: ajbeeldmg 5 
- Vervalsing van de zegel 
van 1 cent in lichtgroen 
(collectie RPhV). 

Links - ajbecldmg 7 - Vervalsing van de zegel van 1 cent in groen. 

Hieronder ajbcelding 8 - Detailvcrgroting van afbeelding j -
dichtgelopen letters en kraalranden om het drukbeeld 

Lmki a jbaiding 6 Athtuziidt lan 
de vervalsing van ajbeeldmg 5, zie 
de grote moet (doordrukken) van het 
zegelbeeld en gedeeltelijke mktrestcn, 
resultaat van het zogenaamde over
drukken als de nog natte vellen op 
elkaar lagen 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 danwil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die - voor zover valt 
na te gaan - zijn aangesloten 
bij de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
8-3-'o6. Honderd jaar vrou-
wenstemrecht in Finland. 
€ 0.85. Meisje schreeuwt 
levensvreugde uit. 

ARMENIË 
4-io-'05. Moederdag. 
350 d. Reliëf met moeder en 
kind. 

4-io-'05. Europa 2006, 
gastronomie. 
70, 350 d. Resp. brood, 
gerecht in kom. 

; ëUROPA 3 5 0 

n^ mm 
"- 5-io-'o5. Armeens alfabet 

zestienhonderd jaar. 

1§ S 70 d. Beeld en zerk met 

# 0 letters. 

5-io-'o5. Honderdste 
geboortedag Vardan Ajemian 
(1905-1977). 
70 d. Portret regisseur en 
componist. 
5-io-'05. Veertienhonderd
ste geboortedag Anania 
Shirakatsi. 
170 d. Beeld wiskundige en 
geograaf met tekening. 

6-io-'o5. Vijfenzeventig
ste geboortedag Mher 
Mkrtchian. 
120 d. Portret acteur en 
maskers. 
6-io-'o5. Honderdste 
geboortedag Artem Mikoyan 
(1905-1970). 
350 d. Portret vliegtuigont
werper en MiG gevechts
vliegtuigen. 

6-io-'05. Traditioneel 
handwerk, IV, kleden. 
60, 350, 450 d. Verschillende 
oosterse kleden. 

BULGARIJE 
30-ii-'05. Kerst. 
0.45 L. Maria met kind. 
i4-i2-'05. Bulgarije vijftig 
jaar lid Verenigde Naties. 
Blok 0.80 L. Kring figuurtjes 
doorlopend op rand. 

CYPRUS TURKS 
g-g-'oj. Culturele- en kunst
activiteiten. 
o.10, 0.25, 0.50,1.- NTL. 
Resp. internationaal olij-
venfestival in Girne (olijftak 
en vliegers), internationaal 
cultuur en kunstfestival in 
Gazimagusa (muzieknoten 
en kerk), internationaal 
volksdansfestival in Nicosia 
(dansers en kerk), internatio
naal theaterfestival (podium 
met gordijnen, maskers). 

23-ii-'05. Ontwikkeling. 
0.50,1.- NTL. Resp. Vliegtuig 
boven vliegveld, handdruk en 
baret met gebouw. 

DENEMARKEN 
2-i-'o6. Frankeerzegels. 
4.75,10.-, 17.- kr. Resp. por
tret koningin Margrethe II, 
tweemaal wapenschild. 
ii-i-'o6. Voorjaarsbloemen. 
4.75, 5.50, 7.-, 8.- kr. Resp. 
Calanthus nivalis, Eranthis 
hyemalis. Crocus vernus. 
Anemone nemorosa. 

ii-i-'o6. Deense vluchtelin-
genraad. 
4.75-H0.50 kr. Groep vluchte-
Hngen. Ook boekje. 

DUITSLAND 
2-i-'o6. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.35, o.go, 1.45. Resp. 
dahlia, narcis, iris. 

2-i-'o6. Serie Tost'. 
€ 0.55. Winter: eik in be
sneeuwd veld. 

2-i-'o6. Tweehonderdvijftig-
ste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-
1791). 
€ 0.55. Portret Oostenrijks 
componist. 

2-i-'o6. Gouden bul zeshon
derdvijftig jaar (door Karel IV 
op 10-1-1356 afgekondigde 
rechtsbepalingen in oor
konde). 
€ 1.45. Zegel (met keizer op 
troon en scepter met rijksap
pel) en Latijnse tekst. 
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2-i-'o6. Natuurbehoud. 
€ 0.55. Deel wereldbol met 
wervelstorm. 

\ Klimaichutz geht alle an 

2-i-'o6. Stad Halle twaalf
honderd jaar. 
€ 0.45. Bezienswaardighe
den Halle. 

ESTLAND 
4-i-'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
6.-; blok 6.50 kr. (€ 0.38; 
0.42). Beeldmerk CEPT* en 
resp. collage C E P en T, '50' 
en '1956' met'2006'. 

FINLAND 
ii-i-'o6. Tweehonderdste 
geboortedag J.V. Snellman 
(1806-1881). 
Vel met viermaal € 0.65. 
Portret staatsman en filosoof 
met detail kaart Zweden, 
trein en spoorwegnet. 
Finland, krant Saima, 
bankbiljet 5.000 mark. 

ii-i-'o6. Nationale biblio
theek. 
I KI. Koepeldak met raam 
van binnenuit. 

ii-i-'o6. Winterlandschap. 
I KL Bomen in sneeuw. 



iii'o6. Met vriendschap. 
€ 0.65. Rood hart. 
iii'o6. Honderd jaar taxi
vervoer in Finland. 
Boekje met viermaal € 0.65. 
Taxi's: Oldsmobile 1906, 
Chevrolet 1929, Pobeda 1957, 
MercedesBenz 2002. 

iii'o6. Postunie Finland 
(PAU) honderd jaar. 
€0.65. Postbesteller vroeger 
en nu met hedendaagse 
postkar. 

32'o6. Parlement honderd 
jaar. 
I Kl. Vergaderruimte en 
beeldmerk gelegenheid. 

WPvr 
FRANKRIJK 
5i2'o5. Wet 'Scheiding kerk 
en staat' honderd jaar. 
€ 0.53. Kerktoren en kran
tenknipsel. 

GEORGIË 
66'05. Rabbijn Abraam 
Khvoles (18571931). 
I. L. Portret. 

GRIEKENLAND 
4ii'o5. Legendarische 
auto's. 
€ o.01, 0.30, 0.50, 2.25, 2.85. 
Resp. mini cooper, fiat 500 
nuova, citroen 2cv, volkswa
gen kever, ford model T. 

ITALIË 
26ii'05. Pausen. 
€ 0.45, 0.65. Koepel Sint
Pieter en resp. paus Johannes 
Paulus II in gebed, paus 
Benedictus XVI met staf. 

5i2'05. Heroprichting 
provincie Caserta zestig jaar 
geleden. 
€ 0.45. Provinciegebouw en 
wapenschild. 
7i2'o5. Opening duikboot 
Enrico Toti dichtbij nationaal 
museum voor wetenschap en 
techniek Leonardo da Vinci 
in Milaan. 
€ 0.62. Beeldmerk museabel 
maken duikboot en zoeker 
periscoop. 

KROATIË 
i4g'05. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
1.15 kn. Hardlopende man, 
boom. 
ii2'05. Moderne kunst. 
1.80, 5., 10. kn. Resp. Edo 
Mutric: 'Zadar' (1950), Julije 
Knifer: 'Meander' (1978), 
Miroslav Sutej: 'Tekening' 
C1962). 

iH R V A T S K A 
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22i2'o5. Kroatië wint 
DavisCup. 
5. kn.; aanhangsel. Bokaal 
met daarin weerspiegeld win
nende tennissers; winnaars 
met bokaal. 

LETLAND 
26ii'o5. Wanten. 
0.20 Lvl. Want en hand
schoen en traditionele kle
ding uit zuidelijk Latgale. 

3i2'05. Kerst. 
0.12, 0.15, 0.15 Lvl. Resp. 
persoon met kop bok op rug 
van wolf, meisje bij boom in 
sneeuw en hond en kaars, 
meisje met haan in mand en 
poes. 

MACEDONIË 
i49'05. Natuur, waterval 
van Smolar. 
24 den. Waterval. 
3io'05. Dag van het kind, 
tweehonderdste geboortedag 
H.C. Andersen (18051875). 
12 den. Portret en handte
kening Andersen met twee 
tekeningen meisje. 

25io'o5. Kozjakdam. 
12 den. Stuwmeer en wa
terval. 

28io'o5. Rilacongres 
honderd jaar geleden. 
12 den. Vijf mannen. 

* nWCHMOT l t t>«VEC 

28io'o5. Brsjakopstand 
honderdvijfentwintig jaar 
geleden. 
12 den. Tekst en '188081'. 
i4ii'05. Vijftig jaar Euro
pazegels. 
60,170. 250, 350 den. 
Beeldmerk CEPT* en '50' en 
Europazegels Macedonië, 
resp. Yvert249,161,102, 
92. Ook velletje met de vier 
zegels. 

23ii'05. Sport, wildwater
kanoén. 
36 den. Kanoer. 

23ii'o5. Kerst en nieuw
jaar. 
12 den. Kaars en herfstblad. 

MALTA 
23ii'o5. Bijeenkomst rege
ringshoofden Gemenebest. 
Velletje met 14, 28, 37, 75 c. 
Resp. vlaggen (Malta, met 
beeldmerk Gemenebest en 
regeringshoofden Gemene
best), vredesduiven vliegen 
Malta binnen, Maltezer 
kruis, mensen hand in hand 
(samenwerking lidstaten). 

MAN 
i6i'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Viermaal 20 p.; viermaal 
80 p. Koningin resp. met 
ouders en zusje, in uniform, 
met tiara, met man en 
kinderen; met man, op troon 
met regalia, met kleinzoon 
William, op bijeenkomst met 
veel Britse vlaggetjes. 

i52'o6. Onderzoek op Man. 
26, 29, 64, 68, 78, 97 p. 
Resp. Jurbykerk en kelk, 
kasteel Peel en speldenkop 
Vikingtijd, begraafplaats 
Meayll Hill in Rushen en 
potscherfNeolithicum, 
Cronk Sumark en hermelijn, 
kiekendief bij South Barrule, 
zee bij Scarlett en fossiele 
schelp. 

Iga» WeofMaj. 

ïMri 
MOLDAVIË 
30io'o5. Kerk van St.Nico
laas (1937). 
40 b. Kerk. 

MONACO 
i4i2'05. Internationaal 
circusfestival Monte Carlo 
dertig jaar. 

€ 0.64; velletje met vijfmaal 
€ 0.75. Resp. affiche met 
clown; (winnaars gouden 
clown:) Charlie Rivel met 
viool (1974), Fredy Knie op 
paard (1975), Alexis Gruss 
sr. krijgt prijs (1977), gouden 
clownsbeeldje, Georges Carl 
speelt harmonica (1979). 

9i'o6. Olympische Spelen 
Turijn. 
Tweemaal € 0.55 (samen
hangend), 0.82. Olympische 
ringen en resp. mascotte en 
beeldmerk Turijn, mascotte, 
bobslee en skiér met beeld
merk Turijn. 

MONACO 0,82€ 

torlno 200B 

■ *  ■     

OEKRAÏNE 
i3ii'o5. Schatten uit Oekra
ïense musea. 
Tweemaal 70 k. (met tus
senveld). Aartsengel Michael 
(14''' eeuw), Teophil Kopy
stynskyi 'Dalmatiér' (1872); 
op middenveld nationaal 
museum in Lviv. 

IM9 
25ii'o5. Vijfde uitgifte fran
keerzegels. 
'L'. Roos met rozenbottels. 
9i2'05. Oekraïense kerken 
in buitenland, St.Barbara
kerk in Wenen. 
75 k. Kerk, op aanhangsel 
heilige Barbara. 

i6i2'o5. Vijfde uitgifte fran
keerzegels. 
'N'. Viooltje. 
20i2'05. Oekraïense kle
derdrachten. 
Zesmaal 70 k. (per twee 
samenhangend). (Zhytomyr:) 
St.Basilsdag, St.Zosymas
dag; (Rivne:) St.Georgedag, 
St.Peter en St.Paulsdag; 
(Volyn:) annunciatie, St.
Nicolaasdag (afbeelding 
volgende pagina). 
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5i'o6. Vijftig jaar geleden 
eerste Europazegels. 
Velletje met 1.30, 2.50 Hr. 
Getallen '50' en beeldmerk, 
resp. '50', CEPT*. 

OOSTENRIJK 
241005. Sterrenbeelden, III. 
Viermaal € 0.55 in boekje 
van acht. Sterrenbeelden: 
schorpioen, boogschutter, 
steenbok, Chinees teken jaar 
2005**: haan (oranje). 
ii'o6. Nieuwjaarsconcert 
2006, Mariss lansons (1943). 
€ 0.75. Dirigent Jansons en 
beeldmerk Wiener Philhar
moniker. 

wrm 
Neujahrskonzert 2006 
WieneXfhilharmoniker 

fa riss Jansons 

■ÉÉt M M ■Mi 

ii'o6. Oostenrijk voorzitter 
Europese Unie. 
€ 0.75. Gebouw met Euro
pese en Oostenrijkse vlag. 

ioi'o6. Persoonlijke zegel. 
€ 0.55. Blauwe rand en 
ruimte voor persoonlijk 
plaatje. 
20i'o6. Sterrenbeelden, IV. 
Viermaal € 0.55 in boekje van 
acht. Sterrenbeelden: vissen, 
waterman, stier, Chinees 
teken jaar 2006**: hond. 
27i'o6. Mozart (17561791) 
in Wenen. 
€ 0.55. Silhouet hoofd Wolf
gang Amadeus Mozart. 

; 

INL» ^^ 
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PORTUGAL 
8ii'o5. Modernisering 
marine. 
€ 0.45, 0.57, 0.74, 2.. Resp. 
bevoorradingsschip, hydro
grafisch schip, patrouilleboot 
met helikopter, onderzeeër. 

ioii'o5. Alvaro Cunhal 
(19132005, communisten 
politicus). 
€ 0.30; blok € I.. Cunhal 
resp. tussen mensen; met 
meisje, op rand boek en 
schilderij dansende mensen. 

25ii'o5. Oude voetbal
clubs. 
Driemaal 'N' (€ 0.30); 
driemaal blok € i.. Wapen
schild en speler van resp. 
SLB (Sport Lisbao e Benfica, 
1904), SCP (Sporting Club 
de Portugal, 1906), FCP (Fu
tebol Clube do Porto, 1893); 
wapenschild en stadion 
met speler en beker SLB, 
wapenschild en portret SCP, 
wapenschild en beker FCP. 

25ii'o5. Aardbeving Lissa
bon 1755 tweehonderdvijftig 
jaar geleden. 
€0.45, 2.; blok €2.65. 
Resp. stad en schepen met 
rokende gebouwen, gewonde 
mensen en gestutte gebou
wen; groepje mensen bij 
beschadigd gebouw, op rand 
stratenplan. 

ROEMENIË 
ioii'o5. Centrale universi
teitsbibliotheek honderdtien 
jaar. 
Tweemaal 0.60 NL. Gebouw, 
standbeeld; ook velletje 
met beide zegels, op rand 
gebouw. 

24ii'o5. Romeins 
aardewerk, III. 
0.30, 0.50,1. , 1.20, 2.20, 
2.50,14.50 NL. Aardewerken 
kruiken uit resp. Leheceni 
(Bihor), Vladesti (Valcea), 
Curtea de Arges (Arges), 
Varna (Satu Mare), Barsa 
(Arad), Corund (Harghita), 
Valea Izei (Maramures). 

2i2'o5. Kerst. 
Driemaal 0.50 NL. (samen
hangend). Iconen, drieluik 
met resp. annunciatie, 
geboortescène, Maria met 
Kind. 

i2i2'o5. Hedendaagse 
kunst. 
Viermaal 1.50 NL. Inscripties 
door Virgil Preda, Stilleven 
met glas door Constantin 
Cerceanu, Tuin door Alin 
Gheorghiu, Monster I door 
Cristian Paleologu. 

RUSLAND 
i2i'o6. vliegtuigen. 
Vijfmaal 5.60 r. AN3T, AN
12, AN24, AN74, AN124; 
ook vel met de vijf zegels, 
op middenveld portret vlieg
tuigbouwer O.K. Antonov 
(19061984). 

i8i'o6. Olympische winter
spelen Turijn 2006. 
Driemaal 4. r. Snowboarder, 
bobsleeër, schaatser. 

SAN MARINO 
i2'o6. Olympische winter
spelen, Turijn 2006. 
Viermaal € 0.45 (doorlopend 
beeld). Olympische ringen en 
berg met sneeuw waarop ski
ers, Springschans, bobslee, 
schaatsers, curling, lang
laufers, schutters, heel veel 
vlaggen en stad Turijn met 
Piazza San Carlo, Basilica di 
Superga, kapel met lijkwade 
van Turijn, Gran Madrekerk. 

IARIN QpjSAN MAIJIJ^.'091 

i2'o6. 'Arengo' honderd 
jaar ('Arengo' eerste vorm 
van regering: bijeenkomst 
patriarchen; na igo6 kan elke 
burger via deze regenten vra
gen en petities aan parlement 
aanbieden). 
€ 0.45, 0.62,1.50. Foto im
migranten en wapenschild 
met resp. Palazzo Pubblico, 
vrijheidsbeeld, Basilica del 
Santo. 

" M^ "^m 
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i2'o6. Vijfhonderdste sterf
dag Christopher Columbus 
(14511506). 
€ 0.90,1.80. Columbus met 
resp. bewoner nieuw ontdekt 
land, kompas met kaarten en 
lacobsstaf en zeilschip. 

iSANMARINi 

SERVIË EN MONTENEGRO 
28io'o5. Honderdvijfenze
ventigste sterfdag bisschop 
prins Peter I Centinjski 
(17471830). 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Portret, 
klooster Cetinje en titel 
'Algemeen wetboek voor 
Montenegro en omstreken' 
(1798). 

i4ii'05. Eerste grondwet 
Montenegro honderd jaar. 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Prins 
Nikola Petrovic (op schilderij 
door Vlaho Bukovac) en 
paleis Cetinje rond 1900. 

I (i'tinjilsitg 

2iii'o5. Kunst, kloosters 
op schilderijen door Servi
sche schilders. 
16.50, 33., 41.50, 
49.50 Ndin. (€ 0.25, 0.40, 
0.50, 0.60). Klooster (schil
der), resp. Sudenica (Djordje 
Krstic, 18511907), Sopocani 
(Paja lovanovic, 18591957), 
Zica (Djordje Krstic), Gra
canica (Milan Milovanovic, 
18761946); op aanhangsels 
stichters kloosters: Stefan 
Nemanja, koning Uros I, 
Stefan Prvovencani, koning 
Miluün. 

23ii'o5. Honderdvijftigste 
geboortedag Stevan Sremac 
(18551906). 
16.50 Ndin. (€ 0.25). Portret 
hoogleraar en schrijver. 
ii2'o5. Kerst. 
16.50, 46. Ndin. (€ 0.25, 
0.50). 'Geboorte Christus' in 
resp. Decaniklooster (1572, 
toegeschreven aan Longin), 
Hellenistisch instituut voor 
Byzantijnse en postByzan
tijnse studies in Venetië 
(begin 16'''eeuw). 

,( Miliiii Ktihiamii 1910. 

gi2'o5. Museumstukken 
paleis Dedinje. 
16.50, 33., 41.50, 
49.50 Ndin. (€ 0.25, 0.40, 
0.50, 0.60). Schilderij 
(schilder), resp. 'Portret 
van een meisje met blauw 
lint en roos' (Franz Xaver 
Winterhalter, 1871), 'Aanbid
dingvan het Kind' (Andrea 
Alovigi, midden 15''= eeuw), 
'Madonna en Kind met 
heiligen' (Biagio d'Antonio, 
eind 15'''' eeuw), 'Wroeging' 
(Vlaho Bukovac, 1914). 



Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
i5-9-'o5. Traditionele vor
men van nederzettingen. 
€ 0.20, 0.50,1.-. Resp. boer
derij, dorp met brug, stad. 

TURKIJE 
ij-g-'oj. Wereldnatuurkun-
dedag. 
0.70+0.10 NTL. Portret Ein
stein, molecuulstructuur en 
beeldmerk gelegenheid. 

2i-9-'o5. Turkse beroemd
heden. 
0.60, 0.70 NTL. Zakenman
nen, resp. Sakip Sabanci 
(1933-2004), Vehbi K05 
{1901-1996). 
28-9-'05. Turkse provincies. 
0.50, zesmaal 0.60, zesmaal 
0.70,1.-, 1.50, 2.50 NTL. 
Landschap met huizen in 
resp. Canakkale, Cankiri, 
Corum, Denizh, Diyarbakir, 
Edirne, Elazig, Erzincan, 
Erzurum, Eskisehir, Gazian-
tep, Giresum, Grumushane, 
Hakkari, Hatay, Isparta. 

30-9-'05. Cultuurschatten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Iran en Syrië. 
0.70 NTL. Portret Perzisch 
dichter Mevlana (Djalal 
al-Din Roemi, 1207-1273), 
moskee en dansers. 

ii-io-'05. Sportvereniging 
Galatasaray honderd jaar. 
Velletje met 0.60, 0.70, 0.80, 
I.-; 0.60, 0.70 NTL. Resp. 
beeldmerk gelegenheid (met 
leeuw) en portret, wapen
schild en toegangspoort, 
tweemaal beeldmerk en 
supporters; wapenschild 
en beeldmerk gelegenheid 
met supporters, stadion en 
wapenschild met beker. 

3-ii-'o5. Begin onderhande
lingen met Europese Unie. 
0.70 NTL. Kaart landen Eu
ropa met Turkse en Europese 
vlag. 

2i-ii-'o5. Medicinale 
kruiden. 
0.60, 0.70, 0.80 NTL. Resp. 
prei, knoflook, ui. 

TURKIYE 
CUMHURiYETi 

IJSLAND 
2-2-'o6. Nationale bloem, 
zilverkruid. 
50.- kr. Dryas octopetala. 

2-2-'o6. Rock 'n roll. 
60.- kr. Gibson-gitaar, 45-
toerenplaatje, cadillac en 
danspaar. 

2-2-'o6. Eerste vluchtelingen 
(1956 uit Hongarije). 
70.- kr. Uitgestoken handen 
en vogel vliegt uit prikkel
draad. 

2-2-'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met tweemaal 
150.- kr. Zegel-op-zegel: IJs-
landse Europazegels uit resp. 
1969,1968 (Yvert 384, 372). 
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ZVVEDEN 
26-i-'o6. Geweldige treinen, 
honderdvijftig jaar spoorwe
gen in Zweden. 
Vijfmaal 'brev inrikes' (in 
boekje); 10.- kr. (op rol). 
Locomotief A. Mallet (1891), 
railbus (1926, benzinetrein 
voor noorden Zweden) met 
ski's, elektrische loc SJ type 
D (1926), R-locomotief uit 
1908, Rc loc; trein X40 (2004) 
op spoorbrug. 

BREV 
VNI IKES 

26-i-'o6. Mijn hart. 
Viermaal 'brev'. Getatoeëerd 
hart, blad in vorm hart, vuur
rood hart, hart met pijl in 
berkenboom gegrift. 

iWEMfrE 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
2i-ii-'o5. Vernietigen land
mijnen. 
30.- Dh. Landmijnen, berg, 
man met geamputeerd been 
op krukken. 

i-i2-'05. Mondiale dag: strijd 
tegen AIDS*. 
30.- Dh. Wereldbol als hart 
met rood lintje en kring 
menselijke figuurtjes. 
i4-i2-'05. Numidische 
koningen. 
15.-, 30.- Dh. Koning, resp. 
Ptolémée (23-40 n.C), Syp-
hax (220-203 V.C.). 

ANTIGUA EN BARjBUDA 
io-io-'o5. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
Vel met driemaal $ 3.-; blok 
$ 6.-. Resp. Italiaanse zegel 
uit 1979 (Yvert 1393), Paul 
Harris, Harris in Tokio 
(1935); kinderen, op rand 
'strijd tegen armoede' en 
beeldmerk Rotary. 
io-io-'o5. Paus Johannes 
Paulus IL 
$ 3.-. Paus met rabbijn Meir 
Lau. 
io-io-'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875). 
Vel met driemaal $ 3.-; blok 
$ 6.-. Resp. portret, stand
beeld in Central Park met 
eend en boek, graf; Andersen 
in stoel met boek. 

io-io-'o5. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (1879-1955). 
Velletje met driemaal $ 3.-. 
Driemaal verschillende teke
ning en portret Einstein. 

ARGENTINIË 
29-io-'o5. Vierde topbijeen
komst Amerikaanse staten in 
Mar del Plata. 
75 c. Haven Mar del Plata 
met stevens boten en beeld
merk gelegenheid. 
i9-ii-'o5. Immigratie Ar
gentinië. 
Viermaal 75 c. Immigranten 
resp. uit Duitsland in Canada 
de Gomez (Santa Fe) en 
bandoneon, uit Slowakije 
en weerstation (geschonken 
door Oostenrijks-Hon-
gaarse gemeenschap, 1919), 
uit Wales en trein Chubut 
Centrale spoorwegen met 
lantaarn voor wisselwachter, 
joden in Moisès Ville (Santa 
Fe) met korenaren 

i7-i2-'05. Sport, boksen. 
Tweemaal 75 c. Portret van 
resp. zwaargewicht Luis 
Angel Firpo (1894-1960), 
Weltergewicht Nicolino Loc-
che (1939-2005). 

i7-i2-'05. Argentijns ont
werp. 
Viermaal 75 c. Beeld en 
geluid: 'Ivan & Eva' (korte 
film uit 2002), kleding en 
textiel: ontwerpster Nadine 
Zlotogora, industrieel ont
werp: aluminium stoel van 
architect Ricardo Blanco, 
grafisch ontwerp: figuren en 
cd-doosje. 

ASCENSION 
Februari '06. Sportvissen, II. 
20, 35, 50 p., £ I.-.; blok 
£ 1.50. Resp. Caranx lugu-
bris, Seriola rivoliana, Caranx 
latus, Elagatis bipinnulata; 
Caranx fischeri. 

AUSTRALIË 
i2-i-'o6. Gemenebest 
spelen, I. 
50 c. Beeldmerk spelen. 

2o-i-'o6. 'Australian Legends 
Award'. 
Vijfmaal 50 c. 
27-i-'o6. Valentijnsdag. 
50 c. Roos. 

7-2-'o6. Wilde bloemen uit 
Australië. 
$1.-, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
Hakea laurina, Diuris 
magnifica, Anigozanthos 
manglesii, Telopea specio-
sossima; zegel $ 10.- ook 
in blokvorm (aftjeelding 
volgende pagina). 



i3'o6. Gemenebest 
spelen, II. 
50 c., $ 1.20,1.80. Beeldmerk 
spelen en resp. hardloper bij 
start, wielrenner, vrouw met 
bal; ook velletje met de drie 
zegels, boekje met tienmaal 
50 c. 

ig4'o6. Tachtigste verjaar
dag konmgin Elizabeth II. 
50 c , $ 2.45. Portret door 
resp. schilder Pietro Anni
goni, fotograaf Cecil Beaton 
(19041980); ook velletje 
met beide zegels, op rand 
versierselen Orde van de 
Kouseband. 

BANGLADESH 
4i2'05. Dr. Nawab Ali 
(19021977). 
8.T. Portret arts. 

BOTSWANA 
20i2'o5. Kerst, vogels. 
0.80, 2.10, 3.90, 4.70 P. Vier 
verschillende duiven. 

BRAZILIË 
24ii'o5. Kerst, 

o Blok R$ 2.go. 'Aanbidding 
° door herders' van Jusepe de 
t^ Ribera. 
— i2i2'o5. Braziliaans 
J ontwerp. 
=> Viermaal R$ 0.85 (samen
^ hangend). Lamp, ventilator, 
^ stoel van draadwerk, meu
"" belstuk. 

i4i2'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
RS 0.55. Portretje Andersen 
en 'Het lelijke jonge eendje'. 

CHILI 
3io'05. Upaep*, strijd 
tegen armoede. 
Tweemaal $ 250 (samenhan
gend). Hand en man, hand 
en kind met emmer. 
i3io'o5. Heiligverklaring 
pater Alberto Hurtado. 
$ 390. Portret jezuïet, kerk en 
kinderen. 

Canonización del Padra 
Alberto 

'Hurtado 

!);t 
22io'o5. Postzegeltentoon
stelhng 'ExpoAustral 2005'. 
$ 390. Vlaggen Chili en 
Australië op wereldbol, 
pinguïn, walvis en beeldmerk 
filatelistische organisatie. 
i8ii'o5. Nieuwe huwe
lijkswet. 
$ 260. Paar houdt handen 
vast, beeld met zwaard, vlag 
en document. 

i260 
CHILE 

Nuev^ Ley dt 
MatriTionio 

Civil 

22ii'o5. Duits Ziekenhuis 
honderd jaar. 
$ 230. Ziekenhuis, operatie
tafel, verplegend personeel. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
22i2'o5. Frankeerzegels, 
huisdieren, I. 
NT$3.50, 5., 12., 25.. 
Resp. (honden:) Siberische 
husky, golden retriever, 
(katten:) Himalayan, Scottish 
fold. 

ÜlREfHÏC« 
■■■■■•■ 

26i'o6. Theeceremonie. 
Vijfmaal NT$ 5. (samen
hangend). Vijf stappen, resp. 
water opschenken, thee in 
pot, kopjes en pot met water 
verwarmen, inschenken, 
ruiken en drinken. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
6ii'05. Historische plaats 
Chengtoushan. 
80 f Archeologische vond

i2u'o5. iVlascottes en 
beeldmerk Olympische 
Spelen Peking 2006. 
Zesmaal 80 f. Beeldmerk 
met rennend figuurtje en 
olympische ringen, (mascot
tes:) Beibei de vis, Jingjing 
de panda, Huanhuan de 
olympische vlam, Yingying 
de Tibetaanse antilope, Nim 
de zwaluw. 

CHRISTMASEILAND 
5i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
50 c , $ 1.45 (ook in velletje); 
vel met steeds viermaal 10, 
15, 25 c. Resp. tweemaal 
hond en Chinese tekst voor 
'jaar van de hond'; twaalf 
tekens zodiac en afbeeldin
gen geïnspireerd op klassiek 
Chinees verhaal 'Canonisa
tion of Deities'. 

COLOMBIA 
2005. Vijftig jaar Uniandinos. 
$ 2.000. Gebouw. 
2005. Internationale dag 
bescherming ozonlaag. 
$ 2.000. Aarde en ozonlaag. 

Scènes uit boek van Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547
1616). 

•k» ■X^ii? 

2005. Publicatie Don Quichot 
vierhonderd jaar geleden. 
Vel met driemaal $ 1.300. 

2005. Wapenschild Facata
tiva honderd jaar. 
$ 1.300. Wapenschild. 
2005. Colpatria vijftig jaar. 
$ 1.200. Gebouwen. 
2005. Upaep*, strijd tegen 
armoede. 
$ 5.000 in velletje van twee. 
Gezicht en uitgestoken han
den met beeldmerk Upaep. 
2005. 'Escuela de Lanceros' 
vijftig jaar (militaire oplei
ding verzetsbestrijding). 
$ 10.000. Beeldmerk gele
genheid en beeld man met 
geweer op wereldbol; op 
rand beeldmerk en wapen
schild. 

:COLOMBIA sio.ooo 

2005. 'Union Latine' vijftig 
jaar (intergouvernementele 
organisatie van 36 staten met 
Romaanse taal). 
$ 5.000 in vel van vier. Han
den in verschillende kleuren 
houden elkaar vast, op rand 
namen 36 lidstaten. 

2005. Kerst. 
$ 3.100 in velletje van drie. 
Kerstbal. 

CONGO 
i3'7''°5 Fruit uit Congo. 
120, 200, 270, 360 F. Resp. 
corossol, tangerine, guava, 
grapefruit. 
i78'05. Albert Einstein 
(18791955). 
400 F. Portret. 
3io'o5. Stichting Braz
zaville honderdvijfentwintig 
jaar geleden. 
120, 360 F. Resp. wapen
schild, tekenen overeen
komst. 

COOKEILANDEN 
29ii'05. Internationale 
goudenmedaiUewinnaars, 
overdruk op zegels 299'o4: 
Olympische Spelen Athene. 
Vijfmaal $ 2.. Gouden me
daille spelen Berlijn 1936 met 
tekst resp. Mizuki Noguchi 

marathon voor vrouwen, 
Yvonne Boenisch 57 kg judo 
voor vrouwen, Dwight Phil
lips verspringen mannen, 
lan Thorpe 200 m vri|e slag 
mannen, Xing Huina 
10.000 m vrouwen. 

COSTA RICA 
76'o5. Internationaal jaar 
natuurkunde. 
Tweemaal 95 Cs. Formules 
en portret van resp. Albert 
Einstein (18791955, No
belprijs 1921), Max Planck 
(18581947, Nobelprijs igi8). 

DOMINICA 
7g'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal $ 2.; 
blok $ 6.. Tekeningen van 
resp. De varkenshoeder. De 
nachtegaal, Het dennen
boompje; Het lelijke jonge 
eendje. 
79'o5. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Vel met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Resp. driemaal 
verschillende OostDuitse 
zegel uit 1955 met Schiller 
(Yvert 200, 201, 202); portret 
en standbeeld. 

2005. Frankeerzegels, 
vogels. 
25, 50 c. Resp. Megaceryle 
alcyon, Icterus galbula. 

EGYPTE 
8io'o5. Mohamed ElBara
dei krijgt Nobelprijs. 
30, 50 P. Portret algemeen 
directeur Internationaal 
Atoomenergie Agentschap. 
24io'05. Internationaal 
jaar sport en lichamelijke 
opvoeding. 
150 P. Oude Egyptenaren, 
beeldmerk en hiërogliefen. 
iii'05. Feesten. 
30 P. Bloemen. 

EL SALVADOR. 
20io'o5. Belangrijke schrij
vers uit El Salvador. 
I., i.,4.,4., 5., 5.C. 
($ o.ii, 0.46, 0.57). Portret 
en pen van resp. Oswaldo 
Escobar Velado (19191965), 
Lilian Serpas (19051985), 
Roque Dalton (19351975), 
Alvaro Menendez Leal (1931
2000), Italo Lopez Vallecillos 
(19321986), Pedro GeofiFroy 
Rivas (19081979) 



25-ii-'°5- America Upaep*, 
strijd tegen armoede. 
Velletje met 1.50, 4.- C. 
($ 0.17, 0.46). Resp. man 
met stuk brood, mensen bij 
krotwoning; op rand twee 
kinderen bij krotwoning. 

30-ii-'05. Kerst. 
Twintigmaal i.- C. ($ o.11). 
Tweemaal engel, tweemaal 
vogel, ezel, Maria met Kind, 
herder met schapen, os, 
viermaal ?, vrouw bij tafel 
met pan, man en kar, bandje, 
bruidspaar, vrouw met hond, 
vrouw met schaap, twee 
vrouwen met kan op hoofd, 
twee watervogels. 

GAMBIA 
i4-4-'05. Tweede Wereldoor
log zestig jaar geleden. Prins 
Bernhard der Nederlanden. 
Vel met zesmaal 12.- D. 
Foto's prins Bernhard met 
resp. minister-president Ger-
brandy, koningin Wilhelmina 
en boeken, Montgomery en 
Kruis, in bevrijd Nijmegen, 
bij Duitse overgave, thuis
komst met gezin. 

20-io-'05. Europazegels 
vijftig jaar. 
Velletje met 35.-, 40.-, 
50.- D. en aanhangsel. Resp. 
postbezorger en Europazegel 
uit Luxemburg (1956, Yvert 
506), Europese sterren en 
Franse Europazegel C1956, 
Yvert 1077), kaart Europa met 
vlaggen en Franse Europaze
gel (Yvert 1076), vlaggen Eu
ropese landen. Ook velletjes 
met viermaal elke zegel. 
i5-ii-'05. Paus Benedictus 
XVI. 
35.-D. Portret. 

GHANA 
2005. Bloemen. 
2.000 Cs. Ipomeoea asafi-
folia. 

GRENADA 
i4-4-'o5. Koningin Beatrix 
vijfentwintig jaar op de troon. 
Vel met achtmaal $ 2.-. 
Koning Willem I, koning 
Willem II, koning Willem III, 
koningin Wilhelmina, 
koningin Juliana, prins 
Willem-Alexander, prinses 
Catharina-Amalia en kroon. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE iVlARTINIQUE 
22-9-'05. Paus Johannes 
Paulus IL 
$ 3.-. Paus. 

GUYANA 
i2-8-'o5. Paus Johannes 
Paulus IL 
$ 300.-. Paus met president 
Ronald Reagan. 

INDIA 
ig-ii-'os. Commissariaat van 
politie in Kolkotta honderd
vijftig jaar. 
5.- R. Gebouwen, man met 
vlag te paard. 
24-ii-'05. Zuigelingenzorg 
in India. 
5.- R. Symbolische moeder 
met kind. 

2-i2-'o5. Jawaharlal Darda. 
5.- R. Portret vrijheidsvechter 
en journalist. 
4-i2-'o5. Marineschepen. 
5.- R. Fregat Udaygiri met 
schepen Kora- en Delhi-
klasse. 

IRAN 
2-5-'05. Medische universi
teit Teheran zeventig jaar. 
650 Ris. Gebouw en medisch 
personeel. 

ISRAËL 
27-i2-'05. Rechten van het 
kind. 
Driemaal NIS. 1.30. On
verschilligheid doet pijn: 
symbolische mensen, een 
warm huis: symbolische 
mensen, kind zijn is geluk: 
kind met pop, schommel en 
rode hand. 

27-i2-'05. Personen uit 
theaterwereld. 
NIS. 2.20, 2.20, 6.20, 6.20. 
Portret en spelscène op aan
hangsel, resp. Joseph Millo, 
Moshe Halevy, Nissim Aloni, 
Shai K. Ophir. 

JAMAICA 
2i-ii-'o5. Datum Mary 
Seacole, melding 12/922. 
i-i2-'o5. Kerst. 
$ 20, 30, 50, 80. Kerstster 
(Euphorbia pulcherrima) met 
rand in vier verschillende 
kleuren. 
i-i2-'05. Wereldaidsdag. 
$ 30. Delen van gezichten en 
rood lintje. 

i2-i2-'o5. Datum Alpha, 
melding 12/922. 

KAZACHSTAN 
22-9-'o5. olympische kam
pioenen. 
Vel met viermaal 100 t. 
Medaille, portret en sporter 
in actie, resp. Saksylik 
Uchempirov (1980, licht 
vlieggewicht Grieks-Ro-
meins), Vitaly Savin (1988, 
viermaal 100 m estafette), 
Vassili Skiro (1996, boksen 
halfzwaargewicht), Bekzat 
Sattarhanov (2000, boksen 
vedergewicht). 

6-io-'o5. Akhmet Baitur-
synov (1873-1937). 
30 t. Portret schrijver. 
8-io-'o5. Dag van de post. 
35, 40 t. Tweemaal beeld
merk UPU* en duif met 
envelop. 
ig-io-'os- Jachthonden, 
gezamenlijke uitgifte met 
Esdand. 
Tweemaal 1381. Tasy uit Ka-
zachstan, beagle uit Esüand. 
3i-io-'05. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
1501. Beeldmerk Verenigde 
Naties en '60'. 
io-ii-'o5. Gelukkig nieuw
jaar. 
65 t. Klok op achtergrond 
bouwwerk 'Baiterek'. 

KOREA NOORD 
5'5"'o5- Ecosysteem van 
Dokdo-eilandjes. 

3.-, 3.-, 12.-, 50.-, 97.- w. in 
velletje met negen zegels. 
Resp. Dianthus superbus, 
Eumetopiajubata, zee
meeuw, Lysimachia mauriti-
ana, twee eilandjes (zegel in 
achtvorm). 
i4-6-'05. Kim Chol Ju (igi6-
1935)-
Blok 170.- w. Portret strijder. 
i5-6-'o5. Gezamenlijke 
Noord-Zuid-verklaring vijf 
jaar geleden. 
Velletje met viermaal 112.- w.; 
blok 167.- w. Regeringslei
ders. 

io-7-'05. Witte tijger. 
Velletje met 3.-, 12.-, 130.-, 
200.- w.; blok 150.- w. 
Verschillende afbeeldingen 
witte tijger. 
25-7-'05. Kaart Korea. 
Blok 130.- w. Kaart Noord
en Zuid-Korea; op rand 
wereldkaart. 
27-7-'05. 25 juni tot 27 juh: 
periode van internationale 
solidariteit in strijd tegen 
Amerikaanse imperialisten. 
3.- w. Soldaat Koreaans 
volksleger met bajonet en 
verslagen Amerikaans leger. 
i5-8-'o5. Zestig jaar natio
nale bevrijding. 
3.-w.; twee velletjes met 
viermaal 60.-, 102 w.; blok 
128.- w. Resp. triomfboog en 
magnolia; afbeeldingen met 
president Kim II Sung. 

o P R KOREA ^ 

i9-8-'05. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005. 
15.-, 45.-, 70.-, 140.-; blok 
120.- w. Overdruk met 
beeldmerk tentoonstelling 
over Panda-zegels 3-5-'o5, 
melding 7/584. 
30-8-'o5. Nationale kleder
drachten. 
Velletje met 3.-, 80.-, 100.-, 
120.-; blok 140.- w. Vrouwen 
in rok met jasje. 
8-9-'o5. Gezamenlijke 
leuzen. 
3.- w. Soldaten met boek en 
vlag. 
io-io-'o5. Zestig jaar arbei
derspartij Korea. 
3.- w.; twee vel met 12.-, 30.-, 
60.-, 90.- w.; tweemaal blok 
120.- w. Resp. monument 
stichting partij; afbeeldingen 

met Kim II Sung en Kim 
Jong II. 

Zö^fi tx^m 3 a 
20-io-'o5. Bijen. 
Velletje met 3.-, 12.-, 128.-, 
200.- w. (doorlopend beeld). 
Bijen in raat. 
4-ii-'o5. Honderdste ge
boortedag Kim Hyong Gwon 
(1905-1930). 
Blok 120.- w. Standbeeld. 

i7-ii-'o5. Door Japan 
gemaakt verdrag 'Ulsa Five-
point Treaty' honderd jaar. 
12.- w. Verdrag met streep 
erdoor. 

MALEISIË 
2-i2-'05. Batik. 
30, 50 s., RM. I.-; blok 
RM. 2.-. Batik met resp. 
wortels, bloemen, kleuren 
nationale vlag; geometrische 
bloemen. 

i2-i2-'o5. Elfde topbijeen
komst Asean*. 
30, 50 s., RM. I.-. Beeldmerk 
(met Petronas-torens) en 
resp. vlaggen deelnemende 
landen, tekst 'One vision-
identity-community', Petro
nas-torens in Kuala Lumpur. 
22-i2-'o5. Eilanden Zuid-
Chinese Zee. 
30, 30 s., RM. I.-, I.-; blok 
RM. 2.-. Eiland met plaats
aanduiding en zeedier, resp. 
Erica-rif en Chromodoris 
magnifica, Mariveles-rif en 
Synapta meida. Zwaluwei
land en Echinaster callosus, 
Investigator-rif en Chlamys 
rastellum; vijf eilanden, 
op rand kaart Maleisië en 
plaats eilanden (afbeelding 
volgende pagina). 
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Malaysia 

MAROKKO 
i6ii'05. Wereldtop over 
informatiemaatschappij. 
6. Dh. Mensen, computers, 
wereld en beeldmerk. 
2iii'o5. Creativiteit kin
deren. 
Viermaal 2.50 Dh. (samen
hangend). Bloemen en 
kinderen, kinderen houden 
elkaar bij de hand en vredes
duif, huis, zonsondergang 
met palmboom. 
30ii'05. Internationaal jaar 
microkrediet. 
6.50 Dh. Hand met geld 
komt uit wereldbol en hand 
met object. 

22i2'o5. Zeedieren uit 
Marokko. 
2.50, 6. Dh. Resp. Sparus 
aurata. Sepia officinalis. 

MICRONESIË 
87'o5. Regeringsgebou
wen. 
4,10, 22, 37 c. Verschillende 
gebouwen in gebouwencom
plex Kosrae. 
209'05. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Velletje met viermaal $1.. 
Verschillende afbeeldingen 
Einstein. 
i4io'05. Karatbananen. 
4,10, 22, 37 c. Resp. moeder 
voert kind banaan, vier soor
ten bananen, tros, bananen 
in boom. 

NIEUWZEELAND 
ii2'05. Narnia, 'De leeuw, 
de heks en de kleerkast' naar 
boek CS. Lewis (18981963). 
45, 90 c., $ 1.35,1.50, 2.
(met lijm en zelfldevend). 
Resp. Lucy en kleerkast, 
Lucy met Edmund en Peter 
en Susan, de witte heks en 
Edmund, het bevroren leger. 

Asian en Lucy. Van alle zegels 
ook blok op rand doorlopend 
beeld. 

4i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
45,90 c., $1.35,1.50,2.. 
Honden, resp. labrador 
retriever (45 ook in braille), 
Duitse herder. Jack Russell 
terrier, golden retriever, 
'huntaway' (NieuwZeeland
se herdershond). 

New Zealand i 

NIGERIA 
4ii'05. Topbijeenkomst 
informatiemaatschappij. 
20, 50,120 N. Beeldmerken 
en resp. wereldbol met lint 
tekst en zegel met duif, 
postbode met motor en we
reldbol met satellietschotel, 
als 20 N. 

N I G E R I A 

li * Ä 
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OEZBEKISTAN 
i8'05. Stad Karshi zevenen
twintighonderd jaar. 
125. (S). Beeldmerk gele
genheid. 
i5"9''°5 Duiven. 
Vel met steeds tweemaal 
85., IOC, 125., 150.; blok 
210. (S). Resp. 'Qorgon
chinni', 'Ruyan', 'Nowoti', 
'Ogkaptar', 'Guk', 'Chelkar', 
'Udi', 'Gulzor'; 'Buxara 
kaptari'. 

25io'o5. Kannen van 
drijfwerk. 
Vel met 60., 60., 125., 
i55'> 34° (S). Zes ver
schillende theepotten uit 
19* eeuw. 

0'ZBEKisfón 125001 

PAKISTAN 
5ii'05. Internationaal jaar 
van sport en lichamelijke 
opvoeding. 
5 R. Atleten en sportattri
buten. 
i2ii'o5. Twintig jaar 
Saarc*. 
5 R. Beeldmerk en cirkel van 
handen. 
i8ii'05. Khwaja Sarwar 
Hasan. 
5 R Portret secretaris Insti
tuut Internationale Zaken. 
20ii'o5. SOSkinderdorpen 
Pakistan dertig jaar. 
5 R. Beeldmerk. 

■ • • • » » • » • • 
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PALAU 
276'05. Geschiedenis 
zeilen. 
Vel met viermaal 80 c; blok 
$ 2.. Resp. Melanesische 'te
pukei', 'tainui' met dubbele 
romp, kano, Yap vlerkprauw; 
Kontikivlot. 

igS'o;. Postzegeltentoon
stelling Taipei 2005,rozen. 
Vel met viermaal 80 c. Wil
deveroos, Graham Thomas
roos, Crocusroos, Tess of 
the d'Urberbillesroos. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
2i9'05. Provinciale vlag
gen. 
75,75t,i, 3. 310. 
5.20 K. Provincie, resp. 
Southern Highlands, Gulf, 
North Solomons, Oro, 
Western Highlands, 
Western. 

PERU 
252'o5. Afschaffing 
slavernij honderdvijftig jaar 
geleden. 
5. S. President Ramon 
Castilla y Marquesado (1797
1867), opengebroken keten 
en scène met slaven. 
282'o5. Leger. 
Vel met driemaal 1.80; 
driemaal 3.20 S. Resp. Suk
hoijachtvliegtuig, tank, sol
daten en tank; onderzeeër, 
geleidewapenboot, Mirage 
jachtvliegtuigen en fregat. 
44'05. Schilderijen. 
Vel met zesmaal 2. S. Schil
derijen van Pancho Fierro, 
Igancio Moreno, Daniel 
Hernandez, Camilo Bias, 
Ricardo Grau, Fernando de 
Szyszio. 
i84'o5. Wetenschap, Anto
nio Raimondo (18241890). 
Vel met 1.80, 3.20, 4.50, 
5. S. Resp. beeiden tempel
complex Chavin de Huantar, 
vogel en vleermuis, orchidee 

Stanophea, fossiel Roemoce
ras subplanum Hyatt. 
25'05. Witvleugelsjako
hoen. 
Blok 10. S. Penelope albi
pennis. 
i85'05. Architectuur. 
Vel met 4.50, 4.50, 5., 5.S. 
Resp. gouvernementeel pa
leis, Italiaans kunstmuseum, 
Larco Mar, Mega Plaza. 
305'05. Postwissels. 
5. S. Vliegtuigje van bank
biljet. 

POLYNESIÉ 
i6i2'05. Kindertekeningen. 
90 F. Rendieren op eiland 
drinken glaasje en schildpad 
als kerstman. 

QATAR 
i6i2'o5. Postzegel en 
muntenvereniging Qatar. 
Velletje met tweemaal i. R. 
In verschillende kleur 'Qr', 
rand als luchtpostbrief 

2ii2'05. Elfde postzegel
tentoonstelling Doha 2005. 
Tweemaal i. R. in vel van 
acht ronde zegels. Beeld
merk tentoonstelling, jongen 
en meisje (postzegels verza
melen geeft meer kennis). 

SIERJRE LEONE 
229'05. Huwelijk prins 
Charles en Camilla Parker 
Bowles. 
Driemaal 2.000 Le. Twee
maal verschillende foto paar 
op huwelijksdag, bruidspaar 
met beide families. 

V^-«X*'JO-'t' 

ST. HELENA 
Januari '06. Honderdvijftig 
jaar postzegels St. Helena, 
schatten uit 'British Library'. 
10, 20, 25, 30, 80 p., £ 1.20; 
blok £ 2.. Zegel en details, 
resp. hulp aan Tristan (St. 
Helena Yvert 158 en delen 
156,157), driehoekige zegel 
Kaap de Goede Hoop (Yvert 
6), 'Inverted Jenny' (lucht
post Verenigde Staten, Yvert 
3a), eerste zegel St. Helena 
(1856, Yvert i), 'Penny black' 
(GrootBrittannie, Yvert i), 
'Blauwe Mauritius' (Yvert 2); 
eerste zegel St. Helena (1856, 
Yvert i), op rand Perkins 
Baconpers, postkantoor, 
beeld Newton door Eduardo 
Paolozzi, beeldmerk 'British 
Library'. 

St Helena r^SÄÄ! 

W^M [| 
tt«Mmallh« 
artlbhUbcifX raÉlsop 

205'o6. Kunst en kunstnij
verheid. 
Vel met zestienmaal 30 p. 
Driemaal bloem, vissen, 
illustratie, vaasje met twee 
doosjes, broche, vis, sinaas
appel, beeldjes, aardewerken 
potje, strand met schelpen, 
bloemen, bloem, vissen, 
vis; op rand beeldjes door 
schoolkinderen en beeld
merk museum St. Helena. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i7i2'05. Kerst. 
€ 0.53. Twee kinderen bij 
sneeuwpop. 

TADZJIKISTAN 
2005. Frankeerzegels, 
transport. 
0.05, 0.07, o.II, 0.20, 0.55, 
0.75 Tr. In zes verschillende 
kleuren: locomotief vlieg
tuig en brieven. 
2005. Abuah ibn Sina (980
1037). 
0.06, 0.08, o.io, 0.12, 0.50, 
I. Tr. In zes verschillende 
kleuren: portret Avicenna, 
medicus en wijsgeer. 

TRISTAN DA CUNHA 
72'o6. Serie 'eilanden', IV, 
Nightingale. 
Vijfmaal 50 p. Nesocichla 
eremita (Tristanlijster), 
Eubalaena australis 
(zuidkaper), Acantholatris 
monodactylus (vis), Nassella 
trichotoma (gras), het eiland. 

TJ isi,m da Cunlia 

Nighling;ilc Isliind 

TUNESIË 
ioi2'05. Universele Ver
klaring van de Rechten van 
de Mens. 
350 m. Variatie op beeldmerk 
Verenigde Naties met hand. 

«•••ft*t««***t*n*T 

350 



22i2'05. Medicinale 
planten. 
250, 600, 600, i.ooo m. 
Resp. Foeniculum, Mentha 
aquatica, Lavandula angusti
folia, Origanum majorana. 

TURKMENISTAN 
2005. Frankeerzegel. 
'M'. Modern gebouw. 

TUVALU 
287'05. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Vel met driemaal $ 2.; blok 
$ 3.. Resp. Thomas Berhold 
(Duitsland, 1994), Bobby 
Charlton {Engeland, 1966), 
Klaus Augenthaler (Duits
land, 1998); Thomas Strunz 
(Duitsland, 1994). 
287'o5. Slag bij Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 1.50. HMS 
Victory in aanvaring met 
Franse Redoutable, admiraal 
Horatio Nelson, HMS Vic
tory leidt Britse vloot, dood 
Nelson; admiraal Cuthbert 
Collmgwood. 

2i9'o5. Vijftigste sterfdag 
Albert Einstein (18791955). 
Velletje met driemaal $ 2.; 
blok $ 3.. Einstein met 
resp. Hendrik Lorentz, Fritz 
Haber, David BenGoerion; 
Thomas Mann. 

Velletjes met zesmaal 
US$ 0.37; Zw.Fr. 1.20; 
€ 0.55. Resp. trommel in 
vorm mens uit Ivoorkust, 
trommel met lettertekens uit 
Tunesië, snaarinstrumenten 
uit Marokko, Sudanese trom, 
muziekinstrument met hoofd 
en man met mensen uit Ka
meroen, harp met versierde 
hals uit Congo; bronzen bel 
in vorm paardenhoofd uit 
Yoruba (Nigeria), trom uit 
Swaziland, 'marimba' uit 
Ghana, snaarinstrumenten 
uitMindelo (Kaapverdië), 
percussieinstrument van 
kalebas uit Ghana, drie 
messing bellen in vorm 
generaal Charles de Gaulle 
uitCentraalAfrika; houten 
trom uit Guinee, fluit in vorm 
mannenkop uit Angola/ 
Congo, hoorn in vorm man 
uit ZuidAfrika/Botswana, 
trommels uit Burundi, harp 
uit Gabon, dubbele klok uit 
Nigeria. 

32'o6. Frankeerzegels. 
Zw.Fr. 1.30; US$ 0.25. Resp. 
met hologram beeld 'Cycle 
of Life' voor hoofdgebouw 
in Geneve van Paul Manship; 
hart met vlaggen omsloten 
door handen. 

2i9'o5. Bevrijding Europa 
zestig jaar geleden. 
Vel met driemaal $ 2.; 
blok $ 3.. Resp. Winston 
Churchill, Charles de Gaulle, 
krantenkop dood Hitler; 
George S. Patton, op rand 
kaart Europa en krantenkop: 
Hitler dood. 

2i9'o5. Bevrijding Azië 
zestig jaar geleden. 
Vel met driemaal $ 2.; blok 
$ 3.. Resp. Harry Truman, 
krantenkop 'Vrede!', Dwight 
Eisenhower; Paul W. Tibbets 
sr., op rand krantenkop: 
Vrede! en standbeeld. 

VERENIGDE NATIES 
32'o6. Inheemse kunst, 
muziekinstrumenten uit 
Afrika. 

VERENIGDE STATEN 
8i2'o5. Frankeerzegel. 
FirstClass (39 c, tarief vanaf 
8i'o6). Vrijheidsbeeld en 
Amerikaanse vlag. 

8i2'o5. Herdruk Navajo 
sieraad. 
2 c. Herdruk zegel 208'o4 
met'2005'. 
3i'o6. Oprechte liefde. 
39 c. Twee vogels op tak 
(ruimte tussen vogels vormt 
hart). 

ioi'o6. Dieren uit kinder
boeken. 
Achtmaal 39 c. Rups uit 'The 
very hungry caterpillar' van 
Eric Carle, varken Wilbur uit 
'Charlotte's Web' door E.B. 
White, vos met sokken uit 
'Fox in Socks' door Theodor 
Seuss Geisel, koningin muis 
uit 'Maisy's ABC' door Lucy 
Cousins, beestje uit 'Where 
the Wild Things Are' door 
Maurice Sendak, aap met 
konijn uit 'Curious George 
Flies a Kite' door Margret 
and H.A. Rey, varkentje uit 
'Olivia' door Ian Falconer, 
muis uit 'Frederick' door Leo 
Lionni. 

iii'o6. Olympische winter
spelen Turijn 2006. 
39 c. Skiër. 

1006 Olympic Wtnttf Eamn / 

25i'o6. Serie 'black heri
tage', XIX, Hattie McDaniel 
(18951952). 
39 c. Portret actrice, zan
geres. 

V \r\J\f^^^ 

WALLIS EN FUTUNA 
i65'05. Cricket, traditionele 
sport op Wallis en Futuna. 
190 F. Speler aan slag in 
vroeger tijden. 
306'o5. Vlinders. 
40, 60 F. Resp. Papilio mon
trouzieri, Danaus pumila. 
i47'05. Tradities. 
115 F. Man met speer. 
i47'05. Oude ansichtkaar
ten uit Wallis. 
155.175 F Resp. nederzet
ting, dorpsbewoonsters. 

WESTSAMOA 
7i2'05. Vijftig jaar Europa
zegels. 

60 s., $ 3., 4., 10.. Wereld
bol, beeldmerken CEPT* en 
'50', viermaal vijf verschillen
de Europazegels; ook velletje 
met de vier zegels, op rand 
kaart Europa en Europese 
sterren. 

ZIMBABWE 
ii2'05. HIV* en AIDS'*, we 
zorgen voor jonge mensen. 
$ 1.8000, 80.000. Resp. 
samenwerking is nodig 
(kookpot, werker op het 
land, troosten van mensen), 
hulp is nodig (mensen krij
gen voorlichting over HIV en 
AIDS, groentetuin, iemand 
brengt hout, AIDSpatiënt bij 
huis, een meisje geeft eten 
en medicijn, water wordt 
gebracht, iemand kookt). 

ZIMBABWE« 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Februari '06. Ontwerpwed
strijd postzegels Edinburgh 
2006. 
45. 45. 55 P. £ !•• Resp. golf 
en vis, pinguïns op ijsberg, 
schip in ijszee, pinguïn met 
schort Engelse vlag. 

ui£SB!sa95aai 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syndrome 
Asean Association of South

east Asian Nations 
CEPT Conférence Euro

péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 

HIV Humane Immuno
deficiency Virus 

Saarc South Asian Asso
ciation for Regional 
Cooperation 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 92'o5 tot29i'o6 
Jaar van de haan, 2gi'o6 tot 
iy2'oy Jaar van de hond. 

ALBUMBLADEN 
UIT DE PRINTER 

ledere verzamelaar die 
beschikt over enige crea
tieve aanleg zal wel eens de 
aanvechting hebben gehad 
om eigen albumbladen te 
ontwerpen, zeker als hij of 
zij een collectie bijhoudt die 
meer is dan een 'normale' 
landenverzameling. 
Het is natuurlijk mogelijk 
om dan met papier en pen 
aan de slag te gaan, maar nu 
velen de beschikking hebben 
over een computer, doet dat 
procédé waarschijnlijk nogal 
verouderd aan. 
Gelukkig zijn er inmiddels 
diverse computerprogram
ma's beschikbaar waarmee 
'albumbladen op maat' 
kunnen worden gemaakt. 
Onlangs kwam het pakket 
Michel Album op de markt, 
software die de PCgebrui
kers in staat stelt creatief 
aan de slag te gaan. Door de 
aanschaf van speciale data
CD's kan verder de beschik
king worden gekregen over 
de gegevens van vrijwel alle 
Michelcatalogi. Het is met 
behulp van die CD's mogelijk 
om met simpele drag and 

MICHEL 
■liiiliiil ^^i>Tlli.i<iFiii>[ uhit i i i i i t i  j l l l^ ïH 

Mit MICHELOal«n 
Eu(opd Band 1 bts 4 
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dropacties gegevens naar 
het te creëren albumblad te 
kopiëren  wel in het Duits, 
natuurlijk. Gelukkig kunnen 
alle tekstelementen die op 
de albumbladen worden 
geplaatst, handmatig worden 
bewerkt. Het is dus ook mo
gelijk om bladen te maken 
die plaats bieden aan een the
matisch collectie, waarbij het 
een groot voordeel is dat de 
indeling, opzet en 'redactie' 
van de bladen helemaal naar 
eigen inzicht kunnen worden 
ingericht. 
De installatie van het compu
terprogramma en de catalo
gusdata verloopt simpel en 
snel. De zegelhokjes kunnen 
heel nauwkeurig worden 
gepositioneerd, dankzij een 
bijzonder fijnmazige achter
grondliniëring, die bij het 
printen 'onzichtbaar' wordt. 
Natuurlijk gelden bij een 
applicatie deze de beperkin
gen die het gebruik van een 
printer met zich meebrengt: 
de albumbladen zullen dus 
meestal niet groter zijn dan 
A4, maar vaak in de meeste 
gevallen zal dit geen bezaar 
zijn. 
Michel Album  Sofiware zur 
indiDiduflIenAlbumblattgestaltuiifl 
am PC (inclusief doto van uier Michel
Europucatalofli), 2 CDROM's, met 
mstallatieinsfructie \lngtQtvt!\ door 
SchuJanebergerVerlofi, München Ver
kriĵ boar bij de Volchandel Filatelie. 
Prijzen van 4g tot 99 euro, afhanke
lijk uan de bij.gcleuerde data 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

'""' Noorc l -0<Mlt i«>m«al^ | ld 

—HHHweas- —asMeas 

He andere ^^.«(orger! 
singelweg 12, 9291 ML Kollum - Ttl. 0S11-492603, Pax 0S11«45357O 
E-mail, kollumflr^glopost com - lnMrrfl^\MAMf.r£^apä^eoni 

I 

—uïat-sKsr-

]4i 

1 ^ ^ De léste jierren liinne tal fan lytse naslonalileilen yn de Europeeslte llny offis jeel erltend, 
et de Friezen. Op tritich noviober iOiM brl^e it Fryske folli de offisjele eritnmUM 
usjoiuiiteit en de dêrï; bearrende nochien 

m 
FRIESLAND 
IN EUROPA 

De verzamelaars van het 
thema 'Europa' - en dat is 
dus een andere groep dan 
de Europazegelverzame-
laars - hebben de laatste 
jaren niet te Iclagen over 
nieuwe ontwikkelingen 
en de mogelijkheden die 
dat oplevert voor hun col
lecties. Het gaat daarbij 
vooral om de uitbreiding 
van de Europese Unie, 
iets waarbij economische 
belangen een grote rol 
spelen. Toch komen ook 
nationale belangen de 
laatste tijd geregeld in het 
nieuws, zoals de Europese 
erkenning van streekei
gen producten in allerlei 
landen: Parmaham, Ro
quefort en Gouda. 
In Friesland is echter iets 
heel anders aan de hand. 
Daar wordt actie gevoerd 
om de NL-aanduiding 
die links op de autoken
tekenplaten te vinden is, 
te vervangen door een 
FRX-sticker. Het is een 
vorm van aansporing tot 
burgerlijke ongehoor
zaamheid, want het is ver
boden de NL-aanduiding 
af te plakken. Maar daar 
zat de bewuste actiegroep 
niet mee: die hoopte zelfs 
dat de politie proces-ver
baal zou opmaken, zodat 
er extra publiciteit zou 
komen. Maar dat ging 
niet door: de poütie heeft 
andere prioriteiten. 
De stickeractie is een 
initiatief van de Groep Jan 
Auujerk, die ernaar streeft 
de Friese identiteit zoveel 
mogelijk te versterken. 

Een rol speelt dat de Frie
zen een jaar geleden, op 
grond van het Europees 
kaderverdrag inzake de 
nationale minderheden, 
in Nederland en Europa 
zijn erkend als 'nationale 
minderheid'. Vandaar 
dat de Groep Jan Auiuerk 
op 30 november 2005 bij 
de provincie de moge
lijkheid bepleitte om de 
Friese nationaliteit op 
identiteitsbewijzen te 
vermelden. Wettelijke 
bepalingen verzetten zich 
daartegen en het ziet er 
voorlopig niet naar uit dat 
daar verandering in komt. 
Bovendien is de vraag 
interessant welke Friezen 
daarvoor nu precies in 
aanmerking komen, maar 
die discussie behoort 
buiten deze rubriek te 
worden gevoerd. Dat het 
onderwerp hier deson
danks aan de orde komt, 
danken we aan de uitgifte 
door RegioPost Noord-
Oost Friesland in Kollum 
op 30 november 2005 
van een zegel met een af
beelding van de gewenste 
FRL-sticker en de tekst 
Sunt 30-11-2004 nasjonale 
erkenning ('Sinds 30-11-
2004 nationale erken
ning'). Op de rand van het 
velletje met tien van deze 
zegels lezen we: De leste 
Jierren binne tal Jan lytse na-
sjonaliteiten yn de Europeeske 
Uny ojisjee! erkend, ek de 
Friezen. Op tritich november 
2004 krige it FryskeJolk de 
ojpsjele erkenning as nasjona-
liteit en de bérby hearrende 
rjochten. Vertaald: 'De 
laatste jaren zijn tal van 
kleine nationaliteiten in 

de Europese Unie officieel 
erkend, ook de Friezen. 
Op 30 november 2004 
kreeg het Friese volk de 
officiële erkenning als 
nationaliteit en de daarbij 
behorende rechten.' 
Dankzij de uitgifte heb
ben de verzamelaars van 
het thema 'Europa' een 
schitterende mogelijkheid 
om aandacht te schenken 
aan deze ontwikkeling. 
Een interessant detail is 
dat de provincie werd ge
wezen op de mogelijkhe
den om, in navolging van 
andere landen, verschil te 
maken tussen staatsbur
gerschap en nationaliteit. 
Dat zou de mogelijkheid 
openen om de Friese 
nationaliteit legaal op 
identiteitspapieren te 
vermelden. Of dit ooit 
realiteit wordt, moeten we 
afwachten. 
Overigens reiken de 
plannen van de Groep Jan 
Auwerk nog veel verder: 
zo pleit de groep voor de 
vorming van een deelstaat 
Frysidn binnen Europa. 
Dit Nije Frysidn ('Nieuw 
Friesland') zou zich moe
ten uitstrekken van het 
huidige Friesland tot aan 
Rjbe en Esbjerg (Noard-
Frysldn). Informatie vindt 
u op de website www. 
groepjanauujerk.org. 
Overigens Icwam het 
onderwerp 'minderheden' 
ook aan bod in het artikel 
Minderheden op postzegels: 
uolop uerzamelmogelijkheden 
in Philatelie (toen nog 
met 'Ph') van december 
1988. 

DRIEMAAL 
'ENDURANCE' 

Sommige schepen 
worden meer dan eens op 
postzegels afgebeeld. In
teressanter zijn de 'opeen
volgende afbeeldingen'. 
Daarbij kan onderscheid 
worden gemaakt tussen 
schepen die onder ver
schillende namen hebben 
gevaren en schepen die 
steeds dezelfde naam 
krijgen. 
Een leuk voorbeeld van 
de laatste categorie is de 
uitgifte HMS Endurance van 
Brits Zuidpoolgebied (24 
januari jl.). Het gaat om 
een serie van drie zegels 
met afbeeldingen van 
de drie opeenvolgende 
schepen met de naam 

Endurance die voor de ver
zamelaars van het thema 
'Schepen' een aantrekke
lijke aanvulling vormt. 
De oorspronkelijke 
Endurance, afgebeeld op 
de zegel van 42 p., een 
driemastbark, was het 
schip waarmee de Britse 
Zuidpoolexpeditie onder 
leiding van Sir Ernest 
Shackleton in 1914 werd 
ondernomen. Het schip 
werd in november 1915 
door pakijs verbrijzeld. 
De donkere achtergrond 
geeft de afbeelding op de 
zegel een nogal dramati
sche uitstraling gekregen. 
Twee schepen van de 
Britse marine kregen 
daarna dezelfde naam. De 
eerste van die twee werd 
in mei 1956 te water gela
ten. Het schip droeg toen 
nog de naam Anita Dan. 
Niet lang daarna, in 1968, 

kreeg het de nieuwe naam 
en het Pennant-nummer 
A171; op de zegel van 
50 p. is dit nummer zicht
baar. Pennant-nummers 
werden ingevoerd voor 
het gemak: om schepen 
met (bijna) dezelfde 
namen van elkaar te kun
nen onderscheiden en 
om in geval van nood de 
communicatie te versnel
len. Het schip deed tot 
1956 dienst als patrouil
levaartuig in het ijsgebied 
en als hydrografisch 
onderzoeksschip. Tot de 
uitrusting behoorde een 
V^esüand V^ASP-helikop-
ter, waarvan het achter
stuk - weliswaar heel 
klein - op de zegel (zie 
het achterdek) zichtbaar 
is. Tegen het eind van 
zijn levensduur stond 
het schip - onbetrouw
baar als het geworden 
was - bekend als HMS 
Encumbrance ('hindernis, 
obstakel'). 

Op de zegel van £ i.- is de 
huidige Endurance afge
beeld, een klasse lAi ijs
breker, die in 1992 als MV 
Polar Circle van Noorwegen 
werd gekocht. Het schip 
kwam in 1991 in de vaart. 
Deze moderne Endurance, 
die ook het nummer A171 
kreeg, heeft Portsmouth 
als thuishaven, maar het 
schip maakt jaarlijks een 
reis naar Antarctica, waar 
ijsdiktes van negentig 
centimeter geen probleem 
vormen. De ijsbreker 
heeft een bemanning van 
126 koppen en beschikt 
over twee LYNX-helikop-
ters. 
In de begeleidende infor
matie ontbreken exacte 
gegevens over de 'le
vensduur' van de tweede 
Endurance, maar gelukkig 
heeft de ontwerper de 
jaartallen wel op de zegel 
vermeld: 1968-1990. Dat 
is zoals Schepenverzame-
laars het graag zien! 

EUROPESE UNIE 
FILATELISTISCH OP CD 

Het veertigjarig bestaan 
van een filatelistische ver
eniging is een uitstekende 
gelegenheid om de leden 
een filatelistisch cadeau 
van blijvende waarde te 
schenken. En dat heeft de 
Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd 
Europa Filatelie, kortweg 
aangeduid als VN-VE Fila
telie, in 2005 gedaan. De 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


p * M 
Van Twaalf tot Vijfentwintig 
de Europese Unie f i iatel ist isch gef l ios l reerd 

A . C . H . Merkx 

10 JAHRE 

\ 1 - \ \ M RU H l 

EUROPAISCHE UNION 

VN-VE Bulletin 

G R E N Z E N L O O S no 92 - 2005. speciale edii 

vereniging verkeert in de 
gelukkige omstandigheid 
een bijzonder deskundige 
auteur in zijn midden te 
hebben in de persoon van 
de heer A.C.H. Merioc, die 
tot 2004 gedurende twin
tig jaar de redactie van het 
verenigingsblad Grenzen
loos voerde. Bovendien 
verscheen in 1994 van 
zijn hand het boek Onder 
Tu)aalf Gouden Sterren, want 
de Europese eenwor
ding is zijn specialisme. 
Als vervolg op dat boek 
schreef de heer Merkx zijn 
'magnum opus' onder de 
titel Van Twaalf tot Vijfen-
tiDintifl - De Europese Unie 
jilatelistisch geïllustreerd. 
De vereniging had dit 
werk graag als boek laten 
verschijnen, maar dat 
was helaas financieel niet 
haalbaar. Daarom werd 
gekozen voor een speciale 
editie van het VN-VE-Bul-
letin Grenzenloos, een 
aflevering die de vorm van 
een CD/ROM kreeg - over 
de voordelen daarvan 
straks meer. 
De publicatie is een in
drukwekkend 'boekwerk' 
van ruim 140 bladzijden 
geworden, voorzien van 
een voorwoord door Joop 
Wijn, staatssecretaris van 
Financien. De inhoud is 
verdeeld over de volgende 
hoofdstukken: 

- De Europese Unie 
- Inleiding 
- Van Europese Gemeen

schap naar Europese 
Unie 

- De Europese Raad, 
halfjaarlijkse topconfe
rentie 

- Europees Parlement 
- Uitbreiding 
- Europese Munt: Euro 
- De Europostzegels 
- De ontwikkeling van en 

in de Europese Unie 
- Europese Cultu

rele Hoofdsteden vanaf 
1994. 

Er is dus sprake van 
een brede benadering. 

De heer A.C.H. Merkx 

waarbij de auteur zich 
niet beperkt heeft tot de 
ontwikkelingen in de 
afgelopen tien jaar, maar 
waar dat nodig was nodig 
ook aandacht schenkt aan 
de geschiedenis. De tekst 
is prettig leesbaar, terwijl 
bij de filatelistische be
handeling een duidelijke 
indeling is toegepast. Een 
voordeel van de CD/ROM-
vorm is dat de illustraties 
in kleur zijn. Behalve de 
vanaf 1993 uitgegeven 
zegels zijn diverse stem
pels en poststukken uit de 
verzameling van de auteur 
afgebeeld. Dankzij diens 
vele internationale con
tacten heeft het boek fila-
telistisch gezien een hoog 
gehalte. De verzamelaar 
vindt er ook een schat aan 
(detail)informatie in over 
de vele postzegeluitgiften. 
Het boek is in de eerste 
plaats een naslagwerk 
voor de verzamelaars 
van het thema 'Verenigd 
Europa', al zullen ook 
thematische verzamelaars 
die belangstelling hebben 
voor Europese onderwer
pen er een rijke informa
tiebron aan hebben. Met 
de uitgifte van de CD/ 
ROM is de filatelie verrijkt 
met een standaardwerk 
op internationaal niveau. 
Ik vind het uniek dat 
een verzamelgebied zó 
uitvoerig gedocumen
teerd is. Hopelijk slaagt 
de vereniging er in deze 
lijn in de toekomst voort 
te zetten. 
Lezers die graag in het 
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bezit willen komen van 
de CD/ROM kunnen zich 
wenden tot de heer J.M. 
Snellenberg, Porfier 9, 
3831VL Leusden, tele
foon 033-4943567. 

De verschijning van de 
CD/ROM grijp ik graag 
aan om u nog eens na
drukkelijk te attenderen 
op deze publicatiemoge-
lijkheid. Zonder afbreuk 
te willen doen aan tradi
tionelere publciatievor-
men, wil ik er op wijzen 
dat CD/ROM's de moge
lijkheid bieden om ook 
omvangrijke publicaties 
met een hoge l<waliteit en 
in kleur uit te geven. Niet 
alleen voor verenigingen 
en studiegroepen is dit 
van belang, ook individu
ele verzamelaars kunnen 
er plezier van hebben. Als 
u gespecialiseerd bent in 
een bepaald onderwerp of 
thema en als u beschikt 
over voldoende filatelis
tische materiaal dan kan 
de CD/ROM - als u bereid 
bent uw kennis en bezit 
digitaal met anderen te 
delen - een uitstekend 
en goedkoop alternatief 
zijn voor een gedrukte, 
geprinte of gekopieerde 
uitgave. 
Om het maar eens ou-

TrecTop Walic Stamp i.e 

derwets te zeggen: warm 
aanbevolen. 
Over 'Verenigd Europa' 
gesproken: toen ik bezig 
was met de recensie van 
de CD/ROM van de heer 
Merkx, bracht de post me 
een zending van een van 
mijn vaste 'leveranciers'. 
In die zending ontdekte ik 
een stapeltje Duitse Port-
Betaaldenveloppen die 
voorzien waren van drie 
verschillende Europa-
'zegels'. Helaas gold dat 
de schijn bedroog, want 
de afbeeldingen bleken 
op de enveloppen te zijn 
gedrukt. Ook in ons land 
komen zulke enveloppen 
wel voor. De onderwer
pen zijn best leuk (10. 
Namenstag Euro, 10 Jahre 
Maastricht-Vertrag en 55 
Jahre Schumanplan), maar 
het zijn gewoon Cinderel
la's. Die zitten trouwens 
ook in mijn collecties... 
Wel echt is een Zweedse 
fi-ankeerstempel uit 1999 
met een tekst die vertaald 
neerkomt op 'EU-project 
voor nieuwe ondernemers'. 

OVER DE 
GRENS? 

In de aflevering van 
december 2005 heb ik 
aandacht geschonken aan 

de zegelstrip Tree Top Walk 
van Singapore. Op de 
zegels wordt deze naam 
voorafgegaan door de let
ters HSBC, wat staat voor 
Hong Kon̂  and Shan^ai 
Banking Corporation, de 
sponsor van dit presti
gieuze project. De heer 
B. Schermer uit Waalwijk 
wandelde tijdens een be
zoek aan Singapore deze 
bank binnen en ontdekte 
daar dat er behalve een 
eerstedagenvelop ook een 
Care-Jor-Nature-envelop 
werd verkocht, voorzien 
van de zegelstrip, twee 
eerstedagstempels en een 
extra stempel met een af
beelding van de brug. De 
herkomst van dit couvert 
is niet geheel duidelijk. 
Los van het goede doel, 
vraag ik mij af of met zo'n 
'alternatieve eerstedag
envelop' niet een grens 
wordt overschreden. The
matische verzamelaars 
zijn toch al niet zo dol op 
eerstedagenveloppen en 
deze vorm van maal<werk 
zal ze waarschijnlijk hele
maal te ver gaan. 
Het is jammer, maar we 
moeten er rekening mee 
houden dat de groeien
de commercialisering 
bij postadministraties 
dit soort producten in 
de hand werkt. Ook in 
Europa kunnen we er wat 
van, getuige de persoon
lijke zegels die we van 
TPGPost en een aantal 
andere postadministra
ties kennen. Oostenrijk 
ging nog een stapje ver
der. Gaat het bij ons nog 
om aanhangsels ('tabs'), 
daarginds wordt gewoon 
het zegelbeeld bedrukt. 
Austria Post meldt trots dat 
er al meer dan 4 miljoen 
stuks van deze Persona
lisierten zijn verkocht. 
Verzamelaars mogen zelf 
weten wat ze kopen, maar 
een kritische houding kan 
geen kwaad. Veel post
administraties hebben, 
als het om de uitgifte van 
zegels gaat, tegenwoor
dig maar één doel: een zo 
hoog mogelijke omzet en 
een dito winst! 
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PICASSO? HANDBOEK 
IS BESCHIKBAAR! 

In dit Rembrandtjaar zul
len behalve Nederland en 
Duitsland nog wel meer 
landen aandacht schen
ken aan het vierhonderste 
geboortejaar van onze 
beroemdste schilder. 
Schilderijenverzame
laars zullen daarnaast 
in 2006 ook nog de 
nodige 'werken' van een 
andere beroemde schilder 
kunnen verzamelen. 
De herdenking van het 
125ste geboortejaar van 
Pablo Picasso (1881-1973) 
zal namelijk ongetwijfeld 
door een aantal postad-
ministraties als aanlei
ding worden gebruikt 
voor herdenkingsuitgif
ten. En jawel, het is de u 
inmiddels bekende dr. 
H. Meinel (we bespraken 
al een aantal catalogi 
van zijn hand) gelukt om 
- zelfs nog in 2005 - een 
tweede druk van zijn 
Picasso-catalogus uit te 
geven. 

De catalogus heeft de
zelfde opzet als de Rem-
brandt-catalogus die we 
in de rubriek van decem

ber 2005 bespraken. Het 
gaat dus ook in dit geval 
om een handboek dat als 
ultieme informatiebron 
voor dit verzamelthema 
kan worden beschouwd. 
De eerste druk van Heft 
2 in de reeks Die Kleine 
Galene verscheen in 1997, 
in 199g gevolgd door een 
supplement. Daarna zijn 
zoveel nieuwe uitgiften 
verschenen, dat een 
nieuwe druk dringend 
nodig was. Het aantal 
bladzijden steeg van 428 
naar 506. Dat lijkt mis
schien weinig, maar door 
de forse toename van het 
aantal uitgiften was een
zijdige bedrukking van 
de pagina's niet meer vol 
te houden. De catalogus 
telt nu dus 506 dubbel
zijdig bedrukte bladzij
den in het gebruikelijke 
A5-formaat, die plaats 
bieden aan 870 afbeeldin
gen (voorheen 328). De 
pubhcatie opent met een 
verrassend uitgebreide 
bibliografie, maar de kern 
bestaat natuurlijk uit een 
chronologisch overzicht 
van de op postzegels 
afgebeelde werken van 
Picasso met de daarbij 

behorende informatie. 
Daarna volgen hoofdstuk
ken met zelfportretten, 
stempels, postwaarde-
stukken/eerstedagenve-
loppen en velletjes/blok
ken. Het geheel wordt 
afgesloten met enkele 
registers en overzichten. 
Zoals gezegd: de perfecte 
informatiebron voor dit 
thema. Het bekende re
productieprobleem (ook 
bij een aantal doeken van 
Picasso komen donkere 
partijen voor) is prima 
opgelost: de zwart/wit-af-

beeldingen zijn van goede 
kwaliteit. 
De catalogus kost 21.20 
euro, exclusief 4.50 euro 
verzendkosten. Nadere 
informatie is verkrijg
baar bij de auteur: dr. 
H. Meinel, Teterower 
Strasse 78, Postfach 1012, 
D-17179/17176 Gnoien, 
e-mail hubert.meinel@t-
otilme.de. 

Dat er een markt is voor 
deze catalogus geeft 
wel aan dat zegels over 
de kunstenaar Picasso 

- als wegbereider van de 
moderne schilderkunst, 
naast 'klassieke' schilders 
als Rembrandt en Rubens 
- veelvuldig worden 
verzameld. Ik kan mij 
daar wel iets bij voorstel
len. Rembrandt heeft een 
indrukwekkend oeuvre 
nagelaten, maar de schil
derijen van Picasso vind ik 
eerlijk gezegd 'spannen
der'. Uit het grote aantal 
afbeeldingen - opvallend 
veel daarvan hebben 
betrekking op stempels 
- blijkt trouwens dat het 
verzamelen van één schil
der al tot een verzameling 
van grote omvang kan 
leiden. Dan wordt het 
vrijwel ondoenlijk om 
daarnaast ook nog eens 
alle tijdgenoten te ver
zamelen. Een thema als 
'Moderne schilderkunst' 
kun je eigenlijk niet meer 
compleet krijgen, zelfs 
niet als je je beperkt tot 
een doorsnede van het 
werk van de belangrijkste 
schilders. Niets nieuws 
overigens, want hetzelfde 
verschijnsel doet zich 
voor bij thema's als flora, 
fauna, verkeer, milieu en 
nog een aantal. 
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LEUK ZWEEDS 
DUBBELKWARTET 

Mijn vaste frankeerstem-
pelleverancier Willy De 
Doncker uit het Belgische 
Aalst verrast mij de laatste 
maanden geregeld met 
een aantal Zweedse 
frankeerstempels. Ik was 
meteen gecharmeerd 
van de soms bijzonder 
leuke afbeeldingen en 
de thematisch interes
sante mogelijkheden die 
deze stempels te bieden 
hebben. Zweden steeg na 
ontvangst van ruim 40 
stempels flink in mijn 
achting. Anders gezegd: 
'met stip naar de top'. 
Ik gaf al een voorbeeld in 
de rubriek van oktober 
2005 en deze maand 
presenteer ik - bij wijze 
van uitzondering - een 
dubbell<wartet Zweedse 
stempels. Mijn collega
verzamelaar Annemarie 
van Croonenburg uit 
Den Haag komt dank toe 
voor de vertaling van de 
Zweedse teksten. 
Het eerste stempel, uit 
Bromma, toont een 
humoristische voorstel
ling van een masseur 
- voor de juiste analyse 
van het beroep van deze 
behandelaar steek ik mijn 
hand niet in het vuur - die 
een man onder handen 

neemt. En met wat voor 
handen! Misschien een 
leuk stempel voor de 
verzamelaars van sport-
thema's zoals 'Voetbal', 
om te laten zien dat de 
topscorer na de wedstrijd 
door de masseur wordt 
'verwend'. 
Het stempel uit Limhamn 
is een aardige aanwinst 
voor het thema 'Gezond
heid'. Het wordt gebruikt 
door een groepspraktijk 
van artsen uit deze plaats. 
Volgens mij is het stempel 
uit Boras uniek; ook dit 
stempel is te gebruiken 
voor het thema 'Gezond
heid'. Veel vrouwen 
voeren een constante 
strijd tegen de pondjes 
en dat gevecht wordt na 
de feestelijke december
maand nog veel feller. 
Een levensgroot pro
bleem, dat heel suggestief 
wordt uitgebeeld in een 
stempel van - waarschijn
lijk - een middel dat 
overtollige gewicht moet 
doen verdwijnen. Het 
verschil in het silhouet 
van de twee dames ziet er 
veelbelovend uit, maar ja: 
in de reclame wordt wel 
meer beloofd! 
De vrouwelijke inwo
ners van Skelleftea - een 
plaatsje dat boven Umea 
ligt - hebben een goed
kopere oplossing tot hun 

beschikking: ze kunnen 
lid worden van sportclub 
AIK, opgericht in 1921. 
AIK betekent Alman idrots 
klubbe ofwel 'Sportclub 
voor iedereen'. Fnidrott 
betekent 'atietiek', zodat 
bij deze sportvereniging 
het accent op deze tak van 
sport ligt. 
Het grappige stempel 
uit Örebro is zowel voor 
het thema 'Gezondheid' 
(voedsel) als voor het 
thema 'Koeien' bruik
baar. FRISK KO ('een 
gezonde koe') behelst een 

programma voor gezond 
vlees. 
Ook het stempel uit 
Östersund, de hoofdstad 
van Jämtiand, is voor op 
z'n minst twee thema's 
bruikbaar: 'Vikingen' 
en 'Textiel'. Afgebeeld 
is een wandkleed uit de 
tijd van de Vikingen dat 
in museum Jamtii in 
Óverhogdal hangt. Op de 
onderste twee regels van 
het stempel staat 'De oud
ste wandkleden in Europa 
hangen in Jamtii'. 
Een frankeerstempel van 

een renbaan is altijd een 
leuke aanvulling voor het 
thema 'Paardensport'. 
Dat geldt zeker voor dit 
Zweedse exemplaar van 
de renbaan Solvalla uit 
Bromma in de buurt van 
Stockholm. Onder de 
naam staat de tekst 'De 
beste ter plekke'. 
In het stempel uit Varberg 
lezen we de wens 'Prettig 
weekend'. Dat op zich is 
niet zo bijzonder, maar 
dat geldt wel voor de af
beelding van een klavertje 
vier. 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mail: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

Maak GRATIS kennis metDE POSTZEGEL, het oudste 
Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 

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

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

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

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

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

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

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse Europa-CEPT 

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

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Iel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

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

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

Vanzelfsprekend staan v/ij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.nvtf.nl
mailto:h.j.tollenaar@hccnet.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


äwh 
AANGiBODEN 
Kilowaar, 60% herdenkings-
zegels: 150 grams Finland of 
Noorwegen € 20,-. 120 grams 
Denemarken of Zweden € 10,- in 
een brief of op Postbank giro
nummer 1624853 Franco thu i s 
Want-list service Correspond 

^ in English. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkoping, Zweden. E-maiI: 

' lennarr.ninfors(^swipnet.se 

- Maandblad Filatelie jaargangen 
1940-2004 in linnen gebonden, 
€ 6.50 per jaar, wi] kunnen ook 

^ voor u inbinden m linnen, prijs is 
€ 5 , - p e r jaar H. Kuipers, Beetho-
venlaan 15, 7604 GC Almelo, t e l : 
0546-532155 email 
hkiiipprs.3if)hccnet.nl 

Nederland, Ver. Europa 
postfr . /gest , oud/nieuw Stuur 
uw no 's , ontvang mijn prijs. F 
Ghijben, Zonegge ig i6 , 6903 GV 
Zevenaar Telefoon 0316-529241. 
f ghijhenlpwanadoo.nl Giro 
5205088. 

Postzegels enz verkoop of ruil en 
tegen cat. waarde. Stockmann, 
Zevenaar. Tel.: 0316-526265 

www.ph1l3toon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee 0545-295508 

Rusland, collecties 15% gest 
en ongest C v. Beveren, 
Oosterscheldestr 32, 4302 WJ 
Zierikzee. 06-23587327. 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen. I. 
Stienstra, Barietgeel 21, 2718 BL 
Zoetermeer. Tel.: 079-3610229 

BRD: 200 versch gebr. grf ze
gels met toesl € 15,-giro 972073 
t.n.v. G. Schonewille, Pr Beatrix-
laan 144, 2286 LD Rijswijk, tel.: 
070-3941745 

Nederland: 400 versch. gebr g r f 
zegels € 15,- giro 972073 t nv. 
G Schonewille, Pr. Beatrixlaan 
144, 2286 LD Ejjswijk, tel 070-
3941745 

wvyw.flevolacils.nl vnnr 
filatelistische literatuur. Flohil 
06-51386306. 

Meest 10% cat.waarde voor de be
tere zegels van Europa. Surf naar 
de aanbiedingen van Merdor op 
de veihgnsite wvyw.postdor.com 
Alles voor een vaste prijs. 

Zegels, blokken, vellen NL Kijk 
op www.lihrpnphilatelie.com F 
Stavast 045-5251176. 

ÏÏ: DDR 2 5 % Bund. Berlin, Reich, 
i NL.+ div. Elandenv.a. 35%. 
5 J Romkens. Tel. 045-54628941 
^ 0636047937 

I £ A Duitsland 2005: pfr.€ 78, -ges t 
3 y € 58,-. 2004. pfr. € 65,- gest € 

46,- Duitsl. 125 van 2002 tot 
heden € 10,-. Euromunten San 
Marino 20041, 2 en 5 et € 5,-
San Marino cpl € 79,-speciale € 
2,-. Belg/Lux etc €3 ,50 . Mooi 
Nederl. Vanaf nr. 3 € 2,50 per 

vel. Zwitserland 2004 pfr. € 4 9 , - , 
2005 pfr. € 49,- Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP, Zevenaar. Tel. 0316-343537. 
Giro 5312882 Bank 304810398. 

Te koop 22 albums met bloemen-
zegels 90% postfris of plakker. 
V d. Weij, Rijnstr. 35, WI7555 , 
Hengelo. 

Maandblad Filatelie-16 jaargan
gen 1988 t/m 2003 Gratis af te 
halen. Bel 0495-533859.1. van 
den Berg. 

Vellen-halve-vellen en veldelen 
lul -Reg. 1971-1976, ook vellen 
na 1980 leverbaar. H Hofstede, 
0499-476414. 

Uitverk. Ned. FDC onbeschr. 
Div. jaren in album -t- A. no. Prijs 
22% excl. Verz kost. Tel. 030-
6963907 

IJsland 75 versch. € 12,- - Kan. 
Eilanden 100 versch. € 15,- - Oos
tenrijk 200 versch. € 7 , - P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX, Best. 
Giro 1324692 

W.Europa looo versch. € 15,-. 
W.Duitsland na 1945 1000 versch. 
€ 25,50. Wereld 1500 versch. € 
14,- P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX, Best Giro 1324692. 

EDO's Ned. -i- O.G. tegen inkoop
prijs. Prijslijst fax 0182-509913 
of mail )0rhansrampsfflxs4all.nl 

Duitse Rijk/BRD/Berhjn/Zwits. 
xxx/o vanaf 20% Michel. Vraag 
lijst. F. Cahn, Cannenburg 6, 
1081 GX, Amsterdam Tel. 020-
6441430. 

500 Versch. Europa € 5,- in brief 
of giro 3330084 G. Boetzkes, 
Schoneveldstr 17, 5703 AR, 
Helmond. 

Elk kwartaal z. grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij Stu
diegroep Britannia Bekijk ze op 
wvw.sgbntannia.nl of bel voor 
info naar 070-3860232. 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax- 046-4512751. Ook 
rariteiten' 

Postzegels en Posthistorie van 
Italië, Kolomen, San Marino en 
Vaticaan. Kijk op vyww.filiralia.nl 
6x p j veiling' 

Complete set kunst 2005 gest. € 
2,-. C.v.WiIIigen, Tielensweerd 5, 
3371 CV, Hardinxveld-G'dam 

ie Dagenveloppen Ned. Nrs. 
73 totiio-i7o-i7i-393-zonder 
plakadres-nrs. 66-102-105-110-
167-174-met adresplakker. Smit, 
tel. 06-29078030. 

Plaatfouten enz. kijk eens op de 
grootste site met duidelijke plaat
jes postzegelfouten.nl Arend 
Spijkman, tel. 0598-393841. 

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 NURFUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Zwitserland 200 versch. «5,-. 
Tevens wordt uw mancolijst CH 
korrekt en gunstig verzorgd V.d. 
Noord, Spaarne 60, 2011 CK, 
Haarlem. 

Maandblad Filatelie 1965-2005 in 
een koop, afgehaald € 25,- Tel. 
073-6564307. 

Ned. Inst. Album alle series 
kinderzegels en blokken, postfris 
en gestempeld, zeer fraai € 700,-
Idem zomerzegels incl.p b.s. 
en blokken € 400,-. Tel. 0343-
513050. 

Interesse m plaatfouten' Kijk 
eens op www.plaatfoiitfn.net 
met overzichten, winkel, veiling. 
Keeshestipplanet.nl Tel 06-
10053656. 

GEVRAAGD 
Gevraagd: Ned. Indie: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned Indie. 
Betaal hoge prijzen voor goede 
kwaliteit en ongewone stukken 
Aanbiedingen per e-mail (scan 
metvraagpri js)aan:T.H Siem, 
e-mail: hsiemffltampahay.rr.com 

Verenigingen, wij bieden u de 
hoogste prijs België grt formaat, 
laatste uitgave Telefoon: 00-31-
433260647. 

Israel, boekjes 1/7 pfr. Ned rolt. 
blokjes V 4 71/101 pfr + geb. 
Loef, Meentzoom 37,1261XA 
Blaricum. 

Mooie collecties v.d. hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. vd Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam of tel.: 070-
3272108. 

Te koop gevr FDC verz. NL Bra-
bant-Limburg. Bel. Verz. ook rest 
v/h land. F. Stavast 045-5251176. 

Zoek HongKong 2002 $50 
(definitieve zegels) en Year of the 
Rooster (Jaar v.d. Haan) 2005 
$3.00 en $5.00 gestempeld. 075-
6289424 ofvtphilfflwanadoo.nl 

Complete rouwbrieven van 1750-
1918 uit Utrecht 06-16616718 
email markesteijnjvfflzonnet.nl 

Aerogrammen geh wereld 
ongebr V. Dam Pijperln 15, 2264 
VM, Leidschendam. 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino en 
Vaticaan Bel Leo van den Brun, 
070-3460328 of kijk op 
www.filltalia.nl 

Te koop gevr. grote NVPH 
catalogi in originele staat 1935, 
1950,1953,1955 Tevens diverse 
jumor-catalogi te koop gevr. K. 
Wijma, tel. 0511-431433. 

Europa Cept xxx 1956-1992 voor 
€ 5500,-. Moderne kilowaar Ned. 
tot € 40,-. C. Cruyssen, Ijsvogel-
hoek 6, 3201 HR, Spijkernisse 
Tel. 0181-624635. 

Zoek betere verz. OVD Austral. 
Staten, ook stempel verz 
P.Bakker-Schut, tel. 055-522973. 

Te koop gevr. NVPH-spec.cat. 
1950 in originele staat Verder 
Juniorcatalogi 1951, 55, 56, 57, 
69, 70, 71, 79, 84, 86, 88, 90, 91 
m originele staat. K. Wijma, tel. 
0511-431433. 

Te koop gevr voordrukalbum 
van Cescoslovensco 1918-1992. 
TeL"TT, .„ , . ,^ . 0117-371420. 

Gevr env./krten van/naar Alba
nië periode 1912-14. W. Knaap, 
Bloemersmaborg 40, 9722 WH, 
Groningen. 

Roodfrankeringen als verzame
ling of in grote partij. Rolf 
Folkerts, Tel. 0478-583337. 

T.k.gevr. horizont strips van 
5 of 7 zegels Nederland liefst 
met onderrand 1948-1976. Bel 
s.v.p. v.prijs en hoe of wat 010-
4328883, Jac. Vrijstr. 18, 
3076 JG, R'dam. 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vmdt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad. Bel 070-3860232. 
Zie vyww.sgbritannia.nl See you' 

Wie helpt mij aan zegels U.S.A. 
en HawaiT B.v. officials-carriers 
newspapers-locals-conf States 
revenues Ruilen kan ook. Hout
man 033-4621819. Bel mij a.u.b. 

Ruilen: 100 zegels vogels wereld, 
iio zegels retour. E. Slager, Wil-
denborg 33,3772 ZB, Barneveld. 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld. Tegen contante betaling. 
Gratis advies en taxatie. Tel. 070-
3388427 of 06-51118436. 

DIVERSEN 
Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl, € 23,- , 2.x kring-
nieuws, 4 ruildagen/jr Inl.: 
010-5013334. 

Spanje en/of PortugaP 4 x pj 
bijeenkomsten in Utrecht met 
veiling (ook sehr.) Ook met-le
den mogen bieden. Kwartaalblad 
en rondzendingen. € 18,- pj. 
Inlichtingen 079-3611910 of 
www.ksp-iheria.nl 

Zat 6 mei grote verzamelbeurs 
Nunspeet, Sportcomplex De 
Brake, Oosteinderwegvan 10 00-
16.30 uur Inl:J den Besten 
0341-256163. 

Sammeln Sie Österreich' Schlies-
sen Sie sich der ARGE Osterreich 
e.V. an' Informationen von Wolf
gang Klose, Naumburgerstr. 4, 
D- 56075 Koblenz, Deutschland 
E-mail: arge-oesterreichfg)web.de 
en www.arge-oesrerreich.de 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sghritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Israel: graüs prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl.: 
A. Bouwense, tel. 0113-212762. 
E-mail amhouw(p)zeelandnet.nl 

Nat. Postzegel en Poststukbeurs 
zat. II maart van 10-17 uur in 
"De Koepel", Kapittelweg 398, 
Hilversum. Fil. Ver. Hilversum en 
Omstreken. Inl. 035-5386170. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Inkoop & Verkoop 
Bel voor een reële prijs! 
Postzegels - Munten 

Bankbiljetten 

Kantooradres: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

T:0186-571366 - E:info@deruiterbv.nl 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

http://www.ph1l3toon.nl
http://wvyw.flevolacils.nl
http://wvyw.postdor.com
http://www.lihrpnphilatelie.com
http://vyww.filiralia.nl
http://postzegelfouten.nl
http://www.plaatfoiitfn.net
http://hsiemffltampahay.rr.com
http://markesteijnjvfflzonnet.nl
http://www.filltalia.nl
http://www.laca.nl
http://www.ksp-iheria.nl
http://www.arge-oesrerreich.de
http://www.sghritannia.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
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NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT OM 
NIEUW KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE LANDEN 

TE VINDEN, WIJ VERWACHTEN DEZE MAAND; 
CANADA, JAPAN, NOORWEGEN, BELGIË, FRANKRIJK, 

FINLAND, MALTA EN GRIEKENLAND. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr. AUSTRALIË grootformaat NU 12,00 

250gr. GRIEKENLAND NU 25,00 
250gr. ZWITSERLAND iets ouder NU 20,00 

Ikg. SCANDINAVIË 40jaar oud NU 40,00 veel groot. 

WU ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE KILOWAAR 
VAN DE HELE WERELD, OOK VOOR DE VERKOOP VAN UW 
VERZAMELING BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN V^/WW.BREDENHOF.NL 

PRUZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4/8 ^ 16 BU WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

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

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

14/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9 . ^ 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 
BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM 

1KIL0 

250 GRAM 

1KIL0 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BIANCO 

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. NORAAAAL 145.00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LITOUWEN MODERNE MIX 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 

COXOJ1JLAO)|P^I.'.I/A/AY 

100 gr 250 gr 500 gr 
7,50 18,50 32,50 

14,00 33,00 
19,00 46,00 
7,50 17,50 32,50 
9,00 20,00 37,50 

12,50 29,50 55,00 
10,00 22,50 42,50 
58,00 
10,00 23,50 47,50 
14,00 34,00 68,00 
12,50 29,50 
86,00 
15,00 35,00 
17,50 42,50 82,50 
13,50 32,00 
12,50 29,50 
19,50 42,50 
35,00 
15,00 36,00 -
7,50 17,50 
9,50 22,50 

13,50 32,50 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
15,00 35,00 
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155,00 

9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 
19,00 42,00 -

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl


Postzegelveiling Wiggers de Vries "v 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur 1181 VC Amstelveen e-mallgjgwdv@xs4all.nl 

€ 680 € 660 

In 2005 verkochten wij in 4 veilingen voor ca. 1200 inzenders ruim 11.000 kavels. 
Voor zegels in luxe kwaliteit, afstempelingen, post(waarde)stukken, variëteiten en 
andere bijzonderheden realiseerden wij weer goede tot zeer goede opbrengsten. 

Ook uw inzending nemen wij graag op in een van onze volgende veilingen. 

In de 189^ veiling op 10 en 11 maart weer interessant materiaal met veel poststukken, 
Indië met zeldzaamheden Japanse bezetting en o.a. gespecialiseerd Hongarije. 

De gehele catalogus vindt u na 20 februari op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:e-mallgjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl



