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INDELING DER VEILING - PROGRAM OF SALES 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL: 0294 - 43 30 20 • FAX: 0294 - 43 30 55 
T.o.v. n o t a r i s s e n M o u i i j n Bosse & H u d d l e s t o n S l a t e r 

Let op: gewijzigde aanvangstijd en veilingindeling!! 
Eerste z i t t i n g 
V R I J D A G 24 m a a r t 1 6 . 0 0 uu r 
WERELD DOZEN / FDC' S EN BRIEVEN 
WORLD BOXES / FDC' S AND LETTERS kavels 1-335 

T\A/pprlp 7 i t t i n n 
V R I J D A G 24 m a a r t 1 8 . 0 0 uu r 
BUITENLAND LOSSE KAVELS / COLLECTIES EN RESTANTEN 
FOREIGN SINGLE LOTS / COLLECTIONS AND STOCKS kavels 401-1059 

De rde z i t t i n g 
Z A T E R D A G 25 m a a r t 1 2 . 0 0 uu r 
NEDERLAND EN OVERZEE POSTHISTORIE kavels 1200-1812 

V ie rde z i t t i n g 
Z A T E R D A G 25 m a a r t 1 4 . 0 0 uu r 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS kavels 2001-2575 

V i j f d e z i t t i n g 
Z A T E R D A G 25 m a a r t 1 6 . 0 0 uu r 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES kavels 2750-2970 

KIJKDAGEN - EXPOSITION - BESICHTIGUNG - VIEWING 
TEN KANTORE LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP • TEL: 0294 - 43 30 20 • FAX: 0294 - 43 30 55 

19 maart 

21 maart 

22 maart 

23 maart 

24 maart 

25 maart 

ZONDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

11.00- 16.00 uur 

10.00- 16.00 uur 

10.00- 16.00 uur 

DONDERDAG 10.00 - 19.00 uur 

VRIJDAG 9 .00-15.30 uur 

ZATERDAG 9.00 - 15,00 uur (kavel 1200 t/m 2970 to t 100 nrs. voor afslag) 

D e o m v a n g v a n d e d o z e n e n col lect ies e .d . is z e e r g r o o t , n e e m t u d e t i j d v o o r d e bez ich t ig ing . 
W a c h t n i e t t o t d e l a a t s t e d a g , d e z e is v a a k e r g d r u k ! ! 

GRATIS PARKEREN OP P+R TERREIN STATION WEESP (ACHTERZIJDE), TEGENOVER ONS PAND! 
PER TREIN VANAF CENTRAAL STATION AMSTERDAM CA. 10 MINUTEN, SCHIPHOL AIRPORT CA. 20 MINUTEN. 

VOOR HOTELRESERVERING KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR. 
BY TRAIN FROM AMSTERDAM CITY 10 MINUTS, SCHIPHOL AMSTERDAM AIRPORT BY TRAIN 20 MINUTS, 

FOR HOTELRESERVATION JUST CALL OR MAIL OUR OFFICE. 

D e g e h e l e c a t a l o g u s m e t a l l e f o t o ' s in k l e u r s t a a t o p I n t e r n e t : 

www.npv.nl 
1 

http://www.npv.nl


«ORANJE» III " een successstory! 
Kavel No. 3541, Inzet € 250,, Koopprijs € 1.200, Kavel No. 3624, Inzet € 1.000,, Koopprijs € 4.000,

Kavel 
No. 3558 

Inzet 
€ 500,

Koopprijs 
€1.400,

Kavel No. 3685, Inzet € 600,, Koopprijs € 1.600,

Kavel No. 
iM!SlSM^^ki1::i,.êSrVf!^Ji\i'kiMM. kfgiSM^A!....!..' ^M M^ë.... 

Kavel No. 3688, Inzet € 150,, Koopprijs € 4.300,

De verkaveling en veiling van het derde en laatste deel van deze enorme, gespecialiseerde verzameling zorgde weer voor vaak 
spectaculaire biedingen en uitstekende opbrengsten, waarbij in de zaal soms op bijzonder levendige wijze tegen elkaar werd opgeboden! 

Mocht u ook iets buitengewoons te verkopen hebben, lever dan in voor onze komende 

115'̂  FELZMAA/Nveiling 
31 mei tot en met 3 juni 2006 

Wij zijn in Nederland van 815 en 2431 maart 2006 en bezoeken u graag  belt u ons op! 

op , Jg 

°eïoop ^«v^zit iai lGiSS' ULRitH FËLZMANN 
BRIEF l A R K E N  A U K T I O N E N 

tiWmtfh.'—j ^ ■■ ■"■■ .w— SM 

40210 DÜSSELDORF • IMMERMANNSTR. 51 
FON 0049 211550 440 • FAX 0049 2115504411 
w w w . F e I z m a n n . d e • I n f o @ f e I z m a n n . d i 
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1x175,

2x180,

3 ( x )  

4(x) 95,

5(x) , 

6x525,

7(x) 30,

71A(x) 48,

8x88, 

9(x) , 
10(x),

11(x),

12(x),

13(x)6,

14(x) 65,

15(x)4,

16(x)45,

17(x)15,

18(x)125,

20(x) 15,

21 X 38,

22 X 40,

23(x)110,

24 X 220,

25x48,

26(x),

27(x),

28(x),

29 X 525,

30b/33a30

34/36x17,

37x15,

38x15,

39 X 34,

40 X 40,

41 X 20,

42 X 77,

43 X , 

44 X , 

45 X 54,

46x135,

47 X 250,

47A X  , 

48 X 475,

49x125,

50/55x12,

56/76x410 
76BX110,

61bx44,

61c X 310,

77 X 30,

78 X 56,

79x125,

80x525,

81x18,

82/83 X 9,50 
84/86 X 48,

87/89 X 7,

90/94 X 6,

95 X 7,50 
96 X 9,

9 7 x 1 8 

98 X 29,

99 X 72,

100x150,

101x475,

101PX650,

102/03x34 
104x95,

105x95,

105PX150,

106x2,

107/09x38, 
108a X 

Nrs, NVPK 

15,— 
12,50 
68,— 

8,— 
4,— 

3 6 , 

1,50 
18,— 

2,— 
14,— 
1 0 , 

38,— 
58,— 

2,— 
27,50 

1,50 
32,— 

6 , 
27,50 

7,50 
1,— 
1,50 
2,50 
2,50 

22,— 
2,50 
5,50 

19,50 
60,— 

 2,— 
4,— 
1,— 
1,— 
2,50 
2 — 
6,80 
3,75 

10,— 
38,— 
7,50 
9,50 

75,— 
7 8 , 

275,— 
60,— 

1,— 
 1 8 , 

17,— 
49,— 

3 5 0 , 

—,50 
1,75 
4,— 

4 2 5 , 

— 10 
9,— 

31 ,— 
4,— 
3,— 
6,— 
5 , 

16,— 
9— 

2 2 , 

18,— 
475,— 

,— 
 4,50 

75,— 
75,— 

135, 

1,— 
 1,50 

12,50 

, X = one 
zonder gom of nag 
BIJ opdractit boven 
contant Aanbod ge 
Geen winkel, bezoe 

ROSENDAEL 

110/13 X 
114/20 X 
119B+Cen 
121/28X 
129 X 
130 X 
131 X 
132/33 X 
133 A X 
133 Bx 
134/35 X 
136/38 X 
136/38 (0) 
139/40 X 
141/43X 
144/48 X 
149/62 X 
163/65AX 
163/65BX 
166/68 X 
169/76 X 
171 Px 
177/98 X 
199/02 X 
199/02ax 
203/07 x 
208/11 x 
212/19 X 
217AX 
220/23 X 
224 X 
225/28 X 
229/31 X 
232/35 X 
236AX 
236BX 
237 X 
238/39 X 
240/43 X 
244/47 X 
248/51 X 
252/55 X 
256 X 
257/60 X 
261/64 X 
265/66 X 
267/68 X 
269 X 
270/73 X 
274/77 X 
278 X 
279/82 X 
283/86 X 
287/88 X 
289/92 X 
293/95 X 
296/99 X 
300/04 X 
305/09 X 
310/12 X 
313/17 X 
318/22 X 
323/24 X 
325/26 X 
327/31 X 
332/45 X 

346/49 X 

350/55 X 
356/73 X 
371 X 
372 X 
373 X 

NEDERLAND 
o n g e b r u i k t / g e o ru l k t 

o o k P l a a t f o u t e n 
v a n a f 3 0 % n 

5,50 
17,— 

510,— 
20,— 
19,50 

130 , 

124,— 
44,— 
4 8 , 

60 — 
20,— 
74,— 
72 50 

6,— 
8 , 

15,— 
120,— 
155,— 
1 5 5 , 

5,50 
3,50 

8 8 , 

136 , 

7,25 
95,— 
15,— 
7 , 

28,— 
54,— 
10,— 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
1 9 , 

22,— 
68,— 
2 0 , 

22,— 
42,— 
1 8 , 

11,— 
4,90 

29,50 
16,50 
12,— 
12,50 
7,50 

17,80 
19,50 
14,40 
14,— 
12,— 
4,— 

11,— 
3 , 
8 — 
6,— 
7,50 
2,50 
5,50 
7,50 
3,0 
4,40 
5,50 

12,— 

144,— 

14,— 
70,— 
18,— 
2 2 , 

21,— 

jebr met plakker, xx = 
3gomd, geen teken of 
€ 150, f ranco levenr 
Idig voorzover de voo 
k gaarne na telef afs 

J.H. ACK 
21121 HH LÂ  

356 a/d X 40,— 
356 c(o) 14,50 
356 d(o) 16,— 
374/78 X 5,— 
379/91X 4,50 
392/96 X 2,— 
402/03 X 4,75 
402/03B X 78,— 
474/89 X 40,— 
518/33 X 75,— 
534/37 X 275,— 
550/55 X 18,— 
556/60 X 29,— 
592/95 X 33,— 
Roltanding 
R1/18X 225 , 

R 19/31 X 90,0 
R 32+cert —,— 
E 33/56 X 134,— 
R 46 X 45,— 
R 55 X 25,— 
R56x 18,— 
R 57/70 X 52,— 
R 71/73 X 72,— 
R 74/77 X 30,— 
R 78/81 X 14,— 
R 82/85 X 1 5 , 

R 86/89 X 18,— 
R 90/93 X 26,— 
R 94/97 X 26,— 
R 98/01 X 2 2 , 

ook losse waarden 
uit Rolt series 
leverbaar 
Luclitpost 
1/3x 17,50 
4/5 X —,75 
6/8 X 19,50 
9 X 9,50 
9Ax 10,50 
12/13 X 210,— 
12(0) 58,50 
13(0) 58,50 

oude postz.boekjes 
aulomaatboekjes 
prijslijst op aan

vraag 

Brandkast 
1/7 X 440,— 
(goedgecentreerd) 
1/7 X 390,— 
(matiggecentreerd) 
Dienst 
1/8 X keur 115,— 
1/8 (C) keur 125,— 
9/15(0) 25,50 
16/19X 48,— 
16/19(0) 19,50 
25/26 (0) 8,— 
Internering 
1 X keur 95,— 
2 X keur 60,— 
Porto 
1/2 X 155,— 
1/2 (X) 55,— 
2B(o) 21,— 
3/12(0) 57,— 
13,26x 110 , 

13/26(0) 3 0 , 

20 los (0) 20,— 
27 III X 17,50 
28 III X 75,— 

postfris zonder plak 
(o) mooi gebr 

ig , boven € 300 ,  /

rraad strekt Postgiro 
praak 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. C 

e t t o 

31/43 X 77,— 
37 a X 78,— 
Plaatfouten 
14 P (0) 64,— 
75P(o) 11,— 
87 P (0) 2 0 , 

93 Px 18,— 
101 Px 650,— 
102 P (X) 60,— 
102 P (0) 3 0 , 

113 Px 9,— 
137 P XX 75,— 
139 PI XX 25,— 
141 Px 2 1 , 

149 P X 49,50 
213 Px 84,— 
218 P(o) 44,— 
221 P (0) 6 , 

207 P XX 70,— 
207 P X 42,— 
243 P X 72,— 
247 P (0) 40,— 
292 P2 X 30,— 
300 Px 10,— 
303 Px 12,— 
310 PI XX 1 0 , 

317 P XX 32,50 
317 Px 21,— 
313 Px 10,— 
331 Px 40 — 
331 P (0) 24,— 
336 P XX 31,— 
375 PI XX 12,50 
376 P XX 18,— 
377 P blok XX15,

378 P blok XX 20,— 
403 Px 3 5 , 

408 P blok XX10,— 
414 PI 
strip XX 14,— 
454 P X 6,50 
472 P blok XX10,— 
497 P XX 10,— 
497 P1 X 8,— 
497P2XX 10,— 
509 P XX 14,— 
507 Pix 10,— 
507 P2x 1 4 , 

507 P3x 15,— 
510P2XX 7,50 
510P3XX 8,— 
512 PI XX 12,— 
514P2XX 20,— 
514 PI XX 20,— 
541 PI XX 50,— 
533 P (0) 40,— 
543 P X 27,50 
543 P(o) 12,— 
543 P 3 XX 3 0 , 

556 P X 25,— 
565 P blok XX 30,— 
567 P XX 48,— 
567 P X 40,— 
658 P XX 32,50 
661 P XX 22,— 
683 P XX 9 , 

686 P XX 9,50 
686 PI XX 9,50 

686 P2 XX 9,50 
691 P XX 32,50 
725 P X 20,— 

ker (x) ongebr 

2% korting voor 
271040 

1204823966 

16e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 180 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld 
I 

1e Dag emissies Duitsland 

en talrijke andere landen 

Speciale beursstempel & postv^^aardestuk 

Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

Europese kampioenschappen 
voqr thematische filatelie i' 

G e r e d u c e e r d e e n t r e e v o o r 
N B F V  l eden 5 ,  E u r o ! 

Verheugd u o p de w e r e l d Deutsche P o s t ^ 
van de postzegels PHHATEUE 

Öffnungszeiten: 4./5. Mai 1018 Uhr  6. Mai 1017 Uhr 

Veranstolter: Jan Billion ■ Messeagentur • Postfach 108 254 • 40863 Ratingen 
Telefon 1̂  49 (0) 2102/5 06 75  Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes, Max., Brief, Ansichtkaarten of EDBalbums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van €21,50 tot €27,50 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €5,30 
Nr. 7873 (Ans.k.) 

per 10 stuks € 5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 

beschermcassettes informeer 
bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010414 30 77*Fax 010414 94 99 

Portvrije toezending handel € 75, netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt €25, incl. BTW 

mailto:info@briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de


Na onze ZêëP SUCeësvoiie JubiielllflTOiling 
de verrassende meiveiiing vol bijzonderheden 

VEILING 601 
15, 16 en 17 mei 2006 

x^yi£'j 
X ' 'S 

e^- /̂c; MonEL Pp 4 

GOUVERNEMENTS POST- EN TELEGRAAFDIENST. 
DaKtcckeniitßstct ipel 

I N e d c r l a n d s c h - l n d i é t ' ^ / / ' J ^ ^ ^ T * 

B e w i j s v a n t e r p o s t b e z o r g i n g 

' V f 'V'"'&ƒ''^.-^^^-pftWwt 

PN MON 
— ^ 

l^ar-^ /7 

X ^ / 1/// . ̂ .fê ,̂ /4^/ 
/ ^ 

fli:''/Ja./t^/i 

ef^/i^^/^ 

Onder de hamer komen o.a. (zie ook wvwv.vandieten.com): 

De gebruikelijke oorspronkelijke, niet in elkaar gezette nalatenschappen 
Spannend buitenland, waaronder Engelse koloniën in Afrika, Egypte, Syrië en 
klassieke zegels van Europa 
Nederland met wederom veel foutdrukken en variëteiten 
Speciaalcollectie naamstempels op emissie 1852 
Uitgebreid Japanse bezetting en Indonesia Interim 
Mooie afdeling postgeschiedenis van Nederland & Overzeese RijksdelerS 

U wilt bij de verkoop van uw collectie ook profiteren van het grote en 
internationale klantenbestand dat door ons sedert 1892 is opgebouwd? 

U bent van harte welkom bij Van Dieten Postzegelveilingen! 

Hl 

Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 
tel . (010) 284 55 60 fax (010) 284 55 65 / info@vandieten.nl 

http://wvwv.vandieten.com
mailto:info@vandieten.nl
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POSTFRIS 

CBtnr 

5055 
81 
8283 
8486 
8789 
9094 
95 
96 
97 
102103 
104105 
106 
107109 
110113 
114120 
129 
132133 
134135 
136138 
139140 
141143 
144148 
166168 
169176 
177198+C 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 

267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 
293295 

300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349+ C 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392396 
397401 
402403 
402b403b 
405421 
428442 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 

AANBIEDINGEN NEDERLAND \ 

prils 

43,50 
62,50 
17,00 
poa 

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

160,00 
540,00 

4,75 
195,00 

14,60 
57,00 
59,50 

155,00 
66,00 

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

24,50 
47,00 
22,25 

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

385,00 
59,00 
89,50 

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

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

8,50 
16,50 
29,75 
18,10 

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

165,00 
1,50 
7,25 

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

10,50 
205,00 
675,00 

12 45 
5,75 

12,20 
1,25 

36,00 

POSTFRIS 

cat nr prijs 

556560 58,50 
561562 6,60 
563567 18,75 
568572 24,00 
573577 15,00 
578581 17,85 
582 1,80 
583587 13,25 
588591 6,00 
592595 65,00 
596600 8,50 
601 0,50 
602606 16,50 
607611 10,50 
612616 13,00 
617636 8,75 
637640 22,00 
465/634b 9,25 
641645 20,50 
646 1,50 
647648 3,00 
649653 10,50 
654 0,65 
655659 14,50 
660 1,00 
661665 9,00 
666670 11,25 
671675 24,00 
676680 8,00 
681682 78,00 
683687 8,00 
688692 10,00 
693694 3,95 
695699 5,00 
700701 12,00 
702706 10,50 
707711 13,25 
715719 7,50 
720721 0,75 
722726 10,50 
727728 10,50 
729730 1,25 
731735 6,00 
736737 2,50 
738742 11,50 
743744 4,50 
745746 3,75 
747751 10,25 
752756 6,30 
757758 0,25 
759763 4,00 
764765 0,80 
766770 4,00 
771773 1,60 
774776 11,00 
777778 1,50 
779783 3,20 
784785 0,80 
786790 4,00 
791 0,70 
886888 7,75 
886888 dan m 
vellen van 10 74,50 
889893 1,25 
894898 1,75 
899 3,50 
901905 1,80 
906907 1,95 
909911 1,00 
912916 2,30 
917 6,00 

POSTFRIS 

cat nr pnjs 

920924 2,00 
927929 1,90 
932936 3,00 
937 6,25 
965969 3,55 
975977 1,20 
978982 3,10 
983 12,70 
985989 4,50 
992995 2,10 
9961000 2,10 
1001 7,50 
10031006 2,25 
10121014 0,90 
10151019 1,70 
10201023 2,30 
1024 5,65 
10261029 2,05 
10321035 1,85 
10381041 2,20 
1042 6,90 
104310453 1,35 
10461049 2,00 
10521054 5,95 
1052 paar 7,50 
10591062 1,50 
1063 2,55 
10681071 1,45 
10791082 1,35 
1083 1,85 
10851088 1,30 
10981102 2,20 
1098a1102a 2,20 
11031106 1,30 
1107 1,80 

POSTZEGEL-

BOFKif^ 

1 3,50 
2 5,20 
3 1,55 
3A 2,00 
4 1,40 
5 1,25 
6A 3,20 
6B 86,35 
6C 29,50 
6D 27,30 
6E 5,40 
6EF 1,40 
6FFP 4,40 
6FFQ 19,00 
7 A 1,90 
7B 1,90 
7BF 3,75 
8A 5,25 
8B 5,75 
8C 29,00 
8AF 5,35 
8BF 13,20 
8CF 36,50 
9A 8,25 
9B 95,45 
9D 67,70 
9E 55,35 
9F 67,70 
9G 21,35 
9H 10,50 
9AF 6,25 
9CF 39,00 
9DF 58,00 

Ik garandeer U 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

De complete prijslijst 
staat ook op: 

www.postzegelhoes.nl 
met vele koopjes en 

speciale aanbiedingen 
Maandaanbieding maart 2tU6 

Postfris NEDERLAND ff* on 
SERIE 568-572 VOOR: IO,OU 

POSTFRIS 

car nr pnjs 

VERVOLG BOEKJES 

9EF 95,45 
9FF 67,75 
9GF 19,10 
9HF 4,50 
10A 7,10 
10AF 5,85 
10BF 12,25 
11 AF 7,25 
11BF 7,50 
12A 10,50 
13A 12,00 
14A 3,75 
14B 3,75 

Onderstaande series 
GESTEMPELD 

Frankeerzegels 
(een lileme greep) 
8486 39,00 
177198 SI 50 
203207 14,20 
212219 247S 
244247 27,00 

Roltanding 

118 215,00 
1931 68,00 
32 poa 
3356 127,00 
5770 48 00 
7173 82 00 
7477 31 50 
7881 14 50 
8285 13 25 
8689 15,50 
9093 24,50 
9497 21,25 
98101 19 50 

Luchtpost 

68 7,00 
1213 137,50 

Port 

27 19,00 
28 92,00 
3143 86,00 
42 26,50 
43 41,00 

Internering 

1 130,00 

Dienst 

18 145,00 
915 31,00 
1619 22,50 
2024 2,80 
2526 8,15 
2740 5,10 
4143 0,60 
4458 8,50 

Telegram 

1 24,50 
2 22,00 
3 7,50 
4 112,00 
5 20,00 
6 7,00 
7 poa 
8 14,00 
9 14,00 
10 21,00 
11 24,00 
12 245,00 

Post-pakket 

1 2,70 
2 30,00 

Postbewijs 

17 270,00 

Staat de door U 
gewenste serie met in 
deze advertentie? De 
ruimte IS helaas met 
toereikend om alles op 

GRATIS PRIJSLIJST 
LIST VOOR U KLAAR 

"DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!II!!!! wwm.postzegelhoes.nl \ 

'Of 
NEDERLAND 

■v

Tel: 077  35 
Giro. 
Bank 

aanvraag gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels van 
NED INDIENIEUWGUINEACURA(AO/ANTILLENARUBANED SURINAME 

■r^~.^r^.^r^_^r^.,^rK^^r^_^r^^_r^..._.r^_^r^ 
POSTZEGELHANDEL 

HET POSTZEGELHOES M^ 
(Eig.Hans Mans) ^^VV 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarkt, Centrum) ^ ^ ^ ^ ^ 
5911 HM Venio Winkel op maandag gesloten ^ ^ 

■>.y'~^j'~^y'~^y'^y'>,./'~^j'~'^j'~^j'—>^ 

1 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

346 82 65 FRANCO 
10 77 01 766 LEVERING 

_^ 
Sa 
S 
C, 
/"̂  \3 

* fa 
B.g.g.Tel.: 06209 66 876 

Internet, www.postzegelhoes.n l 
Email' info@postzegelhoes.nl 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Inkoop & Verkoop 
Bel voor een reële prijs! 
Postzegels  Munten 

Bankbiljetten 

Kantooradres: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

T:0] 86571366  E:info@deruiterbv.ni 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

NIEUW VAN MICHEL 
CEPT catalogus 2006 in kleur 
Incl. hoofdstuk over thema 50 jaar 
Europazegels € 36,

^ ' % ^ Munten catalogus Duitsland 2006 €17,80 
^'*.fe^P rV vanaf 21 april: 

I ' DuitslandSpeciaal 1/2006 in kleur € 58,

DuitslandSpeciaal 2/2006 in kleur € 58,

EuroMuntencatalogus € 5,90 
Oostenrijk Speciaal 2006 in kleur € 34,

ZwitserlandLiechtenstein Speciaal 2006 in kleur € 34,

Privatpostmarken Speciaal 2/2006 (moderne Privatpost) € 32,

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 

www aufderheide nl email aufderheide@hetnet nt fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te 
bestellen, 
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen 

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.postzegelhoes.nl
http://wwm.postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
mailto:info@deruiterbv.ni
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Postfioorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
'Filatelie' bevat  buiten verantwoor
delijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen 
NBFV en de NVPH informatiepagina's. 
'Filatelie' verschijnt omstreeks het 
midden van elke maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.n! 
Website: mii;u;.jilütelie.u's 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 03653 84 880 
info@biireaudetroye.ni 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 0251310405 
Email: aboservke@aho\and.n\ 
Website: u;iDu;.abo!and.n! 

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

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement kunt 
u zich  met uitzondering van België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€22.70 (Nederland), €36.20 (buiten
land, standaard) of €58. (buitenland, 
priority). Een individueel abonnement 
kan per de eerste van een willekeurige 
maand ingaan; het loopt minimaal een 
jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €23.70. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeid duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaar^an^ 
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 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
33.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 
■174/175 

Keuringsresultaat zeldzame tandingen Jubileumemissie 1923 

Verzamelgebied Nederland 

.176 

.176 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn  jaargang 55  maart 2003 

Postwaardes tukken 

.178/179 

180 

. 182 /183 /184 /185 

. 186 /187 
Czeslaw Slania: kunstenaar op de vierkante millimeter 

Postzegelboekjes 
. 188 /189 /190 

Kunstenaar 
Deze maand 

is het een jaar 
geleden dat de 

wereldberoemde 
graveur Czeslaw 
Slania overleed. 
J.C. Adriaansen 

uit Assen kijkt 
terug op de 

imponerende 
carrière van deze 

kunstenaar. 

188 

Bondspagina's 

Maximafilie 

. 192 /193 

.194 /195 

Informatiepagina's van de NVPH 

Wij lazen voor u 

Filatelistische evenementen en stempels 

De Nederlandse vlag: inspiratiebron voor velen 

Vervalsingen herkennen 

.196 Vals' 210 
198/199 

2 0 0 / 2 0 1 

2 0 4 / 2 0 5 

. 2 0 6 / 2 0 7 / 2 0 8 / 2 0 9 

210/211 
ZAG: afgesloten gebieden nu ook filatelistisch afgesloten 

Nieuwe uitgiften 

Bon voor kleine annonces 

212/213 

2 1 4 / 2 1 5 / 2 1 6 / 2 1 7 / 2 1 8 / 2 1 9 / 2 2 0 / 2 2 1 

221 
Thematisch panorama 

Kleine annonces 
. 2 2 2 / 2 2 3 / 2 2 4 

2 2 6 

jgijii^^ggrggging^ 
De aquarel op onze voorpagina, gemaakt 
door J.A. Langendijk, toont het feestelijk 
onthaal dat de Franse troepen bij de 
Rotterdamse Oostpoort, op 21 januari 1795, 
kregen. Fier wappert de Nederlandse vlag 
 blauu)u;itrooii!  van de molen De Noord 
(verbrand in 1954). Aad van der Kuijp belicht 
de herkomst van onze nationale driekleur, 
die als een inspiratiebron voor velen dient. 

Advertentieinde^^^ 
Ackermann 156 
Alexander, postzh 203 
Antwerpfila 162 
Apeldoornse Postz.handel 172 
Auf der Heide 158 
Bijl, van der 226 
Brabantse pos tz en m.v. 181 
BredenhofPostzegelimport 227 
Bruin, J.J. de 203 
DAVO 203 
Dieten, van 157 
Dutchstamp 165 
Felzmannveiling 155 
Herscheit Ron pzh 203 
Hertog, Karel den 173 
Hollandse, De 202 
Hollands Glorie 164 

Het hoeven 
natuurlijk niet 

altijd Nederlandse 
zegels te zijn die 
worden vervalst. 

Henk van der 
Vlist richt de blik 

ditmaal op de 
andere kant van 

het Kanaal: op 
Engeland dus. 

Afgesloten 
Ze liggen op 

een bijzonder 
afgesloten plek, 

de Zollausschluss
gebiete. En nu 

zijn deze ZAG's 
ook nog eens 
filatelistisch 

afgesloten! 
Franse Hermse 

informeert u 

212 

Huls.J.B.A 181 
Hunter 172 
Importa 161 
Kienhorst pzh 166 
Leopard!, postz.v. 177 
Lodewijkpzh 166 
Lokven 176 
Mastrigt, van Safe 156163 
Meinhardt 166 
Mondial Postz.v. 163 
Nederlandse Postz.v. 154 
Neef, N. de Postzh 160 
Nijs, W i m d e 172 
Overijsselse Postzv. 197 
Postbeeld 203 
Postmunt 166172 
Poststempel 158 

Postzegclbeurs Essen 156 
Postzegelhoes, Het 158 
Postzegel Partijen Centrale 191 
Rietdijk 228 
Rijnmond, postz.v. 168169 
Ruiter, De 158 
Sandafayre 181 
Schoming, pzh 172 
Smits Philately 225 
Spijkenisse pzh 181 
Stamps DNS 160 
Tieman, Willem 170171 
Triest, van, Postzen munth 164 
Vergossen, Ruud 203 
Verzamelbeurs, Utrecht 177 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

IS9 

JEXm Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltiidschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uitfleuersuerbond NUV 

Groep ui tgevers voor vak en w e t e n s c h a p Nederlands __ __ 

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

mailto:info@biireaudetroye.ni


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN MAART 2006 

4847 LUXEMBURG: Schaubek band{NIEUW) met standaard voordrukbladen { goede 
staat) met een hele mooie (an)gebruikte collectie 1852-1967 veel complete series 
incl Dienst en Port Totale catw 3 270,00 nu 227,50( ZIE 20 KLEURENFOTO'S OP 
ONZE WEBSITE) 
5538 SURINAME DAVO LUXE VOORDRUKALBUM BLANCO KLEMSTROKEN INCL 
CASS, NW STAAT NW PRIJS 73,00 MET DAARIN EEN WERKELIJKE SUPERCOLLECTIE 
1873-1975 VEELAL ONGEBRUIKT EN POSTFRIS DEELS GEBRUIKT FRANKEERZEGELS 
OP 14 STUKS NA COMPLEET LP OP 10 NA COMPL EN PORT OP 6 NA COMPLEET" 
BIZAR HOGE CATW WAS 595,00NU 495,00 ( KLEURENFOTO'S WEBSITE) 
5577 ZWITSERLAND oud Schaubek voordrukalbum, red,staat (vnl zwarte klem
stroken) met een prima collectie periode 1861-1967 vnl gebruikt vanaf 1882 ZEER 
GOED GEVULD catw 1 600,00 Nu 235,00 
5582 AUSTRALIA DAVO standaard voordrukalbum, red/goede staat met een 
mooie vnl gebruikte collectie 1913-1993 flink wat zegels/series zijn dubbel verza
meld ( dus gebruikt en postfris) tevens een aantal blokken/vellen en wat Antartica 
(ZIE DIVERSE KLEURENFOTO'S WEBSITE) hoge catw Nu 175,00 
5739 RUSLAND/SOV UNIE 6 dikke stockboeken { a64 pajma = totaal dus 384 pag
ina's") met een pracht collectie ca 1884-1991 vnl gebruikt, maar ook heel wat 
DUBBEL ( dus zowel gebruikte alsmede postfris!!) incl heel veel blokken. Totaal 
dus vele lOOOen zegels en dat voor slechts 495,00M" (VANDAAG 450,00"!!) 
5806 ROEMENIE DAVO stockboek type NERO G 64 zwarte bladzijden, NW STAAT 
met daarbij een SUPERCOLLECTIE 1868-1940 ZEER GOED GEVULD (ON)GEBRUIKT 
o a goed klassiek aanwezig maar ook heel veel series jaren 20/30 ( o a 161/176 
gebr, 197/207 ong, blok 1,12 etc etc ) ZIE 29 KLEURENFOTO'S OP ONZE WEBSITE 
EEN PRIMA INVESTERING i " ! Nu 375,00 
5829 REP.SURINAME- DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstrokenSi cass In nw 
staat nw prijs ca 100,00 met daarin geheel postfrisse collectie ( 99% compleet") 
1975=1991 incl de vellen catw 1 400,00 Nu 175,00 
5858 HONGARIJE ca 3000 verschillende gcbruikt/postfris/ong, heel veel series , 
daarbij 2 z g.a.n Fil-I-Safe stockboeken a 32 zwarte bladzijden SUPERKOOPJE: 
Nu 75,00"! 

5986 NEDERLAND. Importa Juweel/luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, bor
deaux rood incl cass nieuwstaat, nw prijs ? 88,00 met daarin een SUPERCOLLECTIE 
1852-1958 vnl gebruikt, iets ongebruikt en 
Postfris (o a Legioenblok 402b) Frankeerzegels op ca 20 stuks na compleet " , Port 
en Luchtpost ook zeer goed vertegenwoordigd Totale cataloguswaarde 4 400,00 
Nu 645,00 ( 28 KLEURENFOTO'S OP WEBSITE) 
6008 SPANJE. 4 DAVO luxe (nw type) voordrukalbums incl. cass blanco/crystal 
klemstroken NIEUW STAAT nw prijs ? 375,00 met een prima collectie 1860-1993 
voor 1945 schaars gevuld (vnl gebruikt) daarna heel goed gevuld gebr/postfris en 
vanaf ca 1978 tot en met 1993 bijna compleet postfris incl ca 40 blokken! I En 
6 Aut boekjes HOGE CATW Nu 495,00 
6049 DDR 3 DAVO Luxe voordrukalbum +cass, met blanco klemstroken prima 
staat nw prijs 325,00 met een voor 99% complete merendeels postfrisse collectie 
1949-1990 (blokken op 4 na compleet) ZEER HOGE CATALOGUSWAARDE Nu 595,00 
6060 ISRAEL 4 DAVO LUXE VOORDRUKALBUMS, BLANCO KLEMSTROKEN INCL 
CASSETTES NIEUWSTAAT NW PRIJS 350,00 MET EEN SUPERCOLLECTIE 1948 tot 
DECEMBER 2004, geheel postfris zonder plakker bijna alles full tab ( oa Nos 1/6) 
ZEER GOED GEVULD ( vanaf 1952 zo goed als compleet) EXTREEM HOGE 
CATALOGUSWAARDE Nu 725,00 
BELGIË 1 luxe LINDNER T-voordrukalbums met blanco klemstroken, prima staat 
nw prijs ' 252,00 met een prachtcollectie 1849-1956 (on)gebruikt en postfris, heel 
goed gevuld incl 14 blokken catw 3 600,00 nu 475,00 ( ZIE 20 KLEURENFOTO'S) 
6080 NED.INDIE+NNC NAGELNIEUWMN VERPAKKING)DAVO LUXE VOORDRUKAL
BUM DEELI(BLANCO KLEMSTROKEN)+CASS, HEEFT GEKOST ' 69,00 MET DAARIN 
EEN WERKELIJKE SUPERCOLLECTIE VEELAL GEBRUIKT DEELS ONGEBRUIKT^ 
HOOFDNUMMERS OP ZES NA COMPLEET MISSENDE 260, 280,287/289,296 LP 
COMPLEETPORT OP NO 1 NA COMPLEET, DIENST COMPLEET NNG COMPLEET 
JAV HOOG/KOP & BEZ BUITEN OP 7 STUKS NA COMPLEET" GIGANTISCHE 
CATALOGUSWAARDEi" NU 645,00 ( ZIE 27 KLEURENFOTO'SjNN 

ONZE ADVERTENTIE VAN DEC 2005 (COMPLETE POSTFRISSE JAARGANGEN) 
ISNOGGELDIGIi" 

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

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

STAMPg 

GLOBAL STAIP DEALBtS" 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Diri< N. Sluis 

Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, Tlie Netlierlands - geen winl<el. 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@lietnet.nl - POSTBANK rek.nr 528501 

$TAMPg 

D | | 
GLOBAL STAMP DEALBtS* 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

Pzh. N. DE NEEF Aanbiedingen zolang de voorraad strekt NEDERLAND & O.G. 

Speciale aanbiedingen / partijt jes: 
F01. Prachtige startverzameling Indonesië, uitsluitend 

versctiillende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek Ruim 1000,- cat waarde voor slectits 8 5 -

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

F05. Prachtige startverzameling Rep Suriname, uitsluitend 
verschillende postfrisse complete series en blokken in 
stockboek Ruim 900,- cat waarde voor slechts 89 -

F06. Oud Suriname 1961/1975 compleet postfns 
(NVPH 354/653 en Luchtpost 33/59) voor 37 , -

F07. Aruba 1986-2005 compleet luxe postfris 269,-
F08. Ned Antillen postfris 1962/1980 compleet postfris 

(NVPH 323/675), cat waarde ca 250,- voor 35, -
F10. Nederland postfris superkoopje 1970 t/m 1996 

(geen bloks/boekies/langlopend) compleet voor 159,-
F11. Nederland alle 14 toeslagboekjes pfr (1983/1994) 25, -
F12. Nederland alle postfrisse blokken vanaf 1977 

t/m 1996 (1141/1701), 35 stuks postfris 49 , -
F13. Nederland restpartij 1977-1997 frankeergeldig 

(F250,-), grote variatie en 90% complete series 85 , -
F14. Nederland kerstvellen 1988-1996 (9 s t ) luxe postfris 39 , -
F15. Ned Antillen en Aruba 250 versch onbeschr FDC's 79 , -

Nederland speciale aanbiedingen 
onbeschreven * FDC's 
1968 Vm 1971 (nr 88/114) 22,00 
1972 t/m 1974 (nr 123/136) 19,00 
1975 t/m 1986 (nr137/240a) 21,00 
1987 t/m 1990 (nr241/278a) 21,00 
1991 t/m 1992 (nr 279/302a) 21,00 
• 2 5 jaar FDC's 1968/1992: 98,00 

glosse nummers o a 144A 12,00 
85 2,50 152 1,00 
93 1,00 153A 12,50 
95 1,10 378 0,90 

* (excl blokken t/m 1976) 
ovengens incl alle a-nummers 

Jaargangen FDC's onbeschr 
1993 nr 303/316 16,00 
1994 nr 317/330 21,00 
1995 nr 331/344 19,00 
1996 nr 345/358 23,00 
1997 nr 359/375 23,00 
1998 nr 376/395 28,00 
1999 nr 396/411 33,00 
2000 nr 412/428 44,00 
2001 nr 429/447 55,00 
2002 nr 448/475 65,00 
2003 nr 476/493b 59,00 
2004 nr 493c/08 57,00 
2005 nr 509/525 65,00 
ook los en in abonnement 

Ned.Anti l len en Aruba 
postfr is 

5,00 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 " 
2 0 0 4 " 
2005 " 
"excl pers 

12,00 
11,00 
14,00 
11,50 
12,50 
17,00 
12,50 
17,00 
23,00 
29,00 
30,00 
19,50 
33,00 
27,00 
39,50 
52,00 
59,00 
55,00 
53,00 
54,00 
73,00 
70,00 
79,00 
85,00 

10,50 
8,00 
9,00 

11,00 
12,50 
13,00 
12,50 
13,00 
14,50 
16,00 
15,00 
24,00 
17,00 
21,50 
19,00 
16,00 
14,00 
15,50 
14,00 
24,50 

; postzegels o a 
1536/37vel 17,50 

Ned. Antillen postfris gebruikt 
164/67 1,00 
168/77 7,50 
234/38 32,00 9,00 
239/43 25,00 5,90 

Rep Sunname, Indonesië 
Israel volgens Zonnebloem, 
Nederland volgens NVPH en 
buitenland volgens Michel 

Ned Antillen, Indonesië, 
Aruba en Rep Sunname ook 
in abonnement leverbaar 

Postfrisse jaargangen 
DDR Berli jn 

1957 
1964 t/m 1975 
1976 t/m 1981 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

10,00 
9,00 

13,00 
7,50 
8,00 
8,00 
9,00 
7,50 
8,50 

10,00 
11,00 
9,50 

11,00 
11,50 
10,00 
10,50 
9,50 
8,00 
8,75 

6,50 
39,50 
24,00 

1,00 
3,00 
3,70 
7,00 
5,00 
4,00 
3,00 
7,50 
2,50 
4,50 
5,90 
4,60 
4,40 
4,40 

11,50 
6,75 
9,00 
9,50 
8,50 
9,50 

14,00 
20,00 
12,50 

Op hoofdnrs volgens Michel 
Samenstellingen postfris: 
in complete verschill. uitgiften met 
een cat. wrd. van € 100,- of € 200,-
Nederland 15,00 33,00 
NedAnt 5,75 17,50 
Sunname 12,00 29,00 
Rep Sur 5,00 12,00 
Indonesië 6,50 14,00 
Berlijn 13,00 27,00 
BRD 13,50 27,00 
DDR 12,00 24,00 
Israel 11,00 22,00 

Bestellingen b v k schriftelijk (of fax 0523-610702) Tel 0523-614978 (vrijdag, zaterdag en maandag van 11 00-22 30 uur) 
Franco boven 50,- Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% korting 
Gratis prijslijsten op aanvraag van Nederland Ned Antillen Aruba, Suriname, Rep Suriname Indonesië en div buitenland 

Pzh. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

Ned Indie 
Jap. Bezetting 
Java 1943 
XX 1/4 7,50 
o 1/4 5,00 

Repoeblik Java&Mad. 
XX 23/24 
(X) 42 
(X) 44/45 
idem randblok 
(x) 44/45 
luxe serie met 
velrand en wm 
(x) 44/45A 

7,00 
1,50 
5,50 

19,00 

39,50 
in luxe paren (x) 

44/45 + A 
XX 46/47A 

47,50 
10,00 

Repoeblik Sumatra 
X 8/9 
(x) 22 
(X) 22A 
in blok van 4 
(x) 22A 

Indonesië one 
x 1/11 
X 33/38 
X 41/63 
X 101/06 
X 119/26 

27,00 
0,30 
9,00 

32 00 

ebruik 
65,00 
85,00 

225,00 
4,00 
7,00 

Indonesië postfris 
64/66 

760/85 
Blok 49/51 
Blok 52/54 
Blok 82/83 

2,75 
24,00 
40,00 
80,00 
66,00 

o mooi gebruikt 
(x) zonder gom 
X nette plakker 
XX postfris 

Aanbieding Rep. Suriname 

RS12. Samenstelling FDCs 
Luxe onbeschreven verschillende 

cal wrd ruim € 5 0 0 37,50 

Nederland 
mooi gebruikt 
191 
212/219 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
257/260 
261/264 
270/273 
274/277 
278 
296/299 
305/309 
350/355 
397/401 
495/499 
500/503 
508/512 
671/675 
886/888 
Velletjes 
gebruikt 
886/888 45,00 
Kerstvellen 
1988/1994 
7 st luxe 29,00 
1646 
1672 
1678+81 
1692/93a 
1706 
1720/21 
Ned. 
Plaatfouten 
o 102 P 22,50 
XX 171 P 85,00 
XX 403BP 99,00 
X 403BP 49,00 
XX 658 P 25,00 
XX 1042P 18,00 
XX 1052P 21,00 
XX 1136P 8,00 
XX 1444P1 
boekblok 95,00 
o 1988P 35,00 
ook andere nummers 

10,00 
17,00 
16,00 
12,50 
20,00 

9,00 
13,00 
9,50 
8,50 
6,00 
5,00 
2,50 
1,50 
1,50 
0,50 
0,75 
0,55 
0,60 

12,00 
2,00 

9,50 
17,00 
22,00 
31,00 

8,50 
7,70 

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


A r MPORTA's HELDERE KIJK 

O P VERZAMELINGEN 

kunstieder • goudopdruk • scharniersleuven • ronde hoeken • off white papier • zegels afgebeeld • Howid klemstroken 

IMPORTA B V Postbus 301 5400 AH Uden *tel 041 3 26 59 73 *fax 041 3 26 67 20 emai l info@importa nl *www importa nl 

Bezoekt U ook onze stand op de Antwerpfila op 1 en 2 april 20062 ^ P 
(Uitgebreide postzegel beurs voor de verzamelaar onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen ^ 



ntwerpfila 
NIPA 

1 en 2 april 2006 

Internationale Postzegel- en Muntenbeurs 
antwerp e^po 
Bouwcentrum 
Jan Van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen (België) 

www.nipa.be 
info@nipa.be 

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

info: 
NIPA vzw - Bordink 35 - B-2170 Merksem 

tel.: 0032 3 644 37 37 
fax : 0032 3 644 38 38 
Filatelie in samenwerking met NIPA 
biedt u 50% korting op de toegangsprijs 

Met deze bon 50% korting op de toegangsprijs 
op zaterdag 1 of zondag 2 april 2006 

naam 
adres 
postnr gemeente 

- - ^ - j 

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


y 
Holland 

'Kolli 

MONDIAL 
PÖSTZEGELVEILINGEN 

On/e %oIgendf veiling \ ind l plaats op 

i posizegeiveiiing in //aiencentrum vvesepe \ 
Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
I Vrijdag 14 april t/m Donderdag 20 april. J 

Wederom een ëvtra grïrte vcilfn"'. Vee! f(>|jncininiers Nederland en 
buitenland, gespecialiseerd Nederland en ().(;. op tandin^, t>pes enz. 
Groot aanbod stempels op /egels en poststukken Nederland en O.G. 

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 
U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, \oordat U 

een beslissing neemt, l '« verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in on/e luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

INZENDING DAGFXIJKS MOGELIJK 
'Laat il zijn'' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Srinkgreverweg 13-15 7413 A \ l)F\ I-M FR Fel 057(1-631224 Fax 0570-6362^ 

Umdcii 

AVw ViiiL 

Ongetand velletje Centenary of Rotary International 
Viering 100 jarig bestaan "1905-2005" 
Nu te bestellen in Nederland het ONGETANDE vel van 10 zegels van 
de uitgifte 100 jaar Rotary International 1905-2005. Oplage slechts 
10.500 genummerde exemplaren. Alleen verkrijgbaar bij het toegangs
bewijs van de "Australian Expostition 2005 Pacific Explorer". Uiterst zeldzaam! 

Mr 
•MMr t\Mt\ -̂ jtt IK«-' 

0 3 9 7 / 1 0 5 0 0 M. 

Wij hebben via een goede relatie uit Australië de 
hand weten te leggen op enkele van deze zeer 
schaarse velletjes. In Australië werd en wordt er 
om gevochten. Voor de echte liefhebbers bij ons 
nog beperkt te verkrijgen. 

Best.nr.AU05.RoOn € 69,50 
Maximaal 1 exemplaar per persoon. 

Te bestellen bij: 

VctW h\cmtVV^Ooms & Stamps Rotterdam 
Botersloot 62-64, 3011 HJ Rotterdam • tel.010-4143077, fax.010-4149499 

Email : in.nnastriqt@wxs.nl internetsite : www.coins-stamps-rotterdam.nl 

Af te halen in de winkel te Rotterdam of per post plus verzend-en administratiekosten ad € 7,50 met verzendbiljet Voor vaste klanten directe verzending met factuur en 
acceptgiro, voor nieuwe klanten alleen toezending onder vooruitbetaling van € 74,50 of door directe toezending van het velletje plus REMBOURSKOSTEN van € 9,50 

file:///indl
file:///oordat
http://Best.nr.AU05.RoOn
mailto:in.nnastriqt@wxs.nl
http://www.coins-stamps-rotterdam.nl


Tostzegel- en CMunthandel van Triest bv 

Verzamel teiÉ 
lamel van Je B i|«])eii 

„y-vj-oTXjTV'^-J'^^ incl. bloks, 

^ . „ s t Israel P ° f ; ^ .Ttg-.tte ^948 t/m 1953 

' -"nr'arg"e° P'^-P^"' - .. .. 1986 € 37,|0 baar. Vraag r ^^^^ 

1954 
1955 € 
1956 ^ 
1957 * 
1958 < 
1959 ' 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 

l 3,45 
Ê 5,70 
g 43,00 
€ 20,50 
€ 21,60 
€ 27 J 5 
€ 19.35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 

1970 
1971 
1972 
1973 € 
1974 € 
1975 € 
1976 € 
1977 « 
1978 < 
1979 < 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

12,50 
18,85 
13,65 
: 12,50 
? 3,45 
l 5,00 
g 6,80 
€ 8,40 
€ 11,25 
€ 6,80 
€ 13,60 
€ 14,75 

17,75 
28,40 
25,00 
; 34,25 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 € 
1992 € 
1993 € 
1994 € 
1995 * 
1996 < 
1997 ' 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 

• Indien u een abonnement neemt ontvangt u de nieuwe 
\ uitgiften tegen nieuwtjesprijs. 

Dus voordeliger dan op de lijst wordt vermeld. 

• Tevens ontvangt u gratis Nederlandse vertalingen in kleur 
over de nieuwste postzegels van Israël. 

• Voor het opbergen van deze vertalingen hebben wij een 
prachtig album + cassette + bladen voor slechts € 14,80 

• Bij een aankoopbedrag van tenminste € 45 ontvangt u 
ter kennismaking de nieuwe catalogus geheel gratis. 

• Diverse aanbiedingen van l\lederlandse postzegels en 
munten. Vraag de gratis prijslijst aan! 

• Wij verzenden alles franco met mooie frankering. 

Molenstraat^ 83, 6712 C T Ede, .o t e l . ( 0318 )618074 co fax (0318) 651344 
E-mail: postz.triest@hetnet.nl 

50,00 
38,65 
40,95 
38,65 

: 37,30 
l 34,25 
g 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€ 44,35 
€ 52,95 
€ 54,90 
€ 49,80 

Postzegel- en muntenhandel 

„̂ ^̂ 1 HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Tel. 023 - 5477444 Fax 023 5291605 

Bank 683112619 Giro 4208936 

INKOOP 
VERKOOP 
TAXATIIE 

WERELD 
NIEUWTJES 

DIENST 

NED.ANTILLEN 2005 R E P . S U R I N A M E 2 0 0 5 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer.nl 

jaar 

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

Totaal 

Aruba 

25,00 
23,00 
20,00 
20,00 
23,00 
25,00 
23,00 
40,00 
26,00 
35,00 
32,00 
26,00 
23,00 
25,00 
23,00 

379,00 

Ned-
Antill. 

40,00 
54,00 
48,00 
38,00 
58,00 
41,00 
57,00 
83,00 
95,00 
99,00 
75,00 
90,00 

116,00 
116,00 
125,00 

1095,00 

Suri
name 

75,00 
83,00 
81,00 

112,00 
135,00 
123,00 
129,00 
117,00 
139,00 
89,00 

112,00 
103,00 
113,00 
108,00 
148,00 

1595,00 

Indo
nesië 

87,00 
56,00 
63,00 
84,00 
56,00 

119,00 
129,00 
69,00 
97,00 
68,00 
89,00 
59,00 
56,00 
58,00 
56,00 

1095,00 

Port Betaald Zegels 
Zegels 1 t/m 21 compleet € 6,50 
Port Betaald FDC 
Pbz 1 t/m 9 compleet € 22,50 

lOw 

Jaargangen 

Alderney 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Duitsland 
Guernsey 
Isle Of Man 
Jersey 
Luxemburg 
Nederland Davo - basis 
Nederland Velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenrijk 
Suriname 
Vatikaan 
Zwitserland 

2004 

30,00 
125,00 
23,00 
22,00 
75,00 
48,00 
89,00 
72,00 
34,00 
60,00 
77,00 
71,00 
79,00 

148,00 
55,00 
57,00 

2005 

29,00 
113,00 
30,00 
34,00 
92,00 
57,00 
90,00 
83,00 
45,00 
59,00 
69,00 
79,00 
75,00 

136,00 
59,00 
52,00 

1w 

Blok 
Blok 
8w 

Bloemen 
brugparen 
Haan 
brugpaar 
Haan 
Kon.Beatrix 
Gebouwen 
2x in vel (Brugpaar) 
v.Gogh 6w 
2x in vel (Brugpaar) 
v.Gogh Blok 
Otrabanda 4w 
2x in vel (Brugpaar) 
Fruit lOw 
brugparen 
WNF 4w 
2x in vel (Brugpaar) 
Kinderzegels 4w 
brugparen 
Kerstzegels 
brugparen 
Muziek 
brugparen 
Glas in Lood 
brugparen 

4w 

6w 

3w 

16,00 
33,00 

1,30 
3,00 
4,60 
8,50 
8,50 

17,00 
6,00 

12,00 
5,00 

10,00 
20,00 
12,00 
25,00 
11,50 
23,00 

7,00 
15,00 
8,00 
17,00 
9,90 

21,00 
5,00 

11,00 

gingen voorbehouden Portokosten niet inbegrepen 

Vlinders 12w 
2x in vel (Brugpaar) 
Teddyberen 12w 
2x in vel (Brugpaar) 
Zeilschepen 6w 
2x in vel (Brugpaar) 
Orchideeën 12w 
2x in vel (Brugpaar) 
UPAEP 2w 
2x In vel (Brugpaar) 
Blok UPEAP 
Vogels 12w 
2x in vel (Brugpaar) 
Kinderzegels 2w 
2x in vel (Brugpaar) 
Kinderzegels blok 
Treinen 2w 

22,50 
45,00 
22,50 
45,00 
13,00 
26,00 
19,75 
39,50 

9,50 
19,00 
8,20 

24,50 
49,00 

6,00 
12,00 

5,80 
4,50 

Eerste Dag Enveloppen 
NEDERLAND 2005 

509 
510 

51 la/b 
512a/b 

513 
514 
515 
516 
517 

Spoorwegzegels België 

164 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

vel 
in carnet 
in carnet 
m carnet 
in carnet 

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

2001/2005 Totaal € 79,00 

Aanbied ing 

Provincie - velletjes 
Postfrls in Garnets 
Compleet 12 stuks : 

"Mooi Nederland" 

€99. 
Provincie - velletjes gestempeld 
Alle 12 velletjes met originele 
Provincie-Tour afstempeiingi _ _ 
(in Garnets) % 9 9 . " 

Complete set van 
10 Blokjes € 4 9 . 5 0 
Nijmegen en Nederland 
Nr 1 en 2. Apart verkrijgbaar. 

Samen nu voor € 30.00 

3,30 
1,90 
6,80 
7,20 
1,90 
6,40 
8,50 
2,60 
2,60 

518 
519a/b 
520a/b 

521 
522 

523a/b 
524a/b 

525 
(23st) 

3,10 
6,80 
6,80 
3,00 
5,00 
5,80 
6,80 
1.80 

79,00 
Serie Molenreeks FDC's 

"Mooi Nederland" 

alle 10 FDC's compleet € 3 2 , 5 0 

(Beperkte voorn 

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

mailto:postz.triest@hetnet.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.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.dutchstainp.nl. 

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

Leven n gs voorwaarden 
Kwaliteit Posttris,/onder 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: 06 - 55 36 88 38 

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


slee. 

W 
inclusief verzending 

Meer dan duizend pagina's op een CD/ROM dat is de jaargang 2004 van Filatelie. 
Dankzij de zoekfuncties van Acrobat Reader kunt u gemakkelijk het onderwerp of 
thema vinden dat u zoekt Niet alleen de redactiepagina's, maar ook alle advertenties 
zijn op de schijf te vinden Plus de eerste aanvulling op de CD/ROM 'Handboek 
Nederlandse Poststempels' van Cees Janssen Belangstelling? Maak dan tien euro 
over op Postbankrekening 7069681 n v Penningmeester Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht De CD/ROM wordt u dan binnen enkele weken 
franco thuisgezonden Vergeet niet, uw adres btj uw overschrijving te vermelden, ook 
als u gebruik maakt van Girotel of MIjnPostbank nil 

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 ! 

J r A j l T y f \ X j ^ V^ lkJrJv JEf d X V d JCfJEiJi^^ 

KLEINE ANtlONCE ZIE DE BON 
IN DIT BLAD 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

# 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

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 

WWW.KIENH0RST.COM "P.W.Melnhardr 

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: 
insülinde@wanadoo.nl 

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

Telefoon 070 365 22 27' 
Fax 070 365 18 85 

E-mail pwmeinhardt® 
collectura.com. 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

IVlichel Europa CEPT 2 0 0 6 in kleur 36,00 

OBP België & Gebieden 2006 in kleur 25,00 

,Yvert West-Europa 2 0 0 6 
catalogus West Europa deel 1 Landen A-E 2006 in kleur 38 00 
catalogus West-Europa deel 2 Landen H-P 2004 in kleur 31,00 
catalogus West Europa deel 3 Landen P-Y 2004 in kleur 31,00 
Nieuwtjescatalogus hele wereld 2005 in kleur 19,90 
ook jaren 1998 t/m 2004 nog leverbaar elk 17 50 

Gibbons spec. cat. Australië 2006 in kleur 37,90 

Fischer spec. cat. Polen 2006 in kleur 24,90 

Domf i l O l y m p i s c h e Z o m e r s p e l e n 2 0 0 6 

I Eindelijk nieuw: wereldcatalogus Olympische Zomerspelen 2 delen 
I 1500 blz +in kleur (maart/april) ca 80,00-100,001 
l wereldcatalogus Olympische Winterspelen 2002 in kleur 32,00j 

|Lwww.coilectura.coiif 
^ o s t g i r o 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077'' 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke-' 
lijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkeltijden- dinsdag t/m vrijdag 10 00 -17 00 zaterdag 10 00 -14 00 

http://www.postmunt.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:linde@wanadoo.nl
mailto:kienliorst@planet.nl
http://collectura.com
http://www.coilectura.coiif


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

In onze 59^ veiling - 8 april a.s.- komt een belangrijk 
aantal intact gelaten verzamelingen van de gehele 
wereld, losse nummers en betere series onder de hamer. 
Extra aandacht verdient een zeer uitgebreide 
verzameling pre-cancels van de USA in 65 insteekboeken 
en 35 albums, alsmede een uitgebreide verzameling Japan 
met o.a. blok 1. Daarnaast diverse, nagenoeg complete 
verzamelingen Nederland, etc. 
Een afdeling partijen en nalatenschappen in dozen zal, 
zoals gebruikelijk, ongelimiteerd worden verkocht. 
Door overmaking van €10,= op postgiro 46 00 298 ontvangt u 
onze goed verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 
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Enkele resultaten uit de 54̂ ^̂  veiling 

Tax 8 0 , -
Opbrengst 140,-

Tax 130,-
Opbrengst 100,-

Tax 50 , -
Opbrengst 160,-

Tax 45 , -
Opbrengst 60,-

Tax 10, -
Opbrengst 24, 

Tax 20 , -
Opbrengst 28,-

Tax 500 , -
Opbrengst 725, 

Tax 30 , -
Opbrengst 110,-
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Collectie Macao Tax 900 , -
Opbrengst 1400,-

1 1 ' « » 

Collectie Malta Tax 700, 
Opbrengst 975, -

Tax 800 , -
Opbrengst 975,-

Tax 200 , -
Opbrengst 250, 

Tax 20 , -
Opbrengst 85, 
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POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Enkele kavels uit de komende veiling 55 (19 en 20 mei a.s.) 

REGISTEREQv 
Fragile, Wi lw 
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Engels p w s met bijfr Tax 40, 
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176 J>yJ<miJi -^"Vrtct^ 50 

Hew^orA'oTy : j Scott 18 
zonder gom 

Tax 30 , -

Tsjechische veldpost 2de W O Tax 40,-

wmmtm 

Saarland postfris Tax 45, 

E27 onbeschreven met dubbeldruk Tax 80, 

Finland Mi 19 m paar Tax 20,- Suriname postzegel 
met ALBINA Tax 20, -

Enschede-A op nr 3 
schaars Tax 400 , -

Brits Honduras S G 24 
cat £ 5000 (oplage 60 
met eert ) Tax 2800, -

50 Rappen m blok van acht Tax 30, - Coll betere postfrisse series cat £ 4000 Tax 1000, 

U kunt nog (uitsluitend goed) materiaal inleveren voor deze veiling tot en met 
eind maart. Voorschotten zijn mogelijk. Wij halen uw collectie/handelsvoorraad 

of doubletten ook aan huis bij U af (ook m het buitenland). 
En natuurlijk kunnen gemteresseeren een GRATIS catalogus (volledig in kleur) 

op aanvraag toegestuurd krijgen. 
Postzegelveiling Rijnmond, Westewagenstraat 60, 3011-AT Rotterdam 

tel: 010-2130986 fax: 010-2131730. Email: rynmond@xs4all.nl 
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILEM TIEMAN: "AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 2002 provincievelletjes 1 t/m 12 complete sene postfris 
in presentatiemapjes cat w €200,— Nu €75,— 

2) NEDERLAND FDC's E 62 tot en met E 252a luxe onbeschreven comple
te verzameling (manco nr.129a)cat.w.€ 762,— Nu: €100,— 

2a)NEDERLAND POSTZ.MAPJES 1982/1993 nrs.1 t/m 116 100% com
plete verz. cat w € 528,65, postk prijs € 203,92 Nu: €125 . 

3) NEDERLAND roodfrankeringen etc grote partij €150,— 
4) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken van A 

tot Z zeer gevarieerd (ruim 28.000 strookjes) € 155,— 
5) NEDERLAND en Overzee tot 1940 O: charmant, goed gevuld Avro

album w.i o a. 134/135, 346/349 etc , div kw/aliteiten € 175,
6) NEDERLAND FDC's 1964 tot en met 1994 (E62 tot en met E330; manco 

nr.129a) verz. onbeschreven (cat w € 1.076,65). Nu: € 195,— 
7) NEDERLAND 1969/1989 complete postfrisse collectie 1969 1989 

hoofdnrs. mol gelegenheidsboekjes en kinderblokken compl. volgens 
Davo deel 3 luxe album (gratis bijgeleverd) cat w €824,— Nu: €195,— 

8) NEDERLAND 1999/2004 0 gestempelde compl. jaarcoll. in orig verp 
(cat.w ca €552 ,  ) . Nu: € 2 2 0 , 

9) NEDERLAND POSTZ.BOEKJES (automaatboekjes) 1964/ca.2001 
O verz incl. doubl €250,— 

10) NEDERLAND 1872/ca 2000 "rijp en groen" fantastische partij vol 
avontuur, mol oud/ouder materiaal, hoge waarden, vele complete 
ongest./resp. postfr. senes, onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc , 
etc. cat.w ruim € 4 000, — ; prachtkoop, vriendenprijsje € 295,— 

11) NEDERLAND postz.mapjes nrs 1 tot en met 255b 100% compleet 
1982 tot en met 2001 272 stuks cat.w € 1.391,40 postkantoorprijs € 
504,92 (= f 1.112,70) Spotkoopje, nu slechts' € 2 9 5 , 

12) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ 1 /6 1995 tot en met 
juni 2004; complete, luxe coll. onbeschreven cat.w. € 1.053,20 plus 
gratis luxe albums. Nu: €395,— 

13) NEDERLAND engrospostje postfrisse eurozegels, voor frankering, 
vanzelfsprekend toeslag NIET geteld (nominaal €503,50) Nu: €395,— 

14) NEDERLAND ca 1872/2000 grote supergezellige uitzoekpartij 
ongeplukt "rijp en groen" incl veel nuttig en bruikbaar materiaal 
(cat.w. ca €6.000,  ) Nu: € 4 5 0 , 

15) NEDERLAND P.T.T.mapjes 1 tot en met 317 compleet cat w. 
€ 1 789,65 Nu € 4 7 0 , 

16) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 100% compleet € 5 0 0 , 
17) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken van A 

tot Z zeer gevarieerd, ook wat bneven en vele ongebruikelijke en exclu
sieve strookjes (ruim 120 000 strookjes) € 650, — 

18) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfris in onginele verpakking 
100% compleet 1976/2005 plus suppl. 1982/1994 (cat w ruim 
€ 1 700,  , zie blz.459 van NVPHspec cat.2006) Nu: € 700, 

19) NEDERLAND FDC's etc (1" dag enveloppen), topverzameling uitslui
tend EXCLUSIEVE en zeldzame enveloppen, ook voor en meelopers/ 
Anrs en vele andere specialiteiten Zeer geschikt om een standaard 
collectie  hoe leuk die ook is  een bijzonder cachet te geven. 
Belangnjke prachtkoop incl. talloze zeldzaamheden (ca.500 
BIJZONDERE enveloppen) Koopje' € 7 2 5 , 

20) NEDERLAND 1852/ca 1910. belangrijke partij gestempeld; grote aantal
len, absoluut ONuitgezocht op stempels, plaatfouten etc smikkelen en 
smullen voor specialist/avonturier € 730,— 

21) NEDERLAND 1852/ca.2000 partij/coll om uit te zoeken incl vele com
plete ongestempelde resp postfnsse senes, insteekboeken, albums, 
zakjes, doosjes, verz , restanten etc , etc "njp en groen" absoluut onge
plukt op plaatfouten, stempels etc , ook Overzee, buitenland, cat w ruim 
boven de € 18 000, — ; supergezellige ramschpartij waann mooi klas
siek en vele goede vooroori compl romantische series zoals Olympiade 
1928, Salve Hospes, Goudse Glazen, hoge waarden Konijnenburg en 
Juliana Enface etc , etc Spotkoopje! € 750,— 

22) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 (xx) ten dele in 
vellen/veldelen nominaal (plakwaarde) ruim f 3.000,—(€ 1 361,—) van
zelfsprekend toeslagen NIET geteld Nu €850,— 

23) NEDERLAND 1945/2004 O postz verz. 100% compleet gestempeld 
plus vele, vele extra's zoals velletjes, boekjes etc , etc. (cat w ruim 
€3.500,  ) € 8 5 0 , 

24) NEDERLAND FDC's E30 tot en met E510 zeldzaam mooie luxe 
onbeschreven complete collectie plus vele extra's (cat.w ruim boven 
de € 3 000,) Nu € 9 5 0 , 

25) NEDERLAND en buitenland: firmaperforaties € 1.050, — 
26) NEDERLAND postzegelboekjes (automaatboekjes) 1964/2002 

(1 tot en met 81) 100% compleet € 1.200,
27) NEDERLAND frankeergeldig: 5000 postzegels, zeer gevarieerd, ten 

deleinvelletjes/veldelen van 80 cent (nominaal f 4.000,— (€ 1.815,12) , 
toeslagen vanzelfsprekend NIET geteld Nu: €1.250,— 

28) NEDERLAND FDC's El tot en met E30100% complete verz , eerste 13 
stuks met fotocert (cat € 5 649,50) Nu €1 .950 , 

29) NEDERLAND 1945 t/m 1980 (xx) postfrisverz in luxe Leuchtturm
album incl 518/537, port en Lpl 2/13 (cat.w. ca. € 5 000, — ,810 zegels 
en 19 blokken) Nu €2 .000 , 

30) NEDERLAND roltanding 1925/1933 (xx) luxe complete verz postfris 
zonder pi  manco nr 32  (cat.w € 3 680,  ; 100 zegels) € 2.300, 

31) NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/2001 engrospost zeer 
geschikt om voordelige en fraaie frankeringen te maken en studie, abso
luut ONUITGEZOCHT op varianten, foutdrukken, telblokjes etc (nomi
naal f 7215, — (€ 3 274,—) , vanzelfsprekend toeslagen zoals b v op de 
zomerzegelsboekjes periode 1983/1994 NIET geteld, ook goede boek
jes uit de 6 en 9 sene. Spotkoopje' Nu. € 2.350,— 

32) NEDERLAND grote puntstempelverzameling €2.450,— 

33) NEDERLAND periode ca 1940/2005 fantastische coli oven« z.g speciale 
verzamelgebieden veelal in luxe albums zoals o.a Davo, PTTkaartjes, 
mamimumkaarten, PTTmapjes, kinderbedankkaarten, speciale velletjes 
o a Amphilex '67 postfris, FDC's, carnets, boekjes etc, etc , etc. uitslui
tend mooie luxe kwaliteitscollectiesi Oorspronkelijke aanschafwaarde 
ruim €25 000,— Belangrijke, waardevolle koop (totaal in ruim 100 al
bums!) nu in eén keer in de voordeelaanbieding' Niet te geloven € 2.500,— 

34) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfns penode 1978/2003 incl. 
suppl. Engros/beleggingspost van deze leuke jaarcollecties, in de voor
deelaanbieding (zie NVPH spec cat Nederland 2006 blz.459) 
cat w. € 8.549,50 Nu €2 .800 , 

35) NEDERLAND velletjes van 10 penode 1967/2005 groot aantal luxe 
kostbare Davoalbums met luxe complete postfrisse velletjes incl. vele 
betere o.a. Amphilex'67, verhuis, sesamstraat etc, etc Deze engros
post uitsluitend geteld op nominaal € 3.780, — Niet te geloven, nu alles 
in een keer in de voordeelaanbieding € 3.000,— 

36) NEDERLAND 1852/2005 O belangrijke verz. gestempeld w.i. vele 
topstukken, ook doubletten etc; vele zeldzame zegels zitten er in aan
tallen in, onuitgezocht op tandingen, plaatfouten, stempels etc. 
Topobjecti € 3.500,— 

37) NEDERLAND 1977/2001 frankeergeldige postzegels plakwaarde 
€ 10 200, — toeslagen vanzelfsprekend niet geteld, ook veel vellen/vel
delen onuitgezocht op plaatfouten etc. Nu: € 6.500,— 

38) NEDERLAND tot 1939 (xx) ■ unieke voorraad postfris zonder plakker incl 
doubletten, de grote topstukken met fotocert (cat.w € 40 488,—). 
Nu € 18.000,

39) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad verzamelingen, zeergeschikt 
voor handelaar/veilinghouder, geldbelegging etc € 48.000,— 

40) AFRIKAANSE LANDEN ca.1890/1980 coll./partij ten dele in insteekboe
ken incl veel schaars en ongebruikelijk matenaal €300,— 

41) AZIATISCHE LANDEN: waanzinnige partij/coll. in ca. 30 insteek
boeken incl klassiek en veel bruikbaar materiaal (vele duizenden en 
duizenden) €795,— 

42) BELGIË ca 1950/1990 unieke verz. van uitsluitend zeldzaam en 
ongebruikelijk matenaal mol vele topstukken. Belangrijke prachtkoop; 
dit IS een coli, waar iedere grote Belgieverzamelaar zeer gelukkig mee 
isi € 7 5 0 , 

43) BELGISCH CONGO etc: grote coll./partij om uit te zoeken €350,— 
44) BOLIVIA: coll./partij € 2 9 5 , 
45) DUITSLAND (Bund, W Berlijn etc , etc.) penode ca 1945/2002 giganti

sche avonturenpartij onuitgezocht op foutdrukken en specialiteiten 
mol talloze complete series, blokken etc, etc. ENORM hoge cat waarde' 
Nu: € 2 0 0 , 

46) DUITSE RIJK 1872/1945 leuke partij om uit te zoeken € 2 2 5 , 
47) DUITSLAND ca 1872/1904 coll./partij om uit te zoeken, mol veel pnma 

matenaal, ook staten, gebieden, talloze complete senes, ook postfns, 
hoog genoteerd en zeldzaam matenaal (cat.w. ruim € 10 000,—) 
Nu € 4 8 0 , 

48) DUITSLAND Bundespost 1949/1960 (xx) Michelnrs. 111 tot en met 
345 postfrisverz 100% compleet (cat.w. ca. € 6 000,) €2.800,— 

49) ENGELAND & Geb. (in de ruimste zin des woords) veelzijdige hoogst inte
ressante partij om uit te zoeken w i. naast type massagoed, ook mooi klas
siek, talloze complete postfrisse series, blokken, boekjes, hoge en hogere 
waarden etc , etc Een droom van een partij, ongeplukt, die zeer zorgvul
dig, uitgezocht dient te worden ENORM hoge cat waarde € 395,— 

50) ENG.KOL.&GEB. penode ca 1850/1980: 2 uitpuilende koffers vol met 
collecties, partijen, zakjes, insteekboeken, restanten etc , etc incl top
materiaal en talloze goede complete series, hoge waarden etc, etc. 
Nu € 6 9 5 , 

51) ENG.KOL.&Geb.: droompartij/coll in ca 40 albums/insteekb incl veel 
interessant, zeldzaam en opwindend materiaal € 4.550,— 

52) ESTLAND/Baltische Staten etc: coll./partij zowel oud als nieuw 
€ 2 5 0 , 

53) FAROER vanaf 1975: gigantische partij/collectie, zeer gevarieerd mol. 
vele specialiteiten. Spotkoopje' € 300,— 

54) GEHELE WERELDverzameling penode ca.1870/1955 (Oldtimer, div. 
kwaliteiten, zonder grote topstukken in 2 albums € 275,— 

55) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verz en partijen, vrij
wel alleen courant en goed verkoopbaar materiaal, geschikt voor postze
gelhandel, rondzendverkeer, ruil, opzet wereldverzameling/themacoll. 
etc,, etc. Verk.waarde € 4.000, —; cat w hier natuurlijk een veelvoud van 
(vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan 
5%) Spotkoopje' € 9 5 0 , 

56) GEHELE WERELD penode ca 1950/2004 coll. incl. doubletten 1 e dag 
enveloppen etc , veelal onbeschreven mcl vele ongebruikelijke landen 
en vele, vele topstukken, een droom van een collectie zeer gevarieerd 
(ruim 8.000 stuks)! Nu: €3 .000 , 

57) GEHELE WERELD: verz mol doubletten, ook mooi klassiek in ruim 250 
albums, ook vele, vele extra's (ruim 300.000 zegels) € 5.500,— 

58) GEHELE WERELD: grote voorraad collecties, zeer gevarieerd, ruim 200 
alb incl. vele ongebruikelijke landen & veel postfns €8.500,— 

59) GEHELE WERELD ca 1840/1980 unieke verzameling in ruim 900 al
bums/msteekboeken, "rijp en groen" mcl. vele oude topcollecties en zeer 
veel klassiek/romantisch materiaal "once in a lifetime" € 15.500,— 

60) INDIA (klassiek & modern) fantastische coll./partij waann veel zeldzaam 
en ongebruikelijk materiaal, ook ranteiten, poststukken, Indische klein
stateri, curiosa etc , etc Hoogst interessant topobject' € 1.250,— 

61) ITALIË ca 1850/1990 koffer met verz., coll., zakjes, insteekb , dozen mcl 
veel waardevol en zeldzaam matenaal, ook talloze complete postfnsse 
senes € 900, — 



62) ITALIAANSE KOL.enGEB.: grote, belangrijke coll./partij met zwaarte
punt - in waarde - op mooi vooroorlogs matenaal € 5.000,— 

63) LUXEMBURG: grote partij/coll € 2 2 0 , -
64) NED.INDIE: grote coll./partij om uit te zoeken, waar een hoop franje en 

sjeuigheid aanzit, ook poststukken, collecties, restanten etc, etc. 
Belangrijke koop! €2.500,— 

65) NED.NW.GUINEA 1950/1962 (xx) 100% compl. pfr-verz. cat.w. 
€ 289,30,106 zegels € 135,-

66) NED.NW.GUINEA: omvangrijke, veelzijdige coll./partij om uit te zoeken 
incl. historisch interessant en zeldzaam materiaal, bneven, kaarten, 
postw.-stukken incl. kostbare topstukken etc, etc Belangrijke, hoogst 
interessante prachtkoop! € 800, — 

67) PORT.KOL.&GEB.: verz. oven« in insteekboeken €300,— 
68) RUSLAND postwaardestukken etc. ca.1890/1990 bijzonder interes

sante prachtcollectie mcl. veel zeldzaam en ongebruikelijk histonsch 
matenaal (ca. 400 stuks) € 500,— 

69) RUSLAND ca.1866/2000 enorme verzameling in 15 insteekboeken 
w.i. talloze betere en zeldzamere zegels en series Prachtkoop! €900,— 

70) SAAR 1920/1959 mooie verzameling €300,— 
71) SKANDINAVIË penode ca.1850/2000 colL/partij ten dele in insteek-

albums, zakjes, dozen incl. talloze complete postfnsse senes, abonne
menten etc , etc. Oorspronkelijke aanbiedingspnjs per onderdeel ruim 
€ 18.000,—, cat.w. hier natuurlijk een veelvoud van, incl. mooi IJsland, 
Aland, DWIndie, Groenland etc , etc Niet te geloven nu alles in eén koop 
in de voordeelaanbieding: € 2.500, — 

72) SPAANSE KOL.&GEB.: partij/collectie € 1 5 0 , -
73) SURINAME & Rep.Suriname: coll./partij nalatenschap om uit te zoeken 

incl. exclusief en zeldzaam matenaal merendeels postfns (in 12 albums/ 
insteekb etc). Oorspronkelijke aanschafwaarde: €2.800,—. Nu alles 
voor een fractie van de aanschafwaarde € 350,— 

74) SURINAME 1873/196030-bladiginsteekboek €3 .800 , -
75) TURKIJE ca 1920/1980: zeer bijzondere vnjwel uitsluitend postfns-

verzameling waann veel zeldzaam en ongebruikelijk matenaal o a. 
Bienfaissance incl. vele van de allergrootste topstukken en vele, vele 
ranteiten €3.500,— 

76) TURKIJE foutdrukken (xx): periode ca 1940/1970 postfns unieke 
verzameling uitsluitend zeer spectaculaire misdrukken, geheel of gedeel
telijk ongetand, paar tussen de zegel ongetand, misferforaties etc, etc 
(ruim 200 zeldzaamheden) € 5.500, — 

77) URUGUAY: coli/partij mei. mooi klassiek € 2 0 0 , -
78) VATICAAN 1929/ca.1990 fantastisch partij om uit te zoeken, overw. 

postfns zonder plakker incl. vele goede senes en blokken € 255, — 
79) VER.EUROPA 1956/2000: leuke partij om uit te zoeken incl. vele post

fnsse complete senes, leuke koop voor een vriendenprijsje! € 220,— 
80) VER.EUROPA ca.1956/2004 gigantische, belangrijke, veelzijdige 

coll./partij incl vele postfnsse senes ook vellen/veldelen; overal worden 
zeer hoge prijzen gevraagd en betaald; bij ons gaat alles voor 'n kleine 
pnjs de deur uit in één koop: € 2.550, — 

81) VER.STATEN van Amerika: leuke, veelzijdige coli /partij ten dele in al-
bums/insteekboeken etc. €1.250,— 

82) ZUID AFRIKA en Geb. etc grote partij vol goed matenaal "rijp en 
groen" incl klassiek om uit te zoeken €1.000,— 

83) ZUID-en Midden Amerika: mooie, grote partij €325,— 
84) ZWITSERLAND ca.1850/1980 collectie/partij € 2 0 0 , -
85) ZWITSERLAND FDC's: verz luxe onbeschreven incl doubl, en veie, ve

le topnrs. (cat w. ruim €2 .500 , - plus-plus). Nu. €395,— 
86) DIEREN (thema) wereldnatuurfonds verz. in vier bekende groene 

banden, nu voor een een fractie van de uitgifte-prijs' € 120,— 
87) DIEREN (thema) WNF de grote verz. in 8 banden € 325, -

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

ZIJN DOORGAANS MET FILATELISTiSCH 

88) AANTEKENSTROOKJES Nederiand: partij om uit te zoeken, zeer ge
varieerd (ruim 15 000 stuks). Nu. €110,— 

89) ANSICHTKAARTEN etc. penode ca 1910/2000 zowel oud als modern 
matenaal (incl vooroorlogs) . Fantastisch leuke partij voor uitzoeker, we
derverkoper etc incl. filmsterren, sporten, popgroepen, talloze motieven 
etc, etc (ca 10 000 kaarten) € 3 0 0 , -

90) ANSICHTKAARTEN Nederiand watertorens: verzameling €425,— 
91) ANSICHTKAARTEN etc. penode ca.1900/2000 zowel Nederland als 

buitenland - oud - nieuw - gefrankeerd - ongefrankeerd etc, etc. 
Veelzijdige, zeer en zeer interessante verz. incl. vele motieven, fantasie, 
topografie Nederland in vele oude en oudere zw/w, ontwerpers incl. vele 
betere, zeldzame en kostbare kaarten en talloze courante, gezochte en 
goed verkoopbare kaarten (ca. 8500 stuks; ook cunosa zoals boeken
legger, vloeiblad etc, etc) Hoogst interessante koop! Nu. € 875,— 

92) ANSICHTKAARTEN etc. thema molens Nederiand ook watermolens. 
Mooie verz. van A tot Z €1.250,— 

93) ANSICHTKAARTEN etc. (zowel oud en oudere als modern) periode van
af ca 1900 uitzoekpartij "rijp en groen" zowel met als zonder postzegel, 
kleur en zw/w, vele landen maar overwegend Nederland topografie, incl. 
vele goede zw/w dorps- en stadsgezichten. Belangrijke, zeer gevaneer-
de uitzoekpartij/prachtkoop incl. veel topmateriaal geschikt voor vele 

doeleinden studie, handel/wederverkoop "pleasure and profit", veiling
houder etc. (ruim 5.000 kaarten) € 1.300, — 

94) ANSICHTKAARTEN Nederiand penode vanaf ca. 1900 vrijwel uitslui
tend dorps- en stadsgezichten incl vele, vele topstukken en zeldzaam
heden, ook fotokaarten, spectaculaire stoomtrams etc, vele kleine 
plaatsjes etc (ruim 4 000 kaarten) € 2.500,— 

95) ANSICHTKAARTEN Nederland periode hoofdzakelijk ca 1900-1935 
coli topografie, bestaand uit vnjwel uitsluitend zeldzame en ongebruikelij
ke TOPKAARTEN o.a. veel fotokaarten van kleine plaatsen, kleine en klei
nere plaatsen, straatjes, volkstypen, kermiskaarten, stoomtrams incl. zeld
zame stations, incl. talloze spectaculaire schoonheden (mim 1.000 top-
kaarten. vrijwel uitsluitend ongebruikelijke zeldzaamheden') € 5.000,— 

96) BIBLIOTHEKEN (oude & oudere prentbriefkaarten) unieke topverza-
meling opgezet van A tot Z incl. vele klassieke zeldzame en waardevolle 
stukken (ruim 1 000 stuks, vrijwel allen verschillend) € 900,— 

97) BOOGSCHIETEN: fascinerende verz. o.a. op oude ansichtkaarten, 
postzegels, ex libns etc, etc incl klassieke zeldzaamheden € 150,— 

98) DAMMEN: erg leuke coll. van dit gewilde thema o.a. op prentbnefkaar-
ten, ook incl enkele items thema schaken €270,— 

99) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: uitzoekpartij zeer gevaneerd 183 
stuks € 1 7 5 , -

100) MILITARIA (oude ansichtkrtn etc.) mooie veelzijdige collectie €225,— 
101) MUNTEN Gehele Wereld: fantastische partij "rijp en groen" om uit te 

zoeken incl. vele exotische landen mooi klassiek, vele goede zilveren 
munten en zeldzaamheden. Fundgrube! € 225,— 

102) MUNTEN Nederiand vanaf ca 1850: fantastische coli /partij om uit te 
zoeken, zeer gevarieerd "rijp en groen" incl. veel zilvergeld, alsmede ve
le betere en zeldzame munten ENORM hoge cat.w.! Nu: € 295,— 

103) MUNTEN/penningen, carnets, eurosets etc, etc. Gehele Wereld: 
opruimingspartij w i muntsets, ook vele in de sfeer van Franklin-Mint 
etc, etc oorspronkelijke uitg-prijs ruim € 10 000, — Nu' €700,— 

104) MUNTEN Nederland (alsmede wat buitenland en Overzee) -gigantische 
coli /partij om uit te zoeken, boordevol betere munten en veel avontuur 
o a mooi en ongebruikelijk klassiek materiaal halve centen, centen, twee 
en een halve centen (de plak) , stuivers/rond en vierkant, dubbeltjes, 
kwartjes, halve guldens, rijksdaalders etc , etc , etc Belangrijke, zeer in
teressante en waardevolle prachtcollectie, spotkoopjel Nu: € 900,— 

105) MUNTEN zilver Gehele Wereld penode vanaf ca. 1850 grote collectie 
waann vele zeldzame stukken € 1.250, — 

106) MUNTEN goud Nederiand en buitenland: beleggingspostje (volgens 
lijst) prijs naar gewicht van de bekende gouden munten (o.a. tientjes pe
node 1875/1933 etc , etc.) meer dan 2 kg. Prachtige, klassieke, hoog
waardige, romantische gouden munten, alles ongineel en uit de tijd; met 
garantie, absoluut géén naslagen € 32.900,— 

107) PAARDEN/hoefijzers:TOP-collectiei €2 .550 , -
108) PAPIERGELD (bankbiljetten) gehele wereld periode ca.1910/1990 fan

tastische coll./partij waann vele verrassingen en ongebruikelijke biljet
ten, veelal in pnma kwaliteit. Koopje! € 295,— 

109) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode vóór 1941 verz incl. speciali
teiten etc (ruim 100 stuks; zeer fraaie art-déco ontwerpen destijds ge
slagen bij Rijksmunt) € 250,— 

110) SCHAKEN: leuke coll., zeer gevaneerd o.a. op oude ansichtkaarten 
etc, etc €155,— 

111) SIGARENBANDJES, lucifersmerken etc , etc penode vanaf ca 1900 
onvoorstelbaar interessante, veelzijdige coll./partij zeer gevarieerd, 
prachtig klassiek, vele zeldzaamheden in albums, zakjes, dozen etc , etc 
(vele duizenden en duizenden stuks, totaal ca 14 kg!'). Nu € 350,— 

112) SIGARENBANDJES: grote, belangrijke partij "rijp en groen" incl mooi 
klassiek in 2 uitpuilende koffers (vele, vele duizenden stuks). 
Koopje! €395,— 

113) SLUITZEGELS, vignetten etc: uitgebreide belangrijke verzameling met 
in waarde een zwaartepunt op romantisch klassiek matenaal van een 
grote schoonheid o.a. veel postzegeltentoonstellingszegels uit de 
penode ca.1910-1939 (uniek topobject, gehele wereld merendeels 
postfns zonder plakker, ruim 3.500 zegels) € 1.550, — 

114) STADSPOSTEN etc. Nederiand: partij/coll. om uit te zoeken incl. veel 
ander matenaal "dat met in een gewone catalogus staat" incl vele 
zeldzaamheden en veel ongebruikelijk matenaal en talloze complete 
postfnsse senes. Belangrijke prachtkoopi € 225, — 

115) STADSPOSTEN Nederland etc: mooie, grote, veelzijdige, hoogst 
interessante verz van "alles dat met in een gewone catalogus staat" 
zoals ook fiscaalzegels, vignetten etc, etc, etc. € 450,— 

116) TAFELTENNIS: leuke thema-coll. o.a. op oude ansichtkaarten € 270, — 
117) TELEFOONKAARTEN oven/v Nederland partij "rijp en groen" waann 

naast veel algemeen matenaal ook veel algemeen matenaal ook vele 
zeldzame en ongebruikelijke stukken en vele aantrekkelijke motieven 
(ruim 2.000 stuks). Spotkoopjel Nu: € 250,— 

118) VOGELS: leuke grote coll. o.a. op oude en oudere ansichtkaarten, ook 
mooie reclame-kaarten zoals Sluis zaadhandel, ten dele een begin ge
maakt met rubnceren, zo zitten er zeer fraaie coll. in zoals "uilen", 
"hop", roofvogels, lepelaars etc, etc. Zeer, zeer mooie, interessante 
collectie €350,— 

119) WIJN etc verz. etiketten, prentbnefkaarten, cunosa incl 
klassiek € 280,— 

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 
willemticman@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willemticman@yahoo.com


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 ! 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waann we de in de afgelopen penode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR . ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst 

Vrijblijvende iniiclitingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Bameveld ' 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.postmunt.nl


Postzegelhandel K. DGh H€RTOG MIAheh 

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

. . . . _ i - i 1 Lijntanding 

Dan zijn wij u gaarne van d ienst ! i24Kongenbruikt 

posWist 
SURINAME POSTFRIS 

Nummer 
4M7 
59 
69-86 
87-99 
104-110 
111-114 
130-136 
137-140 
146-149 
151-156 
179-182 
183-186 
187-189 
190-193 
202-205 
206-209 
214-219 
229-243 
244 
245-246 
247/8+1 p. 
249-256 
257-273 
274-275 
276-277 
278-279 
280-283 
284 
285-294 
295-296 
297-307 
308 
309-311 
312-315 
316 
317-320 
321-322 
323 
324 
325 
326-329 
330 
331-334 
335 
336-339 
340-344 
345-346 
347-348 
349-353 
354-360 
361-370 
371-375 
376-377 
378 
379-383 
384-385 
386-387 
388-389 
390-393 
394-395 
396-397 
398-402 
403 
404 
405-409 
410-413 
414417 
418 
419 

Prijs € 

36,~ 
7,50 

125,--
187,50 
495,-

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

43,— 
4,25 

11,50 
195,— 

0,55 
0,75 
8,— 
3,85 

18,~ 
0,80 
3 , -
7,50 

3 2 , -
0,40 

25,— 
3,— 
6,50 

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

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

€75,-

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
jaargangen 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar Prijs € 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + A NR('S) 
1974 + A NRCS) 
1975 + A NRCS) 
1976 + A NRCS) 
1977 +A NRCS) 
1978 +A NRCS) 
1979 +A NRCS) 
1980 +A NRCS) 
1981 + A NRCS) 
1982 +A NRCS) 
1983 +A NRCS) 
1984 +A NRCS) 
1985 + A NRCS) 
1986 + A NRCS) 
1987 + A NRCS) 
1988 + A NRCS) 
1989 +A NRCS) 
1990 +A NRCS) 
1991 + A NRCS) 
1992 +A NRCS) 
1993 +A NRCS) 
1994 +A NRCS) 
1995 +A NRCS) 
1996 +A NRCS) 
1997 +A NRCS) 
1998 + A NRCS) 
1999 +A NRCS) 
2000 + A NRCS) 
2001 + A NRCS) 
2002 + A NRCS) 
2003 + A NRCS) 
2004 + A NRCS) 
Alle nummers 

25 , -
9,~ 
5,~ 

1 1 , -
8 , -

15,— 
14,— 
1 1 , -
17, -
4 4 , -
3 4 , -
20 , -
18,— 
7,— 
6 , -
5,~ 
5 , -
5 , -
5 , -
8,~ 

10, -
10 , -
10, -
16,-
15,-
10,-
13,— 
16,-
23 , -
25 , -
25 , -
30 , -
3 4 , -
40,— 
5 4 , -
5 0 , -
6 2 , -
73 , -
73,50 
6 9 , -
6 4 , -

zijn 
ook los verkrijgbaar 
ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen 

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

14,— 
10, -
14, -
13, -
14.-
13,-
12,— 
13, -
16, -
18, -
17, -
28 , -
20,50 
29,50 
26,~ 
23 , -

Dienstzegel 17AF 
plaatfout "Gent" 

€450,- met certificaat 

NEDERLAND POSHEGEL-
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaat 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

4 , -
6 , -
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3 , -

89,— 
22,50 
22,50 

6,— 
1,50 
3,50 
16,-1 
2,— 
2 , -
3.50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 I 

9,— 
89 , -
69,— 
5 4 , -
65 . -
2 0 . -
10, -
6,— 

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

11,— 
7.50 
8 . -

1 0 , - ! 
11.— ! 
3.75 
3,— ! 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,25! 
9,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

Prijs e 
met 

Telblok 

6 , -
4,— 
6 , -
4,— 
8,— 

130,— 
40,— 
40,— 
19,— 
6,— 
5,— 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 
8,— 

3 5 , -
10,— 
19,— 
44,— 
12,— 

9 5 , -
67,50 

31.50 
20.—I 
14.—! 
57.50 
75.— 

125,-
35,50 
6,— 
7,— 
9,— 

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

pei boekje 

per boekje 

pef boek|e 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

oer boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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

Prijs € 

45,— 
1 1 . -
9,~ 
8 , -

15, -
19 , -
2 0 , -
2 0 , -
22 , -
40,— 
39 , -
35,— 
39,— 
3 4 , -
32,— 
40.— 
40.— 
6 0 . -
76,— 
8 0 , -
80,— 
86,— 
95,— 
70,— 
90,— 
91,— 
9 1 , -
9 7 . -

Postzegelboekjes 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

1 t /m 6 
7 
8 
9 
10 

port 1-6 9,— 

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

Plaatfout 105P 
"gebroken E" € 140,-

Nederland "speciaal" 
60V postfris met certificaat € 675,-
880F postfris met certificaat € 540,-
1166F gebruikt met certificaat € 675,-
Dienst 6F gebruikt met certificaat € 100,-
Rolzegel 5 strip 636RB € 225,-
Rolzegel 5 strip 468R € 60,-
Roizegel 20 strip met las 793RO € 80,-
Rolzegel 6 strip 971R € 225-

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

Jaar 

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

Prijs € Prijs € 
posHrls gestempeld 

4,— 3,50 
3,— 

11,— 
5,— 

10,— 
10,-
11,— 
20,— 
16,— 
23 , -
22 , -
18,— 
2 1 , -
19,-
25, -
25,— 
33,— 
31,— 
26 , -
35,— 
29,~ 
42 , -
55 , -
76,— 
66 , -
63 , -
80 , -

104,— 
9 8 , -

2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10,-
1 1 . -
16.-
13.-
19.-
19.-
14.-
18.— 
16.— 
20 , -
22,— 
30,— 
29.— 
25 . -
32 . -
26 . -
38 . -
52 , -
60 , -

58 , -

84,-
CURApAO-ANTILLEN 
Luchtpostzegels 
postfris 
Nr. 
1-3 
4-16 
17 
18-25 
41-44 
45-52 
53-68 
69-81 
89-90 

Prijs € 
187.50 
42,50 
32,50 

195,-
19, -
10,25 
11.75 
9 . -
4.50 

NEDERLANDS-INDIË 
postfris 
Nr. Prijs 

€ 
40A 2,50 
41A 2.50 
42A 55.-
46A 20.-
77F 50.-
93. 20.-

Nr. Prijs 
€ 

136 10.-
181 17.50 
262 190.-
280 140.-
etc 

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERLAND BLANCO 
Nr. E 
55 €10.50 
56 €24,— 
57 € 5,50 
58 €12,50 
59 € 4,50 
60 €12.-
61 € 9.— 
62 € 5.— 
63 € 5.50 
64 € 3.30 
65 € 4.50 
66 € 2.— 
67 € 
68 € 

1.25 
1.25 

69 € 4.— 
1.— 
1.75 
1.— 

73 € 1,25 
74 € 1,80 
75 € 0,70 
76 € 2,25 
77 € 0,60 
78 € 0.60 
78A€ 1.— 
79 € 1.40 
80 € 0.80 
81 € 1,40 
82 € 0,60 
83 € 1,35 
84 € 0,80 
84A € 4,50 
85 € 4,25 

€ 
€ 

88 € 0,55 
89 € 2,— 

€ 1,— 
€ 1,— 

92 € 1.80 
93 € 2.45 
94 € 1.35 
95 € 2.80 
96 € 1,50 
97 € 2,45 
98 € 1,35 
99 € 1,35 
100 € 2,80 
101 € 0,90 
102 € 0,90 

86 
87 

90 
91 

1,20 
1,45 

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

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

€ 32,50 
2,80 
2,80 
0,90 
5,-
0,90 
0,70 
1.90 

€ 22.50 
2.80 
0.70 
1.40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1,— 

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

De eerste dag enveloppen, 
die hierboven niet vermeld 
staan, hebben wij vrijwel 
allemaal voor u op voor
raad. De enveloppen voor 
nummer 35 hebben wij 
vrijwel alléén beschreven 
of getypt op voorraad. 
Verzamelt U plaatfouten 
op FDC'S, vraag 
vrijblijvend informatie. 

Bestellingen zenden naar. 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhordstraot 4 
4132XGVianen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fox 0347-371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezon
den Verzending gesctiiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9.00 -12.30 
en van 13.30-18.00. 
Op andere d a g e n regelmat ig 
open , even bel len van tevoren. 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zetfouten voorbehouden . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


STUDIEGROEP FRANKEERSTEMPELS NEDERUNDSE 
GEMEENTEN (SFG) VIERT FEEST IN RIJEN 

^^ws& E 
Twintig jaar bestaat de 
Studiegroep Frankeer
stempeis Nederlandse 
Gemeenten (SFG) en 
dat wordt gevierd: op 
25 maart om precies te 
zijn. Iedereen is van harte 
welkom om daarbij van 
de partij te zijn. De SFG 
is een landelijke vereni
ging die zich bezighoudt 
met het verzamelen van 
frankeerstempeis van Ne
derlandse gemeenten en 
overige overheidsinstel
lingen, zoals provincies 
en waterschappen. Op 
de jubileumbijeenkomst 

174 

wordt de nieuwste 
SFG-publicatie ten doop 
gehouden: een catalo
gus van alle tot nu toe 
verschenen frankeerstem
peis van Nederlandse ge
meenten sinds de invoe
ring van de euro. Het is de 
opvolger van de in 2004 
verschenen catalogus van 
alle gemeentestempels uit 

de gulden-periode. Leuk 
nieuws voor diegenen 
die lid willen worden van 
de SFG: als u zich op de 
bijeenkomst aanmeldt, 
krijgt u de catalogus gra
tis mee! De bijeenkomst 
wordt gehouden in Rijen 
(NB), in Café-Eeterij 't 
Vermaeck, Rijksweg 115. 
Meer informatie over de 
SFG is te vinden op de site 
lüiüiü.Jrankeerstempel. nl. 

Studiegroep 
Frankeerstempeis 
Gemeenten (SFG) 
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HAUS ZUMSTEIN IS 
EEN EEUW OUD 

Honderd jaar bestaat het 
Zwitserse huis Zumstein 
(onder meer de uitgever 
van de Berner Briefmarken-
Zeitung) en dat leverde een 
leuk boekje met de uiterst 
korte titel 100 op. De ge
schiedenis van het bedrijf 
wordt er beknopt in be
schreven. Meer weten? Ga 
naar UJiuiu.briefrnarken.ch! 

VERENIGINGS
ADRESSEN 

In januari jl. plaatsten we 
de complete adreslijst van 
verenigingen die bij 'Fi
latelie' zijn aangesloten; 
in februari meldden we u 
een aantal mutaties. 
In de afgelopen maand 
zijn de volgende wijzigin
gen doorgevoerd: 

Delden: 
Postzcaeldub Delden; Wijzi
ging telefoonnummer: 
074-3763272-

Rheden-De Steeg: 
FV De Globe: nieuw secre-

^ tariaatsadres is G. van der 
= Schaaf, Arnhemsestraat-
~ weg 97, 6991AK Rheden, 
^ telefoon 026-4954507. 

s Zaanstad: 
- WZPV De Posthoorn: cor-
u rectie telefoonnummer; 
2 het juiste nummer is 075-
= 7712476. 

CAVENDISH HOUDT 
B U U m VEILING 

In juni van dit jaar houdt 
het Engelse veilinghuis 
Cavendish in Derby een 
veiling in één kleur: 
blauw. Het gaat om de 
verzameling van Robert 
Johnson, die niet be
roemd is omdat ze uitslui
tend exemplaren van de 
Engelse zegel van 2 penny 
uit 1858 bevat. Maar dat 

Mutaties voor de rubriek 
Verenigingsadressen kunt 
u doorgeven aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

is nog niet alles: het gaat 
ook nog eens om zegels 
'op stuk'. Om de collectie 
bijeen te brengen en te 
documenteren had de 
eigenaar bijna een halve 
eeuw nodig. Alleen al het 
feit dat elk kavel van de 
uitgebreide aantekenin
gen van Robert Johnson 
is voorzien, maakt de 
veiling bijzonder interes
sant. In totaal komen er 
zo'n 300 kavels onder 
de hamer. Vier op de vijf 
stukken hebben betrek
king op 'buitenlands 
gebruik', wat niet zo 
vreemd is, gezien de fran-
keerwaarde van de zegel. 
Wie naar de kijkdagen 
wil, heeft de keus: een 
bezoekje aan Cavendish 
in Derby brengen of naar 
Washington 2006 gaan, 
waar de kavels ook te zien 
zullen zijn. 

FILATELIE EN HUMOR: 
DAT ZIT «TEL SNOR! 

Postzegels en humor: 
laten die twee zich ver
enigen? Nou en of! De 
Amerikaanse filatelist 
Wayne Youngblood levert 
het bewijs: hij verzamelt 
(onder andere) materiaal 
dat bij velen een glimlach 
op de lippen zal brengen. 
Onder de titel The Lure of 
the Ridiculous presenteert 
hij in American Philatelist 
een kleine selectie uit 
zijn collectie, die bestaat 
uit zegels die door hun 
afsterapeling een soort 
dubbele bodem kregen. 
Een willekeurig voor
beeld zijn de zegels die 
we hierbij afbeelden: 
president Zachary Taylor, 

de schrijfster Margaret 
Mitchell en de legende uit 
de baseball-wereld Lou 
Gehrig kregen door het 
plaatsen van een stempel 
onbedoeld een portie 
extra lichaamsbeharing. 

BRIEVENBEURS OP 
BELGISCHE ZEGEL 

Leuk initiatief, van de 
organisatoren van de 
jaarlijkse Brieuenbcurs: op 
de beurs van 2006 is een 
officiële Belgische zegel 
te koop met een tabje dat 
een promotionele tekst 
bevat. De tab verstrekt 
alle essentiële informatie: 
Jaarlijks: vrijdag & zaterdag 
uoor Pasen - Sporthal 'De 
Mammoet', Gouda, Neder
land. Er is dus niet veel 
onderzoek voor nodig om 
te weten te komen dat de 

Brievenbeurs dit jaar op 
14 en 15 april zal worden 
gehouden, in sporthal De 
Mammoet. De zegel zal 
uitsluitend in Gouda te 
koop zijn. Nóg een leuk 
initiatief: iedereen die 
op zaterdag 15 april voor 
vier uur 's middags een 
Bricuenbeurs-zegel koopt, 
maakt kans op een gratis 
vel van vijftien van deze 
zegels! 
In het aprilnummer van 
Filatelie besteden we 
uitvoeriger aandacht aan 
de beurs, in het speciale 
Belgiënummer. 

TWEEHONDERDSTE POSTZAK MEER DAN 
TWEEHONDERD PAGINA'S DIK 

We zijn er een beetje laat 
mee, maar willen toch de 
aandacht vragen voor iets 
dat in het afgelopen jaar 
gebeurde: in december 
kwam nummer 200 van 
De Postzak uit. Het blad, 
dat als orgaan van de 
Nederlandse Vereniflin̂  uan 
Poststukken- en Poststem-
pcluerzamelaars (Po&Po) 
fiingeert, geniet bekend
heid dankzij het hoge peil 
van de bijdragen die het 
bevat. Met het nu versche
nen jubileumnummer is 
het al niet anders: maar 
liefst twaalf verschillende 
auteurs tekenen voor een 
aantal uiterst interes
sante bijdragen, die 
samen ruim 220 pagina's 
beslaan. Het is een mooie 
opmaat voor het jubileum 
dat Po&Po in 2006 kan 
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vieren: de vereniging 
werd in 1946 opgericht. 
Hebt u belangstelling 
voor het lidmaatschap? 
Neem dan contact op met 
de secretaris van Po&Po, 
Jacques Spijkerman, 
Postbus 1065, 6801 BB 
in Arnhem, e-mailadres: 
jacspijkerman(a)msn.com 

WIE WEET MEER OVER 
Pn-OPLEIDINGEN? 

In het kader van research 
voor een biografie zoekt 
de heer P.B. Schuman 
uit Middelburg gegevens 
over de cursussen en 
opleidingen die sinds 
1947 door PTT Post 
werden verzorgd. Het 

betreft de Stafschool van 
de PTT in Den Haag; 
de cursussen stonden 
onder leiding van de heer 
Habermann. Kunt u de 
heer Schuman helpen? 
Neem dan contact op met 
hem; dit is zijn adres: 
P.B. Schuman 
Hammarskjöldlaan 47 
4334 EM Middelburg. 



STOCKACH-PROVISORIUM 
DEED T HEEL GOED 

De Blauwe Mauritius, de 
Tre Skilling Banco, de i 
Cent Guyana - het zijn 
zo'n beetje de duurste 
zegels ter wereld. Vrijwel 
iedere filatelist kent 
ze, al was het maar van 
naam. Maar behalve deze 
'eredivisie van zeldzaam-
heden' is er ook nog een 
indrukwekkende subtop 
van zegels die minstens 
zo interessant zijn, ook 
al zijn ze wat minder 
zeldzaam. 
Tot die subtop behoort 
ook het Stockach-Provi-
sorium. In de winter van 
1868 kreeg het postkan
toor van Stockach in Ba
den een aantal vellen van 
de zegel van 3 Kreuzer 
(rood) geleverd. 
De zegels, die eigenlijk 
getand behoorden te zijn, 
werden niet geretour
neerd, maar aan het loket 
verkocht en ook gewoon 
door de afnemers op 
poststukken geplakt. Nu, 
bijna anderhalve eeuw 
later, zijn er slechts 21 
exemplaren van het Pro
visorium over. De zegel 
behoort dan ook tot de 
meest gezochte exempla

ren van het verzamelge-
bied Oud-Duitsland. 
Bij de veiling van 
Schwanke in Hamburg 
kwam onlangs een van 

de mooiste exemplaren 
onder de hamer, met 
een duidelijk en mooi 
gecentreerd stempel met 
de datum 18 JAN. Het 
gaat om een zegel die in 
1869 werd afgestempeld; 
de Stempeldata van de 
bewuste Provisoria liggen 
alle tussen 24 december 
1868 en 22 januari i86g. 
De zegel werd voor 10.000 
euro ingezet en bracht 
uiteindelijk een bedrag 
van 35.000 euro op. 

BUCH-TENT00NSTELLIN6 
IN NUHSPEET 

Op 6 mei a.s. wordt 
in Nunspeet de grote 
jaarlijkse verzamelbeurs 
georganiseerd door de 
afdeling Nunspeet van de 

NVPV. Er zullen veel post
zegels en poststukken 
aanwezig zijn. De tijdens 
Postex 2005 bekroonde 
tentoonstellingskaders 
van wijlen Boudeuiijn Buch 
zullen tentoongesteld 
worden in Sportcentrum 
De Brake - een unieke 
kans voor mensen die 
deze kaders nog niet ge
zien hebben. De beurs is 
geopend van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: telefoon 
034i-256t63. 

NEDERUMDS BOEK MET 
VERMEIL BEKROOND 

Op 18,19 en 20 novem
ber jl. werd in Chicago 
(Verenigde Staten) de 
postzegeltentoonstel
ling Chicagopex 2005 
gehouden. Een van de vele 
inzendingen in de litera
tuurklasse was het boek 
Bridging the Continents 
in Wartime, geschreven 
door Hans E. Aitink en 
Egbert Hovenkamp. 
Het boek kreeg een goede 
beoordeling: de auteurs 
sleepten Verguld zilver 
(Vermeil) in de wacht. 
De jury kende 83 punten 
aan de publicatie van Ai
tink en Hovenkamp toe. 

EPV PAKT TOCH UIT 
BU JUBILEUM 

Op 24 april 1997 sprak 
Johan CruyfFvoor de 
camera en de microfoon 
van RTL4 de onsterfe
lijke woorden: Elk nadeel 
hep zijn voordeel (het 
Amsterdamse accent 

moet u er zelf maar even 
bijdenken). En laat dat 
nog waar zijn ook! Een 
voorbeeld: dit jaar viert de 
Enschedese Philatelisten 
Vereniging (EPV) haar 
75-jarig bestaan. Het lag 
in de bedoeling flink uit 
te pakken, met een grote 
filatelistische manifes
tatie, maar dat gaat door 
omstandigheden helaas 
niet door. Geen reden 
tot al te groot verdriet, 
want de EPV zit helemaal 
niet bij de pakken neer 
en organiseert gewoon 
iets anders: een propa-
gandatentoonstelling 
van naar schatting 200 
kaders. En hoe zit het 
nou met dat voordeel? 

Wel, dat zit goed, want 
wie aan de expositie 
wil deelnemen betaalt 
uiterst weinig: 75 cent 
per kader, om precies te 
zijn. Jeugdinzendingen 
zijn zelfs gratis! Dus pak 
de pen en neem contact 
op met Roelof IJspeerd, 
Torenlaan 68, 7559 PB 
Hengelo. U kunt ook bel
len: 074-4304460 (Karel 
Tonn). O ja, nog even de 
naam en de data: het gaat 
om Jubilcx Enschede en de 
expositie wordt gehouden 
op 3, 4 en 5 november van 
dit jaar. Mensen die aan 
jury-angst lijden kunnen 
rustig inschrijven, want 
de beoordeling is in han
den van het publiek! 

ENQUETE LEVERT 
ADVIEZEN TPGPOST 

Herinnert u zich het 
Filatelistisch Platform nog? 
Opgericht door Willem 
Hogendoorn stelde dit 
onderzoeksorgaan zich 
ten doel om te weten te 
komen hoe tevreden de 
verzamelaars van Neder
landse zegels zijn als het 
om TPGPost en de zegels 
van TPGPost gaat. 
Het Platform kreeg 240 
ingevulde enquêteformu
lieren binnen, een mooi 
resultaat, zeker als we 
bedenken dat niet alle for
mulieren de mening van 
slechts een enkele verza
melaar vertegenwoordi
gen: het formulier ging 
ook naar verenigingen, 
die het in overleg met hun 
leden konden invullen. 
De resultaten zijn onlangs 
bekendgemaakt; wie er 
alles over wil weten, kan 
het volledige rapport op 
de website van Filatelie 
(ujiuiu.jilatclie.ius) raad
plegen. We volstaan hier 
met een weergave van de 
aanbevelingen die het 
Platform op basis van het 
onderzoek aan TPGPost 
doet: 
I. TPGPost wordt geadvi
seerd haar uitgiftebeleid 
(aantal zegels per jaar) te 

matigen en 
2. Zeer kritisch te zijn met 
het aanbieden van maak
werkproducten (prestige-
boekjes etc.) en 
3. Terughoudend te zijn 
met toeslagzegels. 
4. TPGPost wordt verder 
geadviseerd al haar zegels 
breed verkrijgbaar te stel
len op de dag van uitgifte. 
Mede gezien 'het versla
vende karakter van het 
verzamelen' (de verzame
laar wil alles hebben en 
wil compleet zijn), doet 
het Filatelistisch Platform 
een beroep op de het 
sociaal verantwoordelijk
heidsgevoel van TPGPost. 
Het Platform verzoekt 
TPGPost dringend niet 
alleen commerciële be
langen na te streven. 
Respondenten stellen 
voor om een landelijke 
commissie in te stellen 
(waaronder filatelisten), 
die het emissiebeleid 
'controleert'. 
Het emissiebeleid voor 
het jaar 2006, zo consta
teert het Platform, is al 
vastgesteld. De filatelis
ten doen een dringend 
verzoek aan TPGPost om 
met de uitslag van deze 
enquête rekening te hou
den bij de vaststelling van 
het emissiebeleid voor 
2007 en later. 

DE SUG BIJ RIO 
DE LA PLATA 

Nadat de Tweede 
Wereldoorlog op 3 
september 1939 een feit 
was geworden, kozen 
de Duitse zogenaamde 
vestzakslagschepen 
zee. Dit waren schepen 
waarmee Hider het 
Verdrag van Versailles had 
ontdoken. Een daarvan, 
de Admiral GraJSpec, onder 
bevel van kapitein-ter-zee 
LangsdorfF, had opdracht 
zoveel mogelijk Britse 
koopvaardijschepen tot 
zinken te brengen op de 
Zuidelijke Adantische 
Oceaan. De Britse marine 
was naarstig op zoek 
naar het schip. Op het 
moment, dat het - op 13 
december 1939 - in zicht 
kwam van drie Britse oor
logsschepen, had het al 
negen schepen tot zinken 
gebracht, na deze vooraf 
te hebben ontruimd. De 
Britten, onder leidingvan 
commandeur Harwood, 
gingen onmiddellijk tot 
de aanval over. De Graf 
Spee was in alle opzichten 
superieur. Toch moest 
het schip diverse rake 
klappen incasseren en 
zag LangsdorfF zich 
genoodzaakt om, op 14 
december 5.00 uur, voor 
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De GrqfSpee op een Falldandsc z^el. 

zag Langsdorff zich toch 
genoodzaakt de GraJSpce 
tot zinken te brengen, 
nadat de bemanning het 
schip had verlaten. Het 
schip brandde vier dagen 
lang. Langsdorffen zijn 
bemanning werden in 

De loatxte uren ran de Grof Spec; het schip ging roemloos ten onder. 

anker te gaan op de Rio 
de la Plata, de grensrivier 
tussen Argentinië en 
Uruguay. Volgens inter
nationaal recht mag een 
oorlogsschip zonodig een 
neutrale haven binnenlo
pen, als het die maar na 
uiterlijk 24 uur weer ver
laat. En dit geval lagen de 
Britten op de loer. Beide 
partijen hadden baat bij 
een verlenging. Die werd 
verkregen dankzij subtiel 
diplomatiek spel en een 
krijgslist. Uiteindelijk 

(het pro-Duitse) Argen
tinië geïnterneerd. Op 
20 december pleegde 
Langsdorff zelfmoord. 
De heren Moir en Bar 
beschrijven het gevecht 
vanuit filatelistisch 
perspectief in The Battle of 
the Riuer Plate in Gibbons 
Stamp Monthly (decem
ber 2005). Op dit moment 
stelt de regering van 
Uruguay pogingen in het 
werk het schip te lichten 
om er een museum van te 
maken. G.A. GEERTS 
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4APRILZ0MERZEGELS 
(HET LEESPLANKJE) 

Op 4 april verschijnen 
weer de traditionele Zo-
merpostzegels. Het gaat 
om twee velletjes die elk 
drie zegels bevatten. De 
frankeerwaarde van de ze
gels is 39 cent, de toeslag 
ig cent. Een velletje kost 
dus 1.74 euro. 
Het thema is 'Het 
leesplankje', waarmee 
bedoeld werd het plankje 
dat velen als het 'enig 
echte' zullen beschou
wen: het exemplaar dat 
met 'aap-noot-mies' 
begint. Aap, noot en Mies 
staan inderdaad op het 
ene velletje, terwijl het 
andere het 'vervolg' toont; 
'Wim, Zus, Jet'. Gezien de 
opmaak van de velletjes 
lijkt het waarschijnlijk dat 
er de komende twee jaar 
wordt doorgeborduurd 
op dit thema, waarbij het 
dan de vraag zal zijn hoe 
de laatste aflevering er 
uit zal zien: de onderste 
'regel' van het leesplankje 
vermeldt immers niet zes, 
maar vijf woorden. Het 
zogenoemde Leesplankje 
van Hoogeveen werd in 
1897 bedacht door de De
venter onderwijzer M.B. 
Hoogeveen (1863-1941). 
De tekeningen van de 
verbeterde versie werden 
gemaakt door Cornells 
Jetses (1873-1955). Lange 

tijd werd het leesplankje 
in het lager onderwijs 
gebruikt, tot in de jaren 
zeventig toe. Uitgangs
puntvan het plankje 
was scholieren te leren 
woorden te ondeden in 
klanken en duidelijk te 
maken dat door het sa

menvoegen van klanken 
woorden konden worden 
gemaakt. 
De eerste versie van het 
leesplankje dat Hooge
veen bedacht bestond uit 
twee rijen met in totaal 
vijftien woorden: raam, 
roos, neef, jik, gat, wiel. 

deur, zes, juk, schop, uoet, 
bok, bijl, ei en ui. Onder 
meer omdat de klanken 
uu en eu ontbraken, was er 
al snel behoefte aan een 
opvolger. 
Een jaar later kwam 
de tweede versie uit. 
Deze bevatte zeventien 

woorden: raam, roos, neef, 
fik, gat, lüiei, deur, zes, juk, 
schop, voet, neus, muur, biji, 
hok, duif en ei. Van deze 
versie werden ongeveer 
drieduizend plankjes 
gemaakt. 
Toen Jan Ligthart (1859-
1916) in Den Haag aan 
de school in de Tullingh-
straat jeugdigen over 
het dagelijkse huiselijke 
gezinsleven romantische 
verhalen liet lezen van 
Ot en Sien op het Drentse 
platteland, die geschreven 
waren door de Drentse 
onderwijzer Hindericus 
Scheepstra (1859-1913) 
en de kinderen de erbij 
behorende illustraties 
het bekijken (gemaakt 
door de tekenaar Cornells 
Jetses, 1873-1955), werd 
ook het 'Leesplankje van 
Hoogeveen' omgewerkt 
en door Jetses voorzien 
van nieuwe afljeeldingen; 
het werd toen aap, noot, 
mies, u)im, zus, jet, teun, 
vum,gi]s, lam, kees, bok, 
wei-de, does, hok, dürfen 
scha-pen. 

EMISSIEKALENDER 
APRIL EN MEI 2006 

28 april: 
MOOI Nederland (Vlieland); 
velletje met 5 postzegels 
van 0.39 euro. 
imei: 
Persoonlijke Postzegels 2006; 
velletje met 10 postzegels 
van 0.3g euro. 
24 mei: 
Mooi Nederiond (Woudri-
chem); velletje met 5 
postzegels van 0.39 euro. 

KEURING JUBILEUMZEGELS 1923 IN 
HET JAAR 2005: MAGERE OOGST 
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Sinds ig86 keurt de heer 
G. de Jong uit Heemstede 
geheel gratis varianten 
van de Jubileumzegels 
van ig23. Het gaat om 
de zegel van 35 cent in 
de lijntanding 11 x 11 
(NVPH-nummer 127A) en 
de zegel van 2 cent met 
lijntanding 12 x ii'/2. 

35 cent II XII 
Na de 'bominslag' in het 
afgelopen jaar (de ont
dekking van een blok van 
vier ongebruikte zegels, 
zie 'Filatelie' van februari 
2005, pagina 146) bleef 
het in de restvan 2005 
geruime tijd angstig 
stil, althans voor zover 
het nieuwe inzendingen 
betrof Slechts twee 
exemplaren van de zegel 
van 35 cent werden aan 
de heer De Jong voorge

legd, maar die zorgden 
er niet voor dat het aantal 
echte exemplaren van 
zegels met lijntanding 11 
XII toenam; het blijven 
er dus - net als vorig jaar 
- in totaal 131. Voorgelegd 
werden: 
- een exemplaar met lijn

tanding ii74Xii'/2 
- een exemplaar met 

lijntanding ii'/4X ii'/4 
Het laatstgenoemde 
exemplaar was op een 
veiling gekocht voor een 
zacht prijsje, omdat de 
zegel licht was bescha
digd. De koper heeft op 
grond van het door de 
heer De Jong opgestelde 
keuringsrapport zijn geld 
terug gekregen. 

2 cent 12 X ii'/j 
Bij deze zegel was de 
spoeling zoals gebrui

kelijk wat minder dun. 
Er werden zes gebruikte 
exemplaren ingezonden 
die alle echt bleken te 
zijn. Met deze zes nieuwe 
exemplaren erbij zijn 

er tot nu toe 24g echte 
zegels bekend. 

Zutphen 
In het verslag dat de heer 
De Jong vorig jaar opstel

de, was helaas verzuimd 
te vermelden dat een van 
de veertien exemplaren 
die toen werden ingezon
den, was afgestempeld in 
Zutphen (zie afbeelding). 
Dat is daarom van belang 
omdat Zutphen een tot 
dan toe onbekende plaats 
van herkomst was. 

Nieuwe keuringen» 
U kunt nog steeds zegels 
waarvan u vermoedt dat 
ze van de hierboven ge
noemde, schaarse tandin
gen zijn voorzien, gratis 
door de heer De Jong 
laten keuren. U kunt de 
zegels aan het volgende 
adres zenden: 

G. de Jong 
Bachlaan 24 
2102 EH Heemstede 
Telefoon 023-5288881. 

Als de zegels die u in
zendt echt blijken te zijn, 
ontvangt u een certificaat. 



POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 140 
11 maart 2006. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 10 maart van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 141 te houden op 6 mei 2006. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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Bij de twee nieuwe 
Beatrixzegels komen nog 
steeds nieuwe kenmerken 

tevoorschijn. Storend 
voor de gebruikers is dit 
keer het ontbreken van de 
slittanding in de uiterste 
linkerbovenhoek van 
zegel I (zie illustraties). 
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EEN GEVAL VAN 
BEDRIJFSBUNDHEiD 

Verzamelaars hebben net 
als iedereen bij tijd en 
wijle last van 'oogklep
pen' of van 'tunnelvisie'. 
Als ze te maken krijgen 
met iets dat ze niet eerder 
ontdekten bij zegels waar 
ze al jaren op tuurden (al 
dan niet met een loep), 
dan kunnen ze een zeker 
gevoel van schaamte niet 
onderdrukken. 

Voor mij geldt het voor
gaande ook; het over
kwam me na een tele
foontje van lezer Eugene 
Veriuiel uit Zoetermeer. 
Hij vertelde me iets over 
de stand van het eurote
ken ten opzichte van de 
landsaanduiding bij de 
Beatrixzegels. 
Met de desbetreffende 

blokjes bij de hand werd 
het al snel duidelijk. 
Toen in 2003 de eerste 
blokjes met het TPGPost
logo verschenen, was 
de layout van het blokje 
duidelijk veranderd. Niet 
alleen verdween het 'zelf
kleefsymbool' en kregen 
de cilindernummers een 
iets andere plaats, maar 
 en dat was niemand 
anders opgevallen  de 
waardeaanduiding bleek 
ook iets naar rechts 
verschoven te zijn ten 
opzichte van de landsaan
duiding. Het gebeurde bij 
de zegels van 0.39, 0.55 
en 0.70 euro. Het waren 
op de zegel van 0.39 euro 
na twee nieuwe zegels, 
als de punten waaruit het 
portret is opgebouwd bui
ten beschouwing worden 
gelaten. Bij de zegel van 
0.3g euro had ik het her

SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(3)xs4all.nl 
website: vvww.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

Beatrixzegels in hangboekjes 

Eerste dag Omschrijving Barcode

iHBL 043gg26 
iHBL 043gg45 
iHBL 043gg5i 
iHBL 043gg82 

iHBL 044gm 
iHBL 044gm82 
iHBL 044gg 
iHBL 044gg26 
iHBL 044gg45 
iHBL 044gg82 

02.01.2005 

02.01.2006 

nummer 
+44792 

Artikel
nummer 
263101 

Hecht
punten 

5x0.65 euro 
14e rilgat beschadigd 
linkerbovenhoek ie zegel ongetand 
paarse horizontale kras links van zegel i 
deuk onderin hangoog iets links in rechtervleugel 

+44815 263102 5x0.80 euro 
matte achterzijde karton 
deuk onderin hangoog iets links in rechtervleugel 
glanzende achterzijde karton 
14e rilgat beschadigd 
linkerbovenhoek ie zegel ongetand 
deuk onderin hangoog iets links in rechtervleugel 
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LAND LAND 
stelde puntenportret wel 
opgemerkt, maar niet de 
verschoven waardeaan
duiding! Als verzamelaars 
zich nog aan specialisatie 
wensen te onttrekken 
door het herstelde portret 
te negeren, een geheel 
gewijzigd totaalbeeld van 
de zegel van 0.39 cent zal 
zelfs een catalogusmaker 

toch niet kunnen negeren 
(zie illustraties). 
Wie bij TPGPost (of bij 
drukkerij Walsall) dit 
nieuwe zegelbeeld mocht 
hebben opgemerkt, bij de 
later verschenen aanvul
lingswaarden was alles 
weer zoals voorheen. 
Alleen alle latere drukken 
van de zegel van 0.3g 

zijn in type 2 gebleven. 
Kortom, we kunnen 
onderscheiden: 
typei: 
portret met de ontbre
kende 2 stippen  alles 
van 2001 en 2002; 
type 2: 
portret met ontbrekende 
stippen aangevuld (door 
Peter Struycken ook als 
zodanig aangekaart), 
waarde verschoven ten 
opzichte van 'Nederland' 
 in 2003 0.39, 0.55 en 
0.70 euro; de zegel van 
0.39 euro tot op heden; 
type 3: 
portret met ontbre
kende stippen aange
vuld, waarde in lijn met 
'Nederland'; alle nieuwe 
waarden vanaf 2004 en 
alle nieuwe drukken van 
de zegels van 0.25, 0.50, 
0.65, 0.78, i.oo en 3.00 
euro. 

HANGBLOKJES ' 5 VOOR 
DE KAART' UIT 2003 

Al bij het verschijnen 
van de emissie '5 voor 
de kaart' van 2003 was 
het meteen al duidelijk 
dat het eerder om een 
'hangblok' dan om een 

.̂  'hangboekje' ging. De 
° aangebrachte ril zou 
■~ ervoor kunnen pleiten het 
^ blokje tóch als een boekje 
* te beschouwen, maar het 
s feit dat, als ze dichtgevou
S wen worden, het hangoog 
™ ook meteen bedekt wordt 
2 (zodat er van ophangen 
^ geen sprake kan zijn) 

, _  pleitte daar weer tegen. 
I J x Dat de meeste verza

melaar het toch als een 
boekje beschouwden, 
komt vermoedelijk door
dat de aanduidng PB 81 
erop is gedrukt ('PB' voor 

postzegelboekje). 
Pas bij het verschijnen 
van de emissie '10 voor 
Nederland' van januari 
2006 ontstond er een an
der inzicht. Dit product, 
dat dichtgevouwen en 
geplakt aan de buiten
zijde een productbarcode 
vertoont (waarmee het 
dus afwijkt van de vorige 
'10 voor Nederland'pro
ducten), is wel degelijk 
een hangboekje. 
Maar hoe zat het dan 
met de emissie '5 voor 
een kaart'? Als dat een 
hangboekje had moe
ten voorstellen, had de 
productbarcode bij het 
dichtvouwen zichtbaar 
moeten blijven  en dat 
is niet zo. Niet alleen 
vanwege het afdekken 
van het hangoog valt deze 
emissie dus niet als een 

hangboekje aan te mer
ken: ook het feit dat de 
barcode buiten het bereik 
van de scanner valt, is een 
reden. 
De aangebrachte ril 

was niet bedoeld om 
te vouwen, maar om te 
scheuren: zo kon het deel 
met de stickers voor de 
actieweken eraf worden 
gehaald. Na het verstrij

ken van de actietermijn 
werden de hangblokken 
dan ook vaak, nadat de 
onderzijde ervan was 
afgescheurd, nog opge
hangen. 
Omdat het om een hang
blokje gaat moet deze 
emissie dus aan de reeks 
hangblokjes worden toe
gevoegd. De nummering 
schuift op; '5 voor een 
kaart' krijgt hangblokje
nummero23! 
Wie nog de beschikking 
heeft over ongevouwen 
blokken doet er goed aan 
ze in die staat te laten. 
Het vouwen van de blok
ken was eigenlijk niet 
nodig! 
Een nauwkeurig onder
zoek heeft bovendien wat 
aardige positiekenmerken 
aan het licht gebracht; zie 
de illustraties. 

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


DE MULLERMARTINIPERS OFWEL 
VOOR NEDERLAND' [VERVOLG] 

'10MAAL 

Toen in 2005 de hang
blokjes '10 voor de liefde' 
verschenen, had ik het 
idee dat Walsall Security 
Printing voor ofFsetdruk 
had gekozen omdat de 
Chesnutrasterdiepdruk
persen te weinig (slechts 
negen) drukkleuren 
ineens konden drukken. 
Wat ik echter pas sinds 

vorige maand weet (dank
zij een terloopse opmer
king die het Engelse blad 
Stamp Magazine over de 
Machinzegels maakte) is 
dat Walsall sinds juli 2004 
de beschikking heeft over 
een pers die offsetdruk 
in tien kleuren aan de rol 
aankan. 
Het betreft een pers van 

het merk MüUerMartini, 
een Alprinta 52, waarmee 
zegels aan de lopende 
baan gedrukt kunnen 
worden (en niet meer 
slechts vel voor vel). 

Dankij de heer Sieben van 
TPGPost weet ik dat voor 
Nederland met ingang 
van de GoedeDoelenze
gel van 2004 op deze pers 
is gedrukt en dat de hier
boven genoemde '50 voor 

de hefde'zegels eveneens 
op de MüllerMartiniper
sen zijn vervaardigd. 
Alle in de tussentijd in 
offset door Walsall ge
drukte zegels ('50 voor de 
liefde', '50 voor de onder
nemer', 'Goede Doelen 
2005' en recentelijk '10 
voor Nederland') komen 
van deze nieuwe pers. 
De machinerichting was 
voor alle genoemde emis
sies horizontaal. Bij het 

product '10 voor de liefde' 
was de machinerichting 
echter verticaal. 
Bij de 'Voor de liefde'
zegels moeten we dus, 
als het om de papier en 
drukrichting gaat  on
derscheid maken tussen 
zegels uit de hangblokjes 
'10 voor de liefde' en die 
uit de mailers '50 voor de 
hefde'! 

BEWEGENDE POSTZEGELS 
UIT AUSTRALIË 

In 1998, toen er voor het 
eerst na de Tweede We
reldoorlog Nederlandse 
zegels in het buitenland 
gedrukt werden, voor
spelde ik al dat er vroeg of 
laat ook Nederlandse ze
gels in Australië gedrukt 
zouden worden. Het heeft 
een tijdje geduurd, maar 
de voorspelling is nu toch 
uitgekomen... 
Op 10 februari 2006, 
bij de opening van de 
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Olympische Winterspelen 
in Turijn, gaf TPGPost 
speciale zegels uit met 
afbeeldingen van drievou
dige gouden medaillewin
naars ('drievoudig' in die 
zin dat de drie medialles 
tijdens dezelfde Spelen 
moesten zijn behaald!): 
Ard Schenk (Nagano, 
1972) en Yvonne van Gen
nip (Calgary, 1988). Het 
speciale zit ditmaal in de 
'bewegende beelden' die 
in de zegels zijn aange
bracht. Via een geavan
ceerde techniek zijn in 
totaal twaalf beelden 
ondergebracht in een 
zegel; zo kunnen we een 
miniem deel van de wed
strijd bekijken, dankzij de 
suggestie van 'beweging'. 
Internationale samen
werking zorgde voor dit 
resultaat: deelnemers 
waren de Nederlandse 
ontwerpgroep Solar 
Initiative uit Amsterdam, 
het NieuwZeelandse 
bedrijf Outer Aspect en de 
Australische gespeciali
seerde drukkerij SEP Sprint 
(ooit PrintsetCambec, later 
Singapore National Printing 
Camhec, SNPAusprint, etc). 
De techniek van deze 
zegels wordt 'lenticu
lair' genoemd, naar het 
Latijnse woord voor 

lensje: Icnticula. De lensjes 
(prisma's) zitten in lange 
cilindervormige reepjes 
van kunststof die hori
zontaal zijn aangebracht. 
Door elke reep krijgt het 
oog  afhankelijk van 
de hoek  een eveneens 
horizontale baan (van een 
deel van het totaalbeeld) 
te zien dat op de onder
grond staat; de complete 
ondergrond heeft twaalf 
beelden  opgesphtst 
(interleaved) in horizon
tale lijnen die, alweer 
afhankelijk van de hoek 
waaronder we naar de 
zegel kijken, door onze 
hersenen worden samen
gevoegd tot één beeld. 
Door de hoek waaronder 
we naar de zegel kijken 
te veranderen, zien we 
na elkaar verschillende 
beelden en dat vatten we 
als 'beweging' op. 
De techniek is al vrij oud 
en dateert van de jaren 
'40 uit de vorige eeuw. Ze 
werd vaak gebruik voor 
grappig bedoelde prent
briefkaarten; het ging 
destijds doorgaans om 
beelden die ten opzichte 
van elkaar konden ver
springen. Nu, zestig jaar 
later, kan er veel preciezer 
gewerkt worden en kun
nen er veel meer beelden 
worden verwerkt. Voor de 
goede orde: 'lenticulaire 
druk' heeft niets van doen 
heeft met 'hologram
men'; in het laatste geval 
speelt de lasertechniek 
een rol. 

De nieuwe Nederlandse 
zegels van kunststof 
zijn in NieuwZeeland 
vervaardigd in nauwe 
samenwerking met 
Solar Initiative; er werd 
gedurende een halfjaar 
onder strikte geheim
houding aan gewerkt. 
Voor de afwerking (het 
op dragerpapier zetten en 
het aanbrengen van druk 
op de boven en onderba
nen van het uiteindelijke 
blokje) tekende SEP Sprint 
in Melbourne. Het betrof 
druk in offset. 
Voor de beelen van Ard 
Schenk enYvonne van 

Gennip werd gebruik 
gemaakt van oud archief 
materiaal van de televisie, 
waarbij de tijd  het 
materiaal van Ard was 
zestien jaar ouder dan 
dat van Yvonne  wel haar 
sporen bleek te hebben 
nagelaten. De beelden 
van Yvonne waren veel 
beter en scherper dan die 
van Ard. Belangrijk was 
ook een aantal beelden te 
vinden die bij elkaar pas
ten, zodat een vloeiende 
beweging ontstond. 
Zelfklevende zegels van 
kunststof zijn niet zonder 
meer door de opzet, sor
teer en andere postme
chanisatieapparatuur van 
TPGPost te detecteren. De 
fosfor is gelukkig beperkt 
gebleven tot een verticale 
balk links op het witte 
gedeelte van de zegel; de 
balk licht onder ultravio
let licht geel op èn na. Om 
de fosfor aan de kunst
stofte laten hechten, is 
gebruik gemaakt van een 
kleiachtige substantie. De 
'afstempelellende' van de 
zilveren zegel (2001) is nu 
voorkomen door de zegel 
van een coating te voor
zien die de stempelinkt 
sneller laat drogen. 
De stijfte van de zegel 
stelt ook eisen aan 
de kleefkracht van de 
zelfklevende gom. Als 
het blokje een beetje 
gebogen wordt, krijg je al 
het idee dat zegels er af 
willen springen. De vraag 
is dan ook hoe ze zich 
zullen houden tijdens de 
verzending. 
De zegels zijn voorzien 
van (pseudo)tanding; de 
gestanste zegels (die na
derhand op het dragerpa
pier werden aangebracht) 
laten horizontaal een 
verticaal een golfpatroon 
zien. De hoeken van de 
zegels zijn onderling 
meestal verschillend, 
wat doet denken aan 
hetzelfde effect als bij 
'lijntanding' optreedt. 
Een onbedoeld effect van 
de 'tanding' is dat bij een 
bepaalde lichtinval er 
een horizontaal repe

0..39 

0,39 
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terend effect van korte 
verticale lijntjes te zien 
is, ter hoogte van de tekst 
Nederland 2006. Dit effect 
komt voor bij beide ze
gels. Omdat het heel goed 
mogelijk was dat de ont
werpers iets in de zegels 
'verstopt'zouden hebben, 
belde ik Solar Initiative 
maar eens op. Zegsman 
Miguel Gori was zich 
echter van geen Icwaad 
bewust; hij weet het effect 
ook aan de lichtval en de 
lenswerking. Later zag 
ik pas dat de onderlinge 
afstand tussen die lijntjes 
overeenkwam met de 
afstand tussen de tanden, 
dat de lijntjes veroorzaakt 
werden door een lenswer
king van een 'tand' en dat 
bij een iets andere stand 
de lijntjes zich naar de 
lichtbron richten! 
Er is gekozen voor een 
blokje dat twee zegels 
bevat. Verder zitten er 
vijf van dezelfde blokken 
in een mooi uitgevoerde 
prestigeboekje. Bij de 
losse blokjes werd een 
productbarcode in zwart 
aangebracht, op de 
rechterblokrand: +45751 
en een artikelnummer 
(260261) op de boven
blokrand in rood plus 
cyaanblauw. Voor de 

prestigeboekjes was dit 
niet nodig: daar is een 
productbarcode voor het 
gehele product op de 
achterzijde aangebracht: 
+45775, samen meteen 
artikelnummer (260211). 
De losse blokken zijn 
verpakt in een kartonnen 
wikkel met de product
barcode +45768 en het 
artikelnummer 2 602 61. 
Zo'n wikkel bevat 50 
stuks 'Vel k 2 Olympische 
Winterspelen'. Op de 
wikkel is ook het logo van 
de Australische drukkerij 
aangebracht (zie de il
lustratie hieronder). 
Dank aan Miguel Gori 
van Solar Initiative uit Am
sterdam, voor zijn bereid
heid een toelichting op de 
zegels te verschaffen. 
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ÜE^ir SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

■ BEIGISCHE EMISSIES 
IN MAART 2006 

In België verschijnen 
op 20 maart de vol
gende twee emissies: 
 Feest van de postzegel; 
 400e sterfdag van 
Justus Lipsius. 
De nominale waarden 
waren bij het ter perse 
gaan van deze kopij nog 
onzeker, omdat de tarie
ven per I februari jl. met 
twee cent zijn verhoogd 
(nonpnor van 0.44 naar 
0.46 en prior van 0.50 naar 
0.52 euro). Hieronder 
zijn de oorspronkelijk 
aangelcondigde waar
den aangehouden. 

Feest van de Postzegel 
Een glimlach on
der woorden 
Het blok bevat tien non
priorzegels (tweemaal 
vijf) van 0.44 euro met 
een afbeelding van een 
glimlachende mond en 
de geschreven tekst Een 
glimlach onder woorden 
 Sous les mots un sounre en 
daaronder Een/eest van de 
Postzegel  Fête du Timbre. 
De zegels, die ontworpen 
werden door M. Lanck
mans en J. Legge, zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd, op de eerste Goe
belpers in Mechelen. Het 
formaat is 3 (40.2 x 27.66 
mme en met de perfora
tiemaat 11'/ (23 tanden 
horizontaaf, 16 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrekrichting. 
De blokken zijn in vier 
panelen, twee aan twee 
(têtebêche) op de cilinder 
geplaatst. De perfora
tie loopt in boven en 
onderrand geheel door 
en loopt niet door in 
de rechter blokrand; de 
linker blokrand is met 
één gat doorgeperforeerd. 

^ Op de onderrand van het 
= blok staat rechts de pro
■̂  ductbarcode: +24870??. 
^ Ook op 20 maart ver
= schijnt een hangboelqe 
s met tien (tweemaal vijf) 
ÏÏ; zelfklevende priorzegels 
^ (zonder waardeaandui
2 ding!) voor het binnen
^ land met een afbeelding 

en tekst die te vergelijken 
valt met de zegels in 
blokken. Deze boekjes 
zijn in rasterdiepdruk 
bij de Zegelwerkplaats 
in Mechelen gedrukt en 
voorzien van een geslitte 

pseudoperforatie. Er zijn 
twee verschillende zegels: 
in de linkerkolom hebben 
de zegels een priortab 
aan de linkerkant, in de 
rechterkolom zit de tab 
aan de rechterkant. De 
zegels in de linkerkolom 
zijn links ongetand, 
die in de rechter kolom 
zijn rechts ongetand. 

400e sterfdag 
Justus Lipsius 
Op 20 maart verschijnt 
ook een blok van tien 
(vijfmaal twee) non
priorzegels van 0.70 euro 
met een portret van Justus 
Lipsius naar een werk 
van Anthonie van Dijck 
en gegraveerd door Guil
laume Broux. Aanleiding 
voor de uitgifte is de 
vierhonderdste sterfdag, 
op 24 maart van dit jaar. 
Justus Lipsius (of Joost, 
c.q. Jodocus Lips) werd 

op 18 oktober 1547 in 
Overijse geboren; hij 
stierf op 24 maart 1606 
in Leuven. Lipsius was 
in de tweede helft van de 
zestiende eeuw de be
langrijkste vertegenwoor
diger van het humanisme 
in de Nederlanden. 
Op 15jarige leeftijd trad 
hij als novice in bij de 
jezuïeten in Keulen. Dit 
was tegen de zin van zijn 
vader, die hem terugriep. 
Lipsius ging daarop in 
1564 studeren aan de Uni
versiteitvan Leuven. In 
1564 Icwam hij in dienst 
bij kardinaal Granvelle in 
Rome, de ambassadeur 
van koning Filips de 
Tweede aan het pauselijk 
hof In 1570 keerde hij 
terug naar Leuven om 
er rechten te studeren, 
maar algauw trok hij door 
naar Wenen en daarna 
via Leipzig naar Jena, 

waar hij aan de Lutherse 
Universiteit hoogleraar 
geschiedenis werd. Voor 
hij naar Leiden ging, 
werkte hij ook nog in 
Keulen en weer in Leuven. 
Toen Leuven in februari 
1578 werd geplunderd 
door de Spaanse troepen 
van Don Juan, was Lipsius 
al via Antwerpen naar 
het Noorden gevlucht. In 
maart 1578 kwam hij naar 
Lelden, op uitnodiging 
van Janus Dousa (Jan van 
der Does, curator van de 
universiteit), die hem aan
stelde als professor oude 
geschiedenis en recht. 
De Leidse universiteit 
bestond op dat moment 
pas driejaar. Lipsius 
bleef dertien jaar aan de 
universiteit verbonden; 
hij schreef er enkele van 
zijn belangrijkste werken, 
waaronder De constantia 
(1584) en Politica (1589). 

In 1591 vertrok Lipsius 
uit heimwee en gekweld 
door het koude en mis
tige klimaat uiteindelijk 
weer via Duitsland naar 
Leuven, na onder invloed 
van oude Duitse vrienden 
opnieuw te zijn overgaan 
op het katholieke geloof 
In zijn latere publicaties 
komen steeds vaker de 
wonderen van de heilige 
maagd Maria aan de orde. 
Lipsius' vroegere publi
caties kwamen tot stand 
in nauwe samenwer
king met de Antwerpse 
drukkers PlantinMo
retus, die in 1585 zijn 
verzamelde werken 
publiceren: Opera omnia. 

De zegels zijn in een 
combinatie van staaldiep
druk en rasterdiepdruk 
uitgevoerd op de eerste 
Goebelpers. Het formaat 
is 3 (27.66x40.2 mm), 
de perforatiemaat iiV^ 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). 
De korte zijde verte
genwoordigt de cilin
deromtrekrichting. 
De blokken zijn in vier 
panelen, twee aan twee 
(têtebéche) naast elkaar op 
de cilinder geplaatst. De 
perforatie loopt in zijran
den geheel door en loopt 
niet door in de boven
rand; de onderrand is met 
één gat doorgeperforeerd. 
Op de onderrand van het 
blok staat rechts de pro
ductbarcode: +24887??. 

Voorverkoop 
De voorverkoop van de 
beide blokken (Feest van de 
postzegel en Justus Lipsius) is 
op 18 maart a.s. in Grim
bergen, in de Fenikshof, 
Abdijstraat 20. Inhch
tingen: Postzegelkring 
'De Posthoorn', ta.v. 
de heer Vandenhoeck, 
telefoon 003222671933. 

Justus Lipsius wordt her
dacht met een expositie 
in de Universiteitsbiblio
theek van Leiden. U kunt 
er van 16 maart tot en 
met 28 mei van dit jaar 
terecht, in de Tielehal van 
de UB, Witte Singel 27, 
2311BG Leiden, telefoon 
0152772800. Op deze 
tentoonstelling zal een 
deel van de collectie 
Musaeum Lipsianum, uit 
de nalatenschap van 
boeken en handschriften 
van Lipsius, te zien zijn. 



TE KOOP GEVRAAGD 
mooie landenverzamelingen 

Speciaal gevraagd 
EUROPA "CEPT" POSTFRIS 

1956-2005 voor €6.500,-!!! 
Ook gedeelten hiervan 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoekó, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635-06-20457388 

KILOWAAR MET 2 0 0 2 / 2 0 0 3 / 2 0 0 5 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEaELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11,00 
Oostenrijk grote sortenng 15,00 
W Europa grote sortenng en hoge waarden 10,50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12,50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 9,00 
Noorwegen grote vanatie en hogere waarden 10,50 

veel nieuw en met hoge waarden 6,50 
grote sortenng 10,00 
vele landen (iets Europa) 10,50 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 

250 gr 
27,00 
35,00 
23,50 
30 00 
20,00 
25,00 
15,00 
23,50 
25,00 

1 kg 
90,00 

130,00 
88,00 
112,00 
77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
90,00 

Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

8 25 

8,50 
11,00 
19,50 

7,00 
7,50 

28,00 
40,00 
76,00 
25,00 
27,50 

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

Levering onder rembours + €11 50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. KIngstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRMG 

SOMETHING 
DIFFEREN& 

EVERY WEEK 
SANDAFAYRE-S EXPRESS 

a CATALOGUE Fft^TU««'' 

WE MU.UON STAM« • ^ " M l l ^ J 

S3^TJERS 

SAII0«FArRE'SKW/X'-SIO "~ 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 31 maart en 1 april 2006 
haar 143® openbare velling 

WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar 
WIJ veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 

Nederland, Overzee en buitenland. 
Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 

verzamelingen Nederland, O R , buitenland en 
restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan " 

THOUSANDS OF FASCINATING 
ITEMS AND COLLECTIONS 

• 
STAMPS FROM AROl ND THE WORLD 

LOTS FROM Jil 5 TO Ä15,000 

MAIL BID CATALOGUES AND ONLINE SALES 

.sj, iixmsim 

RETURN THE COUPON TODAY FOR YOUR FREE 
INTRODUCTORY CATALOGUES OR ACCESS OUR 
ONLINE SALES AT w w w . s a n d a f a y r e . c o m 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA16 8XN, UK 
Tel: +44 (0)1565 653214 Fax: +44 (0)1565 651637 

1 
1 
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Address 
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1 
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VERENIGDE NATIES HELPEN 

ledere dag een paar bo
terhammen en 's avonds 
lekker warm eten. Het 
lijkt zo gewoon, maar 
voor veel kinderen krijgen 
het niet. Overal ter we
reld zijn er kinderen die 
honger lijden. Veel kin
deren krijgen zo weinig 
te eten of zelfs helemaal 
niets zodat ze doodgaan. 
Per dag sterven 40.000 
kinderen door gebrek aan 
voedsel. De Verenigde 
Naties willen ervoor zor

gen dat er minder honger 
geleden wordt. De VN 
is een grote organisatie 

waarbij bijna alle landen 
zijn aangesloten. Met 
geld van hun regeringen 

is een Wereld Voedsel 
Programma opgesteld. 
Door dit hulpprogramma 
wordt voedsel gebracht 
naar gebieden waar wei
nig te eten is. De eigen 
postdienst van de VN 
heeft postzegels uitgege
ven die het Wereld Voed
sel Programma onder de 
aandacht brengen. Dat is 
hard nodig want lang niet 
alle regeringen geven er 
graag geld voor. 

BEWAAR BASISZECELS 

je hebt ze misschien al 
op de post gezien. TPG 
heeft nieuwe basispostze
gels uitgegeven. Dat zijn 
zegels die het hele jaar 
door te koop zijn op het 
postkantoor en andere 
verkooppunten. Dit jaar 
is er iets nieuws. Voor 
elk basistarief (39, 69 en 
85 cent) heeft TPG een 
paar verschillende zegels 
gemaakt. Voorgaande 
jaren was dat er telkens 
één. Denk maar aan het 

verzameling kunt opzet
ten met deze basiszegels. 
Probeer maar eens alle 
zegels goed gebruikt op 
een poststuk bij elkaar te 
krijgen. Het zal nog best 
lastig zijn. De waarde 
van 69 cent is bedoeld 
voor landen in Europa 
en die van 85 voor buiten 
Europa. Misschien kom 
je ook wel poststukken 
tegen waarop meer dan 
één zegels is gebruikt. 
Bijvoorbeeld omdat de 
inhoud zwaarder woog 
dan 20 gram. In totaal 

Van Goghzegeltje van 39 
cent of het molenzegeltje 
van vorig jaar. TPG wil de 
verkoop van postzegels 
stimuleren en denkt dat 
met een grotere variatie 
te bereiken. Het leuke is 
dat je nu dus een aardige 

zijn er 22 verschillende 
zegels. In de rubriek 
Thematisch Panorama in 
dit nummer van Filatelie 
kun je meer lezen over de 
afbeeldingen. Succes bij 
het zoeken naar poststuk
ken met basiszegels! 

MET KORTING NAAR BURGERS' ZOOI 

Een reis om de 
wereld f fc:i»' ouLfSi.' 

Nog een paar weken en 
dan vieren we de Dag 
van de JeugdFilatelie. 
Het grote feest is op 
1 en 2 april 2006 in 
Burgers' Zoo in Arnhem. 
De dierentuin zal bol 
staan van de activiteiten. 
Normaal moet je 17 euro 
betalen om naar binnen 
te mogen, maar de orga
nisatie heeft afgesproken 
dat je 7 euro korting kan 
krijgen. Daar moetje 
wel wat voor doen. Via 
de jeugdleider kan ieder 
jeugdlid zich van te voren 
aanmelden bij Marianne 
Rozendaal. Dat moet wel 
voor 20 maart a.s. ge
beurd zijn. je jeugdleider 
kan daarvoor het formu
lier gebruiken dat in het 
Contactblad voor jeugd
leiders heeft gestaan. 
Ook jouw familie en/of 
vrienden kan hij opgeven 
(maximaal 4 personen). 

>= VERSCHOVEN DECEM
~ BERZECELS 
" Tijdens een clubavond 
< in Purmerend kregen we 
* van een van de leden een 
: : decemberzegeltje om in 
5 De Posthoorn te laten 
i zien. Er is namelijk iets 

—'̂ — bijzonders mee aan de 
\M hand. Bij het stansen, 
' " ■ dat is het aanbrengen 

van de "tanding", lag 
het velletje niet helemaal 
goed. Daardoor staat de 
tekst op een andere plek 

op de zegel dan nor
maal. Aangezien er meer 
zegels in een velletje 
zitten, moeten er meer 
van deze verschoven 
zegels bestaan. Kijk dus 
nog maar eens goed of jij 
ook zo'n exemplaar hebt. 
Het schijnt wel meer 
voor te komen dat dit 
soort zegels gewoon aan 
de loketten komen. Er 
is hier dus geen sprake 
van een heel zeldzaam 
exemplaar, maar het is 

toch wel een leuke aan
vulling op je verzameling. 
Als jij ook zo'n zegel hebt 
gevonden, horen we het 
graag van je. 

¥ 
• t ' . > eurocent 2003 
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Hetzelfde geldt voor de 
jeugdleiders en inzen
ders. Iedereen die niet 
van te voren is aange
meld moet helaas het 
volledige bedrag betalen. 
Je kunt ook nog extra kor
ting krijgen. Stuur dan de 
bon op de laatste pagina 
(Postscriptum) van deze 
Posthoorn mee. Per bon 
krijg je als jeugdlid nog 
eens een extra korting 
van 2 euro. Dat geldt ook 
voor 1 jeugdige introducé 
(broertje, zusje, vriendje 
of vriendinnetje). Kom op 
1 en 2 april allemaal naar 
Burgers' Zoo in Arnhem. 
Je krijgt er zeker geen 
spijt van! 

POSTZEGEL OM VAN 
TE WATERTANDEN 

In Filatelie van vorige 
maand heb je kunnen le
zen over de Europazegels 
van 2005. Het thema 
was eten en drinken en 
er zaten hele smake
lijke zegels tussen. Onze 
favoriet is een zegel van 
Gibraltar waar een heer
lijke "trifle" op staat. Dat 
is een typisch Engelse 
taart. Vind je hem ook 
niet om zo een hap van 
te nemen? 

GOOI MAAR IN DE 
VUILNISBAK 

Oostenrijk staat bekend 
om zijn mooie postze
gels. Toch zijn er ook in 
dit land postzegels die 
de schoonheidsprijs niet 
verdienen. Kijk maar 
eens naar dit exemplaar. 
Een grote vuilcontainer 
is nou niet bepaald iets 
wat je op een zegel zou 
verwachten. Toch past 
zo'n zegel wel mooi in 
een verzameling over 
het milieu. De postzegel 
werd uitgegeven om te 
vieren dat er al 10 jaar 
verpakkingsmateriaal 
werd ingezameld. Dat is 
op zich niet zo bijzonder. 

maar al dat materiaal 
wordt niet verbrand of 
op een andere manier 
vernietigd. Het wordt 
gebruikt als grondstof 
om weer nieuwe verpak
kingen te maken. Geen 
schoonheidsprijs voor 
de zegel, maar wel een 
stapje in de richting van 
een schoner milieu dus. 



.... toen kwam er een 
olifant met een lan
ge snuit en die blies 
het verhaaltje UIT! 
Zo eindigen veel 
verhaaltjes. Maar wij 
beginnen er mee. 
Wij gaan het hebben 
over de lieveling van 
de dierentuin. 

De olifant van de 
savanne 
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olifanten zijn de 
zwaarste en grootst 
bekende landdie
ren. Deze olifant die 
je hier ziet, leeft in 
de savanne. Dat is 
open grasland. Het 
is een Afrikaanse 
olifant. Zijn oren zijn 
groot. 

De Indische olifant 

60 
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Het verschil met de 
Afrikaanse olifant zie 
je nu wel. Zijn oren 
zijn veel kleiner. 

Zullen we 
verstoppertje 
doen? 
je moet er toch niet 
aan denken dat 

zo'n groot beestje 
enthousiast komt 
begroeten! Gaan we 
spelen vandaag? lijkt 
hij te roepen. Toch 
eten ze je niet op. 
Olifanten zijn herbi
voren. Ze eten gras, 
bladeren, wortels en 
boomschors. Maar 
als ze je vervelend 
vinden, kieperen ze 
zó je auto omver. 

Wie wordt de 
baas? 
Olifanten leven in 
kudden. Dat is veilig 
voor de kleintjes en 
er is er altijd ééntje 
die de wacht houdt. 

RPUUME DU CAMBODĜ ° 9 0 0 R ; 

De baas van de 
kudde is vaak een 
vrouvk^je. Maar zoals 
je ziet moet ze dat 
wel bewijzen. Dus af 
en toe wordt er flink 
gevochten. Net als 
bij jou thuis met je 
broertje: even kijken 
wie de baas is! 

Fokprogramma 

Dierentuinen zijn er 
om dieren te laten 
zien. Maar ze doen 

nog veel meer. Ze 
doen hun best om 
uitstervende dieren 
te redden. Die die
ren kunnen dan in 
de dierentuin veilig 
kleintjes krijgen. 
Als er genoeg zijn, 
worden ze voorzich
tig weer in de natuur 
gebracht. Dat is een 
heel belangrijke taak 
van dierentuinen. 
Als je in Burgers' 
Zoo komt, zul je 
daarover lezen. 

Een wit vogeltje 
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Zie je dat? Er zit een 
wit vogeltje bovenop 
de olifant! Die durft! 
Maar zo zit het niet. 
De olifant vindt 
dat beestje fijn. 
Het vogeltje haalt 
ongedierte weg van 
zijn rug. Het vogel
tje eet die insecten 
op. Zowel voor de 
olifant als voor het 
vogeltje een prettige 
samenwerking. 

Het transportbedrijf 
Al heel vroeger werd 
de olifant gebruikt 

Nahrun}; ist I eben 

voor het dragen 
van zware lasten. 
Een oorlogsheer, 
genaamd Hannibal, 
gebruikte Noord-
Afrikaanse olifanten 
om de Alpen over 
te trekken en Rome 
te bedreigen. En 
in bossen in Azië 
gebruiken de men
sen de olifanten nog 
steeds als lastdier. 
Vooral om bomen 
uit bossen te slepen. 

Op het fantje 
Je begrijpt het al: 
ik heb eens op een 
olifant gezeten, je zit 
dan in een bakje en 
het schuift geweldig 
heen en weer. Alle 
olifanten moesten 
een paadje volgen 
maar die van mij 
had daar geen zin in. 
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Dus hup! De bossen 
in. De begeleider 
had een klein rieten 
stokje in zijn hand. 
Hij keek achteloos 
om, riep: "Mwug!" 
En ja hoor, fantje 
weer braaf in de rij. 
Later dacht ik: "Hoe 
doet hij dat?" 

Olifantenprins 
Prins Bernhard was 
een groot liefhebber 
van olifanten. Hij 
had er een speciale 
band mee. De prins 
was oprichter van 
het Wereld Natuur 
Fonds. Hij zette 
zich in om de olifant 
te beschermen. In 
Mozambique kwam 
dankzij hem een 
groot natuurpark. 
Daar kunnen de oli
fanten veilig leven. 
Het leuke is dat 
Mozambique een 
postzegelvelletje uit
gaf met onze eigen 
prins daarop. 

Dierenverzamel ing 
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Heel veel kinderen 
verzamelen dieren
zegels. Jij ook? Heb 
je nu genoeg ideeën 
om ook een album
blad te maken van 
olifanten? Je gaat ze 
bekijken in Burgers' 
Zoo. En dan: aan de 
gang! 

Veel succes! 

Qjvcfi^^ VKV*V 



Dieren vervoeren Post 
DE POSTPOEMA UIT BURGERS' ZOO 

Ik heb je al eens eerder verteld dat ze allerlei dieren 

kunnen gebruiken voor het 

vervoeren van post. Mijn 

verhaaltjes over hondenpost, 

postpaarden en postduiven 

kun je je misschien nog herin

neren. Pas vroegen ze me: 

"Kun je nu alle dieren gebrui

ken voor het overbrengen van 

berichten?" Nou dat is niet zo. 

Ik kan je een verhaal vertellen, dat ik onlangs hoorde. Ik 

weet niet zeker of het helemaal waar is, dus vertel het 

niet verder. Het schijnt dat ze geprobeerd hebben met 

een poema uit Burgers' Zoo post te vervoeren en dat 

is niet helemaal gelukt. Het beest is er vandoor gegaan 

en zwerft nu rond op de Veluwe... of 

hebben ze hem al gevangen? 

Nu wist ik al lang dat je katachtigen 

niet kan gebruiken voor zo'n kar

weitje. In 1879 hadden ze dat ook 

al eens geprobeerd in het Belgische 

Luik. Er werden daar 37 katten 

ingeschakeld om bundels post naar 

dorpen tot op 30 kilometer van het 

centrum van Luik te brengen. Katten zijn eigenwijs en 

doen uitsluitend waar ze zelf zin in hebben. Dus het 

experiment mislukte. 

VROEGER BESTOND ER MUILDIERPOST 

184 

Weet je wrat een muildier 
is? Dat is een paardach-
tlg dier: zijn vader is een 
ezel en z'n moeder een 
paard. Als je moeder 
een ezel is en je vader 
een paard dan ben ji) 
een muilezel. Zo dat 
weet je ook weer. Die 
muildieren hebben een 
beter evenwichtsgevoel 
dan paarden, daardoor 
kunnen ze bijvoorbeeld 
gemakkelijk over smalle 
rotsachtige bergpaden 
lopen. In Zwitserland en 
andere bergachtige stre
ken maakten ze vroeger 
wel gebruik van muildie
ren om post te vervoe
ren. In de Zwitserse 

plaats Les-Myens-de 
Sion in de streek Wallis 
was omstreeks 1890 de 
hoofdvestiging van zo'n 
muildierpostdienst. Er 
bestaan brieven met 
muildierpoststempels. 

POSTOSSEN DAT KAN 
Wat wel lukte was het 
postvervoer met ossen. 
Van 1846 tot 1904 kon 
je op de weg tussen 
Allhabad en Delhi in 
het land dat nu India 
heet een ossenwagen 
tegenkomen, beladen 
met postzakken. Deze 
ossenwagenpostdienst 
werd in 1855 uitgebreid 
met postroutes van Cal
cutta naar Peshawar en 
ook nog door heel Bang
ladesh. Op het postkan
toor in Calcutta hadden 
ze een apart loket voor 
de post per ossenkar. Ze 
gebruikten daar ook een 
speciaal stempel om 
de brieven en pakjes die 
meegingen met die kar
ren af te stempelen. Toen 
er treinen gingen rijden, 
werden de ossenwagens 
nog alleen gebruikt voor 
het vervoer van post van 
en naar afgelegen berg
dorpjes. Ze hadden het 
daar toen over de Bullock 
Train (de ossentrein). 

DE BOSKARIBOES VAN MENEER BARNARD 

In een Amerikaans 
postzegeltijdschrift las ik 
dat er aan het eind van 
de negentiende eeuw in 
Canada een postdienst 
heeft gewerkt met de 
naam Barnard's Cariboo 
Express. "Hoera," dacht 
ik, "ik heb weer een 
dier gevonden dat post 
heeft rondgebracht: 
de kariboe." Ik verder 
informeren, maar het 
bleek dat er geen kariboe 
was te vinden die ooit 
een brief had bezorgd. 
De kariboes hollen vrolijk 
en vrij in de Canadese 
bossen rond en verder 
niets. Jammer dus. Maar 
ik blijf nieuwsgierig. Hoe 
kwam die postdienst dan 
aan zijn naam Cariboo 
Express ? De oplossing 
was dat er veel kariboes 
leefden in Brits Colum
bia en Vancouver, de Ca
nadese provincies waar 
die dienst post bezorgde 

en meneer Barnard, de 
directeur van de organi
satie, noemde zijn zaak 
naar...de kariboe I 

DE POSTPONY IN HET VAKANTIEPARK 

Een poosje geleden was er in Duitsland in St. Andreasberg een vakantiepark 
waar een pony de post ophaalde. De pony reed met z'n baas elke dag door het 
park. Het dier droeg een brievenbus op z'n rug waarin de vakantiegangers hun 
post konden doen. De brieven werden afgestempeld meteen ponypoststem
pel in het kantoortje van het bungalowpark en daarna naar het postkantoor 
gebracht voor verdere verzending. Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
IK VERZAMEL POSTZEGELS, OMDAT... 
Jeugdleider Toon van de StampKids ^ 
Club heeft zijn leden gevraagd ' ^ W * ^ 
om een stukje te schrijven voor ^.w »JsS* 
De Posthoorn. Het onderwerp was V ^ ^ ^ 
"Ik verzamel postzegels, omdat...." Een aantal leden 
klom in de pen. Hier volgt een laatste selectie. 

Beste StampKids 
verzamelaars, 
Ik vind het heel tof bij de 
StampKids Club. Ik ben 
begonnen in het vijfde 
leerjaar. Ik had al een 
paar postzegels en toen 
dacht ik: "Ik zal eens 
kijken op het internet." 
Ik zocht en zocht toen 
zag ik voor m'n neus 
"StampKids Club". Ik 
schreef onmiddellijk een 
brief naar jeugdleider 
Toon. In de ochtend 
kwam de postbode, hij 
had een brief voor mij. 
Ik nep; "Papa, ik heb 
een brief gekregen." Ik 
was nieuwsgierig ik 
deed de brief open en ... 
ik zag twee zakjes met 
elk 50 postzegels. Zo 
dat is mijn verhaal en 

overtuig de anderen ook 
om bij StampKids Club 
te komen, groeten van 
Thomas Flamand 

Ik spaar postzegels 
omdat ik ze mooi vind 
en het knap vind hoe 
ze ze maken. Ik spaar 
Nederlandse postzegels 
en kinderpostzegels. 
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Voorheen spaarde ik ook 
van de hele wereld, maar 
daar ben ik mee gestopt 
omdat ik eerst Nederland 
compleet wil maken. Ik 
heb al behoorlijk wat 
zegels en daar ben ik blij 
mee. Voor de rest spaart 
er niemand anders uit 

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

EXTRA K O R T I N G BI) BURGERS' ZOO 
Met deze bon krijgen jeugdleden van een bij 
JFN aangesloten vereniging 2 euro korting op de 
toegangsprijs van Burgers' Zoo. leder aangemeld 
jeugdlid mag één jeugd ge introducé meene
men. Deze actie geldt a leen als het jeugdlid zich 
voor 20 maart via de jeugdleider bij Marianne 
Rozendaal (adres: zie Contactblad voor jeugdlei
ders) heeft aangemeld. De maximale korting per 
bon bedraagt 4 euro. 

^ 

mijn familie postzegels, 
maar ik krijg van hen 
wel alle Nederlandse 
postzegels die ze krijgen, 
waardoor mijn collectie 
steeds completer wordt, 
Carla 

Eigenlijk begon mijn 
postzegelliefhebberij 
toen ik een jaar of 10 
was en voor het eerst 
mijn vaders verzameling 
zag. Mijn vader spaarde 
vroeger ook al postze
gels en had al een flinke 
verzameling, maar ik 
had dat nog nooit gezien 
totdat het een keer zo 
ter sprake kwam. Alle 
postzegels (en dat waren 
er een hele hoop) lagen 
maar een beetje vergeten 
op de zolder. Ik had alle 
boeken en mappen een 
keer doorgesnuffeld en 
toen kwam ik opeens op 
het idee om maar verder 
te gaan met die verza
meling en om hem uit 
te breiden. Toen zag ik 
ook nog een keer ergens 
een link staan met de 
StampKids en toen was 
het helemaal leuk en ben 
ik lid geworden. 
Groetjes, 

Peter Schaap (Baarn) 
■\4jaar 

WIST]E DAT... 
...de gemiddelde tempe
ratuur in Nederland met 
ongeveer 1 graad is ge
stegen in de laatste 100 
jaar? Misschien denk je 

wel eens m vergissen. 
Door de warmere zomers 
en de niet zo koude 
winters zullen er name
lijk veel meer insecten 
komen. Dus dat wordt 
steeds minder sneeuw
ballen gooien en steeds 
meer vliegen meppen. 
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FILATELIE? 
1 EN 2 A P R I L 

2 0 0 6 
B U R G E R S ' 

Z O O ! 

nu: "Nou en, daar merk 
ik toch helemaal mets 
van!" En daar kun je je 

f PUZZEL 
MAART 2006 
Dit is een 
puzzel voor 
alle jeugdige 

leden van De Posthoorn. 
Je antwoorden moeten 
voor 15 april 2006 binnen 
zijn bij de redactie. De 
Goedemeent 1, 1447 PT 
Purmerend. Hier zijn de 
vragen: 
1. Wat was het thema van 

de Europazegels 2005? 
2. Noem de drie basista

rieven van Nederland. 
3. Welke organisatie heeft 

het Wereld Voedsel 
Programma opgesteld? 

4. Welke prins had een 
speciale band met 
olifanten? 

5. Waar was rond 1890 de 
hoofdvestiging van een 
muildierpostdienst? 

6. Hoeveel graden steeg 
de gemiddelde tempe
ratuur in de laatste 100 
jaar In Nederland? 

7. Hoe heet de jeugdlei
der van de StampKids 
Club? 

ANTWOORDEN PUZZEL 
NOVEMBER 1 
1. Australië, 2. Hans Christian 
Andersen, 3. pakketboot, 
4 cocon, 5. nectar uit de 
bloemen, 6. Carl Barks. Na 
loting gaan er prijsjes naar Eline 
Bakker (Renkum), Maria van 
Eyk (Veldboven), Marian Breuer 
(Veldhoven). 
Allen hartelijk gefeliciteerd! 

ANTWOORDEN PUZZEL 
NOVEMBER 2 
1.1224, 2.1530, 3. 1838. Na 
loting gaat een Moot Nederland

velletje naar M Beverwijk uit 
Zaamslag Proficiat! 

Jullie J^ten de rij ntet brietren al. Leuk, datjuUle' 
gereageerd hebben op de, oproep uojv Toon. Ik heb 
ookjuUle een ayojrdigheldjege/stuAAyd als daAvk üi>or 
d^e vnooU' brieven. Ik hoop'dat jullie nog LoAig zul

Len doorgaxnAiy Hiyet uerzAAH'Clen. Jullie' koHuro toch 
ook noyor de Vag vtun de' Postzegel in Burgers' Zoo? 
Vergeet niet otivje zx> snel mogelijk trio/jeugdleider 
Toon aAiAV te vnelde*v. Allc'en doAV krijg je korting op' 
de entreeprijs, groeten, J^ff^^ Qroenevtld. 

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

185 

file://%c2%a6/4jaar
http://www.stampkids.org


ll»Qyfi|im|%lfpg, SAMENSTELLING: DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

IB 
NEDERLAND 

Nieuwe versie priority-
blad (2) 
Het nieuwe priorityblad 
van 0.61 euro is het zeven
de postwaardestuk in het 
type 'Zaanse Schans'. Het 
wordt net als zijn directe 
voorgangers verkocht in 
een gesealde hangver-
pakking van tien stuks, 
maar bij de CollertClub kan 
men losse exemplaren 
bestellen. 
Afgezien van de waarde
aanduiding is het blad 
gelij k aan dat van vorig 
jaar: een 'schuin' priority-
label, de witte achterflap 
met afgeronde hoeken 
is naar buiten gevouwen 
en is doorstoken op de 
vouwlijn. 
Op de verpakking staan 
de nieuwe buitenlandta
rieven aangegeven: voor 
Priorityzendingen binnen 
Europa is dat 0.69 euro 
voor de eerste gewichts
klasse en 1.38 euro voor 
de tweede, buiten Europa 
respectievelijk 0.85 euro 
en 1.70 euro. Bij de copy-

rightvermelding is het 
jaartal 2006 en de laatste 
cijfers van de barcode zijn 
nu 04483g. Het nieuwe 
artikelnummer is 265501. 
Op de setjes briefkaarten 
en verhuiskaarten die ik 
in januari 2006 kocht, 
stonden nog de oude 
tarieven. 

De markt 
De eerste Nederlandse 
briefkaart verscheen zoals 
bekend op i januari 1871. 
Exemplaren die gebruikt 
werden op de dag van 
uitgifte, zijn bij verzame
laars bijzonder in trek. 
Mijn voorganger Cees 
Stapel is begonnen met 
het beschrijven van deze 
eerstedagbriefkaarten en 
dat werk is later overge
nomen door enkele leden 
van Po&Po. Op de site 
van die vereniging {www. 
po-en-po.nl) staat een over
zichtvan alle bekende 
kaarten. Kaart nummer 
28 dook in januari 2006 
op bij de Overijsselse 
Postzegelveiling. Het 
franco-takjestempel Ter-

Overzicht prioritybladen 'Zaanse Schans' i T ^ ™ 

1997 (januari) 
1998 (juli) 
2001 (juni) 
2003 (januari) 
2004 (najaar) 
2005 (januari) 
2006 (januari) 

luchtpostblad 150 cent ' ^ 
priorityblad 130 cent 
priorityblad €0.54/f 1.20 
priorityblad €0.50 (druk: Walsall) 
priorityblad €0.50 (druk Enschedé) 
priorityblad €0.55 
priorityblad €0.61 ^ 

y ii 
w » « 

bor̂ fi op de voorzijde van 
de kaart is slecht leesbaar, 
maar de kaart is door de 
afzender gedateerd i ja
nuari 1871 en het tweelet-

! terstempel Apeldoorn op 
de achterzijde toont aan 
dat de kaart ook op die 
nieuwjaarsdag bezorgd 

^ is. De veilinghouder heeft 
de inzetprijs bepaald op 
300 euro; de gerealiseerde 
prijs was eind januari nog 
niet bekend. 

BELGIË 

Het uitgiftebeleid van 
De Post op het gebied 
van briefkaarten is een 
stuk royaler dan dat van 
TPGPost: waar wij in 
Nederland het al jaren 
met dezelfde briefkaart 
van 39 eurocent moeten 

doen, worden in België 
geregeld mooi geïllu
streerde kaarten uitge
geven. Die kaarten zijn 
bovendien overal te koop 
voor de nominale waarde. 
Op 23 januari verschenen 
vijf witte briefkaarten 
ter gelegenheid van de 
Olympische Winterspelen 
in Turijn. Elke kaart heeft 
één sport als onderwerp: 
Curling, Langlaufen, 
Rodelen, Alpineskiën 
slalom en Kunstrijden 
op de schaats. Of de 
Belgische Olympische 
ploeg voor elk van die 
sporten deelnemers weet 
te leveren, weet ik niet. 
De kaarten, voorzien van 
een Prior-zegelbeeld zon
der waardeaanduiding, 
worden verkocht voor 52 
eurocent per stuk. 

CßZXl 

^^^ 

( 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Denemarken 
Twee verschillende en
veloppen met als motief 
'Voorjaarsbloemen' 
verschenen op 11 janu
ari 2006. De ene envelop 
(formaat C5) is bedoeld 
voor binnenlandse 
zendingen tot en met 50 
gram, de andere (C4) voor 
binnenlandse zendingen 
tot en met 100 gram [i]. 
Ze worden beide verkocht 
in verpakkingen van vijf 
en van tien stuks. Prijzen: 
28.95, 57.45, 48.95 en 
91.95 kr. 

Duitsland 
De Berliner-Ganzsachen-
Sammler-Verein heeft weer 
eens een particuliere en
velop laten vervaardigen. 
Het is een C5-envelop met 
zelfldevende sluitklep en 
twee zegelbeelden uit de 
Monumentenserie [2]. 
In de rechterbovenhoek 
staat een afdruk van de 
zegel 0.45 euro Tonnin^er 
Packhaus en links daarvan 
een afdruk van de zegel 
0.40 euro Bach-Denkmal 
Leipzy. In de linkerboven
hoek staat het embleem 
van de vereniging. De 
envelop is gedrukt in 
een oplage van duizend 
stuks en werd gebruikt 
voor het verzenden van 
het verenigingsorgaan 
Die Ganzsache. Voor leden 
waren postfrisse exempla
ren beschikbaar voor 2.50 
euro per stuk. 

In Nederland kunnen 
maar enkele van de vele 
uitgegeven pakketzegels 
gerekend worden tot de 
postwaardestukken. In 
Duitsland is dat anders: 
doordat elke Paketmarke 
een combinatie is van 
een postwaarde (voor
uitbetaald port voor een 
zending tot 5 kilo) en een 
adreslabel, zijn het alle
maal postwaardestukken 
[3] - en van een kloek for
maat: 12.5 bij 21 centime
ter. Een bijzonderheid van 
de Duitse pakketzegels is, 
dat ze met speciale zegels 
bijgefrankeerd kunnen 
worden [4] voor gebruik 
voor een hogere gewichts
klasse (tot 10 of 20 kilo). 

Israël 
Van een raedeverzame-
laar kreeg ik een envelop 
waarvan de status me niet 



duidelijk is. Is het een 
postwaardestuk of een 
dienstenvelop? Langs de 
bovenrand van de envelop 
(formaat lo bij 23 centi
meter) is een landschap te 
zien met aan de ene kant 
een stralende zon en aan 
de andere kant een boom. 
Om die boom is een ge
tand kader afgedrukt met 
daarbinnen de landnaam 
in drie talen. Een waar
deaanduiding ontbreekt 
echter. Het embleem van 
de Israel Postal Authority 
wijst in er elk geval op 
dat het hier een officiële 
uitgifte betreft. 

Moldavië 
Een envelop met twee 
verschillende literaire 
aanleidingen verscheen 
op 5 november 2005. 
Het zegelbeeld toont een 
portret van de schrijver 
Mihail Sadoveanu (1880-
ig6i) en de illustratie op 
de linkerzijde wijst op het 
85-jarig bestaan van de 
Bessarabische Schrij
verssociëteit. Afgebeeld 
zijn zes schrijvers, met 
Sadoveanu in het midden. 

Spanje 
Lezer I. van Vorstenbosch 
in Spanje stuurde mij een 
nieuwe voorgefrankeerde 
envelop. De envelop is 
bedoeld voor binnen
landse zendingen tot 20 
gram en werd daarom 
bijgefrankeerd met 
een loketstrook van 25 
eurocent. Het zegelbeeld 
toont een vliegende witte 
duif tegen een blauwe 
lucht, boven een geel vlak 
met het postembleem. De 
waardeaanduiding luidt 
Tarifa A. Op de achter
zijde van de envelop staat 
een etiket afgedrukt dat 
ingevuld moet worden als 
de envelop niet bezorgd 
kan worden en verder 
onder meer een streepjes
code, het postembleem en 
een aanwijzing voor het 
gemakkelijk openen van 
de envelop. 
Abonnees op Spaanse 
postwaardestukken 
ontvingen eind vorig jaar 
drie briefkaarten met een 
nominale waarde van 0.28 
euro. Eén kaart werd uit
gebracht ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel. In het zegelbeeld zijn 
twee moderne postbe-
stellers te zien; op de 
illustratie links ziet men 
een postbode uit 1856. 
De andere twee kaarten 
hebben Lunnispark als 
onderwerp, een pop-
penprogramma dat lijkt 
op Sesamstraat of de 
JVluppets. 

Tsjechië 
Op I februari werd een 
nieuwe standaardbrief
kaart van 10 kr. uitge
geven. Deze kaart, die 
past in de reeks 'Cijfers' 
van de laatste jaren, is 
bedoeld om voorzien te 
worden van bijdrukken 
voor speciale gelegen
heden. Zoals bekend 
is de Tsjechische post 
vaak vertegenwoordigd 
op beurzen en tentoon
stellingen en heeft zij 
daar altijd een speciale 
briefkaart beschikbaar. 

De prijs van de kaart 
bedraagt 11 kronen. 

Verenigde Staten 
In 178g vervaardigde de 
Franse beeldhouwer Jean-
Antoine Houdon een bus
te van Benjamin Franklin. 
Dit werk, gevat in een 
ovale lijst met landnaam 
en een waardeaanduiding 
(39 cent), is als zegel
beeld gebruikt voor een 
envelop die verkrijgbaar is 
in verschillende formaten 
en uitvoeringen. Deze 
envelop doet sterk denken 

aan de vele vroegere 
postwaardestukken met 
koppen van (voormalige) 
presidenten. Losse exem
plaren worden verkocht 
voor $ 0.47 (postfris) 
of $ 0.57 (gestempeld). 
De enveloppen zijn ook 
verkrijgbaar in dozen van 
500 stuks, waarbij de prijs 
op iets meer dan 40 dol
larcent per stuk komt. 

Op 8 januari 2006 werd 
een briefkaart uitgebracht 
ter herinnering aan de 
expeditie die Zebulon 

Pike in 1806 ondernam 
naar een hoge bergtop 
in de Rocky Mountains. 
Die bergtop kreeg later 
zijn naam: Pike's Peak. 
De briefkaart heeft een 
nominale waarde van 
24 dollarcent en wordt 
verkocht voor $ 0.26. Er 
is ook een uitvoering met 
betaald antwoord (een 
zogenoemde double reply 
card) voor $ 0.52. Ook 
deze briefkaarten zijn ver
krijgbaar met eerstedag-
stempel, waarvoor men 10 
dollarcent extra betaalt. 



CZESLAW SLANIA: KUNSTENAAR 
OP DE VIERKANTE MILLIMETER 

Geniaal graveur overleed eer) jaar geleden 
D O O R J . C . A D R I A A N S E N , A S S E N 

In Filatelie van mei 2005w/erd in 
korte bewoordingen mededeling 
gedaan van het overlijden van 
Czeslaw Slania op 17 maart van 
dat jaar Omdat ik me al een aantal 
jaren intensief bezighoud met zijn 
werk en een diepe bewondering 
heb voor deze veelzijdige kun
stenaar, voel ik me geroepen wat 
meer bekendheid te geven aan de 
prestaties van de wereldberoemde 
graveur Slania. 

Snel wereldberoemd 
Czeslaw Slania werd op 22 oktober 
1921 in Czeladz, Polen geboren. 
Toen hij zes was, verhuisden zijn 
ouders naar Lublin. Na het uitbre
ken van de Tweede Wereldoorlog 
werd hij lid van de communisti
sche Armia Ludowa, waarvoor 
hij als partisaan actief was. Na de 
oorlog ging hij naar Krakow, waar 
hij de Academie voor Schone Kun
sten bezocht om er de fijne kneep
jes van de staal- en kopergravure 
onder de knie te krijgen en waar hij 
ook leerde etsen. Hij studeerde er 
af als graficus. In 1950 kwam Sla
nia in dienst van de Polska Wyt-
wómia Papierów Waiiosciouych 
(PWPW), een Poolse drukkenj die 
beveiligd drukwerk vervaardigde. 
De eerste postzegel waaraan hij 
werkte was de Poolse zegel van 
15 gr. uit 1950 ter gelegenheid van 
het Po/cq/u-congres in Warzawa; 
van die zegel, die onder supervisie 
van zijn leermeester M.R. Polak tot 
stand kwam, nam hij het metalen 
deel van de hamer voor zijn reke
ning {afieelding i). Al snel bleek 
Slania zich te ontwikkelen tot een 
begaafd graficus. Hij graveerde tot 
1956 zo'n 23 zegels voor de Poolse 
posterijen. 

In verband met de politieke situatie 
in zijn land besloot Czeslaw Slania 
in 1956 om Polen te verlaten en 
zich in Zweden te vestigen. Daar 
kwam hij als kunstenaar volledig 
tot ontplooiing; zijn bekendheid 
werd m hoog tempo steeds groter, 
tot hij als postzegelgraveur wereld
beroemd werd. 

Enorme productie 
In 1957 werd Slania benoemd 
tot hofgraveur van het Zweedse 
koningshuis, een functie die hij 
tot en met 2004 bekleedde. In de 
halve eeuw waarin hij actief was, 
stak hij meer dan 450 postzegels 
voor de Zweedse postenjen. In 
dezelfde periode leverde hij ook 
236 postzegels voor de Deense 

Op 17 maart is het een jaar geleden dat de kunstenaar 

Czeslaw Slania overleed. Voor de heer J.C. Adriaonsen was 

dot aanleiding terug te kijken op het enorme en veelzij

dige oeuvre van de graficus Slania. En dat is nodig ook, 

want - zoals de auteur zegt - niet iedereen is van zijn 

werk op de hoogte: meestal wordt zijn naam maar in heel 

kleine lettertjes vermeld. 

post af en verder een aanzienlijk België, Groot-Brittannië, Estland, 
aantal voor enkele tientallen ande- Faeröer, Franknjk, Duitsland, 
re landen, zoals Aland, Australië, Gibraltar, Groenland, IJsland, 

Ierland, Jamaica, Letland, Litouwen, 
Monaco, Nieuw-Zeeland, Polen, 
San Marino, Singapore, Thailand, 
de Verenigde Naties en de Verenig
de Staten. In totaal heeft Slania 
meer dan duizend zegels voor 32 
landen gecreëerd, een topprestatie 
die hem verschillende vermel
dingen in het Guinness Book of 
Records opleverde: 
- voor het grootste aantal gegra

veerde postzegels 
- voor de grootste gegraveerde 

zegel 
- voor het grootste aantal landen 

waarvoor een ontwerper een of 
meer gegraveerde postzegels 
vervaardigde. 

1J|lll«llW>li(ll>fll»|i»^ 



Slania als kunstenaar 
Het zal waarschijnlijk altijd een 
open vraag blijven - persoonlijke 
voorkeur speelt daarvoor een te 
belangrijke rol - welk onderdeel 
van Slania's vakbekwaamheid nu 
het meest toonaangevend was. 
Als ik alle werken van hem naloop, 
kom ik echter tot de conclusie dat 
de kunst toch zijn belangrijkste 
bron was. 
Het ontwerp waar hij zelf het 
meest van hield, was de danseres 
op de Zweedse zegel uit 1975 
(ajheeld'mgi). Het publiek was het 
met hem eens: een enquête onder 
zeventigduizend Zweden in 1976 
leverde deze zegel als winnaar op. 
Een van de eerste zegels die Slania 
voor de Zweedse posterijen stak, 
toonde het zelfportret van de 
kunstschilder A. Zorn (afbeelding 
3); dat was in i960. Van dezelfde 
schilder beeldde hij 23 jaar later 
het schilderij 'De vioolspeler' af; 
het originele doek hangt in een 
kasteel op een eiland in de Boden-
see [afieelding 4); voor deze zegel 
ontving Slania de Robert Stolz-
Award van de Engelse Pliilatelic 
Music Circle. 
Ook de weergave van de kroning 
van koning Gustaf III in 1772 was 
een staaltje van uiterste preci

sie, een opdracht die Slania op 
zeventigjarige leeftijd uitvoerde 
{afieelding s). Maar het toppunt 
vormde toch wel de duizendste 
- en grootste - zegel die Slania in 
zijn leven graveerde (afieelding 6); 
hij was toen 78 jaar oud. 
Slania was bevriend met wijlen 
prins Reinier van Monaco; hij 
bracht jarenlang zijn vakanties 
door ten huize van de Grimaldi's. 
Dit verklaart het relatief grote 
aantal series en blokken van de 
Monegaskische koninklijke familie 
en de verschillende stadsgezichten 
van Monaco. 

Snelheid 
Opvallend was de enorme snel
heid waarmee Slania werkte: waar 
andere graveurs er vier tot zes 
weken over doen om één zegel af 
te leveren, deed hij dat niet zelden 
in twee weken. In enkele gevallen 
was hij zelfs nog sneller. De her
denkingszegel, gewijd aan koning 
Gustav Adolf VI (uitgiftedatum 
24 oktober 1973, afieelding 7) 
voltooide hij in slechts tien dagen; 
hij zou daarbij werkdagen van 21 
uur hebben gemaakt. De huwe-
lijkszegel van koning Carl Gustav 
en Silvia Sommerlath was in zes-
eneenhalve dag klaar en de zegel 

met het portret van de vermoorde 
Zweedse premier Olof Palme 
was zelfs in enkele dagen klaar. 
Palme werd op 28 februari 1986 
vermoord en de eerste postzegel
boekjes ter herdenking van dat feit 
konden dankzij Slania's snelheid 
al op 11 april van dat jaar van de 
persen rollen (afieelding 8^. De 
bijzondere samenwerking tussen 
de graveur, de drukkerij en de 
Zweedse posterijen speelde hierbij 
ongetwijfeld een rol. 

Natuur 
De naar mijn mening spectaculair
ste en artistiek gezien succesvolste 
zegels van Slania zijn te vinden in 
de emissie die in 1977 werd gewijd 
aan het Göta-kanaal (afieelding 
9). Een fotograaf zal het werk dat 
de graveur hier leverde niet kun
nen verbeteren. Let bijvoorbeeld 
op de schaduwen en vooral op de 
weerspiegeling in het water. 
Maar ook de sene 'Honderd jaar 
Noordse Musea' uit 1973 (afieel
ding io) getuigt van een bijzon
dere opmerkzaamheid van de kant 
van de graveur, wat verklaard kan 
worden als we weten dat Slania 
geregeld gebruik maakte van een 
caravan om met zijn moeder op 
vakantie te gaan. Diverse landelijke 

taferelen werden daarbij vastge
legd, tot in de kleinste details. 

Verborgen humor 
In Slania's ontwerpen komt het 
element 'humor' beslist niet op de 
laatste plaats. Een van zijn ont
werpen met een knipoog is zegel 
uit 1973, gewijd aan de Vasa-loop 
(afieelding 7i), waarop links voor
aan niet alleen Slania-zelf maar 
ook enkele leidinggevenden van 
de Zweedse postzegeldrukkerij zijn 
afgebeeld. Mensen die de bewuste 
personen ooit in levende lijve heb
ben ontmoet zullen een glimlach 
van herkenning niet kunnen onder
drukken. 
Een tweede voorbeeld wordt gele
verd door een van de twee Zweed
se tijgerzegels uit 1998: die brengt 
als dompteur de in Zweden bijzon
der bekende natuurfotograaf jan 
Lindblad in beeld (afieelding 12). 
Om op een oppervlak van enkele 
vierkante millimeters een persoon 
herkenbaar af te kunnen beelden, 
daarvoor moet je als graveur toch 
wel wat in je mars hebben. 

Verborgen kunst 
Welke verzamelaar zal de zegels 
in zijn collectie niet belangstellend 
bekijken met een loep? Zeker als 
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je op zoek bent naar plaatfouten 
of andere zegelafwijkingen is dat 
de moeite waard. Het is bekend 
dat na de verschijning van iedere 
emissie van Nederland een groep 
mensen volgens een bepaalde 
strategie op zoek gaat naar afwij
kingen. 
Slania heeft bewust grappen 
ingebouwd die voor zulke speur
ders een genoegen zijn om ze te 
ontdekken. Ik geef een paar voor
beelden. 
Bij de opening van de postzegel
drukkerij in Kopenhagen ontmoet
te Slania de directeur, A. Ricardo 
Sundgaard en de besteller A. 
Rasmussen. Deze twee personen 
ontvingen van hem een speciale 
groet toen hij in 1965 een Deense 
postzegel graveerde voor de fees
telijke herdenking van het 100-jarig 
bestaan van de Handelsschool. 
In het opengeslagen register op 
de zegel staat op de linkerpagina 
de naam A Rasmussen en op de 
rechterpagina R. Sungaard (ajheel-
dingis). 
Het leukste voorbeeld vind ik zelf 
de Zweedse zegel uit 1966, ge
wijd aan het Nationaal Museum 
(afbeelding 14): op de japon van 
de dame op de trap is de naam 
Lodzia geborduurd, de naam van 

Slania's zuster. Het was de Chi
nese verzamelaar Chong Meng uit 
Singapore die dit heeft ontdekt. 
Het is dus zaak om altijd een 
loep bij de hand te houden - uw 
verzameling kan er een bepaalde 
meerwaarde door knjgen! 

Samenwerking 
Behalve de helaas overleden gra
veur Czeslaw Slania bezit Zweden 
nog meer grafische grootheden. 
Om er drie te noemen: Martin 
Mörck, Lars Sjööblom en Piotr 
Naszarkowski. Diverse keren 
werkten deze graveurs samen bij 
het creëren van nieuwe Zweedse 
emissies. Een voorbeeld hiervan 
is het blokje F/yget da og nu 
('Vliegen toen en nu') uit 2001 
(afbeelding i^), waarvan de zegels 
door het genoemde drietal werden 
gegraveerd, met uitzondering van 
de zegel middenonder (ultralicht 
vliegtuig) - die is van de hand van 
Czeslaw Slania. 
Sjööblom en Naszarkowski heb
ben inmiddels de taken van Slania 
overgenomen als hofgraveur van 
het Zweedse koningshuis. 
Ook Denemarken kan na het over
lijden van Slania gelukkig terug
vallen op een bekwame graveur: 
Arne Kühlmann, die in het Deense 

Zit er nog toekomst in gegraveerde 
zegels? Niet iedereen is daar gerust op. 
Het Duitse postzegelblad Miclicl Rund
schau besteedde vorig jaar uitgebreid 
aandacht aan het overlijden van Slania 
en tekende toen aan dat men er een 
hard hoofd in had. De belangrijkste be
dreiging lijkt 'de computer'te zijn, een 
apparaat dat al veel traditioneel wer
kende ambachtslieden werk uit han
den heeft gehaald. Geprogrammeerde 
nauwkeurigheid schijnt de voorkeur te 
krijgen boven menselijke grilligheid. 
Het is daarom des te belangrijker om 
- zoals in bijgaand artikel gebeurt - uit
voerig stil te staan bij de handmatige 
prestaties van postzegelgraveurs en 
dan uiteraard in het bijzonder bij die 
van wijlen Czeslaw Slania. 

post-Slaniatijdperk samen met 
Martin Mórck de Deense emissies 
verzorgt. 

Dialoog 
Slania heeft in zijn vruchtbare 
leven als graveur niet alleen post
zegels gestoken. Voor tien ver
schillende landen heeft hij ook 
bankbiljetten ontworpen en gegra
veerd (afbeelding 16). Verder trad 
hij op als ambassadeur voor een 
chemisch bedrijfin Polen, Dwory 
S.A. (apeeldingy). Zijn laatste 
postzegelopdracht was de emis-

Waardering voor het werk van Slania 
was en is er alom; zijn erelijst is bijzon
der indrukwekkend. 
Tijdens zijn leven werd Slania koninklijk 
onderscheiden in Zweden, ontving hij 
het Deense Ridderkruis, ü'ad hij toe tot 
de Orde van Saint Charles in Monaco en 
werd hij Commandeur van Verdienste 
in Polen. Paus Johannes Paulus II nam 
hem op in de Orde van Sint Gregorius 
en de Britse posterijen kenden hem de 
Bntish Roi|al Mail Au;ard toe. Een ander 
filatelistische onderscheiding die hij 
ontving was de Roujland Hill Outstanding 
Adiieuemcnt Award; verder kreeg hij de 
Philips Gold Aujard en de Robert-Stolz-Preis. 
Slania haalde ook driemaal het Guinness 
Book of Records; zie daarvoor de tekst van 
het artikel. 

sie 'Zestig jaar Verenigde Naties' 
(2005, afbeelding iS). 
Ook pnvé heeft Slania veel op
drachten uitgevoerd, zodat er 
tussen werk en vrije tijd niet veel 
verschil moet zijn geweest. Zoals 
hij zei: 'Ik graveer niet om te leven, 
maar ik leef om te graveren'. Toen 
ik op Amphilex2002 met Inge 
MadIé sprak (op dat moment nog 
'huisgraveur' van Joh. Enschedé), 
viel ook de naam van Czeslaw Sla
nia. Inge maakte daarbij de opmer
king: 'Het wordt tijd dat deze man 
ermee stopt, dan komen wij ook 
eens aan de beurt.' Ik heb dit nooit 
goed begrepen en ik begrijp het 
trouwens nog steeds niet. Want 
hoeveel postzegels van Nederland 
van de laatste dertig jaar zijn er 
eigenlijk gegraveerd? En is Czeslaw 
Slania er in die paar schaarse 
gevallen aan te pas gekomen? 
Desondanks: laten we hopen dat 
jonge graveurs zoals Inge MadIé 
nu de ruimte knjgen; veel kans 
daarop lijkt er, gezien de strategie 
van TPGPost, echter met te zijn... 
Czeslaw Slania overleed op 17 
maart 2005 op 83-jarige leeftijd, 
na een vrij kort ziekbed. Een 
week later, op 24 maart werd zijn 
lichaam in Krakow (Polen) bijge
zet. Hij had zelf op bescheiden 
begrafenis, in een beperkte kring, 
aangedrongen. Dat er toch nog 
enkele hoogwaardigheidsbekleders 
aanwezig waren, kwam doordat 
Slania ereburger van zijn geboorte
stad Czeladz was: de burgemees
ter en een aantal andere notabelen 
van de stad waren aanwezig, net 
als een aantal vertegenwoordigers 
uit Poolse postzegelwereld. Bij 
elkaar namen ca. vijftig personen 
afscheid van de beroemdste post
zegelgraveur ter wereld. 

Informatiebronnen: 
Diverse artikelen van de hand van 
H. van Meeningen m Het Noor-
dedicht, oflicieel mededelingen
blad van de Nederlandse Filatelis
ten-Vereniging 'Skandinavië'. 
Gegevens, verworven als lid van 
de Czeslaw Slania Samfündet in 
Zweden. 
Gegevens van de website van 
Anne Mette Heindoiff (adres: 
slaniastamps.heindoiffhus.dk) uit 
Denemarken. 
Informatie, verstrekt door de 
Polen-deskundige Wim Bachman 
uit Pijnacker. 

http://slaniastamps.heindoiffhus.dk
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EEN NIEUW NEDERLANDS 
BOEKJE AAN DE LOKEHEN 
NEDERLAND 

Persberichten van TPG
Post maakten melding 
van de uitgifte van vijf 
postzegelvelletjes op 2 
januari van dit jaar. Voor 
een deel betrof het nieuwe 
zegels omdat de tarieven 
voor internationale prio
ritypost veranderd waren. 
Drie van de vijf velletjes 
hadden zegels uit de serie 
eigentijdse kunstwerken 
en twee bevatten de be
kende Beatrixzegels. 
Het zouden dus post
zegelvelletjes zijn. In 
Filatelie van januari, in 
de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor' worden de 

De uoorzijde van het Neder
landse boekje nummer 82. 

exemplaren met Beatrix
zegels echter boekjes 
genoemd. Fout. 
Maar er is wel degelijk 
sprake van een 
postzegelboelqe: het 
'velletje' met tien zegels 
van 39 cent 'moderne 
kunstwerken' heeft im
mers een echt kaftje dat 
je open en dicht kan vou
wen, net als het tot dan 
laatst verschenen boekje 
nummer 81 (september 

o 2003,'Vijf voor de kaart'). 
° TPGPost zal het wel niet 
~ zo bedoeld hebben, maar 
'Z we hebben nu toch echt 
2 boekje nummer 82. 
= Voor de volledigheid: 
ÏÏ: de andere vier 'velletjes' 
^ noemt men vandaag de 
2 dag gewoonlijk hang
"■ blokjes. 

1 9 2 Australië 
Dame Edna Euerâ e 
Jaarlijks geeft Australië 
een of meer zegels uit, 
gewijd aan landgenoten 
die belangrijk zijn ge

weest voor het nationaal 
erfgoed. Tot de dag van 
uitgifte blijft het een zorg
vuldig gekoesterd geheim 
wie er wordt afgebeeld. 
Op 20 januari van dit jaar 
bleek de acteur en come
dian Barry Humphries de 
gelukkige. Met maar liefst 
vijf zegels en twee boekjes 
(elk met tien zegels van 
50 c.) werd de schepper 
van Dame Edna Everage 
geëerd. 

België 
Polyfonisten uit Renaissance 
België gaf op 23 januari 
een boekje uit met vijf 
postzegels van 60 euro
cent met afbeeldingen van 
componisten uit de Lage 
Landen die de samenzang 
in kerken en paleizen op 
hoog niveau brachten. Vijf 
generaties polyfonisten 
uit het huidige België en 
NoordFrankrijk brachten 

de meerstemmige muziek 
in de renaissance tot 
grote welluidendheid en 
technische perfectie. 
De zegels zijn uitslui
tend verkrijgbaar in 
een boekje. De kafi: 
ervan toont details uit het 
handschrift van Johannes 
Ockeghem en de partituur 
van Alexander Agricola. 

Dieren uan de boerderij 
Ook op 23 januari: wat 
gewonere zegels in een 
boekje: tien dierenzegels 
van 46 cent. Dieren die we 
op de boerderij kunnen 
aantreffen: ezel, kip/haan, 
eend, varken, koe, geit, 
haas, paard, schaap en 
gans. 

Kruisbooflschutters 
De kruisboog stamt oor
spronkelijk uit China en 
vond tijdens de kruistoch
ten zijn weg naar Europa. 
Toen de militaire beteke
nis ervan verdween, werd 
het kruisboogschieten 
een populair tijdverdrijf 

Boven: de zegels m het 
Belgische polyfonistenboekje. 
Onder: de tien dieren in het 

Belgische boekje. 

De op 20 februari in een 
velletje van tien versche
nen zegel is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Er 
staat een kruisboog
schutter in vol ornaat op 
afgebeeld. De zegel heeft 
de aanduiding 'prior' 
(= 52c, brieven tot 50 gram). 

Bosnië & Hercegowina 
(Federatie) 
Geschiedenis 
Een velletje van vier zegels 
vormt de inhoud van 
een postzegelboekje van 
Bosnië & Hercegowina. 
Het boekje kwam uit 
op 10 oktober. Met de 
zegels (tweemaal 0.50 en 
eenmaal i.oo en 2.00 b.) 
worden de Middeleeuwen 
teruggehaald, met name 
de tijd van de bogomielcn, 
een strenge sekte die hier 
veel invloed had. 

China VR 
Jaar van de hond 
In januari kwam China 
gewoontegetrouw met 
een nieuwjaarsboekje. 
Dit keer met tienmaal de 
zegel van 80 f. met een 

kleurrijk getekend hond
je. Het jaar van de hond 
ging in op 29 januari. 

Duitsland 
Boekjes m de snackbar... 
De Duitse post was de 
laatste jaren al aardig 
bezig met het rücksichtslos 
sluiten van postkantoren 
en agentschappen op het 
platteland. Om tegemoet 
te komen aan het gemor 
van de bewoners en uit 
vrees voor concurrentie, 
is men eind vorig jaar 
gestart met het vestigen 
van Postpomts in win
kels, supermarkten en 
andere bedrijven. Het zijn 
kleine verkoopunits, waar 
postproducten (boekjes, 
velletjes, verpakkingen, 
DHLpakketzegels) ver
kocht worden. Minimaal 
één uur per dag kan er 
ook  gefrankeerde  post 
aangeboden worden. 
Interessant voor de 
boekjesverzamelaar, want 
de boekjes worden er 
uitsluitend geblistert (in 
folie verpakt) verkocht. 
Door de bedrukking op de 
folie (die onder meer een 
nieuw productnummer 
vermeldt) wordt het als 
een variant van het ge
wone boekje beschouwd. 
Tot en met 31 december 
ging het om vier verschil
lende boekjes: 

boekje 54 Muziekraad: 
tienmaal 1.44 euro; 
boekje 55 Bloemengroet: 
tienmaal 0.55 euro; 
boekje 57 Berlijnse Dom: 
tienmaal 0.95 euro; 
boekje 58 Vuurtorens: 
tienmaal 0.45 euro. 

Ook deze boekjes hebben 

al varianten! De kaft
tekst op de achterzijde 
is namelijk per i januari 
gewijzigcl, omdat de ta
rieven niet helemaal meer 
klopten. 
Vanaf twee januari zijn 
de boekjes 54 en 57 niet 
meer verkrijgbaar. Daar
voor in de plaats kwamen 
de hieronder beschreven 
nieuwe boekjes 61 en 62: 

boekje 61 Narcis: 
tienmaal 0.90 euro; 
boekje 62 Gouden Zegel: 
1.45 euro. 

Narcissen in boekje 
Vanwege enkele ver
anderde tarieven per i 
januari kwamen er in 
Duitsland op 2 januari 
ook twee nieuwe boekjes. 
Het eerste bevat tien op 
dezelfde datum versche
nen zegels van 90 cent uit 
de bloemenserie. Er staat 
een narcis op afgebeeld. 
Negentig cent is het 
nieuwe tarief voor de 
zogenaamde Kompalrtbrief. 
Eerder stond dit nog op 
95 cent. 

Bulla aurea 
Het andere nieuwe 
Duitse boekje bevat tien 
postzegels van 1.45 euro, 
het tarief dat nu voor de 
Grossbrief geldt (het oude 
tarief was 1.44 euro). 
Met de Bulla aurea of 
Goldene Bulle wordt de oor
konde uit 1356 bedoeld 
waarin keizer Karel IV de 
rijksgrondwet vastiegde. 
Aan de oorkonde was 
een gouden hangzegel 
gehecht. De perforatie op 
de vouw van het postze
gelboekje komt in twee 
varianten voor: met 16 

m Einfach praktisch' 10 selbstidebena 
a 0,90 € fur den Versand von Kompaktbriefen 

MARKENSET 

Deutsche Post i Q f 

Tien zegels voor het nieuiue Kompaktbnejtarief. 
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Het tot nu toe duurste Duitse boekje: tien zegels uan 1.45 euro. 

doorsteken en met 27 
doorsteken. 

Frankrijk 
Hans Memlinfl 
Door de afbeelding op 
de zegels in het Franse 
Rode-Kruisboekje toe te 
schrijven aan Maarten van 
Nieuwenhove (Filatelie 
van januari) deed ik de 
schilder Hans Memling 
groot onrecht. Leze
res Van Strien maakte 
mij op deze uitglijder 
opmerkzaam. Maarten 
van Nieuwenhove was 
niet de schilder, maar de 
opdrachtgever. 

Nieuu) logo Franse post 
Een van de eerste pro
ducten met het nieuwe 
logo van de Franse post 
is wel het veelgebruikte 
postzegelboekje met tien 
Marianne-zegels voor 
briefpost. Het verscheen 
op 15 januari. Het boekje 

27 februari en het bevat 
tien zegels zonder waar
deaanduiding met afbeel
dingen van stripfiguur 
Spirou (Robbedoes). Het 
gaat om vier zegels voor 
briefpost binnen Frank
rijk (53c.), vier voorpost 
naar overzee (90 c.) en 
twee voor langzame bin
nenlandse post (48 c) . De 
prijs van het boekje komt 
derhalve op 6.68 euro. 

Griekenland 
Legendarische auto's 
Vijf befaamde auto's uit 
een ver tot zeer ver verle
den staan centraal op een 
Griekse postzegelserie 
die op 4 november ver
scheen: Mini Cooper (o.01 
euro), Fiat 500 Nuoua 
(0.30 euro). Citroen 2CV 
(0.50 euro), Voiksuiagen 
Keuer (2.25 euro) en Ford 
Model T (2.85 euro). 
In persberichten werd 
niet gerept over een post-

lOTIMSBfS-POSn 
AUTOCfXLANTS 
AvAUOrr{ 
« H M A N t N T f 
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Frans boekje: nieuu; I030, nieuwe kleur, geen reclame. 
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Feest van de Postzegel in Frankrijk. 

bevat tien zegels van 0.53 
euro. 

Feest Dan de Postzegel 
De Dag van de Postzegel 
is in Frankrijk altijd nog 
een feest. En daar hoort 
een postzegelboekje bij. 
Het boekje verscheen op 

zegelboekje. Hoewel het 
nauwelijks te vinden is, 
blijkt het er wel degelijk 
te zijn. Het boekje bevat 
dan één velletje met de 
complete serie. Boven
dien zijn boekjes bekend 
waarin bij de zegel van 
2.85 euro de naam van 

het bewuste automobiel 
(Ford Model T) ontbreekt. 

Ierland 
Wenszegels 
Het is niet voor het eerst 
dat Ierland het Chinees 
nieuwjaar en wenszegels 
(Valentijnsdag) in één 
uitgifte combineert. 
Op 25 januari verscheen 
een boekje met tien zegels 
van 48 cent met fraaie 
foto's van aandoenlijke 
hondjes. 

1 
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Zeeschildpadden in een Mexicaans postzegelboekje. 

Kajtje uan het Ierse 
u;ensenboekje. 

Korea Noord 
Jaar uan de hond 
Een strip van vijf zegels 
met afbeeldingen van 
ook hier niet onbekende 
honden vormt de inhoud 
van een op i januari in 
Noord-Korea verschenen 
postzegelboekje. De 
honden zijn overigens 
in het echt te bewonde
ren in de dierentuin van 
Pyongyang. 
De zegels hebben 
waarden van 3,15, 70, 
100 en 130 won, maar de 
verkoopprijs van de boek
jes ligt altijd wat hoger: 

ding. Erg vreemd, want 
de verkoopprijs van het 
boekje ($ 63.-) staat wel 
op de voorzijde. Enfin, de 
zegels zijn bestemd voor 
post naar het buitenland 
en hebben een kennelijke 
waarde van $ 15.75. 

Nieuw-Zeeland 
jaar uan de hond 
Ter gelegenheid van 
hetjaarvandehond 
kwam Nieuw-Zee
land op 4 januari 
met een serie van 
5 gegomde zegels 
met afbeeldingen 
van honden. De 
laagste waarde, de 
45 cent met een 
Lobrador Retrieuer, 
is in een boekje te 
koop. Het bevat tien 
van deze zegels. 

Oostenrijk 
Meer uoetbalboekjes 
Vorig jaar verscheen 
er een tweetal pres

meer gebruik gemaakt 
van NASA-foto's. 

Spanje 
Kinderspeelgoed 
Marionetten, tollen, een 
race-auto, een speelpop 
en nog meer speelgoed 
is te vinden in het op 2 

Voorzijde van het Noord-Koreaansc hondenboekje. 

335 won in plaats van 318 
won. Er is ook een onge
perforeerde versie. 

Mexico 
Zeeschildpad 
Het was alweer even 
geleden dat er in Mexico 
een boekje verscheen. 
Eind 2005 kwam er een 
nieuwe permanente serie 
die de bescherming van 
de natuur tot thema had. 
Daarbij was ook een 
zegel van $ 30.50 met 
een afbeelding van een 
aantal zeeschildpadden. 
Dezelfde zegel is ook per 
vier verkrijgbaar in een 
boekje. Nu zijn de zegels 
zonder waardeaandui-

tigeboekjes, gewijd aan 
befaamde Oostenrijkse 
voetbalverenigingen: 
SV Ried en Austria Magna 
Wien. Dit jaar is het de be
doeling er nog twee aan 
toe te voegen: FC Wacker 
Tirol (dit voorjaar nog?) en 
FC Nordea Admira (nog in 
voorbereiding). 

Sterren m prestigeboekje 
Als aanvulling op het deze 
maand te verschijnen 
blok met afbeeldingen 
van hemellichamen heeft 
de post van Oostenrijk 
een prestigeboekje ge
pland dat het systeem van 
de sterren als onderwerp 
heeft. Er wordt onder 

De zegels in het NieuuJ-Zeelandse 
boekje zijn zelfklevend. 

januari in Spanje versche
nen postzegelboekje. 
De hiervoor vermelde 
plaatjes staan op zelf
klevende zegels die de 
waardeaanduiding 'A' (28 
cent) laten zien. 

Verenigde Naties 
Werelderßjoed 
Het jaarlijks verschij
nende trio prestigeboek-
jes (New York, Geneve, 
Wenen) van de postdienst 
van de Verenigde Naties 
dat steeds de aandacht 
vestigt op een aantal we
relderfgoederen zoekt het 
dit jaar in Frankrijk. 
De uitgiftedatum is 17 
juni. Nadere informatie 
volgt. 

Vaticaanstad 
Kerst 2005 
Rijkelijk laat kan ik nu 
melden dat Vaticaanstad 
op 22 november een 
boekje uitgaf met vier 
kerstzegels van 0.80 euro. 
Afgebeeld op de zegels 1 
is een fragment van 
Aanbidding door de herders 
van Frangois Le Moyne 
(1688-1737). De oplage is 
100.000 boekjes. 
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ALGEMENE VERGADERING NBFV 
OP ZATERDAG 22 APRIL 2006 
De Algemene Vergade
ring van de Bond wordt 
gehouden op zaterdag 
22 april in verenigings
gebouw 'De Kei' aan de 
Peppelersteeg 12 te Ede. 
De vergadering begint om 
II uur. 
Deelnemers aan de 
Algemene Vergadering 
kunnen intekenen voor 
de lunch door een bedrag 

van 12.50 euro per 
persoon over te maken 
op Postbanknummer 
3264776 ten name van 
NBFV Bijzondere Activi
teiten te Utrecht. 
Voor het diner kan 
worden ingetekend door 
overmaking van 40 euro 
per persoon; ook hierbij 
graag vermelden om 
welke vereniging het gaat 

of de namen deelnemers 
vermelden. 

Partnerprogramma 
Er wordt op 22 april ook 
een partnerprogramma 
georganiseerd dat zal 
bestaan uit een bezoek 
aan het Kijk en Luister
museum in Bennekom 
en een bezoek aan een 
kaasboerderij (o.a. zelf 
kaas maken). Vertrek 
vanaf omstreeks 11 uur 
van het parkeerterrein bij 
'De Kei'. De deelnemers 

krijgen een onvergetelijke 
dag aangeboden, inclu
sief lunch en rondleidin
gen. De kosten hiervoor 
bedragen 35 euro per 
persoon. 
Aanmelden is mogelijk 
door het overmaken van 
het verschuldigde bedrag 
(onder vermelding van de 
naam van de deelnemer 
of deelneemster) op Post
banknummer 3264776 
ten name van NBFV 
Bijzondere Activiteiten te 
Utrecht. 

FILATEUSTISCHE VOR
MING DOOR DE BOND 

'Filatelistische vorming: 
is dat wel nodig? Ik heb 
toch een postzegelalbum 
en een catalogus? En ik 
gebruik braaf mijn pincet 
en loep. En hoe ik postze
gels moet afweken, weet 
ik ook wel. Wat kan ik 
dan meer doen?' De Bond 
heeft voor de serieuze 
postzegelverzamelaar een 
aantal cursussen of work
shops die in de afgelopen 
tijd bewezen hebben, in 
een behoefte te voorzien. 

Workshop Begeleiding 
Beginnende Exposanten 
In het jaar 2005 werd 
gestart met een nieuwe 
opzet van de workshop 
'Begeleiding Beginnende 
Exposanten', kortweg 
BBE. De deelnemers werd 
gevraagd van tevoren een 
korte omschrijving van de 
opzet van hun verzame
ling (of van de problemen 
waar ze tegenaan liepen) 
toe te sturen. De docenten 
konden zich daardoor 
beter voorbereiden en de 

cursisten kregen meer 
waar voor hun geld  en 
dat terwijl de workshop, 
afgezien van de brochure, 
gratis is. De deelnemers 
ontvingen eerst een 
schriftelijke reactie en 
op de workshop zelf een 
meer persoonlijk gericht 
advies in een groepsge
sprek, dat werd gevoerd 
met de drie docenten, die 
elk een andere filatelis
tische discipline voor 
hun rekening namen. 
Gepland is dat de work
shop BBE 'nieuwe stijl' 
in 2006 op twee locaties 
(Ede en Apeldoorn) zal 
worden gehouden. De bij 
de workshop behorende 
brochure was inmiddels 
toe aan de vierde oplage, 
waarvan het nietthe
matische deel geheel is 
herschreven door Frans 
Leijnse. 

Workshop BBF (Begelei
ding bij Filatelie) 
Deze tweede pijler stut 
nog steeds de basis van de 
filatelistische vorming en 
kon in 2005 weer tiental
len cursisten afleveren. 

waarvan sommigen 
doorstroomden naar de 
Workshop BBE. In de 
loop van het afgelopen 
jaar werd een nieuw 
certificaat ontworpen, dat 
inmiddels op drie locaties 
is uitgereikt. De Work
shop BBF is een laag
drempelige en goedkope 
cursus. De cdrom met 
het volledige cursusboek 
wordt inmiddels ook 
veel individueel, buiten 
de cursus om, gebruikt. 
Met diverse oudcursisten 
(zowel van de Workshop 
BBF als van de Workshop 
BBE) ontstaat een mail
of briefwisseling over 
de verdere groei van de 
verzamelingen. Een vorm 
van nazorg die veel tijd 
kost, maar die ook veel 
voldoening schenkt. 
Maar Filatelistische Vor
ming is meer dan alleen 
cursussen. De coördina
tor annex commissaris 
wordt soms te hulp ge
roepen als adviseur voor 
bepaalde verenigingsac
tiviteiten en wordt ook 
geregeld gevraagd een 
Pou;erPointpresentatie 

te geven. Niet altijd leidt 
dit bij de desbetreffende 
vereniging tot een cursus, 
waarvoor het bestuur toch 
een tiental leden moet 
zien te mobiliseren, maar 
de reacties geven aan dat 
ook dit 'voorstadium' 
vruchten afwerpt, zeker 
wat betreft het lange 
termijneffect. Behalve de 
algemene presentatie die 
inmiddels door enkele 
docenten wordt gebruikt, 
is er ook een over de 
thematische filatelie. Er 
wordt gewerkt aan de 
totstandkoming van pre
sentaties over een aantal 
afzonderlijke filatelisti
sche elementen, waarvan 
de eerste (over postale be
richten) inmiddels gereed 
is. De tot stand gekomen 
nauwe samenwerking 
met het AVC zal een 
positief effect hebben op 
verspreiding van filatelis
tisch vormend materiaal 
in de ruimste zin. 

Als u belangstelling heeft 
voor een van de cursus
sen, neem dan contact op 
met het Bondsbureau. 

INTERNATIONALE EXPO 
EFIRO 2 0 0 8 ROEMENIË 

Roemenië krijgt zijn eer
ste FIP World Philatelic Exhi
bition. De expositie, EFIRO 
2008, wordtvan 20 tot 
en met 28 juni 2008 ge
houden en viert de 150ste 
verjaardag van de eerste 
Roemeense postzegels, 
de beroemde 'Ossenkop
pen' (zie afbeelding). 
Nederland heeft voor 
EFIRO een Landscommis
saris benoemd, bij wie 
belangstellenden zich 
voor deelname kunnen 
melden; de heer Henk 
Buitenkamp, Van Bere
steijnstraat 26A, 9641 AB 

Veendam of via email bij 
de Bond: nbjï)@nbji;.nl. 
De eerste postzegels van 
Roemenië, toen nog het 
vorstendom Moldavië, 
werden uitgegeven op 
21 juli 1858. Ini859 
werd het vorstendom 
samengevoegd met het 
vorstendom Muntenië 
(Walachije) tot de staat 
MoldauWalachije. De 

naam 'Roemenië' werd 
aangenomen op 24 janu
ari 1862. Op 20 november 
1932 werden de postze
gels van Moldavië na 75 
jaar herdrukt, nu met de 
landsnaam Romania en in 
andere waarden. Op die 
datum werd de postze
geltentoonstelling EFIRO 
in Boekarest voor het 
publiek geopend. 

DE HEER J. SPIJKER 
EN DE LVPV 

In Filatelie van december 
jl. werd in deze rubriek 
bericht dat de heer Jan 
Spijker is benoemd tot 
lid van verdienste van de 
NBFV. In de palmares 
werd onder andere mee
gedeeld dat de heer Spij
ker medeoprichter was 
van de Leidsche Vereeni
ging van Postzegelver
zamelaars. Dit is echter 
niet juist. De heer Spijker 
is echter al wel vanaf zijn 
tiende jaar lid van deze 
vereniging. Onze excuses 
voor het veroorzaken van 
dit misverstand. 

http://www.nbfv.nl
http://%7bwww.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bibliotheek@nbfv.org
mailto:rinssdienst@planet.nl


VAN DER WILLIGEN
MEDAILLE UITGEREIKT 

Op zaterdag 14 januari 
werd de Van der Willigen
medaille uitgereikt aan 
Pieter Miesyerus, lid van 
de vereniging Po&Po. De 
medaille is hem toege
kend voor zijn studie 
Posttreinen uoor de Deutsche 
Dienstpost Niederlande 
1940-1945, gepubliceerd 
in De Postzak nummer 
199. Bondsvoorzitter Ties 
Koek - voor de gelegen
heid speciaal naar Ede ge
komen - overhandigde de 
medaille en de oorkonde 
aan de verraste auteur (zie 
foto). 

Voor de toekomstvan 
de filatelie is het van het 
grootste belang dat er 
niet alleen verzamelaars 
zijn die zich door studie 
en speurwerk tot ware 
filatelisten ontwikkelen. 
Het is bovendien nodig 
dat de resultaten van 
hun onderzoek in goed 
toegankelijke publica
ties worden vastgelegd. 

Daardoor kan een wis
selwerking tussen auteurs 
en andere verzamelaars 
worden bevorderd. Dit 
zal inspirerend werken 
op filatelisten, die om 
welke reden ook niet tot 
het schrijven van artikelen 
of boeken zijn gekomen. 
De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
heefl: daarom besloten 
tot het instellen van een 
Bondsmedaille voor 
literatuur, die de naam 
Van der Willigen-medaille 
kreeg. 
De medaille heefi: tot doel 
de bevordering van de 
studiezin en de aanmoe
diging tot publiceren. 
Het Bondsbestuur wil 
daarmee tevens de nage
dachtenis eren van drs. 
A.M.A. van der Willigen. 
Hij was een van Neder
lands grootste filatelisten, 
die mede door zijn vele 
voortreffelijke publicaties 
een bijzonder belangrijke 
bijdrage aan de ontwik
keling van de filatelie in 
Nederland heeft geleverd. 

WILT U UW POSTZEGELVERZAMELING KWIJT? 
HANDEL HOE DAN OOK VERSTANDIG! 

Als u denkt uw verzame
ling postzegels van de 
hand te doen, kunt u uw 
verzameling letterlijk 
l<wijt raken. Wij lazen een 
bericht in de krant dat een 
Zwolse postzegelhande
laar door de politierechter 
in Zwolle is veroordeeld 
tot een dubbel zo hoge 
voorwaardelijke celstraf 
dan tegen hem was geëist 
en een werkstraf van 
zestig uur. De handelaar, 
die overigens geen lid is 
van de NVPH, had zich de 
afgelopen jaren schuldig 
gemaakt aan 'flessentrek
kerij op ruime schaal 
waarbij veel mensen zijn 
gedupeerd'. Verzamelaars 
en anderen brachten hun 
postzegelverzameling 
naar de postzegelwinkel 
van deze handelaar met 
als doel de inhoud van de 
albums te laten taxeren 

en eventueel te verkopen. 
Maar als er dan een prijs 
was afgesproken wei
gerde de handelaar ook 
daadwerkelijk te betalen. 
Er waren volgens justitie 
zeventien gedupeerden. 
De rechter heeft bepaald 
dat de Zwollenaar twee 
gedupeerden respectie
velijk 1.013 en 839 euro 
moest betalen. Omdat 
de stellig ontkennende 
handelaar uit Zwolle zelf 
heeft verklaard dat hij zijn 
praktijk wil voorzetten op 
internet, gaf de rechter 
een duidelijke waar
schuwing mee voor de 
proeftijd van de komende 
twee jaar. 

Als u uw verzameling wilt 
verkopen, ga dan naar een 
handelaar of houder van 
een postzegelveihng die 
lid is van de NVPH. 

REGIORAAD KOMT 
WEER BIJEEN 

Op zaterdag 11 maart ko
men in het Bondsbureau 
te Utrecht de leden van de 
Regioraad weer bijeen. De 
Regioraad is het belang
rijkste adviesorgaan van 
de NBFV. De Regioraad 
is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van 
elke regio. 
De Regioraad heeft tot 
doel het bevorderen van 
de communicatie tussen 
de leden-verenigingen 
en het Bondsbestuur. Be
leidszaken en andere rele
vante Bondszaken komen 
erin aan de orde, zoals de 

agenda van de Algemene 
Ledenvergadering van 22 
april a.s in Ede. 
Op de agenda van 11 
maart zal een eerste 
aanzet tot een beleidsno
titie worden besproken, 
waarin uiteraard ook 
financiële zaken zijn 
opgenomen. Ook komen 
aan de orde een leden-
kaart voor individuele 
leden van verenigingen, 
het jubileumjaar 2008 en 
het verslag van de eerste 
besprekingen over een 
zogenoemde 'Filatelisten-
dag' als vervanging van 
het vroegere voorzitters-
overleg. 
Ter bevordering van de 

interne communicatie 
wordt de agenda tevens 
gezonden aan alle vereni
gingen. De verenigingen 
kunnen per regio deze 
agenda doornemen en 
suggesties of opmer
kingen maken die in de 
Regioraad besproken 
kunnen worden. Het 
Bondsbestuur hoopt dat 
daardoor een beleid kan 
worden ontwikkeld met 
zoveel mogelijk inbreng 
van de leden; dat komt de 
transparantie ten goede 
en zorgt voor een opti
maal draagvlak. 

Dick van der Zee 
Secretaris NBFV 

EEN ALLERLAATSTE HERKANSING: 
DIE GEHEIMZINNIGE PLAATPOSITIES 

In het oktobernummer 
2005 van Filatelie deed de 
Bond een aanbod aan ie
dereen die geïnteresseerd 
is in de eerste postzegel
uitgifte van Nederland. 
Na het einde van de actie 
kwamen toch nog vragen 
binnen of de serie boeken 
van Van Balen Blanken 
nog te koop was. Besloten 
is dan ook om iedereen 
nog eenmaal in staat te 
stellen om te profiteren 
van het aanbod, zoals dat 
eerder is aangekondigd 
op de Bondspagina's (ok
tobernummer 2005). 
Omdat de reeks uit de 
verkoop gaat, worden de 
delen over de platen van 
de zegel van 10 cent en 
het boek over de zegel van 
15 cent (één plaat) hieron
der aangeboden. 
Serie i: elf boeken (beperkt 
voorradig), plaat i tot en 
met plaat 10, inclusief 
de zeldzame plaat lA, 
voor IOC euro, inclusief 
verzendkosten. Het 
(losbladige) deel lA wordt 
zonder ringbandje gele
verd. Het bestelnummer 
is 1852.16. 
Serie 2: tien boeken, plaat 

I tot en met plaat 10 (dus 
zonder het deel over plaat 
lA) voor 75 euro, inclusief 
verzendkosten. Het be
stelnummer is: 1852.17. 
Boek uan de zê el van 15 
cent: 12.50 euro, inclusief 
verzendkosten. Het be
stelnummer is: 1852.14. 
De twee series van de 
zegel van 10 cent en het 

boek van de zegel van 15 
cent zijn te bestellen tot 
uiterlijk 30 april 2006. 
De boeken kunnen 
worden besteld bij de 
Serviceafdeling van de 
NBFV, door overmaking 
van het genoemde bedrag 
(inclusief portokosten) 
op Postbankrekening 
2015960 t.n.v. Serviceaf
deling, onder vermelding 
van het bestelnummer (of 
de bestelnummers). 

Plaat 1, positie 13 

WORKSHOP BBE WORDT 
IN EDE GEHOUDEN 

Op de tentoonstelling Post
zegels en cultuur in Ede 
organiseert de Commissie 
Filatelistische Vorming 
weer een Workshop BBE 
(Begeleiding Beginnende 
Exposanten). 
Deze cursus is bedoeld 
voor degenen die voor het 
eerst willen meedoen aan 
een wedstrijdtentoonstel
ling en ook voor verzame
laars die al eens hebben 
geëxposeerd, maar een 
hogere beoordeling 

nastreven en daartoe hun 
kennis nog eens willen 
opfrissen. 
Tijd: zondag 23 april om 
10.30 uur. 
De workshop duurt ruim 
twee uur en is gratis toe
gankelijk voor individuele 
leden van de bij de NBFV 
aangesloten verenigin
gen. Een eventuele toe
gangsprijs en catalogus 
van de tentoonstelling 
dient u zelf te betalen. 
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 deelne
mers dit boekje (44 pagi
na's) vooraf bestuderen. 
Aanmelding: zo spoedig 
mogelijk bij het bureau 
van de NBFV, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290. 
Het e-mailadres is 
nbfü(5)nbji;.demon.nl. De 
opzetjes van uw verzame
ling kunt u sturen naar 
S. Bangma, Boomgaard-
dreef 5, 3243 AC Stad 
aan't Haringvliet of naar 
sbangma(3)xs4all.nl. 
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DE STEMPELS VAN 2 0 0 5 

Na de aandacht in twee 
afleveringen voor molens 
nu een terugblik op de 
stempels van 2005. Ik 
telde achttien zogenoem
de picturale stempels die 
algemeen verkrijgbaar 
waren. Hiervan waren er 
tien niet geschikt voor 
het maken van maxi-
mumkaarten wegens het 
ontbreken van voldoende 
beeldovereenkomst met 
nog frankeergeldige 
Nederlandse postzegels. 
Acht waren hiervoor wel 
geschikt; de stempels (en 
niet de zegels) vormden 
het uitgangspuntvan de 
hier afgebeelde maxi-
mumkaarten. De eerste 
verscheen bij de traditi
onele Filateliebeurs in 
Loosdrecht, op de 92ste 
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Filatelistendag in januari 
2005. In het stempel [i] 
de zon links en de bloem 
rechts. Gecombineerd 
doet dit beeld direct den
ken aan de priorityzegel 
van 0.59 euro naar het 
schilderij De Zonnebloemen 
van Van Gogh [2]. 
In april was TPGPost 
aanwezig op Antiuerpjila 
(voorheen Nipabeurs) 
in Antwerpen met het 
speciale stempel [3] met 
de hand. Dit stempel 
werd gecombineerd met 
een van de zegels met 
de handen uit 2000 op 
kaart [4]. Achterliggend 
idee van het stempel is de 
herkomst van de naam 
van de stad (handwer-
pen) naar de legende van 
Brabo, die de handen 
van de reus afhakte en ze 
in de Schelde wierp (zie 

SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAIL: EDWARDFROON@FREELER.NL 

Filatelie van mei 2005, 
pagina 411) In België 
is dit als onderwerp 
uiteraard al eerder op 
postzegel verschenen. De 
mooiste is de uitgifte uit 
1991 naar het beeld van 
Brabo, dat de top van de 
fontein op de Grote Markt 
in Antwerpen siert. Kaart 
[5] toont deze icoon van 
de stad met de schitte
rende gildenhuizen op de 
achtergrond en [6] laat in 
detail de harmonie tussen 
postzegel, stempel en 
kaart zien. 
Het tentoonstellings-
stempel [7] van Wâ cnpost 
(Wageningen, april) toont 
een wagenwiel en de 
wereldbol. Op [8] is het 
stempel gecombineerd 
met de wielen van de 
koets uit 2000, op [9] is 
er sprake van een com

binatie met de wereldbol 
uit 1997. 
Parkstadjila in mei in 
Kerkrade leverde twee ge
schikte stempels op: [10] 
met het gestileerde blad 
en [11] met de bloemen 
om het groene karakter 
van de regio te bena
drukken. Ze zijn perfect 
gecombineerd met de 
MKB-zegel uit 1984 [12] 
en de zomerzegel met het 
madeliefje uit 1994 [13]. 
Postex (Apeldoorn, okto
ber) leverde stempel [14] 
op, met de telkens weer
kerende vorm in de fon
tein en de bloembedden 
in de Franse baroktuin 
van paleis Het Loo. Na de 
restauratie verscheen de 
historische tuin op een 
Europazegel uit 1986. De 
grondvorm komt mooi 
tot uitdrukking in de met 

sneeuw bedekte tuin [15]. 
Eind oktober vierde de 
Rotterdamse Philatelis
tenclub zijn honderdjarig 
bestaan; TPGPost leverde 
het oude, ronde dagte-
keningsstempel [16]. 
Op [17] is de combinatie 
met de stempels gezocht 
met de Filacentozegel 
uit 1984. Uitsmijter voor 
2005 vormt [18] van de 
Dag van de Aerofilatelie 
(Nieuwegein, November). 
Een mooie combina
tie met de gestileerde 
kaart [19] met de oude 
vertrouwde luchtpost
zegel van de bijzondere 
vluchten. 

Volgende keer: aan
dacht voor Belgische 
maximumkaarten in het 
speciale Belgiënummer 
van Filatelie. 

fi, ^ 2 en 3 april 2005 

LOOS Antwerpfila 2005 
DRECHT ANTWERPEN 

20-21-22 mei 2005 

'O. 

_^- -^ Parkstad Flla 2005 
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OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. ^m. 
(H. Vleeming) \i\h"() 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE \ ^ 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433 55 00 Fax 053-434 10 94 

E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 187: 
7/8 april 2006 in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 

(catalogus zal rond 16 maart verzonden worden). 

Vele collecties zijn ons ter veiling toevertrouwd: 

Nederland: ca. 2500 kavels zegels en poststukken met: 
• Een speciaalcollectie emissie 1869 WAPENTJES, veel stempelmateriaal 
• Emissie 1876 en 1894 CIJFER met postfrisse eenheden 
• Emissie 1891 HANGEND HAAR met postfris 
• Een speciaalverzameling emissie 1913 
• Postfris engros Nederland 1945-1975 

Overzeese gebieden: een ruim aanbod betere zegels, stempels en poststukken 

Buitenland: aanbod betere zegels en series met belangrijk SAAR. 

Collecties en insteekboeken: ca.750 kavels, waarde variërend van enkele tientjes tot 
duizenden Euros. 

Enkele zegels uit de veiling: 

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 
Museum voor Communicatie (vroegere Postmuseum), 

Zeestraat 82: zaterdag I april van 12.00-17.00 uur 
(op ver toon veil ingcatalogus tevens gratis t oegang tot museum!) 

Overige tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Interesse in een (bij ons nog steeds gratis!) catalogus? 
Vraag deze dan eens aan, een telefoontje, fax, mail of brief (kaart) is voldoende! 

Volgende veiling: 9/10 junil a.s. Inzendingen welkom! 

IMaliliiJIJIJ 1̂  
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DE O.P.V. AL 36 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!!!!!!! 

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


^ V , Deze aflevering 

Tijdens het laatste weekend van januari werd in de Pandahallen 
van Nieuw-Loosdrecht traditiegetrouw de Filateliebeurs gehouden. 
In de loop der jaren is deze beurs uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste filatelistische evenementen van ons land. Maar liefst 
zesendertig leden van de NVPH waren tijdens deze negentiende 
editie van dit postzegelspektakel van de partij. Onder de loep 
sprak met een aantal van deze handelaren en met bezoekers om 
de sfeer te proeven, de stemming te meten en nieuwe trends te 
ontdekken. 

'Als je zeven van de tien keer nee 
moet verkopen, dan ben je niet 
goed bezig 
Een dagje op de Filateliebeurs. 

Filatelistlsch spektakel in de Pandahallen. 

Nieuw-Loosdrecht op zondagmorgen. Een bleek winterzonnetje 
krijgt het kwik met moeite een paar graden boven nul. In de 
Pandahallen heerst gelukkig een aanmerkelijk hogere temperatuur 
en de standhouders maken zich op voor de laatste dag van de 
Filateliebeurs. Terwijl de eerste bezoekers binnenkomen laten 
enkele NVPH handelaren zich verleiden tot het opmaken van de 
voorlopige balans. Vlak bij de ingang bivakkeert Ronald Bouscher, 
die zich al jaren op het topsegment van de markt richt. 
'VVe zijn tevreden over de gang van zaken. Er komen hier 
veel gevorderde filatelisten, die over het budget beschikken om 
zeldzame zegels of poststukken voor hun collectie aan te schaffen. 
In de loop der jaren heb ik geleerd, dat het moeilijk is om in te 

schatten, waar de klont warm voor loopt. Het is altijd weer anders. 
Daarom is een mooie, brede voorraad gewoon een vereiste om 
tot een behoorlijk resultaat te komen. Daarbij is en blijft marketing 
belangrijk. Als verzamelaars je naam kennen en weten dat je 
kwaliteit levert don kom je gemakkelijker tot zaken.' 
Brievenhandelaor Peter Rozema toont zich ook tevreden over het 
behaalde commerciële resultaat. 'Er is vooral veel vraag naar 
betere poststukken. Maar serieuze verzamelaars zijn verwend en 
stellen steeds hogere kwaliteitseisen. Het valt bovendien niet mee 
om mooi en zeldzaam materiaal voor hun gevorderde collecties te 
vinden. Een trend is wel, dat zij die vast dreigen te lopen er een 
nieuw gebied bij gaan verzamelen. Vaak zijn dat onderwerpen 
uit de Tweede Wereldoorlog en ook de belangstelling voor de 
Eerste Wereldoorlog trekt aan. Daarnaast constateer ik nog steeds 
een toenemende belangstelling voor plaats- en streekverzamelingen, 
waarbij vooral de grote steden veel nieuwe verzamelaars trekken.' 
Leo en Martin Gerritzen van postzegelhondel Ariadne zijn al 

"Ik verkoop alleen 
zegels die door de juiste 

specialisten zijn gekeurd' 1 " 

jaren van de partij op de Filateliebeurs. De zaken gaan goed. 
Toch merkt vader Leo, dat de beurs van het publiek, dat zich richt 
op het goedkopere materiaal, minder gevuld is dan in vorige 
jaren. Zoon Martin ziet het minder somber in 'Er is daarentegen 
veel vraag naar beter materiaal en de kunst is om dat in 
voorraad te hebben. We ontmoeten hier heel verzamelaars, 
die ons nog niet kennen. Als een deel daarvan de weg naar 
onze winkel weet Ie vinden, dan kunnen we zonder meer van 
een geslaagde beurs spreken.' 

Profileren 

Rober Wiktor, die in Sittard vanuit huis een postzegelhondel drijft, 
is gespecialiseerd in Oost-Europa. Hij vindt het belangrijk om zijn 
gezicht te laten zien en nieuwe contacten op te doen. 'Op een 
beurs als deze kun je jezelf profileren. Maar dan moet je 
natuurlijk wel wat te bieden hebben. Als je in een bepaald gebied 
bent gespecialiseerd mag het niet gebeuren, dat je zeven van de 
tien keer nee moet verkopen, want dan ben je niet goed bezig. 
Daarom probeer ik altijd zoveel mogelijk van mijn voorraad mee 
te nemen De belangstelling voor Oost-Europa is zonder meer 
goed te noemen Ook hier de tendens, dat de vraag naar het 
betere materiaal vaak groter is dan het aanbod. Helaas duiken 
van veel oudere uitgiften, vooral de dure opdrukseries, regelmatig 
vervalsingen op. Om teleurstellingen te voorkomen verkoop ik 
daarom alleen maar zegels, die door de juiste specialisten zijn 
gekeurd. De trends op mijn gebied? Er is veel belangstelling voor 
de moderne uitgiften van Tsjechië en Slowakije De gegraveerde 
onhA/erpen van deze postzegels vallen kennelijk bij velen in 
de smaak.' 



Literatuurspecialist Peter Meinhardt merkt een toenemende 
vraag naar landen- en themacatalogi alsmede specialistische 
literatuur. 'Wereldcatalogi verkoop is nauwelijks meer aan 
verzamelaars. Die gaan zich in een steeds vroeger stadium 
specialiseren en kopen gericht de boekwerken, die informatie 
over hun specifieke verzamelgebied bevatten.' 
'Wat er momenteel goed loopt? Nou, bijvoorbeeld de 
Specialiteitencatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Maar ook Catalogi en literatuur van Engeland en Koloniën 
vinden, mede door de positieve prijsontwikkeling van deze 
gebieden, gretig aftrek. Boven verwachting zijn de verkoopcijfers 
van de nieuwe Michelcatalogus van de Golfstaten. Een gebied, 
waar de gemiddelde filatelist tot voorkort toch een beetje de 
neus voor optrok.' 

Uitstekende entourage 

Intussen amuseren de bezoekers zich uitstekend. Gerard Soets zit 
even op een bankje om de zojuist aangeschafte aanwinsten voor 
zijn collectie in een insteekboekje op te bergen. 'Ik kom hier al 
sinds de oprichting van deze beurs met een groepje van drie man 
uit Umuiden. Ik verzamel Nederland, Zwitserland en de Verenigde 
Saten. Vooral de uitgiften van de laatste jaren hebben mijn 
belangstelling en die koop ik altijd bij dezelfde handelaren. 
Dan weet je dat het goed is. Meestal trek ik zo'n honderd euro 
uit en daarvan heb ik nu een kwart uitgegeven. Zo meteen ga 
ik weer verder zoeken en vanmiddag sta ik nog een paar uurtjes 
in de stand van de Zwitserland club. Voordat je er erg in heb, 
ben je de hele dag in touw.' 

razend nieuwsgierig naar wat ze hebben aan te bieden. 
Hoeveel ik ga uitgeven weet ik nooit van tevoren. Als ik een 
grote beurs als deze bezoek, dan kijk ik niet op honderd eur 

Jaap van de Linde; 'Goede sfeer en een imponerend aanbod ' 

Jubileum 

Vele duizenden bezoekers wisten de weg naar de Pandahallen in 
Nieuw-Loosdrecht te vinden. Samenvattend kan worden gesteld 
dat de beurs zowel door de verzamelaars als de postzegelhandel 
als een succes is ervaren. 
Volgend jaar, het laatste weekend van januari, de jubileumeditie. 
U kunt het alvast noteren. Organisatoren Koos Fase en John 
Kooij, alsmede NVPH coördinator Henk van Lokven zijn al met 
de voorbereidingen begonnen. 

Gerard Soets sorteert zijn nieuwste aanwinsten. 

Jaap van de Linden is neergestreken bij de stand van 
Postzegelhandel Joke van den Berg en doet zich te goed aan 
haar voorraad Monaco. Er liggen al enkele rijtjes met gevonden 
manco's op het glas van de toonbank. 'Ik kom hier nu voor de 
derde keer. De entourage bevalt me uitstekend. De sfeer is goed 
en het aanbod imponerend. Ik verzamel diverse landen en heb 
nog heel wat op mijn verlanglijstje staan. Ik vind de contacten 
met de handelaren in het algemeen heel plezierig en ben altijd 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
internet: ^rv^^.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
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KEDERLANDSTALIGE 
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Marcels stripfiguren 
In het november/de
cembernummer van het 
medecielingenblaci van 
de postzegelvereniging 
Drielandenpunt uit Vaals 
kwam ik een idee tegen 
dat navolging verdient. In 
de rubriek Wij geven de pen 
aan... vertellen de leden 
over hun verzameling. Bij 
het inleveren van hun arti
keltje geven ze meteen de 
pen door aan een volgend 
lid en die schrijft dan de 
volgende bijdrage. 
Marcel Wolff vertelt hoe 
hij is begonnen met 
verzamelen: 'Toen ik een 
klein Marcelletje was van 
zo'n jaar of 8 wist ik dat 
mijn vader een boek in de 
kast had staan met daarin 
allerlei leuke, bonte plak-
kertjes. Het probleem met 
dat boek was dat ik daar 
met mijn vingertjes niet 
aan mocht komen. Dit 
boek bleek dus een album 
met postzegels te zijn...' 
Zijn belangstelling was 
gewekt. Enige tijd daarna 
kreeg hij zijn eerste 
album. Hij verzamelt nu 
Nederland, Duitsland 
en stripfiguren. Van dat 
laatste onderwerp zegt 
Marcel: 'En daar bedoel 
ik geen schaars geklede 
dames mee.' Kortom, een 
geestig en vlot geschreven 
verhaal. 

Saaie zegeltjes 
Een heerlijk blad om te 
lezen is De Kartelrand, 
het informatieblad van 
De Globe, afdeling 
Wageningen. Je vindt er 
bijvoorbeeld gedegen 
artikelen van Bert van 
Marrewijk over moderne 
Nederlandse stempels 
(onder andere over de 
cilinderbalkstempels 
met hoge volgnummers) 
en een verhaal getiteld 
Meer dan honderdzes saaie 
zegeltjes (over de Neder
landse portzegels). Niek 
Edelenbosch vertelt over 

de Britse poststempels in 
de periode 1840-1880. De 
eerste, in 1840 uitgege
ven Britse postzegels 
werden ontwaard met 
het poststempel 'Malte
zer kruis'. Kort daarna 
werd dit vervangen door 
een nummerstempel. 
Het aardige van deze 
nummerstempels is dat 
aan de vorm is te zien 
waar ze gebruikt werden, 
In het artikel wordt een 
overzicht gegeven van de 
belangrijkste typen. 

Vriend doet prima werk 
'Het weer is nog steeds 
warm, maar straks wordt 
het toch weer tijd om ge
zellig bij de verwarming 
te gaan zitten. Natuurlijk 
met de postzegels,' zo 
lezen we in het decem
bernummer 2005 van De 
Postzegelvriend. Er wordt 
verteld over de activiteiten 
die men ontplooit. De 
postzegelvrienden stellen 
zich ten doel langdurig 
zieke of gehandicapte 
postzegelverzamelaars te 
helpen met het opbouwen 
en uitbreiden van hun 
verzameling. Een sympa
thieke club, die beschikt 
over het rekeningnum
mer 651629 ten name 
van penningmeester van 
De Postzegelvriend in 
Alkmaar. 

Proficiat, meneer Jansma 
'Waarom zouden we 
niet erkennen dat de 
schijn van de dagelijkse 
wenteling van de sterren 
aan de hemel toekomt en 
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de werkelijkheid aan de 
aarde?' Aan het woord 
is Nicolaus Copernicus 
(1473-1543). Volgens hem 
- en hij heeft gelijk ge
kregen - draaide de aarde 
in 24 uur om haar as en 
was onze planeet geen 
plat ding, maar een bol 
die om de zon draaide. In 
Postfrys (Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
Friesland) wordt het uit 
de doeken gedaan, geïl
lustreerd met mooi filate-
listisch materiaal. Verder 
werd de 88-jarige Hende-
rik Jansma benoemd tot 
erelid van de vereniging. 
Een ware filatelist. Zijn 
vier dochters verzamelen 
ook. Bij hun huwelijk kre
gen ze alle vier een album 
met postzegels van hem. 
Hij verzamelt nog altijd 
even fanatiek en hij helpt 
zijn dochters geregeld 
bij het aanvullen van hun 
collecties. 

Lees de Posthoorn 
Een postzegel is een klein 
stukje papier (tê eniuoordifl 
meestal gegomd) met een 
bepaalde waarde. Door een 
postzegel op een briefte plak
ken, mordt aangetoond dat 
de ajzender DOor het versturen 
van de post heeft betaald. 
Zo begint op eenvoudige 
wijze een artikel in De 
Maasmond (PV De Maas-
mond). En dan volgt een 
onderhoudend verhaal 
over de eerste postzegels. 
Verder wordt gemeld dat 
de leden van de jeugd
afdeling De Postduiuen de 
jeugdrubriek De Posthoorn 
in Filatelie met elkaar le
zen en bespreken op hun 
clubavonden. Bravo! 

Opa Tjoek-Tjoek 
In Postzegel Mare (PV Al-
mere) vertellen leden over 
hun verzamelgebied. Een 
opa vertelt over zijn klein
kinderen: zij noemen 
hem Opa Tjoek-Tjoek. Hij 
begrijpt zelf niet waarom. 
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Copernicus UJOS er - terecht - van ouertuyd dat de aarde rond was. 

Hij vertelt wel dat hij nog 
steeds met treinen speelt 

Ztgü uoor Opa Tjoek-Tjoelc. 

en dat hij sinds kort trein-
postzegels verzamelt. 
Hij is nu al een tijdje lid 
van de club in Almere en 
hij vindt het daar leuk en 
gezellig en hij geniet van 
de vele activiteiten. Hij 
zal een paar keer jaar zijn 
visie op de vereniging in 
de Postzegel Mare publi
ceren, ledere vereniging 
zou blij zal zijn met zo'n 
opa. Sterkte, Tjoek-Tjoek! 

Oeps, dat is pech... 
Hans van Oosterom is een 
van de actieve jeugd
leiders van de afdeling 
Alphen aan den Rijn van 
de NVPV. Sinds kort is hij 
ook redacteur van Alpha-
post, het blad van die ver
eniging. In het november/ 
decembernummer van 
2005 staat een artikel van 
zijn hand, getiteld Post
zegels en hun tanding, dat 
hij oorspronkelijk voor 
de jeugdige Alphense 
filatelisten schreef Het 
resultaat is een plezierig 
leesbaar en voor iedereen 
begrijpelijk verhaal over 
dit toch niet al te eenvou
dige onderwerp. Het is 
een bekend verschijnsel 
dat bij lijntanding bij het 
losscheuren van de zegels 
uit het vel wel eens een 
hoektandje verdwijnt. 
Hans maakt dit duidelijk 
aan de jonge (en nu dus 
ook de oudere lezers) 
onder het motto: Oeps, dat 
is pech, tandje weg. Prachtig 
toch? 

Uit de lucht gevallen 
Militairen die tijdens een 
oorlog in een neutraal 
land terechtkomen, wor
den daar geïnterneerd. Ze 
worden niet beschouwd 
als krijgsgevangenen. 
Tussen september 1939 
en 10 mei 1940 was ons 
land nog niet betrokken 
bij de Tweede Wereld
oorlog, maar er kwamen 
echter wel Duitse en 
Britse militairen in die 
periode in ons land te
recht: dertien Duitsers en 
vier Britten, om precies 
te zijn. Bij de Duitsers zat 
onder andere de beman
ning van een watervlieg
tuig, dat een noodlan
ding moest maken bij 
Ameland. De vier Britten 
vormden de bemanning 
van een verdwaalde Britse 
bommenwerper die op 
28 maart 1940 boven 
Pernis door een Neder
lands jachtvliegtuig was 
neergeschoten. Deze 
gegevens zijn te vinden 
in een artikel van R.E. 
Taselaar in De Sleutelpost 
(Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars). 
Nederland werd nogal 
overvallen door deze mili
tairen, die letterlijk uit de 
lucht kwamen vallen. Er 
werden snel twee interne
ringskampen ingericht. 
De Duitsers werden 
ondergebracht in Fort 
Spijkerboor bij Zaandam, 
de Britten werden geïn
terneerd in een fort bij 
Edam. Deze internerin
gen hebben ook nog post 
opgeleverd; er zijn enkele 
poststukken bekend. Het 
is een interessant stukje 
filatelie en dat is precies 
waar de Leidse vereniging 
naar streeft, zo maken 
we op uit opmerkingen 
van voorzitter Willem 
Hogendoorn. 

DAAN KOELE WIJN 

Fort Spijkerboor: ...opDan^pIfkuoorDuitsegcïnterncerden., 
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BLADEN 

2000 jaar pausen 
Men kon er zogezegd op 
wachten, na de instal
latie van Benedictus XVI 
tot nieuwe paus. Didier 
Michaud vertelt op origi
nele wijze en met behulp 
van 36 postzegels het 
verhaal van de pausen, die 
getuigen zijn geweest van 
tweeduizend jaar geschie
denis [les papes, t^moms 
de deux millc'naires d'histoire 

Een Belflische en een Franse 
pauszegel, bouen Adrianus VI 
(paus uan 1522-1525), onder 
Sylvester 11(999-1003) 

in Timbres magazine, 
nummer 63 van december 
2005). 
Het was natuurlijk niet 
mogelijk de 274 opvol
gers van de Heilige Petrus 
op de voet te volgen, 
vandaar die keuze. Hij 
volgt de 36 pausen met de 
hoogte- en dieptepunten 
uit hun pontificaat. Som
migen van hen stonden 
voor hete vuren (geloofs
vervolgingen, belegerin
gen van onder anderen de 
Hunnen en de Vandalen, 
het grote Schisma, de 
Reformatie, de gelijktij
dige aanwezigheid van 
meerdere pausen, e tc ) . 
Enkelen regeerden lang 
(Petrus bijna 33 jaar, 
Pius IX 31 jaar), anderen 
zeer kort (Johannes XXI 
negen maanden, Marcel II 
twintig en - nog niet zo 
lang geleden - Johan
nes-Paulus I slechts 33 
dagen). Laatstgenoemde 
paus overleed onder 

verdachte omstandighe
den; hij was onder ander 
aangezocht om de finan
ciën van het Vaticaan op 
orde te brengen. Ons land 
had korte tijd de eer een 
paus te hebben geleverd: 
Adrianus VI. Hij was de 
2i8de paus en hij regeer
de gedurende anderhalf 
jaar (van 1522 tot 1523). 
Hij werd benoemd onder 
druk van keizer Karel V. 
Deze zag in hem de 
persoon, die een dialoog 
met Luther zou kunnen 
voeren, mogelijk gevolgd 
door een verzoening. Hij 
werd ook in staat geacht 
de christenen van Europa 
te verenigen in een kruis
tocht tegen de Turken. De 
laatsten stonden op dat 
moment voor de poorten 
van Belgrado. Sylvester II 
was de eerste Franse paus 
(999-1003). 

Na Adrianus VI zou het 
viereneenhalve eeuw 
duren voordat een niet-
Italiaan weer tot paus 
zou worden verkozen: de 
Pool Johannes Paulus II 
(1978-2005). Hij werd 
opgevolgd door de Duitse 
kardinaal J.A.Ratzinger. 

Scheiding kerk en staat 
Op 3 december 2005 ga
ven de Franse posterijen 
een postzegel uit, die 
qua thema goed aansluit 
op het vorenstaande: de 
scheiding tussen kerk(en) 
en staat. Timbres maga
zine bericht over de ach
tergronden van de zegel. 
In maart 1905 ontstond 
in Frankrijk een verhitte 
parlementaire discussie, 
nadat een conflict was 
ontstaan over het uit het 
ambt zetten van twee bis
schoppen. 
Gedurende de zomer
maanden formuleerde 
men - op basis van het 
principe van individuele 
vrijheid - drie uitgangs
punten en legde die vast 
in een wetsvoorstel. Op 9 
december 1905 werd het 
wetsvoorstel met grote 
meerderheid goedge-

Franse zegel 'wet op de scheiding 
uan kerk en staat' mt 2005 

keurd. Uit de tekst: De 
Republiek waarborgt de 
gewetensvrijheid, garandeert 
de unje uitoefening uan de 
godsdienst, doch erkent noch 
bezoldigt noch subsidieert 
de godsdienst. De wet 
heeft betrekking op het 
katholicisme, het protes
tantisme (lutheranisme 
en calvinisme) en op 
het Joodse geloof Paus 
Pius X reageerde in febru
ari 1906 met een in pittige 
bewoordingen gestelde 
encycliek. De Franse 
regering onderzoekt, 
naar aanleiding van de 
zogenoemde hoofddoek
jesaffaire, of de werkings
sfeer van de wet van 1905 
kan worden uitgebreid tot 
de Islam. 

Postzegelproducent exit 
In juni 2005 drukte het 
Bureau oJEngrauing en Prin
ting (BEP) voor het laatst 
Amerikaanse postzegels. 
Daarmee kwam een 
eind aan een bewogen 
geschiedenis, die in 1862 
begon. Het BEP was 
toen verantwoordelijk 
voor de productie van de 
Amerikaanse bankbiljet
ten, staatsobligaties en 
officiële documenten. 
Omstreeks 1890 ontstond 
het streven om bij het ont
werpen en drukken meer 
rekening te houden met 
de wensen van het grote 
publiek. De eerste serie 
uit 1893, over de ontdek
king van Amerika, werd 
door de pers gekraakt. 
De ontwerpers zaten als 
het ware vast aan regels 
die voor de productie van 
bankbiljetten (die niet 
vervalst mochten worden) 
golden. Vanaf 1894 kreeg 
het BEP een contract voor 
de postzegelproductie. 
De beroemdste etsers 
werden aangetrokken. 
De vuurproef van 1898, 
met de Trans Mississippi-
tentoonstellingsserie, 
werd glansrijk doorstaan. 
De reeks is tot op de dag 
van vandaag de meest 
begeerde en in kwaliteit 
onovertroffen. Latere 
postzegels, bijvoorbeeld 
die uit de Nationale-Par-
kenserie (1934), waren 
eveneens juweeltjes. 
Het BEP werd verplicht 
daarvan ongetande series 
uit te geven, nadat was 
uitgelekt dat de Postmaster 
General ongetande series 
had geschonken aan al
lerlei hoogwaardigheids
bekleders. Die lieten de 
velletjes snel veilen! Van
zelfsprekend was er lang 
niet altijd sprake van een 
'succes-story'. Verschil
len van inzicht tussen 
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ontwerpers en leiding, te 
veel bemoeienis van de 
president-filatelist Frank
lin Roosevelt, corruptie 
en bezuinigingen deden 
de zaak geen goed. Char
les Posner beschrijft deze 
geschiedenis in zijn arti
kel In Memoriam - The BEP 
Postage Stamp in American 
Philatelist van oktober 
2005. Uiteindelijk waren 
het de hoge productie
kosten die het BEP de das 
om deden. Particuliere 
firma's konden tegen veel 
lagere tarieven produce
ren, onder handhaving 
van de kwaliteit. Zo viel 
het doek voor een van de 
oudste producenten van 
postzegels in de wereld. 
In dezelfde aflevering 
staat een bijzonder 
lezenswaardig artikel van 
Gregory Epshtein over 
beroemde geneesheren 
(They were doctors), vanaf 
Aristoteles (384-322 
voor Christus) tot Janusz 

Agncola was niet alleen genees
heer, hij uias ook de grondlegger 
uan de geologie 

Korczak (1879-1942). 
Kenmerk van deze perso
nen is, dat ze niet alleen 
geneesheer waren, maar 
daarnaast beroemd zijn 
geworden door een bij
zondere prestatie. Zo was 
Agricola de grondlegger 
van de geologie, Bell de 
uitvinder van de telefoon, 
Tsjechov schrijver van 
boeken en toneelstuk
ken en Zamenhof de 
geestelijke vader van het 
Esperanto). De lijst kan 
worden uitgebreid. 

Boven- zegel uan 1 dollar uit 
de 'Trans Mississippi'-tentoon-
stellingsserie uan 1898 Volgens 
uelen is dit Amerika's mooiste 
postzegel ooit. 

Links, een rondstuk uan de zegel 
uan 4 cent (elelrtrische taxi); de 
noom van de drukker is bouen 
zichtbaar 

Koloniale expositie 1914 
In het novembemummer 
van The Netherlands 
Philatelist (volume XXV, 
Nr. 5) vertelt Alan Bartiett 
in een rijk geïllustreerd 
artikel over de Koloni
ale Expositie te Semarang 
(Midden-Java), gehouden 
van 20 augustus tot en 
met 30 november 1914. 
Het was een vervolg op de 
viering van honderd jaar 
herwonnen onafhanke
lijkheid van ons land. Vijf
tien grote postkantoren 
ontvingen een speciaal 
dagtekeningstempel. 

Geheel bouen- het oudste ptopa-
gandastempel uan Nederlands-
Indie Daaronder: sluitzegel van 
de Koloniale Tentoonstelling. 

het oudste propaganda-
stempel van Nederlands-
Indié. De sluitzegels die 
ter gelegenheid van de 
tentoonstelling werden 
uitgegeven (in diverse 
kleuren en in reliëfdruk), 
waren van hoge lovaliteit. 

G A. GEERTS 
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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 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse Europa-CEPT 

postzegels postfris 

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

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

S C A N D I N A V I E 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARK.EN-FAERÖER-

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, j 
van betere zegels op Internet Tel. 0313^ 19041, Faxnr 0313-413295 
littp://pzhronli.riIasoft.nI Email: pzhronh@bart.nl 

Het Postzegelwarenhuis 
PostBeeld 
Grote wereldstock 
in meer dan 1000 
voorraadboeken! 

Winkel: Cronjéstraat 68, Haarlem 
Bij je thuis: www.postbeeld.com 

PostBeeld verandert de wereld van de filatelie 

P o s t z e g e 1 v e i l i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling In De Magneet te Bilthoven. 
De gratis veilingcatalogus Is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 15 april 2006. 

• Postzegelveiling | . j . de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
# Tel.: 033-4632342. Telefax: 033-4635063. 
Wij zijn gediplomeerd veilmghouder, Lid wn de Federatie laxateun Makelaars Veilinghouders 
m Roerende Zaken (TMV) en register veilinghouder. 

Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 

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

1 

DAVO 
SUPPLEMENTEN 2005 
De onderstaande DAVO supplementen 2005 zijn vanaf vrijdag 31 maart a.s. 
bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Aland, Alderney, België, 
Denemarken, Duitsland, Falkland Islands, 
Faroër, Finland, Frankrijk, Groenland, 
Groot Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, 
Oostenrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. 
De supplementen van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen zijn reeds leverbaar, 
voor alle overige landen zullen de supplementen vrijdag 28 april a.s. verschijnen. 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
bezoek dan onze website: www.davo.nl of vraag de gratis brochure aan. 

Uitgeverij DAVO, Postbus 4 1 1 , 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.postbeeld.com
http://www.postzegelhandelalexander.nl
mailto:postzegelhandelalexander@planet.nl
http://www.davo.nl
mailto:info@davo.nl


Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2006 
(versciiijnt 12 mei 2006) 
moeten uiterlijk op i april 
2006 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 2,1276 BP Huizen. Voor 
opnamen onder het kopje 
'Ruildagen' moet u de vol

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

mengesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen ook 
op de aan haar opgegeven 
data en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan

vaardt geen aansprakelijk

heid voor eventuele fouten in 
de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel vor

men van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom met 
klem om  en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken van 
ver van uw woonplaats verw

ijderde evenementen  eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
9 april: 
Oudorp. Postzc^flmaniffSta
ticda^, filatelistisch evene
ment georganiseerd door de 
PV NoordHolland. De Vang, 
Oudorperplein i. Taxaties, 
veiling, multimediapresenta
ties ( 'stoomlocomotieven' en 
'olifanten op postzegels'). 
Openingstijden: van 10 tot 16 
uur. Informatie: Rob Ronde, 
telefoon 0725818583. 
14 en 15 april: 
Gouda. De Brieuenbeurs, 
dertiende internationale 
beurs voor postgeschiedenis, 
poststukken, postwaard
estukken en literatuur. 
Sporthal De Mammoet, 
Calslaan, Gouda. Openin

^ gestijden: op vrijdag 14/4 van 
=> II tot 17 uur en op zaterdag 
■̂  15/4 van 10 tot 17 uur. Inli
^ chtingen: Bietenakker 33, 
«t 2723 XD Zoetermeer, fax 
2 0793311218. Zie ook www. 
^ bnevenbeurs.com. 
3 21, 22 en 23 april: 
" Ede. Postzegels en Cultuur, 
2 tentoonstelling, georganise
^ erd door de afdeling Ede van 

'De Globe' (categorieën 2 
9 A Ä ^" 3' alsmede ikader, open 
■ V 4 klasse, jeugd en propa

ganda). Sporthal De Peppel, 
Peppelensteeg i. Ca. 450 
kaders. Handel aanwezig, 
stands van gespecialiseerde 
verenigingen, museum

expositie. Openingstijden: 
21/4 van 17 tot 22 uur, 22/4 
van 10 tot 17 uur en 23/4 van 
10 tot 16 uur. Informatie: N. 
van der Lee, Arkelstein 12, 
6714 AW Ede, emailadres 
n t)andcr.lee(5)hccnet.nl. 
g e n 10 juni: 
Barneveld. HoIlandFila 2006, 
filatelistisch evenement, 
georganiseerd door de 
stichting Eindejaarsbeurs. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 8. 
Gratis toegang. Openingsti
jden: op beide dagen van 10 
tot 17 uur. Nadere informatie 
volgt in Filatelie. Informatie: 
organisatie @eindejaarshe 
urs.nl 
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. Opening
stijden: 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 
uoor de tentoonstelling sluit 
op 30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, telefoon 
0182395103 of per email 
aartuansoest@hetnet.nl, web
site www nupu.nl. 
3 ,4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propagandatentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
75jari bestaan van de Ensch
edese Philatelisten Verenig
ing. Locatie nog onbekend. 
Inschrijven mogelijk tegen 
de symbolische prijs van 75 
cent per kader (jeugdinzend
ingen 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 0742777416. 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag uan de 
Postzegel Rotterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', RotterdamZuid. 
In samenwerking met De 
Vliegende Hollander. Cat
egorieën 2 en 3 , éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
zaterdag 11 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 12 
november van 10 tot 16 uur. 
Verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
0152141701 of per email: 
a.ritmeester(3)planet.nl 

2007 

30,31 maart en i april: 
Aalsmeer. Dmmantpost 2007, 
tentoonstelling georganise
erd door postzegelvereniging 
Aalsmeer, ter gelegenheid 
haar 60jarig bestaan 
(categorie 3, open klasse en 

propaganda). Jeugdinzend
ingen welkom. Sporthal De 
Bloemhof, Hornweg. Ca. 300 
kaders. Handel aanwezig. 
Voorinschrijving: Postbus 
24g, 1430 AE Aalsmeer of e
mail m.miju;aart@kabclfoon.nl 
14,15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, 
tentoonstelling georganise
erd door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema: 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen: wed
strijdklasse 3, propaganda, 
jeugd, eenkader, open klasse 
en voordrukalbumbladen. 
't Speelhuis, Speelhuis
plein 2. Openingstijden 
nog onbekend. Informa
tie: H. Vogels, telefoon 
0492523864 of per email: 
j,uogels2g(ä)chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

11 maart: 
Dieren. Ontmoetingskerk, 
Admiraal Helfrichlaan 54, 
1016. Telefoon 0313421220. 
Drachten. Brede School 
De Drait, Flevo 186,1016. 
Telefoon 0513688296. 
Dromen. Open Hof, Coper
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. Nationale 
Poststukken en Postzegeibcurs. 
De Koepel, Kapittelweg 
399a, 1017. Telefoon 035
5386170. 
Holten. De Boschkamp, 
Tuinstraat 2,1317. Telefoon 
0548362398. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 02356x3929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK Kerk), 
1317, telefoon 0228582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, 9.3013. Telefoon 
0297289322. 
OosterhoutZuid. De 
Bunthoef, Bloemenhof 2,13
16. Telefoon 0162432738. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
1016. Telefoon 0715611719. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,1016. 
Telefoon 0306916858. 
12 maart: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal Demervallei, 
917. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B3200 
Aarschot (België). 
AnnaPaulowna. OC Veer
brug, Sportlaan 21, 9:3013, 
telefoon 0223531518. 
Boxtel. VMBOcoUege, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411673775. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1916. 
Telefoon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenkerk
erweg 182b, 1013. Telefoon 
07735I7700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel

laan 4,1013. Telefoon 024

6413608. 

13 maart: 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169, igonbekend. 
Telefoon 0621977530. 
15 maart: 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tel
efoon 0255516574. 
17 maart: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 14onbekend. Telefoon 
0715156534. 
18 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Appingedam. ASWA, Burge
meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596611454. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.3017. Telefoon 0182
615136. 
Gouda. Het Anker, Emma
straat49,1016. Telefoon 
0182528770. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.3016.30. 
Telefoon 0355386170. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 19, tijden 
onbekend. 
Onderdijk. De Onderdijk, 
Spordaan 10, 912, telefoon 
0228586204. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoff 4,10
16. Telefoon 0181643045 (na 
18 uur). 
Utrecht. Internationale Vcr
zamelmarlct. Grote Veemark
thal, Sartreweg, 9.3017. 
Telefoon 0317614760. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
19 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74/hoek Sta
tionsweg, 1016. Telefoon 
0485576729. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1017. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,1012:30, 
telefoon 0224298416. 
Utrecht. Internationale Ver
zamelmarkt. Grote Veemark
thal, Sartreweg, 9.3017. 
Telefoon 0317614760. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
24 maart: 
Dordrecht. Cultureel 
Centrum, Dalmeyerplein 
10,1015.30. Telefoon 076
6209088. 
25 maart: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.3016.30. 
Telefoon 0181415640. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tel
efoon 0235617279. 
Deventer. Locatie Wijk en 
Zalencentrum, J. van Vlo
tenlaan 85,1016. Telefoon 
0570652596. 
Enkhuizen. WC IJsselzand, 
Anjerstraat i, 1317, telefoon 
0228520117. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0355386170. 
NoordwijkBinnen. De 
Wieken, Wassenaarsestraat 
5,1016. Telefoon 071
3614198. 
Veenendaal. CSG, Indus
trielaan 16,1016. Telefoon 
0618549036. 
Zwolle. Jubal, Geert Groo
testraat 1,1016. Telefoon 
0384216493. 
26 maart: 

Alkmaar. Sporthal Alkmaar
Noord, Arubastraat 6,1013, 
telefoon 0227542286. 
Amsterdam. ROC Am
sterdam, Jan Tooropstraat 
99,1016. Telefoon 030
6063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206009922. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. 
Filatelieloket aanwezig. Tel
efoon 0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1013. Telefoon 0263271979. 
Weert. SG Philips van Horne, 
9.3015.30. Telefoon 0495
533862. 
27 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruineweg 272,19.30on
bekend. Telefoon 024

3974654
31 maart: 
Leiden. Boshuizerlaan 5, 
14onbekend. Telefoon 06
21977530. 
1 april: 
Hendrik Ido Ambacht. San
dido. Reeweg 79,12.3016. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0355386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivald
istraat 4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
OosterhoutZuid. De 
Bunthoef, Bloemenhof 2,13

16. Telefoon 0162432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tel
efoon 0297525556. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalweg 48,1317. 
Telefoon 0384479883. 
2 april: 
Obdam. De Brink (naast RK 
Kerk), 912, telefoon 0226

452047. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,1016. Telefoon 030

6063944. 
5 april: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30

17. Telefoon 0713614198. 
8 april: 
Assen. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. 
Marktzicht, Van Riebeek
straat 5,1016. Telefoon 
0334943265. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0355386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK Kerk),13
17, telefoon 0228582298. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6, 9.3013. Telefoon 
0297289322. 
Ommen. Hervormd Cen

http://bnevenbeurs.com
http://urs.nl
mailto:aartuansoest@hetnet.nl
http://nupu.nl
mailto:aart@kabclfoon.nl


trum, Prinses Julianastraat 
8,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Zeist. Cliristelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
9 april: 
Anna-Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9:30-13, 
telefoon 0223-531518. 
Oudorp. De Vang, Oudor-
perplein i, 10-16. Telefoon 
072-5818583. 
Venlo. De Koel, Kaldenkerk-
erweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 

VEILINGEN 

2 april: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postijcscfiiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon: 0165-
527130. e-mail: mbCÏDjilatelist. 
com; website: IDIDUJ.^latelist. 
com 
2 april: 
Roosendaal. Filatelistische lit
eratuur. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165-527130. 
e-mail: mb@filatchst,com; 
website: u;uiU).Jïlotclist.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

4 april 
Zomerzegcls 2006: leesplankje; 
twee velletjes met elk drie 
verschillende postzegels van 
0.39-HO.I9 euro (gegomd). 
28 april 
MOOI Ncdcriand-Vlieland; vel
letje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
1 mei 
Persoonlijke Postzegels 2006; 
velletje met 10 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
24 mei 
MOOI Nederland-Woudrichem; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
2 juni 
MOOI Nederland-Schoonhouen; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
MOOI NederJand-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 (vijf verschillende 
zegelontwerpen). 

Aruba 

3 april 
50jaar YMCA; waarden 75 en 
205 cent. 
5 juni 
FIFA World Cup Duitsland; 
waarden 75 en 215 cent. 
3 juli 
20 jaar Hi-Winds; waarden 
60,100 en 125 cent. 

29 september 
Brandprcuentie; waarden 60, 
100 en 205 cent. 
31 oktober 
Parke National Arikok; waarden 
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: di t/m vrij 
van 10-17 uur; za, zo en 
feestdagen 12-17 uur. Op 
maandagen, 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 6 euro; 65-plussers 
5 euro; 4- t/m 12-jarigen 3 
euro; CJP 4 euro; kinderen 
t/m 3 jaar, iVluseumkaart 
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 post-
waarden te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op vrijdag 10 maart. 
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 merkelenscSmuscom.nl of 
hudueen(ä)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 
met 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 (www.nhjv. 
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 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u dit 
met behulp van een elektro
nisch informatie-aanvraag
formulier opvragen. Het ant
woord ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u ons op de gewone wijze e-
mailen (bibliotheekcambjiJ.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

IHBÖ^ 
Mooi Nederland 
Ook in 2006 kunt u weer ge
nieten van de uitgiften 'Mooi 
Nederland'. Dit jaar zullen 
we zelfs meer genieten dan 
vorig jaar, omdat de zegels 
nu goed verkrijgbaar zijn in 
de desbetreffende plaatsen, 
bij de CollectClub en tegen de 
nominale waarde bij post-
zegelhandel Edison in Den 
Haag, zoals we vorig jaar 
op de website van Filatelie 
konden lezen. 
Maar verschijnen er rond 
deze uitgiften nog speciale 
stempels? De NVPH geeft, 
in tegenstelling tot wat 
bij de provinciezegels wel 
gebeurde, geen eerstedagen-
velop uit bij elke emissie. Er 
verschijnt pas een eerstedag-
envelop bij het verschijnen 
van de twee overzichtsvel
letjes in het najaar. Ik vind 
dat je dan niet meer kunt 
spreken van een eerstedag-
envelop. 

De 'Mooi Nederland'-zegels 
worden altijd gepresenteerd 
tijdens een feestje en de 
eerste exemplaren worden 
meestal overhandigd aan de 
burgemeester van de desbe
treffende stad of gemeente. 
Op de website van Filatelie 
(u;u)u) jilatclic.u;s) worden 
vaak foto's van zulke presen
taties geplaatst. 
De eerste zegels zijn ingelijst 
en in die lijst zien we, net als 
vorig jaar, een afbeelding van 
een bijzonder poststempel. 
Volgens TPGPost zijn de 
stempels wel gemaakt, maar 
worden er (nog) geen post
stukken met deze stempels 
afgestempeld. Het lijkt me 
voor verzamelaars wenselijk 
dat dit wel gebeurt. De stem
pels voor Leiden en Sittard 
zien er zo uit: 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST 

POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG 

kees.verhulst@wanadoo.nI 

De presentatie in Sittard 
werd gecombineerd met de 
opening van de tentoonstel
ling Karnaval in dejilatelie in 
museum Het Domein aldaar 
en de uitgifte van een boek 
met hetzelfde thema. Auteur 
en carnavalsspeciahst Jean 
Meijntz reikte op 3 februari 
het eerste boek uit aan loco
burgemeester en wethou-

Prescntatie van het boek 'Karnaral m dejilatelie', links een verheugdejean Meijntz. 

Eerstedaflenuelop van de Sittardse zegels; links het speciale Museumstempcl. 

d e r d e h e e r d r s . T.J.G.M. 
Hanssen. Een interview met 
Jean Meijntz was te vinden in 
Filatelie van februari jl. 

Er was in Sittard ook een ver
koop van de velletjes 'Mooi 
Nederland' en de uitgifte van 
een maximumkaart met een 
afbeelding van de Sittardse 
markt en een envelop. Op die 
envelop werd een bijzonder 
stempel van het museum 
bijgeplaatst. Omdat het geen 
officieel poststempel is, werd 
het stempel naast de zegels 
op de envelop geplaatst. 
De zegels werden gestem
peld meteen 'gewoon' 
dagtekeningstempel Sittard. 
Voor deze gelegenheid werd 
wel een rubber dagteke
ningstempel gemaakt, zodat 
de stempeling mooi op de 
zegels terecht kwam. Alleen 
jammer dat er met blauwe 
inkt werd gestempeld en niet 
met zwarte poststempelinkt. 
Dit was nu eens een mooie 
gelegenheid geweest om het 
bijzondere stempel Mooi Ne
derland Sittard te gebruiken. 
Is dit een gemiste kans? 

.3 tne»(,r^ Xf£u^> AUf 
Bouen Sittardse maximumkaart 
Onder het speciale Museumstempei. 

''^IS M l ^ ' ^ 

Postaal stilleven Muscumstempel en daijtekeninijstempel 'Sittard' naost elkaar. 

http://www.muscom.nl
http://www.nhjv
mailto:kees.verhulst@wanadoo.nI
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Onder. 2. De Neder
landse Leeuw - een 
keuze van de Craaf 
van Holland, met 
m de linkerklauw de 
zeven pijlen. 

i, OAO \, 

DE NEDERLANDSE VLAG: EEN 
INSPIRATIEBRON VOOR VELEN 

Kleurenvolgorde dundoek veranderde nogal eens 

Al heel vroeg ontstond bij 
stammen en volken de be
hoefte aan gemeenschappelijke 
herkenningstekenen. Primi
tieve symbolen, zoals dieren 
en kruizen, ontwikkelden zich 
tot de wapenschilden zoals die 
door edellieden - aanvoerders 
in de strijd - gebruikt werden. 
Deze edelen waren tijdens de 
Kruistochten naar het IViidden-
Oosten geïmponeerd geraakt 
door de vaandels en banieren 
van hun tegenstanders, die 
exotische dieren als symbool 
afbeeldden. Zo kwam de graaf 
van Holland tot zijn keuze van 
een rode, klimmende leeuw op 
een gouden veld, welk heraldisch 
dier nog steeds als nationaal 

D O O R A A D V A N DER K U I J P , R O T T E R D A M 

'Op 29 Februari 1796 werd de nieuwe nationale vlag, 

zijnde blauw, wit, rood, gehesen op de Groote Kerktoren.' 

Deze korte aantekening van de Rotterdamse stads

archivaris, opgetekend in 1796, wekte de nieuwsgierig

heid van de auteur van onderstaand artikel. Want van 

een archivaris mag je toch verwachten dat hij historische 

feiten correct weergeeft. Aad van der Kuijp ploegde voor 

u verslagen en boeken door, met het volgende resultaat. 

symbool voor Nederland - ook 
in onze tijd - geldt. Door een 
ingewikkelde reeks huwelijken 
tussen leden van de regerende 

Europese vorstenhuizen kwa
men de Nederlandse provin
cies achtereenvolgens onder 
de kroon van Bourgondië en 

Spanje. Op de vele schilderijen 
uit de zestiende en zeventiende 
eeuw met afbeeldingen van Ne
derlandse schepen zijn dan ook 
de vlaggen van deze naties te 
zien. De hertog van Bourgondië 
voerde een witte vlag met daarop 
een rood kruis. Bij het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog, in 1568, 
werd de Spaanse koning Filips II 
als staatshoofd van de Neder
landen door de Staten-Generaal 
afgezworen. De Hollandse leeuw 
kreeg zeven pijlen in een van 
zijn klauwen, waarmee verwezen 
wordt naar de Republiek van 
de Zeven Provinciën. De kroon 
in het wapen werd toegevoegd 
ten tijde van het ontstaan van 
de Nederlanden: bij het sluiten 
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Onder. 4. Schoolwandkaart 'Leidens Ontzet', waarop de 
destijds gebruikte vladen te zien zijn. let op Oranje Boven! 

Boven: 13. Blolde van Rusland 
met de Russische vlag op de 
bhkrand en - heel kiein - op het 
afgebeelde gebouw. 

Rechts: 14. Het Nederiandse 
'Sail'-blokje uit 2000 met op 

de velrand maar ließt drie 
Russische vlaggen. 

Boven: 16. William Bligh, kapitein 
van de 'Bounty', sneuvelde in de 
slag bij Kamperduin in 7797. Door 
het bondgenootschap met Frank
rijk raakte de Bataafse Republiek 
in ooriog met Engeland. 

van de Unie van Utrecht. De 
provincies Holland, Zeeland, 
Utrecht, Gelderland, Friesland 
en Groningen gingen toen een 
samenwerking aan die zó nauw 
was dat het eigenlijk één staat 
betrof. De provincies ('Staten') 
bleven echter zelfstandig. 
Maar een land zonder staats
hoofd was in Europa geen optie. 
De verenigde vergadering van de 
Provinciale Staten, de Staten-
Generaal, besloot de toenmalige 
stadhouder van de Spaanse 
koning, Willem van Oranje, als 
staatshoofd te benoemen. Deze 
bleef echter verantwoording 
verschuldigd aan de Staten-Ge-
neraal en het was zelfs mogelijk 
dat hij als 'staatshoofd' werd 
ontslagen. 
Overigens wordt het begrip 
stadhouder' wat duidelijker 
als voor het woord 'stad' wordt 
gelezen: 'plaats'. In de zegswijze 
in stede van moeten we lezen 
in plaats van. De stadhouder is 
dus de plaatsvervanger voor het 
regerend staatshoofd. In het 
Engels {stadholdei) en het Frans 
[stati^ouder) wordt het woord 
'stadhouder' zelfs vrijwel letterlijk 
overgenomen. De provincies die 
zich aan de Spaanse overheer
sing hadden ontworsteld, wens
ten beslist geen nieuwe vorst, 

maar een benoemde 'koning'. 
De stadhouder werd wel opper
bevelhebber van het leger en de 
vloot, maar kreeg geen politieke 
macht. Nu moest er een nieuwe 
vlag worden gevonden. Uiteen 
reeks van in gebruik zijnde vlag
gen (waaronder de zogenoemde 
Geuzenvlag) werd de driekleur 
oranje, wit, blauw gekozen. Deze 
kon op verschillende manieren 
in de mast worden gehesen, 
maar de kreet Oranje Boven 
maakte al snel duidelijk, welke 

kleur als bovenste baan moest 
worden beschouwd. Na het of
ficiële einde van de Tachtigjarige 
Oorlog, de Vrede van Munster 
(1648), erkenden de grote Euro
pese machten deze vlag als die 
van Nederland. 
Willem van Oranje werd opge
volgd door achtereenvolgens 
de prinsen Maurits, Frederik 
Hendrik en Willem II. Toen deze 
laatste in 1650 overleed, vonden 
de Staten-Generaal het beter om 
zelf als 'staatshoofd' te fungeren. 

De Nederiandse vlag werd aan 
de nieuwe situatie aangepast 
en het oranje werd vervangen 
door rood. Wie 'staatsgezind' 
was verkoos vanaf dat moment 
de kleur rood als bovenste baan 
in de vlag. Bij de marine en de 
koopvaardij waren velen echter 
nog prinsgezind en daarom 
werd daar nog lange tijd het 
oranje gevoerd. 

AMERIKA EN ZUID-AFRIKA 
Het voorgaande verklaart 
waarom in twee verre gewes
ten de driekleur met de kleur 
oranje gehandhaafd bleef In het 
tegenwoordige New York voert 
het stadsdeelde Bronx als vlag 
nog steeds de kleuren oranje, 
wit en blauw. Zuid-Afrika had tot 
1994 een nationale vlag die in 
dezelfde kleuren was uitgevoerd, 
met als bijzonderheid dat in de 
witte middenbaan nóg eens twee 
Nederlandse vlaggen te vinden 
waren, namelijk als onderdeel 
van de vlaggen van Oranjevrij
staat en Transvaal. 
Want Oranjevrijstaat had als 
vlag een aantal smalle banen die 
afwisselend wit en oranje waren, 
met in de bovenhoek, aan de 
mastzijde, een rood-wit-blauwe 
rechthoek. De vlag van de repu
bliek Transvaal bestond uiteen 

§7 



: _ HEROENKING 
' ' JOAN DERK VAN OER 

CAPELLEN TOT DEN POL 
ZWOLLE 

1784-1984 

17. Van der Capellen tot den Pol was de schrijver 
van het stuk 'Aan het Volk van Nederland' 

Onder: 18. Aanteken-
strookje van het kantoor in 
de Van der Capellenstraat 

in Zwolle. 

ZWOLLE 
vanderCapellamtraat 

25BB ZICH 

Boven: 79. Feestelijkheden ten tijde van de 
anse Revolutie, afgebeeld op een Israelische 

zegel, de vlag is blauw-wit-rood. 

Unks: 24. Pruisische 
troepen verjagen de 
'Keezen' (de Patriot
ten) naar Frankrijk 
Let op de vlag van 
de Patriotten: die is 
blauw-wit-rood. 

Unks: 26. Afbeeldingen van de 
standaard (banier), geus (kleine 
hoegstengvlag) en vlag van de 
Bataaßcne Republiek. 

Links. 25. Brief, 
geadresseerd aan 
'Den Eersten 
Commissaris 
voor defransche 
Troupes in Soldij 
der Bataaßche 
repubr. in Den 
Haag'. 

Rechts' 2j Standbeeld van de Maagd van 
Holland (ook wel 'Kaat Mossel') in 

Rotterdam. Het beeld herdenkt de inneming 
van Den Briel door de Watergeuzen. 

208 

rood-wit-blauwe driekleur met 
een verticale groene baan. De 
derde vlag die in de wi t te baan 
van de oude Zuid-Afr ikaanse 
vlag te vinden was, verbeeldde 
de Kaapprovincie met de Union 
Jack. 
Sind 1994 heeft Zuid-Afr ika een 
nieuwe vlag, die overigens - be
halve groen, geel en zwart - nog 
steeds het rood-wit-blauw van 
Nederland bevat. 

RUSLAND 
Aan het einde van de zeven
t iende eeuw trok de macht ige 
zeevarende natie die Neder land 
desti jds was, de aandacht van 
de Russische tsaar Peter de 
Grote. De tsaar wi lde graag dat 
zi jn land net zoveel aanzien zou 
genieten als de andere grote 
Europese naties. Daarvoor was 
dan wel een moderne, goed uit
geruste mar ine nodig. Peter de 
Grote nam Nederland daarbij als 
voorbeeld; na zi jn terugkeer in 
St. Petersburg (een stad die was 
gebouwd met behulp van Ne
derlandse know how) werd voor 
de nieuwe koopvaardi j een vlag 
ontworpen die was afgeleid van 
de Nederlandse vlag, nameli jk 
de driekleur wi t -b lauw-rood. Na 
de val van de Sovjetunie werd 
deze driekleur weer in ere her

steld. Andere Slavische landen, 
zoals Slowakije en Joegoslavië, 
lieten zich door de Russische 
vlag inspireren: ze kozen voor 
rood-wit-blauw. 

BUUW-WIT-ROOD 
In de Republiek der Zeven Ver
enigde Nederlanden waren de 
Staten-Generaal in de achtt iende 
eeuw de machthebbers. De na
zaten van de in de zeventiende 
eeuw rijk geworden koopl ieden 
hadden eigenlijk alleen maar 
belangstell ing voor lucratieve 
baantjes, waarvan de opbrengst 
vooral in hun kleine kr ing moest 
blijven, je zou kunnen zeggen 
dat di t een voor loper was van het 
old boys netwo!^ dat we tegen
woord ig kennen. De tegenstel

l ing tussen prinsgezinden en 
staatsgezinden was echter niet 
meer aanwezig. Stadhouder 
Wi l lem V w e r d verweten de 
vloot schandelijk venA/aarloosd 
te hebben, zodat de Engelsen 
op zee oppermacht ig waren 
geworden. De Vierde Engelse 
oor log (ca. 1780) leidde to t grote 
armoede in Neder land, omda t er 
geen buitenlandse handel meer 
mogeli jk was. Veel ontwikkelde 
burgers zagen met lede ogen 
hoe de hoge heren die aan het 
bewind waren, ui ts lui tend geïnte

resseerd waren in het innen van 
de interest op obligaties, die 
door henzelf aan de staat waren 
verstrekt, die dan vervolgens de 
rente garandeerde. Een van zulke 
burgers, de Overijsselse jonker 
joan Derk van der Capellen to t 
den Pol, schreef het pamflet 
Aan het Volk van Nederland. In 
di t pamflet werd ertoe opgeroe
pen de oude kliek af te zetten 
en deze te vervangen door een 
gekozen Nationale Vergadering. 
Er ontstonden onlusten in ver
schillende steden in Nederland. 
Stadhouder Wi l lem V verhuisde 
naar Ni jmegen, vanwaar zijn 
v rouw Wihelmina, zuster van 
de Pruisische koning Frede-
rik Wi l lem II, naar Den Haag 
trachtte terug te keren. Dit leidde 
to t het beroemde incident bij 
Goejanverwellesluis. 
De vernedering die Wi lhe lmina 
hiermee werd aangedaan, nood
zaakte de Pruisische koning to t 
mil i tair ingrijpen .Er vielen wat 
slachtoffers, maar een groot deel 
van de hervormingsgezinden, 
de Patriotten, week uit naar 
Frankrijk. Daar werden deze Hol 
landse revolutionairen gastvrij 
ontvangen. Een voorvechter van 
de latere Franse revolutie, M i -
rabeau, was zó onder de indruk 
van deze 'Bataafse revolutie', dat 

hij in deze patriotten de inspira
tie vond voor het opstellen van 
een verklaring van de Rechten 
van de Mens. Bovendien waren 
de Fransen terdege onder de 
indruk van het feit, dat de Bata
ven de bestaande Nederlandse 
vlag hadden omgekeerd, zodat 
de blauwe baan nu de bovenste 
was. De Fransen hadden wel hun 
oude koninkli jke vlag, maar nog 
geen nationaal dundoek. Gretig 
maakten ze gebruik van het 
Nederlandse revolutionaire idee: 
een vlag met de kleuren blauw-
wit-rood. Deze kleuren pasten 
wonderwel bij de kleuren van de 
Franse hoofdstad Parijs (rood en 
blauw) en bij de 'koningskleur' 
wit. Ze werden gebruikt in de 
zogenoemde kokarde, het em
bleem dat revolutionairen geacht 
werden te dragen. De gebeurte
nissen volgden elkaar snel op en 
ze leidden uiteindelijk to t grote 
oorlogen in Europa. Nederland 
werd bezet door Franse troepen, 
die steun ontvingen van een 
Bataafs legioen. Een nieuwe 
republiek werd uitgeroepen, 
de Bataafie Republiek. De oude 
Staten-Generaal werden op 29 
februari 1796 ontbonden en de 
volgende dag, i maart, vervan
gen dooreen gekozen Nationale 
Vergadering, De leden van di t 



nieuwe orgaan legden een tegen 
het oude bewind gerichte Eed 
van Afkeer af. Over een eed van 
trouw aan het nieuwe bewind 
werd niet eens gesproken, zo 
groot was de weerzin geworden 
tegen het oude regime. Om 
de ontbinding van de Staten-
Generaal te vieren, werd op de 
grote kerktoren in Rotterdam de 
nieuwe driekleur van de coalitie 
Frankrijk-Bataafsche Republiek 
gehesen: blauw-wit-rood. En 
daarmee zijn we dan weer terug 
bij het begin van dit artikel, bij de 
notitie die Rotterdamse stads
archivaris voor het nageslacht 
vastlegde. 
Voor de marine werd een andere 
vlag ontworpen. Marinemensen 
waren immers van oudsher 
prinsgezind: zij zouden geen 
genoegen nemen met een 
vlag waarbij de kleur oranje 
de 'onderste baan' zou zijn. 
Daarom werd voor de marine 
de oude driekleur gehandhaafd, 
zij het met de verandering dat 
in de linkerbovenhoek van de 
rode baan een embleem werd 
ondergebracht dat de Maagd 
van Holland weergaf Een gevolg 
hiervan was dat de vlag met 
de Hollandse Maagd ook in de 
Kaapkolonie terechtkwam. Toen 
dit gebied na 1802 weer onder 

PHILEXF'RANCE'89: 6UIIIE BiSSAI' 
correios ISE'. 

Hollands bestuur kwam - dit tot 
grote opluchting van de Kaapse 
kolonisten - werd de Maagd 
van Holland opgenomen in het 
wapen van de Kaapkolonie; ze 
raakte toen bekend als de Lady 
of Hope. 
Nederlands bondgenoot Frank
rijk eiste als vergoeding voor de 
bewezen diensten een bedrag 
van TOO miljoen gulden, dat 
verstrekt moest worden door 
de leden van de oude regenten
klasse. De Bataafse Republiek 
garandeerde dan de aflossingen. 
Bovendien verplichtte de nieuwe 

republiek zich tot het uitrusten 
en aankleden van 25.000 Franse 
manschappen. Deze haveloze 
troepen. Sansculotten genaamd, 
werden geregeld afgelost, 
zodat op het aantal van 25.000 
soldaten geen enkele controle 
mogelijk was. In Frankrijk waren 
de politieke ontwikkelingen 
overigens nog in volle gang; 
met elk nieuw bewind kwam er 
weer een nieuwe variatie van de 
vertrouwde blauw-wit-rode vlag. 
Hieraan kwam een eind toen de 
Franse Marine een vlag eiste die 
niet aan het oude koninkrijk of 

aan de revolutionaire republie
ken zou herinneren. Er werd een 
compromis gevonden door een 
vlag met verticale banen - zij het 
wefmet de vertrouwde kleuren 
blauw-wit-rood - te ontwerpen. 
Deze vlag - de tricolore - is 
inmiddels over de gehele wereld 
bekend. 

PAS OP! 
Tot slot nog een goed bedoelde 
waarschuwing. Als u dit jaar in 
Frankrijk op vakantie gaat, weest 
u zich er dan van bewust dat het 
'nationaal gevoelen' ter plaatse 
een wat ander karakter heeft 
dan bij ons in Nederland, zeker 
omstreeks de veertiende juli. 
Een al te botte uitleg over de 
herkomst van de Franse vlag zou 
wel ter plaatse eens verkeerd 
kunnen worden opgevat. 
Er is in dezelfde revolutionaire 
periode als in deze bijdrage 
beschreven wordt, aan het eind 
van de achttiende eeuw, een 
uitvinding gedaan die we als de 
gu;7/ot/(ie kennen. 
De auteur van dit artikel 
aanvaardt dan ook geen enkele 
verantwoordelijkheid als u - bij
voorbeeld bij het wijnproeven 
- plompverloren mededeelt dat 
de Franse vlag afgeleid is van de 
Nederlandse! 

2M 



«immm SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 4 7  VERVALSINGEN TEN NADELE 
VAN DE ENGELSE POSTERIJEN 

M 

1st class Machinboekje 
met zelfklevende zegels 
Begin mei 2005 belde een 
verzamelaar die mij in 
2001 behulpzaam was ge
weest met mformatie over 
de Engelse Second Class 
Machinvervalsmgen* me 
met de mededeling dat er 
een postzegelboekje was 
gevonden met twaalf zelf
klevende First Ciasszegels 
in het typeMachm dat 
afweek van het tot dan toe 
verkochte boekje. In het 
tijdschrift Machm Collector 
Club (februari 2005) was 
een bericht gepubliceerd 
waarin men zich afvroeg 
of de gevonden boekjes 
nu wel of niet echt waren. 
Ook werd gesuggereerd 
dat dit boekje bij Walsall 
gedrukt zou zijn op de 
daar recent in gebruik ge
nomen nieuwe offsetpers. 
In dezelfde publicatie 
werden ook de verschillen 
met de originele boekjes 
aangegeven, namelijk: 
 de zegels waren ge

drukt in offset; 

 de kleur was niet gelijk 
aan die van de normale 
zegels; 

 de hoekstans in het 
omslag week af van de 
oorspronkelijke versie; 

 de zogenoemde fluo
rescentiebalken zijn 
zichtbaar en zijn niet 
fosforescerend; 

 de papierlaag buiten 
het zegelbeeld is niet 
gestript; 

 de gebruikte basispa
pierlaag is met gelijk 
aan de originele. 

De kwaliteit van het 
boekje is over het alge
meen goed te noemen. 
Gewone gebruikers zien 
het verschil niet, alleen 
de verzamelaars is het 
verschil opgevallen. 
Verder schrijft de auteur 
dat, als het inderdaad een 
vervalsing is, de vervaar
diger zich veel moeilijk
heden op de hals heeft 
gehaald. De zegelzelf 
ziet er goed uit, ondanks 
het feit dat er in offset (in 

plaats van in rasterdiep
druk) werd gedrukt. Ook 
de stansing, de gebruikte 
zelfklevende gom en de 
plaats van de balken voor 
de fluorescentie zijn op de 
juiste plaats aangebracht. 
Als men voldoende 
boekjes zou hebben 
gedrukt en deze dan voor 
de geldende postprijs 
(£3.36)  of zelfs voor 
de wederverkopersprijs 
(ca. £ 2.50) zou hebben 
verkocht, dan zou het 
lonend zijn geweest. 
Een andere opmerking 
was dat, als men bij 
Walsall een proef had 
genomen met de nieuwe 
offsetpers, de gedrukte 
boekjes dan vernietigd 
hadden moeten worden; 
als dit de herkomst van 
het materiaal was, dan 
was het dus op niet re
gulaire wijze naar buiten 
gekomen. 
Een zegsman van Walsall 
Security Printers stelt echter 
dat dit niet het geval 
is. We moeten hierbij 
bedenken dat men, zelfs 
als er wèl van een proef 
sprake was geweest, dit 

Links afbeelding 1 
Omslag van een boelge 
met tiuaajf zegels uoor 
uerzending per 1st 
(jirst) Class, bouen het 
originele boekje, onder de 
uerualsmg 

desondanks ontkend zou 
hebben. 
Tot slot meldt de auteur 
dat Royal Mail inmiddels 
een onderzoek naar deze 
zaak heeft ingesteld. Tot 
zover Machm Collector Club 
van februari 2005. 

Onderzoek 
In juni 2005 kreeg ik van 
eerdergenoemde verza
melaar (die overigens een 
bekende is in zowel de Ne
derlandse als de Engelse 
wereld van Machinverza
melaars) een exemplaar 
van een echt boekje dat 
gedrukt is m rasterdiep
druk, een ander boekje 
dat gedrukt is in offset en 
een stukje van een kaft 
met daarop twee zegels en 
twee blanco's waar zegels 
waren uitgenomen. 
Duidelijk was dat zowel 
het tweede aangeleverde 
boekje met zegels als het 
stukje van de kaft met het 
restant zegels gedrukt 
was in offset. 
Gezien de afdrukken 
van de zegels en ook 
de druk van het omslag 
was het wel zeker dat 

dit materiaal niet door 
de postzegeldrukkerij 
van Walsall gedrukt was 
 daarvoor zag vooral het 
omslag er te slecht uit. 
Walsall zou zeker zijn 
eigen firmanaam boven 
de barcode niet zó slecht 
hebben gedrukt dat deze 
volkomen dichtgelopen 
zou zijn. 
Daarnaast is bekend dat 
men bij Walsall speciale 
slit en scheidingsmachi
nes heeft die de randen 
rondom de zegels (de zo
genoemde matrix) verwij
deren. In het boekje dat ik 
in handen kreeg is al dat 
papier nog aanwezig. 
De kwaliteit van de stan
sing is echter subliem; ze 
is voor een leek nauwe
lijks te onderscheiden van 
de originele. Overigens 
was deze vorm van de 
stansing  in het eerder 
vervalste boekje van de 
Second Classzegels ging 
het nog om perforatie 
 ook al zo goed uitge
voerd. 
Helaas heb ik de afgelo
pen jaren meer van dit 
soort vervalste producten 

Rechts, afbeelding 2 
Inhoud van een origineel 

boekje uan twaalf 
zegels (bouen), onder de 

uerualstc zegels 

Links ojbeelding 5 
Het rcchterdeel uan de 
inhoud met hetuit
gestanste rondhoekje, 
bouen het origineel, 
onder de uerualsmg 

Rechts, fljbeelding 4 
Bouen (origineel) 

gestanste c q geslitte 
zegels en een ucr

unjderde papicrrand 
Onder (uerualsmg) 
gestanst zcgelpopier 

metpapierrand.ziedc 
ucrujijdcrde 'zegels' 

■ 
Linto afbeelding 5 
Bouen (origineel) geen 
zichtbare luminesce
rende drukinkt 
Onder (uerualsmg) 
duidelijk zichtbare lu
minescerende drukinkt 
in het midden uon 
het zcgelbeeld, zie ook 
de ueruuilmg op de 
papierrand 

Rechts ajbeciding 6 
Een uergrotmg uan de 

zegelstansing, links 
het origineel met 

ronde gaten, rechts een 
uerualsmg met scherpe 

rondingen en botte 
punten 
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DIALEZINGEN 'VERVALSINGEN HERKENNEN' HERVAT 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een dialezing over vervalsingen en 
alles wat daarmee samenhangt (duur 45 tot 60 minuten, lezing en nabespreking), 
kunnen een briefje sturen aan de redactie van dit blad (Filatelie, Klippen 2,1276 BP 
Huizen). De redactie zorgt ervoor dat de auteur van deze rubriek u benadert. 

moeten onderzoeken 
waarbij de stansing 
of de perforatie soms 
griezelig nauwkeurig 
overeenkwam (in zowel 
de grootte van de perfora-
tiegaten als in hun aantal 
en vorm) met de originele 
stans of tanding. 
De algemene gegevens in 
aanmerking nemend kon 
ik niet anders dan conclu
deren dat dit boekje een 
vervalsing is. Tijdens een 
bezoek, afgelopen zomer, 
aan Joh. Enschedé in 
Haarlem werd dit beves
tigd. Ik had dit alles wel 
eerder willen publiceren, 
maar door omstandighe
den moest ik dat uitstel
len. Daardoor kwam de 
melding, in november 
2005,datmenookbijde 
Engelse posterijen tot de 
conclusie was gekomen 
dat de boekjes vervalsin
gen waren, nog op tijd 
om in deze publicatie te 
worden meegenomen. 
Begin december 2005 
kreeg ik een kopie in han
den van een artikeltje dat 

gepubliceerd was in het 
augustusnummer van het 
Engelse handelarenblad 
Philatelic Exporter, waarin 
vermeld werd dat men 
op maandag 11 juh 2005 
een inval had gedaan bij 
een drukkerij in Willen
hall (vlakbij Walsall) en 
hier voor een waarde van 
£ 138.000 aan vervalste 
First C\ass-zege\s in beslag 
had genomen. Omgere
kend komt het genoemde 
bedrag neer op ca. 11.500 
postzegelboekjes met 
zelfklevende zegels. 

Verklaring van de 
afbeeldingen 
Op qfbeelding 1 ziet u 
duidelijke verschil
len tussen de originele 
zogenaamde 'gouddruk' 
van de voorkant van het 
omslag; boven is het 
origineel te zien, onder 
de vervalsing. Afbeelding 
2 toont de verschillen als 
het om de inhoud van de 
boekjes gaat: boven ziet u 
de echte, onder de valse. 
De 'gouddruk' is bij de 

Boucn ojbeelding 7 - Originele zegel, gedrukt 
m rasterdicpdruk 

Onder: ajbeelding 8 - Vervalsing, gedrukt in 
oĵ et (vlakdruk), zie de grovere structuur van 
het kopje 

originele intens, terwijl 
die bij de vervalsingen 
een 'slap' aftreksel is. Op 
afbeelding 3 is het verschil 
te zien bij het uitgestanste 
hoekje van het omslag; 
boven echt, onder vals. 
Dat bij het originele 
boekje de extra papier-
laag van de basisdrager, 
rondom de zegels, is 
geslit en weggetrokken 
ziet u in aibeelding 4. Bij 
het vervalste boekje zit 
al het papier nog op de 
basisdrager. 
Afbeelding 5 laat duidelijk 
zien dat de zogenaamde 
fluorescerende laag op 
de vervalsing gemak
kelijk te herkennen is 
(onder). Deze loopt door 
op het papier rondom het 
zegelbeeld dat nog op de 
basisdrager zit, wat voor 
een snelle vervuiling van 
deze 'speciale' inkt zorgt. 
Een vergroting (ajbeelding 
6) laat de verschillen zien 
in de gebruikte stansing. 
De links afgebeelde 
stansing is de originele. 
De rondingen van de 

gaten zijn stomper. De 
rechter is de vervalsing. 
De rondingen zijn scherp, 
sterk afgetekend. 
Afbeelding 7 is de originele 
zegel, gedrukt in raster-
diep, ajbeeldmg 8 toont 
de vervalsing, gedrukt in 
offset. Het beeld is veel 
grover door de structuur 
van het gebruikte raster. 
Het gebruikte zegelpa
pier (ajbeelding g) van 
zowel het originele als 
het vervalste boekje bevat 
behoorlijk wat witmaker; 
dat is duidelijk te zien on
der ultraviolet licht. Ver
der zijn de verschillen in 
de gebruikte drukinkten 
voor het zegelbeeld en de 
overdrukte luminesceren-
de laag goed zichtbaar. 
Voor de vervalsing (links) 
werd een fluorescerende 
en voor de echte (rechts) 
een fosforescerende druk
inkt gebruikt. 
Soms moetje een beetje 
spelen met verschillende 
lichtbronnen. Bij ajbeel-
dmg 10 heb ik dit gedaan. 
Ik heb gelijktijdig een 
normale, enigszins gelige 
lamp en een ultraviolette 
lamp voor deze opname 
gebruikt. Duidelijk 
herkenbaar zijn de ver
schillende overdrukte 
luminescerende drukink
ten over het midden van 

het zegelbeeld. 
Afbeelding 11 laat de 
barcodes zien: enerzijds 
de code zoals die door 
Walsall Security Printers 
op de originele postze
gelboekjes met zelfkle
vende postzegels wordt 
gebruikt, anderzijds de 
code op het vervalste 
boekje. Op het origineel 
is de tekst leesbaar, op 
de vervalsing is de tekst 
geheel doorgelopen en 
niet meer ontcijferbaar. 
Tot slot het korte bericht 
uit Philatelic Exporter van 
augustus 2005 en waarin 
vermeld wordt dat men, 
zoals ik al zei, een inval 
heeft gedaan, £ 138.000 
aan vervalst materiaal 
heeft gevonden en een 
31-jarige verdachte heeft 
gearresteerd. De beschul
digde wordt verdacht van 
fraude en is op borgtocht 
vrijgelaten, hangende het 
onderzoek door de West 
Midlands-politie en de 
afdeling bedrijfrecherche 
van Royal Mail. 

Noot: 
*: zie aflevering 16 van 
deze rubriek, getiteld 
'Vervalsingen ten nadele 
van de Posterijen' (afle
vering i); pagina 673 van 
het maandblad 'Filatelie', 
augustus/september 2001. 

Links ajbeelding g - Opname, gemaakt met ultraviolet licht; 
links de vervalsing (slechtgedrulrtejluorescerende balk), rechts 
het origineel (duidelijk zichtbare balk) 

Daaronder ajbeelding 10 - Opname, gemaakt met sa
mengestelde verlichting (normale gelige lamp en ultraviolette 
licht), met als resultaat verschillende reacties (links de verval
sing, rechts het origineel) 

Boven- afbeelding 11 - De barcode van het postzegelboekje; 
boven het origineel (leesbare tekst), onder de vervalsing 
(dichtgelopcn tekst als gevolg van het kopieren) 

Onder afbeelding 12 - Kopie van het artikeltje in 'Philatelic 
Exporter', augustus 2005 

Forged first-class stamps seized 
ON Monday July U, in the 
early hours of die morning, 
police raided premises in 
\PiUenhall, near AXUsall, 
and recovered il38,000 of 
counterfeil British fiisKlass 

stamps A 31-yearK>ld man 
was arrested on suspicion 
of fraud and bailed pending 
further investigations by \Htst 
Midlands Police and Royal Mail 
Corporate Sccunty officers 
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Rechts:} Enveloppen 
met de eerstedas-

aßtempelmg van de 
zegels van Hirschegg en 
Rieziem, Kleinwalsertal. 

ZAG: AFGESLOTEN GEBIEDEN NU 
OOK FILATELISTISCH AFGESLOTEN 

Sondertarif werd zonder ceremonieel afgeschaft 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D ( L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E ) 
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Al eerder werd in 'Filatelie' 
gepubliceerd over de Zoiiaus-
schlussgebiete (ZAG) Jungholz 
en Kleinwalsertal, gelegen in het 
noordwesten van Oostenrijk. 
Deze gebieden vallen weliswaar 
onder de Oostenrijkse soeve
reiniteit, maar zijn alleen over 
Duits grondgebied te bereiken 
(apeelding i). De moeilijkheden 
die daardoor ontstonden op het 
gebied van de douane werden in 
i868, respectievelijk 1891 door 
verdragen grotendeels opgelost. 
Door deze verdragen tussen het 
toenmalige Oostenrijkse keizer
rijk en het Koninkrijk Beieren 
werden (en worden) de gebied
jes belastingtechnisch behan
deld of ze tot Duitsland behoren 

{apeelding 2). De verdragen 
werden dan ook Zollausschiuss-
en Zollanschlussvertrag genoemd. 
Met de aansluiting van Oosten
rijk aan het Duitse Rijk in 1938 
kwam de uitzonderingssituatie 
te vervallen, maar na de Tweede 
Wereldoorlog kwamen Jungholz 
en Kleinwalsertal opnieuw bij 
Oostenrijk. Pas op I januari 1951 
kwamen de postkantoren onder 
Oostenrijks beheer en bij die ge
legenheid werd het zogenoemde 
Sondertonfingevoerd. 

Sondertarif 
Het Sondertarif was uitsluitend 
geldig voor brief en pakketpost 
vanuit de ZAG naar Duitsland. 
Er werden Oostenrijkse zegels 

gebruikt, maar het tarief was 
afgeleid van het binnenlands 
tarief van de Bondsrepubliek, 
later Duitsland. De omreke
ningsfactor van Duitse Marken 
naar Oostenrijkse Schillinge 
was enige tijd 6, daarna 6'/^ en 
tenslotte 7. Zo kostte een brief 
tot 20 gram van 1 januari 1951 
tot 6 maart 1961 DM 0.20 ofwel 
omgerekend Si.20. 
Een probleem was dat in 
Oostenrijk dikwijls geen zegels 
voorhanden waren om aan de 
(omgerekende) Duitse tarieven 
te voldoen. Zo moesten in 1979 
en 1982 zegels met de 'kromme' 
waarden van S 4.20 en S 5.60 
worden uitgegeven [apeelding 
3). De zegels moesten worden 

vernietigd met stempels, waarin 
de Duitse postcode was opge
nomen. Eerst was deze code 
viercijferig, later, vanaf 1993, 
werd dat vijfcijferig, terwijl de 
Oostenrijkse Postfe/tzo/i/viercij
ferig bleef In drie plaatsen in het 
Kleinwalsertal waren automaten 
opgehangen, waaruit men door 
inworp van een geldstuk van 
2 Mark postzegels kreeg ter 
waarde van S 14.- (apeelding^), 
een wisseltruc die wel uniek mag 
worden genoemd in de filatelie. 

Eurotijdperk 
Toen op i januari 2002 de euro 
werd ingevoerd werd algemeen 
verwacht dat het Sondertarif zou 
worden opgeheven. Oostenrijk 



Links 4. Post 
zegelautomaat 
waaruit voor 
twee Duitse 
Marken zegels 
ter waarde van 
S14 werden 

Rechts 5 'Nood 
uitgifte' van o 45 
euro, opdruk op 

een 'Erganzungs 
marke 

t Anic* Kunzler Engelbert Kessler Straße 8 
S é?567Riezlem Tel 08329/5018 Fax 5018 19 ° 
T E mail haus sonnenaiJ@kleinwalsertal de 

Internet www haus sonnenau de 
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PRIORITY 
PRIORITAIRE 

Herrn T.P.H.J. Janssen 
Mauritspark 36 
6163 HN Geleen 
Niederland 

»=^iOÄF-F- e-ie-31-11-1 ii«=-

Unks 6 Zegel met een afoee-
Idmg van de St Martinkapelle 
in Baad gestempeld op de 
laatste dag van de geldigheid 
van het Sondertaif 

Boven 7 Oostenrijkse binnen 
landenvelop met ingedrukt 

zegelbeeld Wiener Secession' 
en ontwaard met het stempel 
van Mittelberg Kleinwalsertal 

en Duitsland kregen allebei de 
euro, maar behielden hun eigen 
postzegels, net als de overige 
tien landen Ook het aparte 
Sondertfl/if bleef bestaan Op 1 
januan 2003 deed zich weer het 
probleem voor dat in Oostenrijk 

geen postzegels voorhanden 
waren om aan het Sondertanf 
te voldoen De Duitse Post 
verlaagde op die datum het 
binnenlands bnefkaartentarief 
naar o 45 euro In de ZAG wist 
men zich te behelpen met een 
opdruk op de zogenoemde 
Erganzung^marken {aftieelding 5) 

Op 5 december 2003 werd de 
derde en laatste zegel uitgegeven 
meteen afbeelding van een plek 

m het Kleinwalsertal Het werd 
de kapel in Baad, Kleinwalsertal 
(aßeelding 6) 

Het einde nadert 
Ook m Oostenrijk worden in ver
band met de rationalisenng heel 
wat postkantoren gesloten en op 
30 september 2003 was een van 
de dne postkantoren in het Klein-
walsertal aan de beurt, namelijk 
Mittelberg (ofceeW/ng7) Zonder 
vooraankondiging ofopgave van 
redenen werd met ingang van 
1 november 2005 het Sondertanf 
voor de Zollausschiusgebiete afge
schaft Attente filatelisten wisten 
te elfder ure nog een 'laatste 
dag' te bemachtigen {afbeelding 
6), waarmee een interessant 
filatelistisch gebied helaas werd 
afgesloten 

Literatuur 
Philatelie, mei 1986, pag 338-342 
Idem, novemben989, pag 750-
751 
Idem, maart 1994, pag 223-223 
Idem, februari 1996, pag 112 114 
Idem, mei 1998, pag 383-386 
Idem, oktober 2003, pag 764-765 
Catalogus ParkstadFila, 20-22 mei 
2005, pag 16-27 Die Marken-
taschcinen des Kleinwalsertals door 
F S I G Hermse 
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iJlföSNI 
Als in deze rabriek wordt ge
sproken van afiee\d\ng meldmj 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

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

EUROPA 

ALAND 
293'o6. Noordse mytholo
gie, II, mytisclie wezens. 
Blok € 0.85. 'Letesgubbe', 
kleine man die waarscliuwde 
voor aankomende stormen 
door lawaai te maken met 
drijvers haringnet, op rand 
zee, bootje, huis en man op 
uitkijk. 
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293'o6. Demilitarisering 
Aland honderdvijftig jaar 
geleden. 
€ 1.50. Ruïne fortBomar
sund, op achtergrond tekst 
Verdrag Aland uit vredes
onderhandelingen Parijs in 
1856. 

ANDORRA FRANS 
9i2'o5. Kerst. 
€ 1.22. 'Aanbidding door de 
herders' door A. Viladomat 
(16781755). 

i6i'o6. Dieren. 
Tweemaal € 0.53. Bruine beer 
(Ursus arctos), Pyreneese 
gems (Rupicapra pyrenaica). 

AZERBEIDZJAN 
ii'o6. Heydar Aliyev (1923
2003). 
0.60 m. Portret expresident. 

ii'o6. Steden Azerbeidzjan, 
Lenkaran en Lachin. 
o.io, 0.20 m. Resp. moskee 
19''° eeuw in Lankaran, fort 
g<>' eeuw in Lachin. 

ii'o6. Overdrukken. 
0.05; viermaal o.io; 
driemaal 0.20; tweemaal 
0.60 m. Overdruk waarde 
op Yvertnummer, resp. 118: 
historisch monument; 100: 
Iris elegantissima, 106: 
Rutilus frisii, 147: post
hoorn, 435: mausoleum; 105: 
Acipenser stellatus, 123: Jalil 
Mamedkulizade, 38g: toren; 
119: nationaal feest, 120: 
wapenschild. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
i5g'05. Honderdste ge
boortedag Hakija Kulenovic 
(19051987). 
2. KM. 'De burcht', schilde
rij van Kulenovic. 
i59'05. Jeugdfilatelie, 
stripfiguren. 

ESTLAND 
ni'o6. Nationale vlag op 
'Pikk Hermann'. 
II. kr. (€ 0.70). Vlag op 
toren fort Toompea in Tallin. 
i8i'o6. Olympische winter
spelen, Turijn 2006. 
8. kr. (€ 0.51). Olympische 
ringen en langlaufers. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Velletje met tweemaal 
0.50 KM. Meisje met hond 
als cellist, egel op windsurf
plank. 
' 5 '9 ' ' °5 ' Historisch en cultu
reel erfgoed. 
Driemaal i. KM. Aladza
moskee in Foca, klooster 
Zitimislici in Mostar, francis
canenklooster St. Marcus in 
Plehan. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49'05. Verplichte toeslag
zegel. Rode Kruis: week van 
tuberculosebestrijding, 
o.io KM. Longen en land
schap. 
2iii'o5. Vredesakkoorden 
van Dayton tien jaar. 
1.50 KM. Kaart met bloe
metjes. 
23ii'o5. Frankeerzegel. 
0.50 KM. Gebouw in Guber. 
25ii'o5. Europese natuur
bescherming. 
0.50,1. KM. Beeldmerk 
en resp. Crex crex, Platalea 
leucorodia. 
i5i2'05. Bevrijding concen
tratiekamp Jasenovac zestig 
jaar geleden. 
0.50 KM. Vogel, rode lucht 
en prikkeldraad. 

DUITSLAND 
92'o6. Vijftig jaar Friese 
Raad (samenwerking tussen 
NoordFriesland (Sleeswijk
Holstein), OostFriesland 
(NederSaksen) en Neder
landse provincie Friesland) 
over behoud taal en cultuur). 
€ 0.90. Golven Noordzee en 
in de drie Friese talen 'Friese 
Raad'. 

■ ■■■«■« w^pnwv^n« 
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92'o6. St. Michaelkerk in 
Schwäbisch Hall achthon
derdvijftig jaar. 
€ 0.55. Kerk midden in stad. 

^" — 
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25i'o6. Frankeerzegel. 
4.40 kr. (€ 0.28). Wapen 
graafschap LaaneViru (toren 
en zwaarden). 

i2'o6. Fauna, eland. 
4.40 kr. (€ 0.28). Alces alces. 

92'o6. Toeslagserie 'voor 
de sport'. 
€ 0.45H0.20, 0.5540.25, 
0.5510.25, 0.55+0.25, 
1.45+0.55. Resp. (driemaal 
wereldkampioenschap 
voetbal Duitsland 2006:) 
stadionlampen en sup
porters met Duitse vlaggen, 
stadion München (opening) 
en gezicht, stadion Berlijn 
(finale) en handen met 
bokaal, (wereldkampioen
schap paardensport 2006 in 
Aken:) ruiter en been ruiter, 
affiche wereldkampioen
schap voetbal Duitsland 2006 
en voetbal. 

FAERÖER 
i32'o6. Dorpen op eiland 
Eysturoy. 
7., 12., 20. kr. Resp. Sydru
gota, Fuglafjordur, Lerivik. 

i32'o6. Diepzeevissen. 
Vel met tienmaal 5.50 kr. 
Lampris guttatus, Sebastes 
mentella, Lophius piscato
rius, Himantolophus groen
landicus, Ceratias holboelli, 
Linophryne lucifera, Gonos
toma elongatum, Argyrope

lecus olfersi, Rhinochimaera 
atlantica, Neoraja caerulea. 

FINLAND 
i3'o6. Helene Schjerfbeck 
(18621946), schilder. 
€ 0.95. Schilderij 'Waarzeg
ster' (1926). 

FRANKRIJK 
9i'o6. Harten 2006: lean
Louis Scherrer, modehuis, 
'lettre 20 g', lettre 50 g' 
(hartvormig). Resp. hartjes, 
hart; ook velletje met vijfmaal 
'lettre 20 g'; op rand vrouw 
met harten en handtekening 
Scherrer (ontworpen door 
Stephane Rolland (1966), 
artistiek directeur Scherrer). 

23i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond"**. 
'Lettre 20 g' (€ 0.53) in 
velletje van tien. Hond, op 
rand twaalf tekens Chinese 
dierenriem. 

tRANCC 

62'o6. Impressionisten. 
Tienmaal € 0.53 in boekje. 



Schilder: schilderij, resp. 
Gustave Caillebotte: 'Portrets 
ä la campagne' (1875), 
Berthe Morisot: 'La chasse 
aux papillons' (1874), Mary 
Cassatt: 'Mere et enfant' 
(1886), Auguste Renoir: 
'Jeune filles au piano' (1892), 
Camille Pissarro: 'La bergère' 
(1881), Vincent van Gogh: 
'Mademoiselle Gachet dans 
sonjardin' (i8go), Henri
Edmond Cross: 'L'air du 
soir' (1893/94), Edgar Degas: 
'Danseuses' (1884/85), 
Edouard Manet: 'Le dejeuner 
sur l'herbe' (1863), Paul Gau
guin: 'Sur la plage' (1891). 

62'o6. Olympische Speien 
in Turijn. 
€ 0.53. Olympische ringen, 
langlaufers, man met geweer 
biatlon. 

0 ,53€ FRANCE 
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GIBRALTAR 
3ii'o6. WWF*, duivelsrog. 
38, 40,47 p., £ I. (samen
hangend in vel van zestien). 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Mobula mobular. 

GRIEKENLAND 
20i2'o5. Heilige Maria 
moeder van God. 
€ o.01, 0.20, 0.70, 3.20. 
Iconen Maagd met Kind, 
resp. 'Hodeghetria' (leidt 
de weg), 'Kardiotissa', 'Gly
kophiloussa' (liefhebbend 
kussend), met symbolen van 
hartstocht. 

GROENLAND 
i6i'o6. Stad Sisimiut (Hol
steinsborg) tweehonderdvijf
tig jaar. 

9.75 kr. Poort walviskaak 
en houten 'blauwe kerk' 
(Bethelkerk) uit 1775. 

Nünaat 9.75 

i6i'o6. vijftig jaar Europa
zegels. 
26.50 kr. Zegelopzegel: 
twee 'neuzende' kinderen 
(Europazegel 2004, Yvert 
401). 

M W 

i6i'o6. Vijftig jaar samen
werking Noordse uitgiften. 
19.50 kr. Gestileerde 
afbeeldingen sneeuwgors 
(Plectrophenax nivalis). 

Nunat avannarlilt 
Noitiensolr 

ukiutSO« /\ yv1950 
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liiiiiiÉÉi 
i6i'o6. Pakketpost honderd 
jaar. 
25. kr. Pakketzegel 1905
1930 (5 ore) met wapenschild 
(Yvert 3). 

GROOTBRITTANNIË 
72'o6. Schoonheid van 
Engeland, landschappen. 
Tienmaal i". Carding Mill 
Valley in Shropshire, Beachy 
Head met vuurtoren bij 
Eastborne (Sussex), St. 
Paul's Cathedral bij nacht 
in Londen, dorpje en kust 
met bootjes in Brancaster 
(Norfolk), rotsformatie 'Salt 
Cellar' op Derwent Edge in 
Peak District, dorpje Robin 
Hood's Bay (Yorkshire), 
Buttermere in Lake District, 
Chipping Campden in 
besneeuwde Cotswolds, St. 
Boniface Down (233 m hoog) 
op eiland Wight, Chamber
lain Square in Birmingham. 

232'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Isambard 
Kingdom Brunei (1806
185g), hoofdingenieur Great 
Western Railway Co. 
i", 40,42, 47, 60, 68 p. Resp. 

Royal Albert spoorbrug bij 
Plymouth, Box spoortunnel 
in lijn LondenBristol, over
kapping station Paddington, 
PSS Great Eastern (rader
stoomboot met hulpzeilen), 
Clifton hangbrug in Bristol, 
Maidenhead stenen boog
brug met stoomtrein. Ook 
velletje met de zes zegels, op 
rand Victoriaans smeedijze
ren motief 

^i fc. 
HONGARIJE 
i6i2'05. Huis van de 
toekomst. 
100 Ft. Expositie gebouw om 
kennis wetenschap over te 
dragen. 

6i'o6. Hongaars nieuws
agentschap honderdvijfen
twintig jaar. 
90 Ft. Filmprojector en scho
telantenne, op achtergrond 
nullen en enen. 

IERLAND 
i6i'o6. Coöperatieve Agra
rische Vereniging Temple
crone honderd jaar. 
€ 0.48. Portret Patrick Gal
lagher (Paddy the Cope) 
stichter Templecrone en 
Paddy bij ingang winkel. 

25i'o6. Liefde, wenszegels. 
€ 0,48; driemaal € 0,48 in 
boekje van tien; velletje met 
driemaal € 0,65 ter gelegen
heid jaar van de hond*'* .̂ 
Resp. Ierse setter kijkt naar 
kussend paar op verlaten 
strand; Duitse langharige 
pointer (pup), golden labra
dor, twee Chinese show
honden met kuif; golden 
labrador, twee Chinese show
honden met kuif Ierse setter 
kijkt naar kussend paar. 

ITALIË 
ii'o6. Jongelui van achttien 
jaar. 
Tweemaal € 0.45. In verschil
lende kleuren: zandloper met 
getallen en'18'. 

joi'oö. 'Panini' (bedrijfin 
onder meer verzamelplaatjes 
en albums). 
€ 2.80. Voetballer en 'Calcia
tore Panini'. 

i2'o6. Vijftig jaar autotijd
schrift 'Quattroruote'. 
€ 0.62. Eerste omslag 
maandblad met rode auto. 

JERSEY 
73'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
33. 34. 41. 73 P(34 en 
41 p. met'Europa'). Resp. 
nationale kleding China, 
snaarinstrument (Portu
gees Fadomuziekfestival), 
bloemen (Poolse Pisanki 
paaseitraditie), nationale 
kleding India. 
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44'o6. Onderwaterleven, 
VI, schelpen. 
33,34,41, 50, 56. 73 p.; blok 
£ 2. (ovale zegel). Resp. Lit
torina littoralis, Calliostoma 
zizyphinium, Glycymeris 
glycymeris, Chlamys varia, 
Helcion pellucidum. Trivia 
monacha; Haliotis tuber
culata. 
m w y p w y w 

JHRSEiY 

94'o6. Huwelijk Prins van 
Wales en Hertogin van Corn
wall een jaar. 
£ 2.. Bruidspaar 

KROATIË 
i7i'o6. Musici uit Kroatië. 
1.80, 2.30, 2.80 kn. Portret 
met handtekening en rau
ziekschrift van resp. Boris 
Papandopulo (19061991, 
componist, dirigent en 
pianist), Milo Cipra (1906
1985, componist en leraar), 
Ivan Brkanovic (19061987, 
componist). 

LETLAND 
7i'o6. Vijftig jaar Europa
zegels, 
o.10, 0.15, 0.15, 0.20 Lvl. 
Beeldmerken '50' en CEPT* 
met Europazegel, resp. 
portret Zenta Maurina (1996, 
Yvert 387) en schrijfmachine, 
koor (1998, Yvert 438) en 
vaandel, legende Turaidas 
Rozi (1997, Yvert 416) en 
kaart, bomen (1999, Yvert 
464,465) en varen. Ook vel
letje met de vier zegels. 

iii'o6. Wapenschilden. 
0.07, 0.22, 0.31 Lvl. 
Wapenschilden van resp. 
Aizkraukle, Kraslava (met 
vikingschip), Limbazi (met 
poort). 

AIZKRAUKLE 

; LATVIJA.7 ; 

LIECHTENSTEIN 
63'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
1.20,1.30 F. Resp. brug, 
collage van verschillende 
gezichten. 
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63'o6. Dromen uit Liech
tenstein Museum, gezamen
lijke uitgifte met Oostenrijk. 
2.20 F. Uit Liechtenstein iVlu
seum in Wenen 'In dromen 
verzonken' van Friedrich von 
Amerling (18031887). 

63'o6. Liechtenstein van 
bovenaf gezien. 
2.50, 3.50 F. Resp. monding 
kanaal in Rjjndal, Rjjndal. 

63'o6. Schilders uit Liech
tenstein, Eugen Wilhelm 
Schüepp (19151974). 
I., 1.80 F. Resp. 'Turfstekers 
in Ruggeller Riet', land
schap: 'Neugut, Schaan'. 

LITOUWEN 
28i'o6. Olympische winter
spelen, Turijn. 
1.70 Lt. Beeldmerk 'Turijn' 
en biatlonatleet. 

ii2'o6. Beroemde perso
nen. 

^ Driemaal i. Lt. Portret en 
= handtekening van resp. 
"̂  beeldhouwer Petras Rimsa 
^ (18811961), historicus Adol
t fas Sapoka (19061961), 
J schrijver Antanas Vaiciulaitis 
^ (19061992). 

B LUXEiVIBURG 
2 72'o6. Zilveren huwelijk 
^ groothertog en grootherto

gin Luxemburg. 

f l £ € 0.50; blok€ 2.50. Zelfde 

IW afbeelding: Henri en JMaria 
Teresa van Luxemburg. 

IVIALTA 
3i'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met 5,13, 23, 24 c. 
Beeldmerk '50' en zegelop
zegel, resp. vlinders (Vanessa 
cardui, Vanessa atalanta, 
Polyommatus icarus), fort St. 
Elmo in Valletta, IsSahni, 
meisjes spelen met pop 
(Yvertresp. 727, 669, 550, 
796). 

50th AJinivcrsaiy of the First Etiropa Stamps 

""" ... m,. a! 
IWONACO 
30i'o6. Postzegel en munt
museum tien jaar. 
€ 0.53. Drukpers, kaders 
met postzegels, vitrine met 
munten. 

0,53€ i 

62'o6. Vijfde forum film en 
literatuur. 
€ 0.82. Boek met klap en 
film. 

OOSTENRIJK 
i4i'o6. Mohammed Ali 
(Cassius Clay, 1942). 
€ 1.25. Portret Amerikaanse 
bokser met handtekening. 
■ ■■■■■■»■■■■■TT^pyWf^ 
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ROEMENIE 
20i'o6. Katten. 
0.30, 0.50, 0.70, 0.80,1.20, 
1.60 NL. Resp. Noorse 
boskat, Turkse van, Siamees, 
ragdoU, Burmees, Perzische 
kat(colourpoint). 

^ ̂  #^ y y 

1% 
27i'o6. Herdenking per
sonen. 
0.50,1.20,2.10 NL. Resp. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(17561791, Oostenrijks 
componist) met viool en mu
ziekschrift. Ion C. Bratianu 
(18211891, Roemeens politi
cus) met triomfpoort en huis, 
Grigore Moisil (19061973, 
Roemeens wiskundige) met 
passer en formules. 

RUSLAND 
22i'o6. Samenwerking tus
sen Rusland en Armenië. 
IC r. Wapenschild en vlag 
van Rusland en Armenië en 
twee zusters met kruis. 

26i'o6. Vijftig jaar Russisch 
onderzoek zuidpoolgebied. 
Driemaal 7. r. Schip en men
sen bij vlag met pinguïns, 
schip en vliegtuig met basis, 
basis met vlag en rupsvoer
tuig en duiker. 

SLOVENIË 
20i'o6. Nationale kleder
dracht. 
A (49 Sit.). Man en vrouw in 
klederdracht Karin thië. 
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20i'o6. Prominente Slo
venen, dr. Anton Trstenjak 
(19061996). 
B (57 Sit.). Portret psy
choloog, antropoloog en 
theoloog met handtekening 
en aantekeningen. 

vrr^ 
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20i'o6. Wenszegel, liefde. 
B. (hartvormig te maken). 
Tekening mannetje en 
vrouwtje als één. 

20i'o6. Folklore, maskers. 
420 Sit. Carnavalsfiguren 
(o.a. haan) uit Ponikve in 
regio Dolenjska. 

20i'o6. Olympische Spelen, 
Turijn 2006. 
95,107 Sit. Resp. schans
springer, snowboarder; in vel 
driemaal de twee zegels en 
aanhangsels met beeldmer
ken: olympische ringen, Tu
rijn 2006, olympisch comité 
Slovenië. 

SLOWAKIJE 
32'o6. Karol Kuzmany 
(18061866). 
16. Sk. Portret dichter, no
vellist en theoloog met hand
schrift en handtekening. 

32'o6. Olympische Spelen 
Turijn. 
21. Sk. Olympische ringen 
en skiërs (slalom). 

SLOVENS 

i72'o6. Stad Poprad. 
23. Sk. Wapenschild en 
toren en kerk. 

SPANJE 
2i'o6. Speelgoed. 
Achtmaal 'A' in boekje. Ma
rionetten, tollen, raceauto, 
vrachtwagen, pop, doosje 
knikkers, paard en wagen, 
motorfiets. 

5i'o6. Frankeerzegel. 
€ 2.26. Koning Juan Carlos. 

20i'o6. Flora en fauna. 
€ 0.28 in boekje van honderd. 
Anjer. 
27i'o6. Bank van Spanje 
honderdvijftig jaar. 
€ 0.78. Bankgebouw uit i8gi 
aan de Plaza de Cibeles in 
Madrid. 

i2'o6. Flora en fauna. 
'A' in boekje van honderd. 
Mus. 
i2'o6. Monumentale bo
men, 'La Anunciada'. 
€ 0.53. Cipres bij klooster La 
Anunciada in Villefranca del 
Bierzo, Leon: 400 jaar oud, 
40 m hoog, 1.55 m diameter. 

TSJECHIË 
20i'o6. Traditie Tsjechische 
postzegels. 
7.50 Kc. Afbeelding post
zegel met kasteel Praag, 
ontworpen door Jaroslav 
Lukavsky (19241984) voor 
postzegeltentoonstelling 
Praag 1968 (YvertTsjecho
Slowakije luchtpost: 61). 
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[-2-'o6. Schoonheid van 
bloemen: heemst. 

Kc. Tekening Althaea 
jfficinalis. 
[-2-'o6. Felicitatieboeket, 
[o.- Kc. met aanhangsel voor 
5ersoonlijke boodschap, 
bloemen met vlinder. 
S-2-'o6. Olympische Spelen 
;n Paralympics 2006 in 
Turijn. 
7.50, g.- Kc. Resp. slee-
lockey, skiën. 
8-2-'o6. Kunst uit tijd Karel 
:v (1316-1378). 
25.- Kc. Madonna van 
ibraslav. 

WITRUSLAND 
[6-i-'o6. Olympische Spelen 
Turijn. 
500 r.; blok 2.000 r. Beeld
merken olympisch comité 
Witrusland en spelen Turijn 
met resp. snowboarders; 
freestyle skiën. 

30-i- 'o6. Datum melding 
1/72, wapenschilden. 

ZWITSERLAND 
7-3-'o6. Frankeerzegel, 
TOgels. 
240 c. Cuculus canorus 
(koekoek). 

7-3-'o6. Simplontunnel en 
Lötschberg-spoorlijn hon
derd jaar. 
35,100 c. Betreffende stuk 
spoorlijn en resp. internatio
nale trein komt uit tunnel, 
regionale trein op spoorbrug. 

7-3-'o6. La Chaux-de-Fonds 
loofdstad van art nouveau. 
[00,180 c. Art nouveau-ver-
ieringen rond getallen, resp. 

:oo, 180. 

7-3-'o6. Honderd jaar post
busdiensten. 
85,100,130 c. Silhouet
ten van mensen en resp. 
bergen met bus (toerisme), 
brug en stad met gelede bus 
(werk), school en schoolbus 
(school). 

7-3-'o6. Europees kampioen
schap voetbal 2008, II (I: 
io-5-'o5), jeugdvoetbal. 
85 c. Tweede kwart voetbal 
en jonge voetballer. 
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9-5-'o6. Honderd jaar gele
den kwam steenbok terug in 
Zwitserland. 
85 c. Capra ibex. 

BUITEN EUROPA 

ANGUILLA 
2005. Wereldaidsdag (2004), 
kindertekeningen. 
30 c , $ 1.50, i.go; velletje 
met 15, 75 c , $ I.-, 2.-. Resp. 
spuit en wereldbol, man 
met schild en helm, tekst 
'aids gaat ook jouw aan'; 
schoolklas, danseres met 
schoolmeisje en lerares, 
boom en meisje met vrucht, 
gespierde man. 

ARGENTINIË 
2i- i - 'o6. Honderdste sterf
dag Bartolomé Mitre (1821-
igo6), journalist, president 
Argentinië en diplomaat. 
75 c. Mitre achter boek, op 
achtergrond handschrift. 

ASCENSION 
24-i-'o6. Datum melding 
2/141, sportvissen. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2i - i i - ' 05 . Paus Benedictus 
XVI. 
$ 2.- in velletje van vier. 
Portret. 

BAHREIN 
i6-i2-'o5. Nationale dag 
2005. 
100, 200, 250 fils. Koning 
Hamad bij Isa Al Khalifa en 
wapenschild met driemaal 
verschillende gebouwen. 

BARBADOS 
30-i- 'o6. WWF*, koningin-
trekvis. 
10 c , $ 1.15,1.40, 2.10 (sa
menhangend in vel van acht). 
Pandabeeldmerk WWF en 
verschillende afbeeldingen 
Balistes vetula. 

BHUTAN 
i i - i i - ' o ; . Vijftigste verjaar
dag koning Jigme Singje 
Wangchuck. 
Velletje met vijfmaal 20 nu. 
Verschillende foto's koning, 
op rand vlag. 

CAMBODJA 
^ 5 ' 7 ' ' ° 5 - Lotusbloemen. 
100, 500,1.200, 2.000, 2.500; 
blok 4.000 R. Nymphaea 
lotus, resp. paars, wit, blauw, 
geel, rood; rood boeket op 
boeg boot. 

CANADA 
6-i- 'o6. Chinees nieuwjaar, 
j aa rvandehond** . 
51 c ; blok $ 1.4g (bovenzijde 
zegels gebogen). Resp. foo 
hond; pup met foo hond, op 
rand zelfde afbeelding als 
51 c. en tempeldak. Ook vel 
met twaalfmaal blok zonder 
perforatie. 

«•MMMMMMMMMlMMI 

i2-i- 'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
51 c. in boekje van tien. 
Koningin met boeket. 

3-2-'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
Tweemaal 51c. Foto en 
tekening resp. schaatsers 
(ploegenachtervolging), 
skeleton. 

8-3-'o6. Tuinen, 'Canada 
Blooms Garden Show' in 
Toronto, honderdjarig be
staan 'Ontario Horticultural 
Association'. 
Viermaal 51 c. in boekje 
van acht. Bloemen in resp. 
schaduwtuin met vogel 
(Dendroica caerulescens), 
bloementuin met vlinder 
(Vanessa virginiensis), water-
tuin met libel (Anax Junius), 
rotstuin met salamander 
(Ambystoma laterale). 

CAYMANEILANDEN 
23-2-'o6. Culturele serie, I, 
bomen. 
15, 20, 30, 60 c , $ 2.-. Resp. 
Jacquinia proctorii, Rhizo-
phora mangle, Chionanthus 
caymanensis, Cedrela odo-
rata, Cordia gerascanthus. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
23-2-'o6. Taipei lo i . 
NT$ 5.-, 12.-. Taipei lo i : 508 
m hoog met lo i verdiepingen 
boven en 5 onder de grond, 
resp. van hoogte gezien, met 
avondrood. 
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CONGO (KINSHASA) 
g-i2-'04. Scouting. 
Achtmaal 1.800 CF. Viermaal 
met zilverkleur, viermaal met 
goudkleur: Robert Baden-
Powell (i857-ig4i, stichter 
scouting), scout met mineraal 
('bisbeeit'), scout met Afri
kaanse zeearend (Haliaeetus 
vocifer), scout met koraal-
zwam (Ramaria mairei); alle 
zegels ook m blokvorm. 
9-i2- 'o4. Johannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
Achtmaal 1.800 CF. Paus 
viermaal met zilverkleur, 
viermaal met goudkleur: met 
kruis, zegenend, van terzijde, 
bij kerkdienst; alle zegels 
ook in blokvorm. 
io- i - 'o5 . Scouting, 
igo, igo, 410, 410, 455, 
455 CF. Resp. scout met 
Gorilla gorilla, scout met 
Lepista nuda, scout met 
Glaucidium perlatum, Robert 
Baden-Powell (i857-ig4i) 
met scout, Baden-Powell 
en scouünggroep met vlag, 
Baden-Powell op groepsfoto; 
alle zegels ook in blokvorm. 
io- i - 'o5 . Johannes Paulus II 
vijfentwmtig jaar paus. 
250, 250, 350, 350, 500, 
500 CF. Paus, resp. met 
vredesduif, in geel met rood 
gewaad, op St. Pietersplein, 
op St. Pietersplein, met St. 
Pieter, van terzijde en van 
voren; alle zegels ook in 
blokvorm. 

DOMINICA 
i5 - i i - '05 . Kerst, schilderijen. 
25, 50, 65 ,goc . ,$ i .2o , 
3.-; blok $ 5.-. Resp. detail 
Madonna en Kind met twee 
engelen door Botticelli (ca. 
1445-1510), detail Madonna en 
Kind met twee engelen door 
Botticelli, detail Madonna en 
Kind door Pietro Lorenzetti 
(ca. 1280-1348), Madonna del 
Roseto van Botticelli, detail 
Aanbidding van de wijzen 
door Lorenzetti, Madonna en 
Kind door Botticelli; Madonna 
en Kind met twee engelen 
doorTitiaan (i487/i4go-i576). 

EGYPTE 
i- i2- 'o5. Vijftig jaar biennale 
Alexandriè. 
30 P. Penseel en pallet met 
beeldmerk gelegenheid. 
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FIJI 
ioi'o6. Kerkuilen. 
$o.i8,1.15,1.41, 2.. Ver
schillende afbeeldingen Tyto 
alba. 

GAMBIA 
i5ii'o5. Belangrijke Ameri
kaanse Indianen. 
Vel met tienmaal 12. D. 
'Hiawatha', 'Chief Joseph' 
met pijp en paarden, 'Sitting 
Bull' en paard, 'Red Cloud', 
'Powhatan', 'Sequoyah' met 
alfabet en ganzenveer en 
pijp, 'Crazy Horse', 'Cochi
se', 'Geronimo' met geweer, 
'Tecumseh' met strijdbijl. 

GRENADA 
i5ii'05. Kerst, schilderijen. 
25,75 c., $ I., 5.; blok $6.. 
Resp. detail Geboorte van 
Christus door Correggio (ca. 
14891534), detail Madonna 
en Kind door Lorenzo Lotto 
(ca. 14801556), detail Hei
lige Familie door Lotto, detail 
Madonna en Kind met de 
Heiligen door Lotto; Allego
rie van Muziek door Filippo 
Lippi (1457/14581504). 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i5ii'05. Kerst, schilderijen. 
35, 75, 90 c., $ 3.; blok 
$ 6.. Resp. detail Madonna 
en Kind door Andrea del 
Sarto (14861530), detail 
Madonna Pesaro door Titiaan 
(1487/14901576), detail Ma
donna en Kind door Titiaan, 
detail Madonna en Kind door 
Peter Paul Rubens (1577
1640); Madonna en Kind 
door Domenico Veneziano 
(ca. 14001461). 

HONGKONG 
i5i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; velletje 
met tweemaal $ 50.. Resp. 
golden retriever, pekinees, 
Duitse herder, beagle; (met 
goud en zilver:) haan, peki
nees (op rand pekinees). Ook 
velletje met de vier honden 
(op rand knipwerk) en blok 
met de zegel van $ 5. (op 
rand golden retriever). 

INDIA 
i8i2'o5. M.S. Subba
lakshmi (19162004). 
5. R. Portret en vocaliste met 
snaarinstrument. 
i9i2'05. 'Integral Coach 
Factory' vijftig jaar. 
5. R. Trein en wagon. 

2ii2'o5. Jadavpur universi
teit vijftig jaar. 

5. R. Beeld van mensen, 
gebouw, passer, atoomstruc
tuur. 
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27i2'o5. Squadron 16 
luchtmacht. 
5. R. Drie vliegtuigen. 
3Oi2'05. Datum melding 
1/74, feitelijke overdracht 
Pondicherry. 
i2i'o6. Tamil oogstfestival. 
5. R. Dieren, schaal met 
banaan en kokos, landarbei
ders, palm. 
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INDONESIË 
5ii'05. Flora en fauna. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Neophocaena 
phoeaenoides, Dugong 
dugon, Halimeda opuntia, 
Gelidium latifolium; ook 
velletje met Neophocaena 
phoeaenoides; Gelidium 
latifolium. 

ISRAËL 
29i2'o5. Industrie in Israël, 
vijfentachtig jaar associatie 
van manufacturiers in Israel. 
NIS. 1.50. Printkaart, 
vliegtuig, raket, diamant, 
onderzoek. 

IVOORKUST 
3ii'o5. Afrikaanse haar
drachten. 
70,100, 250, 350 F. Viermaal 
vrouw met verschillend 
kapsel. 

JAMAICA 
2006. Frankeerzegels. 
$ 10,15, 20, 25, 50, 70, 90, 

100 (met gom en zelfkle
vend). Gebouwen. 

JAPAN 
ii2'05. Frankeerzegels. 
Tienmaal 80 y. Tienmaal kal
ligrafie; jaar van de hond**. 

KAZACHSTAN 
i8ii'05. Honderdste ge
boortedag Evgeny Grigore
vich Brusilovsky (19051981). 
1501. Portret componist en 
notenschrift. 

■ ■ * ■ ■ « * « « * ■ UB * « ^ 

U3AKCTAH / i,A 

KIRGIZIË 
ioi2'o5. Meren in Kirgizië. 
Velletje met 7., 20., 25., 
30. s. Verschillende meren, 
op rand vissen. 

i49'o5. Frankeerzegel. 
0.60 s. Valk. 
29i2'05. Vijftig jaar Euro
pazegels. 
Velletje met 15., 20., 25., 
45., 60., 85. s. (geperfo
reerd en ongeperforeerd). 
Beeldmerk CEPT* en 50 
met diverse gebouwen langs 
zijderoute, de verbinding tus
sen Aziatische en Europese 
cultuur. 
7i'o6. T. Sydykbekov, held 
van Kirgizië. 
10. s. Portret en medaille. 

kurruiciAH. 
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KIRIBATI 
ii2'05. Datum melding 
12/922, harlekijngarnaal. 

KOREA ZUID 
9i2'05. Registratie culturele 
schatten ZuidKorea op lijst 
werelderfgoed Unesco*. 
Velletje met tweemaal 310 w. 
Boek (Jikjisimcheyojeol, 
oudste boek gedrukt met 
losse gegoten letters (1377), 
geschreven door boed
dhistische monnik) en hand 
met penseel, boek (Seung
jeongwon Ilgi, dagboeken 
(16231910) uit secretariaat 
koning) en losse gegoten 
lettertekens; op rand hand 
met penseel. 

27i2'o5. Frankeerzegel, 
decentralisatie overheid. 
220 w. Ontwerp nieuwe mul
tifunctionele bestuursstad. 
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i8i'o6. Natuur op eiland 
Baengnyeongdo. 
Vel met viermaal 220 w. 
(doorlopend beeld). 
Orithyia sinica (krab), Phoca 
vitulina largha (zeehond), 
Ammodytes personatus 
(zandspiering), Phalacro
corax pelagicus (Pelagische 
aalscholver); op rand zee, 
vogels, schelpen. 
27i'o6. Aanwijzen Jeju als 
eiland van wereldvrede (27
12005). 
220 w. Stenen grootvader
figuur (zorgt voor welzijn 
bewoners), berg, bloemen 
en dieren. 
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LAOS 
24io'o5. Vijftig jaar Buro
pazegels. 
6.000, 7.000, 7.000, 7.500, 
7.500, 8.000 k. Resp. Stone
henge in Engeland en ruïne, 
paleis Minos op Kreta en 
poort, Colosseum Rome en 
ruïne, staafkerk Noorwegen 
en tempel, Notre Dame in 
Parijs en gouden tempel met 
beeld, kasteel en huis met 
kolommen. Ookvelleqe met 
de zes zegels (met en zonder 
perforatie). 

2i2'o5. Dertig jaar Demo
cratische Volksrepubliek 
Laos. 
500, i.ooo, 2.000, 5.000 k. 
Vlag, '30' en resp. gebouw, 
mensen en kaart, symbolen 
Laos, mensen. 
i9i2'05. Vijfenvijftig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Laos en Thailand. 
7.500 k. Vlaggen van beide 
landen op '55'. 

i m n i n w 
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LESOTHO 
205'o5. Scouting voor 
meisjes. 
0.70,1., 1.50, 2.10 M.; blok 
10. M. Verschillende foto's 
scouts. 

LIBERIA 
iii2'o5. Kerst, schilderijen, 
$ 20., 25., 30., 50.; blok 
$ 100.. Details van resp. 
Tot glorie van God door 
Kim KiChang (19142001), 
Vlucht naar Egypte door Fra 
Angelico (13871455), Kerst
ochtend door Will Hicok 
Low (18531932), Geboorte 
Christus door Bernadino 
Luini (14851532); Aanbid
ding door de koningen van 
Nicolas Poussin (15941665). 

MACAU 
9i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
5.50 ptcs,; blok 10. ptcs. 
Zelfde afbeelding: honden
kop. 

MARSHALLEILANDEN 
i7i'o6. Driehonderdste ge
boortedag Benjamin Franklir 
(17061790), Amerikaans 
staatsman. 
Vel met negenmaal $ 0.48. 
Portretten op verschillende 
leeftijden, op rand schilderij 
van Jean Leon Gerome Ferris 
met Franklin, John Adams en 
Thomas Jefferson: 'Opstellen 
onafhankelijkheidsverkla
ring'. 

1 
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27i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Blok $ I.. Hond. 

MAURITIUS 
20i2'o5. Scheepsmodellen. 
7, 8, 9,16 Rs.; blok 25 Rs. 
Resp. oorlogsschip 'Roi 
Soleil', sampan, Romeins 
galeischip, drakkar (Viking
schip); drakkar, op rand 
meer modellen en handen 
bezig met scheepsmodellen. 

MAURITIUS 
Rs8 

42'o6. Stad Mahébourg 
tweehonderd jaar (genoemd 
naar Franse gouverneur 
Mahé de la Bourdonnais). 
2, 7, 8,16 Rs.; velletje met 
tweemaal 16 Rs. Vroeger en 
nu, resp. markt, zeilwed
strijd, wasplaats, 'Pointe des 
regattes'; portretten resp. 
Bertrand Francois Mahé 
graaf de la Bourdonnais 



(i6gg-i753). Charles Mat-
thieu Isidore graaf Decaen 
(1769-1832); op rand acte. 

MAYOTTE 
i4-ii-'05. 'Le tam-tam 
boeuf'. 
€ 0.53. Kinderen met trom 
en stier. 

i4-n-'05. Smederij. 
€ 0.53. Smid aan het werk. 
i6-i-'o6. Het raspen van 
kokos. 
€ 0.53. Vrouw zit met rasp 
en kokos. 

MEXICO 
i5-ii-'o5. Honderdvijfen
twintig jaar Libanezen in 
Mexico. 
$ 10.50. Standbeeld. 

MI XICO 

:125...., 

i5-ii-'05. Honderdste 
geboortedag Rudolfo Usigli 
(1905-1979). 
$ 7.50. Portret dramaturg. 
a3-ii-'05. San Juan de Ulua, 
laatste Spaanse wijkschans. 
$ 7.50. Portret, forten 
zeilschip. 

tnoaco J/M 

m0 
24-ii-'o5. Stad Gomez Pala-
cio in Durango honderd jaar. 
$ 6.50. Fabriek Jabonera 
'la Esperanza', standbeeld 
ruiter, bogen-bouwwerk. 

Aféxtco $6.50 

30-ii-'o5. Frankeerzegels, 
volkskunst. 
$0 .50 ,1 . - , 1.50, 2.-, 2.50, 
5.-, vijfmaal 6.50, 7.-, 7.50, 
9.-, 10.50,13.-, 14.50, 30.50. 
Resp. pot van kaneelhout, 
houten lakkofFer, hoornen 
kam, zwarte aardewerken 
vaas, papieren stier, zijden 
sjaal, houten masker, haan 
van blik, huisje van hars, 
porseleinen wasbak, gede
coreerde vaas, pop, koperen 
vaas, kleed geborduurd met 
dieren, gevlochten schaal, 
peer van zilver, marimba 
{soort xylofoon) van barn
steen, schildpad van lavaglas 
en opaal. 
2-i2-'05. Honderd jaar 
'Lasallista' in Mexico. 
$ 6.50. Portret San Juan Bau-
tista de la Salie (1651-1719) 
stichter religieuze gemeen
schap. 
6-i2-'o5. Honderd jaar joden 
in Mexico. 
$ 7.50. Cactus in vorm zeven-
armige kandelaar. 
i6-i2-'o5. Waardeer onze 
eigen culmur. 
$ 6.50. Tekening met slang, 
stier, pop, cowboy te paard. 
20-i2-'o5. Kerst. 
$ 6.50, 7.50. Kindertekenin
gen: kerstmotieven. 

MICRONESIË 
27-6-'o5. Geschiedenis 
zeilen. 
Velletje met viermaal 37, 55, 
80C., $i.-;blok$2.-. Resp. 
'hobolo' van Abaya-meer in 
Ethiopië, kano met uitleggers 
uit Micronesië, papyrusboot 
van Titicaca-meer in Zuid-
Amerika, Arabische 'dhow'; 
rivierboot Nijl. 

MONTSERRAT 
5-i2-'o5. Belangrijke mensen 
uit Montserrat. 
Zesmaal $ 1.15. William 
Henry Bramble (igoi-1988, 
vakbondsleider, politicus), 
Robert William Grif
fith (1904-1996, pionier 
vakbond), Samuel Aymer 
(1911-1979, musicus), 
Lilian lona Albertha Cadogan 
(1907-1992, verpleegster), 
Patricia Griffin (1907-1986, 
vrijwilligster sociaal werk), 
Michael Symmons Osborne 
(1902-1967, ondernemer). 

23-i2-'o5. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (1805-1875). 
Velletje met driemaal $ 3.-; 
blok 6.-. Illustratie sprookje, 
resp. Duimelijntje, De 
vliegende koffer. Boekweit 
(op rand portret); De kleine 
zeemeermin. 

NEVIS 
i-i2-'o5. Kerst, schilderijen. 
25, 30, 90 c , $ 4.-; blok $ 5.-

Details van resp. 'Madonna 
en de engelen' door Fra 
Angelico (1387-1455), 
'Madonna en Kind' door 
Filippo Lippi (ca. 1406-
1469), 'Madonna en Kind' 
door Giotto (ca. 1266-1337), 
'Madonna van de stoel' door 
Rafael (1483-1520); 'Aanbid
ding door de koningen' van 
Giovanni Battista Tiepolo 
(1696-1770). 
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NIEUW-CALEDONIË 
8-i2-'05. Datum melding 
1/76, insecten en kunst. 
8-i2-'05. Kerst. 
110 F. Kerstman, boot met 
kerstman en kerstboom als 
zeil, grote vis. 

ig-i-'oö. Frankeerzegel. 
iio F. Herdruk cagou in 
andere kleur: blauw. 

NIEUW-ZEELAND 
3-2-'o6. Hawke's Bay-aard-
beving vijfenzeventig jaar 
geleden. 
Vel met twintigmaal 45 c. 
Foto's van de ramp in 1931. 
Ook boekje met tweemaal de 
twintig zegels in velletjes. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
2-ii-'o5. Honden. 
Vel met viermaal 2.50 K.; 
blok 10.- K. Resp. Yorkshire 
terriër, basenji, mastino 
napoletano, poedel; Boston 
terriër, op rand boot. 
2-ii-'o5. Katten. 
Tweemaal 75 t., 3.-, 3.10, 
5.20 K. Resp. Somah, Bali
nees, sfinx, korat, Bengaal. 

4-i-'o6. Vijftig jaar 'Serving 
the People' (SIL). 
80, 80 t., I.-, 3.20,3.25, 
5.35 K. Resp. kinderen 

schrijven op lei, moeder 
en kind bij doos post, man 
en huis met tuin, zittende 
kinderen, groep mensen bij 
vliegtuigje, twee vrouwen bij 
naaimachine. 

PARAGUAY 
23-2-'05. Honderd jaar 
Rotary International. 
3.000, 4.000 Gs. Beeldmerk 
gelegenheid en verschillende 
afljeeldingen ruines van 
Jesuiticas de Trinidad. 
i4-3-'05. Tweehonderd jaar 
Castelvi-huis. 
5.000 Gs. Huis, oranjebloe
sem en portretje Caspar 
Rodriquez de Francia. 

22-4-'o5. Honderdste 
geboortedag Hermino 
Gimenez. 
700 Gs. Portret componist en 
dirigent en foto dirigerende 
Gimenez. 
'9'5''05- Cultureel centrum 
Cabildo een jaar. 
i.ooo Gs. Centrum en beeld
merk. 
i5-6-'o5. Mennonitische 
kolonie Fernheim vijfenze
ventigjaar. 
5.000, 6.000 Gs. Resp. 
monument voor de pioniers, 
ossenwagen met kruis en 
cactus. 

20-7-'o5. Voetbalclub 'Club 
Libertad' honderd jaar. 
700 Gs. Kampioenselftal 
1955 en beeldmerk. 

26-7-'05. Publicatie Don 
Quichot vierhonderd jaar 
geleden. 
8.000 Gs. Don Quichot met 
Sancho Panza en windmolens. 

27-7-'o5. Mercosur*, schrij
vers. 
3.000, 5.000 Gs. Resp. Herib 
Campos Cervera (1908-1953, 
dichter), Gabriel Casaccia 
{1907-1980, noveUist). 
i8-8-'05. Paus Johannes 
Paulus II. 
2.000 Gs. Paus met hoed in 
hand en gebouwen. 
23-8-'05. Vertrouwen en 
rechtvaardigheid. 
8.000 Gs. Beeld Vrouwe Justi-
tia met weegschaal en zwaard 
met witte vogel en ketens. 

30-8-'05. Upaep*, strijd 
tegen armoede. 
5.000, 6.000 Gs. Beeldmerk 
Upaep en resp. vrouwen 
met mand en koopwaar en 
paraplu, man aan het werk 
en schoenen. 

PITCAIRNEILANDEN 
i3-i2-'05. Landschappen, 
Henderson eiland. 
50, 60 c , $ I.-, 1.20,1.50, 2.-. 
Kusten met strand en rotsen 
en tekening dier. 

it-ii. 

POLYNESIË 
30-i-'o6. Lotus. 
130 F. Lotusbloemen en huis. 

SIERRE LEONE 
i3-i2-'o5. Kerst, schilderijen. 
500,1.500, 2.000, 3.000 Le.; 
blok 6.000 Le. Details van 
resp. De maagd met druiven 
door Pierre Mignard (1612-
1695), Aanbidding van de 
herders door Bartolomé 
Esteban Murillo (1618-1682), 
Madonna met kind door 
Murillo, Schepping door 
Hans Holbein de Oude (ca 
1465-1524); Aanbidding door 
de herders door Murillo. 

SINGAPORE 
22-2-'o6. Kunst, Tan Swie 
Hian (1943). 

JÊÊ 9 i 



vijfmaal i" local; vijfmaal 
50 c.; blok$ 2.-. Resp. 
witte wolk boven landschap, 
bloemenveld, gevleugeld 
paard, mensen met parasols 
en bootjes op Ganges, Kuta; 
zwarte panter in boom, 
boom, olifant, bloemen, 'wa
ter chyana'; lettertekens. 

22-3-'o6. Onderwaterwereld, 
i" local, 2"''local, $1.-, 
2.-. Resp. Tursiops aduncus 
(Indische mimelaar), Sousa 
chinensis (Chinese witte 
dolfijn), Neophocaena 
phocaenoides (Indische 
bruinvis), Dugong dugon 
(Indische zeekoe). Ook 
velletje met de vier zegels m 
doorlopend beeld. 

SRI LANKA 
3-i2-'o5. Kerst. 
5.-, 30.- Rs. Houten kruis 
aan voet 'Palu'-boom en 
resp. Maria met Kind en en
gel, Maria en Kind met ster. 
i3-i2-'05. Toetreding tot 
Verenigde Naties vijftig jaar 
geleden. 
20.- Rs. Beeldmerk Verenig
de Naties en vlag Sri Lanka. 
20-i2-'o5. Amarapura Maha 
Nikaya (boeddhistische stro
ming) tweehonderd jaar. 
10.- Rs. Monniken op vlot. 

2i-i2-'o5. Serie 'oud Sri 
Lanka', prehistorie. 
5.-, 20.-, 25.-, 30.- Rs. Resp. 
gebied Minihagalkanda en 
stenen gereedschap, uitge
storven dieren in Ratnapura 
en beenderresten rinoceros 
en nijlpaard, gebied Bata-
domba Lena en menselijke 
schedel, landbouwgebied 
hortonvlakte en fossiele 
graankorrel (3.000 maal 
vergroot). 

5.-, 20.-, 30.-, 33.- Rs. Resp. 
verwoest postkantoor in 
Kalmunai en meegesleurde 
voertuigen, trein overvallen 
door golven (1.500 doden), 
enorme golf, golven rond 
vuurtoren. Ook velletje met 
de vier zegels. 

4-i-'o6. Nationale parken. 
5.-, 10.-, 20.-, 50.- Rs. In 
Wilpattu nationaal park 
resp. blafherten (Muntiacus 
muntjak), witbuikzeearend 
(Haliaeetus leucogaster), lip
penbeer (Melursus ursinus), 
luipaard (Panthera pardus). 

2006. Honderd jaar Instituut 
voor Ingenieurs Sri Lanka 
(lESL*). 
5.- Rs. Symbolische afbeel
ding. 

ST. HELENA 
6-2-'o6. Eerste Europazegels 
vijftig jaar geleden. 
10, 30, 80 p., £ 1.20. Beeld
merken CEPT*, '50' en ster
figuren met resp. Europese 
vlag, brief, punt, ster. Ook 
velletje met de vier zegels. 

26-i2-'o5. Tsunami 26 
december 2004. 

ST. LUCIA 
Namen melding 1/76, 
bloeiend fruit. Resp. Blighia 
sapida, Solanum melongena, 
Mangifera indica, Coccoloba 
uvifera, Carica papaya, Spon-
dias mombin, Chrysobala-
nus icaco, Artocarpus altilis, 
Annona reticulata, Psidium 
guajava, Musa balbisiana, 
Manilkara achras, Anacar-
dium occidentale, Mammea 
americana. 
Namen kerken melding 1/76, 
kerst. Resp. kerk van Maria-
Lichtmis, kleine basiliek van 
Onbevlekte Ontvangenis. 
i-io-'05. Herdruk Slag bij 
Trafalgar. 
30 c. HMS Thunderer in actie 
bij St. Lucia. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
28-i-'o6. Locale uitdruk
kingen, 'Le poudrin de 
choquette'. 
€ 0.53. Hagelbui op bomen. 

SUDAN 
20-i2-'05. Project Merowe-

dam, schatkist voor arche
ologie. 
200, 300, 400 D. In drie 
verschillende kleuren: kaartje 
met plaatsaanduiding pro
ject, oude vaas. 

SURINAME 
i6-ii-'o5. Spelende kinde
ren. 
Tweemaal SR$ 5.-. Meisje 
springt touwtje, jongen op 
schommel. 
i-i2-'o5. Overdruk treinen 
1985. 
Tweemaal SR$ 3.50 over 
30 c. (driehoekige zegels). 
Yvert resp. 1008,1009. 
4-i-'o6. Êuropazegels vijftig 
jaar. 
SR$ I.-, 2.-, 9.-. Afljeeldin-
gen Nederlandse Europa
zegels uit resp. 195g, 1956, 
1958 (NVPH 727, 682,713). 

TADZJIKISTAN 
2j-y-'o$. Datum melding 
10/757, jacht. 
28-7-'05. Datum melding 
10/756, A380. 
io-8-'o5. Datum melding 
10/757, roofdieren. 
26-8-'o5. Datum melding 
11/833, blauwe schaap. 

TOKELAU 
i5-i2-'05. HMNZS 'Te Kaha'. 
40 c., $ I.-, 2.-, 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
marineschip. 

TRISTAN DA CUNHA 
2-2-'o6. Vijfhonderdjarig 
bestaan, I en II. 
Twee vel met 30, 30, 30, 50, 
50, 80 p. Resp. ontdek
king door Tristao d'Acunha 
(1506), zeilschip (eerste 
onderzoek 1767), Jonathan 
Lambert van Salem (1810), 
William Glass (1816), wrak 
'Emily' (1836), zeilschip 
'Duke of Gloucester' (1824); 
Thomas Swain (1774-1862), 
HMS Challenger (1873), do
minee Dodgson en ossenkar 
(1881), wrak'Italia'(1892), 
HMS Milford (1938), portret 
(Noorse expeditie 1937-38). 

30-3-'o6. Serie 'eilanden', V, 
Middle Island. 
Vijfmaal 50 p. Breedbekprion 
(Pachyptila vittata), zwarte 
zwaardwalvis (Pseudorca 
crassidens), wrakbaars (Po-
lyprion americanus), varen, 
het eiland. 

Insl.in da Cunh.i Ä 

Middle Island 

URUGUAY 
22-ii-'o5. Vissen uit de rivier 
Uruguay. 

Viermaal $ 16 (samenhan
gend). Verschillende vissen. 
23-ii-'05. Tijdschrift 'De 
scholier' vijftig jaar. 
$ 16. Kindertekening per
soon, zon, '50', titel. 
25-ii-'05. Vereniging van 
douane-employés zeventig 
jaar. 
$16. Globe metZuid-Ame-
rika en beeldmerk waarin 
vuurtoren. 

i-i2-'05. Julio Alpuy (1919), 
schilder en beeldhouwer. 
$ 16. Fragment muurschilde
ring Offices. 
g-i2-'05. Mercosur*, schrij
vers. 
$ 16, 37. Beeldmerk Merco
sur en resp. portret Juan Zo-
rilla de San Martin, portretje 
Constancio C. Vigil en mier 
met knapzak en paraplu uit 
'La Hormiguita Viajera'. 
i2-i2-'05. Voetbalclub Cen
tral Espanol honderd jaar. 
$ 16. Vlag en voetballers 
Luis Alberto Rijo, Victor 
Rodriguez Andrade en Juan 
Lopez. 
i2-i2-'05. Kerst. 
$ 16. Kerstster (Euphorbia 
pulcherrima). 
i2-i2-'o5. Commercieel cen
trum van Salto honderd jaar. 
$ 16. Gebouw. 
i4-i2-'o5. Ateneum Montevi
deo (1868-2005). 
$ 16. Gebouw en gebeeld
houwd gezicht. 

20-i2-'o5. Olympische 
Spelen. 
Driemaal $ 16, 37. Portreten 
medaille van resp. Andres 
Mazah (voetbal 1924,1928), 
Juan Pedro Cea (voetbal 
1924,1928), Alfredo Ghierra 
(voetbal 1924), kruik van 
Spelen Parijs 1924. 
22-i2-'o5. Upaep*, strijd 
tegen armoede. 
$ 16, 37. Beeldmerk Upaep 
en resp. kinderen bij 
schoolgebouw, twee mannen 
houden schep vast. 

AlVlERICAUpofiP 
URUGUAY CORREOS^^^iiy 

28-i2-'o5. Opleidingsschip 
V/E Capitan Miranda vijfen
zeventigjaar. 
Viermaal $ 16. Zeilschip, 

motorschip met zeilen, wa
penschilden (Cadiz, Capitan 
Miranda en Montevideo), 
portret P. Miranda (1869-
1925). 

VANUATU 
8-2-'o6. Schelpen op het rif 
Vel met twaalfmaal 3 5 vt. 
(doorlopend beeld) 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
26-ii-'05. Woestijnplanten. 
50,125,225,275,325, 
375 fils. Resp. Leptadenia 
pyrotechnica, Lycium shawii, 
Calotropis procera, Prosopis 
cineraria, Zizyphus spina-
christi. Acacia tortilis. 

2-i2-'05. Vierendertigste 
nationale dag, gezien door 
ogen kinderen. 
50,125, 275, 375 fils. Resp. 
handen, bloem, vlag, kring 
mensen en zon. 
2i-i2-'o5. Gereedschap bij 
parelduiken. 
50,125,175, 275, 375 fils. 
Resp. neusknijper, kei (ge
wicht) om sneller af te dalen, 
mand voor verzamelen 
oesters, leren vingerbescher
mers, kleding. 

VERENIGDE NATIES 
i6-3-'o6. Bedreigde diersoor
ten, XIV 
Drie vel met viermaal vier 
verschillende zegels; op 
rand beeldmerken Verenigde 
Naties en Cites*, 2006, 
silhouetten bedreigde dieren. 
Viermaal Zw.Fr. i.-; viermaal 
US$ 0.37; viermaal € 0.55. 
Resp. Dyscophus anton-
gilii, Phyllobates vittatus, 
Chamaeleo dilepis, Corallus 
caninus; Mantella aurantia-
ca, Dendrobates tinctorius, 
Furcifer pardalis, Epicrates 
cenchria gaigei; Dendroba-



tes pumilio, Dendrobates 
leucomelas, Furcifer lateralis, 
Corallus hortulanus. 

VERENIGDE STATEN 
29i'o6. Chinees nieuw
jaar**. 
Vel twaalfmaal 39 c. Ontwer
pen van 19922004, als 2005, 
andere waarde. 
242'o6. Frankeerzegels, se
rie 'Amerikaans landschap'. 
63, 75, 84 c. Resp. Bryce Can
yon in Utah, Great Smoky 
Mountains in Noord Caro
lina/Tennessee, Yosemite 
National Park in Californiè. 

ij'oö. Huwelijk. 
39,63 c. In spiegelbeeld en ver
schillende kleur: duif en hart. 

WALLIS EN FUTUNA 
ioii'o5. Filatehstische 
herfstsalon. 

Tweemaal 150 F. Herdrukken 
resp. 5 c. 1920, 90 c. 1931 
koloniale tentoonstelling 
Parijs (Yvert resp. 4, 68). 

WESTSAMOA 
i52'o6. Zonsondergangen. 
60, go c , $ I., 4.. Verschil
lende zonsondergangen 
vanaf strand. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
4i2'o5. Datum melding 
12/923, onderzoek Falkland
eilanden. 

*: Gebruikte afkortingen: 

CEPT Conférence 
Européenne des 
Administrations 
des Postes et des 
Telecommunica
tions 

Cites Cites Convention 
on International 
Trade in Endange
red Species 

HIV Humane Immuno

deficiency Virus 
lESL Institution of En

gineers, Sri Lanka 
Mercosur Gemeenschappe

lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espaüa y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 92'o5 tot29i'o6 
Jaar van de haan, 29i'o6 tot 
i72'07 Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 

CUMULATIEVE INDEX: 
OP SITE OF PER POST 

Al vele jaren treffen de 
lezers van Filatelie in 
het januarinummer een 
cumulatieve index over 
het voorgaande jaar aan. 
Die index is een handig 
hulpmiddel als je op zoek 
bent naar een bepaald ar

tikel of naar bijdragen van 

een bepaalde auteur of 
over een bepaald thema, 
c.q. onderwerp. Er zit 
aan die index ook een 
nadeel: hij neemt jaarlijks 
vier kostbare pagina's in 
beslag. Dat de index toch 
gehandhaafd bleef, kwam 
omdat we meenden dat 
veel mensen het over

zicht gebruiken om het 
tegelijk met de elf num

mers die een jaargang 
van Filatelie groot is, in 
te laten binden. Sinds 
we de index echter niet 
meer in het hart plaatsen 
(vanwege de dubbele 
advertenties die daar vaak 
staan) was het niet meer 
mogelijk, de index uit 
het januarinummer te 
halen. We hebben het 
toen mogelijk gemaakt 

de index ' los' te bestellen, 
tegen de verzendkosten. 
In 2004 bestelden twee 
lezers de index, in 2005 
ook. We leiden er uit af 
dat het met het inbinden 
van jaargangen nogal 
meevalt. Daarom is beslo

ten, de index niet langer 
in Filatelie op te nemen. 
U kunt de index voortaan 
op de Filateliewebsite 

(www.filatelie.ws) down

loaden, of als u geen 
internettoegang hebt  'm 
per post bestellen. Als 
u twee frankeergeldige 
postzegels van 39 cent 
aan de redactie zendt, 
krijgt u de index binnen 
enkele weken toegezon

den. Het redactieadres 
is Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Red. 

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 Almere 

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: 

ü AANGEBODEN 

J GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€ 7,50 

€ 10 

€ 12,50 

€ 15 

€17,50 

Schrijf de telcst uan uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en uakje! 

Ondergetekende 

Naam. 

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

Straat:. 

PCtPlaats:. 

Telefoon:. 

(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye 
in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 
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In zo'n zeven jaar tijd gaf 
TPGPost bijna honderd 
kunstzegels uit. Meer 
zelfs, want eind januari 
werd besloten de serie 
'Bomen' door te schuiven 
naar 2007, om op 15 juli 
uitvoerig aandacht te kun
nen schenken aan '400 
jaar Rembrandt'. Terecht, 
want TPGPost kon het 
niet maken zich bij dit 
jubileum te beperken tot 
het eerder aangekondigde 
velletje van 5.75 euro dat 
vooral als 'winstpakker' 
bedoeld lijkt. Het accent 
zal nu komen te liggen 
op 'Rembrandts famihe'. 
Kennelijk is 'kunst' toch 

postzegel te kiezen die 
past bij de aard van zijn of 
haar poststuk. Er is hier 
sprake van een paral
lel met de thematische 
filatelie. Thematische 
verzamelaars zoeken 
immers in dit basisas
sortiment ook naar zegels 
die passen in een bepaald 
thema. Moeten zij teleur
gesteld zijn of kunnen 
ze - zoals de kop van dit 
bericht aangeeft - kunst 
in hun thema opnemen? 
Op het eerste gezicht valt 
de oogst tegen, ook al is 
iedere zegel eigenlijk wel 
bruikbaar. Er zitten in 
deze serie een aantal min
der herkenbare zegels. De 
titels van de kunstwerken 
zullen kunstzinnig gezien 

kleine gebied rond zijn 
boerderijtje in Edam in de 
Edamse Polder beschrijft. 
Bij de foto plaatste hij het 
volgende onderschrift: 
'Koeien in de optrekken
de avondmist. In de stilte 
mijn camerasluiter, een 
halve seconde,/vier. Een 
haikoe.' Van der Elsken 
fotografeerde een pink, 
een koe van ongeveer één 
jaar oud. Maar de aandui
ding haikoe heeft niets te 
maken met een echte koe; 
het is een woordgrap. De 
haikoe - eigenlijk haiku - is 
een Japanse dichtvorm. 
Van der Elsken was erg 
op Japan georiënteerd en 
hij wilde met dit grapje 
naar dat land verwijzen. 
Ook Molenverzamelaars 

serie 'Bomen' die volgend 
jaar een prominente 
plaats in het Nederlandse 
uitgiftenprogramma zal 
innemen. In de polder 
bij Almere is een plat
tegrond van een kathe
draal geplant die uit rijen 
populieren bestaat. In 
het belendende bos is 
dezelfde omtrek gecre
ëerd door bomen juist 
weg te laten. Populieren 
groeien snel en raken 
na verloop van tijd in 
verval. Het kunstwerk 
wordt dan vanzelf een 
monumen in de polder. 

De serie '5 voor Europa' 
levert in ieder geval bij
zondere aanwinsten op 
voor de thema's 'Fietsen' 
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een van de speerpunten 
van het Nederlandse 
emissieprogramma. Niet 
zo vreemd, want ook de 
oude PTT had indertijd 
ambitieuze artistieke 
aspiraties als het om de 
vormgeving van post
zegels ging. Dat het 
onderwerp 'Postzegels als 
kunstuitingen' hier aan 
bod komt, is een direct 
gevolg van de vervanging 
van het basisassortiment 
postzegels op 2 januari jl. 
Dat assortiment werd van 
drie naar maar liefst twin
tig verschillende zegels 
uitgebreid. De afgebeelde 
kunstwerken hebben een 
duidelijke relatie met een 
ander 'emissiespeerpunt' 
van TPGPost; de reeks 
'Mooi Nederland'. Die 
serie moet uiteindelijk 
dertig velletjes opleveren, 
wat doet vermoeden dat 
TPGPost zich tot doel 
heeft om als een soort 
wereldprimeur een bij
zondere horizon van ons 
land te presenteren. De 
velletjes '5 voor Europa' 
en '5 voor buiten Europa' 
dienen vooral de Holland 
Promotion en dus ontbre
ken tulpen, klompen en 
Delftsblauwe tegels niet. 
TPGPost wil met de twin
tig zegels de verzender de 
mogelijkheid bieden een 

wel verantwoord zijn, 
maar ze munten niet uit 
door thematische duide
lijkheid. Door het kleine 
formaat van de zegels 
zijn de omschrijvingen 
extreem klein en slecht 
leesbaar en in enkele 
gevallen, als gevolg van 
de uniforme vormgeving, 
zelfs geheel onleesbaar. 
De eerste zegel in het 
boekje '10 voor Neder
land' is in ieder geval 
een duidelijke zegel. 
Collega-verzamelaar Qricn 
Hemsbroek uit Mijdrecht 
stuurde me een e-mail
bericht met informatie 
over de afgebeelde Koe in 
de optrekkende avondmist 
(1975) van de bekende fo
tograaf Ed van der Elsken. 
De foto is opgenomen 
in het boek Avonturen op 
het land, dat de avonturen 
van de fotograaf in het 

kunnen een aanwinst 
noteren. De molen op de 
zegel met Barbara Vis
sers' A Day m Holland/ Hol
land m a Day (2001) lijkt 
een open standerdmolen 
te zijn. Een uitdaging 
voor Molenverzamelaars: 
probeer het hoe en wat 
van deze molen te achter
halen, want het achterlig
gende landschap ziet er 
nogal merkwaardig uit. 
Voetbalverzamelaars 
zullen zeker verrast 
zijn door de kunstzin
nige zegel met het werk 
Hollandse velden (1988) 
van Hans van der Meers. 
In het oer-Nederlandse 
landschap is een voetbal
ler te zien. Is het een 
doelman en zo ja, welke? 
De Groene Kathedraal (1987) 
van Marius Boezem sluit 
naadloos aan bij de uit 
vier zegels bestaande 

en 'Scheepvaart'. Het 
kunstwerk Lost Luggage 
Depot (2002) van JefFWall 
is een hommage aan de 
Holland-Amerika Lijn; 
het is op de oorspron
kelijke vertrekpier van 
de genoemde maat
schappij te vinden. 
Beslist niet alledaags is 
de bijzondere rijwielstal
ling in Scheveningen, 
afgebeeld in het werk 
Fiets & Stal (2005) van 
het Londense collectief 
FAT. Misschien vinden 
de Schepenverzamelaars 
het schip langs de kade 
ook wel interessant. De 
zegel is ook een leuk 
voorbeeld van multifunc
tionele bruikbaarheid, 
want wie Scheveningen 
thematisch verzamelt 
- ik ken er zeker één 
- zal een gat in de lucht 
hebben gesprongen. 

Treinenverzamelaars 
moeten zelf maar 
beoordelen of de zegel 
met het werk Boerderij
gezichten (2003) van de 
Amerikaanse kunstenaar 
Sam Snyder in de serie 
'5 voor buiten Europa' 
bruikbaar is. De relatie 
tussen het beeld van de 
langsflitsende trein en 
de titel doet trouwens 
nogal merkwaardig aan. 

TPGPost heeft er bewust 
voor gekozen om de 
objecten op de zegels 
consequent als 'kunst
werken' aan te duiden, in 
het midden latend of het 
om foto's, computera
nimaties of iets anders 
gaat. Zo zitten er nogal 
wat foto's tussen, terwijl 
het woord foto in de drie 
pagina's tellende toelich
ting van TPGPost slechts 
eenmaal voorkomt. 
Nog afgezien van het erg 
kleine formaat is het voor 
thematische verzamelaars 
lastig dat het zelfklevende 
zegels zijn, maar dat is 
iets waar we mee zullen 
moeten leren leven... 

BLITSE 
SCHELPEN 

Postadministraties bieden 
de laatste jaren tegen el
kaar op in het presenteren 
van bijzondere postze
gels. De nieuwe trends 
komen in deze rubriek 
zo nu en dan aan bod. 
De zesde aflevering van 
de reeks 'Zeeleven' van 
Jersey (uitgiftedatum: 4 
april jl.) biedt me ditmaal 
de gelegenheid om de 
aandacht te vestigen op 
zo'n 'bhtse' uitgifte, maar 
ze stelt me tegelijkertijd 
in staat om een thema te 
behandelen dat niet zo 
vaak aan bod komt: zee
schelpen. Met de uitgifte 
van deze zes zegels en een 
velletje toont Jersey Post 
zich een ware trendset
ter, want het is voor het 
eerst dat de bekende 
Franse postzegeldrukker 
Cartor opdracht kreeg 
om gebruik te maken van 
de bijzondere druktech
niek thermografie. De 
kleuren van de schelpen 
worden er extra levendig 
door en er ontstaat een 
driedimensionaal effect. 
Een wereld van verschil 
met een vergelijkbare 
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belangrijlcste vindplaat
sen - Les Ecrehous, Les 
Minquiers en Les Pierres 
de Lecq - hebben de 
(beschermende) Ramsar-
status gekregen. Voor in
formatie hierover verwijs 
ik u graag naar de Ram-
sar-site; www.ramsai.orQ. 
Schelpenverzamelaaars 
zoeken waarschijnlijk 
geregeld naar bruik
bare stempels. Het meest 
bekende schelpenfran-

^lederlandse serie: de 
^omerzegels van 1967. 
Vlaar Jersey laat het daar 
liet bij. Tegelijk met 
Ie serie verschijnt een 
celletje met daarin een 
iegel van £ 2.-; daarvoor 
jaste Jersey voor het eerst 
:en ovaal formaat toe. 
De achtergrond kreeg 
dezelfde 'behandeling' 
ds de zegels, maar de 
:egel in het blokje kreeg 
;en bijzonder uiterlijk, 
Dassend bij de afge-
Deelde schelp, de gewone 
ieeoor. Cartor heeft de 
Darelmoeren glans van de 
binnenkant van de schelp 
leel realistisch weerge
geven. Ik teken daarbij 
lan dat ik uitsluitend 
wer een foto beschik, 
naar we mogen aan-
lemen dat de zegel een 
ust voor het oog zal zijn. 
-Iet is mogelijk dat deze 
serie nieuwe aanwin
sten voor het thema 
Schelpen'bevat, maar 
Dmdat Collect Shells on 
ïtamps van Stanley Gib-
5ons inmiddels tien 
aar oud is, kan ik daar 
liet veel over zeggen. 
3p de zegel van 34 p. zien 
ve de stompe alikruik 
littorina littoralis) en de 
leel mooie schelp op 
ie zegel van 37 p. is een 
olhoren (Calliostoma 
iizypfiinium). De kegelvor-
nige tolhorens zijn door 
lun schitterende kleuren 
;n hun parelmoeren 
5innenzijde heel geliefde 
'erzamelobjecten. De 
:egel van 42 p. toont een 
jewone marmerschelp 
)f een gemarmerde 
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kamschelp (Glycymeris 
^lycimeris). Tot de familie 
kamoesters (Pectinidae) 
behoort de bonte mantel 
(Chlamys vana) die we op 
de zegel van 51 p. zien. 
Op de zegel van 57 p. is de 
gladde of blauwgestreepte 
schaalhoorn (Helcion 
pellucidum) te zien, terwijl 
de zegel van 74 p. een ge
vlekt koffieboontje (Triuia 
moniicha) toont (Grzimek 
noemt dit een ribkaurie). 
Het gaat hier om een goed 
voorbeeld van een naam 
op basis van de vorm. 
De mooie slak op de 
ovale zegel in het velletje 
is een gewone zeeoor 
(Haliotistuberculata), die 
door Jersey ook in 1973 in 
de eerste serie van deze 
reeks werd afgebeeld. 
De zeeoor - de slak-zelf 
dus - schijnt een kostbare 
gastronomische delica
tesse te zijn, die vooral in 
trek is bij de Japanners. 
Voor de oogst van deze 
slakken gelden tegen
woordig strenge regels. 
Ze worden hoofdzake
lijk geëxporteerd naar 
Japanse of Oosterse 
restaurants in Londen. 
Datje zulke mooie aan 
de kusten van Jersey kunt 
aantreffen, dankt het 
eiland vooral aan zijn 
ligging voor de kust van 
Frankrijk met zijn grote 
getijverschillen. De drie 

keerstempel - dat van 
Shell - zullen ze allemaal 
wel in hun verzameling 
hebben. In mijn collectie 
frankeerstempels kwam 
ik een stempel tegen van 
conservenfabriek 'Goud
schelp' uit Yerseke, dat 
- heel toepasselijk - drie 
verschillende schelpen 
toont. Een mooi stempel! 

SCHiniRENDE 
SCHEEPSMODELLEN 

Er komen geregeld 
nieuwe emissies uit die in 
het thema 'Scheepvaart' 
passen. Niet voor niets is 
Collect Ships on Stamps de 
dikste thematische cata
logus van Stanley Gib
bons. Ik was aangenaam 
verrast toen ik tussen een 
zending nieuwe uitgiften 
van de Crown Agents een 
serie met scheepsmodel-
len van Mauritius (emis
siedatum: 20 december 
2005) ontdekte. Zulke 
zegels zijn thematisch 
gezien redelijk zeldzaam, 
terwijl ze voor het thema 
'Scheepvaart' een heel 
welkome aanvulling vor
men. De vormgeving van 
de zegels is geslaagd; op 
de overwegend witte on
dergrond komen de mo
dellen goed tot hun recht. 
Leuk is het bijbehorende 
velletje, dat laat zien hoe 
er aan nieuwe modellen 

MAURITIUS I 
Rs8 
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MAURITIUS I f MAURITIUS 
' Rsl6 

wordt gewerkt, met op de 
voorgrond twee op de ze
gels afgebeelde modellen 
die als 'gereed product' 
zijn afgebeeld. Een 
perfecte uitgifte, vind ik. 
De zegel van Rs 7 laat 
een 100 Gun Ship zien: 
een oorlogsschip met 
honderd kanonnen. 
Een vergelijking met 
De Zeven Proumcien van 
Michiel Adriaenszoon 
De Ruyter (in 1957 
en 1973 afgebeeU op 
Nederlandse zegels) 
dringt zich meteen op. 
Op de zegel van Rs 8 
zien we het model van 
een Chinese sampan, 
een houten platbodem 
die vier tot twaalf meter 
lang kan zijn. Sampans 
werden vooral gebruikt 
in het zuidoostelijk 
deel van Azië. Ze deden 
dienst als vissersboot, 
vrachtboot, transport-
boot en woonboot. Op 
internet ontdekte ik dat 
dit scheepsmodel nog 
steeds wordt gebouwd 
en dat het zelfs naar ons 

land wordt geëxporteerd. 
Een Romeins galeischip 
is het hoofdonderwerp 
van de zegel van Rs g en 
een interessant model is 
de Drakkar die we aantref
fen op de zegel van Rs 16, 
een drakenboot uit de 
tijd van de Vikingen. Een 
leuke aanwinst voor dit 
thema, al zijn zegels met 
Vikingschepen al in rui
me mate beschikbaar; in 
maart, april en mei 2000 
beval ik dit thema al aan 
voor een éénkader-inzen
ding. Het was een aange
name verrassing toen ik 
onlangs een telefoontje 
van een verzamelaar 
kreeg die me vertelde dat 
hij naar aanleiding van de 
publicatie van toen is be
gonnen met het opzetten 
van thematische verzame
ling over de Vikingen. Hij 
is nog steeds enthousiast 
bezig met de uitbreiding 
van deze verzameling. 223 
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KORALEN 
(VERVOLG) 

In 'Thematisch panora
ma' van januari moest 
ik van vijf zegels en een 
velletje van Barbados met 
afbeeldingen van koralen 
helaas melden dat ik 
alleen over de Engelse 
benamingen beschikte. 
Dankzij een e-mailtje 
van de heer Ph. Arens kan 
ik de wetenschappelijke 
benamingen verstrekken: 

'Maze coral': 
Meandrina meandri-
tis (Linnaeus, 1758); 
familie Meandrimdae; 
'Brain coral': 
Dipioria labyrinthifor-
mis (Linnaeus, 1758); 
famihe Famidae; 
'Pillar coral': 
Dendro^yra ciimdrus 
(Ehrenberg, 1834); 
famihe Meandrimdae; 
'Fan coral': 
Iciliflor̂ ia shrammi 
(Duschassaing, 1870); 

familie Anthotheiidae.; 
'Yellow pencil coral': 
Madracis mirabihs 
(Lyman, 185g); fami
he Astroceaoniidae. 

WIE ONTDEKTE 
AMERIKA ECHT? 

Wie zou de ontdek
king van Amerika door 
Columbus in 1492 ter 
discussie durven stellen? 
Toch gebeurde dat al in 
2002, toen een Britse 
duikbootkapitein een 
boek schreef over de Chi
nese zeevaarder Zheng 
He. Daarin beweerde hij 
dat Zheng al in 1421 voet 
aan wal zette in Amerika. 
De LeeuiDflrder Courant van 
17 januari jl. meldde dit 
feit in een artikel met de 
titel Was Chinese admiraal 
He Columbus uoor>, naar 
aanleiding van een kaart 
die de advocaat Liu Gang 
in 2001 voor 500 dollar 

kocht in een boekhandel 
in Sjanghai. De bewuste 
kaart, die in Peking werd 
tentoongesteld, werd 
in 1763 getekend, maar 
zou een getrouwe kopie 
zijn van een tekening uit 
1418. De oorspronkelijke 
tekening zou gebaseerd 
zijn op informatie van 
Zheng He, aan wiens 
reizen ik in september 
2005 aandacht besteedde. 
Deskundigen hebben 
talrijke vraagtekens bij 
deze kaart geplaatst. We
tenschappelijk onderzoek 
wordt ernstig bemoei
lijkt doordat de eerdere 
Chinese machthebbers 
veel van de documenten 
die betrekking hebben 
op de reizen van Zheng 
He hebben vernietigd. 
Voorlopig zal Columbus 
dus nog wel als ontdekker 
van Amerika in de boeken 
blijven staan, al liet een 
Friese bezoeker van de 

website van de Leeuiuar-
der Courant weten dat 
Amerika naar zijn mening 
door een Noorman was 
ontdekt: Dy Noarman wie 
LeifErikson yn itjier 1000. 
Desondanks is de Chi
nese kaart zeker interes
sant voor het thema 
'Ontdekkingsreizen' in 
het algemeen en 'De ont
dekking van Amerika' in 
het bijzonder, vooral nu 
via de gemeenschappelij
ke uitgifte 'De reizen van 
Zheng He' (2005) leuk 
materiaal beschikbaar is. 

OPROEP 

Een verzamelaar uit 
Enschede meldde zich 
voor frankeers tempels 
met het thema 'Bliksem
beveiliging'. Ik beschik 
helaas niet meer over 
zijn adres. Als hij me 
even schrijft, zal ik hem 
de stempels toesturen. 

STEMPELKWARTET 

. Vorig jaar kwamen de 
4X4-auto's uitgebreid 
in het nieuws. Helaas 
voor de eigenaren vooral 
negatief: de zware auto's, 
zoals de Hummer, 
kregen zelfs het etiket 
'asobak' opgeplakt. Dat 
weerhoudt garagebedrij
ven er niet van reclame te 
maken voor deze prijzige 
auto's, zoals blijkt uit een 
voorbeeld uit het Belgi
sche Overijse. In dit fran-
keerstempel wordt de 
Touarc^ (genoemd naar 

een Afrikaanse bevol
kingsgroep) van Volks
wagen aangeprezen. Van 
de Touarefl werd zelfs een 
speciale Kin^ Koncj-versie 
op de markt gebracht, 
om te benadrukken dat 
de gelijknamige film 
zwaar gesponsord werd. 
Het zal - jammer voor 
de Filmverzamelaars 
- waarschijnlijk geen 
apart stempel hebben 
opgeleverd, maar mis
schien dat hetTouare^-
stempel uitkomst biedt. 
Hulpverleningsorgani
saties zijn er in over

vloed; ze lopen elkaar 
bij rampen zelfs wel 
eens voor de voeten. 
Frankeerstempels van 
bekende hulpverleners 
zoals het Rode Kruis en 
Artsen zonder grenzen 
kom je dan ook geregeld 
tegen. Ongewoner is 
het stempel van de in 
1957 opgerichte Duitse 
organisatie Friedlandhilfe 
e.V., dat een toepasselijke 
tekst en afbeelding laat 
zien. De organisatie 
houdt zich bezig met de 
opvang en integratie van 
zogenaamde Russische 
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Duitsers. Op internet 
(uiwuj.JTiedlandhilfc.de) is 
daarover uitvoerige infor
matie te vinden. 
Kort na de jaarwisse
ling waren er weer de 
gebruikelijke nieuwjaars
recepties met toespraken 
van burgemeesters en 
korpschefs. De politie-
bazen konden weliswaar 
melding maken van 
teruglopende crimina
liteit, maar criminelen 
gedragen zich wel steeds 
gewelddadiger. Ronduit 
verontrustend wordt het 
genoemd dat ook jonge
ren dit gedrag zijn gaan 
vertonen. Criminaliteit 
is dan ook een belang
rijk onderdeel van het 
verzamelthema 'Politie'. 
De thematici die hiervoor 
belangstelling hebben, 
weten al lang dat zij hun 
blik voor bruikbare fran
keerstempels vooral op 
Duitsland moeten rich
ten. Neem het afgebeelde 
stempel uit Frankfurt 
am Main, dat oproept 
de criminaliteit hand 
in hand te bestrijden. 
Het stempel kreeg extra 
zeggingskracht door de 
slogan Gewalt Sehen Helfen 
met toepasselijke symbo
len. Typisch een 'op maat 
gesneden' stempel. 
Het al wat oudere stem
pel van Duvekot uit 1985 

lijkt in dit kwartet enigs
zins verdwaald te zijn. 
Frankeerstempelverza-
melaars zullen zich nog 
wel herinneren dat er een 
stempel van Duvekot in 
de rubriek van oktober 
2005 werd afgebeeld; 
het werd getoond als 
een van de 'zwanen in 
de filatelie'. Een lezer uit 
Zeeland laat weten dat hij 
eraan twijfelde of er wel 
- zoals ik beweerde - een 
duiventil (op zijn Zeeuws 
duuenkot) was afgebeeld. 
Hij informeerde hiernaar 
bij de zoon van de eige
naar van de graanhande
laar, die bevestigde dat 
vanwege de naam inder
daad een duiventil was 
afgebeeld. In het stempel 
uit 1985 is de til verwerkt 
in het beeldmerk; voor 
mijn gevoel minder mooi 
als het stempel uit 1964, 
maar thematisch is het 
zeker bruikbaar. Het 
past in de trend om alles 
strakker en gestileer
der af te beelden. Een 
goed voorbeeld zijn de 
talrijke gemeenten die 
een afbeelding van hun 
gemeentewapen niet 
modern genoeg meer 
vonden en het vervingen 
door een 'eigentijds' 
logo, wat ook gevolgen 
had voor hun frankeer
stempels. 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
6088 Nederland 1936-1984. € 4.200,00 
Diverse prachtige postfrisse collecties incl. de dure jaren 50 uitgaven, 
Amphilex velletjes meervoudig, nominaal aandeel + doubletten, vrijwel alles 
materiaal wat Afinsa aankoopt, in mooie kwaliteit + postfris voor de oorlog, 
in 4 Davo albums en 6 insteekboeken, cat.w. 17.600 euro!! Slechts 23.85% 
cat.w. voor dit gezochte materiaal 
5802 Nederland Postzegelboekjes 1964 t/m 20031 € 750,00 
Complete collectie in mooie kwaliteit incl. alle lastige Nrs. 6, 8 en 9!! in 2 
doosjes, cat.w. 2150 euro 
6234 Nederland 1921. € 400,00 
Lot opruimingsuitgifte 1921 (NVPH 106) gespecialiseerd met plaatfouten, 
plaatvariëteiten en plaatreconstructie. Postfris/ongebruikt/gebruikt. Zeer in
teressant lot voor de liefhebber! 
6290 St Pierre et IVliquelon modern! € 675,00 
Postfris moderne uitgaven jaren 80/90 in vellen en veldelen w.o. motief en 
luchtpost, nominaal reeds 840 euro!! Ver onder nominale waarde en nieuw-
tjesprijs! 
6207 Canada 1859-1992. €4.000,00 
Top verzameling canada 0/7** incl. klassiek nagenoeg compleet in goede 
kwaliteit, 1893 O/*, 1897 $2 (€ 500,-), 1908 (2x), 1946 compleet t/m $1 *, 
New Brunswick 1 zegel ontbreekt, New Foundland Yvert 1/3, 5, 8, 12/3, 
1866-90 super gevuld, lp & port nagenoeg compl.. Nova Scotia 2/6, Prince 
Edouard vanaf 1864 compl. *etc.. Canada 1971-1992 overcompleet postfris 
incl. boekjes, blokjes van 4.Cat. waarde oude deel 33.500+ euro + 
Nominaal $ 1270,- in 3 Yvert albums. Prachtkoop! 
6181 Engeland Brievencollectle 1840-1899. € 5.500,00 
Fantastisch mooie tentoonstellingscollectie brieven Engeland 1840-1899. 
Bevat o.a. Yvert nr 1, 2 (paar!), 6 (vierrandig), 7 (2 X met mengfrankering!), 
16, 19, 20 (2 X op brief), 31 (2X + 4penny plaat 8!) etc. Totaal 54 zeldzame 
tot unieke tsrieven met een waarde van 50 tot 500 euro per stuk. Een bekro
ning op uw mooie Engeland collectie!! Absoluut eenmalige koop! 
5964 Duitse Zone 1945-1948. € 900,00 
Prachtig mooie **\*\0 speciaalverzameling met o.a. Franse Zone vrijwel 
compleet met veel dure uitgaven en blokken, geallieerde bezetting compleet 
incl. band- en netopdrukken + extra's, Russische zone zeer uitgebreid met 
tanding, watermerken, betere blokken en papiersoorten, in duur Leuchtturm 
album. Zeer mooie collectie met enorme cat.w. 
6176 Nederland 1945-1969. € 600,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1945-1969 (Juliana en face 518-
537 gestempeld) inclusief Amphilex en blokken in luxe davo album deel 2. 
Compleet volgens dit album. Cat. waarde 2089 euro. Superkoopje!! 
6177 Nederland 1970-1989. € 225,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1969-1989 hoofdnummers inclusief 
boekjes en kinderblokken. Compleet volgens Davo deel 3 luxe album. Cat. 
waarde 824 euro in Luxe Davo album. 
6178 Nederland 1990-1999. € 250,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1990-1999 inclusief velletjes in 
luxe davo album deel 4. Compleet volgens dit album, dus inclusief velletjes 
en gelegenheidsboekjes. Nominaal zonder toeslag reeds ruim 256 euro, 
dus het album kado... 

6264 Wereld Rondzendboekjes. € 3.000,00 
Enorme, niet te tillen doos met ca. 450 rondzendboekjes van de hele wereld 
met een hoge restwaarde. Enorm veel materiaal, postfris, ongebruikt en ge
bruikt; oud en nieuw. Sla uw slag, nu voor ca. 6,50 euro per stuk! 
6182 Wereld Nieuwtjes t/m 2004. € 450,00 
Nieuwtjes tot en met 2004, waaronder Spanje 2004/2005, Italië 2003/2004, 
USA 2002/2003, Engeland, Canada, wat Frankrijk en Baltische Staten. 
Nominaal meer dan 500 euro (veel niet geteld)!! 
6243 Sport. € 650,00 
Grote doos met 9 banden sport. Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collec
ties, opgezet per land van A tot Z. Veel postfrisse series en blokken, onge-
tand en wat brieven. 
5904 Bhutan 1962-1984. € 350,00 
Postfrisse collectie Bhutan, met veel ongetande series, blokken etc. Veel 
mooie motiefseries, alle in mooie kwaliteit. 
Hoge cat.waarde! 
6189 Rusland 1866-1995. € 500,00 
Uitgebreide ongebruikte en gebruikte collectie Rusland 1866-1995 in 3 blan
co Victoria albums. Collectie is zeer goed gevuld en bevat vele betere series 
uit de jaren 30 tot 50. Een paar voorbeelden (Michel nummers): 488-493o, 
652-656*, 657-6640, 822Ao, 824Ao, 1401-1408O, block 30** etc. etc. 
Hoge cat. waarde! 
5822 Zwitserland. € 850,00 
Heel leuk kavel met betere waarden PAX postfris. Specimen opdrukken, 
dienstzegels, portzegels, heel veel veldeeltjes met plaatfouten, blokken van 
4 met centraal stempel etc. Zeer leuk lot in Lindner album met een heel ho
ge cat. waarde 
6008 Zweden Automaatboekjes. € 250,00 
Leuke collectie automaatboekjes Zweden 1966-1993 in luxe Davo album. 
Bevat zeer veel boekjes. 
6036 West Europa verzamelaar Nalatenschap. € 5.500,00 
Ongeplunderde geheel intact aangeboden collecties Nederland (dubbel) zo
wel postfris met goed jaren 50 en doubletten en veel nominaal, deels in aan
tallen, gebruikt idem dito, Scandinavië meest 2x verzameld met gebruikt tot 
heel recent van Zweden, Noonwegen, Finland, Aland, Groenland (incl. top
pers!), Faroer, Denemarken IJsland, hetzelfde geldt voor Bund en Berlijn, 
verder vrijwel complete Cept collectie gebruikt in mooie kwaliteit, diverse 
boeken diversen, in 18 insteekboeken. PRACHTLOTÜ 
6246 Griekenland Klassiek. € 475,00 
Stockboek met een enorme voorraad hermeskoppen, ruim 600 stuks! Wo. 
interessante uitzoekwerk op stempels & typen. Ook veel stripjes aanwezig. 
Leuke partijtje in soms diverse kwaliteit, fantastisch uitzoeklot. 
6094 Europa CEPT Brugparen 1958-1971! € 200,00 
Mooie verzameling postfrisse brugparen van Italië en Ierland, zeldzaam ma
teriaal, missen in de meeste collecties, 14 series brugparen. Cat.w. 
Zonnebloem € 920 
6238 Franse Koloniën. € 2.400,00 
Grote doos met Franse koloniën. Enorme hoeveelheid materiaal in 18 ban
den en mappen. Bevat o.a. veel Monaco, Marokko, Tunesië etc. Veel mate
riaal van voor 1950. Grote winstkansen! 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 
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O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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AANGEBODEN 
Kilowaar, 60% herdenkings
zegels: 150 gram Finland of 
Noorwegen € 20.-. 120 grams 
Denemarken ofZweden € 10.- m 
een brief of op Postbank giro
nummer 1624853. Franco thuis. 
Want-hst service Correspond 
in Enghsh. LennartRunfors, 
Gotlandsgatan i, SE-6c2 17 Norr-
koping, Zweden. E-mail: 
lennart rurifors@)5UJiptiet se 

Maandblad Filatelie jaargangen 
1940-2004 in linnen gebonden, 
€ 6.50 per jaar, WIJ kunnen ook 
voor u inbinden in linnen, prijs 
IS € 5.- per jaar H. Kuipers, Beet-
hovenlaan 15, 7604 GC Almelo, 
telefoon 0546-532155, email: 
hkuipers ^(^hccnet nl 

Nederland, Ver. Europa postfr./ 
gest., oud/nieuw Stuur uw 
no's, ontvang mijn prijs. F. 
Ghijben, Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Telefoon 0316-529241 
J^hijben^manadoo nl. Giro 
5205088 

Postzegels enz. verkoop of ruil en 
tegen cat. waarde. Stockmann, 
Zevenaar. Telefoon 0316-526265. 

www philatoon nl voor betaalbare 
postzegels Nederland en overzee 
Telefoon 0545-295508. 

Rusland, collecties 15% gest. en 
ongest. C. V. Beveren, Ooster-
scheldestr 32, 4302 WJ Zierik-
zee Telefoon 06-23587327. 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen. J. 
Stienstra, Barietgeel 21, 2718 
BL Zoetermeer. Telefoon 079-
3610229. 

BRD- 20oversch. 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. grf 
zegels € 15 - giro 972073 t.n.v. 
G. Schonewille, Pr Beatrixlaan 
144, 2286 LD Rijswijk, telefoon 
070-3941745. 

www jlevolacüs nl voor Filatelisti-
sche literatuur Flohil, telefoon 
06-51386306. 

Plaat- en etsingnummers zie: 
www.plaatnummer.nl of bel 
023-5635806. M. Weidemann. 

Zegels, blokken, vellen NL. Kijk 
op www librenphilatelie com. F. 
Stavast, telefoon 045-5251176. 

DDR 25% Bund. Berlin, Reich, 
NL. + div. E landen v.a. 35%. J. 
Romkens. Telefoon 045-5462894 
/06-36047937. 

Duitsland 2005: pfr. € 78.- gest. 
€ 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. € 49 - , 
2005 pfr. € 49 - Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar. Telefoon 0316-
343537- Giro 5312882, Bank 
304810398 

Ned. Kindbedankkrt. (ook gevr. 
na oi/voor 65), FDC, Autombj. 
Postfris, frankeerz Lamantrip, 
telefoon 0499-474163 

Plaatfouten enz. kijk eens op de 
grootste site met duidelijke plaat
jes. postzegelfouten.nl Arend 
Spijkman, telefoon 0598-393841. 

Samson "Filatelie Informatief", 
compleet in 4 banden, als nieuw, 
t.e.a b., H. Pijpers, telefoon 020-
6337266. 

Elk kwartaal z. grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij Stu
diegroep Britannia. Bekijk ze op 
www.sgbritannia.nl of bel voor 
info naar 070-3860232. 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Telefoon/fax: 046-4512751. Ook 
rariteiten' 

Postzegels en Posthistone van 
Italië, Kolomen, San Marino en 
Vaticaan. Kijk op www.fllitalia.nl 
6x p j . veiling' 

www.qualitystamps.nl voor vele 
koopjes Nederland, Duitsland, 
Europa. Telefoon 06-15641312. 

Zwitserland 200 versch € 5.-. 
Tevens wordt uw mancolijst CH 
korrekt en gunstig verzorgd. 
V.d. Noord, Spaarne 60, 2011 CK 
Haarlem. 

Eurocat Europa Cept Inkoop 
de hoogste prijs Cept. En uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's. Telefoon 0180-520069. 
E-mail: p In IJ mpies{5) hotmail com 

Ned. Portzegels gest. Met 
verzoekstempel "HOLLANDIA" 
(NNG). Pnjs vanaf € 4.75 p.s. 
Lijst op aanvr. J. Rotmans, tele
foon 010-4103980. Email 
jan rotmans@hrtnrt nl 

Verenigd Europa - Harne Baken, 
Telefoon 013-4684615. Zie: 
www hamehaken com 

Velletjes mooi Nederland 2005 
€ 4.- per stuk. Complete set 12 
veil. € 40.-. "Bruno" Filaservice 
Gouda Telefoon 0182-538460 

Voordelige kilowaar voor de 
bundelaar 5 kg Nederland € 
15.-. "Bruno" Filaservice Gouda 
Telefoon 0182-538460. 

De Postzegelkrant op internet 
(postzegelen.nl) Prijsbrekende 
aanbiedingen, info over beurzen, 
nieuwtjes, maandelijkse veihng 
en veel meer'C. de Vos Telefoon 
0118-603292. 

Complete set Kunst 2005 gest 2 
euro Cv. Willigen, Tielensweer 
5, 3371 CV, Hardinxveld-Giessen-
dam Telefoon 0184-614801. 

GEVRAAGD 
Gevraagd Ned. Indië: Buiten
landse correspondentie 1880-
1920. Buitenlandse correspon
dentie van, naar of via Ned. Indie. 
Betaal hoge prijzen voor goede 
kwaliteit en ongewone stukken. 
Aanbiedingen per e-mail (scan 
met vraagprijs) aan: T.H. Siem, 
e-mail: hsiem{a)tompaboy rr com 

Verenigingen, wij bieden u de 
hoogste prijs België grt. formaat, 
laatste uitgave. Telefoon 00-31-
433260647. 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
W v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam of telefoon 
070-3272108. 

Te koop gevr. FDC verz. NL 
Brabant-Limburg. Bel. Verz. ook 
rest v/h land F. Stavast, telefoon 
045-5251176 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino en 
Vaticaan Bel Leo van den Brun, 
070-3460328 of kijk op 
www.fllitalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad. Bel 070-3860232 
Zie www.sgbritannia.nl See you' 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld Tegen contante betaling 
Gratis advies en taxatie. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 

Lege gebruikte albums USA evt. 
deels gevuld geen bezwaar. A. 
Jeneson. Tel. 0174-418352. 

Ver. Europa Cept. Postfris 
1956-2005 voor € 6500.-. 
Frankeergeldige zegels Ned. C. 
Cruyssen, telefoon 0181-624635 
of 06-20457388. 

Gevr. env./kaarten van/naar Alba
nië periode 1912-14. W.A. Knaap, 
Bloemersmaborg40, 9722 WH 
Groningen. 

Zoek te koop (ruil) flrmaperfora-
ties wereld. E-mailadres 
jti(ipman5sen(ä)hotmfliI com. Laan 
der VN 31, 3844 AD, Harderwijk. 
Telefoon 0341-417980. 

Plaat'/etsingnummers koop/ruil 
H.T Hospers, Binnenhorst 10, 
7909CM, Hoogeveen Telefoon 
0528-268642 

Euro-zegels, onafgeweekt, groot
formaat W. Vreeswijk, telefoon 
030-2715923 

Voor een reis naar de wereldten
toonstelling Washington 2006 
zoek ik reisgenoten voor 20/5-
3/6 A'dam, Boston, (3 nachten) 
met de trein naar New York, van 
Newark naar Philadelphia (2n.), 
Lancaster (2n ), Washington 
(3n.), Amsterdam. Incl. hotel 
3* tot 4* en reizen ongeveer 
€ 3.900.- voor 2 pers. Excl. verz., 
luchthavenbelasting en maaltij
den. Han Vermeulen, Broekkant 
38, 6021 CT, Budel. E-mail: 
verm6^46(§)p\anet nl 

Postzegelvereniging Meppel kan 
voor zijn rondzendverkeer nog 
rondzendboekjes gebruiken. 
Neem gaarne contact op met 
T. Hagewoud te Ruinerwold. 
Telefoon 0522-481816. 

DIVERSEN 
Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl, € 23.-, 2X kring-
nieuws, 4 ruildagen/)r. Inl.: 
telefoon 010-5013334. 

Spanje en/of Portugal? 4 x pj 
bijeenkomsten in Utrecht met 
veiling (ook sehr.). Ook met-le

den mogen bieden. Kwartaalblad 
en rondzendingen. € 18.- p.j. In
lichtingen: telefoon 079-3611910 
o^www ksp-ibena nl 

Zat 6 mei: grote verzamelbeurs 
Nunspeet Sportcomplex De 
Brake, Oosteinderweg van 10 00-
16 30 uur. Inl: J. den Besten, 
telefoon 0341-256163. 

Sammeln Sie Österreich' Schlies-
sen Sie sich der ARGE Österreich 
e.V an' Informationen von 
Wolfgang Klose, Naumburgerstr. 
4, D- 56075 Koblenz, Deutsch
land. Email argi-oestermch@web de 
of zie www arge oesterreich de 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Israel, gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl.. A. 
Bouwense, telefoon 0113-212762. 
E-mail: ambouuJCSzeelandnct nl 

Partijenbeurs, elke zat van 11 tot 
3 uur in zaal Thorbecke, Donker 
Curtiusstr. 6a, Den Haag nabij 
Thorbeckelaan Vrij parkeren. 

Contact schept Kracht (CsK), op
gericht m 1926, IS een postzegel-
rondzendver die gerichte kwali-
teitsrondzendingen verzorgt per 
land of groep van landen (niet 
thematisch). Contributie € 9 - per 
jaar, entreegeld € 5.-. Leden door 
geheel Nederland. Secretaris: 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord. Zie ook www csk nu 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i istzegéls^ 
'. van der B i | 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.plaatnummer.nl
http://postzegelfouten.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.fllitalia.nl
http://www.qualitystamps.nl
http://postzegelen.nl
http://www.fllitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.laca.nl
http://www.sgbritannia.nl
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Bovenstraat 286-a 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emallBredentiof@cs.com • Internet: www.tHedenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

DEZE MAAND VERWACHT; 
MOLDAVIË lOOgr. 21,50, DENEMARKEN lOOgr. 7,00, 

FRANKRIJK VEEL NIEUW lOOgr. 14,00, 
BELGIË lOOgr. 14,00, ZWEDEN lOOgr. 9,50 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr. AUSTRALIË grootformaat NU 12,00 
250gr. ENGELAND MET IETS NIEUW 20,00, 

50gr. FAROER NU 26,00, 
lOOgr. GRIEKENLAND NU 10,00 

WEER LEVERBAAR DE BEKENDE BREDENHOF (NSTEEKBOEKEN; 
64 bladzijden wit met of zonder tussenstrook NU 11,00 

60 bladzijden zwart luxe kwaliteit NU 11,50 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

MMimiseMMmmsMti^m &MmMsmmwmw&mwmmmm)S 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx J*_ 5x 10x 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L 4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13 00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[HUEG!ME(2)K§Ba mm mDmmmm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 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 Ml: ISSIE-UÄ4,^^P|g|^pp 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 

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:emallBredentiof@cs.com
http://www.tHedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Zeer mooie afdeling buitenland met o.a. Japan, Engeland en natuurlijk uitgebreid 
Nederland met blokken van 4, veel postfris en stempels. Deze veiling bevat zeer 

interessant en gevarieerd materiaal waarbij u zeker wat van uw gading zult vinden. 
Wij nodigen u hierbij uit deze veiling bij te wonen. Afbeeldingen van losse zegels, 

series en brieven vindt u op onze website vanaf 24 maart 2006. 
Bel ons voor alle in format ie over ki jk en vei l ingdagen, wi j zi jn u graag van dienst ! 

0703647957 
Wij heten u, vanaf 4 

april van harte welkom 
op onze Kijkdagen! 

Voor inzendingen kunt 
u natuurlijk dagelijks 

bij ons terecht! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
0703647957 
0703632893 
www. rietdijkveilingen, nl 
info@rietdijl<veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 386e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3, over 

op ons bank of 
gironummer 

OW. uw 
adresgegevens! 




