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MONDIG 
POSTZEGELVEILINGEN 

On/e xolt^ende >t'ilinj; \ indt plaats op 

006 
de 173-ste postzegel veiling in Zalencentrum Wesepe te We 

Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
tril. 

Hollaiul 

•^ Köln 

Ti^^MmnRTaEiïïïïyiiwïïi iTffïTirsTBr Qj 

Wederom een extra grote ^eililI};. X'eel topnumniers Neclerhmd en 
Iniilenlaiul, jjespecialiseerd Nederland en ().(;. op tanding, t.\pes en/. 
(Jroot aanbod stempels op /egels en poststukken Nederland en O.G. 

Interessant aanbod \an hetere collecties, partijen en do/en. 

Heeft U interesse om u>v \erzanicling te verkopen? 
V krijgt bij ons een betrouwbare indicatie vaii de opbrengst, voordat U 
een beslissing neemt, l \\ \er/aineling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in on/e luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

INZENDING DAGELIJKS MOGELI.IK 
'Laat el zijn' 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 \ \ 1)F\ f NIHR fel. 0.';70-631224 1.1x0570-636293 

Londen 

f. 

m^j 

230 

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

opbrengst en van beter materiaal maken we altijd kleurenfoto's 
B^«7. ij zoeken frankeergeldige zegels voor een aantal buitenlandse relaties^ 

Prijzen in euro's per 100,- nominale waarde 
Bunde 80,-pere 100,-nominaal * Liechtenstein vanafl 996 €40,-per Sfr. 100,-* Zwitserland €40,-per Sfr. 100, 

* Groot Brittannië € 80,- per £ 100,- nominaal * Guemsey,Jersey,Man € 50,- per £ 100,- nominaal * USA € 45,- per $ 100, 
Eventuele andere landen a.u.b. aanbieden. Ê 

U wilt niet veilen, maar gewoon verkopen en kontant beuren ? Neem dan per omgaande kontakt op voor een af
spraak. Wij kopen bijna iedere verzameling. Ook beleggingsposten en engros partijen. Wij kopen het hele jaar door. 

Door onze internationale kontakten is geen land ons onbekend. "Even Deventer bellen." 

Tot ziens in Deventer. 
MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 
email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

file:///indt
file:///erzanicling
http://www.mondialstamps.nl
mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl


DE 

FELZMANN 
VEILING 
31.5-3.6.2006 

U wilt verkopen?! 'i 
Wij komen bij u op bezoek, taxeren uw materiaal, 
geven u advies en nemen uw materiaal 
desgewenst mee. Vakkundig en betrouwbaar. 
Wat moet u er voor doe 
Gewoonweg even bellen - de rest nemen wij voor 
onze rekening. 
Steeds het laatste nieuws, 
onze catalogus en afbeeldingen van onze kavels: 

WWW.FELZMANN.DE 
30 JAAR 
FELZMANN-VEILINGEN 
Betekent dertig jaar succes, vakmanschap, betrokkenheid 

en ervaring. Dertig jaar topopbrengsten, dertig jaar groei 

en dertig jaar plezier in filatelie. Deze dertig jaar zijn het 

bewijs van uw vertrouwen in ons en ze vormen dertig 

goede redenen om ons ook in de toekomst te blijven 

vertrouwen. 

- Uw Felzmann-team 

Wij komen bij u op bezoeic 
van 11 tot en met 19 april 2006. 
B e l o n s ! (afspraken buiten de genoemde periode zijn ook mogelijk) 

ULRI 
P O S T 

HLZMANN 
V E I L I N G E N 

40210 DÜSSELDORF 
TEL+49-(0)211-550 440 
www. fe l zman n .de 

IMMERMANNSTR. 51 
FAX+49-(0)211-550 4411 
in fo@fe lzmann .de 
DUITSLAND 

http://www.felzmann.de
http://www.felzman
mailto:info@felzmann.de


POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, Australië, 
Baltische Staten, België. Bondsrepubliek Duitsland {tevens gebruikt), 
Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, 
Färöer, Frankrijk, Groenland, Israël, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 
Monaco, Oostenrijk (tevens gebruikt), Vaticaan, Verenigde Naties 
(New York, Geneve, Wenen), Zwitserland en blokken van West-Europa, 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden ïs in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. T-I i r-w t 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutpnen 

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

Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13-30 u. - 18.00 u. 
donderdag 10.00 u.- 18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.-21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.- 17.00 u. 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandeliikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrel<l<elijl<e inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Necl<arstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
http;//www.poveia.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 

hoog mogelijke bieding vast te stellen. 

Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 

Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 

alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 

een telefoontje. 

Bel ons even vrijblijvend. 

Wij bezoeken door heel Nederland 

(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 

bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodev\/ijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

232 

Nieuwe uitgiften van TPG Post. Nu te reserveren! 
pv^pptppfpippipiwipipvivvvifnpi 

Eerste daj_ 
van uitgifte? 

ORT Bllfi 

f 

PORT BETAALD ZEGELS 
Nr. 1 oplage 10.000 stuks € uitverkocht 
Nr. 2 oplage 15.000 stuks € 0,50 p.stk. 

Strip van 5 kost € 2,50 

Kantooradres: De Ruiter BV /gr^ 
Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal | 
T:0186-571366 E:info@deruiterbv.nl 

Een. Et vî  
van uitgitfe'^ 

^ / 

PORT BITAALD 'X'TPCPOST 

PBV-FDC's beperkt beschikbaar 
Nr. 1 oplage 1.000 stuks € 9,95 
Nr. 2 oplage 5.000 stuks € 7,95 

verzendkosten € 2,50 

IN & VERKOOP van: ~ 
Postzegels, munten en 

bankbiljetten. 

www.verzamelaarsmarkt.iil 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.iil


Postzegelhandel Zeist 
Verzamelen duur ???? Kijk en vergeli jk, een kleine greep uit onze voorraad !!!!! 

Nederland postfris 
50/55 
82/83 
87/89 
102/103 
106 
107/109 
110/113 
114/120 
134/135 
136/138® 
139/140 
141/143 
166/168 
169/176 
199/202 
203/207 
212/219 
220/223 
224 
225/228 
229/231 
232/235 
236/237 ® 
238/239 
240/243 
244/247 
248/251 
252/255 
257/260 
261/264 
265/266 
267/268 
270/273 
274/277 
278 
279/282 
346/349 ® 
402/3B ® 
518/537® 
Lp 12/13® 

32,50 
14,25 
25,00 

115,00 
4,00 

140,00 
9,50 

44,00 
49,00 

125,00 
11,25 
15,00 
11,00 
9,00 

20,00 
40,00 

100,00 
28,00 
30,00 
42,50 
40,00 
40,00 

295,00 
47,00 
72,50 

130,00 
70,00 
34,00 
82,00 
70,00 
34,00 
41,00 
62,00 
65,00 
39,00 
67,50 

300,00 
140,00 
700,00 
280,00 

Alle 50 er jaren 
leverbaar voor 35% 

Nederland gebruikt 
1/3 
4/6 
11 
12 
14 
16 
18 
26 
29 
44 
47 
48 ® 
49 
80 ® 
101 ® 
104/105® 
130/131 ® 
136/138® 
356A/D 
402/38 
Lp 12/13® 
Port 27/8 ® 
Dienst1/8® 
Postb. 1/7® 
Rolt. 1/18 
Rolt. 19/31 
Rolt. 33/56 
Rolt. 57/70 
Rolt. 71/73 
Rolt. 74/77 
Rolt. 78/81 
Rolt. 82/85 
Rolt. 86/89 
Rolt. 90/93 
Rolt. 94/97 
Rolt. 98/101 
in blok van 4 

60,00 
45,00 
37,50 
57,00 
26,50 
26,50 
26,50 
28,50 
54,00 
30,00 
50,00 

220,00 
60,00 

400,00 
425,00 
110,00 
220,00 
72,50 
37,50 
95,00 

125,00 
90,00 

110,00 
210,00 
160,00 
50,00 
99,00 
37,50 
65,00 
25,00 
10,00 
10,50 
12,50 
19,80 
17,00 
15,25 
80,00 

Cura9ao 
1/12 0 
11 ** 
11 0 
12 ** 
12 0 
19/23 ** 
42/43 ** 
42/43 0 
57/67 ** 
74A0 
47/A paar 
68/70 ** 
75/81 " 
104/120 0 
104/120" 
126/137"* 
179181***® 
179/181 ** 
179/18 0® 
230/233 *** 
230/233 0 
lp 1/3 0 
lp 18/25**® 
lp 18/25 0® 
lp 26/30 ** 
lp 26/30 0 
lp 82/880® 
lp 82/88**® 
lp 87 0 
P 4 0 ® 
P 31/33** 

220,00 
56,00 
50,00 
24,00 
24,00 
70,00 
40,00 
34,00 
27,50 
22,80 
32,00 
23,50 

120,00 
115,00 
120,00 
120,00 
160,00 
110,00 
245,00 
190,00 
40,00 
40,00 
97,50 

115,00 
52,50 
30,00 

120,00 
120,00 
42,50 

100,00 
80,00 

Suriname 
14 ** 25,00 
14 0 
15 ** 
37/40 ** 
37/40 0 

26,00 
38,00 
88,00 
90,00 

Maand aanbieding !!!!! 
Amphilex 1967 velletjes 
42,50 !!! set per klant lü ! 

Ned. Indië 
1 0 45,00 
2 0 80,00 
5 0 40,00 
60/61 ** 90,00 
149/159 " 110,00 
160/166" 84,00 
277 0 16,50 
278 0 20,00 
280 0 ® 175,00 
289 0 70,00 

Port 
2 0 42,50 
49/52 0 22,50 

Heeft u nog 
manpo's 

wij hebben 
de meeste 

Europeesche 
landen op 

voorraad, en 
ki innpn u die 

leveren tegen 
concurrerende 
prijzen, neem 

de proef op de 
som en vraag 

vrijblijvend een 
prijsopgave, 

een telefoontje 
of briefje kan 

u veel geld 
besparen !!!!!!! 

Liechtenstein 
Cat volgens 

1/3 0 
46/528 0 
53/60 0 
65/71 0 
72/74 0 
75/77 0 
78/81 0 
82/89 0 ® 
82/89***® 
94/107 0 ® 
94/107***® 
114/115 0 
114/115*" 
116/118 0 
119/121 0 
126/139 0 
140/142 0® 
143/147 0 
149/150 0 
183/185 0 
186/191 0 
197 0 
252 0 
285/287 0 
304/305 0 
309 0 

michel 
24,00 
60,00 
54,00 
45,00 
15,00 
21,00 
33,00 

270,00 
325,00 
195,00 
515,00 
160,00 
160,00 
36,00 

145,00 
55,00 

450,00 
60,00 
65,00 
36,00 
57,00 
36,00 
16,50 
22,50 
60,00 
54,00 

Dienstmarl<en 
1/8 0 ® 
9/10 0 ® 
11/19 0 
40 Y/41 Y 0 

160,00 
115,00 
85,00 
62,50 

Belqië 
1/2 0 
37** 
4 6 " ® 
89/99 ***® 
1 2 7 " 
145/158**® 
235/43T1**® 

45,00 
60,00 

195,00 
62,50 
80,00 

325,00 
325,00 

België vervolg 1 
245/43OT1 ® 225,00 
287 *** 40,00 
287 0 30,00 
305/313*** 87,50 
314 0 32,50 
315/321 0 27,50 
333/341 ** ® 220,00 
342/43***® 160,00 
342/343 0 47,50 
366/72***® 250,00 

Verder meest op 
voorraad leverbaar 

Nederland 
vanaf 1976 tot 
nu !! Leveren 
wij voor de 
nominale 

waarde zonder 
toeslag !!!!!! | 

Superkoopje !!!!! 

Wij hebben de 
voorraden van een 
zeer grote Duitse 

winl<el opgel<ocht en 
liebben een 

gedeelte hiervan 
verdeeld in dozen 

meest postfris 
Europees 

materiaal dus niet 
de gebruikelijke 

troep !l 
Prijsgarantie, 
99,-per doos 
(wintenfl/erk) 

www.postzegelhandelzeist.nl | 
Overal waar een ® achterstaat word geleverd met een fotogarantiecertificaat met 6 maanden retour recht!!!! 

ITEP de originele velletjes van 25 stuks uit 1952 postfris, zeer goede 
investering !! Toch uiterst zeldzaam 1100,-

Dienstzegels no 20/24 postfris met certificaat eenmalig 550,- !!!! 
Dienstzegels no 25/26 postfris met certificaat eenmalig 400,- !!!! 
Dienstzegels no 27/40 postfris met certificaat eenmalig 875,- !!!! 
Postzegelhandel Zeist geeft elke 6 weken een boekje uit met honderden collecties, 

verzamelingen, partijen, losse nummers, restanten, dozen/kisten en mappen, u kunt deze rustig 
thuis bekijken of er iets van uw gading bij zit, en als dat het geval is hoeft u geen 20% opgeld 
(dit geld trouwens ook voor de verkoper dus 40%), tafelgeld of kavelgeld te betalen maar een 
telefoontje of briefje is voldoende om het binnen 3 werkdagen in huis te krijgen tegen de prijs 
zoals vermeld inclusief verzendkosten . En dit alles zonder risico want mocht het ondanks de 
secure omschrijving niet naar uw wens zijn, dan kunt u het zonder problemen retour zenden. 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen 
of iets van het bovengenoemde bestellen, bel, fax of schrijf naar: 

Postzegelhandel Zeist: postadres: Bachlaan 76 3706BD te Zeist. Tel 0346-351705 Fax:030-6560277 
Of bezoek ons kantoor, vrijdags van 10 uur tot 17 uur, 

Stemerdingweg 12B te Soesterberg 
Andere tijden en dagen mogelijk na telefonisch overleg: 0346-351705 

http://www.postzegelhandelzeist.nl


S^mp AitHim ,§1^10 Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

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

Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een gratis 
evaluatieversie of mail voor meer Informatie naar 
support@stampalbumstuclio.nl of bel buiten l<antooruren 
0757717807. 

€ 5 C W * 
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Veilingshuis 

PASSON 
INKOOP  VERKOOP TAXATIE  POSTZEGELS 

OUDE ANSICHTKAARTEN EN BRIEVEN  MUNTEN 

Wij veilen elke week 

Keizershof 17 6834 DG Arnhem 
tel. 0263210013 fax 0263214110 

Verkoop van ruim 500 partijen 
De Partijenkraam van Arve Collectors 

stand 2628 in hal 10 
Verzamelaarsjaarbeurs, 
8 en 9 april Jaarbeurs Utrecht 
Natuurlijk staan wij hier ook met onze 
voorraad (thematische) poststukken 
Vraag de partijenlijst aan bij: 
Arve Collectors bv, Bietenakker 33 
2723 XD, Zoetermeer. Tel./ Fax 0793311218 
Email: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW. postzegelstekoop. n I 

Bezoek onze 

Bekijk ook eens onze winkel op Ebay 
www.stores.ebay.nl/arvecollectors 

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

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

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

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

GROOT BRITTANNIE 
2 0 0 4 uitsluitend postfris zonder plakker 2 0 0 5 
0113 Locomotieven 6w. 
0113 Locomotieven blok 
0130 Labelvel Hello Hong Kong 

idem los zegel uit labelvel 
0203 Groetzegels strook 5w, 
0203 Labelvel Occasions 
0226 Lord of the rmgs lOw. sh. 
0316 Noord Ierland landschap 6w. 
0316 idem Iw. zelfklevend 
0401 Machin 7p43p 5w. 
0401 Machin worldwide postcard 
0406 Entente cordiale 2w. 
0413 Passagiersschepen 6w. 
0413 Passagiersschepen blok 
0413 Passagiersschip Iw. zelfkl. 
0511 Regionaal 4x40p 
0525 Bloemen 6w. 
0525 Bloemen blok 
0525 Tuinen 3w. 
0525 Labelvel Royal Hortical Soc 

idem los zegel uit labelvel 
0615 Cymru / Wales 6w. 
0615 Wales Iw. zelfklevend 
0727 Labelvel vlag Rule Britannia 

idem los zegel uit labelvel 
0810 RSAów. 
0916 Bosdieren lOw. samenhang 
1005 Blok Schots Parlement 
1012 Krim oorlog 6w. 
1102 Kerst 6w. zelfklevend 
11 02 Labelvel Kerst zelfklevend 

idem 2w. uit labelvel 
11 02 Kerst blok (gegomd) 

7,25 
30,00 
20,00 

1,00 
4,40 

22,50 
8,75 
6,90 
3,15 
4,70 
1,25 
2,50 
8,00 

13,75 
3,75 
4,60 
7,50 

11,25 
7,50 

20,00 
1,00 
7,25 
6,25 

20,00 
1,00 
8,75 
8,75 
4,40 

10,00 
10,00 
20,00 
2,00 

10,00 
1101 

0111 
0111 

0224 
0224 
0315 
0315 

0322 
0405 
0407 
0409 
0421 

0421 
0426 
0510 
0607 
0607 
0621 

0705 
0719 
0805 
0823 
0915 
0915 

1004 
1006 
1018 
1018 
1018 

Boerderijdieren lOw. sh. 
Labelvel Boerderijdieren 
idem lOw. uit labelvel 
Bronte 6w. 
Bronte blok 
Magische cirkel 5w. 
Labelvel Magische cirkel 
idem los zegel uit labelvel 
Kastelen blok 
Machin 9p+35p+44p 3w. 
Regionaal 4x42p (Walsall) 
Huwelijk Charles & Camilla 
Labelvel Hello Austral. Expo 
idem los zegel uit labelvel 
Landschappen GBAustr. 8w. 
Machin 35p herdruk DelaRue 
Regio herdr. 4x42p DelaRue 
Trooping the Colour 6w. 
Trooping the Colour blok 
Labelvel White Ensign 
idem los zegel uit labelvel 
60 Jaar na 2e WO blok 
Motoren 6w. 
Olympiade London 2012 blok 
Voedsel/europa 6w. 
Classic ITV 6w. 
Labelvel Classic ITV 
idem los zegel uit labelvel 
Wenszegels boek zelfklevend 
The Ashes Winners blok 
Battle of Trafalgar 6w. 
Battle of Trafalgar blok 
Vlag Iw. uit boek Trafalgar 

Kerst 6w. zelfklevend 
1101 

1101 

Labelvel Kerst zelfklevend 
idem 2w. uit labelvel 
Kerst blok (gegomd) 

7,75 
18,75 
9,40 
9,00 
9,00 
8,25 

18,75 
0,95 
8,25 
2,55 
4,60 
5,50 

18,75 
0,95 
9,15 
0,95 
4,60 
9,15 
9,25 

18,75 
0,95 
5,00 
7,90 
5,00 
7,90 
7,90 

18,75 
0,95 
5,00 
5,40 
7,75 
7,75 
2,00 
9,25 

15,00 
1,50 
9,25 

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt Wijzigingen en levermogelijkheid voorbehouden. 
Dit en veel meer treft U aan in de eindelijk verschenen 
NIEUWE PRIJSLIJST GROOT BRITTANNIE. Ik lever uitsluitend postfris materiaal. 
Verzendkosten extra bij bestelling onder € 115,00. afhankelijk van volume en gewicht 
(1,20/1,45/1,80/2,25) 

© i^^A» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Posttegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 18011 LV Zwolk 
Postbus 15328001 BM Zwolle 
tel. 038 4213838 (fax 4226330 
Postbank 3931929 
Email : boomstamps@home.nl 
winkel eeopend dinsdag t/m zaterdag 
10.0012.30 en 13.3017.00 uur. 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:support@stampalbumstuclio.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.stores.ebay.nl/geertzen-philatelie.nl
mailto:geertzen.phila@wxs.nl
mailto:boomstamps@home.nl
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POSTFRIS 

cat.nr. 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198+C 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-265 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349+ C 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
428-442 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 

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 
35,00 
35,00 
55,50 
52,00 
52,00 

385,00 
59,00 
89,50 

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

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

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

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

165,00 
1,50 
7,25 

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

10,50 
205,00 
675,00 

12,45 
6,75 

12,20 
1,25 

36,00 

AANBIEDINGEN NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

cat.nr. pnis 

556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465/634b 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 
386-888 dan in 
vellen van 10 
889-893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 
909-911 
912-916 
917 
920-924 

58,50 
6,60 

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

1,80 
13,25 
6,00 

65,00 
8,50 
0,50 

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

22,00 
9,25 

20,50 
1,50 
3,00 

10,50 
0,65 

14,50 
1,00 
9,00 

11,25 
24,00 

8,00 
78,00 
8,00 

10,00 
3,95 
5,00 

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

10,50 
10,50 

1,25 
6,00 
2,50 

11,50 
4,50 
3,75 

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

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

74,50 
1,25 
1,75 
3,50 
1,80 
1,95 
1,00 
2,30 
6,00 
2,00 

pnis 

927-929 
932-936 
937 
965-969 
975-977 
978-982 
983 
985-989 
992-995 
996-1000 
1001 
1003-1006 
1012-1014 
1015-1019 
1020-1023 
1024 
1026-1029 
1032-1035 
1038-1041 
1042 
1043-10453 
1046-1049 
1052-1054 
1052 paar 
1059-1062 
1063 
1068-1071 
1079-1082 
1083 
1085-1088 
1098-1102 
1098a-1102a 
1103-1106 
1107 

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

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

POSTZEGEL-
BOEKJES 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
5FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 

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

86,35 
29,50 
27,30 

5,40 
1,40 
4,40 

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

29,00 
5,35 

13,20 
36,50 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
67,70 
21,35 
10,50 
6,25 

39,00 
58,00 
95,45 
67,75 

Ik garandeer U 

KWALITEIT 
met faire prijzen 

De complete prijslijst 
staat ook op: 

www.postzegelhoes.nl 
met vele koopjes en 

speciale aanbiedingen 
Maandaanbieding april 2006 

Gestempeld NED: 
SERIE 244-247 VOOR: 2150 

VERVOLG BOEKJES 

9GF 
9HF 
10A 
10AF 
10BF 
11 AF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 

19,10 
4,50 
7,10 
6,85 

12,25 
7,25 
7,50 

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

Onderstaande series 
GESTEMPELD 

Frankeerzegels 
(een kleine greep) 
84-86 39,00 
177-198 31,50 
203-207 14,20 
212-219 24,75 
244-247 zie maand-

aanbieding 

Roltanding 

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

215,00 
68,00 

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

Luchtpost 

6-8 7,00 
12-13 137,50 

Port 

27 19,00 
28 92,00 
31-43 86,00 
42 26,50 
43 41,00 

Internering 

1 130,00 

Dienst 

1-8 
9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

145,00 
31,00 
22,50 

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

Telegram 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

24,50 
22,00 

7,50 
112,00 
20,00 

7,00 
poa 

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

245,00 

Post-pakket 

2,70 
30,00 

Postbewijs 

270,00 

Staat de door U 
gewenste serie niet in 
deze advertentie? De 
ruimte is tielaas niet 
toereikend om alles op 
te nemen. 
GRATIS PRIJSLIJST 
LIGT VOOR U KLAAR 

'DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! mimi.postzegelhoes.nl 

*0p aanvraag gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels van. 
NEDERLAND - NED INDIÊ-NIEUW-GUINEA - CURACAO/ANTILLEN - ARUBA - NED SURINAME 

c^oedkop^ postzegéls .n l 
5 0 0 verschillende postzegels Duitsland of Nederland nu € 5 . 9 5 

1 0 0 0 verspillende postzegels Duitsland of Nederland nu € 1 5 . 9 5 
CATALOGUSWAARDE MINIMAAL € 100.- (500 POSTZ.) EN € 225.- (1000 poslz ) 

Bestellen door overmaking van het bedrag (porto is inclusief!) op 
giro 5118104 t.n.v. postzegels-munten. Inf o 

VEEL MEER AANBIEDINGEN OP WWW.GOEOKOPEPOSTZEGELS.NL 

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

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

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

.| i^cjiii^fii^fi |.,|^|gi|g 

GROTE VOORRAAD WERELD BRIEVEN 
• POSTWAARDESTUKKEN volgens Geuzendam 
• POSTHISTORIE NEDERLAND 
• BRIEVEN ZUID en NOORD AMERIKA 

Aanwezig op de Brievenbeurs en Belgica 2006 
mmmmmmmmm 

Bert Brinkman 
Burg. Martensstraat 10, 2806 CK GOUDA 

e-mail bbfilatelie(g).planet.nl 

ONLINE BRIEVEN OP WWW.BBFILA.COM 

http://www.postzegelhoes.nl
http://mimi.postzegelhoes.nl
http://WWW.GOEOKOPEPOSTZEGELS.NL
http://www.postmunt.nl
http://www.inuntenenpostzegels.nl
http://WWW.BBFILA.COM


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.dutchstamp.nl. 

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

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

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


A— FILATELIE DE BOEIER A^ 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

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

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
zie ook onze advertentie in de Filatelie van november 2005 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 

1 
2 
3 
46 
9 
12 
25 
29 
44 
5676 
97 
98 
99 
104 
105 
1368 
17798 
2129 
2258 
22931 
2325 
2389 
2403 

18,00 
13,50 
67,50 
69,50 
18,00 
90,00 
25,50 
73,00 
47,50 
20,00 
18,00 
11,20 
27,00 
75,00 
75,00 
82,50 
37,50 
24,00 

7,20 
11,60 
6,80 

20,50 
16,00 

2447 
25760 
2656 
2703 
278 
28992 
3059 
31822 
32731 
3469 
3505 
35673 
356ad 
4023 
42842 
50812 
5137 
5347 
5505 
55660 
5637 
56872 
5737 

27,00 
17,60 
4,25 

10,50 
5,20 
3,50 
2,50 
3 00 
2,70 

52,50 
3,25 

79,00 
42,00 

4,75 
6,20 
1,20 
2,30 

13,80 
18,00 
27,00 

8,80 
9,60 
7 20 

57881 
5837 
5925 
59600 
6026 
60711 
6126 
6415 
64953 
6559 
6615 
66670 
6715 
67680 
6837 
68892 
6959 
7026 
7159 
7226 
7315 
73842 
7526 

8,80 
7,90 

31,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

15,00 
5,60 
4,00 
5,60 
3,20 
6,60 
4,60 
5,80 
4,00 
5,60 
3,80 

75963 
77983 
78690 
854 
917 
937 
983 
10269 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
15579 

2,80 
2,40 
3,10 

17,50 
6,00 
5,50 

11,50 
1,70 
6,20 
8,00 
2,20 
2,30 
2,25 
1,35 

roltanding 
1931 
5770 
713 
747 
7881 
825 
869 
947 

67 00 
47 50 
81,00 
31,30 
12,25 
13,25 
15,50 
25,00 

ZWITSERLAND GESTEMPELD (nrs. ylgs. Michel) 
9597 
98100 
lOlx 
105z 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
112 I 
113 II 
118 I 
127 
1289 
13032 
13335 
14344 
14648 
14951 
15355 
157 
171z 
17274 
17578 
18588 
20912 
21417 
21821 
22225 
226 
22932 
2358 

5,45 
9,10 

47,50 
5,80 

19,50 
0,55 
6,50 
3,70 
4,20 
8,90 
2,90 

10,50 
9,10 

51 00 
59,00 
45,00 
17,50 
6,80 

18,00 
17,90 
2,70 
2,15 

35 00 
37,50 
27,50 

8 90 
7,50 
8,00 
4,75 
2,00 
5,45 
7,50 

24649 
25055 
26669 
2706 
28184 
28790 
29496 
blok 2 
30609 
32124 
326z 
blok 4 
32830V 
32830X 
33543 
35962 
37785 
38794 
blok 6 
40507 
blok 7 
4125 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
43134 
438 
43942 
blok 11 
blok 12 
46063 
46568 

11,00 
9,50 
5,60 
7,00 
6,00 
6,00 

10,50 
120,00 
14,75 
9,10 

42,00 
17,00 
44,00 

2,25 
11,25 
6,10 
1,60 

11,10 
225,00 

2,50 
145,00 

2,75 
37,50 
44,00 
25,00 

9,50 
10,50 
4,75 

110,00 
57,50 
18,00 
4,80 

470 
47174 
479 
48083 
492x5x 
5005 
5067 
50811 
blok 13 
518 
52528 
52940 
54144 
54549 
55054 
55559 
blok 14 
56165 
56669 
57074 
57579 
58084 
585 
58892 
59396 
59701 
60206 
blok 15 
61317 
61822 
62731 
63236 

17,50 
8,20 

12,00 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

32,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20 00 
14,00 
14,50 
97,00 
9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5 20 
7,00 
5,00 

64145 
64852 
65761 
blok 16 
6748 
696713x 
696712y 
69604RX 
69604Ry 
71418 
blok 17 
72226 
73135 
73841 
blok 18 
76873 
blok 19 
1057X 
11207 
blok 23 
1196 KIb 
13216yb 
14058 
14837 
15025 
154851 
blok 27 
159700 
164953 
16636 
16814 
17014 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15,50 
2,80 
2,95 

14,75 
3,50 
2 00 
3 00 
2 75 
3,00 
4,90 
3,50 
4,40 
4,10 
3,95 
4,30 

Bestellingen bij voorkeur per bnef, fax of email. Levenng aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bi) bestellingen tot € 120, + € 2, admin 
kosten; daarboven franco aangetekend. Mm.order svp € 20,. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
Postbank: 2718493 ABNAMRO: 50.50.44.978 
Email: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

P.W.Meinhardr Teletoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 

Email pwmeinhardt® 
collectura.com ^ 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Yang Volksrep. China 2006 in kleur 26,90 

Michel speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 in kleur 
Michel speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 in kleur 
Michel speciale catalogus Oostenrijk 2006 in kleur 
Michel speciale cat. Zwitserland & Liechtenstein 2006 in kleur 
Michel catalogus Europa CEPT 2006 in kleur 
Yvert catalogus WestEuropa deel 1 Landen AE 2006 in kleur 
Fischer speciale catalogus Polen deel 1 2006 in kleur 
Fischer speciale catalogus Polen deel 2 2006 in kleur 
Dallay speciale catalogus Frankrijk 2006 in kleur 
Ceres speciale catalogus Frankrijk 2006 in kleur 
Lape catalogus Finnland, Aland & Estland 2006 in kleur 
AFA catalogus Denemarken, Faeroer & Groenland 2006 kleur 
Bolaffi catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2006 in kleur 

Oomt i i O i y m p i s c t i e Zomerspelen 2 0 0 B 
, wereldcat Olympische Zomerspelen 2 din 1500 biz kleur ca 100,00" 

www.collectura.com 
Postglro 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 

■ k e  ^ 

w 

KELVINSTRAAT 19 
7575 AS O L D E N Z A A L 
TEL. OS41522.315 
FAX. 0541522190 
WWW.KLUIS.COM 
HU^^•ER(g'KLUIS.COM 

BERGH 

msms?' 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://collectura.com
http://www.collectura.com
http://WWW.KLUIS.COM


ELKE DAG EEN NIEUW 
NIEUWSEEITJE: 

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

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld 

l Ie Dag emissies Duitsland 
en talrijke andere landen 

■ Speciale beursstempel & postwaardestuk 

■ Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

Europese kampioenschappen . 
or thematische filatelie ' 

Gereduceerde entree voor 
NBFV leden 5, Euro! 

Verheugd u op de wereld Deutsche Post vQf 
van de postzegels PHHATEL 

Öffnungszeiten: 4.15. Mai 1018 Uhr ■ 6. Mai 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion  Messeagentur  Postfach 108 ISA ■ 40863 Ratingen 
Telefon + A9 (0) 2102/5 06 75 Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

GREAT SPRING 
SALES A] 

lousanas of lots every mom 
A new sale closes every 7 days 

'!'^>'. • 5 ̂ '.;;' " 'I'f'? 

APRIL 2 0 0 6 

ITALIAN POST OFFICES 
IN CHINA 

K 

A SIGNIFICANT AND lASClNAJlNG COLl.iiCilON 
OF STAMPS AND POS'IAl. HISTORY 

SEE THE WHOLE COLLECTION AT 
www.sandafayre.com OR SEND THE 

COUPON TODAY FOR YOUR FREE CATALOGUE 

l . A u c ; F s r M A I I B I D C l ) V 1 l ' \ N ^ 

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

1 Name 
CHINA, APRIL 2006 

Address 

Zipcode 

Email _(NU_ 

i j l 

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


Postzegelhandel H. Zondervan 
Mr. P. J.Troelstraweg 89 
8916 CN LEEUWARDEN 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
e-mail pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Leeuwarden maart 2006, 

Geachte klanten, 

Het doet ons genoegen u onze maart/april lijst te mogen aanbieden met 
opnieuw een zeer rijk en gevarieerd aanbod 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schnftelijk telefonisch via de fax of per e-mail 
te bestellen en worden onmiddelli jk toegezonden 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09 00 uur tot 17 00 
uur liefst na telefonisch afspraak 058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u alles van uw gading rus 
t ig bestuderen Inruil of aankoop van uw doubletten of overtoll ige collecties is 
mogeli jk 

Heeft u speciale wensen of vragen"? Aarzel dan met ons deskundig team in te 
schakelen 

WIJ wachten op uw bestell ing' 

Met filatelistische groeten 

Postzegelhandel H Zondervan 

VERKOOPLIJST 

SPECIALE AANBIEDINGEN 

Kavel 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 

O 
P 
Q 

Omschrijving 
Nederland Port 59 luxe xx Cat w € 80 -
Nederland Telegram 7 mooi xx Keur Brun Cat w € 1750 -
Nederland nr 80 licht gebruikt prex Cat w € 9 0 0 - 4 3 0 -
Nederland nr 80 voll stempel Amsterdam 23/9/1891 Gat w € 900 -
Nederland Port 27/28 type I mooi gebruikt Cat w € 223 -
Nederland Port 1 mooi kl rondst Dokkum en Port 4 puntst 122 
Catw € 158 50 
Nederland Legioenblokken 402B/403B luxe xxx Cat vi € 290 -
Nederland nr 48 gebruikt mooie gecentreerd prex C a t v ^ € 5 7 5 -
Nederland nr 238/239 en 244/247 mooi gebruikt Cat w € 112 50 
Hongarije Lokaalpost Sopron 7 ex xxx met keur Cat w € 150 -
Hongarije LP 26/34 xxx luxei Cat w € 510 -
Brazilië LP 15/16 xx luxe' Catw Yv 2750-
Equador LP 1 xxx luxe Schaarsi Cat vi Yv 13 500 -
Duitse Rijk nr 651/669 xxx in blokken van 4 (1 ex 553 mist tand) 
Cat«/ € 440 -
Duitse Rijk nr 673/574 en 684/685 xxx in blokken uan 4 Cat w € 246 -
Duitse Rijk nr 12/13luxexx Cat vï € 2 1 0 -
Duitse Rijk nr 499/507 gebruikt Cat w € 360 -

Prijs 
3 0 -

7 5 0 -

430 -

60-
115-
210-

35-
50-

145-
85-

450-

9 0 -
5 0 -
5 0 -
7 0 -

AANBIEDINGEN 

Kavelnr 

134 

135 

136 

137 

138 
139 
140 

141 
142 

143 

144 

145 
146 

147 
148 

149 

150 

151 
152 
153 
154 
155 

157 
158 

Omschrijving 
Duitse Staten Württemberg gebr coli wc 31 poststukken en betere nrs 
Leuke koopi 
Duitse Staten Sachsen gebr stempelpartij voorloper postst en o a nr la 
met Befund echt doch gerepareerd 
Australië xxx coli wo nr 17 123/125 en vele moderne blokken booklets 
en sets wo na 1990 Leuke koop' 
Motief Schepen prachtige xxx coli sets/blokken vnl Engelse Kolomen 
w 1 veel zeer moderne blokken Mooie koop' 
Motief Vogels prachtige xxx coli w i veel Engelse Kolomen met blokken 
rond 1995 
Motief Tremen xxx coli w i vele moderne blokken o a Libena 
Motief Vlinders xxx coli wo betere sets en vele moderne blokken o a 
Engelse Kol def sets etc 
Colombia vnl xxx coli wo betere sets voor 1960 Cat w € 880 -
Nicaragua xxx coli sets/blokken w o betere en mooi motief Catw Yv 
ca 3725-
Zuid Amerika Equador Costa Rica en Peru xxx coli (iets xx) wo leuk 
motief Hoge cat waarde 
Nicaragua xxx coli w o div moderne blokken o a Lady Diana 
Catw Yvca 1900-
Thailand xxx coli w i vele blokken o a 1 t/m 4 en 11 en veel modern 
Macau en Hongkong xxx coli w i vele blokken en div betere senes w o 
veel modern materiaal 
Motief Walt Disney xxx coli cpl velletjes van 5 of 8 w i de hoge waarden 
Motief Dieren xxx coli m luxe dik st boek w i vele zeer moderne blokken 
en div sets Pracht koop' 
Singapore Maleisië en Hongkong xxx coli wo vele blokken met o a 
blok 1 en 2 van Hongkong en div goed genoteerde senes Mooie koop' 
IJsland XXX coli w o veel modern matenaal en betere nrs o a 238 
Catw € 1275 st b 280-
Midden Oosten xxx coli blokken rond 1997 wo Jordanië en Syne 
Filippijnen xxx coli wo blokken en veel ongetand st b 75 -
Motief Sport xxx coli vnl blokken w o veel modern matenaal 
Terres Australes xxx coli vnl zeer modern w o blokken en veel motief 
Zuidwest Afnka xxx coli 1937/1990 wo paren en blokken Na 1960 zeer 
goed gevuld Cat w Yv 3070 -
Motief XXX coli dieren sport etc in 2 st boeken met vnl voormalige 
Franse Kol w o Laos Guinee Bissau Benin etc Gat w Yv 7175 -
Man XXX coli Prestige booklets en enkele kleintjes Nominaal £ 66 -
Faeroer xxx coli 1975/2003 vrw cpl met blokken/booklets 
Catw €1075-

Afk Prijs 

st b 950 -

stb 2000-

map 155-

st b 260 -

stb 210-
st b 95 -

map 130-

stb 210-

stb 135-

stb 170-

st b 70 -
st b 200 -
stb 125-

st b 90 -

st b 300 -

stb 310-

map 50 -

stb 110-
st b 440 -

st b 220 -
env 90 -

Kavelnr Omschrijving 
159 Jersey xxx coli 1969/2004 met zeer veel modem matenaal 

leportsetetc Nominaal deel na 1990 £325-
160 Jersey xxx coli met vnl modern matenaal wo div booklets 
161 Motief xxx coli wi veel vogels vlinders sport etc vnl ex 

Franse Kol Ook iets Nicaragua Gat w Yv 6800 - Leuke koop' 
162 Albanië xxx coli tussen 1957/2000 (enkele xx) wo ongetande series en 

blokken Gat w € 955 -
163 Spaanse Kolomen vrw geheel xxx coli wo enkele betere en veel motief 
164 Man xxx coli 1973/2003 vrw cpl wo Importen vele cpl 

velletjes gutter pairs plaatfouten etc in 2 st boeken Pracht koop' 
165 Nederlandse Antillen coli van 200 verschillende covers 1958/1987 

vrw alle verschillend 
166 Laos xxx coli met vele sets oud en modern Tevens iets Vietnam 

Noord/Cambodja 
167 Nigeria xxx coli met vele sets w o betere en iets Malawi Veel motief 
168 Nederland coli FDGsE1/E80 wo 1 bovenopen 3 6 en o a 39/41 

blanco Gat w € 3600 - Tevens iets grote kindblok FDC s etc 
170 Motief OS 1964 xxx/xx/gebr coli in blanco album wo Rusland blok 33 xxx 
171 Motief Schilderijen vnl xxx coli in blanco album wo leuk Nederland xxx 
172 Engeland xxx coli w i enkele betere fosforsets en veel Elizabeth 
173 Motief Kunst xxx coli in blanco album w o leuk Formosa 
174 Azie XXX diversen w o betere ex Thailand (Cat w € 400 -) en o a 

China 858/860 xxx (Gat w € 80 -) 
175 Nederland vnl gebr deelcoll w o port en o a blok 854 2x postfns 
176 Europa vnl gebruikt in 3 st boeken w o zeer aardig Duitsland 
177 Franse Kolomen Omnibus 1994 Entraide xxx in blok van 4 cpl Gat w € 100 -
178 Franse Kolomen xxx zegels UIT (9 ex) w o TA A F LP 9 Gat w € 500 -
179 Duitsland Diversen vnl xxx en iets Frankrijk Leuk uitzoekeni st b 100-
180 Nederlandse Antillen Sunname en iets diversen vnl xxx coli wo 

Ned Antillen nr 234/243 xxx Tevens gebruikte doubletten extra 
181 Indonesië vnl xxx coll en tevens Untea serie xxx 2x cpl vele Weense 

drukken Ris hoge waarden 20/25 gebruikt etc Leuk kavel' 
182 Motief Schilderijen xxx coli in blanco album wo leuk Zuid Korea 

Veel matenaali 
183 Motief Ruimtevaart xxx coli in blanco album wo veel UITmetoa TAAF 

LP 9 Leuke koop' 
184 Motief Churchill xxx coil in blanco album wo Omnibus Eng Kol xxx cpl 

vele FDG s w o betere etc Mooie koop' 
185 Motief Kunst xxx coli in blanco album met zeer veel matenaal sets/blokken 

w o 2 betere series van Singapore 
186 Nederland xxx/xx partij met veel matenaal w o nominaal postz boekjes 

etc Hoge cat waande 
187 Zuid Amer ka xxx en gebr in 2 st boeken w o ook iets USA xxx 
188 Engelse Kolomen xxx wo beginsels Kanaaleilanden Rhodesieetc 

Hoge cat waarde 
189 Spanje xxx coli en iets Spaanse Kolomen xxx en doubletten gebruikt 
190 België vrijwel geheel xxx coli tot 1972 met veel matenaal wo blok 32 xxx 
191 Diversen vnl gebruikt in 5 st boeken w o 4 blokjes China gebruikt en 

veel Europa 
192 Motief Kennedy xxx coll in blanco album en div FDCs Veel matenaali 
193 Motief Voetbal xxx coli (iets gebruikt) in blanco album wo interessant 

Quatar en o a Ommbusset Engelse Kolomen 1966 
194 Motief Expo 1958 xxx en div in blanco album wo Spanje blokken 19/20 
195 Motief WH O XXX coli in blanco album w o Engelse Kol omnibus cpl 
196 Diversen vnl xxx in 2 st boeken w o Monaco en leuk Afr ka 
197 Motief Kunst xxx coli in blanco album w o Albanië en o a Zuid Korea 

nr 739/741 A en B en blokken 314/316 B en C 
198 Motief Schilderijen xxx coli in blanco album w o China 1070/1073 en 

album gebruikte schilderijen 
199 Nederland xxx kindblokken w o 854 (4x) en Amphilex velletjes en diversen 

gebruikt 
200 Nederland gebr partij in 2 st boeken en 1 album w o vooroorlogs en div 

hoge waarden 
201 Diversen vnl xxx in 2 st boeken w o Portugal Israel etc 
202 Motief Kunst xxx coli in blanco album met Franse Kol en Japan w o 

nr 475 xxx 
203 Motief Kunst en Schildenien vnl xxx coli in 10 albums met leuk matenaal 
204 Oostenrijk xxx coli 1945/1978 wo luxe LP 54/60 xxx cpl 
205 Israel xxx coll Full Tab 1949/1978 vrw cpl in 2 Leuchtturm albums 

met vluchtelingenblok nr 1/9 xxx zonder Tab cpl Mooie koopi 
206 Israel xxx partij vnl Full Tab w o kandelaar LP 16 enz Tevens vele oudere 

hoekblokken van 4 Zeer hoge cat waarde 
207 Israel vnl xxx partij Full Tab zonder Tab iets gebruikt etc in 12 st boeken 

met zeer veel matenaal Oudere hoekblokken etc Enorme cat waarde 
Leuke koopi 

208 Cyprus Turks en Gneks xxx coli in luxe st boek met vele sets na 1990 
209 Sunname col! FDC s (272 ex) met vele verschillende vignetten en iets 

Onafhankelijkheid Leuke verscheidenheid 
210 Brazilië xxx coli blokken tussen 1946/1999 Catw €273-env 65-
211 Nieuw Zeeland xxx/xx coli w i vele sets ook oudere Ross Dep en div 

moderne blokken Behoorlijke cat waarde 
212 Zweden gebr coli 1855/1987 in 2 st boeken wo betereex vele sets/ 

zegels' 
213 Formosa xxx coll oudere/moderne sets en div blokken (2 blokken xx) 

Catw €1075-
214 Zweden gebruikte postz boekjes en inhoud uit boekjes gebruikt vnl 

verschillend 
215 USA coli Aerogrammen kaarten spec bladen etc in 10 albums in 

verhuisdoos 
216 Zweden xxx coli postz boekjes ca 100 ex van oud tot nieuw ook enkele 

proof boekjes 
217 USA kleine colt oudere precancels alle verschillend ca 530 ex 
218 USA gebr coli 1851/1980 in Schaubek wo nr 21 24 33 35 46/49 107 

129/136 LP etc Na 1940 redelijk cpl 
219 Nederland gebr/xx/xxx coH wi veel vooroorlogs 1852/1983 metoa 

nr 130/131 105 gebr 48 (dun) 44 xx etc Zeer hoge cat waarde in 
2 st boeken 

220 Nederland gebr/xx/xxx partij wi goed klassiek postbewijs dienst 
402b/403b XXX en gebruikt etc Zeer hoge cat waarde 

221 Polen xxx/xxcoll 1918/1956 wi Timbresd Exil 1/21 xxxcpl nr 94/98 en 
108a/110axxcpl etc Catw €860 -

222 Polen xxx coli 1955/1987 Catw €265-
223 Colombia mooie xxx coli vnl tussen 1944/2000 w o vele blokken en div 

betere series Gatw Yv 7925-(1998) 
224 Syne blok VI (Gat w € 150 ) V 7/8 ongetand blok van 4 V 27 ongetand 

blok en 746/747 in speciaal kartonblok Niet gecatalogiseerd Schaarsi 

Onze volledige verkooplijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Zie ook op internet- www.pzv-friesland.nl 

Prijs 

stb 
stb 

stb 

map 
stb 

stb 

doos 

stb 
stb 

alb 
alb 
alb 
stb 
alb 

stb 
alb 
stb 
env 
env 

stb 

stb 

alb 

alb 

alb 

alb 

stb 
stb 

stb 
stb 
stb 

stb 
alb 

alb 
alb 
alb 
stb 

alb 

alb 

stb 

stb 
stb 

alb 
doos 
stb 

alb 

stb 

doos 
stb 

doos 

map 

stb 

stb 

stb 

doos 

stb 
stb 

alb 

stb 

stb 

env 
env 

stb 

env 

475-
90-

200-

200-
50-

785-

55-

100-
110-

675-
150-

65-
50-
70-

90-
65-
45-
25-

120-

75-

125-

45-

165-

150-

100-

215-
30-

150-
75-

140-

50-
60-

75-
55-
40-
55-

175-

105-

135-

35-
100-

85-
300-
325-

975-

425-

350-
185-

65-

100-

300-

215-

70-

100-

110-
40 

775-

1185-

1000-

165-
50-

275-

90-

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl


NOG STEEDS TE KOOP GEVRAAGD! 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 1956 Ä 1992 
Vraag naar onze uitgebreide inkooplijsten of kijk op onze website: 
* *JL. www.europost.nl 

* EUROPOST "DE DIEZE" ^Man: info@europost.„. f'^ en detailhandel 
postzegels en munten 

^ I T Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
■ ^  ^ 5211 NL'sHertogenbosch fax. 0736147589 WWW.europOSt.nl 

B.G.G. 0653172 658 Openingstijden winkel: dinsdag t/m vriidaglO.OO 17.45, zat. 10.00 17.00 uur 

■<V.»i (. N ^ » ^ ' ' 

Europa's grootste verzamelbeurs 

VERZAMELAARS 
JAARBEURS '06 

8 + 9 April 
Jaarbeurs Utrecht 

De VerzameiaarsJaarbeurs voor 
antiek, design, curiosa, postzegels, 

speelgoed, munten, boeken, 
muziek en inspiratie! 

Deelname al mogelijk vanaf EUR 125, 
Bel: 030 295 27 43 

Openingstijden: 
Zaterdag 8 april 09.00  18.00 uur 
Zondag 9 april 10.00  17.00 uur 

Voorverkoop met korting 
via ANWB kantoren 

WWW.VerzamelaarSJaarbeurS.n l inclusief Mega Platen & CD Beurs a i i ^ 

nef zo goedkoop als 
zijn voorganger 

net zo informatief ols 
zijn voorganger 

ZIE PAGINA 303 241 

http://www.europost.nl
http://WWW.europOSt.nl
http://WWW.VerzamelaarSJaarbeurS.nl


^Fë^^SSA^ 
APRILNUMMER IS 
BELGIËNUMMER 

Het logootje hierboven 
zult u op diverse plekken 
in deze editie van Filatelie 
tegenkomen. Het april
nummer is dan ook een 
speciaal Belgiënummer. 
Op de pagina hiernaast 
leest u waarom dat is. 
Veel plezier gewenst met 
dit themanummer van uw 
filatelistische lijfblad! 

Redactie Filatelie 

ONTNUCHTERDE STONE te verzetten 
STORT ZICH OP ZEGELS 

De bejaarde rocker Ron 
Wood (ooit gitarist bij The 
Foces, nu bij The Rolling 
Stones) heeft een moei
lijke tijd achter de rug: 
hij probeert  kennelijk 
met enig succes  van 
de drank af te komen. 
En Wood heeft daarvoor 
een puik afkickmiddel 
gevonden: postzegels 
verzamelen. Dat meldt 
althans het (meestal niet 
zo heel erg serieuze) 
Engelse dagblad The Sun, 
dat er over schrijft: 'Hij 
is er door gefascineerd. 
Sinds hij de kliniek heeft 
verlaten en zijn best moet 
doen om op het rechte 
pad te blijven, heeft hij 
iets nodig om zijn zinnen 

Overigens gaat Ron Wood 
niet zelf op postzegel
jacht, zo meldt The Sun: 
'Hij stuurt hulpjes van 
hem naar de winkels om 
er de mooiste zegels uit 
te zoeken en te kopen.' 
Desondanks zegt Wood 
erg trots te zijn op zijn 
verzameling... 

HET KAN OOK HEEL 
GOED MEERTALIG 

De Engelsen doen het 
goed, de Belgen ook, 
maar Spanje niet. Waar 
hebben we het over? 
Over het oordeel dat de 
OM (Organisation for 
Multilingualism) over de 
Spaanse posterijen heeft 
geveld. Waar Royal Mail 
en De Post er voor zorgen 
dat de diverse officiële 
landstalen netjes op de 
postzegels terug te vinden 
zijn, laat de Spaanse PTT 
het er mooi bij zitten, 
vindt de OM. En dat kan 
eigenlijk niet, in een tijd 
waarin aandacht voor de 
'eigen identiteit' groeit. 

De OM weet best dat 
PTT's zich soms proberen 
te verschuilen achter het 
excuus dat het vrijwel 
onmogelijk is om zegels 
te drukken die recht doen 
aan de 'taalgevoeligheid' 
van de burgers. Maar dat 
excuus gaat niet op, vindt 
OM: met een beetje goede 
wil kunnen er zegels 

worden ontworpen die 
wèl voor zoveel mogelijk 
mensen acceptabel zijn. 
En om die stelling te 
onderbouwen geeft de 
OM enkele voorbeelden 
van hoe je Spaanse zegels 
kunt ontwerpen die bijna 
niemand tegen de taal
gevoelige schenen zullen 
schoppen  zie hieronder! 

NIEUW BELGISCH 
POSTZEGELBLAD 

In België betaalde de 
stichting ProPost (te verge
lijken met de Nederlandse 
Stichting Filatelie) een 
subsidie aan postzegel
kringen die een tijd

= schrift uitgeven. Er werd 
S met punten gewerkt: 
^ wie een blad met veel 
^ filatelistische artikelen 
% publiceerde en een groot 
™ aantal leden had, kreeg 
S een hoog aantal punten 
2 en dus ook een hoge 
= subsidie. Die subsidie is 

. . . nu afgeschaft; in plaats 
lul daarvan krijgen alle leden 

van de bij de Koninklijke 
Landsbond der Belgi
sche Postzegelkringen 
aangesloten verenigingen 

Belgica ™̂ . 
2006 « ^ 

'•••4 Bruphila 
2006 

(die daarvoor een bijdrage 
van I euro per lid betalen) 
het 'Bondsnieuws Nieuwe 
Stijl', of beter gezegd 
het blad Bel̂ aphil in de 
bus. Het tijdschrift is in 
vierkleurendruk uitge
voerd en kan gebruik 
maken van een groot 

aantal medewerkers. 
Belflaphil belooft dus een 
mooie filatelistische 
publicatie te worden. 
Helaas mogen die 
verenigingen die aan de 
Landsbond het mini
mumbedrag betalen (der
tig euro, ook al hebben ze 
bijvoorbeeld honderd le
den) slechts dertig namen 
doorgeven van leden die 
het blad moeten ontvan
gen. De andere zeventig 
ontvangen dan dus niets. 
De remedie is simpel: als 
verenigingen al hun leden 
aanmelden  net zoals alle 
fatsoenlijke verenigingen 
die bij het maandblad 
Filatelie zijn aangesloten 
zijn plegen te doen  dan 
krijgen al die leden ook 
het nieuwe Beiaaphil. 

DELIRIUM
STEMPEL? 

Je komt soms wonder
lijke stempels tegen. 
Filatelielezeres Suzanne 
Matrosov uit Groningen 
stuurde ons dit prachtige 
exemplaar, dat op het 
eerste gezicht lijkt te 
zijn ingesteld door een 
enigszins in de olie zijnde 
postmedewerker. 

eurocent 3005 
~'"**<ftft<M>iMaiiw<it>iiiii^j.J 

LAATSTE NIEUWS: YVONNE VAN GENNIP 
ZOEKGEREDEN OP OLYMPISCH BLOKJE 

Vlak voordat dit num
mer van Filatelie ter 
perse ging, kregen 
we een brief van een 
trouwe lezer (naam bij 
de redactie bekend), die 
de volgende ervaring 
beschrijft: 'Als vertegen
woordiger behoort een 
balpen tot mijn vaste 
uitrusting. Maar wat te 
doen als je plotseling 
merkt dat je vulling op 
is? Zo spoedde ik me op 
de eerste zaterdag van 
deze maand naar een 
postagentschap in de 
Achterhoek dat geluk
kig ook de verkoop van 
schrijfwaren tot zijn 'da
gelijkse business' bleek 
te rekenen. Een mooie 
gelegenheid om meteen 
even te vragen of hier 
misschien nog het ge
zochte velletje Goin̂  Jor 
Gold (Olympische Win
terspelen 20o6, red.) 
te koop was. Meneer, die 
warm binnen een halfuur 
op, luidde het antwoord. 
Op mijn smeekbede om 
na te gaan of er wellicht 
ergens nog een exem
plaar te vinden was, 
vertelde de verkoopster 
mij dat ze er nog één in 
haar kassala had liggen. 
Daarvan had haar baas 
gezegd: Die is incompleet. 

die kan'k nie uerkoop'n. 
Wat bleek: op dat vel
letje zaten twee Ard
Schenkzegels in plaats 
van eenmaal Ard Schenk 
en eenmaal Yvonne van 
Gennip. Toen ik zei dat 
ik dat 'incomplete' vel
letje dolgraag wilde ko
pen, mocht ik me over 
dit toch wel heel aparte 
exemplaar ontfermen. 
Incompleet of niet  ik 
had nu in ieder geval 
iets. Bij navraag bij TPG
Post in Den Haag bleek 
me dat zich nog nie
mand met een dergelijke 
afwijking had gemeld.' 
Tot zover het relaas van 
onze lezer, die bereid 
bleek zijn 'incomplete' 
velletje te ruilen voor 
een compleet velletje 
van de redactie. Zodat 
we hier in Huizen be
schikken over iets exclu
siefs dat we graag onder 
al die andere trouwe 
lezers van Filatelie wil
len verloten. Een simpel 
briefkaartje naar het 
adres Klipper 2,1276 
BP Huizen en u dingt 
mee; zendt uw kaart 
uiterlijk op 15 april in, 
want we willen de naam 
van de gelukkige graag 
in ons nummer van mei 
bekend maken. 

goiliff for gold 
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NIEUW IN BELGIË: FEDERATIE VAN NATIONALE EN 
INTERNATIONALE POSTZEGELHANDELAREN 

In België is een nieuwe 
vereniging van postzegel-
handelaren opgericht: de 
FNIP. De afkorting staat 
voor Federatie van Nati
onale en Internationale 
Postzegelhandelaren. Het 
betreft een vereniging 
zonder winstoogmerk 
(vzw), een rechtsvorm 
die te vergelijken valt met 
die van een stichting in 
Nederland. 
De nieuwe vereniging 
is opgericht, zo laat het 
bestuur van de FNIP 
weten, 'omdat er in België 
behoefte bestond aan een 
vereniging die alle facet
ten van de postzegelhan-
del en het postzegelverza-
melen bevordert'. 
In een persbericht wordt 
een opsomming van de 
belangrijkste FNIP-doe-
len gegeven, waarvan de 

belangrijkste blijkt te zijn 
het behartigen van de 
belangen van de leden. 
Daarnaast wil de FNIP de 
postzegelhandel bevorde
ren en promotie bedrijven 
voor de filatehe en andere 
verzamelgebieden. Ook 
wil de organisatie fila-
telistische evenementen 
organiseren en publica
ties uitgeven. 
Aan handelaren-leden 
biedt de FNIP bepaalde 
faciliteiten, zoals gratis 

FNIP 

advertentieruimte in het 
blad NIPA Nieuws. Ook 
wil men een systeem 
opzetten waarbij men 
onderling informatie uit
wisselt op het gebied van 
dubieuze debiteuren. Het 
ligt in de bedoeling ook 
keuringen te verrichten 
en keuringscertificaten 
uit te geven 'aan een 
interessante prijs'. 
Een website, elektroni
sche nieuwsbrieven en 
een aantal andere, nog 
niet nader omschreven 
projecten staan op de ac
tiviteitenlijst van de FNIP. 
Er is een bestuur sa
mengesteld dat onder 
anderen bestaat uit Luk 
Vanduffel (voorzitter), 
Marina Abelshausen 
(secretaris) en Erico Roo-
sen (penningmeester). 
Meer informatie over de 
FNIP: Bordink 35, B-2170 
Merksem (België) of per 
e-mail: irifo(5)abelshausen.be 

FILA EDE: JUBILEUM 
IN DE PEPPEL 

Filatelistenvereniging De 
Globe afdeling Ede or
ganiseert op 21, 22 en 23 
april a.s. de jubileumten
toonstelling Fila-Ede 2006. 
In De Peppel in Ede stelt 
de zestigjarige vereniging 
420 kaders op met inzen
dingen in categorieën 2 
en 3, in de i-kaderklasse 
en in de propaganda-en 
jeugdklasse. Onder de 
noemer Filatelie en Cultuur 
presenteren diverse mu

sea uit Ede en omgeving 
zich op de expositie. 
Er wordt een scala aan 
filatelistische activiteiten 
georganiseerd en er is 
een groot aantal han
delaren aanwezig. Ook 
enkele gespecialiseerde 
verenigingen zijn present. 
Tijdens de expositie 
wordt de jaarlijkse Bert 
Langhorsttrqfee uitgereikt; 
de prijs gaat naar een 
nieuwe i-kaderinzending. 
Bezoekers mogen aange
ven welke inzending in 
aanmerking komt voor 

de publieksprijs. Verdere 
activiteiten: gratis taxa
ties, een workshop BBE, 
een speciale jeugdboek, 
een puzzeltocht over 
de tentoonstelling (met 
voor enkele honderden 
euro's aan prijzen!) en 
een catalogus. Er is een 
briefkaart verkrijgbaar 
met een persoonlijke 
postzegel waarvan de 
tab is voorzien van een 
originele perfin. Voor alle 
overige informatie: zie 
de rubriek 'Filatelistische 
evenementen'! 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In januari jl. plaatsten we 
een complete lijst met 
adressen van de vereni
gingen die bij 'Filatelie' 
zijn aangesloten; in febru
ari en maart meldden we 
u een aantal mutaties. 
In de afgelopen maand 
werd de volgende wijzi
ging in de lijst doorge
voerd: 

Rotterdam: 
PC Rotterdam; nieuw adres 
secretaris: J. Vellekoop, 
Transvaalhof 2, 2312 ZG 
Leiden. 

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

In Filatelie van oktober 
wordt de volledige lijst 
weer gepubliceerd. 

JUBILEUMVIERING; 
HET KAN OOK ANDERS 

Je kunt, als je als vereni
ging een mooi jubileum te 
vieren hebt, natuurlijk een 
al even mooie tentoon
stelling op touw zetten. 
Kost veel tijd, veel moeite 
en veel geld - en het is in 
een paar dagen voorbij. 
Voor verenigingen die 
hiervoor kiezen hebben 
wij de allergrootste be
wondering. Maar je kunt 
het ook anders aanpak
ken. Neem de afdeling 

Alphen aan den Rijn van 
de NVPV: daar kan dit jaar 
het zestigjarig bestaan 
worden gevierd. De ver
eniging doet dat met de 
uitgave van een speciale 
editie van Alphapost, het 
officieel cluborgaan. En 
wat voor een editie! Maar 
hefst 168 pagina's dik 
en gewijd aan het thema 
'Zestig jaar filatelie in 
Alphen aan den Rijn'. Het 
betreft een bundeling van 
de reeks artikelen die de 
heer H. Verschuur Hzn 
voor Alphapost schreef 
De bijdragen gaan voor 
het grootste deel over 
de postgeschiedenis van 
Alphen aan den Rijn, 
een onderwerp dat de 
ontvangers (verzamelaars 
uit Alphen aan den Rijn 
en omstreken, immers) 
bijzonder zal aanspreken. 
Of het boekje in de 'vrije 
verkoop' komt is ons niet 
bekend. Het e-mailadres 
van de secretaris van de 
NVPV Alphen aan den 
Rijn is pm.vdpoel(5)tiscali.nI 

FILATELIE DEELT THEMA 
MET BRIEVENBEURS 

Het is een bescheiden tra
ditie geworden: eenmaal 
per jaar staat Filatelie in 
het teken van een bepaald 
land of verzamelthema. 
Dit aprilnummer is ons 
speciale Bel̂ iè'nummer. 
Dat 'België' als centraal 
thema werd gekozen, 
hangt nauw samen 
met het feit dat ook de 
Brievenbeurs in Gouda 
- waarover straks meer 
- in het teken van dit ver-
zamelgebied zal staan. 
Een aantal auteurs was 
bereid het thema van dit 
aprilnummer gestalte 
te geven door bijdragen 
te leveren die geheel of 
gedeeltelijk aan België ge
wijd zijn. Dank gaat naar 
deze auteurs en in het 
bijzonder naar Rene'Hil-
lesum uit Roosendaal, die 
net als voorgaande jaren 
als coördinator voor de 
Belgiëbijdragen optrad. 

De Brievenbeurs dan: dit 
evenement, dat de nadruk 
legt op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaar-
destukken, literatuur en 
prentbriefkaarten, wordt 
dit jaar voor de dertiende 
maal gehouden, nu weer 
op de 'oude' (geheel ver
nieuwde) locatie. Sport
hal De Mammoet aan de 
Calslaan i in Gouda. 
Ruim 35 standhouders 
uit Nederland, België, 
Duitsland en Engeland 
zijn in Gouda aanwe
zig; ze bieden een grote 
verscheidenheid aan 
poststukken, stempels, 
postwaardestukken en li
teratuur. Ook is een groot 
aantal gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig. 
De filatelistische persver
eniging AIJP en Filatelie 
richten ook een stand in. 
De beurs, die bestemd is 
voor (beroeps)filatelisten 
en gespecialiseerde lief
hebbers, biedt volop mo
gelijkheden om nieuwe 
aanwinsten te verwerven 
en om informatie uit te 
wisselen. De toegang is 
gratis. 
In Gouda worden tal 
van speciale activiteiten 
georganiseerd. Op de 
beurs is bijvoorbeeld een 
officiële Belgische zegel 

te koop met een tabje dat 
een promotionele tekst 
bevat. De tab verstrekt 
alle essentiële informatie: 
Jaarlijb: urijda^ & zaterdag 
uoor Pasen - Sporthal 'De 
Mammoet', Gouda, Neder
land. De zegel is uitslui
tend in Gouda te koop. 
Ook leuk: iedereen die 
op zaterdag 15 april voor 
vier uur 's middags een 
Brievenbeurs-zegel koopt, 
maakt kans op een gratis 
vel van vijftien van deze 
zegels! 
De beursorganisatie stelt 
een verzendservice in, 
zodat u uw op de beurs 
ingeleverde brieven die 
met deze zegel zijn ge
frankeerd, vanuit België 
kunt laten versturen, 
zodat u een 'echt gelopen 
stuk' in handen krijgt. 
Filatelie is ook present 
op de beurs; het april
nummer (dit nummer 
dus) zal er actief worden 
verspreid. 
Er wordt verder een 
kleine tentoonstelling 
met verzamelingen België 
ingericht. Een vertrouwde 
verschijning op de beurs, 
het Belasting en Douane
museum uit Rotterdam is 
aanwezig en toont fiscale 
zegels van België tot 1920 
en een kleine selectie 
fietsplaatjes (meer over 
deze metalen fiscale 
zegels vindt u verderop in 
Filatelie!). 
Tot slot zal ook de 
stichting Pro Filatelie 
- net als in 2005 het geval 
was - een postzegelbeurs 
houden ten bate van het 
jeugdwerk in de boven
zaal. 
Voor alle duidelijkheid: 
de Brievenbeurs is geen 
ruilbeurs. Voor meer in
formatie en een uitgebrei
de routebeschrijving kunt 
u de website van de beurs 
bezoeken; het adres is 
u)U)U).bneuenbeurs.com 
De Brievenbeurs opent 
zijn deuren op de vrijdag 
en zaterdag voor Pasen. 
Op vrijdag 14 april is de 
beurs van 11 tot 17 uur 
open, op zaterdag 15 april 
van 10 tot 17 uur. 
Sporthal De Mammoet 
vindt u op de hoek van de 
Calslaan en de Burge
meester Van Reenensin-
gel/Groen van Prinsterer-
singel. 
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BARCODELOOS VEü 
IS HET UNIEK? 

Lang, heel lang geleden 
werd in Filatelie (dat toen 
nog Philatelie heette, met 
'Ph' dus) een artikel opge
nomen met de titel Kijk 
ook eens naar de achterkant. 
De titel vatte de inhoud 
heel goed samen, want 
het was de bedoeling van 
de auteur de lezer er op te 
wijzen dat niet alleen de 
voorzijde van een post
zegels en enveloppen uw 
aandacht verdienen, maar 
ook de keerzijde. 
Arend Spijkman leverde 
ons het bewijs voor de 
stelling dat het in de 
filatelie niet altijd om de 
voorkant behoeft: te gaan. 

Hij wist de hand te leggen 
op een blokje zelfkle
vende Decemberzegels 
dat een heel bijzondere 
achterkant heeft: in het 
witte vlakje ontbreekt de 
barcode! Aanvankelijk 
ging het om een vari
ant die alleen maar door 
Arend werd gemeld; 
inmiddels zijn zeven van 
deze varianten gemeld. 

MOLENZEGELS: KWESTIE 
VAN CIJFERS EN LEHERS 

GOEDE-DOELENZEGELS HELEMAAL NIET GOED, 
ZEGT INTERNATIONAAL POSTZEGELBULLETIN 

In 2005, zo laatTPGPost 
in een persbericht weten, 
werden bijna 200 miljoen 
kerst- en nieuwjaars
kaartjes verstuurd; dit is 
in lijn met eerdere jaren. 
Veel mensen hebben een 
steentje bijgedragen aan 
tien goede doelen door 
een Goede-Doelenzegel 
te plakken. In totaal zijn 
zo'n 15 miljoen Goede-
Doelenzegels geplakt. Dit 
leverde bijna 1.5 miljoen 
euro op voor de tien 
doelen, ruim 400 duizend 
euro meer dan vorig jaar. 
Is dat goed of niet? Nee, 
zegt Frans Rummens in 
het jongste nummer van 
IBNP (voluit International 
Bulletin Jor Netherlands 
Philately) en hij licht een 
en ander uitgebreid toe. 
De wijze waarop TPGPost 
dit project heeft opgezet 
is volledig non-transpa-
rant, schrijft hij. Hij wijst 
er verder op dat er bij het 
Goede-Doelenproject 
enkele sponsoren betrok
ken zijn die ook ontvan
ger zijn van een deel van 

het bijeengebrachte geld 
en dat is een verstrenge
ling van belangen. 
Frans Rummens windt 
zich verder op over het 
feit dat er nogal veel 
onduidelijkheid is over 
bepaalde aspecten van 
het Goede-Doelenpro
ject; zo deelt TPGPost 
mee dat een comité heeft 
bepaald, welke goede 
doelen profiteren van de 
opbrengst van de zegels. 
Frans: 'Wie zaten er in 
dat comité? Hoe werd dat 
comité gekozen? TPG 
vertelt het ons niet. Maar 
je zult het ons wel moeten 
vertellen, TPG, want het 
gaat hier om publiek 
geld, aflcomstig van het 
Nederlands publiek.' 
Rummens besluit zijn 
uit tien kritiekpunten 
bestaande betoog met de 
uitsmijter Stop this non
sense, TPG. You arejust not 
credible. Your act is not dean. 
('Stop met deze onzin, 
TPG. Je bent ongeloof
waardig. Wat je doet is 
geen zuivere koffie.'). 

Goede Doelen stamps and why TPG should stop It 

On NDvemb« 24 200S the new T?C Goede Doelen 
»tnini» appcBivd Goette Doelen translates to Good Purposes, but 
we might as vffll SSV "Chanty stamps or 'Benevolent' stamps 
The stamps were designed l»y Al]»n Ofoot and Julia Mullet it) 
different designs repeated Iwice to form a shcetlet of 20 1'hese 
are a vanauon on the December stamps, in that the> also have a 
denomination of 29 cl a discount of 10 ct provided one uses these 
stamps donicsucally for the mailing of Chnstmas uids and then 
only up and including January 6of the following year The stamps 

TROS-sponsored foundation Th 
programs This new foundation 
action So the TROS is both spon 
like hand in glove To make it 
certified and neither has It apptia 

S In the Nethedsnds there etrists 
stands for Central Bureau of I-urn 
already since 1925, its mam purp 

Hoe houd je een tweeling 
uit elkaar? Dat is vaak niet 
zo gemakkelijk. Anders 
ligt het met de tweeling
zegels die Nederland en 
China vorig jaar lanceer
den. Alleen al aan de 
waarde en de landsnaam 
kun je de - verder iden
tieke - zegels gemakkelijk 
uit elkaar houden. En er 
is nóg een (wat minder 
zichtbaar) verschil. We 
danken het aan Hans 
Rooijakkers uit Geleen 
dat we u dat verschil 
kunnen melden. Hans: 

'De grootste ontdekking 
doe je met de ultraviolette 
lamp. Op de Nederlandse 
versie lichten twee fos-
forbalken op, bij China 
is dat een cijfercode.' Als 
we in aanmerking nemen 
dat de fosforbalken op de 
Nederlandse zegels L-vor-

mig zijn, gaat het bij deze 
emissie dus om letters en 
cijfers. Hans Rooijakkers 
maakte zijn ontdekking al 
geruime tijd geleden be
kend in De Limburger, maar 
zijn vondst is interessant 
genoeg om 'm u nog even 
te melden. 

ZWITSERS KIEZEN ZELF 
HUN DVDP-POSTZEGEL 

In Nederland mochten 
we onlangs stemmen 
om er voor te zorgen dat 
het onderwerp van onze 
voorkeur in 2006 op een 
zegel terechtkomt. Na het 
tellen van de binnengeko
men stemmen bleek die 
voorkeur uit een goed-
vaderlands onderwerp te 
bestaan: Elvis. 
In Zwitserland doen ze 
het anders. De post daar 
neemt z'n eigen verant
woordelijkheid en bepaalt 

zelf welk onderwerp er op 
de zegels komt. Zo weten 
we bijvoorbeeld dat er be
gin december een emissie 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel zal 
verschijnen. Maar een 
beetje democratisch is 
Die Post toch wel: er mag 
gestemd worden over het 
ontwerp van de zegels. 
Op een speciale pagina 
van de site van Die Post 
kunnen de bezoekers aan
geven, welk van de zeven 
beschikbare ontwerpen 
ze 't mooist vinden. 

FIIATEUE IS OP ZOEK. 
MISSCHIEN NAAR U! 

De redactie van Filatelie is op zoek 
naar verzamelaars die een bijzonder 
verhaal te vertellen hebben. Misschien 
valt u wel in die categorie! Dat kan zijn 
omdat u iets unieks hebt ontdekt, een 
geheel eigen stijl van verzamelen hebt, 
maar bijvoorbeeld ook omdat u op 
een onverwachte plek een geweldige 
vondst heeft gedaan. 
Deed u op een rommelmarkt een 
filatelistische ontdekking? Kwam u 
op zolder bij een oudtante een heel 
kostbare postzegel tegen? Zette uw 
buurman oud papier aan de stoeprand 
en zag u daar wat negentiende-eeuwse 
brieven uit Mauritius tussen zitten? 
Dan is dat iets waar andere verzame
laars graag over willen lezen. Schrijf of 
mail de redactie en vertel ons zo kort 
mogelijk waarom er een verhaal in uw 
ontdekking, vondst of verzamelwijze 
zit. De redactie maakt vervolgens 
een selectie uit de binnengekomen 

reacties. De leukste, spannendste of 
opmerkelijkste verhalen komen in Fi
latelie terecht. Ook als uw ontdekking 
wat minder spectaculair is - maar wel 
interessant genoeg om aan anderen te 
laten weten - nodigen we u uit contact 
op te nemen. Of als u iemand weet 
die te bescheiden is om zich zelf te 
melden... 
U hoeft het verhaal niet zelf te schrij
ven, daar zorgen wij voor. Het redac
tieadres is Klipper 2,1276 BP Huizen. 
U kunt ook mailen: philatelie^tip.nl 

POSTZEGELVERENIGING POSTAUMAAT 
GEEFT EIGEN PORT-BETAALDZEGEL UIT 

Dat TPGPost Direct 
Marketin^-zegels in zijn 
assortiment heeft, lieten 
we u al weer geruime tijd 
geleden weten. We schre
ven destijds dat het een 
vrij dure zaak was, eigen
lijk uitsluitend geschikt 
voor grote bedrijven 
die hun post een zekere 
attentiewaarde willen 
geven. Maar wat blijkt: 
ook organisaties met 
een wat smallere beurs 
kunnen zich de DM-zegel 
veroorloven. We meld
den op deze site al twee 
verschillende DM-zegels 

van Postze^elhandel De 
Ruiter in Klaaswaal en nu 
is er ook een Nederlandse 
gespecialiseerde vereni
ging die met een mooie 
DM-zegel kan pronken: 
Postaumaat. De zegel, die 
werd ontworpen door 
Nicolien van der Keur, 
werd op 3 februari jl. bij 

MllifMMMMHlllki 

postzegelvereniging t 
• Postoumoot ] 

...: ' 
(i%(%0000 

DDDDl 
PORT t E T A A L D 

Postaumaat bezorgd. 
Uitgangspunt van het 
ontwerp was het omslag 
van het Postaumaat 
Bulletin. Er zullen zeker 
filatelisten zijn die de 
nieuwe DM-zegel in hun 
collectie willen opnemen; 
die verwijzen we graag 
naar Postaumaat (Simon 
Delfos, Chopinstraat 2 
3533 EM Utrecht, e-mail 
administratie@postaumaat.nI 
De kosten zijn twee euro 
voor een losse zegel en 
vier euro voor een strip 
van vijf exemplaren. 
Veelvouden hiervan 
zijn mogelijk en de 
genoemde prijzen zijn 
exclusief verzendkosten. 

mailto:administratie@postaumaat.nI


Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling met veel 
prachtmateriaal van Nederland+Kol. België, Israël, 
Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Luchtposten en 

topnummers van Zwitserland. 

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

Het Postzegelwarenhuis 
PostBeeld 
Grote wereldstock 
in meer dan 1000 
voorraadboeken! 

Winkel: Cronjéstraat 68, Haarlem 
Bij je thuis: www.postbeelcl.com 

PostBeeld verandert de wereld van de filatelie 

S C A N D I N A V I E 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAEROER-

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
littp://pzhronh.filasoft.nl 

Tel 

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

0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ 
E-mail pzhronh@bai t nl 

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

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

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

Op zaterdag 6 mei a s 
te Verzomelbeurs in Nunspeet. 

Sport- en Recreatiecomplex De Brake" 
aan de Oosteinderweg 19 te Nunspeet 

van 10 00-16 00 uur 

gratis buspendeldienst van/naar NS station 

wij entree Inlichtingen. 0341 25 61 63 vrij entree 

ZEER G R O T E VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN D IEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
G R A A G U W MANCOLUST 
I N K O O P V A N POSTZEGELS M U N T E N E N 
OUDE ANSICHTKAARTEN 

Postzegel-en Muntenhandel * * D e G l o b e " 
Nieuv^straat62, 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708, Postbank 908176 

^ ,^^ , Postzegel- en muntenhande l 

(l^M 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 REP.SURINAME 2005 

Port Betaald Zegels 
Zegels 1 t/m 21 compleet € 6 ,50 
Port Betaald FDC 
Pbz 1 t/m 9 compleet € 2 2 , 5 0 

hg@stampdealer.nl www.stampdealer .n l Jaargangen 

jaar 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

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 
30,00 

409,00 

Ned-
Antlll. 

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 
113,00 

1208,00 

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 
136,00 

1729,00 

Indo
nesië 

87,00 
56,00 
63,00 
64,00 
56,00 

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

1095,00 

Aland 
Alderney 
Ant i l len 
Aruba 
Aruba FOC's 
België 
Dui ts land 
Farcer 
Groenland 
Groot Br i t tannie 
Guernsey 
Isie Of Man 
Jersey 
Luxemburg 
Malta 
Nederland oavo - basis 
Nederland velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenr i jk 
Sur iname 
Uno New York 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Vatikaan 
Zwitser land 

Prliswiizigingen voorbehouden 

2004 

29,00 
30,00 

125,00 
23,00 
22,00 

110,00 
75,00 
63,00 
61,00 

135,00 
48,00 
89,00 
72,00 
34,00 
80,00 
60,00 
77,00 
71,00 
85,00 

148,00 
26,00 
36,00 
35,00 
55,00 
58,00 

2005 

35,00 
29,00 

113,00 
30,00 
34,00 

122,00 
92,00 
60,00 
77,00 

144,00 
57,00 
90,00 
83,00 
45,00 
75,00 
59,00 
69,00 
79,00 
75,00 

136,00 
25,00 
33,00 
38,00 
59,00 
57,00 

Bloemen lOw 16,00 
brugparen 33,00 
Haan 1w 1,30 
brugpaar 3,00 
Haan Blok 4,60 
Kon.Beatrix Blok 8,50 
Gebouwen 8w 8,50 
2x in vel (Brugpaar) 17,00 
v.Gogti 6w 6,00 
2x in vel (Brugpaar) 12,00 
v.Gogh Blok 5,00 
Otrabanda 4w 10,00 
2x in vel (Brugpaar) 20,00 
Fruit lOw 12,00 
brugparen 25,00 
WNF 4w 11,50 
2x in vel (Brugpaar) 23,00 
Kinderzegels 4w 7,00 
brugparen 15,00 
Kerstzegeis 4w 8,00 
brugparen i7,oo 
Muziek 6w 9,90 
brugparen 21,00 
Glas in Lood 3w 5,00 
brugparen 11,00 

Portokosten niet inbeq 

Vlinders 12w 22,50 
2x in vel (Brugpaar) 45,00 
Teddyberen 12w 22,50 
2x m vel (Brugpaar) 45,00 
Zeilschiepen 6w 13,00 
2x in vel (Brugpaar) 26,00 
Orchideeën 12w 19,75 
2x in vel (Brugpaar) 39,50 
UPAEP 2w 9,50 
2x In vel (Brugpaar) 19,00 
Blok UPEAP 8,20 
Vogels 12w 24,50 
2x In vel (Brugpaar) 49,00 
Kinderzegels 2w 6,00 
2x in vel (Brugpaar) 12,00 
Kinderzegels blok 5,80 
Treinen 2w 4,50 

Eerste Dag Enveloppen 
NEDERLAND 2005 

Spoorwegzegeis België 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

vel 
in carnet 
in carnet 
in carnet 
in carnet 

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

2001/2005 Totaal € 7 9 , 0 0 

Aanbieding 
Provincie - velletjes 
Postf r is in Garnets 
Compleet 12 stuks : 

'Mooi Nederland' 

€99.-
Provincie - velletjes gestempeld 
Alle 12 velletjes met onginele 
Provincie-Tour afstempeling' 
(in Gamets) €99.-

Complete set van 
10 Blokjes € 49.50 
Nijmegen en Nederland 
Nr 1 en 2. Apart verkrijgbaar 

Samen nu voor : € 3 0 . 0 0 

509 
510 

511a/b 
512a/b 

513 
514 
515 
516 
517 

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 voorraad) 

Serie "PROVINCIE" FDC's 
NVPH (catw € 63,50) 
alle 12 FDC's compleet € 3 2 . 5 0 
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SAMENSTELLING: ÏLEIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(ä)xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

DE PRODUCTIE VAN EERSTEDAGENVELOPPEN 
EN WAT ER ZOAL BIJ KOMT KIJKEN 

We zijn gewend dat bij de 
aanmaak van eerstedag
enveloppen gewoon de 
zegels gebruikt worden 
die de verzamelaar ook in 
handen krijgt. Dat bleek 
een enkele maal niet 
het geval te zijn. Bij de 
zakelijke, kleine rolzegels 
van 2002 en 2005 werden 
de drukbanen ongeslit 
door Joh. Enschedé naar 
Engeland gestuurd, waar 
ze door Walsall Security 
Printing van een 'andere' 
slittanding dan normaal 
werden voorzien voordat 
ze op de eerstedagenve

246 

loppen werden geplakt. 

Voor wat betreft de in de 
afgelopen jaren versche
nen eerstedagenveloppen 
met zegels uit de Decem
berzegel en Goede Doe
lenblokken, kwam Johan 
Schaminee uit Venray met 
de opmerkelijke con
statering 'dat de zegels 
toch wel erg mooi tegen 
elkaar aan zaten op de 
enveloppen'; hij kon zich 
niet goed voorstellen hoe 
men dat voor elkaar kreeg 
zonder dat de zegels 'uit 
elkaar vielen'. 

Vóór 2004 werd van de 
Decemberzegels vaak 
slechts een enkel exem
plaar op de eerstedagen
velop aangebracht. Maar 
nu: groepjes zelfklevende 
zegels die losgehaald 
moesten worden van het 
dragerpapier om er veer
tigduizend enveloppen 
mee te creëren, zonder 
dat de boel uit elkaar viel 
 zou Walsall daar aparte 
gadgets voor hebben 
bedacht, met zuignapjes 
of iets dergelijks? Je kunt 
je fantasie erdoor op hol 
laten slaan, maar de zin
nige vraag bleef onbeant
woord. 
Is het antwoord voor de 

meeste van deze eerste
dagenveloppen nog niet 
gegeven, voor de converts 
met de GoedeDoe
lenserie van 2005 is de 
oplossing gevonden! De 
simpele en tegelijkertijd 
geniale werkwijze was 
alleen maar mogelijk als 
de druk van de zegels 
en de productie van de 
eerstedagenveloppen in 
dezelfde handen zouden 
zijn  en dat was ook zo: 
alles werd immers bij 
Walsall vervaardigd! 
Wie heel goed naar de 
'slittanding' tussen de 
zegels in de twee blokken 
kijkt (zie de afbeeldingen 
hieronder; het gaat om 

details van blokjes van 6 
en 4 zegels) ziet dat de 
horizontale slit op één 
plaats is onderbroken; de 
verticale slit heeft zelfs 
twee onderbrekingen. An
ders gezegd: we hebben 
hier te maken met een 
aparte shttanding speci
aal voor de vervaardiging 
van eerstedagenveloppen, 
een syncopated tanding 
zoals ooit werd gebruikt 
voor de roltandingzegels 
uit de jaren '20 en '30 van 
de vorige eeuw. 

Dat wordt dus weer een 
aardig klusje voor de 
cataloguscommissie van 
de NVPH! 

BEATRIXZEGELS 2006 
(VERVOLG) 

Vrij onverwacht kwam 
eind februari de aankon
diging in Balienieuws 
9 dat vanaf 27 februari 
de hangblokjes met vijf 
Beatrixzegels van 0.3g 
euro niet meer te bestel
len waren. Een nieuw 
product, tienmaal 0.3g 
euro, komt ervoor in de 
plaats. Tot op heden is 
er nog geen blokje of 
boekje van die samenstel
ling opgedoken. De oude 
voorraad moet kennelijk 
eerst op... 
Voor verzamelaars is dit 
nogal lastig: de blokjes 
van vijf met cilinder
nummer W4 zijn nog 
niet overal verkrijgbaar 
geweest en dat, terwijl er 
toch al weer wat varianten 
in korte tijd gevonden 
zijn. 

= Een groot aantal ken
° merken zit bij elkaar in 
_. een zogenoemde'set van 
^ 3', waarbij de volgende 
% combinaties aangetroffen 
\^ zijn: 

2 13, ,  13+46,83, 
"■ 13+83,46, 13,46483,43 

13+43,, 43+83,,* 

Bij de in november 2005 
opgedoken variant van 
de zegel van i euro (op 
glanzend karton) leek er 
maar geen blokje te vin
den te zijn met een kras 
in het haar van de zegel 
op positie I (kenmerk 10, 
wel bekend van de variant 
'mat karton' van dezelfde 
zegel). Nu is duidelijk 
waarom: kijk naar de 
vorm van het cilinder
nummer '2'. Tegen alle 
afspraken metTPGPost 
in maakt Walsall toch 
nieuwe cilinders aan zon
der de cilinderaanduiding 
eveneens aan te passen. 

Beatrixzegels in 

Nr. 

ihBL oi6hg 

iHBL oi6hgi3 

iHBL oi6hg5i 
iHBL oi6hg43 
iHBL oi6hg46 
iHBL oi6hg83 

iHBL oi6hg82 
iHBL oi6hg84 

iHBL oi6hg26 
iHBL oi6hg44 

hangboekjes 

Eerste dag 

'?.12.2005 

Omschrijving Hecht Barcode Artikel
punten nummer nummer 

5x0.59 euro +7560 223102 
geen/open hangoog 
glanzend karton, cylindernummers W1W1W4W1 

sdp rechts van het hoofd plus een krasje iets hoger rechts 
(vaak verdwenen in de slittanding) op zegel 5 
verticale rode vlekjes tussen zegel i en zegel 2 
slittanding onderin rechts bij zegel 4 beschadigd 
slittanding linksonderin bij zegel 5 onderbroken 
hangoog heeft in de onderlijn net vóór het begin van de 
rechtervleugel een lichte deuk 
deuk onderin hangoog iets links in rechtervleugel 
hangoog heeft in de boog iets rechts van het midden 
een inkeping 
7e rilgat van links beschadigd 
slittanding rechtsonder zegel 2 en rechtsboven 
zegel 4 beschadigd HIMIIÉ 

W1 W1 W2 W1 W1 W1W2 W1 

*: geen 13? 

Ook bij elkaar in sets: 

26, 84,  26+84, , 

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


MODERNE KUNST [TIEN 
VOOR NEDERLAND] 2006 

De zegels 'Tien voor 
Nederland' zijn in 
ofFsetdruk uitgevoerd, 
op de nieuwe (sinds 
juli 2004 bij Walsall in 
gebruik zijnde) Müller

Martini rotatiepers. Deze 
pers drukt tien kleuren 
tegelijk; bij gelijktijdige 
schoon en weerdruk 
zijn dat vijf kleuren aan 
de voorzijde en vijf aan 
de zegelzijde. Van de 
gevonden kenmerken zijn 
er die niet in een vaste 
combinatie voorkomen 
met kenmerken op de 
zegelzijde. Het tabelletje 
toont de bekende ken

merken. Bij de nummers 
in de 50reeks gaat het 
om de zegelzijde; bij die 
in de 70reeks betreft het 
de buitenzijde. Los daar

van staan afdrukken van 
de Rotometrics Premium

machine waarmee de 
zegels worden 'getand'; 
die troffen we ook aan bij 
Beatrixhangblokjes. 
De drukvellen in het Mu

seum voor Communicatie 
 er is daar slechts een 
ondervel met zes naast 
elkaar geplaatste boekjes 
beschikbaar tonen 
aan dat de horizontale 

drukbaan eerst gehal

veerd wordt, waarna de 
afwerking op de Roto

metrics Premiummachine 
plaatsvindt. Enkele van 
de bekende kenmerken 
waren ook op de (halve) 
drukvellen terug te vin

den. De boekjes van het 
ondervel zijn genummerd 
van 712: kenmerken 
72 en 74 op positie g, 
kenmerk 71 op positie 12. 
De meeste kenmerken 
komen los voor; 72 en 74 
gaan samen op één boekje 
met 51; 54 gaat steeds 
samen met 73; 51 en 73 
komen ook los voor. De 
Rotometrics kenmerken 
21 zijn gevonden samen 
met 56; en 22 met 71. 

Moderne kunst  Nederland 

Nr. Eerste dag 

0 2 . 0 1 2 0 0 6 
IHB 051 

iHBo5i 51 
IHB 051 52 
iHB 051 53 

iHB 051 54 
iHB 051 55 
iHB 05156 
iHB 051 57 

iHB 051 21 
iHB 051 22 

iHB 051 71 
iHB 05172 
iHB 05173 
iHB 051 74 

Omschrijving Hecht Barcode Artikel
punten nummer nummer 

10x0.3g euro +44891 266701 
drukrichtmg L 6 

blauw boogje naast magenta plaatnummer Wi 
rode vlek achter de koe 
zwarte krassen in tekst  links van 'binnenland' en onder 
de tweede '6' van artikelnummer 
rode stip achter 'land in zegel i 
rode stip voor '2006' in zegel 10 
rode kras boven 'postcode' m aanhangsel 
rode stip onder 'adres' in aanhangsel "^Tli 
'ROTOMETRICS PREM' afdruk horizontaal over hangoog 
'cijfers' rechts van hangoog 

blauw gebogen kras links van barcode 
happen uit de bovenste bars van de barcode 
zwarte krassen links van de barcode 
blauw verticaal krasje rechts van 'Mooi Nederland'zegel 

J H | | M 

Tarieven brïevcnbuspost 
Binnenland 

^ropa  Priority 
ipa  Priority 
inefiwijiiging 

( 
T3|( 

Ml Cl 
(Dl (Ui m<\ 

Postcode: _ 'g^ 
uit 
■► uit = 

NIEUV\f p P H E T 
POSTKANTOOR 
28 APRIL: 'MOOI 
NEDERLAND' (VLIELAND) 

Waren de 'Mooi Neder

land'zegels van 2005 
met hun collageachtige 
aanpak al een bijzondere 
eend in de Nederlandse 
emissiebijt, van de aan

pak die voor dezelfde 
emissie in 2006 is geko

zen kun je stellen dat ze 
bijna 'barok' is. 
Niet dat dat negatief 
bedoeld is; integendeel, 
als alle tien velletjes aan 
het eind van het jaar naast 
elkaar worden gelegd 
moet dat een schitterend 
en rijkgeschakeerd beeld 
van een aantal Neder

landse plaatsen, dorpen 
en plekjes opleveren. 
Wat de zegels en blokjes 
vooral zo aantrekkelijk 
maakt is dat er zoveel 
op te zien is. En verder 
dat er een aantal visuele 
knipoogjes op te ontwa

ren valt. We schreven al 
eerder over de zich over 
alle tien blokjes uitstrek

kende jacht van een poes 

op een muis, maar daar 
blijft het niet bij. 
Neem het nieuwe velletje, 
gewijd aan Vlieland, dat 
op 28 april a.s. op het 
genoemde eiland en bij de 
CollertCiub in Groningen 
verkrijgbaar zal zijn; dat 
toont onder meer (en 

dat is  als we ons niet 
vergissen  een primeur) 
twee blote achterwer

ken, waarvan één met 
tatoeage. Vlieland is 
kennelijk een geliefd oord 
voor aanhangers van de 
Freikdrper Kultur, getuige 
de linkeronderhoek van 

het velletje. Maar ook de 
fotograferende lepelaar 
en de van kekke sport

schoenen voorziene haas 
mogen er wezen! 
Het velletje bevat weer 
vijf identieke zegels van 
39 cent. Op die zegel de 
al genoemde vogel, de 
inhoud van een goed ge

vuld picknickmand, een 
eilandbewoner of toerist 
die de veerboot Harlin

genVlieland enthousiast 
begroet en een huis in 
(waarschijnlijk) typisch 

Vlielandse stijl. Wat het 
blokje zelf betreft: de 
afbeelding hieronder 
houdt u wel even aan het 
werk. En voor diegenen 
die benieuwd zijn hoe 
het met die boze kat en 
het bange muisje verder 
gaat: het laatstgenoemde 
diertje zit helemaal rechts 
op de blokrand, tussen 
vogelpoot en duinpartij, 
terwijl de kat, c.q. poes 
zich verschuilt achter de 
linkerpoot van de promi

nent afgebeelde zeehond. 

« I 247 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

248 

BELGISCHE EMISSIES 
IN APRIL 2006 

Op 24 april verschij
nen in België de vol
gende emissies: 
- België in de Inter

nationale Sport 
- de Giro d'ltaiia 
- Kunst in België 

België en biljarten 
Op 24 april verschijnt 
een blok met twaalf 
zegels van 0.52 euro 
met prior, gewijd aan de 
prestaties van Belgische 
biljarters in de wereld. 
Na de Tweede Wereld
oorlog werden in totaal 
22 Belgische biljarters 
wereldkampioen. Dat zijn 
er teveel om in één keer 
op een blok met zegels 
af te beelden, vandaar 
dat dit nu in twee stap
pen gebeurt - veertien in 
2006, de rest in 2007. 
Rond een centrale 
afbeelding van Raymond 
Ceulemans in actie, de 
tekst Belgian International 
Sport Champions, een bil
jartbal en het logo van de 
biljartbond, zijn linksbo
ven en vervolgens tegen 
de klok in de volgende 
kampioenen geplaatst: 

- Clément van Hassel 
- Emile Wafflard 
- Jos Vervest 
- Laurent Boulanger 
- Raymond Ceulemans 
- Raymond Steylaerts 
- Jozef Philiboom 
- Paul Stroobants, 
Eddy Leppens en 
Peter Debacker 
- Frederic Caudron 
- Ludo Dielis 
- Léo Corin 
- Tony Schrauwen 

Alle zegels zijn ontwor
pen door MVTM (Myriam 
Voz en Thierry Martin), 
net als de eerdere sport-
blokken uit 2004 (Motor
sport) en 2005 (Judo). 
In België komen de 
eigentijdse sporters volop 
in beeld op postzegels. 
In Nederland zagen we 
weliswaar recentelijk 
twee schaatskampioe
nen op postzegels in 
actie, maar het aantal 
Nederlandse schaatskam
pioenen op Europees, 
wereld- en Olympisch 
niveau is zodanig dat 
dit het aantal Belgische 
biljarters op wereldniveau 
ongetwijfeld evenaart. 
Alhoewel; Raymond 

Ceulemans was in 2002 
al 35 keer wereldkam
pioen geweest, 48 keer 
Europees en 61 keer 
Belgisch kampioen! 
De blokken hebben drie 
kolommen met vijf, 
twee en vijf zegels. Het 
zegelformaat is nieuw, 
met een vermoedelijke 
perforatiemaat van ii'/^ 
(19 tanden horizontaal, 
13 tanden verticaal). De 
lange zijde komt overeen 
met de cilinderomtrek-
richting. De zegels in 
de middelste kolom 
hebben een volledig ge
tande priortab (5 tanden 
horizontaal, 13 tanden 
verticaal). Het scheerper-
foraat is aangebracht op 
de tweede Goebel-pers 
van de Zegeldrukkerij in 
Mechelen. De tanding 
loopt links en rechts in 
de blokrand door; boven 
en onder is er met één 
gat doorgeperforeerd. De 
paneelnummers staan in 
het midden van de onder
rand; rechts daarvan is de 
productbarcode geplaatst. 

La Vallonia lancia 
il Giro - Giro d'ltaiia 
Op 24 april komt een blok 
aan de loketten dat vijf 
priorzegels (rijen van 3 en 
2 zegels) bevat. De zegels, 
die een frankeerwaarde 
hebben van 0.52 euro, 
tonen als afbeelding 
een winnaar van de 
Italiaanse wielerronde 
Giro d'ltaiia. Het ontwerp 
is van Jean Libert. 
Dit jaar loopt de Giro van 
6 mei tot en met 28 mei; 
er wordt gestart in Wal
lonië - vandaar de uitgifte 
van deze zegel. De eerste 
vier etappes worden 
in België verreden: op 
6 mei Seraing-Seraing, 
op 7 mei Bergen-Char-
leroi/Marcinelle, op 8 
mei Perwez-Namen en 
op 9 mei Wanze-Hotton. 
Na een rustdag wordt op 
II mei een ploegentijdrit 
op Italiaanse bodem 
verreden: de etappe 
Piacenza-Cremona. 
De blokjes, die in 
rasterdiepdruk zijn 
uitgevoerd, hebben 
formaat 3 (27.66x40.2 
millimeter) en perfora-
tiemaat ii'li (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). Ook hier wijst 
de lay-out op druk op de 
tweede Goebel-pers (die 
met de scheerperforaat-
inrichting). 

Kunst in België 
Op 24 april verschijnen 
twee blokken met tien 
non-priorzegels (vijfmaal 
twee) van 0.65 euro, 
gewijd aan de Belgische 
kunstenaars Lambert 
Lombard en Léon Spil-
liaert. Elk blok bevat twee 
verschillende zegels (één 
versie per rij). De zegels 
zijn ontworpen door 
Ingrid Daenen. Zij ont
wierp postzegels in 2002 
('Rode Kruis') en 2003 
('Sociale samenhang'). 
Lambert Lombard leefde 
van 1506 tot 1566; dit jaar 
wordt dus zijn vijfhon
derdste geboortejaar ge
vierd. Hij was veelzijdig: 
schilder, graveur, arche
oloog, penningkundige, 
kunsthistoricus - kortom, 
een ideaalbeeld van een 
mens uit de Renaissance. 
Dit jaar wordt - en dat is 
voor het eerst sinds de 
achttiende eeuw - een 
overzichtstentoonstelling 
aan hem gewijd: Lambert 
Lombard, renaissanceschilder. 
De expositie, die de acht 
doeken van de Deugdzame 
urouiuen zal omvatten, 
wordt in zijn geboorte

plaats Luik gehouden: van 
21 april tot 6 augustus van 
dit jaar, in de Salie Saint 
Georges van het Museum 
voor Waalse Kunst aan 
Feronstrée 86 in Luik. 

Leon Spilliacrt werd op 28 
juli 1881 in Oostende ge
boren en overleed op 23 
november 1946 in Brus
sel. Hij geldt als een van 
de belangrijkste Vlaamse 
symbolisten. Hij liet zich 
kortstondig inschrijven 
op de kunstacademie 
in Brugge, maar raakte 
pas enthousiast na een 
bezoek, samen met zijn 
vader, aan de wereldten
toonstelling in Parijs van 
1900, waar hij werken 
zag van Jan Toorop, Fritz 
Hodler, Gustav Klimt, Au
brey Beardsley en Walter 
Crane. Via uitgeverijen -
onder andere de Brusselse 
uitgever Edmond Deman 
- kreeg hij contacten met 
schrijvers en zorgde hij 
voor de illustraties bij hun 
werk. Een eerste eigen 
tentoonstelling viel hem 
pas in 1922 ten deel, in de 
Brusselse galerie Centaure. 
Na de bevrijding, in 1944, 

werd in Brussel in het Pa
leis voor Schone Kunsten 
een grote overzichtsten
toonstelling van werken 
van Spilliaert georgani
seerd. In Oostenende, 
op de Zeedijk, staat een 
eerbetoon aan Spilliaert 
in de vorm van een 
sculptuur van Herlinde 
Seynhave, gebaseerd op 
het schilderij Duizehng. 

De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd, 
op de eerste Goebel-
pers, in formaat 3 
(27.66x40.2 mm). De 
perforatiemaat is ii'/^ (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal); de korte 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrekrichting. 
De blokken zijn in vier pa
nelen - 2 aan 2, tête-bêche 
- op de cilinder geplaatst. 
De perforatie loopt 
in de zijranden door. 
De bovenrand is niet 
doorgeperforeerd en in 
de onderrand is één per
foratiegat aangebracht. 
Op de onderrand is 
rechts de productbarcode 
geplaatst: +24887.'.'. 

Op de afbeeldingen zijn de aanrankehjk 
geplandeJfankcenuaarden uermcld; voor de 
juiste maarden, zie de tekst. 



S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE 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 (Nr 7883 Ansichtk) 

Aanvullende bladen 
l\lr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks € 5 , 3 0 
Nr 7873(Ans k 

per 10 stuks € 5 , 7 5 
Nr 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 5 , 7 5 

SRPE Testapparatuur 

i 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g 0 g g beschermcassettes informeer 
a l i r h bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Batersloot 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 

SBFE Signoscope 11 en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte Met de Signoscope het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

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

PERFOtron/C ""o^oo^A^ec, 
^^/? 

het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch electronische weg 

een absoluut zeker meetresultaat Voor 
[■W!^^^^^^^^^ de postzegels zonder een enkel gevaar, 
" • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ daar de zegel door het apparaat slechts 

optisch wordt bekeken 

PERFOfron/c nr. 9850 

€ 225,

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 75, excl. BTW, Indien er geen post
zegelhandel m de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,. 

POSTZEGELHRNDEL MOLENRERS UJERNER 

stationsstraat 50  3090 Ouerijse (België) 
Tel. + FaK : 0032 2 688 28 53 

Email: iu.molenaers@skgnet.be 
Bezoek na afspraak 

RRNKOOP  UERKOOP  SCHRHING 
Postzegelcollecties en brieuen 

België + Nederland + LUestEuropa + lUereld 

ORGRNISRTIE URN POSTZEGELUEILINGEN 
De hoogste prijs uoor uui postzegelcollectie 

URRRG ONZE GRRTIS PRIJSBROCHURES RRN 
Steeds een geuarieerd aanbod aan uoordelige prijzen 

Ueilingcatalogi op aanuraag beschikbaar 

mailto:iu.molenaers@skgnet.be
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UIT DE TREIN, 
IN DE AUTO 

Lezers van Filatelie kunnen raadsel oplossen 

j _ 

D O O R RENE H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

Nee, u krijgt van René Hillesum uit Roosendaal ditmaal 

geen afgerond artikel, waarin alles van begin tot eind 

is uitgezocht. De auteur roept u op, mee te helpen het 

verhaal te completeren en daarmee een boeiend stukje 

Nederland-België in kaart te brengen. Doe mee en ga op 

zoek naar adreskaartenl 

In de loop van de jaren heb ik 
voor mijn poststukkenveiling 
Sheraton aj Peel een flink aantal 
adreskaarten {Bulletins d' Expedi
tion) van Nederland naar België 
voorbij zien komen. Behoudens 
eventuele bijzondere franke-
ringen en/of stempels zijn dat 
absoluut geen zeldzaamheden. 
Adreskaarten zijn vaak rijkelijk 
voorzien van (transit)stempels 
en van postale- of douane
strookjes. Een stempel dat mij 
al jaren intrigeert en dat af en 
toe op adreskaarten voorkomt, 
is het stempel met het woord 
AUTO en een daarachter 
geplaatste lettercombinatie. 

Esschen centraal 
Als je een aantal van die kaarten Het Belgische grensstation Essen (vroeger. Esschen) 

STROOK ksn doofden 
g«adr»sto«rdo bahoudftn 

wordon. • 
COUPON pllul<lrod«t>cA4 

p>f lo d>tHnjt»ira. 
St*mptl van hat kantoor 

van alzandmg. 
Tlmbra du buraau d'origine. 

Adreskaart met stempel AUTO-FN (onder de aanduiding 'Adreskaart - Bulletin d'Expéditon'. 

tegenkomt en ze nader bestu
deert, zie je in ieder geval een 
aantal herkenningspunten. De 
kaarten die ik onder ogen heb 
gekregen, werden alle uitgewis
seld te Esschen (tegenwoordig: 
Essen), het grensstation van de 
spoorwegen aan de Belgische 
zijde, onder Roosendaal. Op één 
na hadden al deze adreskaar
ten een bestemmingsadres te 
Antwerpen. Het gaat altijd om 
kleine pakketjes. Het stempel 
AUTO + code komt in verschil
lende vormen en kleuren voor. 

Telegraaf 
Naarmate je iets dat onbekend 
is vaker tegenkomt, wordt de wil 
om erachter te komen wat het 
nu precies is steeds sterker Door 
logisch nadenken en vergelijken 
en interpreteren van het beschik
bare materiaal was ik er een aan
tal jaren geleden al achter geko
men dat de kaarten waar AUTO 
op stond in Esschen de trein 
verlieten en verder per auto naar 
Antwerpen werden vervoerd. 
Deze wetenschap gaf echter 
absoluut onvoldoende bevredi
ging: er stonden immers nog 
letters achter het woord AUTO. 
Wat ik tegenkwam waren de 
letters FN en later ook nog 
FNBT. Geen idee wat dat bete
kende. Ik heb het veel mensen 
gevraagd, maar niemand kon 
antwoord geven. Eén keer werd 
me meegedeeld dat FN Franco 
Noorderdokken zou betekenen. 
Voor de code BT was echter 
verder geen verklaring te vinden. 
De verklaring Franco Noorder
dokken klopt echter niet. Een 
paar maanden geleden heb ik 
eens geïnformeerd bij de oud-
medewerker van de Belgische 
spoorwegen en filatelist Etienne 
De Maeyer. Hij kwam met het 
idee dat de coderingsletters wel 
eens telegrafische verkortingen 
konden zijn! Maar waar de 
letters nu precies een afkor
ting van waren, wist hij niet. 
Toch bleek die tip van de 
telegrafische verkortingen de 
sleutel tot de verklaring! Internet 
deed de rest, en begin januari 
kwam ik na veel zoeken op de 
site van Paul Kevers, getiteld 
Telegrafische codes van Belgische 
spoorwegstations (uri: users, 
pandora, be/pk/codes. htm). 



Puzzel opgelost? 
Dankzij de genoemde site werd 
de puzzel duidelijk en kon half 
januari van dit jaar dit artikel 
worden afgerond. Etienne had 
gelijk: het zijn telegrafische ver
kortingen en wel die van de Bel
gische spoorwegtelegraaf! Ik heb 
meteen met Paul Kevers contact 
gezocht en per kerende email 
kreeg ik antwoord: Paul (die 
geen filatelist is) had de stem
pels met de tekst AUTO nog 
nooit gezien en hij was ook niet 
bekend met het vervoer per auto 
van Esschen, in plaats van verder 

per spoor. Wel gaf hij direct toe
stemming om van de gegevens 
op zijn site gebruik te maken. 
De twee op adreskaarten 
bekende verkortingen FN en 
FN BT konden feilloos uit de 
lijst van Paul gehaald worden: 

FN = Antwerpen Centraal en 
FN BT=AntwerpenDok
ken & Stapelplaatsen 

Maar hoe nu verder? 
Goed, dat de pakketjes per spoor 
werden aangevoerd te Esschen 
en voor een deel vandaar verder 

werden vervoerd per auto lijkt 
wel duidelijk. Wat ik zelf in de 
loop der jaren op mijn veilin

gen heb aangeboden kan als 
volgt worden samengevat: 

Tussen juni 1929 en sep
tember! 953: code F/V 
Tussen oktober 1953 en no
vember 1967: code FNBT 

Of bovengenoemde periodes 
naadloos op elkaar aanslui
ten, moet nog blijken. Net als 
of we ervan mogen uitgaan 
dat F/V in het najaar van 1953 
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Adreskaart met stempel AUTOFN BT. 

werd opgevolgd door FNBT. 
De adreskaarten die niet van een 
/AUTOstempel werden voorzien 
(maar wel via Esschen werden 
uitgewisseld) hebben een nu
meroteurstempel van de trein. 

Om dit fenomeen goed en 
compleet in kaart te brengen 
moet dus nog een aantal vragen 
worden beantwoord (zie hierna). 
Ik hoop dat de lezers van Filatelie 
hierbij willen helpen door de 
adreskaarten die ze in hun bezit 
hebben eens na te kijken. Mis
schien vinden we dan het ant
woord op de volgende vragen: 

 zijn er meer codes gebruikt 
dan alleen FN en FNBT? 

 heeft het vervolgvervoer per 
auto uitsluitend in Esschen 
plaatsgevonden, of zijn er 
ook andere grensstations 
bekend met/AL/TOstempels? 

 was er een bepaalde re
den om het ene pakket 
per trein en het andere per 
auto verder te vervoeren? 

 vermoedelijk werden de 
/AUTOstempels in Esschen 
geplaatst; maar is dat ook zo? 

De auteur van deze bijdrage 
hoopt op een ruime respons 
van de lezers! Helemaal 
kansloos is hij niet, want 
de bedoelde adreskaarten 
moeten in ruime mate bij de 
verzamelaars aanwezig zijn! 
Stuur uw reactie aan René 
Hillesum, Postbus 170, 4700 
AD Roosendaal, emailadres 
hillesum@filatelist.com. Als dit 
'lezersonderzoek' resultaat 
op levert, leest u dat natuur
lijk te zijner tijd in Filatelie. 

Foto's poststukken: 
René Hillesum Filatelie, Roosendaal 

ZIN IN EEN PUZZELTJE? 
DOE MEE EN WIN! 

Als u van puzzelen houdt en een 
kans wil maken op een filatelistisch 
aardigheidje, doe dan mee met onze 
Belgiépuzzel. De opgave is simpel, 
de uitwerking waarschijnlijk wat 
minder. De vraag luidt: aan welke 
gemeenten grenst de stad Antwer
pen (stand per i januari 2006)? 
Stuur uw oplossing aan Redactie 
Filatelie, Belgiépuzzel, Klippen, 
1276 BP Huizen (Nederland). 
Uit de goede oplossingen worden 
vijf prijswinnaars getrokken. Mocht 
niemand alle gemeenten vermeld 
hebben, dan ontvangen de inzen
ders met het grootste aantal juiste 
gemeenten een prijs. U moet uw 
oplossing uiterlijk 30 april a.s. op de 
bus doen om een kans te maken op 
een filatelistisch prijsje. De oplos
singvindt u in Filatelie van juni a.s. 

Adreskaart zonder AUTOstempel, maar met een numeroteurstempel van de trein. 

mailto:hillesum@filatelist.com
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BEROEMDE BELG 1 
Bij de Olympische Spelen 
vorige maand in Turijn 
heb je deze beroemde 
Belg vaak kunnen zien. 
Het is Jacques Rogge de 
achtste voorzitter van het 
Internationaal Olympisch 
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Comité (IOC). Hij werd 
op 16 juli 2001 gekozen 
als opvolger van Juan de 
Samarans. Rogge werd 
geboren in 1942 in Gent. 
Vroeger heeft hij ook 
zelf meegedaan aan de 
Olympische Spelen. Op 
de Spelen van 1968,1972 
en 1976 vertegenwoor
digde hij België bij het 
zeilen, maar hij wist geen 
medailles te behalen. Wel 
werd hij een keer wereld
kampioen. 

BEROEMDE BELG 2 
Michel Vaillant is ook 
iemand die in de groep 
Beroemde Belgen valt. 
Als je van stripverhalen 
houdt ken je hem vast 
wel. Vaillant heeft inmid
dels in meer dan 60 
albums zijn avonturen op 
het race circuit beleefd. 
In 1957 verscheen hij 
voor het eerst op papier. 
Vaillant "vader" is de 
Belgische striptekenaar 
Jean Craton. Het aardige 
van de strips is dat het 
verzonnen verhaal en 
de waarheid door elkaar 

ATOMIUM WEER OPEN 
Wie Brussel zegt denkt 
natuurlijk meteen aan 
Manneken Pis, maar 
er is nog een ander 
symbool dat bij Brussel 
hoort. Sinds 1958 staat 
er in Brussel een leven
groot ijzermolecuul (165 
miljard keervergroot). 
Het is beroemd gewor
den als het Atomium. 
Het werd bijna 50 jaar 
geleden gebouwd als 
tentoonstellingsruimte 
voor de grote Wereld
tentoonstelling die in 
Brussel gehouden werd. 
Het was de bedoeling 

BELQIE BEU.GIQUE 

dat het bouwwerk van 
buizen en negen bollen 
na zes maanden weer 
zou worden afgebroken. 
Daar is het nooit van 
gekomen, maar het Ato

mium was er de laatste 
jaren wel heel slecht 
aan toe. De constructie 
van And ré Waterkeyn 
werd een gevaar voor de 
omgeving. Van afbreken 

kon geen sprake zijn, 
want de Brusselaars 
konden zich geen 
stad meer voorstellen 
zonder Atomium. Dus 
ging men over tot een 
flinke opknapbeurt. 
Op 18 februari was het 
werk klaar. Nu staan de 
bollen weer te glim
men als nooit tevoren. 
Waterkeyn, die nog wel 
getuige was van de 
start van de restauratie, 
was inmiddels helaas 
overleden. Het plein bij 
het Atomium werd als 
eerbetoon naar hem 
vernoemd. 

lopen. Zo treedt in een 
van de albums de Ame
rikaanse president Bill 

GEEN FRANS 

De strijd tussen de 
talen is in België net zo 
oud als het land zelf. 

Clinton op en is ook de 
echte coureur Jacky Ickx 
regelmatig te zien. 

dat ook via de post tot 
uiting. In Antwerpen, 
waar ze Vlaams spre
ken, werden de stem-
pelvlaggen aangepast. 
Normaal was het zo dat 
er in de stempelvlaggen 
zowel een Nederlandse 

PERSOONLIJKE POSTZEGEL DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 

Op 1 en 2 april 
werd in Burgers' 
Zoo de Dag van 
de Jeugdfilate-
lie gevierd. In 
het volgende 
nummer van 
De Posthoorn zullen 
we daar uitgebreid op 
terugkomen. Voor het 
evenement werden 
enveloppen gemaakt met 
een TPC-stempel en een 
bijzondere persoonlijke 

postzegel. De envelop
pen zijn nog steeds te 
bestellen voor 2 euro 
per stuk. De kosten voor 
verpakking en verzending 
zijn: 1 - 2 enveloppen 60 
cent, 3-6 enveloppen 1 
euro, 7-14 enveloppen 1,5 
euro. Maak het bedrag 
voor de envelop(pen) en 
verzendkosten over op 
girorekening 558 776 van 
Penningmeester Filate-
listisch Jeugdwerk Ne
derland te Tilburg, onder 
vermelding van naam, 
adres en de gewenste 
aantallen. Je krijgt de 
bestelde envelop(pen) 
dan zo spoedig mogelijk 
toegezonden. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk 

; wijzigingen, ve 

ledenad minist 

Aria Sprangers 

telefoon: 0183 

verzoek aan de abonnees van De Posthoorn. 

randeringen in abor 

atie van De Postho 

, Provinciale w / ^No( 

- 40 39 52 

nementen, etc. graag doe 

ïrn: 

jnJ 128,4286 EE Aimkerk 

Alle adres-

rgeven aan de 

als een Frans tekst te 
lezen was. Uit protest 
werd het Franse deel 
weggehaald. We beel
den hier een voorbeeld 

teerde stempelvlag. Je 
ziet duidelijk onderin 
het vlak waar de Franse 
tekst had moeten 
staan. Het vlak is akelig 
leeg. 

MOOIE TELEGRAMMEN 

Wie eens iets anders in zijn verzameling wil, moet 
op zoek gaan naar Belgische telegrammen. Er zijn 
heel veel verschillende typen met mooie plaatjes, 
zoals het hier afgebeelde exemplaar. Er zijn afbeel
dingen voor allerlei thema's. Vraag er maar eens 
naar als je een volgende keer een beurs bezoekt. 
Voor een paar euro kan je er al een kopen. 
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België is onze 
buurman 

In België spreken ze 
twee talen. Kijk maar 
op deze postzegel: 
de naam van de stad 
staat er twee keer 
op. Eén keer in het 
Vlaams, en één keer 
in het Waals. 

Dat heerlijke 
bronwater 

Drink je wel eens 
Spa blauw? Dat 
water komt uit de 
bronnen van het 
stadje Spa. Op deze 
zegel zie je het 
stempel van deze 
oude stad. Al heel 
vroeger kwamen 
zieke mensen naar 
de stad Spa om daar 
in het bronwater te 
baden. Ze noemden 
dat"kuren", en ze 
werden er weer beter 
van. 

Drie landen 
In 1944 kwamen 
drie landen bij el

kaar: België, Neder
land en Luxemburg. 
Ze wilden beter met 
elkaar gaan samen
werken. Zo ontstond 
de Benelux. Het kan
toor van de Benelux 
staat in Brussel, 
de hoofdstad van 
België. 

Europa 

Niet alleen de Be
nelux zit in Brussel. 
Ook alle Europese 
landen van de Eu
ropese Economi
sche Gemeenschap 
vergaderen in Brus
sel. E.E.G. heet nu 
Europese Unie. 

Het koningshuis 

Ook België heeft 
een koning, hij heet 
koning Albert. Hij is 
getrouwd met konin
gin Paola. Zij heb
ben drie kinderen en 
elf kleinkinderen. Als 

Albert en Paola aftre
den, worden Filip en 
Mathilde de nieuwe 
koning en koningin. 

Belgisch Congo 

Vroeger hadden 
sommige Europese 
landen ook gebieden 
in andere delen van 
de wereld. 
België kreeg de 
macht in Afrika, in 
Congo. Dat land is 
tachtig keer groter 
dan België. Het was 
moeilijk om op zo'n 
afstand te regeren. 
Nu is Congo een 
onafhankelijk land. 

Het Ardennen 
offensief 
Dit was het laatste 
grote gevecht met 
de Duitsers in de 
Tweede Wereldoor
log. Het gevecht 
werd gehouden in 
de Ardennen, dat 
is het heuvelgebied 

van België. Er zijn 
enorm veel soldaten 
gesneuveld, zowel 
Duitsers als Ame
rikanen. Daarom 
staan er op deze 
zegel de woorden 
"Remember Bas-
togne". Bastogne is 
een stad midden in 
de Ardennen. Daar 
werd hard gevoch
ten. Daar vind je een 
museum over dit 
gevecht. 

Een Belgisch 
biertje 

Net zoals in Neder
land houden de Bel
gen van bier. Men 
dronk het bij vro
lijke en bij droevige 
momenten. Ook in 
België werd bier op 
de boerderij gebrou
wen. Pas later kwam 
er een bierbedrijf 
een bierbrouwerij. 
Ken jij Belgische 

biertjes? Ik wel! 
Verschillende land
schappen 
Ik ga graag naar 
België met vakantie. 
Weet je waarom? 
Kijk maar op deze 
zegels: België heeft 
heel veel verschil
lende gebieden. 
Hastière ligt in de 
Ardennen, dat zie 
je aan de heuvels. 
Moeskroen/Mous-
cron ligt vlak bij 
Antwerpen, in het 
vlakke Vlaaanderen. 

Natuurbehoud 
De Belgische kust is 
prachtig. Je hebt er 
allerlei oude stadjes 
en langs de hele 
kust gaat een tram. 
Die brengt je mak
kelijk op de plaats 
van bestemming. 
Op deze zegels zie 
je hoe belangrijk de 
Belgen hun strand 
en hun zee vinden. 
Voor de visserij, 
voor sport, voor 
zeevaart en voor de 
dieren. Houd de zee 
schoon, gelijk heb
ben ze! 

Een land verzamelen 
Zie je hoe leuk het is om een land te ver
zamelen? Bij een thema zoek je alles over 
één onderwerp. Als je een land verzamelt, 
krijg je van alles in je boek. Dat is ook erg 
leerzaam. 

Veel succes! 

(yvocA«^ vxvvw 
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BELGEN ZONDER TANDEN, 
MAAR MET RUGNUMMERS 
Postzegels zonder tanding zijn niet zo bijzonder. De eerste post
zegels werden allemaal ongetand uitgegeven. Ze wisten nog niet 
hoe ze de postzegelvellen moesten perforeren. 
Ook later gaf men nog geheel of gedeeltelijk ongetande zegels 
uit. In België hebben ze echter wel heel bijzondere ongetande 
postzegels en die hebben nog een rugnummer ook. "Wat is dat 
nu weer ?", zul je je afvragen. Ik ga je erover vertellen. 

Feest als er een nieuwe 
postzegel uitkomt 
Als er nieuwe postzegels 
uitkomen, maken de 
posterijen daar soms een 
feestelijke gebeurtenis 
van. Op de eerste dag 
van uitgifte w/orden al
lerlei belangrijke mensen 
uitgenodigd. Er w/orden 
toespraken gehouden en 
de aanwezige autoritei
ten krijgen zo'n nieuwe 
postzegel als geschenk. 
Soms een heel velletje, 
dan weer met een eerste-
dag-stempel, ook wel in 
een mooi etuitje. 

Aparte druk met nummer 
op achterkant 
In België pakken ze 
dat anders aan. Bij het 
maken van een nieuwe 
postzegel, wordt er een 
aantal gedrukt op onge-
gomd papier. Deze post
zegelvellen worden niet 
geperforeerd. Er worden 
tussen de 750 en 1.050 
exemplaren gedrukt en 
op de achterkant van elk 
zegeltje staat een num
mer. 

Hoe komen ze aan die 
nummers ? 
Voordat de nummers op 
de achterzijde worden 
gedrukt, maken ze bij 
De Post (de Belgische 
TPG) een lijst met alle 

belangrijke personen 
die zo'n eerste onge
tand exemplaar moeten 
krijgen. Daarbij zijn ook 
de genodigden voor het 
feest. Meestal moeten 
er tussen de 750 en 
1050 zegels worden 
uitgedeeld. Zijn er dan 
zoveel; belangrijke Bel
gen ? Nee ... De meeste 
bobo's ontvangen één 
exemplaar; maar hoe 
hoger je bent, hoe meer 
je er krijgt. Een minister 
krijgt er bijvoorbeeld 
meer dan een ondermi
nister. Ik heb me laten 
vertellen, maar ik weet 
niet zeker of dat juist is, 
dat de koning er bijvoor
beeld tien zonder tan
den krijgt aangeboden. 
Het hoogste aantal dat 
de andere belangrijke fi
guren kunnen krijgen, is 
vier. Deze vier-sterren-
autoriteiten ontvangen 
ze in de vorm van een 
blokje. 

De Dotatledlenst 
De ongetande Belgen 
worden verdeeld door 
de Algemene Directie 
Dotatiedienst van de 
Post. Als je nu weet 
dat de betekenis van 
dotatie, gift is, dan be
grijp je ook die geleerde 
naam. Ik heb eens met 
die dienst geë-maild en 
gevraagd of ik de lijst 
mocht inzien, maar 
daar begonnen ze niet 
aan in verband met de 
bescherming van de pri
vacy. Daar heb ik begrip 
voor. Ik vroeg ook nog 
of ikzelf een keer op die 
lijst mocht, dan kreeg 
ik ook zo'n postzegel 
met een rugnummer. 
Ook dat ging niet door. 
Ik ben kennelijk niet 
beroemd in België. 

Hoge personaliteiten 
De ongetande Belgische 
postzegels mogen niet 
worden gebruikt om op 
je post te plakken, er zit 
trouwens geen gom op 
de achterzijde, alleen 
die van voor 1950 zijn 
gegomd. 
Bij onze zuiderburen we
ten ze het allemaal nogal 
deftig te zeggen . "Ze 
worden door de postad-
ministratie verdeeld aan 
hoge personaliteiten en 
worden ook ambtshalve 
ongetande postzegels 
genoemd ". Naast de 
ongetande postzegel, 
krijgen ze ook nog een 
getand exemplaar. De 
belangrijke figuren die 
ze cadeau krijgen zijn 
werkzaam in de politiek 
(onder andere volksver
tegenwoordigers) of ze 
hebben een belangrijke 
baan op een ministerie, 
bij de provincie of bij de 
gemeente. De Dotatie-
dienst stuurt ook nog 
achtergrond informatie 
mee over de betreffende 
postzegel (s). 

In de stockboeken van 
een Belgische postzegel
handelaar 
Ik wilde toch graag een 
paar van die zegels heb
ben. Op een postzegel-

beurs vroeg ik ernaar bij 
een Belgische handelaar. 
Hij pakte een stockboek, 
waarin er een heleboel 
zaten. Ik was verbaasd. 
De beste man was toch 
geen hoge personaliteit. 
Hij heette Dirk en met 
die naam 
scoor je niet. 
Hij vertelde 
me dat een 
aantal van de 
mensen die 
deze zegels 
ontvingen 
er geen 
interesse 
voorhad. Die 
verkochten 
hun exempla
ren aan de 
handel. En zo 
waren ze in zijn stock
boek terecht gekomen. 
Zoals je weet verzamel 
ik onder andere ook de 
vogeltjespostzegels van 
de Belgische ontwerper 
André Buzin. Ik vind 
dat de zegels van deze 
kunstenaar, één van de 
mooiste langlopende 
serie frankeerzegels vor
men, die ik ken. Ik zocht 
dus bij die handelaar een 
paar exemplaren uit die 
ik in dit schrijfseltje aan 
jullie laat zien. 

Sommige verzamelaars 
denken dat de ongetande 
zegels daarom drukproe
ven zijn. Ik heb navraag 
gedaan bij De Post. Zij 
zeggen dat deze conclu
sie onjuist is. Het zijn 
dus geen drukproeven. 

1 1 1 

Rol resten 
Sommige ongetande 
zegels zijn op papier 
gedrukt dat verschilt van 
dat waarop de getande 
postzegels worden ge
drukt. In de postzegel
drukkerij in Mechelen 
hebben ze soms nog 
resten papier over van 
andere postzegels die 
ze moesten drukken. 
Deze restanten, die op 
een rol worden bewaard, 
noemen ze rolresten. 

Niet laten zien in een 
verzameling die moet 
worden gejureerd 
Waarom is dat nu zo 
belangrijk dat het geen 
drukproeven zijn? Som
mige verzamelaars willen 
die ongetande Belgen 
opnemen in verzamelin
gen die ze insturen op 
wedstrijdtentoonstellin
gen. Maar daarin mag je 
alleen maar materiaal la
ten zien dat door de pos
terijen is uitgegeven om 
het vervoer van de post 

te betalen (dus 
postzegels) 
n alles wat 

jebruikt is om 
de postzegels 
te vervaardigen 
ontwerpen en 

drukproeven). 
Omdat die on
getande zegels 
niet aan deze 
voorwaarden 
voldoen, mag 
je dus niet op
nemen in een 

verzameling die moet 
worden gejureerd. 

Daan Koelewijn 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maaralleen met 
bronvermelding. 
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ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
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iS Prior üEl Prior üG] Prior 
Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verzame
len deel 2. Het is uitge
geven door JFN en ge
schreven door een aantal 
deskundige verzamelaars 
die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoon
stellingen en optreden 
als jurylid. Het gaat over 
de manieren w/aarop je 
kunt verzamelen en over 
de vele soorten verza
melingen die er zijn. 
Het is een ideeënbus. In 
de Posthoorn halen we 
regelmatig wat van die 
ideeën uit het boek halen 
en geven die aan jullie 
door. Deze maand willen 
we het hebben over de 
vraag: 

Hoe vind ik een thema ? 
Het is duidelijk dat je 
eerst je thema zult moe
ten kiezen, voordat je 
echt kunt beginnen. Voor 
sommigen is dat geen 
moeilijke beslissing. Het 
is vanzelfsprekend dat je 
een onderwerp kiest dat 

je interesse heeft. Een 
verzameling is namelijk 
niet zomaar gemaakt, 
je zult daar een hele tijd 
mee bezig zijn. En dan is 
het natuurlijk wel prettig 
datje bezig bent met 
iets dat je interesseert, 
want anders verdwijnt na 
een tijdje toch het echte 
plezier. Om zo'n thema 
te vinden kun je je bij
voorbeeld afvragen: ben 
ik een dierenliefhebber? 
Wat doe ik graag in mijn 
vrije tijd? Wat vind ik op 
school de leukste vak
ken? Naar wat voor soort 
televisieprogramma's kijk 
ik het liefst? Ben ik graag 
in de natuur? Wat doe ik 
tijdens de vakanties? Wat 
wil ik later worden ? 
Zo kun je op het spoor 
komen van wat voor din
gen je boeiend vindt. En 
dan weet je ook in welke 
hoek je waarschijnlijk wel 
een thema zult kunnen 
vinden. 

(Uit ABC van het Postze
gels Verzamelen deel 2, 
biz. 14) 

MET DE HANDEN IN HET HAAR 

De postzegels van 
België staan bekend 
om hun kleurige 
ontwerpen en vrolijke 
afbeeldingen. Soms 
besteedt De Post ook 
aandacht aan gebeur
tenissen die^_. _̂,,. 
niet zo leuk 
zijn. Twee 
jaar terug 
werd de 
bevrijding 
van België 
herdacht. 
Het was 
toen 60 jaar 
geleden dat 
de Duitsers 
uit België werden 
verdreven. Dat was 
natuurlijk reden voor 
groot feest. Toch was 
er ook sprake van 
verdriet. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog 
zijn namelijk heel veel 
mensen opzettelijk 
gedood. Veel van deze 
onschuldige slacht
offers (6 miljoen!) 
waren joods. Een van 

de her
denkings
pos t-
zegels 
besteedde 
aandacht 
aan deze 
slachtof
fers. We 
zien een 
gevan
gene 

die letterlijk met de 
handen in het haar 
zit. Hij is heel verdrie
tig en wanhopig. Een 
postzegel om even stil 
van te worden. 

WIST JE DAT... 

...men in België drie 
ofiRciële talen heeft? Op 
vrijwel alle Belgische 
postzegels staan 2 
iandsnamen vermeld: 
België in het Nederlands 
en "Belgique" in het 
Frans. Dat komt omdat 
België eigenlijk uit 2 
grote delen bestaat. In 
het noordelijke deel dat 
grenst aan Nederland 

en dat men Vlaanderen 
noemt spreken de men
sen Nederlands/Vlaams. 
In het zuidelijke deel 
dat aan Frankrijk grenst 
spreekt men Frans. In 
1997 verschijnt er in 
België een postzegel die 
de aandacht vraagt voor 
de mooie natuur in de 
"Oostkantons", dat is 
een gebiedje dat grenst 
aan Duitsland en waartoe 
de gemeenten Eupen, 

Malmédyen Sankt-Vith 
behoren. In die streek 
spreken de mensen 
voornamelijk nog Duits. 
Dat is de derde officiële 
taal van het land. En dus 
werd er een derde taal op 
die mooie postzegel ge
zet, namelijk "Belgien". 
Dit is nog enkele keren 
meer gebeurd, maar 
normaal zie je maar twee 
talen op de Belgische 
postzegels. 

1 y^uk^K ^ .̂̂ '"-*^ 
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FILATELISTISCHE LINK 
Ben je door dit thema
nummer enthousiast 
geworden over Belgische 
postzegels? Surf dan 
eens naar de website van 
de Belgische post www. 
philately.post.be Daar 
kun je de nieuwste post

zegels bekijken, maar 
ook die van voorgaande 

jaren, je vindt er ook een 
uitgebreid overzicht van 
ander fllatelistisch mate
riaal, zoals briefkaarten 
met stripfiguren en van 
de Olympische Winter
spelen. 

INTERNATIONALE IN BRUSSEL 

In het najaar gaan 
we met zijn allen 
naar Brussel. Van 
10-16 oktober wordt 
daar namelijk de 
grote internationale 
postzegeltentoon
stelling voor de 

• jeugd gehouden. 
• Reken maar dat dit 
• een groot postzegel-
, feest gaat worden 
• dat je niet mag 
• missen. Er zullen 
• ook Nederlandse 
• inzendingen te zien 

f PUZZEL APRIL 
Dit IS een puzzel voor 
iedereen die De Post
hoorn leest, junioren 

senior! We laten 3 fragmenten 
zien van Nederlandse postze
gels. Welke postzegels zijn het? 

^K^~ tiede^ini^. 

i f c ; , i ^ ^ 
Schrijf de NVPH-nummers op 
en stuur deze in een fllatelistisch 
gefrankeerde envelop naar de 
redactie van De Posthoorn, 
De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vermeld ook naam en adres. 
De antwoorden moeten voor 
15 mei 2006 binnen zijn bij de 
redactie. Onder de goede inzen
dingen verloten we een Mooi 
Nederland-velletje 2005 

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

http://philately.post.be
http://www.stampkids.org


BIJZONDERHEDEN BIJ DE 
BELGISCHE EXPRESPOST 

Snelle bezorging was op vele manieren mogelijk 
D O O R A D A M V A N DER L I N D E N , H I L V A R E N B E E K 

De eigenlijke Belgische expres
dienst, zoals we hem nu nog 
kennen, komt voort uit de wet 
van 29 april T868; de dienst 
trad in werking op i novem
ber i868. Aanvankelijk werd 
de dienst uitsluitend door de 
posterijen uitgevoerd. Vanaf i 
mei 1874 werd de expresdienst 
gezamenlijk uitgevoerd door de 
posterijen en de telegraafdienst 
(beide vielen onder hetzelfde 
ministerie). In de grote steden 
Brussel, Antwerpen, Cent en 
Luik werden expresbestellingen 
binnen de stad direct uitgevoerd 

Poststempel 

Ook in vroeger jaren was tijd geld. In sommige gevallen 

was er dan ook de behoefte, post met de snelste 

mogelijkheid te vervoeren. In de nu volgende bijdrage 

wordt aandacht besteed aan een aantal bijzonderheden bij 

de Belgische exprespost; het artikel is geïllustreerd met 

een aantal interessante post(waarde)stukken. 

door bestellers van de telegraaf
dienst. Voor het voldoen van het 
expresrecht moest een telegraaf
zegel ter waarde van 25 centimes 
worden geplakt. Vanaf i maart 
1883 werden expresbestellingen 
uit andere plaatsen, met bestem
ming de vier genoemde grote 

\^'^/MrK M 
/ ' ^ ■ >' 'S 

werd deze dienst uitgebreid met 
een tiental andere steden. 

Op 1 december 1887 werd de 
expresdienst opnieuw ingericht. 
Het principe werd nu: 'zo snel 
mogelijk naar het kantoor van 
bestemming', zonder met een 
postzak te hoeven worden 
vervoerd. Telegraafeegels werden 
uitsluitend nog toegestaan op 
'in de bus gevonden' expresstuk
ken. De telegraafeegels werden 
per 1 januan 1904 afgeschaft. 
Exprespost kon worden aan

1. Het gebruik van tel^raaf
zegels bij exprespost 
De eerste (achthoekige) 
telegraafeegels werden op 7 
januari 1866 uitgegeven voorde 
frankering van telegrammen. 
Ze werden vanaf 1874 gebruikt 
op expresstukken. De telegraaf
dienst was nauw verbonden 
met de expresdienst; immers, 
telegrammen moesten ook snel 
worden bezorgd. 

2. Het gebruik van een speciale 
telegramexpreskaart 
Op 15 mei 1912 werd een 
teiegramkaart met ingedrukte 
waarde uitgegeven tot en ten be
lope van 30 centimes, zijnde het 
tarief tot 15 woorden. Deze kaar
ten werden na gebruik vernietigd 
door de postadministratie. Deze 
telegramkaarten mochten in het 
binnenland worden gebruikt als 
aangetekende of expreskaart. 
Voor beiden was het tarief 5 
centimes voor de kaart en 25 

R| 

Zeshoekig treinstempel 

EXPRESS . ^ 
Liege (St. alles), 28 maart igg6. Brief gefrankeerd met alleen telegraafzegels, 
lokaal verzonden binnen Liège. Tarief: Brief tweede gewichtsklasse 20 centimes, 

expresrecht 2$ centimes. 

Telegraafitempel 

Achtkantig treinstempel 

Steden, eveneens uitgevoerd 
door de telegraafdienst. De fran
kering hiervan mocht geschieden 
door gewone postzegels. In 1885 

geleverd bij telegraafkantoren, 
spoorwegkantoren en gewone 
postkantoren. Afstempeling, zo
wel bij vertrek als bij ontvangst, 
vond Dij telegraafkantoren plaats 
door een achthoekig stempel 
(vele verschillende uitvoeringen), 
bij spoonwegkantoren door een 
rechthoekig stempel (eveneens 
vele verschillende uitvoeringen) 
of een zeshoekig stempel. Bij 
postkantoren werd er afgestem
peld met het normale, ronde 
stempel. Bij gemengde kantoren 
waren diverse soorten stempels 
aanwezig, die door elkaar wer
den gebruikt. Hiernaast enkele 
soorten stempels als voorbeeld. 

centimes voor het expres of aan
tekenrecht. In dit geval moest de 
tekst Teiegramkaart worden door
gehaald en van de juiste tekst 
worden voorzien. Van 1912 tot 
1914 werden 24.500 kaarten ver
kocht. Tijdens de plundering van 
de Zegelwerkplaats gedurende 
de Eerste Wereldoorlog werd een 
aanzienlijk aantal kaarten ge
stolen. De kaarten werden op 15 
oktoben9i5 ongeldig verklaard. 

3. Doorzending per expres 
Post die moest worden door
gestuurd, bijvoorbeeld wegens 
een adresverandering, kon gratis 
opnieuw worden verstuurd, mits 



aan de minimumti)d van door
sturen werd voldaan Bij doorstu 
ren per expres moest (opnieuw/) 
het expresrecht worden betaald 
omdat de expresbesteller feitelijk 
een nieuwe bestelling moest 
uitvoeren 

4. Remis a la poste / ter post 
afgegeven 
Indien exprespost onvoldoende 
of onjuist was geadresseerd, 
bestond de mogelijkheid het 
betreffende poststuk over te dra
gen aan de posterijen Dit kwam 
voor als de expresdienst met bij 
machte was (sneh de exprespost 
te bestellen Omaat de post 
bijna deur aan deur werkte, was 
de kennis van namen en adres
sen daar veel groter dan bij de 
expresdienst Uiteraard kwamen 
in België de strookjes voor in 
het Frans, het Nederlands en in 
beide talen 

5. Trouve a la boite/ 
in de bus gevonden 
Een stempel met de tekst Trouiie 
a la botte / In de bus eevonden 
werd op het poststuk geplaatst 
indien een expressepoststuk 
in de postbus werd gegooid, 
in plaats van afgegeven aan 
het loket Dit stempel gold als 
een excuus voor een eventuele 
(te) late bestelling Immers, de 

postbus kon juist voordat het 
poststuk erin werd gedeponeerd 
Zijn gelicht, het stuk moest dan 
wachten tot de volgende lichting 
Zodoende konden reclames op 
een te late bestelling worden 
weerlegd Het stempel komt zo
wel enkeltalig als tweetalig voor 

6. Afetandsrecht voor expresse

bestelling buiten de bestelkring 
Het reguliere expresrecht was 
toereikend tot een afstand 
van twee kilometer buiten de 
bestelknne van het bestellende 
post of telegraafkantoor Als de 
bestemming buiten deze marge 
van twee kilometer viel, was 
extra expresrecht verschuldigd, 
afhankelijk van de afstand 
Dit tanef kon worden verhoogd 
met een toeslag voor slecht 
weer Men kon dit extra recht 
op twee manieren voldoen, na
melijk vooraf (door het plakken 
van voldoende postzegels) of 
achteraf (per kwitantie, door de 
geadresseerde te voldoen) Van 
een betaling achteraf zijn nau 
welijks stukken bekend, omdat 
de kwitantie 'op zichzelf stond' 
en er meestal geen aantekening 
op het poststuk werd gemaakt 
De verklanng en uitleg van de 
tarieven staan vermeld bij het 
betreffende poststuk 

CARTK po«a^** 

REMIS A LA POSTE 
l'aUresse €tant inexnci 

■i i J i iASl iM^ 
Bruxelles Nord 21 december ic)26 Exprespostkaart ter post afgegeven wegens 

een onjuist adres Tanef postkaart jo centimes expresrecht i Franc Cezien het 
aankomststempel van 21 december 1926 en het bestellerstempel linksboven is de 

actie van de post geslaagd 

Bruxelles s 12 Augustus 1S97 Postkaart vervoerd per expres van een postkantoor 
naar een Uempostkantoor Tarief postkaart 5 centimes expresrecht 25 centimes 

Zeshoekig aankomststempel van Waterloo Tweetalig stempel 
Trouvé ö la bofte / In de bus gevonden' 

■urn 

iiltranol l»s««i«u par \vt IUWSB poifi 

Antwerpen 28 mei igi2 Expreskaart verstuurd naar Brussel volgens de voor 
schriften zoals op de kaart vermeld De kaart was binnen twee uur ter plaatse {tijd 
in de stempels) Tarief Postkaart binnenland 5 centimes expresrecht 25 centimes 

Gentbrugge 2j maart iSgg Expres postkaart met bestemming Brussel 
Daarna doorgestuurd naar Auderghem waarvoor opnieuw 25 centimes expresrecht 

moest worden betaald Het tanef voor de postkaart (5 centimes) behoefde met 
opnieuw te worden voldaan 

REMIS k Ik POSTE 
TadresBe étant mexaote 

OQ insaffisaote«, 

TER POST Afp|6£ïFN 
wegens oiH 1 

Brussel Zuid 26juliTg20 Exprespostkaart ter post afgegeven wegens onvolledig 
of onjuist adres Tarief postkaart 70 centimes expresrecht 50 centimes Cezien 

de stempels en het strookje met de strekking onbekend onbestelbaar en terug 
afzender is het de post ook niet gelukt de postkaart te bezorgen 

C^f £t<. ft^^mH^̂  ) y,^SW«>^^ i ^ 
Th t ivirptittff Imrffhiialil trardrv. 

2S7 
Bruxelles 5 12 maart iSg6 Postkaart per expres verzonden met bestemming Stam 

bruges (achthoekig telegraafstempel) Tarief binnenlandse postkaart 
5 centimes expresrecht 25 centimes Franstalig stempel Trouvé a la botte 

Aankomst op dezelfde dag als bij vertrek 



Aanvullend expresrecht vooraf betaald. 
Ypres, 29 november 1900. Brief per expres verstuurd van het telegraafkantoor Ypres 
met bestemming Moorslede. Tarief: Brief van is tot 30 eram 20 centimes (dubbel 
tarief), vast expresrecht tot 2 kilometer buiten de bestelkring 2$ centimes. Toeslag 

voor bezorging buiten de bestelkring van 2 kilometer: van 3 tot 5 kilometer 2$ centi
mes per kilometer, is 75 centimes. Totaal 1.20 Franc. Het 'bedienende kantoor' was 

het treinpostkantoor van Moorslede (stempel op achterzijde). 

r-.i. 

iFj 
; Siubiäur gell j-DactóSs. 

H9ppj„-i.ieB-lea Beasart,. 

Ai/ 

Aanvullend expresrecht achteraf betaald. 
Mechelen, i8 oktober igiy. Brief aangetekend/per expres verstuurd van het 

postkantoor van Mechelen met bestemming Heppignies bij Ransart. Heppignies 
had zelf geen postkantoor Tarief: brief tot 20 gram 1$ centimes, aantekenrecht 

25 centimes, expresrecht tot 2 kilometer buiten de bestelkring eveneens 2$ centimes. 
Totaal 65 centimes. 

Bruxelles 
(Nord), 
8 februari i8gg. 
Kaartbrief per 
expres verstuurd 
met bestem
ming Gosselies. 
Tanef. Kaartbrief 
10 centimes, 
expresrecht 
2$ centimes. 
De kaartbrief 
werd op 
6 februari i8gg 
na 21.00 uur in 
de postbus van 
de tram gede
poneerd (laatste 
buslichting) en 
in het koetshuis 
gelicht om 
7 uur de volgen
de dag. Binnen 
een uur werd 
de kaartbrief 
verstuurd vanaf 
telegraafkan
toor Bruxelles 
(Nord). 

Aanvullend expresrecht vooraf betaald 
Cand (Entrepot), 14 augustus 1904. Bnefper expres verstuurd van het telegraaf

kantoor Cand (entrepot) met bestemming Middelkerke. Tanef: Brief van 30 tot 45 
gram 30 centimes (drievoudig tarief), vast expresrecht tot 2 kilometer buiten de 

bestelkring 25 centimes. Toeslag voor bezorging buiten de bestelkring van 
2 kilometer: van 3 tot 5 kilometer 25 centimes per kilometer, is 75 centimes. Indien 
de afstand verder was dan 5 kilometer, was de toeslag 20 centimes per kilometer 
De afstand bedroeg tussen 10 en n kilometer zodat nog eens 1.20 Franc verschul

digd was (zesmaal 20 centimes). Het totaal is 2.50 Franc. 
NB. De afstand werd berekend vanaf het 'bedienende kantoor', in dit geval het tele
graafkantoor van Ostende (station). Stempel en tariefberekening op de achterzijde. 

WÊm/' ^ , 

Achterzijde van de brief met daarop gei.chreven cinquant centimes ä payer au fac
teur'. Het bijkomend expresrecht voor bestelling buiten de bestelkring was 2$ cen
times per kilometer Dat wil zeggen dat er 50 centimes extra aan de besteller is 

betaald voor een afstand van twee kilometer buiten de bestelkring. Het bedienende 
kantoor was Ransart, zie het stempel. 

CARTE t 

POSTI 

Bruxelles (Midi), 22 maart 1927. Postkaart verstuurd van het treinpostkantoor 
Bruxelles-Midi met bestemming Morlanwelz. Gezien het stempel 'TRAM' was het 
bedoeling dat de kaart voor extra snelheid per tram werd verstuurd. De toeslag van 
jo centimes is echter niet betaald, zodat de kaart werd 'getaxeerd', zie de letter 'T' 
linksboven Deze heffing is echter niet geëffectueerd. Tarief postkaart binnenland 

25 centimes, expresrecht }o centimes. 



7 De inzet van trams bij bezor
ging van exprespost 
Vanaf 1 novemberigaö tot 
7 april 1929 was het mogelijk 
om exprespost binnen of 
vanuit Brussel per tram te laten 
vervoeren. De toeslag hiervoor 
was 30 centimes. Dit tramver
voer was vanuit een zevental 
(telegraaf) kantoren mogelijk. 

«OCIÉTÉFRAN^AISR DB TRANSPORTS 

GONDRAND FRÈRES 
■ OCl iT i ANONVMS 

BRUXELLES 
OUAI OU COMMBNCE. 7 

Er zijn momenteel zes verschil
lende TR/AMstempels bekend. 
Al voor 1900 was een postbus 
aan een tram bevestigd waar 
men post in kon deponeren, 
onafhankelijk of er exprestoe
slag voor vervoer per tram was 
betaald. Dit moest worden 
aangegeven op het poststuk of 
bij aanlevering aan het loket. 

E X P R E S S , 

JIonBieur I e Chef de Stat is i f , 

fle e t h 

CEARI35ROI8TO, 

Brussel 4B, 4 augustus 1927. Brief per expres verstuurd vanuit het postkantoor 
Brussel 4 met bestemming CharleroiSud. Tarief, brief tot 20 gram ^o centimes, 

expresrecht 1 Franc, toeslag voor vervoer per TRAM, ^o centimes. Totaal: 1.80 Franc. 

ISPOtOBESTELllHG 

' ^ ' ^ ^y ^ C ^«Äi /C 

~ r  T 
K "'"a f 44 

Uccle, 30 apnligjK^Bnqkaart met ^stemming BrêdaTfanef. bnqkaart 1 Franc, 
Aantekenrecht 1.75 Franc, Bericht van ontvangst 175 Franc, Expresrecht ^.^o Franc. 

Totaal: 8.00 Franc. 

PAR AVION 
PER VLIEGTUIG 

BrusselLuchthaven, 25 november igj6. Brief met bestemming Parijs. 
Tarief: brief tot 20 gram 1.75 Franc, luchtrecht 50 centimes, expresrecht 3.50 Franc. 

Totaal 5.75 Franc. 

8. Kwitanties per expresse 
Behalve met het bezorgen van 
de post hielden de posterijen 
in België zich ook bezig met 
het innen van kwitanties en 
handelswissels. Als extra service 
was het mogelijk kwitanties 

met spoed te innen, waarvoor 
het voor poststukken geldende 
expresrecht moest worden 
betaald. In de periode van i mei 
1874 tot 15 december 1919 was 
dit 25 centimes. 

g. De expreszegels 
van 19291932 
Tussen 25 februari 1929 en 1 juni 
1932 werden zes postzegels 
uitgegeven die specifiekT)estemd 
waren voor expreszendingen, 
zowel met binnenlandse bestem
ming als bestemmingen in het 
buitenland. Het betrof: 

1.75 Franc: binnenlands expres

recht; 
2.35 Franc: binnenlands expres

recht inclusief een 
brief tot 20 gram van 
60 centimes; 

2.45 Franc: binnenlands expres
recht inclusief een 
brief tot 20 gram 

mm 

van 70 centimes na 
de tariefsverhoging 
op i decern ben 930 
(zegel verscheen in 
juni 1931); 

3.50 Franc: buitenlands expres
recht; 

5.25 Franc: buitenlands expres
recht inclusief een 
brief tot 20 gram van 
1.75 Franc; 

2.50 Franc: overdruk op zegel 
van 2.45 Franc 
(1 juni 1932) wegens 
de tariefsverhoging 
van een binnenland
se brief van 70 naar 
75 centimes op 
9 november!931. 

Frankfurt a. M. 
Nene Mainzcrstraste 23 

I S P S S H H 

Levy & Hanauer 

Brussel 5, 25 mei 1936. Brief met bestemming Frankfurt am Main. 
Tarief: brief tot 20 gram 1.75 Franc, expresrecht ^.^0 Franc. 

EXPREC. i.p.|» 

iiiijifflifipwpi 
//,„, /. ̂ — j(" ^/L,^^^, yj^.^/^ 

.^—, /, ^^ j«i.„,^ <^^^*' 

^y^^ .j^i^f^s. 

■ 
Merxem, 2y februari 1894. Kwitantie uitgeschreven te Merxem ten bedrage van 

iSy.oo Franc. Tarief voor het innen van kwitanties: van 50 tot 100 Franc 
io centimes, per loo Franc meer lo centimes, met een maximum van 1.000 Franc. 

i8y. 00 Franc is dus 40 centimes. Expresrecht 2j centimes. 

CARTE PQSJ. 
Ctk' réserve i r fadTfäü) 

Cettf iitó(riiiiüoa>«at ö ï « Diffee — I}iT ul.^thIl''t m.tg liiiort.'«hdald wopl"«. ;.^thl ["'t m.tg liiiort.'« haalt! wopl""«. 

Buizenpost in Berlijn. Brussel, i8 oktober 1913. Postkaart per expres verzonden met 
bestemming Berlijn. Tarief: Postkaart naar het buitenland 10 centimes, expresrecht 

jo centimes. De kaart is in Berlijn aangekomen op 19 oktober 1913 om y.40 uur 
bij het buizenpostkantoor Berlijn Noord V/est en aangekomen om &50 uur bij het 
huizenpostkantoor Berlijn Noord Oost en aldaar vervoerd met de buizenpostlijn 

nummer S5 (weergegeven met rood krijt). 

259 



10. Aanvullende diensten 
in het buitenland 
Exprespost naar het buiten
land werd volgens afspraken 
binnen de UPU behandeld met 

de meest snelle middelen ter 
plaatse Vervoer per buizen
post IS een goed voorbeeld 
van optimaal postvervoer ter 
plekke 

Cu J-'t-o 

12. Kennisgeving van Ontvangst 
/ Avis de Reception 
Tot 1 november 1879 bestond 
voor de verzender de moge
lijkheid een kennisgeving van 
ontvangst te vragen van de 
aankomst van een per expres 
verzonden poststuk Het tarief 
hiervan was gelijk aan dat van 
het gewone briefport (toen nog 
afhankelijk van de afstand) 

Buizenpost in Parijs Antwerpen 2 augustus 7926 Postkaart per expres 
verzonden met bestemming Parijs Tarief Postkaart naar het buitenland 

75 centimes, expresrecht 2 Franc Kennelijk ging men er v an uit dat de kaart met 
meer geldig was en heeft men het tarief volledig betaald Bij aankomst in Parijs is 
de kaart per buizenpost verder gegaan met buizenpostlijn 8y, zie het met blauw 

krijt geschreven nummer 

11. Expresrecht bij portvrijdom 
Met name rijksdiensten genoten 
vaak portvnjdom bij het postver
voer, mits aan vooraf bepaalde 
voorwaarden was voldaan. 

Kosteloos vervoer per expres was 
hierbij nagenoeg altijd uitgeslo
ten, vanwege de extra kosten die 
bij vervoer per expres moesten 
worden gemaakt 

Servica di C ips de la öendapmsria 

Procui^ur Ju Roi 

A^' m^^m, 

\*-'•'''' ^/* ̂ J^/zf^"^, .̂, 

Roulers, iGjuni igoi Expresse drukwerk verzonden onder kruisband met 
bestemming Courtrai Tarief het drukwerk genoot portvrijdom (politiediensten), 

het expresrecht van 2$ centimes moest worden voldaan 

260 Bijkomend afstandsrecht in Frankrijk Courtrai, saprihgos Brief per expres 
verzonden met als bestemming Orchies (dichtstbijzijnde postkantoor) Tarief 

brief tot 20 gram 25 centimes, expresrecht 30 centimes Bijkomend afstandsrecht 
in Frankrijk voor bestelling per expres buiten de bestelkring vast recht 1 ^o Franc 

Betaald expresrecht, ook in het buitenland, mocht worden verrekend, zodat 
1 20 Franc door de geadresseerde moest worden betaald in de vorm van portzegels 

Vanaf 1 november 1879 werd het 
recht voor een kennisgeving van 
ontvangst vastgesteld op een 
vast bedrag van 10 centimes, te 
voldoen bij verzending De post
zegel werd op het desbetreffende 
formulier aangebracht Vanaf 1 
januari 1901 werd dit recht met 
het briefport verrekend en werd 
geen zegel meer aangebracht op 
het formulier 

PÜSTES I>E BELGIQUE 

M» 170 

A BELOiaCRa POSTCIUJEN 

AVIS DE RECEPTION 
Ki3M}«is«ji>vi%Ci VAM dKTXikittmrr 

I dun A une 1< 1 r-

ten M e t tfcominaiidé 1 w y w c A / m w ouder 
^ '-rfan i^ueh /«eckend t f -nr i r ; I 

i: / ^ 

ra ftlö 4*\m 11 ! VIT, 
M ih/hv^eitl tiiM I' 

Signature 
Handta /uminn * 

(/(• 1 br4lnntnfl n / 
du Cli^f du bnrßau llwU ihtttmii 
van den Orcrate vti het h€a)tK'i 

UM vttretMi ij 

" f p( 1 LtOl»«*« * 

If «nnrt'atxnHl« iet otü luilm. 

iluUMniilgiitiilii Udwiumla re uu 
Mre ml< lout cttvdotip' M HiiVDy« su 
lo 4«iiiiwlii re, puls plW iJten" >" IW"' 

ndap*)«)l< Mtniilinn M peraMiiam, 

lu d OHHIU« conuae otijet 

Anvers, ^o november iSgj Kennisgeving van ontvangst van een expresbnefnaar 
Bruxelies Het tarief van lo centimes moest tot ijanuan 1907 op net formulier 

worden aangebracht Na aankomst werd het formulier naar het postkantoor van 
verzending gestuurd en aan de afzender overhandigd 

Au bureau de Pi 

>/V J(»JeA^ ^l/sJ^*^^^ Ĵ 

Bruxelies (Nord), i december 1897 Adreszijde van de kennisgeving van ontvangst 
Let op het omgekeerde maandgedeelte 'dece' in de stempel (het middengedeelte 
van een stempel is flexibel instelbaar fouten in de stempel komen met name voor 

in de winterperiode vanwege het slechte licht in de kantoren) 

Geraadpleegde literatuur 
Postwaardestukkcti van Belflie, 
Sociéte Beige de l'Entier Postal 
Tarifs Postoux Seruia Interne 
1849-2002, E &M Deneumos-
tier 
Tarifs Postüux Internationaux 

1892-1988, E & M Deneumostier 
De Belgische Spoedbestellmflsstukkcn, 
Henri van Roye 
Beljjique, documents Finonciers, 
Andre Bruyneel 
Diverse eigen publicaties en eigen 
onderzoek 



P O S T Z E G E L H A N D Ë L 

Beringenbaan 66B - 3290 SCHAFFEN/DIEST 
Tel : 013/32.67.68 - Fax : 013/32.67.69 

e-mail : postzegelsgilis@skynet.be - GSM : 0473/24.37.92 
onze 20-jarige ervaring ten dienste van de klant met 

Een ruim assortiment aan postzegels : 
wtwww^ 

A«**«****J 

België van klassiek tot modern, ook specialiteiten. 
Alle grote reeksen worden steeds geleverd 

met fotocertificaat. 

Onze voormalige koloniën, van klassiek tot heden. 

Europese landen en verschillende landen daarbuiten. 
Wij verzorgen ook uw abonnementen van alle landen 

en thema's, 

vraag onze haarscherpe abonnementsprijzen 

ELKE WEEK NIEUWE PROMOTIES VAN BELGISCHE EN BUITENLANDSE ZEGELS 

Een ruim assortiment aan materiaal: 

De grote merken zijn steeds in voorraad, met uiteraard de beste kortingen en dit 
volgens de belangrijkheid van uw aankoop, vraag inlichtingen. 

O N Z E W I N K E L : is open van dinsdag t /m vrijdag van 13u30 tot 18u00 
: zaterdag op afspraak 
: zondag en maandag gesloten. 

B E U R Z E N : w i j zijn elk weekend aanwezig op één of andere beurs met een ruime 
stand en een uitzonderlijk aanbod aan postzegels en materiaal. 

A A N K O O P : w i j K O P E N elke verzameling, zowel België als andere landen 
en kopen - indien gewenst - aan huis. 
STEEDS CONTANTE BETALING 

ONZE NIEUWSTE PRUSLI)ST IS BESCHIKBAAR, 
VRAAG ERNAAR. 

STEEDS TOT UW DIENST 

mailto:postzegelsgilis@skynet.be
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MET RECHT EEN WEREIDKAMPIOENSCHAP 
VOOR JEUGDFILATELIE: BELGICA 2006 

Voor de internationale 
postzegeltentoonstel
ling Bellica 2006, die in 
november van dit jaar 
onder bescherming van 
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inzendingen aangemeld, 
voor de éénkaderklasse 
zes inzendingen. Voor de 
open klasse werden geen 
aanmeldingen ontvangen. 
De organisatie heeft 
medegedeeld, dat meer 
dan 2.000 kaders zullen 
worden gevuld met een 
keur aan inzendingen. 
Bijna vijftig landen heb
ben inzendingen voor de 
Jeugdklasse aangemeld, 
zodat het met recht een 
Wereldkampioenschap 

voor Jeugdfilatelie kan 
worden genoemd. 
Op het moment van het 
samenstellen van dit 
bericht was helaas nog 
niet bekend wie uitgeno
digd worden om deel te 
nemen. Men is nog volop 
bezig om een keuze te 
maken uit de honderden 
aanmeldingen. 
Brussel is erg dichtbij, 
zowel voor wat de datum 
betreft (het evenement 
wordt van i6 tot 20 

november 2006 gehou
den), als de plaats van de 
tentoonstelling-zelf Dus 
bent u geïnteresseerd, 
noteer dan de genoemde 
data in uw agenda. De ex
positie, waar ook stands 
te vinden zullen zijn van 
een groot aantal hande
laren en postadministra-
ties, wordt ondergebracht 
in de paviljoens 11 en 
12 van het Tentoonstel
lingspark van de Heizel in 
Brussel. 

Brussels - Heysfll „ 
«IftiiiWgiMïooÉxoni &. 

de Federation Internatio
nale de Philatelie (FIP) zal 
worden georganiseerd, 
zijn vier Nederlandse 
inzendingen aangemeld 
voor de Jeugdklasse. 
Deze klasse bestaat uit 
drie leeftijdscategorieën; 
Nederland is in alle drie 
vertegenwoordigd. 
Daarnaast werden nog 
andere klassen openge
steld. Voor de themati
sche klasse werden twaalf 

ALGEMENE VERGADERING 2 0 0 6 
VAN DE NBFV IN EDE 

De Algemene Vergadering 
van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen wordt gehouden 
op zaterdag 22 april in 
verenigingsgebouw 'De 
Kei' (foto) aan de Peppe-

lersteeg 12 in Ede. De 
vergadering begint om 
II uur. Bezoekers van de 
Algemene Vergadering 
kunnen intekenen voor 
de lunch, door 12.50 
euro per persoon over te 

maken op Postbanknum-
mer 3264776 ten name 
van NBFV Bijzondere 
Activiteiten in Utrecht. 
Er wordt op 22 april ook 
een partnerprogramma 
georganiseerd, dat zal 
bestaan uit een bezoek 
aan het Kijk- en Luister 
Museum in Bennekom 

Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzelcermgen is 
verkrijgbaar bi| het Bondsbureau 

en een bezoek aan een 
kaasboerderij (o.a. zelf 
kaas maken). Vertrek om 
ca II uur vanaf het par
keerterrein bij 'De Kei'. 
De deelnemers krijgen 
een onvergetelijke dag 
aangeboden, inclusief 
lunch en rondleidingen. 
De kosten hiervoor bedra
gen 35 euro per persoon. 
Aanmelden kan door 
het overmaken van het 
verschuldigde bedrag op 
het hiervoor genoemde 
Postbanknummer, onder 
vermelding van de naam 
van de deelnemer(s) of 
deelneemster(s). 
Voor het Bondsdiner kan 
worden ingetekend door 
40 euro per persoon over 
te maken; ook hierbij 
graag de naam van de 
vereniging en/of de 
namen van de deelnemers 
vermelden. 

http://www.nbfv.nl


WIJZINGINGEN IN HET 
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 

Het Bondsbestuur heeft 
in zijn vergaderingvan 
20 januari 2006 besloten 
een aantal wijzigingen in 
tiet tentoonstellingsre
glement door te voeren. 
Deze wijzingen zijn niet 
van dien aard dat ze 
de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering 
behoeven. De verande
ringen kunnen daarom 
met onmiddellijke ingang 
worden geëffectueerd. 
Het gaat om de volgende 
wijzigingen: 

In artikel 4.5 wordt 
het maximum aantal 
éénkaderinzendingen per 
tentoonstelling verhoogd 

van 30 naar 50. Als het 
aantal aanvragen boven 
de 50 uitkomt, dient over
leg met het Bondsbestuur 
plaats te vinden. 

Artikel 8.4.C. wordt, 
in aansluiting op de 
internationale afspra
ken, zodanig aangepast 
dat bekroningen die 
behaald zijn en recht 
geven op promotie naar 
een volgende categorie, 
niet langer dan tien jaar 
(in plaats van acht jaar) 
geleden dienen te zijn 
behaald. 

Artikel 9.3. wordt in zijn 
geheel vervangen. De 

nieuwe tekst wordt; 'Elke 
inzender mag naar één 
en dezelfde tentoonstel
ling niet meer dan twee 
te jureren meerkaderin
zendingen inzenden. 
Daarnaast mogen wel te 
jureren éénkader inzen
dingen worden ingezon
den. Als er méér dan twee 
meerkaderinzendingen 
worden ingezonden dan 
worden hiervan twee 
inzendingen beoordeeld 
en de overige buiten me
dedinging geplaatst.' 

Het Bondsbestuur hoopt 
hiermee de deelname 
met éénkadercollecties 
te stimuleren en comités 
de gelegenheid te geven 
kaders te vullen met 
afwisselend materiaal 

ENSCHEDESE PHILATELISTEN VERENIGING 
VIJFENZEVENTIG JAAR JONG 

Dit jaar viert de Ensche
dese Philatelisten Vereni
ging (EPV) haar 75jarig 
bestaan. Het bestuur van 
de vereniging had plan
nen om een grote filatelis
tische manifestatie te 
organiseren, maar door 
allerlei omstandigheden 
kan dat evenement helaas 
geen doorgang vinden. In 
de plaats daarvan zal de 
Enschedese Philatelisten 
Vereniging een propagan
datentoonstelling organi
seren met naar schatting 
tweehonderd kaders. 
De tentoonstelling heeft 
ook een naam gekre
gen ijubilcx Enschede. Het 
evenement zal worden 

OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN 
TWEEDE HELFT 2006 

Postex 2006 (GSE
evenement) 
Van 20, 21 en 22 oktober 
2006 in de Americahal 
in Apeldoorn. Ca. 300 
kaders categorie 2 en 3, 
propaganda, ikader, 
jeugd en gespecialiseerde 
verenigingen. 
Inlichtingen: B. Mol, 
telefoon 0345613002 en 
P. Walraven, telefoon 033
4806816. 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam 
Op 4 en 5 november 2006 
in het Huygenscollege 
in Amsterdam. Ca. 250 
kaders categorie 2 en 3 
en propaganda. Inlich
tingen: J.C. van der Bijl, 
telefoon 0204974024. 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam 
Op 10, II en 12 november 

2006 in Ahoy' in Rot
terdam (foto). Ca. 250 
kaders categorie 2 en 3 
en propaganda (tevens 
tentoonstelling van De 
Vliegende Hollander). In
lichtingen: J. Oosterboer, 
telefoon 0181216568. 

De Philatelist Geleen 
Op 18 en 19 november 
2006 in 'de Manenhof' 
Geleen. Ca. 100 kaders in 
de categorieën 3 en pro
paganda. Inlichtingen: 
J. Berezinski, telefoon 
0464375490. 

^TöR. 
gehouden op 3, 4 en 5 no
vember 2006. Het woord 
'propagandatentoonstel
ling' wil zeggen dat er 
géén officiële jurering aan 
het evenement verbonden 
is en dat de beoordeling 
van de inzendingen door 
de bezoekers zal worden 
gedaan. 
Een reden te meer om uw 
inzending aan te melden. 
Voor de hoogte van het 
kadergeld hoeft u het in 
ieder geval niet te laten, 
want dat bedraagt het 
symbolische bedrag van 
slechts 75 cent per kader! 
Jeugdige inzenders kun
nen zelfs gratis deelne
men. Voor informatie 
een aanmelding kunt u 
schriftelijk contact opne
men met de heer Roelof 
IJspeerd, Torenlaan 68, 
7559 PB Hengelo. U kunt 
ook bellen: 0534304460 
(KarelTonn). 

EEN KLASSIEKER ONDER DE KLASSIEKEN, 
NOGMAALS ONDER DE AANDACHT 

Tot de Nederlandse klas
sieken onder de postze
gels worden beschouwd 
de eerste drie postzegels, 
uitgegeven op i januari 
1852, de tweede emis
sie van 1864 en de derde 
emissie van 1867. Over 
deze in totaal twaalf post
zegels is in 2005 een lijvig 
boekwerk verschenen van 
de hand van de heer Ger 
van Hussen, uitgegeven 
door Van Dieten Postze
gelveilingen in Den Haag. 
Maar niet alleen de post
zegels worden in het boek 
beschreven. Het gaat 
vooral om het gebruik 
ervan. Zoals de stempels 
die toen werden gebruikt, 
de verzending van de 
brieven, de post en 
hulpkantoren, de Rijkste
legraaf, de spoorwegen, 
de administratie rond de 
postzegels. De twee port
zegels van 1870 komen 
ook aan bod, net als het 
gebruik van deze zegels; 
niet alleen in Nederland, 
maar ook naar de voor
malige koloniën, over de 
scheepvaartmaatschap
pijen, de handelsroutes. 

Over de verbindingen 
met de voormalige Duitse 
gebieden, over België, 
Frankrijk, GrootBrittan

stuk soms een voorbeeld 
of een lastige vraag uit de 
praktijk... Dit alles is geïl
lustreerd met prachtige 
kleurenfoto's en voorzien 
van heldere teksten. Een 
must voor de verzamelaar 

zegt; 'Door de verschil
lende brieven uit mijn 
verzameling op volgorde 
te leggen, ontstond een 
basis voor de postgeschie
denis van de Nederlandse 
Klassieke Emissies, die 
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nië en Ierland, Zwitser
land en de Verenigde 
Staten. En om de lezer op 
de proef te stellen volgt na 
het lezen van een hoofd

van deze drie uitgiften 
of één ervan en een must 
voor de verzamelaar van 
stempelafdrukken. Zoals 
de heer Van Hussen zelf 

vroeg om nadere uitleg en 
aanvulling'. 
In een persbericht van 
de Federation of Euro
pean Philatelic Associations 

(FEPA) werd bekendge
maakt dat op 21 januari 
2006 het bestuur van de 
FEPA een nominatie heeft 
toegekend aan het boek 
De Klassieken (zie Filatelie 
van december 2005) van 
de hand van de heer G.J.J. 
van Hussen. Dezelfde 
nominatie werd toege
kend aan de boeken van 
de heren Patrick Maselis 
(België), Berislav Sekelh 
(Kroatië) en Jan Billgren 
(Zweden). De bekroning, 
de FEPAmedaille voor 
uitzonderlijke studie en 
onderzoek, werd uitein
delijk toegekend aan de 
heer Patrick Maselis voor 
zijn boek From the Azores 
to Neu) Zealand, The Belgian 
Colonies on all six Continents 
(14511916), Their origins, 
history and communication 
(Prephilately). 
U kunt het boek van Ger 
van Hussen bestellen bij 
de NBFV, door een bedrag 
van 63.50 euro (inclusief 
verzendkosten) over te 
maken op Postbankreke
ning 2015960 ten name 
van Serviceafdeling 
NBFV, onder vermelding 
van het bestelnummer 
139. Voor u een uitdaging 
op 258 pagina's! 
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SAMENSTELLING: WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

i HET VERHAAL VAN DE AARDBEVING VAN 1931 
IN NIEUW-ZEELAND IN EEN PRESTIGEBOEKJE 

Voorbeelden van persoonlijke postzegels. Het door de postdienst aan 
abonnees geleverde boekje bevat een actiefoto van een klem meisje (stopt 

brief m brievenbus) 

Aland 
Mijn postzegels in een boekje 
Vanaf 26 mei kan iedereen 
bij de post van Aland zijn 
eigen postzegels bestel
len. Het zijn de persoon
lijke zegels zoals al meer 
landen die kennen. Het 
bijzondere hier is dat 
de persoonlijke zegels 
in een boekje worden 
geleverd. Dat bevat dan 
acht zelfklevende zegels 
met de vermelding i klass 
(= 6oc). Het boekje kost 
echter 10.40 euro en de 
minimumafname is drie 
boekjes. 

Denemarken 
Slot Rosenborg 
Het Deense slot Rosen
borg viert dit jaar zijn 
400-jarig bestaan. Het in 
renaissancestijl gebouwde 
slot is een goed voorbeeld 
van de bouwkunst uit de 
tijd van koning (en mis
schien ook wel architect) 
Christian IV (1577-1648). 
Op 29 maart verschenen 

^ drie postzegels tot meer-
=> dere eer en glorie van dit 
° Kopenhaagse sprookjes-
;̂  slot. De laagste waarde 
^ van de serie, 4.75 k., is 
-I ook in een boekje ver-
ïï krijgbaar. 

Het Deense boekje met tien 
postzegels Slot Rosenborg. 

Prestî eboekje 
Op dezelfde datum kwam 
er ook een grootfor
maatboekje uit met veel 
informatie, in tekst en 
beeld, van het slot. De 
tekst is ook in het Engels 
en het Duits. Het slot 
werd slechts door vier 
koningen bewoond, maar 
kreeg daarna verschei
dene koninklijke functies 
(kroonjuwelen) en is 
sinds 1838 museum van 
het koningshuis. Het 
herbergt een schat aan 
schilderijen, meubelen, 
kledingstukken, gobelins 
en andere kunstvoorwer
pen. Deze zomer zijn er 
ook bijzondere tentoon
stellingen. Voor meer 
informatie zie de website 
u)U)U).rosenborflslot.dk. 
Het prestigeboekje bevat 
natuurlijk ook nog post
zegels: drie vellen met 
steeds één van de zegels 
en een vel met de drie 
zegels tezamen. Bij elkaar 
voor 46.50 k. De prijs 
van het boelcwerk (met 
cassette) komt overigens 
op 99 k. 

Duitsland 
Ajtvijkendjormaat uuurto-
renzegels 
Na de verassingen met de 
Duitse PostPoint-boekjes 
(oftewel de geblisterde 
Hejtchen - zie deze rubriek 
in het maartnummer) is 
er weer een bijzonderheid 
te signaleren. Het boekje 
met de tien vuurtoren
zegels (tienmaal 45 c , 
uitgiftedatum 7 juli 2005) 

blijkt in twee verschil
lende zegelbeeldformaten 
voor te komen: 35x30 mm 
en 36x31 mm. De zegels 
met het kleine beeld lijken 
schaarser dan die met het 
grote. 
Het onderscheid tussen 
de beide varianten is goed 
te zien. De afstand tussen 
twee horizontale zegels in 
het boekje is bij het kleine 
formaat 4 mm en bij het 
grote 2 mm. Bovendien 
zijn bij de kleinere druk 
de uiteinden van de tan
ding aan drie kanten wit. 
Bij de grotere druk is de 
tanding geheel gekleurd, 
op sommige gedecen-
treerd gedrukte zegels na 
- maar dan is er sprake 
van witte tanding aan 
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Het Duitse vuurtorenboekje, twee 
zegelformaten. 

slechts één zijde. 
Het vermoeden bestaat 
dat het kleine formaat de 
eerste oplage betreft. Een 
correctie leverde daarna 
het grotere beeld op. De 
velzegels komen alleen in 
het grote formaat voor. 

Ierland 
Nieuu;e permanente zegels 
Vanwege tariefverhogin
gen voor post naar het 
buitenland verschenen er 
op 20 februari vijf nieuwe 
zegels in Ierland: 75 c , 
90 c. en I euro en de make 
up-zegels van 12 en 25 c. 
Ze beelden alle bloemen 
af die voorkomen op 
droog grasland en rots
gronden. 
75 cent is het basista-

Het Ierse boekje met zegels voor 
post naar het buitenland 

rief voor post naar het 
buitenland (voor het eerst 
wordt Groot-Brittannië 
daarmee gelijkgesteld). 
Deze waarde, met een 
afbeelding van het 
navelkruid, is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
verscheen wel wat later, 
op 27 maart. 

Korea-Noord 
Olympische Winterspelen 
De postdienst van Noord-
Korea vond de Olympi
sche Winterspelen vol
doende aanleiding voor 
een postzegelboelqe. Het 
verscheen op 10 februari 
- de officiële openingsdag 
- en het bevat vier postze
gels: 15 w. (kunstschaat
sen), 85 w. (ijshockey), 
110 .w (skispringen) en 
135 w. (hardrijden). Bij 
elkaar is dat 345 won, 
maar de prijs ligt zoals 

verwoestende aardbeving. 
De beving had een kracht 
van 7.8 op de schaal van 
Richter en kostte aan 258 
mensen het leven. 
Op 3 februari van dit jaar 
werd de herinnering aan 
deze zwarte dag tastbaar 
gemaakt met de uitgifte 
van een serie postzegels. 
De tien zegels van 45 cent 
zijn ook in een prestige
boekje opgenomen. Het 
bevat zeven velletjes met 
in totaal veertig zegels, 
van elke zegel dus twee 
stuks. Daarnaast wordt 
het verhaal van de aardbe
ving verteld, in woord en 
met zwart-witte beelden. 
Voor het geheel moet wel 
$ 19.95 betaald worden. 

Herdrukken Waluisboekje 
Het in 2004 verschenen 
boelqe met tien walvisze
gels (45 c.) is nog steeds 
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Het Noord-Koreaanse ujinterspelenboekjc. 

gewoonlijk wat hoger en 
bedraagt 362 won. 

Luxemburg 
Zilveren huiuelijk 
Vanwege het zilveren hu
welijk van de groothertog 
en zijn gemalin, kwam de 
post van Luxemburg op 
14 februari met een souve
nirboekje. In een stevige, 
zilvergekleurde omslag 
zitten een souvenirvel
letje (met één zegel van 
2.50 euro), een velletje 
met tien zegels van 0.50 
euro en een blok van vier 
gestempelde zegels met 
het speciale feeststempel 
van 14 februari. Alle ze
gels beelden het zilveren 
paar af 

Nieuw-Zeeland 
Aardbeumg Hawke's Bay 
Vijfenzeventig jaar 
geleden - op 2 februari 
1931 - werd Haiüke's Bay 
in Nieuw-Zeeland (aan de 
oostkust van North Island) 
getroffen door een alles-

het bestverkochte Nieuw-
Zeelandse boelqe. Een 
eerste herdruk verscheen 
al in 2004. Een tweede 
eveneens, maar kon 
niet door de filatelisti-
sche dienst uitgeleverd 
worden, omdat de gehele 
oplage door een distri
butiefout direct naar de 
kantoren ging. Twee la
tere herdrukken (oktober 
2005) werden wel aan de 
abonnees geleverd. 
De herdrukken zijn 
herkenbaar aan het 
aantal kiwi-tekentjes op 
de achterzijde (één kiwi: 
eerste herdruk, twee 
kiwi's: tweede herdruk, 
enzovoort). 

Noorwegen 
Lokaol boekje Barents 2005 
Al eerder schreef ik over 
de lokale boekjes van 
Noorwegen. Ze worden 
uitgegeven door lokale 
postkantoren, vaak in 
samenwerking met een 
postzegelvereniging en 



zijn op de voorzijde het 
logo van de Noorse post 
voorzien. 
Eind 2005 blijkt er 
een boekje uitgegeven 
tezijninVadsO, een 
zevenduizend inwoners 
tellend stadje in het hoge 
noorden van Noorwegen. 
De naam Barents slaat op 
de regio (noorden van 
Scandinavië en Rusland), 
terwijl Vads0 ook een 
haven aan de Barentszee 
heeft. 
Merkwaardig is dat men 

zegels. Een dure aangele
genheid dus. 
Op 20 januari verscheen 
zo'n boelqe met honderd 
anjerzegels en op i febru
ari eentje met honderd 
mussen. Van een op 3 
april verschenen boekje 
zijn op dit moment nog 
geen details bekend. 

Verenigde Staten 
Nieuuie posttoneuen 
Nieuwe tarieven leiden 
in de Verenigde Staten 
gewoonlijk ook tot enige 

Voorzijde van het lokale boekje van Noonvegen 

postzegels uit 1990 heeft 
gebruikt! Het is de zegel 
waarmee de invasie vijftig 
jaar eerder herdacht 
wordt. Op de zegel staat 
het monogram van 
koning Haakon VII, als
mede beelden van verzet, 
koopvaardij, rail transport 
en een gevechtsvliegtuig. 
Het boelqe bevat een strip 
van vijf van deze zegels 
van 3.20 k. 

Portugal 
Wmszegels 
Op 7 februari gaf de 
Portugese post een serie 
postzegels met wensen 
uit. Te gebruiken voor 
heuglijke gebeurtenis
sen zoals verjaardagen, 
huwelijksfeest, jubilea, 
enz. De zegels hebben 
geen waardeaanduiding, 
maar de vermelding 
Nzogr. De vijf postzegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boelqe. Prijs van het 
boekje is momenteel 1.50 
euro. Oplage: 60.000 
boekjes. 

Slowakije 
Illustraties in kinderboeken 
Op 23 maart verscheen in 
Slowakije een boekje met 
afbeeldingen van illustra
ties in kinderboeken. 

Spanje 
Boekjes met honderd zeflels' 
Spanje start dit jaar met 
een nieuwe permanente 
serie Flora en Fauna. 
Drie waarden ervan zijn 
intussen al verschenen 
in boelqes met honderd 

nieuwe postzegelboekjes. 
De verhoging op 8 januari 
van 37 naar 39 cent (brief 
binnenland) is daar geen 
uitzondering op. 

Vrijheidsbeeld en ula^ 
Omdat het tarief meestal 
pas kort voor de ge
plande datum definitief 
is, hebben enkele zegels 
(en dus ook boekjes) de 
aanduiding First Closs. 
Twee boekjes met twintig 
zegels met een afbeelding 
Lady Liberty en de Ameri
kaanse vlag Icwamen al uit 
op 8 december. Het ene 
is een vouwboekje met 
zegels aan twee zijden, en 
het andere een automaat
boekje. Ze zijn vervaar
digd door drukkerij Sen-
nett Security Products. 
Avery Dennison, een 
concurrent, produceerde 
met dezelfde zegel een 
ATM-boekje (18 stuks) en 
eveneens een vouwboekje 
(20 stuks). 
Vreemd is tenslotte dat 
de zegels al het jaar 2006 
vermelden, terwijl de 

Vrijheidsbeeld en vlag, bestemd 
uoorjïrst-class brieven 

boelcjes zelf ©2005 USPS 
aangeven. Vermeldens
waardig is ook nog dat 
de post in januari pakjes 
aanbood met als inhoud 
twee nieuwe boekjes en 
een velletje met bijplakze-
gels van 2 cent. 

Loue: true blue 
Echte liefde wordt ver
beeld in een op 3 januari 
verschenen Loue-zegel: 
twee blauwgekleurde 
vogels, waarvan belqes 
en bovenlichaam een 

De Amerikaanse iiefdeszegel 
van 5 januari 

hartje vormen. De zegel 
is ook verkrijgbaar in een 
vouwboekje met twintig 
stuks. Ook deze zegels 
zijn nog zonder waarde
aanduiding en vertonen 
eveneens de jaartal-dis
crepantie. 
Hetzelfde boekje ver
schijnt ook met de aan
duiding 39c op de zegels. 
Een uitgiftedatum werd 
niet bekendgemaakt. 

Amerikaanse ̂ eujassen 
Maïs, hete pepers, bonen, 
pompoenen en zonneblo
emen zijn gewassen die in 
de Nieuwe Wereld al ver
bouwd werden voordat de 
Europeanen zich er ves
tigden. Nadien zorgden 
terugkerende kolonisten 
en handelslieden voor 
verspreiding en tegen-

USAl 

USA 

USA39 

De vijf Amerikaanse ̂ eiuassen m 
een strip 

woordig zijn ze nauwe
lijks nog weg te denken 
in keukens waar ook ter 
wereld. 
De vijf gewassen zijn te 
zien op postzegels van 
39 c , die verkrijgbaar zijn 
als rolzegels (rollen van 

honderd) en in vouw
boekjes en automaat
boekjes van twintig stuks. 

Hüwelvjkszegeh 
Liefde kan tot een huwe
lijk leiden en die weten
schap bracht de post 
ertoe om op 3 maart ook 
met huwelijkszegels te 
komen. De tekening van 
een witte duif en een hart, 
en de kleuren lavendel en 
lichtgroen maken de ze
gels wel erg zoetsappig. 
Het gaat om twee zegels: 
één van 63 c. voor de uit
nodiging plus antwoord-
envelop en één van 39 c , 
waarmee de genodigde 
de antwoordenvelop kan 
terugsturen. 
De zegels zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in boekjes: 
een vouwboekje met twin
tig zegels van 39 c. en een 
combinatieboekje met 
twintigmaal 39 c. en 69 c. 

Zweden 
Kojïe 
Hoewel koffie al jaren
lang onbetwist de popu
lairste drank ter wereld 
is, was dit genotmiddel 
in Zweden jarenlang 
maar matig geliefd. De 
laatste decennia is daar 
verandering in gekomen 
en momenteel zijn er de 
cafïè latte, cappuccino en 
ristretto helemaal in. 
Met een op 29 maart 
verschenen postzegel-
boekje wordt dit nog eens 
benadrukt. Het boekje 
bevat vier grafisch inte
ressante postzegels 'Hete 
koffie'. De zegels hebben 
de aanduiding breu (op dit 
moment 5.50 k.). 

Onder de uier zegels en het kajtje 
uan het Zweedse kojpeboekje 
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BRUXELLES-LA HAYE 
DEN HAAG-BRUSSEL 

Bijzonder brievenvervoer per diplomatieke koerier 

Een van de boeiendste posthis
torische onderwerpen is zonder 
twijfel het moeizame postverkeer 
tussen Nederland en België 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918). Aan de ene kant 
was daar het neutraal gebleven 
Nederland - waar talloze Belgen 
hun toevlucht hadden gezocht 
- en aan de andere kant het 
bezette België, wiens neutraliteit 
door de Duitse agressor was 
geschonden. In de vier jaar dat de 
Croote Oorlog woedde, heeft deze 
postverbinding hooguit gebrekkig 
en bij tijd en wijlen in het geheel 
niet gefunctioneerde 
Op allerlei manieren trachtte 
men toch in contact te komen 
met verwanten en vrienden aan 
de 'overzijde'. Zo wordt in deze 
bijdrage een tipje van de sluier 
opgelicht van de ook voor particu
lieren opengestelde diplomatieke 
koerierdienst tussen Brussel en 
Den Haag v.v in de maanden 
september, oktober en november 
1914. 

ENIGE HISTORISCHE FEITEN 
Na de inval op 4 augustus 1914 
rukte het Duitse Leger via Luiken 
Namen op richting Noord-Frank
rijk. Toen Brussel op 20 augustus 
werd bezet, trok het Belgische 
Leger zich terug op de vesting 
Antwerpen. Maar na hevige 
beschietingen viel ook Antwerpen 
op 9 oktober in Duitse handen. In 
totaal vluchtten bijna één miljoen 
burgers de Belgisch-Nederlandse 
grens over. Daarnaast weken 
nog zo'n 35.000 verdedigers van 
Antwerpen noodgedwongen uit 
naar Nederland; ze werden daar 
ontwapend en voor de duur van 
de oorlog geïnterneerd. 
De rest van het Belgische Leger 
trok zich terug richting Belgi
sche kust, om uiteindelijk eind 
oktober aan het riviertje de 
IJzer de Duitsers definitief tot 
staan te brengen. Het Belgische 
grondgebied achter de IJzer zou 

DOOR FONS S I M O N S , LANDSMEER 

In het enorme scala aan posthistorische onderwerpen 

neemt het postverkeer tussen Nederland en België ten 

tijde van de Eerste Wereldoorlog een bijzondere plaats in. 

Aan een aspect van dit fascinerende verzamelgebied - de 

diplomatieke koeriersdienst tussen Brussel en Den Haag 

- wijdt Pons Simons de nu volgende beschouwing. 

gedurende de daarop volgende 
vier jaar het enige stukje onbezet 
België vormen. 

POSTVERKEER VAN EN 
NAAR BELGIË 
Tijdens de Duitse opmars kwam 
het postverkeer in het bezette 
gebied volledig tot stilstand. Post 
bestemd voor bezette plaatsen 
werd door de Belgische Posterijen 
aan de afzender geretourneerd. 
De Nederlandse Posterijen 
moesten dan ook hun verzen
dingsroute naarde (nog) niet 
bezette plaatsen in België steeds 
aanpassen aan de zich wijzigende 
oorlogssituatie. Werden bestem
mingen in de tussentijd bezet, 
of vielen postroutes in handen 
van de Duitsers, dan had dit 
onvermijdelijk retourzendingen 
tot gevolg {afieelding 1). Zo waren 
volgens de Dienstorder van 3 
september 1914 vanuit Neder
land op die dag slechts plaatsen 
bereikbaar die gelegen waren 
in de provincies Antwerpen, 
Oost- en West-Vlaanderen en het 
noordelijk gedeelte van Belgisch 
Limburg. 

Uiteindelijk werd op 17 oktober -
één week na de val van de vesting 
Antwerpen - het postverkeer van
uit Nederland met België volledig 
verbroken {afieelding2). Alleen 
post voor het kleine stukje on
bezet België achter de IJzer werd 
nog via Calais doorgezonden. 
Niemand kon voorzien hoe lang 
de postverbinding met Nederland 
verbroken zou blijven. Een en an
derwas uiteraard afhankelijk van 
de situatie aan het oorlogsfront 
in Frankrijk. Toen dan ool< de 
bewegingsoorlog geleidelijk over
ging in een loopgravenoorlog, 
was daarmee de hoop vervlogen 
op een spoedig einde van het 
conflict. Door de grote aantal
len in Nederland verblijvende 
Belgen, zowel vluchtelingen als 
geïnterneerde militairen, was er 
dringend behoefte aan berichten 

uit en naar het vaderiand. Bij het 
weer op gang komen-eind 1914 
- van het Durgerlijke postverkeer 
in enkele plaatsen in bezet België, 
groeide de hoop op een spoedig 
herstel van de postverbinding 
met Nederland. 
Tevergeefs: het zou tot febru
ari 1915 duren voordat van enig 
herstel - in beperkte vorm - sprake 
kon zijn. 

ALTERNATIEF POSTVERVOER 
Aangezien de postverbinding 
Nederland-België aanvankelijk 
deels en vanaf 17 oktober in het 
geheel niet meer functioneerde, 
zocht men naar alternatieven. Zo 
was erde mogelijkheid brieven 
zelf of via een tussenpersoon 
over de grens te brengen. Op 
een zeker moment verboden de 
Duitse bezettingsautoriteiten 
echter deze gang van zaken en 
mochten brieven alleen over de 
grens meegenomen worden na 
voorafgaande censurering en 
goed bevind ing. Met als gevolg 
dat zogenaamde passeurs -tegen 
betaling- brieven over de grens 
gingen smokkelen. 
Naast de clandestiene brieven-
smokkel kwamen er alternatieve 
poststromen op gang met de 
goedkeuring en zelfs medewer-

Ajbeeldin^ i-Op ^ iepicniber ueizonden rouuibriej naai Velüuifi iii de p^Qvma^ Herie^ouujeii 
Postroute versperd door de naar Noord-Franimjk oprukkende Duitse troepen fzie DO 225 van 
3 september) Op dezelfde dag retour ajzender met stempel van het postkantoor 's-Grauenha^e-
'uerzmdm^ / gestookt'. 

Bi?1^FKAA^? 
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Afbeelding 2 - Op 22 oktober m Maostncht aangeboden uoor verzending naar een plaats v\ak 
over de grens bij Luik. Na controle door de Nederlandse censuur alsnog teruggezonden met stem
pel 'uerzending ƒ geschorst': smds 17 oktober was alle postverkeer met bezet België verbroken 



king van de Duitse overheid: 
Nederlandse diplomatieke en 
consulaire vertegenwoordigers 
in België namen het initiatief tot 
particulier postvervoer, waarbij 
gebruik gemaakt werd van de hun 
ter beschikking staande diploma
tieke koeriers. 
Zo werd er in november een 
postdienst opgezet door de 
Nederlandse consul in Gent in 
verbinding met het Nederlandse 
Sas van Gent^. 
Maar al eerder, vanaf ongeveer 
begin september, stelde net mi
nisterie van Buitenlandse Zaken 
te Den Haag haar diplomatieke 
verbinding met de Nederlandse 
legatie in Brussel geleidelijk open 
voor particulieren. 

HET'POSTKANTOOR'IN DE 
NEDERUNDSE LEGATIE 
De Nederlandse gezant, jhr 
mr. H. van Weede, was op 18 
augustus de Belgische regenng 
naar Antwerpen en uiteindelijk 
naar het Franse Le Havre gevolgd 
[aftieelding]). Zodoende werden 
de Nederlandse belangen in 
het sinds 20 augustus bezette 
Brussel waareenomen door een 
zaakgelastigde, M.W.R. van Vol-
lenhoven. Aanvankelijk nam deze 
als vertegenwoordiger van een 
neutraalland een afwachtende 
houding aan ten opzichte van de 
Duitse bezetter. Begin september 
1914 rees het plan de dipioma-

M WR vanVolknhovm, zaakgelasUgde m 
Brussel, nam de Nederlandse zaken vanajde zomer 
van 1914 lüaor. 

tieke koerierdienst naar Den 
Haag mede te gebruiken voor 
het overbrengen van particuliere 
brieven naar Nederland. Immers, 
de ongeveer zestigduizend 
Nederlandse staatsburgers die 
op dat moment op Belgisch 
grondgebied woonden of 
verbleven, smachtten er naar het 
thuisfront op de hoogte te stellen 
van hun wederwaardigheden. 
Daartoe richtte Van Vollenhoven 
op de legatie een 'postkantoor' 
in, dat ook voor Belgen werd 
opengesteld. In de maanden dat 
dit postkantoor functioneerde 
werden er 'gemiddeld per dag 
een duizendtal brieven ontvangen 
en verzonden'^ 

BEGIN SEPTEMBER TOT 
EIND NOVEMBER 1914 
Een en ander werd door de 
Duitse autoriteiten gedoogd, op 
voorwaarde dat de te verzenden 
en aankomende particuliere brie
ven eerst werden gecensureerd 
door de Duitse Zivilverwaltung. 
Om de censuur te vergemak
kelijken dienden de brieven open 
te worden aangeboden, zowel 
bij de Nederlandse legatie in 
Brussel als bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Den Haag. 
Het vervoer van particuliere cor
respondentie via het diplomatieke 
kanaal Brussel-Den Haagv.v, 
stuitte echter na verloop van tijd 
op weerstand bij de Duitsers. Zo 
werden bij een controle aan de 
grens in de banden van een diplo
matieke auto brieven aangetrof 
fen. Tot overmaat van ramp bleek 
dat brievensmokkelaars gebruik 
maakten van vervalste stempels 
en sluitzegels van de Neder
landse legatie. Het eigenlijke 
diplomatieke postvervoer kwam 
hierdoor in gevaar, zodat de 
ministervan Buitenlandse Zaken 
omstreeks 20 novemben9i4 
het meenemen van particuliere 
correspondentie verbood. 

DE POSTSTUKKEN 
Bij het bestuderen van post
stukken die indertijd vervoerd 
werden door de koerierdienst van 
Buitenlandse Zaken, moeten we 

allereerst onderscheid maken 
tussen stukken die vanuit België 
en die vanuit Nederland werden 
verzonden. 

Vanuit België 

De uit Brussel afkomstige stuk
ken werden aanvankelijk vanuit 
Den Haag ongefrankeerd als 
'dienststuk' naarde bestemming 
in Nederland doorgezonden 
(afieelcling4). De Posterijen 
maakten waarschijnlijk ai snel 
bezwaar: viel deze toch particu
liere correspondentie wel onder 
de portvrijdomprivileges van het 
ministerie? We treffen dan ook 
gedurende korte tijd gefran
keerde stukken aan {afbeelding 
5). De vereiste frankeergelden 
kwamen echter ten laste van het 
ministerie. Dit zorgde ervoor dat 
vanaf eind september! 914 nog 
slechts doorzending als 'aan 
port onderworpen dienstbrief 
c.q. dienstbriefkaart' plaatsvond: 
de geadresseerde droeg nu de 
kosten doordat het enkelvoudig 
port in rekening werd gebracht 
{ajheeldingen 6 en 7)"*. 
Na plaatsing van een van de 
stempels Ministerie van Buiten
landse Zaken, later nog aangevuld 
met een stempel aan port onder
worpen dienstbrief, werden de uit 
België open ontvangen brieven 
door het ministerie ongesloten 
doorgezonden. Soms werden 
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Links afbeelding 5 - Particuliere 
brief met adressenng m Rtjsiüijk. 
Op 19 september door het ministerie 
uan Buitenlandse Zaken gefrankeerd 
doorgezonden Frankenn^ uoor 
rekening uan het ministerie, nadat 
de Posterijen bezmaar hadden aan
getekend te^en heton^efrankeerd als 
dienststuk uerzenden. 

Boeen. ajbeeldin^ 5 - Bnefgericht aan de Nederlandse^ezant, geaccrediteerd 
bij de Belgische regering Sinds emd oirtober ucrblijuend m het Noord-Franse 
Le Haure Ondanks de bestemming m Frankrijk toch gefrankeerd volgens het 
uoor België geldende uoorkeurstaricf 10 cent in plaats uan ii'/zcent' 

Nederlandsf^o HaamloOz& Teimootschap Fransch Htilaadsche Olinfabrieketi 
Kguji'jBaux IBtabUsflemenU Calvé-Dellt (Pakritkn UDrlß es Btrjmi) 

Ins|i8ct8iir pour la Bilgiqui : J, W. L. VALCKEip-.«E ~6REEVE 
RUE DE WESTPHALIE, 3, BRtRCfiLLES 

^ 

AanTort ondeworpe. dinndbrief. 

.4f^ 
» o u v e a u i K f t a b l l B s e j e n t s ( ( \ « t i e - DELFT \ ) ^ . 

Afbeelding 4 - Zakenbrief uan het 'Headojpce Brussels' uon de 'Continental Bodega Compa
ny' Op 12 september uanuitDen Waag doorgezonden naar Amsterdam In de be^impenode 
no5 aangemerkt als dienststuk en dus on^efrankeerd binnen Nederland uerzonden 

Afbeelding 6 - Zakenbrief uit oktober 1914, nadat smds emd september ollecn no^ doorzending 
plaatsuond als 'aan port onderuiorpen dienstbrief' Het postkantoor 's-GraucnliaaefiaJIict te hejin 
port aan met een stempel '5 m ouaal' De in Brussel open aangeboden brief uierd door het porthcf-
jènde postkantoor Delft alsnog met een lakzegel aan de achterajde gesloten 



J» CARTE POSTALE 
tMtfi^ ÜSION POSTALB OSIÏERSELU 

AffrRDcliitHmani 

Aan 

CAté réserve k l'sdresse 

worpen t'ifinstbrief. 

Monsieur C . D E K O N I N G T l l l ^ 
saul ftbncant de !a vénlable Huiie d'Harlem, 

Maison de Tloventeur, 

Postbox 13. 

Achterstraat 13 -15, 
HAARLEM. 

Afbeelding 7 - ße^ttlküart uun een iiiBruisei u;oonuchtyetjcbiuiker lun de oiiyolprezen Haüilein 
mer Olie Als 'aan port onderujorpen dienstbnefkflürt' op 19 oktober doorgezonden naay it^yma De 
Koning Tilly Op de kaartteen portaanduidm^ ojportzegel Afrekening uan het port geschiedde 
uermoedehjk op een uerzamelstaat dejirma ontving dagelijks yele bestellingen uit alle lumdstreken 

BANQUE DE BRUXE1.LES 
MOCIPTl' ANOM^a A 

kut 
lVlon».eur BERT WULLER ^ß;^J^^„, 

P»" ""im'orpr^ \u,'HM'/i/<^-->^''^oMn 

AMSTERDAM 

Afbeeidmfl 8 - Brief uan de 'Banque de Bruxelles' met bankbiljetten oj uiaardepapieren Bij bin
nenkomst op het ministene van Buitenlandse Zaken routinematig uoorzien uan de gebruikelijke 
stempels Gezien de inhoud ueruol^ens aan de achterzijde gesloten met het lokstempel uan het 
ministerie en aangetekend als bri^uan de tujeede ^eujichtsklasse uolledi^ gefrankeerd op 5 oktober 
naar Amsterdam doorgezonden Later is door de ontuan^er / verzamelaar op de adreszijde^eschreuen 
'tijdens den oorlog ontvangen' 
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Ajbeeldmtj g Open bnefuit Buissel naar een ni Amersfoort qemrerneerde Belc|ische militair 
Volgens aantekening aldaar ontvangen op 12 november In Den Haag routinematitj voorzien uan 
de stempels 'Ministerie van Buitenlandse Zaken' en 'aan port onderivorpen dienstbrief' Gezien 
het ontbreken van zou;el portze^eis als van een vcrtrekstempel 's-Grauenha^e, vermoedelijk naar 
Amersfoort overijebracht door een bode van de m Den Haa^ ^evestic}de 'Interneerincjsdienst' De voor 
het Belgische Le^er tjebruikelijke portvnjdomoanduiding 'SM' (Service Militaire) had in Nederland 
geen inhoudelijke betekenis Overigens verkregen de geïnterneerden pas op 14 november portvrijdom 
voor het binnenlandse postverkeer 

brieven door het postkantoor van 
aankomst met een lakzegel of 
anderszins alsnog gesloten. 
Brieven met geld of waardepapie
ren dienden uiteraard gesloten 
verzonden te worden, terwijl ook 
nog eens aantekening vereist 
was. De Nederlandse Postwet 
bood echter geen mogelijkheid 
'aan port onderworpen dienst-
brieven' aangetekend te verzen
den: zowel het aantekenrecht als 
het briefporto dienden vooruit be
taald te worden^. Het is dan ook 
op het eerste gezicht bevreem
dend om volledig gefrankeerde, 
aangetekende brieven aan te 
trefren, voorzien van een stempel 
aan port onderworpen dienstbrief 
(afoeelding8)\ 

Niet altijd treffen we portzegels 
aan op de 'aan port onderworpen 
dienstbrief c.q. dienstbnefkaart' 
(zie aftieelding y). Ontving de 
geadresseerde geregeld meerdere 
portstukken, dan kon worden 
volstaan met de portzegels op 
een verzamelformulierte plak
ken en met op elke brief of kaart 
afzonderlijk. 
Ook treffen we geen portzegels 
aan op de schaarse bneven die 
gencht waren aan in Nederland 
geïnterneerde Belgische militairen 
{afieeldingg). De geïnterneerden 
genoten pas vanaf 14 november 
portvrijdom in het binnenlandse 
postverkeer, zodat vóór deze 

datum ook hier het enkelvoudige 
port geheven zou moeten zijn. 
Het ontbreken van een vertrek-
stempel 's-Cravenhage doet ech
ter vermoeden dat de brieven niet 
per post werden verzonden, maar 
door een bode van de Interne-
nngsdienst vanuit Den Haag naar 
een van de intemenngskazemes 
werden gebracht. 
Dat het openstellen van de 
diplomatieke koerierdienst voor 
particuliere correspondentie be
gin september zijn beslag kreeg, 
valt af te leiden uit de vroegst 
bekende datum van verzending 
uit Den Haag: 12 september 
1914 (zie afbeelding 4). De laatst 
bekende datum van verzending, 
25 novemben9n4 is in over
eenstemming met het rond 20 
november afgekondigde verbod 
op het ven/oeren van particuliere 
post per 'diplomatiek valies'. 
Maar ook nä novemben9i4 

treffen we nog poststukken aan 
met een aantal van de hierboven 
beschreven kenmerken. Het be
treft hier echter geen particuliere 
post, maar 'echte' diplomatieke 
correspondentie. Deze corres
pondentie IS herkenbaar op de 
adreszijde van de brieven aan 
Stempels van het Gezantschap der 
Nederlanden / Brussel (ajbeelding 
ló) of van de Consul Generaal der 
Nederianden / te Bmssel. Dit soort 
ambtelijke stempels ontbreekt ten 
ene male op de vóór ongeveer 20 

üerrouw 

tevrouw Ds. J. de loo^i, 

Herv. Pajtorie 

'3 V, e e r-A r e n d s l c e r l c e . 

WS^ 
Afbeelding 10 - Brief aƒ<omstIg van de 'Legation des Pays-Bas' (gedrukt ajzenderadres op achterflap) 
in april 1917 als 'echte' diplomotieke post overgebracht naar Den Haag en van daaruit als 'aan port 
ondertvorpen dienstbnef' naar de geadresseerde verzonden Op de adreszijde tevens voorzien van het stempel 
'Gezantschap der Nederlanden/Brussel' Diplomatieke brieven konden uiteraard gesloten vanuit Brussel ver
voerd ujordcn Dit m tegenstelling tot de particuliere bneven van vo'or 20 november 1914, die open moesten 
ujorden aangeboden om censurenng door de Duitse 'Zivilvcruialtung' te vergemakkelijken 

Afbeelding 11 - Op 22 septeml 
1914 uit Maastricht verzonde 
bnef met Brussel als uitein
delijke bestemming In eerste 
instantie portvrij verzonden 
naar het ministerie van Bui
tenlandse zaken m Den Haag, 
daarna per diplomatieke koer 
overgebracht naar het 'post
kantoor' van de Nederlandse 
legatie in Brussel Zoals uit de 
geschreven aantekening rechts 
blijkt, woonde de ajzender m 
Luik Door de bnef over de gre 
in Maastricht te posten, uias 
correspondentie met Brussel to 
mogelijk via de koerierdienst 
van Buitenlandse Zaken Red 
streekse verzending van Luik 
naar Brussel was in septembet 
1914 onmogelijk beide plaat: 
uiaren al in de maand august 
door de Duitsers bezet 



novemben9i4 naar Nederland 
getransporteerde particuliere 
post! 
Voor de goede orde zij nog 
vermeld, dat bij het voortduren 
van de Duitse bezetting  op 
humanitaire gronden  alsnog 
werd toegestaan bepaalde privé
berichten per koerier naar Den 
Haag te vervoeren. Zo zijn er uit 
latere jaren rouwbrieven bekend, 
die in alles gelijken op de 'aan 
port onderworpen dienstbrieven' 
uit 1914. 

Vanuit Nederland 

Brieven naar België dienden 
geadresseerd te worden aan het 
'Ministère des Affaires Etrangères 
è La Haye, pourtransmettre è...' 
gevolgd door de naam en het 
adres van degene voor wie de 
brief uiteindelijk bestemd was. 
Aanvankelijk werden de brieven 
portvrij, dus ongefrankeerd, naar 
Den Haag verzonden. Immers, 
alle correspondentie gericht aan 
Departementen van Algemeen 
Bestuur werd sinds 1904 als 
dienstpost aangemerkt [afbeel
ding 77). 
Maar ook hier waren voor de Pos
terijen goede gronden aanwezig 
om de toegepaste portvrijdom
regel aan te vechten. Zodat men 
na verloop van tijd de brieven 
gefrankeerd begon te verzenden, 
meestal volgens het voor België 

verlaagde voorkeurstarief van l o 
cent. 
Uiteraard bestond ook de moge
lijkheid de brieven niet per post 
te versturen, maar zelf of via een 
tussenpersoon bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Den 
Haag af te geven. Een adressering 
aan het ministerie kon dan ach
terwege blijven. In alle gevallen 
mochten de brieven niet gesloten 
zijn, maar dienden open te wor
den verzonden of afgegeven. 

De uit Nederland via Den Haag 
naar Brussel verzonden particu
liere brieven kan men herken
nen aan het op de adreszijde 
geplaatste ambtelijke stempel van 
net Minislem van Buitenlandse 
Zaken, meestal vergezeld van 
het 'aankomststempel' van de 
Legation des PaysBas / Bruxelles 
{ajbeeldingi2). 

Geïnterneerden daarentegen 
adresseerden hun post niet aan 
het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, maar direct aan de ge
adresseerden in België [ajbeelding 
73), soms aangevuld met de ver
melding 'par la Legation des 
PaysBas ä Bruxelles, pourtrans
mettre &...'. Immers, op deze 
wijze kon men gebruik maken 
van het al in 1906 aan krijgsge
vangenen en geïnterneeroen toe

ekende rechtop portvrijdom in 
et internationale briefverkeer. 

Opvallend is dat het merendeel 
van de richting België gezonden 
posteen adres in Brussel heeft. 
Het burgerlijke postverkeer in 
de door de Duitsers bezette 
gebieden lag immers stil, zodat 
de brieven ofwel op het 'postkan
toor' van de Nederlandse I egatie 
in Brussel moesten worden 
afgehaald of door boden aan huis 
bezorgd. Zelfs de Nederlandse 
zaakgelastigde Van Vollenhoven 
belastte zich wel eens met deze 
bezorging (zie noot 3). 

HET EINDE 
Omstreeks 20 november 1914 
kwam er een abrupt einde aan de 
'Van Vollenhovenroute', getuige 
een zinsnede uit een brief van de 
SecretarisGeneraal van het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken^: 

...betreffende conrespondentie 
met België, heb ik de eer U mede 
te deelen dat de koerier van mijn 
Departement zich sedert ongeveer 
20 november niet meer met het 
overbrengen van particuliere brieven 
mag belasten. Intussen bleef de 
stroom van brieven gericht aan 
mijn Departement met verzoek 
om doorzending aanhouden. Die 
brieven zijn aan de afzenders terug
gezonden, wanneer zij de aandui
ding van den afzender bevatten, de 
overige zijn in bewaring genomen 
totdat de postverbinding weder zal 
zijn hersteld... get. Hannema. 

Al voor verzending naar Brussel 
ontvangen post werd dan ook na 
verloop van tijd teruggegeven aan 
het postkantoor 'sGravenhage, 
dat de brieven na het plaatsen 
van speciale retourstempels terug
zond aan de afzenders (afbeeldin
gen 74 en 75). Post van onbekende 
afeenders werd bewaard in af
wachting van het herstel van een 
normale postverbinding met Bel
gië. Het zou overigens nog tot 12 
februari 1915 duren, voor er weer 
sprake kon zijn van enig regulier 
postverkeer. Slechts een beperkt 
aantal plaatsen in het bezette 
België werd vanaf die datum weer 
per post vanuit Nederland bereik
baar en dan ook nog eens onder 
strikte voonwaarden. Maar dat is 
weereen heel ander verhaal... 

Noten: 
i: Voor een overzicht: Fons Simons, 
NcdcrlandBel^ie, Postale perikelen tijdens 
Wereldoorloa I in Maandblad KVBPStu
diekring, Wilrijk, januari/maart 2006. 
2: Zie artikel van Piet van San in kwar
taalblad Studiekring Wereldoorlog I 
en II, Overijse, maart 2002. 
3: Dr.M.W.R. van Vollenhoven, 
Memoires, Elsevier 1948, p.280, 291, 
316 en 319. 
4: Zie ook de discussie over Oneigenlijke 
Diplomatieke Post in 'Philatelie' 1998, 
P53^. 5 8 7 e n i g 9 9 p . 6 i . 
5: Zie H.J. Doedens, Wet tot re^elmg der 
bneuenpostenj, p. 84, 'sGravenhage/ 
Belinfante ig i8 . 
5: Kopie van brief d.d. 26 januari 1915, 
uit de literatuurcollectie van WO I
verzamelaar A.R. de Graaf 

Links (ijbeeldinfl 14  No hef omstreeks 20 
nouember uit̂ euaardî de uerbod op uer
uoer uan particuliere brieuen ma het diplo

■ matieke kanaal, bleuen er op het ministerie 
Dan Buitenlandse Zaken bneucn lygen 
met bestemming Brussel Zo ook deze brief, 
indertijd aan het ministerie ajäê euen door 
een inwoner van Den Haa^ Aangezien er 
nofl flcen uitzicht was op een spoedy her
stel uan het reguliere postverkeer met Bel̂ ie 
uierd de brief uiteindelijk op 9 Jebruan 
1915 als dienstpost terutjtjezonden naar 
het opgegeven ajzenderadres te Den Haa^ 
Het retourstempel 'Buitenlandse Zaken 

I kan / met uoor de doorzending zorjjen 
; Retour ajzender' uierd waarschijnlijk 
alleen tjeplaatst op bneuen die indertijd 
niet 01a de Posterijen op het ministerie 
loaren beland, maar̂ ewoon aan de balie 
maren afgegevm Zie ook de tekst van het 
retourstempel in ajbeelding 15. 

Meliei* van Koper en Zinkwerken 

ppons jQnssen5'}4öppenep, f̂ oepmond 
 INTCRC tELEIOON 125 — 

^ ' = S ^  f 
Li.j-(- Zo / ;>Hx,^ i .4_><^ ^ 

Afbecldiiiij 12 OnjjcJiuiikLcrdc biiej lun ccn Roermoiidicjirnia, rahbliCLki ijcadiciseerd naar 
Brussel Moeilijk te doteren door het ontbreken van een vertreicstempel Woorschijniijk ols 
zodanifl in een gesloten couvert verzonden naar, ojivel persoonlijk door een tussenpersoon af
gegeven oon het mimstene von Buitenlandse Zaken De in Den Haag en Brussel aongebrachte 
ambtelijke stempels unjzen duidelijk op vervoer vio de 'Van Vollenhovenroute' Let op de 
potloodaonduidmij 'Port 50 et', het bestelloon in centimes van een bodedienstte Brussel' 

Afbeelding 13  Prcntbncfkoart ongeveer holfolctober 1914 uit Amersfoort verzonden door geïnterneerde 
militair, die de geadresseerde op de hoogte stelt von zijn mternenng in Nederland 'J'oi Ie regret de devoir 
vousjoire so voir queje me trouve octuellement d Amersfoort, Camp interne rejiigie Beige' Door de recht
streekse odresscnng naar Schaerbeek bij Brussel kon de kaart portvnj van Amersfoort naar het mimstene m 
Den Haag verzonden worden, het 'Portvij/Fronc de Port 'stempel was vóór 14 november 1914 alleen van 
kracht in het internationale postverkeer Naast het vertrekstempel van Amersfoort (met verkeerd ingesteld 
jaortal) zien uie het 'oonkomststempel' von het 'postkantoor' van de legotte m Brussel 

Afbeelding 15  Brief van een geïnterneerde militair op jo november 1914 vonuit Amersfoort naar Den 
Haag verzonden, om doorgezonden te worden naar Faubourg 'por lo Legation des Pays Bos d Bruxelles' 
Pos vier moonden later teruggezonden aankomststempel 'Legerploots bij Zeist ƒ 22 moort 1915' op ach
terzijde BIJ hetgedceltelijke herstel von de postverbinding op 12 februari 1915 bleef de aangegeven bestem
ming onbereikbaar Het smds 1 maart in Utrecht werkzame speciale 'Belgische Postkantoor' retourneerde de 
van het postkantoor Den Haag terugontvangen bnef met een bijzonder stroolge 'Retour / Expe'die' avant / Ie 
12 fevr 1015 / Lo Service pos- / tol n etoit / pos - étobli' 



Postzegels om van te smullen! 

Herinnert u zich ook nog 
hoe leuk en spannend het als kind waj 

om naar paaseitjes te zoeken? 

Komt u rond Pasen naar de winkel, dan vindt u de 
paaseitjes gemakkelijk, die staan op tafel voor u klaar. 

De postzegels kunt u zelf zoeken! 

P i O i S T Z E G E L 
P i A i R T I J 
CTË N T R A 

^ r r r r f % 

K 

 ^ _ e ^ ^ r Ji-^^^-J" H"-^.» 

www.PostzegelPartïjenCentrai^ 

Uiteraard bent u oo 
na Pasen van harte 

welkom! 

[ / ■ 
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INFORMATIEBON^ « 
Naam: I 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

^^^g '^H 
^ ^ H p Telefoon: » H 

Email: 
Interessegebieden 

Piet He ins t raa t 112, 2518CM Den Haag Tel: 070  3625263, Fax: 070  3625415 
Email: info@postzege>partijencentrale.nl Openingst i jden: ma t / m za 09:00  17:00 uur 

http://www.PostzegelPart%c3%afjenCentrai%5e


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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 141 
6 mei 2006. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER, 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijl<dagen op vrijdag 5 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de l<ollel<ties 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. 142 te houden op 1 juli 2006. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
1/1/. y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

3 Cf M l t H A R . O il- W 

1 LEOPARDI 1 

IBKIII I 
|HHH 1 

POSTZEGELVEILING 'r?tJS^VJ.l.o.. 
KANTOORADRES: 

j I ^ " ^ ^ ^ ^ A ^ ^ l ^ % I I JAN VAN G A L E N L J ^ A N 5 
I f v I I ^ ^ M \ r ^ I J l ^'^'41 JC NIJVERDAL 
^ H ^ H V ^ I ^ m I 1 m^ I TELEFOON 0548-655855 

FAX nr. 0548-655088 

Uw speciale aandacht voor 
VEILING 141 
op 6 mei 2006. 

• 2 bijzondere mooie en uitgebreide collecties Europa 
in honderden banden! 

• een hele mooie Dozenafdeling, 
• tevens vele honderden collecties / partijen, 
• in albums en stokboeken voor een correcte prijs! 
• de allerlaatste veiling in de huidige locatie, 

"Het Spoortheater", dus met een beetje weemoed 
en ook met wat feestelijkheden. 

• kijk ook op internet. 
• vraag de GRATIS CATALOGUS! 271 



"̂ ftaf-
EXPO 1958 

Bij uw bezoek in novem
ber aan Bellica 2006 in liet 
Heizel-tentoonstellings-
park ziet u imponerende 
expositiegebouwen. 
Het oudste ervan is het 
Groot Paleis ofwel het 
Eeuwfeestpaleis [i]. Het 
is opgericht voor de We
reldtentoonstelling van 
1935 in Brussel. Op deze 
grootse evenementen pre
senteren landen, steden 
en ondernemingen zich 
aan het internationaal 
publiek, zoals op kaart 
[2]: links het paviljoen 
van de stad Brussel van 
deze tentoonstelling 
met op de achtergrond 
weer het Groot Paleis. 
Wereldtentoonstellin
gen hebben afgelopen 
anderhalve eeuw grote 
bijdragen geleverd aan de 
internationale contacten 
en daarbij spectacu-

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

laire nieuwe architectuur 
opgeleverd. Door de 
veronderstelde tijdelijk
heid werden futuristische 
gebouwen gesticht. 
Sommige zijn blijven 
staan en zijn nu niet 
meer weg te denken. De 
bekendste voorbeelden 
zijn de Eiffeltoren en het 
Atomium, beide verguisd 
bij hun oprichting in 
i88g, respectievelijk 
1958 maar inmiddels 
uitgegroeid tot iconen 
van Parijs en Brussel. Het 
Atomium stond jaren te 
verkommeren, werd voor 
het vorstelijke bedrag van 
27 miljoen euro volledig 
gerestaureerd en is in 
februari jl. heropend. 
Het staat in een nieuwe 
roestvrijstalen huid 
opnieuw te blinken - net 
als in 1958 - en is nu het 
bezoeken weer waard. 
In België kreeg de Expo 
van '58 veel aandacht met 

drie series postzegels. 
De eerste twee leenden 
zich uitstekend voor 
maximumkaarten. De 
eerste Belgische serie 
van vier met het Atomium 
kwam uit in april 1957 en 
februari 1958; [3] toont 
een artist impression op een 
kaart die de verwachte 
rijen bezoekers laat zien. 
De tweede serie van zes 
zegels toont belangrijke 
tentoonstellingspavil-
joens; [4] brengt het 
Atomium authentiek in 
beeld. De derde serie van 
zestien zegels was gewijd 
aan de Verenigde Naties 

en de eraan gelieerde 
organisaties. Internatio
naal werden aan deze 
eerste Expo na de Tweede 
Wereldoorlog veel zegels 
gewijd, compleet met 
speciale stempelingen, 
zoals [5] met het pavil
joen van de Verenigde 
Staten. Nederland bracht 
geen aparte zegel uit, wel 
besteedden verschillende 
organisaties er aandacht 
aan, zoals de NS met 
een rood stempel [6]. 
Het Atomium van Ir. 
Waterkeyn stelt een 150 
miljard maal vergroot 
ijzerkristal voor. Met zijn 
102 meter hoogte was het 
de blikvanger en symbool 
van een nieuwe en betere 
wereld in het atoomtijd
perk. De roltrappen in de 
buizen tussen de bollen 
behoorden in 1958 tot 
de langste van Europa 
en de lift was de snelste 
van ons werelddeel. De 

site www.atommm.he laat 
het allemaal zien. België 
wilde toen ook tonen hoe 
gezellig het was: [7] laat 
de Belgische markt op de 
Expo zien met het België 
van 1900. Voor de betere 
toekomst diende de Bene
lux als voorbeeld, met een 
aparte zegel van de Bene-
luxpoort [8], ontwaard 
met het stempel van de 
Beneluxdagen en een 
apart stempel met de ver
melding Geslaagde samen
werking van unje mensen. 
Na Brussel 1958 was de 
volgende Expo die van 
Seatde (VS) in 1962. Daar
van tot slot [9] met het 
200 meter hoge symbool 
van die tentoonstelling: 
de Space Needle, com
pleet met een draaiend 
restaurant bovenin en een 
snelle monorail aan de 
voet. Ook deze futuristi
sche toren heeft de tand 
des tijds overleefd. 

mailto:EDWARDFROON@FREELER.NL
http://www.atommm.he


Tel. & fax : 03 233 89 70 
POSTZEGELHANDEL - OPENBARE VEIUNGEN 

Luk Vanduffel bvba 
Sint-Kotelijnevest 34 • B- 2000 Antwerpen • E-mail: info@vanduffel.be 

Alle mogelijkheden voor uw verzameling ! 

IN ONZE WINKEL 

AANKOOP: 
• Alle verzamelingen, stocks, brieven aan de beste prijs 
• Contante betaling 
• Expertises en schattingen zonder verplichting (ook bij u thuis) 

VERKOOP: 
• Gespecialiseerd in België van klassiek tot modern 
• West-Europa 
• Alle filatelistisch materiaal 

IN ONZE OPENBARE VEIUNGEN 

• Deskundige verkaveling en beschrijving 
• Gratis internationaal verspreide catalogus 
• Ruime comfortabele veilingaccommodatie met gratis parking 
• Betaling 30 dagen na veiling (voorschotten op aanvraag) 

VOLLEDIG 3-TALIGE WEBSITE OP HET INTERNET 

http://www.vanduffel.be 
-Q 
E 

m 
American Stamp 

Dealers Association 

^ m ifsda MasterCard 

American Philatelic 
Society 

International Federations of Stamp 
Dealers Associations 

The Philatelic 
Traders Society 

BBKPH 
Igische Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren 

VISA 
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http://www.vanduffel.be
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DE PLATTEUNDSPOST 
IN LIMBURG 

Letterstempels speelden een belangrijke rol 

j _ 

De aria Amour sacré de la patrie 
uit de opera La Muette de Portia 
was de directe aanleiding tot rel
letjes in Brussel op 25 augustus 
1830. De oorzaak van de daarop
volgende opstand en de schei
ding van NoordNederland was 
de ontevredenheid over het rege
ringsbeleid van koning Willem I. 
Aangezien de koning geen con
cessies wenste te doen, breidde 
de onrust zich sterk uit over heel 
België en ook in Nederlands 
Limburg was er veel sympa
thie voor de opstandelingen. 
In de tweede helft van septem
ber koos Roermond als eerste 
stad de zijde van de revolutionai
ren. In Venio en Maastricht was 
er weliswaar veel onrust, maar 
de Hollandse bezetting wist hier 
de orde te bewaren. VenIo capi
tuleerde op 11 november na een 
zeer korte belegering. Maastricht 
bleef echter in handen van de 
NoordNederlandse regering. 

Op 26 september werd in 
Brussel een Voorlopig Bewind in
gesteld en de postverbindingen 
tussen België en de Noordelijke 
Nederlanden werden verbro
ken. Op 9 november werd een 
Administrateur des Pastes de la 
Belgique benoemd, die al snel 
het postsysteem op het plat
teland in Limburg wijzigde. 

VAN ADMINISTRATIEVE POST 
NAAR PUHEUNDSPOST 
Tot aan het eind van de jaren 
twintig van de negentiende 
eeuw was er in Limburg geen 
mogelijkheid om op het platte
land brieven of andere corres
pondentie op de post te doen. 
Men was volledig aangewezen 
op postkantoren in de steden. 
In sommige dorpen was echter 
een bodendienst naar de steden 
en tegen een vergoeding kon 
men particuliere corresponden
tie meegeven. Administratieve 

DOOR J . K K E N R O T H , REUVER 

In 1830, in hetzelfde jaar waarin de postbezorging op het 

platteland in Limburg zou worden gereorganiseerd, brak 

de opstand in België uit. Een van de gevolgen was dat 

in delen van Limburg het Belgische systeem van kanton

boden werd heringevoerd. Over de gevolgen hiervan 

schreef de heer J. Ickenroth de nu volgende bijdrage. 

post werd door kantonboden 
rondgebracht en opgehaald. 
Particuliere correspondentie 
mochten ze niet vervoeren. 

omdat de belasting dan te groot 
zou zijn. Zo liep een bode in 
vierdagen van Roermond naar 
Mook en terug (een afstand 

van ongeveer!60 kilometer). 
Daarnaast werd veel correspon
dentie illegaal vervoerd, in het 
bijzonder door wagenvoerders. 
In 1827 werd echter langs de 
postweg MaastrichtVenlo
Nijmegen en ook daarbuiten 
door de Nederlandse posterijen 
een aantal distributiekantoren 
gesticht. Verder nam het provin
ciaal bestuur in 1829 het besluit 
om de administratieve post 
zodanig in te richten dat ook 
particulieren daar gebruik van 
konden maken, wat natuurlijk 
ook de kosten van het systeem 

i'MgJiHe'y 'Wlll—Wllllll. 

A-*uL^ 

f. 

^ "  ■ ■ ' 

Afbeelding 1  Thorn kreeg een distributiekantoor m plaats van Heel in 1853, Bij de komst van de 'Service Rural' uierd dit kantoor 
opgeheven. Brief van aSjanuari 1856. Linksboven kenmerk Thorn. Rechts Belgisch dubbclringstcmpel RUREMONDE met parels, m 

gebruik van 4 januari 1851 tot 12 juli 1837. 
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Afbeelding 2  Brief van g december 1831 van de Administrateur its. Postes, Delfosse. 
(collectie Gemeentearchief Roermond). 

zou drukken. Het aantal distri
butiekantoren werd uitgebreid 
en in een aantal plaatsen langs 
de postweg kwamen bewaar
kantoren, waar de gemeenten 
de post konden laten ophalen. 
De houders van deze kantoren 
konden 5 cent vragen voor 
elke brief die ze bestelden. 
Het nieuwe systeem werd op 
1 maart 1830 gestart, maar 
er waren nogal wat kinder
ziekten. Voordat men enige 
wijziging kon doorvoeren, brak 
de opstand in België uit en na 
enkele venwarrende maanden 
werd het systeem door de 
Belgische postadministratie 
afgeschaft, omdat men het in 
de restvan België niet kende. 
Het systeem van kantonboden 
{Messagen de Correspondance) 



Afbeelding 3  CamaretLyon, 50 september 1S43. Busletter 'J' uan Camaret. 1° in rood 
op brief ajkomstig uan plaats zonder kantoor Busletter 'J'ku;am in België alleen voor in de 

proumcie Antwerpen. 

Afbeelding 4  HeelBilsen, 15 juli 1838, ma RoermondHornTongeren. Busletter 'L' van 
Heel. Rechts Belgisch dubbelrmgstempel RUREMONDE zonder parels, in gebruik uan 
12 juli 1837 tot 2g juli 183g. 'Service Rural' (stempel SR): 1 de'cime extra. Roermond

Tongeren. 3 de'cime uoor een a/stand tussen 30 en 60 kilometer. 
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Afbeelding 5  OostKostcel Lcxhy, 11 nouember 1851, via Maastricht en Vise' Busletter 
'AN' van Eysden Port 3 de'cime, waarvan 1 de'cime of 5 cent grenskantoortarief uoor de 

Nederlandse posterijen. 
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Afbeelding 4  HeelBilsen, 15 juli 1838, uia RoermondHornTongeren. Busletter 'L' van 
Heel. Rechts Belgisch dubbelrmgstempel RUREMONDE zonder parels, in gebruik uan 
12 juli 1837 tot 2g juli 183g. 'Seruicc Rural' (stempel SR): 1 de'cime extra. Roermond

Tongeren. 3 de'cime uoor een a/stand tussen 30 en 60 kilometer. 

Afbeelding 5  OostKostcel Lcxhy, 11 nouember 1851, uia Maastricht en Vise' Busletter 
'AN' van Eysden Port 3 de'cime, waarvan 1 de'cime of 5 cent grenskantoortarief uoor de 

Nederlandse posterijen. 
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Afbeelding 6  GennepVenlo, 21 december 1840. Busstempel 'X' uan Gennep. Stempel CA 
('Correspondance de l'Arrondissement) op achterzijde bij_^anco brieuen Franco brieuen 

dienden eigenlijk op het kantoor te ujorden afgegeuen door de verzender De a/stand uias 
echter erg groot. 

werd heringevoerd. Wel werden 
enkele distributiekantoren, 
zoals Gulpen, Susteren, Heel, 
Weert, Hom, Kessel en Meerio, 
gehandhaafd (afieelding i). 

Op 13 december 1831 ontving de 
directeur van het postkantoor 
te Roermond een schrijven van 
de Administrateur des Pastes, 
Delfosse, waarin hij aankondigde 
dat in Belgié een service rural zou 
worden ingevoerd, zoals die in 
Frankrijk bestond (afieelding 
2). Volgens artikel 1 van de 
wet van 3 juni 1829 zou vanaf 
1 april 1830 in elke gemeente 
in Frankrijk, waar zich geen 
postkantoor of distributiekantoor 
bevond, om de twee dagen de 
administratieve en de particu
liere post besteld en opgehaald 

worden. Voor elke particuliere 
brief diende men 1'' (décime) 
extra te betalen (afieelding 3). 

HET BEGIN 
De oprichting van de landelijke 
postdienst or plattelandspost 
in België werd echter eerst 
vastgesteld in artikel 13 van de 
eerste Belgische postwet van 29 
december 1835: De oprichting van 
een regelmatige postdienst voor 
alle gemeenten van het koninkrijk 
zal geleidelijk aan, maarzo snel 
mogelijk, plaats hebben al naar 
gelang de plaatselijke behoeften. 
In augustus 1836 volgde dan het 
'Reglement voor de landelijke 
postdienst' en op 25 oktober 
kregen de burgemeesters in 
Limburg het bericht dat den 
dienst van de landpost korteling 

in deeze provincie in werking zal 
gebragt worden. Het gouverne
ment verlangt uwe medewerking 
om de plaetsing der briefkasten in 
de gemeenten te regelen. Op 21 
oktober was er in Roermond nog 
geen facteur rural benoemd en 
op 24 oktober stuurde de post
directeur van Maaseik negentien 
postbussen per schip naar 
Venlo. Het is duidelijk dat de 
begindatum van 1 november met 
gehaald kon worden. Nog op 19 
november klaagde de gouver
neurvan Hasselt in een schrijven 
aan de burgemeesters: Het blijkt 
uyt de inlichtingen dewelke mij zijn 
geworden dat veele onder uwe met 
wynig leverde agenten derpostad

ministratie in de plaetsing der brief

kasten voor de landelijke dienst 
behulpzaam zijn. Busstempels uit 
die eerste maanden komt men 
dan ook niet tegen. De vroeg
ste stempels zijn die van de 
distributiekantoren Weert (15/11) 
en Horst (16/11). De vroegste 
busstempels dateren van eind 
januan 1837 (afieelding4). 

DE ORGANISATIE 
De bedoeling was dat in elke 
gemeente de administratieve 
en particuliere corresponden
tie zou worden besteld en 
opgehaald door boden, 
ledere bode kreeg twee routes 
toegewezen, die hij om de 
anoere dag moest aflopen. 
In elke gemeente werd, liefst 
in een openbaar gebouw, een 

houten bus zodanig opgehan
gen dat men aan de buitenkant 
de brieven in een ijzeren gleuf (in 
de muur) kon werpen. De plat
telandsbode haalde de corres
pondentie uit de bus en voorzag 
elke briefen elke kruisband van 
de administratieve correspon
dentie in de rechterbovenhoek 
(een voorschrift dat men slecht 
kende) van een stempel. Die 
stempel plaatste hij ook nog 
op een formulier, zodat de 
kantoorhouder kon controleren 
of hij elke bus bezocht had. De 
stempel, voorzien van één of 
twee letters (alleen in ZuidLim
burg, afieelding5), bevond zich 
in de bus. De bode droeg zelf 

een stempelkussen bij zich. 
De correspondentie gaf hij af op 
het kantoor, zodat ze getaxeerd 
kon worden. De porten van 
brieven die hij besteld had, 
hoefde hij met af te rekenen, 
omdat hij die bij vertrek had 
moeten voorschieten (regle
ment, artikel 23). In een enkel 
geval had hij wel het port bij 
zich van franco brieven, die men 
hem tegen de voorschriften had 
meegegeven. Franco brieven 
diende men zelf op het kantoor 
af te geven, maar de afstand was 
soms erg groot, bijvoorbeeld 
GennepVenlo (afieelding 6). 

TARIEVEN 
Voor elke brief die bestemd was 
voor een gemeente, waar geen 
kantoor gevestigd was, of die 
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Afbeelding 7  KesselLeiden 25 december 1847. Brief door de kasteelprouiue meegegeven 
aan bode. Geen busstempel' Portas cent(achterzijde) VenloLciden 50 cent+5 cent 

plattelandsport. 
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Afbeelding 8  TKorn, 19 september 1838, urn MaaseikHorn. 'Sermce Rural' (stempel SR): 
1 de'cime extra. MaaseikRoermond: 2 de'cime i;oor een a/stand kleiner dan 50 kilometer 

(collectie GemeentearcKicf Roermond). 

vanuit zo'n gemeente verzonden 
werd, betaalde men 1 décime 
of 1 stuiver extra. Men was dit 
bedrag ook schuldig als men in 
zo'n gemeente woonde en de 
brief op een kantoor afhaalde. 
Men hoefde de décime of stuiver 
niet te betalen als de briefde 
werkingskring van een kan
toor niet verliet, bijvoorbeeld 
voor een brief van Bunde naar 
Eygelshoven of van Mook naar 
Tegelen. In zo'n geval betaalde 
men 2 décime of 2 stuiver. In 
het zeer zeldzame geval dat 
een brief binnen een gemeente 
besteld moest worden betaalde 
men 1 décime of n stuiver. 
Voor brieven over een grotere 
afstand dan 30 kilometer en 
met een gewicht van 10 gram 
of meer betaalde men wel 
een hoger port, maar slechts 
^décime of n stuiver extra. 
Brieven waarvoor men die extra 
décime of stuiver moest betalen, 
werden voorzien van de stempel 
SR [Service Rural) in kastje en in 
rood [apeeldingy). De brieven 
die binnen de werkingskring van 
een kantoor werden besteld en 
waarvoor men geen extra stuiver 
betaalde, werden voorzien van 
het stempel CA {Correspondance 
de l'Airondissement, zie afbeelding 
6). Deze stempels dienden bij 
francobrieven op de achterzijde 
gezet te worden. Beide stempels 
werden echter vaak vergeten. 

FACTEUR RURAL 
De^jctewr of landelijke postbode 
was meestal een oudmilitair die 
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Rechts: afbeelding 9  De drie routes uan het kantoor Sittard. 

al eerder gefunctioneerd had als 
kantonbode voor de admini
stratieve post. Zo iemand was 
Joseph Spits (*i783), die in 1818 
zijn loopbaan startte als bode 
voor de arrondissementscom
missaris te Roermond. In 1836 
werd hij voorlopig aangesteld 
als plattelandsbode. Het eerste 
jaar was voor het hele systeem 
een proefperiode en dus legde 
hij eerst op 23 januari 1838 de 
eed af Hij verdiende f270 tot 
f300 per jaar, met recht op 
pensioen. Op 31 maart 1857 
nam hij als 73jarige ontslag. In 
1855 liep hij nog een route van 
zo'n dertig kilometer per dag. 
De bode liep niet alleen de 
routes naar de centra van de 
gemeenten om de admini
stratieve post af te halen en te 
brengen en de bus te lichten. Hij 
was ook verplicht om elke brief 
te bezorgen, ook naar de meest 
afgelegen huizen. Met deze regel 
werd wel vaker de hand gelicht. 
Zo werden brieven afgegeven in 
herbergen of bij barbiers. Er was 
altijd wel iemand die de brief kon 
meenemen. Bij de afstanden 
die de bode moest lopen was 
dat begrijpelijk. Daarbij kwamen 
nog de vaak extreme weers
omstandigheden en slechte 
wegen. Ook de Maas was een 
lastige barrière. Was de bode 
ziek, dan moest hij zich voor 
eigen rekening laten vervangen. 
Behalve de gewone plat
telandsboden waren er ook 
nog re/o/'boden. Zij woonden 
halverwege een traject dat 
anders te lang zou worden. Dat 
gold voor VenloMook [relai in 
Bergen) en voorValkenourg
Kerkrade (relai in Heerlen). 

SYSTEMATIEK BUSLEHERS 
In 1836 kreeg Venio negentien 
bussen toegewezen, waarvan 
Horst er acht kreeg. Verder kreeg 
Roermond er 25 (waarvan Weert 
er twee of drie kreeg), Sittard 
21, Valkenburg 30 en Vaals 7. 
In ZuidLimburg werden nog 
circa zeven bussen geplaatst 
door Vise, dat ze al snel overgaf 
aan Valkenburg, dat ze op haar 
beurt in 1838 overgaf aan het 
distributiekantoor Vroenhoven, 
dat onder Tongeren viel. In Mid
denLimburg werden elf bussen 
geplaatst door Maaseik [afbeel
ding 8), waaronder Stramproy op 
de route WeertMaaseik alsmede 
Wessem, dat onder Roermond 
ressorteerde en Susteren, dat 
onder Sittard ressorteerde. 
In de bussen bevonden zich 
kleine stempels die zoveel 
mogelijk in alfabetische volgorde 
in de bussen waren geplaatst. 
Dit is het duidelijkst te zien 
in het ressort van het kantoor 
Sittard [afbeelding 9), waarvan 
na intensief onderzoek in het 
Regionaal Historisch Centrum 
Limburg (het voormalige Rijks
archief) de meeste letters nu 
bekend ziin. Ze zijn overigens 
maar heel zelden op brieven 



Afbeelding lo - Neeritter-Herk-de-Stad, 8 maart 1847. In Kessenich op de bus gedaan om I de'cime uit te sparen. 

aan te treffen, maar wel op 
administratieve stukken, omdat 
de stempels vaak naast de 
kruisbanden geplaatst werden. 

DE PRAKTIJK 
Eind 1837 vroeg de districtscom
missaris van Valkenburg om 
commentaar op het fungeren 
van de plattelandspost, in 
verband met de definitieve 
invoering. Hieruit blijkt dat 
de burgemeesters over het 
algemeen tevreden waren. 
De burgemeester van Bunde 
stelde wel voor dat de admini
stratieve post werd afgehaald 
op de gemeentehuizen, omdat 
ze niet altijd in de bus paste. 
Particulieren waren minder tevre
den. De plattelandspost leidde 
tot veel vertragingen, omdat de 
post teveel omwegen moest 
maken. Wilde men bijvoorbeeld 
een brief versturen van Thorn 
naar Heel (een afstand van vijf 
kilometer), dan werd de brief 
opgehaald door een bode van 
Maaseik. In Maaseik werd 
de brief meegegeven aan de 
postwagen Maaseik-Venio, die 
hem afgafin Horn. Hier werd de 
brief opgehaald dooreen bode 
vanuit Roermond. In Roermond 
werd de brief dan meegegeven 
aan de bode naar Heel. Graaf 
D'Ansembourg schreef als 
volgt: Een brief uit Brussel arriveert 
eerder dan die uit een dorp op 2 
km afstand en dan moetje ook 
nog 1 décime extra betalen. Hij 
gaf er dan ook de voorkeur aan 
een bode naar het kantoor te 
zenden. Vooral industriëlen, 
notarissen en pensionaten, zoals 
Rolduc, hadden eigen boden, 
die de brieven bezorgden of ze 
naar een kantoor brachten. 
In 1841 berichtte de distributeur 
van Horst aan de directeur 
van het postkantoor Venio: Er 
worden geene brieven (gewoone-

particuliere) in de bus gevonden 
om in de tournee af te geven, 
maar wel dienstbrieven - als 
oorzaak daarvan geven de boden 
te kennen, dat men voor tien 
centen een jongentje als expresse 
heeft en dit schijnt voordeliger 
omdat deze dan de antwoord kan 
terugbrengen. Deze ressortbne-
ven Kostten 2 décime of 2 stuiver, 
die de boden na terugkeer op 
het kantoor moesten afgeven. 
Volgens de directeur van het 
kantoor Maastricht - na 1839 
- leidde dit nogal eens tot fraude. 

LIMBURG WEER DEEL VAN HET 
KONINKRIJK NEDERLAND 
Op 19 april 1839 werd in Londen 
het verdrag van de 24 artikelen 
geratificeerd, waardoor het 
grondgebied van het huidige 
Limburg weer in zijn geheel 
deel werd van het Koninkrijk 
Nederland. Dit verdrag was 
door België al in 1831 onder 
grote druk van de geallieerden 
getekend. Het bevatte onder 
andere de bepaling dat Limburg 
zou terugkeren naar Nederland 
In de laatste week van juni 1839 

vond de bestuurlijke overdracht 
plaats en daarmee viel Limburg 
postaal gezien weer onder 
de Nederlandse posterijen. 
Na de overgang werd onmiddel
lijk gestart met de herinrichting 
van het postbedrijf in Limburg 
[afbeelding io). De Commissaris
sen belast met het Voorlopig 
Bestuur der weder in bezit 
genomen landstreken in Lim
burg gaven de directeur van het 
postkantoor Maastricht opdracht 
een verslag van de toestand bij 
de posterijen uitte brengen. Uit 
dit verslag leidde de referendaris, 
die de commissarissen van ad
vies diende, af ĉ ot de Rurale Pos
ten op eene zeer regelmatige wijze 
was ingerigt en voor de landelijke 
gemeenten eene even nuttige als 
gemakkelijke communicatie bood. 
De directeur was wel van me
ning dat er meer toezicht moest 
komen. De referendaris stelde 
voor dat de burgemeester of een 
ambtenaar aanwezig zou zijn bij 
het leeghalen van de bussen en 
dat die er op zou toezien dat al
les nauwkeurig genoteerd werd. 
Over het algemeen waren de 

autoriteiten positief over de Ser
vice Rural. Ze konden immers de 
administratieve correspondentie 
geregeld en zonder extra kosten 
voor de gemeentekas verzenden 
en ontvangen. Zo schreef de ar
rondissementscommissaris van 
Roermond op 25 augustus 1839: 
De Rurale Postdienst is buiten twif 

fel eene der nuttigste verbeteringen 
en bevindingen voor alle betrek
kingen en vertier der inwoners, 
zonder bezwaar en zo ik verneem 
wel berekend in het voordeel van 
de schatkist, daar de opbrengst 
hiervan bestaat niet alleen in de vijf 
centen voetbodenloon, waarmede 
elke brief bezwaard werd, maar 
ook grootendeels in de porten der 
brieven uit de landelijke gemeen
ten komende, welke voorheen 
meestal door gelegenheden, 
voerlieden, hopende commissio
nairs en dergelijke besteld en aan 
de brievenposl onttrokken wierde. 
S. Hille Heringa, een postamb-
tenaar uit Utrecht, die onmid
dellijk na de overname naar 
VenIo verplaatst werd om het 
kantoor tijdelijk over te nemen, 
was van mening dat de Service 
Rural een uitmuntende eerste 
schrede is geweest op het terrein 
van land-briefbestelling en wel de 
grondslag mag genoemd worden 
van de uitnemende bestelling 
ten plattenlande ten onzent, 
waar, zoover mij bewust is, geen 
ander postwezen bij halen kan. 
Het is dan ook met te verwonde
ren dat de Service Rural zonder 
veranderingen in de voorschrif
ten werd overgenomen door 
de Nederlandse posterijen. Wel 
werd het systeem wat aange
past. Zo werden de plaatsen die 
bediend werden vanuit Maas
eik voortaan bediend vanuit 
Roermond. In Zuid-Limburg 
moest Valkenburg (dat in 1838 
bevorderd werd tot postkantoor, 
maar door het vertrek van de 
arrondissementscommissaris 
sterk in belangrijkheid had 
ingeboet) een groot aantal 
plaatsen afstaan aan Maastricht 
{afbeelding n). Er werden nieuwe 
distributiekantoren gevestigd in 
Bergen, Susteren en Gulpen. 
In juni 1841 berichtte de minister 
van Financiën, onder wiens mi-
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Afbeelding 11 - Maastncht-Eysden, 31 oktober 1848. Maastricht ujerd aangesloten op de plattelandspost m 1841, De SR- en CA-stempels 

bestonden uit losse letters uan ca I centimeter hoog. Port 10 cent ressorttarief. 



nisterie de posterijen ressorteer
den, dat hij niet ongenegen zoude 
zijn, om de in Limburg bestaande 
landspost of zoogenaamde post ru
rale te behouden, lioezeer die elders 
nog niet gevonden wordt, doch die 
ivelligt later aldaar zal kunnen in
gevoerd worden (zie afbeelding 12). 
In 1846 werd m Frankrijk de 
zogenoemde rurale 1 décime 
afgeschaft. België volgde in 1848. 
In Limburg bleef de extra stuiver 
gehandhaafd, met uitzondering 
van de streek rechts van de Maas 
boven Venlo, waar dit extra port 
ook in 1848 werd afgeschaft. 
In dat jaar werd de wagendienst 
Venlo-Nijmegen verplaatst 
naar de rechteroever van de 
Maas en men wilde Nijmegen 
met belasten met extra werk
zaamheden in verband met de 
plattelandspost. Pas in 1850 
werd met de invoering van de 
nieuwe postwet de extra stuiver 
afgeschaft. Het systeem bleef 
bestaan en ook de letters werden 
nog jaren gebruikt (afbeeldingen 
13 en 14). Op 20 augustus 1878 
werd de laatstbekende letter 
- de 'P' van Linne - gebruikt 
(verzameling). Veraart). In Linne 
werd pas in 1881 de houten bus 
vervangen door een ijzeren. 
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Verantwoording: 
De gegevens voor dit artikel zijn 
afkomstig uit de archieven van 
Venlo, Roermond (archief post
kantoor Roermond) en het RHCL 
Maastricht (Provinciaal Archief 
en archief postkantoor Venlo). 
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Ajbeelding 12 -Venray-Munster, 30 mei 1843, v\a distributiekantoor Horst-stempel 3 met tu;ee openingen (m gebruik uanaf 1841)-
Venlo en Geldern. Busstempel 'P' non Venray. Port 3 silbergroschen, ujaaruan 5 cent uoor Nederlandse posterijen-plattelandsport. 
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Afbeelding 13 - Lottum-Korschenbroich bij Monchen-Gladbach, 20 juli 1854, uia hulpkantoor Horst (langstempcl op de achterzijde). 
Busstempel 'G' uan Grubbenuorst. Port 2 silbergroschen, ujaarvan 5 cent grenskantoortoricf voor Nederlondse posterijen 

^ a . C 

Afbeelding 14 - Nederiveert-Driebergen, 20 april i856, uia Weert Busstempel 'V' uan Nedcrujeert. 
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RH. onder de loep 

-^^i^^Deze aflevering 

w ä l is de waarde von een losse postzegel, een serie, een enkel 
poststuk of een hele collectie? Wordt deze volledig door de wet 
van vraag en aanbod bepaald of zijn er nog andere factoren die 
hierop van invloed zijn? En welke rol speelt de postzegelhandelaar 
of veilinghouder in het prijsvormingsproces^ Hoewel een complex 
van vragen zich meestal niet in enkele zinnen laat beantwoorden 
doen wij in deze aflevering van Onder de loep in ieder geval een 
poging om tot de kern van de zaak te komen. 

Onvolkomen markt 

De postzegelhandel vindt, mede door slechte kwalitatieve 
vergelijkbaarheid en zeer wisselende beschikbaarheid van materiaal, 
grotendeels plaats in een onvolkomen markt. Vraag en aanbod 
ontmoeten elkaar niet op ideale wijze en dat leidt per definitie tot 
grote prijsverschillen, met als groot voordeel dat de postzegelwereld 
voor alle betrokkenen een groot en avontuurlijk jachtterrein is. 
Hier kan iedere handelaar op eigen wijze zijn activiteiten ontplooien 
en iedere verzamelaar in volledige vrijheid de inkopen -en van 
tijd tot tijd misschien ook verkopen!- doen, die hem het nodige 
plezier en genoegen aan zijn hobby bezorgen 
De postzegelhandel biedt door zijn aard de gelegenheid tot het 
opdoen van vele ervaringen en beleven van allerlei avonturen. 
Om de romantiek bi| voorbaat niet de overhand te laten nemen, 
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat betreders van het filatelistische 
jachtterrein zich ook blootstellen aan de gevaren, die iedere 
onvolkomen markt nu eenmaal met zich meebrengt 
De komst en bloei van het internet heeft enerzijds de postzegelmarkt 
een stuk transparanter gemaakt, maar anderzijds weer zodanig 
vergroot, dat er voor het handelen in postzegels steeds meer kennis, 
ervaring en doorzettingsvermogen nodig is Het handelen in 
postzegels, op welke manier dan ook, is meer dan ooit écht een 
vak, dat je niet zomaar in de vingers krijgt. 

Wat de gek ervoor geeft! 

Dat hoor je in de wereld van de filatelie maar al te vaak, als er 
wordt gediscussieerd over het antwoord op de vraag wat iets nu 
eigenlijk waard is. 
Deze uitdrukking impliceert dat echte liefhebbers bereid zijn om 
zonodig een 'gekke' (lees hoge) prijs te betalen voor iets, waar ze 
echt hun zinnen op hebben gezet 
Je zou, andersom redenerend, ook kunnen stellen dat deze 'gekken'. 

met hun passie voor een bepaald onderwerp, zoveel kennis van 
dat verzamelgebied hebben, dat zij, veel beter dan de gemiddelde 
verkoper, weten wat iets waard is, en dat een schijnbaar hoge 
prijs uiteindelijk een koopje kan blijken te zijn. De voorlopige 
conclusie kan luiden dat niets zo rekbaar is als de prijs van een 
postzegel of poststuk. 
Een voordeel van zaken doen in een onvolkomen markt als de 
filatelie, is dat binnen een bepaalde bandbreedte zowel koper als 
verkoper met de tot stand gekomen prijs tevreden kunnen zijn. 
Deze bandbreedte is relatief het grootst als het gaat om massagoed 
en doorsnee materiaal. Als u bij een postzegelhandelaar iets 

koopt voor een euro, dan zal hij daar hooguit enkele dubbeltjes 
inkoop voor betalen. Voor duurdere stukken liggen die verhoudingen 
totaal anders. Voor een schaarse serie, die niet op voorraad is, 
wil de handelaar misschien wel zeventig of tachtig procent van 
zijn verkoopprijs betalen. 
De bandbreedte bepaalt het belangrijkste speelveld van de 
postzegelhandelaar. Als hij binnen deze marge zowel inkoopt als 
verkoopt, verzilvert hij een stukje waarde, dat dankzij zijn verrichte 
activiteiten op de markt door hemzelf is toegevoegd. Bij een 
juiste aanpak bouwt hij zich zo een bestaansrecht op en laat hij 
tevens een spoor van tevreden verkopers en kopers achter, die 
weer voor de nodige referenties kunnen zorgen. Dat de handelaar. 



als lid van de NVPH, de omschreven kwaliteit van het door 
hem verkochte garandeert, zal door de aankopende klanten 
extra worden gewaardeerd en hun bovendien het nodige 
vertrouwen geven. 

Filatelistische speurders 
Zeker voor een verzamelaar van het niet alledaagse materiaal is 
het interessant om een NVPH handelaar in de arm te nemen, die 
u als een soort gids bij kan staan met het in de gaten houden van 
het inmiddels bijna onbeperkte jachtterrein Hij weet waar de 

voetangels en klemmen staan, maar kent ook de plaatsen, waar 
er voor uw verzamelgebied de meeste kansen op succes liggen. 
Hij doet dit werk waarschijnlijk voor vele tientallen anderen en dat 
maakt het voor hem lonend om dagelijks vele uren te besteden 
aan het speuren naar interessante aanwinsten voor zijn klanten 
Met voor u als voordeel dat uw collectie wordt uitgebreid met 
zegels of poststukken, waar u normaal gesproken nooit aan had 
kunnen komen. Bovendien koopt u door de Certificaatregeling 
van de NVPH nooit een kat in de zak en kunt u de wellicht 
schaarse tijd, die u voor de filatelie beschikbaar heeft, helemaal 
besteden aan de aspecten, die ü het leukste vindt. 

Catalogus- en andere waarden 

Er zijn een heleboel waarden die als denkbeeldig etiketje op een 
postzegel of collectie kunnen worden geplakt. De meest gehanteerde 
waarde is de cataloguswaarde. Er is geen gebied of thema te 
bedenken of er is wel een catalogus van te koop Het vertalen 
van deze cataloguswaarde naar een realistische en dus ook 
realiseerbare prijs is, mede door de eerder geschetste markt
omstandigheden, voor verzamelaars niet eenvoudig Beschouw de 
cataloguswaarde dus alleen als indicatie en bedenk wel dat deze 
alleen geldt voor zegels in onberispelijke staat. In het algemeen kan 
worden gesteld dat naarmate de notering hoger is, het percentage 
van de cataloguswaarde, waarvoor de postzegel verhandeld 
wordt, toeneemt. In andere woorden: Één postzegel met een 
cataloguswaarde van honderd euro brengt meer op dan honderd 
postzegels met een notering van een euro 
Naast cataloguswaarde, komen termen als inkoopwaarde, 
verkoopwaarde, taxatiewaarde, veilingwaarde, executie- of 
liquidatiewaarde, verzekeringswaarde en affectie-, verzamel- of 
gevoelswaarde in de postzegelhandel voor Het heeft voor de 
gemiddelde verzamelaar niet zo veel zin om zich in deze 
terminologie te verdiepen. Uiteindelijk gaat het er om wat ü leuk 
vindt om te verzamelen en om wat ó daar voor over heeft. 
U spendeert een zelf vastgesteld budget en krijgt daar een 
onbeperkte hoeveelheid verzamelplezier voor terug. Mocht u ooit 
besluiten om met deze hobby te stoppen dan is de filatelie een 
van de weinige liefhebberijen, waar u nog iets van het door u 
uitgegeven geld terugziet. Als dat onverhoopt meer mocht zijn, 
dan u er ooit aan heeft uitgegeven, dan is dat alleen maar mooi 
meegenomen. 

Contactadres' Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Internet >V>V>V. n v p h . n l 

mailto:info@nvph.nl
http://nvph.nl


SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS ÉÉN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN DE BRIEVEN 
BEKORTEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN DOORGAANS VOOR PLAATSING 
IN AANMERKING. PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET IN DAT DE REDACTIE HET MET DE 
SCHRIJVER EENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TUD GEMOEID ZIJN. 

VERSCHOVEN 
EN VERSNEDEN 

Bijgaand doe ik u een 
fotokopie toekomen 
van een vel Persoonlijke 
Decemberzegels, waarvan 
de tabs zijn voorzien 
van een foto van mijn 
kleinzonen Matthew en 
Mike. Zoals u kunt zien is 
het 'persoonlijke deel' (de 
foto met mijn kleinzo
nen) sterk verschoven. 
Ik geloof niet dat zo'n 
afwijking eerder in Filate
lie is gemeld. De oorzaak 
van de verschuiving is 
volgens mij de omgevou-
wen linkerbovenhoek. 
Verder wil ik u ook nog 
een afbeelding tonen van 
een sterk versneden brief
kaart van 39 cent die ik 
in mijn bezit heb; zie de 
kleurbalken en het pas-
kruis aan de linkerkant! 

JACQUES VAN ZANDVOORT 
HAARLEM 

VERBORGEN MUIS: 
GEEN NIEUWTJE 

In het televisieprogram
ma Aperitiuo (RTL4) 
vertelde Barry de Bruin 
van Ping Pong Design uit 
Rotterdam een nieuwtje. 
In het door zijn bureau 
gemaakte ontwerp voor 
de nieuwe Mooi-Neder-
landpostzegels van 2006 
zal een 'verborgen muis' 
worden ondergebracht. 
Ik vond het heel leuk 
om dit te horen en ik 
was vooral blij dat er 
nu eindelijk eens op de 
televisie aandacht werd 
besteed aan postzegels. 
Ik moet er wel bij opmer
ken dat het verschijnsel 
van de 'verborgen muis' 
niet iets nieuws is: in de 
ontwerpen van Engelse 
kunstenaar Terence Cu-
neo zit altijd een verbor
gen muisje. Zo'n muisje 
is dus ook te vinden op de 

Persoonlijke 
Decemberzegels «i'TPCPOST 
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Onbedoeld artistiek: schcefgcdrulrte Persoonlijke Decemberzegels. 
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Geu;one briefkaart: dankzij een jlmke uersnijdin^ opeens heel speciaal. 

'treinenzegels' die Cuneo 
voor Royal Mail ontwierp. 
De bewuste zegels heb
ben de Yvertnummers 
1168 tot en met 1172 (zie 
het voobeeld hierboven). 

K. VAN RÏSINGE 
DEN HAAG 

Naschrift van de redactie; 
Wat de muis betreft heeft 
u gelijk, maar het is maar 
de helft van het verhaal. 
Barry de Bruin licht zijn 
'visuele grapje' als volgt 
toe: 'Vaatje de laatste tijd 
veel ziet, is dat er met 
postzegels geëxperimen
teerd wordt. Bijvoorbeeld 
dat er een grap in een 
postzegel is 'verstopt'. 
En neem geurzegels, of 
de postzegels die je met 
eigen foto's kunt ontwer
pen. Er kan en mag steeds 
meer in postzegels. Of 
wij in 'Mooi Nederland' 
nog een grap uithalen? Ja, 
wij hebben een achter
volging van de bekende 
stripfiguren Tom en Jerry 
in ons ontwerp verwerkt. 
Die is in de eerste velletjes 
heel goed te zien, maar 
naarmate het jaar vordert, 
zijn Tom en Jerry steeds 
moeilijker te vinden.' 
Een kat-en-muisspel op 
postzegels, dus - en dat 
hebben we voor zover 
we weten toch nog niet 
eerder meegemaakt. 

NUMMERING KAN 
NUniG ZIJN 

Als verwoed filatelist 
heb ik pas nu gemerkt 
dat Indonesië de zegels 
van een volgnummer 
voorziet, zodra het om 
emissies gaat die uit meer 
dan één zegel bestaan 
(1/4, 2/4, enzovoort). Dit 
geldt zelfs voor zegels 
die uitsluitend in velletjes 
zijn uitgegeven. Ook 

zegels die in blokjes 
voorkomen, zijn van deze 
volgnummers voorzien. 
Het enige land waarbij ik 
dit nummersysteem ben 
tegengekomen, is Indo
nesië. Volgens mij wordt 
het systeem pas sinds ca. 
2003 gehanteerd; voor 
het genoemde jaar heb 
ik geen zegels met de be
wuste nummering gezien. 
Het systeem lijkt me ook 
voor Nederland de moeite 
waard, met al die velletjes. 
Wellicht weet u een weg 
naar de post te vinden; 
volgens mij verdient dit 
systeem navolging. 

J. KONINX 
ZOETERMEER 

Naschrift van de redactie: 
België gebruikt ook een 
soort nummering, maar 
daar wordt behalve een 
zegelvolgnummer ook 
nog een editienummer 
toegevoegd. Zie wat Jan 
Borluut hierover schreef 
in de rubriek 'Ver-
zamelgebied België' 
(Filatelie van november 
jl., pagina 792). We 
stellen uw tip trouwens 

bijzonder op prijs, want 
dankzij uw opmerkingen 
valt het ons pas nu op dat 
sommige Indonesische 
zegels in twee versies 
voorkomen: zie illustratie 
hieronder. 

NEnE PENNENSTREEK, 
MAAR VERKEERD OM 

In Filatelie van juli/au-
gusms 2005 uit de heer 
Erkens zijn terechte 
verbazing over de emissie 
'Weken van de kaart'. Ik 
wil echter reageren op de 
laatste alinea, waarin de 
briefschrijver stelt dat de 
postbode zijn werk wel 
goed heeft gedaan; hij 
verwijst naar de balpen-
streep op de zegel. 
Ik zou willen zeggen dat 
de postbode het netjes 
heeft gedaan, maar tegen 
de dienstvoorschriften 
in. Een van de dingen die 
mij zijn bijgebleven uit 
de tijcl datje als vereni
ging nog een abonne
ment kon nemen op de 
dienstvoorschriften van 
- toen nog - PTTPost, is 
dat de penvernietiging 
net andersom moet: 
vanuit het midden een 
kleine streep naar rechts. 
Ik heb menigmaal uit 
balorigheid verkeerd 
vernietigde zegels weer 
gebruikt. De stukken 
waar ze opzaten werden 
allemaal goed bezorgd. 
Door mijn 'vrijwilli
gerswerk', waarbij vele 
kilo's door mijn handen 
gaan, zie ik nog steeds de 
vreemdste (en vaak ook 
onnodige) penvernieti-
gingen. Ik ben gestopt 
met het hergebruik daar
van - het zijn er teveel. 

KEES LOCH, EINDHOVEN 

ErSPËDISfKAFAL 

BOROöaDUR 
n 

Indonesische uel- en blokjeszegcls: ...ucrschillend genummerd 
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DE TAHDJES VAN DE MA.CHT 
BIJTEN OOK IN BELGIË 

Voorbeelden vanaf de eofilatelie tot aan onze tijd 

iijjLsjjj-^ 

D O O R J A N H E U S , A M S T E R D A M 

Ook al lijken postzels en stempels vrij onschuldig, ze 

kunnen, als ze in het kader van omstreden politieke of 

andere propaganda worden gebruikt of misbruikt, tot 

onrust of boosheid leiden. Zoals de auteur van de nu 

volgende bijdrage het uitdrukt: dan kunnen de 'tandjes 

van de macht' soms venijnig bijten. 

In Filatelie heb ik een aantal 
malen aandacht besteed aan het 
feit dat er landen zijn waar de 
'tandjes van de macht' gevoe
lig kunnen bijten Na eerdere 
bijdragen over Scandinavië en 
Duitsland en een bijdrage over 
de thematische mogelijkheden 
die postoorlogen bieden, zet 
ik nu België in het zonnetje 
BIJ onze Zuiderburen beten de 

tandjes van de macht al heel 
vroeg, zelfs al voor dat er 'tand 
jes' en postzegels bestonden 

POLITIEKE PROPAGANDA 
Tot de allereerste stukken die ik 
in mijn collectie Omstreden poli
tieke propaganda toon, behoren 
twee eo filatelistische brieven uit 
Antwerpen Een van die brieven 
dateert van 1802 en is nog voor 

zien van een volledig rood 
stempel 93 Anvers {afbeelding 1) 
Het tweede couvert stamt uit 
1815 en heefteen vergelijkbaar 
zwart stempel, maar dan zonder 
het cijfer gj {ajbeelding 2) 
Waarom IS dat eigenlijk^ In 
1794 veroverden de Fransen 
België Antwerpen werd, zowel 
bestuurlijk als postaal, onderdeel 
van het departement Deux-Nè-

thes, dat nummer 93 gebruikte 
Oorspronkelijk werd rode 
stempelmkt gebruikt, maar vanaf 
1808 werd in overeenstemming 
met de Franse voorschriften 
zwarte stempelmkt ingevoerd 

Na het verdwijnen van de 
Franse bezetter m 1814 werk 
ten de postdiensten uiteraard 
gewoon door Veel postmees
ters kapten destijds de Franse 
departementsnummers uit hun 
plaatsnaamstempels weg In 
i8n6 kreeg Antwerpen post
stempels die de Vlaamse naam 
vermeldden, dus Antwerpen m 
plaats van A/iî ers Dus illustreren 
de twee bedoelde bneven samen 
de komst en val van Napoleon 

GEKAPTE STEMPELS 
Iets dergelijks gebeurde ook na 
de Eerste Wereldoorlog (Neder 



landse benamingV c.q. de Crote 
Oorlog (Vlaamse oenaming). 
Tijdens de Duitse bezetting van 
het grootste deel van België in 
de periode 1914-1918 waren er 
Duitse opdrukzegels geldig die 
de naam van België in het Duits 
vermeldden: als Belgien dus. 
Ook in de dagtekeningstem
pels staat deze Duitse naam, 
(Belgien), onderaan vermeld. Dat 
Belgien stond echter wel tussen 
haakjes, om niet de indruk van 
zelfstandigheid te wekken, zoals 
op de afgebeelde briefkaart uit 
Namen, die verzonden werd op 
3 mei 1917, te zien is [ajbeeiding 
3). Nadat de Duitsers als de 
verliezers van de Crote Oorlog 
de geschiedenisboeken waren 
ingegaan, werden de stempels 
nog wel doorgebruikt, maar ze 
werden daartoe wel ontdaan van 
hun Duitse karakters, zoals in 
het met afbeelding 3 te verge
lijken stempel uit Namen van 
25 juli 1919 laat zien (afieelding 
4). Op deze manier illustreren 
de brieven 3 en 4 samen de 
opkomst en val van de Duitsers. 

BALLINGSCHAPSPOST 
Zoals hiervoor al werd gezegd, 
was België tijdens de Crote 
Oorlog niet helemaal bezet. In 
het onbezette gebied waren 
nog 123 Belgische postkantoren 
actief De Belgische regering 
verhuisde naar het Franse St. 
Adresse, waar ook een Belgisch 

postkantoor werd ingericht. 
Vanuit dit Frans-Belgische 
kantoor werd Belgische post 
verzonden, zoals net afgebeelde 
krantenbandje van de Moni-
teur Beige met het stempel St. 
Adresse 2.8.igis, bestemd voor 
de Belgische consul in Oostburg 
in Nederland [apeelding5). Het 
krantenbandje bewijst dat de 
Belgische regering, ondanks 
tegenspoed en ondanks een 
verblijf in ballingschap, des
tijds nog steeds regeerde! 
Het Franse vlagstempel van 
St. Adresse herinnert hier nog 
steeds aan: Capitale de la Bel-
gique igi4-igi8 ('Hoofdstad van 
België 1914-1918', apeelding 6). 
In Baarle-Hertog, een Belgische 
enclave in het neutrale Hol
landse Noord-Brabant, wer
den door slimme handelaren 
filatelistische kaarten uitgegeven 
met Belgische zegels; ik laat 
er een met het stempel 22-
VZ-igijzien [afbeelding-f). 
Ter afsluiting van dit thema nog 
een filatelistische kaart, om 
precies te zijn een foto van het 
regeringsgebouw en het post
kantoor in St. Adresse, met een 
Belgische zegel op de voorzijde 
die werd afgestempeld op de 
laatste dag en het laatste uur van 
het bestaan van deze 'hoofd
stad' van België: 22 november 
1918 -15.00 uur [afbeelding S). 
Filatelistisch of niet, het is al
lemaal politieke propaganda 

voor het feit dat de Belgische 
regering doorregeerde, ook al 
was het grootste deel van het 
land door de Duitsers bezet. 

TAALSTRIJD VIAAMS-WAALS 
De gevoeligheden die er tussen 
Vlamingen en Walen op vrijwel 
alle onderdelen van het maat
schappelijke leven in België zijn, 
zullen genoegzaam bekend zijn. 
De taalstrijd is altijd een speer
punt in deze strijd geweest. Wer
den de eerste Belgische zegels, 
die van 1849, met uitsluitend 
een Frans inschrift uitgegeven, 
al in 1884 verschenen de eerste 
tweetalige zegels. Toen in 1915 
een zegel verscheen met de tekst 
5 Franken [afbeelding 9), protes
teerden de Vlaamse politici - het 
had natuurlijk, in correct Vlaams, 
5 Frank moeten zijn. Onder druk 
van de Vlaamse publieke opinie 
werd in 1919 een zegel met de 
correcte tekst, 5 Frank, uitgege
ven [afbeelding 10). Dezegel met 
de tekst 5 Franken is zeldzaam. 
Werd er in 1919 om politiek-pro-
pagandistische redenen een ze
gel bijgemaakt, in de nu volgen
de gevallen werd om dezelfde 
redenen een tweetalig stempel 
ontdaan van zijn Franse tekst. 
Tot 1910 waren de stempels in 
België - ook die in het Vlaamse 
deel van het land - Franstalig. 
Daarna kregen de Vlaamse 
plaatsen tweetalige stempels 
met bovenin de Vlaamse naam 

of een Vlaamse tekst en onderin 
de Franse variant. Dit maakte het 
echter mogelijk om een van de 
twee talen uit het stempel te ver
wijderen. Dit kwam, zeker in het 
Vlaamse deel, nogal eens voor. 
Op 28 juni 1932 bepaalde een 
nieuwe wet dat in de Vlaamse 
provincies de postadministraties 
de Nederlandse taal dienden 
te gebruiken en in de Waalse 
provincies de Franse taal. Brus
sel bleef tweetalig. In de maand 
erna was een vlagstempel van 
Antwerpen 6, met de tekst Eet 
meer suiker, suiker baart kracht, 
nog tweetalig [afbeelding n) 
Uit een soortgelijk stempel van 
Antwerpen 6 werd echter op 6 
oktober 1933 de Franse tekst en 
de Franse naam voor Antwerpen 
uit het stempel verwijderd [af
beelding 12). Dergelijke gekapte 
stempels zijn OOK uit juli 1933 
bekend - blijkbaar kon men niet 
wachten op de nieuwe, uitslui
tend Nederlandstalige stempels. 
Ook de stempels Terugbetaling 
uit Gent van 2 oktober 1949 
en Spoedbestelling uit Hasselt 
(5 augustus i960) op bij dit 
artikel afgedrukte brieven zijn 
onderin van hun Franse teksten 
ontdaan [afbeeldingen 13 en 14). 

WERELDVLUCHTELINGENJAAR 
In 1959 gaven veel landen 
postzegels uit (en werden er 
vlagstempels gebruikt) ter 
gelegenheid van het door de 
Verenigde Naties uitgeroepen 
Wereldvluchtelingenjaar. Veel 
Oostbloklanden ervoeren de 
VN-actie als een aanval, omdat 
juist in die periode veel inwo
ners van landen in het Oostblok 
hun vaderland ontvluchtten. 
In België werd een speciaal 
stempel gebruikt [afbeelding i^) 
dat in verschillende Oostblok
landen zwart werd gemaakt. 
Ook werden stukken met dit 
stempel teruggezonden, zoals 
dat met zulke stempels ook in 
andere landen (bijvoorbeeld 
Roemenië, dat het stempel 
zwart maakte) wel gebeurde. 

GRENSCONFLICT ? 
In 1975 gaf België een zegel 
uit ter gelegenheid van de 
nieuwe verbinding tussen de 
rivieren de Schelde en de Rijn 
[afbeelding 16). Even leek er 
opschudding te ontstaan over 
het weglaten van de grens 
tussen België en Nederland. ^ 
Maardegrens was juist weg- ° 
gelaten om de samenwerking te ~ 
benadrukken. Zo kan het ook. z! 

TOT SLOT ï 
En zo zien we dat de 'tandjes 3 
van de macht' ook in België " 
bijten. Posthistorisch en the- 5 
matisch gezien zijn de gegeven "" 
voorbeelden heel goed in een «AP 
verzameling te gebruiken. Z o d 
Ze bieden een onverwachte 
en politiek-propagandistische 
Invalshoek op meer alledaagse 
verzamelonderwerpen. 



^^Êmwiw 
Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2006 
(verschijnt begin juni 2006) 
moeten uiterhjk op i mei 
2006 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
LET OP! Het juninummer is 
het laatste nummer voor de 
zomervakantie. Het juli/au
gustusnummer verschijnt op 
of omstreeks 10 augustus. In 
juli verschijnt Filatelie niet. 
Voor opnamen onder het 
kopje Ruildagen moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, 
openingstijden en een 
telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. E-mailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 
notaris worden gehouden. 
Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in 
de evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenemen
ten - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

9 april: 
Oudorp. PostzEflelmanifestatic-
dag, filatelistisch evenement 
georganiseerd door PV 
Noord-Holland. De Vang, 
Oudorperplein 1. Taxaties, 
veiling, mukimediapresen-
taties (stoomlocomotieven 
en olifanten op postzegels). 
Openingstijden: van 10 tot 16 

-o uur. Informatie: Rob Ronde, 
° telefoon 072-5818583. 
f̂  14 en 15 april: 
-^ Gouda. De Bneucnbeurs, der-
Z tiende internationale beurs 
^ voor postgeschiedenis, post-
^ stukken, postwaardestuk-
^ ken en literatuur. Sporthal 
" De Mammoet, Calslaani, 
2 Gouda. Openingestijden: 
••- op vrijdag 14/4 van 11 tot 17 

uur en op zaterdag 15/4 van 
OÄA ' ° ' ° ' '7 ^^'^' Inlichtingen: 
A O V Bietenakker 33, 2723 XD 

Zoetermeer, fax 079-3311218. 
Zie ook de berichtgeving 
in 'Uit de wereld van de 
filatelie' of bezoek de website 
u)U)U),briewnbeurs.com. 

21, 22 en 23 april: 
Ede. Postzegels en Cultuur, 
tentoonstelling georgani
seerd door de afdeling Ede 
van 'De Globe' (categorieën 
2 en 3, alsmede i-kader, 
open klasse, jeugd en propa
ganda). Sporthal De Peppel, 
Peppelensteeg i. Ca. 420 
kaders. Handel aanwezig, 
stands van gespecialiseerde 
verenigingen, museumexpo
sitie. 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, e-mailadres 
n.i)ander.lee@hccnct.n!. 
23 april 2006 
Reuver. Internationaal evene
ment ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van FIL-
VERO Reuuer e.o. De Schakel, 
Broeklaan 2, Reuver. Handel 
aanwezig; verkoop eigen ka
vels en accessoires. Geopend 
van 10 tot 15 uur. Viering 
van de 40ste Limburgse 
Filatelisten Dag (speciale 
envelop, speciaal stempel; 
zie de rubriek 'Nederlandse 
stempels'), briefkaarten 
persoonlijke Filvero-postze-
gel. Informatie: R. Aerdts, 
telefoon 077-4744551 of 
per e-mail:Jfiluero(a)home.nl 
9 en 10 juni: 
Barneveld. HollandFila 2006, 
filatelistisch evenement, 
georganiseerd door de 
stichting Eindejaarsbeurs. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 8. 
Gratis toegang. Openingstij
den: op beide dagen van 10 
tot 17 uur. Nadere informatie 
volgt in Filatelie. Informatie: 
organisatie(3)emdejaarsbeurs.nl 
15,16 en 17 september: 
Praag (Tsjechië). Collector 
(Sberatel), negende internatio
nale postzegelbeurs met ver
der aandacht voor telefoon
kaarten, munten en andere 
verzamelobjecten. Beursge
bouw (Vystaviste). Openings
tijden: op 15/9 en 16/9 van 
10 tot 18 uur en op 17/9 van 
10 tot 16 uur. Informatie: 
telefoon 00-420-223218403, 
fax G0-420-224218312 of 
per e-mail: sbsratel@ppa.c2 
20, 21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2006, 
nationaal postzegelevene
ment met tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenka
der, jeugd, voordrukalbum-
bladen, catalogusinzending, 
open klasse en propaganda). 
Americahal, Laan van 
Erica 50. Openingstijden: 
op vrijdag 20/10 en zaterdag 
21/10 van 10 tot 17 uur en 
op zondag 22/10 van 10 tot 
16 uur. De aanmelding voor 
de tentoonstelling sluit op 
30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182-395103 
ofaortuansoest@hetnet.nl. 
Website: www.nvpv.nl. 
3,4 en 5 november: 
Enschede. Jubilcx Enschede, 
propagandatentoonstel-
ling ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van 
de Enschedese Philatelis
ten Vereniging. Locatie 

onbekend. Inschrijven: 75 
cent per kader (jeugdinzen-
dingen gratis), jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en met 
30 mei 2006. Aanmelden bij 
Roelof IJspeerd, Toren
laan 68, 7559 P15 Hengelo, 
telefoon 074-2777416. 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag van de 
Postzegel Rotterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
In samenwerking met De 
Vliegende Hollander. Cate
gorieën 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 
015-2141701 of per e-mail: 
a.ritmeester@planet.nl 

2007 

30, 31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diamantpost 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging Aalsmeer, ter gelegen
heid haar 6o-jarig bestaan 
(categorie 3, open klasse en 
propaganda). Jeugdinzen-
dingen welkom. Sporthal 
De Bloemhof, Hornweg. 
Ca. 300 kaders. Handel 
aanwezig. Voorinschrijving 
via Postbus 249,1430 AE 
Aalsmeer of per e-mail: 
m.miju;aart@kabelfoon.nl 
14,15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
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 
0492-523864 of per e-mail: 
j.vogels29@chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 april: 
Arnhem. De Kandelaar, Den 
Haagweg i, 10-16. Telefoon 
026-3230947 (na 17.30 uur). 
Assen. Nederlandse Ver
eniging uoor Thematische 
Filatelie. Marktzicht, Van 
Riebeekstraat5,10-16. 
Telefoon 033-4943265. 
Dromen. Open Hof, 
Copernicusstraat (t.o. 
busstation), 13.30-16.30. 
Telefoon 0321-314305. 
Heeze. De Brug, Gin-
derover 2,12-17. Tele
foon 040-2263192. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 

Gisteren, Beemsterstraat 
4,10-16. Telefoon 023-
5613929 (na 20 uur). 
Hoogkarspel. Verenigings
gebouw (achter RK Kerk),13-
17, telefoon 0228-582298. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7,10-16. 
Telefoon 058-2862932. 
Maassluis. Konings
hof, Uiverlaan 20,12-16. 
Telefoon 06-15224937. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. 
Haarlaan 6, 9.30-13. 
Telefoon 0297-289322. 
Ommen. Hervormd 
Centrum, Prinses Julia-
nastraat 8, io-i6. Tele
foon 0547-363000. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
9 april: 
Anna-Paulowna. OC Veer-
brug, Sportlaan 21, 9:30-13, 
telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Oudorp. De Vang, Oudor
perplein 1,10-16. Tele
foon 072-5818583. 
Venlo. De Koel, Kalden-
kerkerweg 182b, 10-13. 
Telefoon 077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, 
Kasteellaan 4,10-13. 
Telefoon 024-6413608. 
14 april: 
Gouda. De Mammoet, Cals-
laan, 11-17, 010-4508474. 
15 april: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Gouda. De Mammoet, Cals-
laan, 10-17, 010-4508474. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Neede. De Olde Mölle, 
Diepenheimseweg 21,10-16. 
Telefoon 0545-272543. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. 
Telefoon 06-24432140. 
Veldhoven. D'n Bond, 
Rapportstraat 29,10-16. 
Telefoon 040-2534633. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
16 april: 
Veghel-Zuid. De Golf-
stroom. Van Diemen-
straatia, 9.30-12.30. 
Telefoon 0413-367786. 
17 april: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
20 april: 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kapelaan 
Kockstraat 54,19-22. 
Telefoon 0167-563887. 
21 april: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcis-
senlaan, 14-onbekend. 
Telefoon 071-5156534. 
22 april: 
Almere-Haven. SG De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Bilthoven. Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa. 
't Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Bodegraven. Rijngaarde 
I, 9.30-16.30. Tele
foon 06-53260579. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,13.30-16.30. 
Telefoon 0181-415640. 

Enkhuizen. WC IJssel-
zand. Anjerstraat i, 13-17, 
telefoon 0228-520117. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Steenbergen (Welberg). 
De Vaert, Kapelaan 
Kockstraat 54, 9-13. 
Telefoon 0167-563887. 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein 1, io-i6. 
Telefoon 0521-515835. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-552206. 
23 april: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6,10-13, 
telefoon 0227-542286. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6009922. 
Echt. St. Jons, Cypres-
straat 58, 9.30-13. Tele
foon 0475-483630. 
Ewijk. CC Heumeshof, 
Klaphekstraat 4,10-16. 
Telefoon 487-521697. 
Helmond (Stiphout). MFC, 
Dorpsstraat 38,10-16. 
Telefoon 0492-539339. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-13. Telefoon 026-3271979. 
24 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.30-onbe-
kend. Telefoon 024-3974654. 
ig april: 
Enschede. Het Linden
hof, Van Leeuwenhoek-
straat 215, 10-16. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Zwolle. Jubal, Geert 
Grootestraat 1,10-16. 
Telefoon 038-4216493. 
30 april: 
Alkmaar. De Rekere, 
Muiderwaard 396. Te
lefoon 030-6063944. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. 
Telefoon 0475-481347. 
3 mei: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen, De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
6 mei: 
Heeze. De Brug, Gin-
derover 2,12-17. Tele
foon 040-2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12.30-
16. Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10-16. Tele
foon 0252-411406. 
Meppel. Nijmeyer, 
Marktstraat 43,10-15. 
Telefoon 0528-275629 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencen
trum, Bilderdijkhof 1,10-15. 
Telefoon 0297-525556. 
7 mei: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Venlo. De Koel, Kalden-
kerkerweg 182b, 10-13. 
Telefoon 077-3517700. 

VEILINGEN 

24, 25 en 26 april: 
's-Gravenhage. Rietdijk, 
Noordeinde 41. Info: 
inJo@rietdijk-i)eilingen.nl. 
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NIEUWE EMISSrES 

Nederland 

28 april 
Mooi Nederland-Vlieland; 
velletje met 5 postzegels 
van 0.39 euro (gegomd). 
1 mei 
Persoonlijk? Postzegels 20o5; 
velletje met 10 postzegels 
van 0.39 euro (gegomd). 
24 mei 
Mooi Nederland-Woudnchem; 
velletje met 5 postzegels 
van 0.39 euro (gegomd) 
2 juni 
Mooi Nederland-Schoonhoven; 
velletje met 5 postzegels 
van o 39 euro (gegomd). 
Mooi Nederland-Enkhuizen; 
velletje met 5 postzegels 

van 0.39 euro (gegomd). 
6 juni 
De keuze van 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, vel
letje met I postzegel van 
5.75 euro (gegomd). 
Rembrandtsjamilie; velletje 
met tien postzegels van 
0.39 euro (vijf verschil
lende zegelontwerpen). 

Aruba 

5 iun' 
FIFA World Cup Duitsland; 

waarden 75 en 2r5 cent. 
3 juli 
20 jaar Hi-Wmds; waarden 
60,100 en 125 cent. 
29 september 
Brandpreuentic; waarden 
60,100 en 205 cent. 
31 oktober 
Parke National Arikok; waar
den 75,125 en 215 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www muscom nl 
Openingstijden: di t/m vrij 

van 10-17 uur, za, zo en 
feestdagen 12-17 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op 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, Museumkaart 
gratis; groepen groter dan 
tien personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

vrijdag 10 maart 
vrijdag 14 april 
vrijdag 12 mei 
vrijdag 9 juni 
vrijdag 7 juli. 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merkelens(3)muscom nl 
of hudveen(ó)muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Commu
nicatie IS na telefonische 
afspraak met mevrouw 
Spiekman (070-3307570, in 
de ochtend) te raadplegen. 

RIAN PEIS 
Deze maand kan ik u weer 
een aantal nieuwe stem
pels tonen. Tevens besteed 
ik wat aandacht aan onze 
Zuiderburen. Immers, u 
heeft nu het themanum
mer België m handen 

Reuver 
Filatelistenverenigmg 
FILVERO bestaat veertig jaar 
en dat wordt gevierd, tegelijk 
met de veertigste Filatelis-
tendag in Reuver op 23 april. 
Ter gelegenheid daarvan 
verschijnt een bijzonder 
poststempel. In het stempel 
zien we een loep met daarin 
vergroot het getal 40. 
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Verzamelaarsbeurs 
Ter gelegenheid van de 
Verzamelaarsbeurs in 
Utrecht, die wordt gehouden 
op 8 en 9 april, wordt bij de 
verkoopstand een bijzonder 
poststempel gebruikt In het 
stempel ziet u een langspeel
plaat op een platenspeler. 
Weet u nog wat dat is' In 
deze moderne tijd met CD-
tjes en MP3-spelers kunnen 
we ons de grote LP's bijna 
niet meer voorstellen. 

8 en 9 april 2006 

V e r z a m e l a a r s -
j a a r b e u r s 2006 

Burgers' Zoo 
De Dag van dejeu^platelie werd 
gehouden m de Arnhemse 
dierentuin Burgers' ZOO 

op I en 2 april. In het daar 
gebruikte stempel zien we 
een giraf zijn nek uit het 
stempel steken De vlekken 
op de giraf zijn weergegeven 
in de vorm van postzegels. 

Diamantstad 
Ook Antujerpjila vond plaats 
op I en 2 april, in Antwerpen 
natuurlijk. En - hoe kan 
het anders - m het stempel 
zien we de afbeelding van 
een diamant naar Ant-
werpen-Diamantstad. De 
bijbehorende beursenvelop 
verwijst eveneens naar de 
Antwerpse diamanten. 

1 en 2 april 2006 

Antwerpfi la 2006 
ANTWERPEN 

U kunt afdrukken ver
krijgen van de tot nu toe 
vermelde poststempels door 
voldoende lmitgeid\ge Neder
landse postzegels) gefrankeerde 
poststukken te zenden in een 
gefrankeerde omslag naar 
TPG CoUectClub, afdeling 
Stempeling, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen 

Zet u s.v.p. linksboven op 
de omslag welk stempel 
u wenst- Filvero Rcuuer, JFN 
Arnhem, Verzamelaarsbeurs 
Utrecht of Antujerpjila 

Eerstevluchtstempels 
Op 26 maart vloog de KLM 
voor het eerst naar Billund, 
voor 28 mei staat Chengdu 
op het programma. De 
vluchten leverden de hier 
getoonde poststempels op; 
ze worden niet op eigen 
poststukken geplaatst De 
stempels worden namelijk 
uitsluitend gebruikt op 
poststukken van de vereni
ging De Vliegende Hollondcr. 
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België 
In België worden bij elke 
nieuwe emissie eerste-
dagstempels gehanteerd, 
net zoals dat in Nederland 
gebeurt. Maar in tegenstel
ling tot bij wat in Nederland 
gebruikelijk is, is het m 
België wèl mogelijk om deze 
stempels op eigen poststuk
ken te verkrijgen. U kunt er 
uw eigen enveloppen, maar 
ook bijvoorbeeld in een boek 
geplakte postzegels, mee 

SAMENSTELLING 
KEES VERHULST 
POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG 
kees verhulst@wanadoo nl 

laten afstempelen. Omdat 
België tweetalig is (eigenlijk 
drietalig, want het Duits is 
ook een officiële landstaal), 
verschijnen er twee verschil
lende stempels: Bruxelles-
Brussel ler jour-ie dag en Brus-
sel-Bruxelles iste dag-icrjour 
In Brussel zijn zelfs verschil
lende dagtekeningstempels 
in gebruik met de aandui
ding Brussel-Bruxelles en 
Bruxelles-Brussel De Vlaamse 
steden gebruiken stem
pels met de benamingen 
van de plaatsnamen in het 
Nederlands en de Waalse 
plaatsen in het Frans Brussel 
vormt de uitzondering 
Behalve eerstedagstempels 
gebruikt België bij elke 

uitgifte zogenoemde voor
verkoopstempels. De meeste 
emissies gaan landelijk 
op maandagochtend in de 
verkoop, maar de zaterdag 
ervoor is er ergens in het land 
een verkooppunt waar de 
zegels al te koop zijn Daar 
wordt dan ook een stempel 
gebruikt en het is mogelijk 
de nieuwe zegels al te laten 
stempelen voordat ze offici
eel zijn uitgegeven Bij mijn 
weten is België hier uniek m 
Ik toon hieronder een 
paar voorbeelden van de 
voorverkoopstempels en 
eerstedagstempels van twee 
Belgische postzegeluitgif-
ten. Het betreft de uitgifte 
van een permanente zegel 
Koninklijke Beeltenis en van de 
overbekende serie Vogels van 
André Buzin. Beide emissies 
kwamen uit op 23 januari 
2006. In tegenstelling tot Ne
derland krijgen de 'gewone' 
uitgiften in België ook hun 
eigen eerstedagstempel 

MSSS^-
SAMENSTELLING J E C M DEKKER, POSTBUS 157 
2640 AD PIJNACKER, E-MAIL VLIEGDEK@)WANADOO NL 

KLM 

De KLM vloog op 26 maart 
voor het eerst naar Billund 
(voor het speciale stempel, 
zie elders op deze pagina). 
De maatschappij vliegt op 
28 mei meteen B 777-200ER 
naar Chengdu in China m 
samenwerking met China 
Southern. Het eerstevlucht-
stempel is op deze pagina te 
zien en er is ook een ontwerp 
voor een speciale envelop 
gemaakt; De Vliegende Hollan
der doet er alles aan om post 
mee te geven. 

EUROWINGS 

Een van onze Duitse cor
respondenten meldt dat 
de maatschappij EurouJings 
sinds 6 maart vliegt tussen 
Munster/Osnabruck en Am
sterdam/Schiphol Airport Er 
wordt gebruik gemaakt van 
een toestel van het type ATR 
42-300. De Vliegende Hollander 
mocht slechts een beperkt 
aantal enveloppen (twintig, 
om precies te zijn) meege
ven. In het volgende nummer 
zullen we de envelop laten 
zien 
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EEN IMPOPULAIRE MAATREGEL: 
DE RIJWIELBELASTING 1924-1941 

Duitsers maakten einde aan vaak discriminerende heffing 
D O O R BERT V A N T E I J L I N G E N EN GEERT N I E M A N ( B E L A S T I N G - & D O U A N E 

Een zekere angst en trillende knieën waren in de jaren 

I N G E N EN GEERT N I E M A N ( B E L A S T I N G - & D O U A N E 

Een zekere angst en trillende knieën waren in de jaren 

twintig en dertig van de vorige eeuw niet ongewoon voor 

die Nederlanders die van een rijwiel gebruik maakten. 

Want wat te doen als ontdekt werd dat het verplichte fiets-

plaatje ontbrak? Fietsen werd op die manier niet alleen 

een inspannende, maar vooral een spannende bezigheid. 

Illustratie uit een exemplaar van 'Panorama' uit de jaren '30 van de vorige 
eeuw; een jongetje - kennelijk in overtreding - wordt staande gehouden door een 

ambtenaar, belast met de controle op de rijwielbelasting. 

Stelt u zich eens voor: u rondt op 
uw fiets de hoek van een straat 
en komt oog in oog te staan met 
een ambtenaar, belast met de 
controle op de rijwielbelasting. 
De laatste roept 'halt!' of geeft u 
een stopteken en vraagt vervol
gens naar uw fietsplaatje. Mooi 
dat u vergeten bent om een 
van de plaatjes 'voor algemeen 
gebruik binnen het gezin' mee 
te nemen. De sanctie is niet mis: 
een boete die kan variëren van 
minimaal vijf tot ten hoogste 
honderd gulden. En als er niet 
betaald wordt, volgt de inbeslag
neming van uw kostbare rijwiel... 

Schatkist in nood 
De nood in de schatkist bracht 
in 1924 een nieuwe belasting 

EEN FISCAIE ZEGEI, 
MAAR DAN VAN METAAL 

Het is een beeqe een vreemde eend 
in de filatelistdsclie bijt die 'Filatelie' 
heet: een artikel over het Nederland
se fietsplaatje. Dat vraagt om een 
kleine toelichting. 
De beide auteurs van deze bijdrage ! 
zijn verbonden aan het Belasting- & 
Douane Museum in Rotterdam, dat in 
1937 als het Nederlandsch Belastingmu
seum aan de Boompjes 16 in Rotter
dam werd gesticht door prof. dr. I. 
van der Poel (1888-1982). Als hoofd
inspecteur van de invoerrechten en 
accijnzen in Rotterdam was hij niet 
alleen de oprichter van het museum 
maar ook, in 1939, van de Rijksbe
lastingacademie in Rotterdam, waar 
hij van 1949 tot 1958 de fiinctie van 
hoogleraar-directeur vervulde. Pro
fessor Van der Poel beschouwde het 
fietsplaatje als eenjïscale zegel die door 
zijn praktische toepassingnietop pa
pier kon worden gedrukt. Hetzelfde 
deed zich voor bij de ton - en baken
gelden: dit was een fiscale maatregel 
die betaald werd door kooplieden en 
anderen. Ook in dit geval kon geen 
papier worden gebruikt omdat dit te 
kwetsbaar was op zee; daarom werd 
een loodje als fiscale zegel gebruikt 
En nog een ander voorbeeld is de 
hondenbelastingpenning, de enige 
fiscale zegel die op dit moment nog 
in de vorm van een metalen plaatje in 
gebruik is. 
Het rijwielplaatje was dus een fiscale 
zegel die niet in een papieren vorm 
werd verstrekt, maar in metaal. Dat 
was noodzakelijk omdat het plaatje 
bestand moest zijn tegen wind, 
regen en zonneschijn: het moest 
steeds zichtbaar worden dragen. 
Op de Brievenbeurs in Gouda (en 
later dit jaar, in Apeldoorn) laat het 
museum rijwielbeiastingplaatjes en | 
Belgische fiscale zegels zien; daartoe j 
is een speciale presentatie gemaakt 

die vergelijkbaar was met de 
hondenbelasting. Met het doel 
haar zo eenvoudig mogelijk te 
regelen werd een rijwielbelasting 
geneven door merken zodanig, 
dat elk rijwiel dat op de open
bare weg werd bereden, van een 
geldig merk moest zijn voorzien. 
Dit merk behoorde dus niet bij 
een bepaald rijwiel en kon om 
beurten voor andere rijwielen 
worden gebruikt. Het systeem 
kwam hierop neer, dat eigenlijk 

een belasting werd geheven van 
het maximum aantal rijwielen, 
dat in de loop van het jaar 
tegelijk op de openbare weg 
werd bereden. Voor elk jaar werd 
een nieuw merk vastgesteld. De 
belasting werd in 1941 afgeschaft 
door de Secretaris-generaal van 
het departement van Financiën, 
op instigatie van de op populari
teit beluste Nationaal Socialisti
sche Beweging. Of waren er mis
schien ook nog andere opties? 

M U S E U M R O T T E R D A M ) 

Hendnk Colijn m de tang uan het jiets-
plaat)e; spotprent door G van Raems-
donck, 'de Groene Amsterdammer' uan 

2 augustus 1924. 

Opties 
Misschien waren er inderdaad 
andere opties denkbaar voor het 
bewuste belastingmerk, name
lijk: dat de metalen die gebruikt 
werden voor het fabriceren van 
de 'fietsplaatjes' beter gebruikt 
konden worden voor de Duitse 
oorlogsindustrie. Misschien 
wilden de Duitsers een wit voetje 
halen bij de burgers. Of- andere 
mogelijkheid - misschien waren 
er door de confiscatie van de 
rijwielen en het tekort aan rubber 
voor de bandenfabricage toch 
al niet al te veel rijwielen meer 
die van een plaatje zouden 
moeten worden voorzien. Hoe 
dan ook, de mensen die een 
plaatje met een gaatje had
den (zie verderop), waren 
ongetwijfeld erg opgelucht. 



dijn 
Hendrik Colijn, de toenmalige 
Mederlandse ministervan Finan
iën, diende in 1924 een nota in 
)ij de Tweede Kamer die han
Jelde over de slechte toestand 
fan landsschatkist. Die schat
(ist was leeg en er moest dus 
sezuinigd worden. Op 28 januari 
924 werd een wetje met twaalf 
irtikelen over 'een in te voeren 
belasting op rijwielen' aangebo
Jen. Op 14 mei van datzelfde 
aar ging de Tweede Kamer met 
34 tegen 15 stemmen akkoord. 

Korte tijd later, op 3 juni 1924, zei 
ook de Eerste Kamer 'ja' tegen 
de fietsbelasting. De wet werd 
op 9 juli 1924 in het Staatsblad 
afgekondigd, waarna hij  er 
waren inmiddels van diverse 
zijden al veel bezwaren geuit 
■ op 1 augustus in werking trad. 

Heffing van 1924 tot 1941 
Er werd besloten dat het rijwiel
plaatje verkrijgbaar zou worden 
gesteld voor cfrie gulden per 
stuk (later, vanaf 1928, werd het 
f2.50) en dat het bij de post, 
bij en hulpkantoren van de PTT 
zou kunnen worden gekocht. Er 
werden in een eerste aanmaak 
Soo.ooo stuks van het plaatje 
i/ervaardigd. De eerste plaatjes 
werden uitgereikt aan de leJen 
i/an het corps diplomatique, een 
eervolle taak die werd vervuld 
door de inspecteur der directe 
belastingen van de 3e afdeling 
in Den Haag. Er waren voor dit 
doel driehonderd exemplaren ge
maakt die als speciaal kenmerk 
een geponste ster vertoonden. 
Daarna volgen de eerste 
kosteloze plaatjes, die in een 
oplage van 50.000 stuks waren 
»vervaardigd. Wie voor dit eerste 
gratis fietsplaatje in aanmerking 
wilde komen, moest persoonlijk, 
in de plaats waar hij woonde, een 
Formulier op het kantoor van de 
ontvanger der accijnzen invullen. 
iKan de ontvangst van een koste
loos plaatje waren voorwaarden 
i/erbonden: de ontvanger moest 
bijvoorbeeld hoofd van het gezin 
j i jn, de fiets voor het bedrijfof 
seroep nodig hebben en niet zijn 
aangeslagen voor de inkomsten
oelasting over het lopende jaar 
De gratis plaatjes werden ter 
onderscheiding van de betaalde 

plaatjes van een gat voorzien. 
De controle op de rijwielplaat
jes werd in handen gelegd 
van ambtenaren van opspo
ringsdiensten, zoals de politie 
en de marechaussee, of door 
belastingambtenaren. 

Discriminerend karakter 
Het discriminerende karakter 
van het 'gratis plaatje met een 
gaatje' werd in 1934 nog verder 
versterkt, toen de grote steden 
de onsympathieke maatregel 
namen om de kenmerken af te 
stempelen in het trouwboekje 
en op de steunkaart. De mensen 
waren in veel gevallen diep 
gegriefd: vaak kochten ze van 
hun laatste, moeizaam bijeen 
geschraapte centen een plaatje 
zonder gaatje. Met andere 
woorden: men spaarde liever 
het brood uit de mond door een 
fietsplaatje te kopen dan met 
een plaatje voorzien van gaatje 
als armoedzaaier door de stad te 
moeten fietsen. Als je het goed 
beschouwt was dit het eerste 
fiscaalzegel met een discrimine
rend karakter. Immers, iedereen 
kon zien wie een uitkering kreeg. 

Ontwerpen van plaatjes 
De Nederlandse Vereniging van 
Ambachten Nijverheioskunst 
schreef in 1924 een prijsvraag 
uit. Opdracht: ontwerp een 
rijwielpenning in verband met 
de invoering van de rijwielbe
lasting. De jury kende de eerste 
prijs toe aan het ontwerp van 
Jac. Beiling uit Amsterdam en 
de tweede aan S. van Praag, 
ook uit de hoofdstad. Deze 
ontwerpen kwamen niet in 
aanmerking voor uitvoering. 
Men koos uiteindelijk voor een 
Franse uitvoering. Latere uitvoe
ringen waren van de graficus, 
medailleur, tekenaar, afficheont
werper, keramist en sierkunste
naar C.j. van der Hoef (1875
1933), die in Amsterdam, Gouda 
en Den Haag woonde en werkte. 

Hij tekende voor de plaatjes die 
vanaf 1925 en toten met 1934 in 
gebruik waren. De illustratoren 
schilder W.J. Roozendaal nam de 
plaatjes van 1934,1935 en 1936 
voor zijn rekening en de medail
leur J.C. Wienecke ontwierp de 
rijwielplaatjes voor de overige ja
ren, die van 1937 tot en met 1941. 
De meeste ontwerptekeningen 
voor deze belastingmerken zijn 
in het bezit van het Belasting &. 
Douane Museum in Rotterdam. 

De laatste jaren 
Door de benzineschaarste die 
in 1940 ontstond, gingen veel 
automobilisten weer fietsen. 
In het genoemde jaar waren er 
op de 8.8 miljoen inwoners die 
Nederland toen had 3.6 miljoen 
belastbare fietsen; samen lever

Spotprent 'Met zijn allen op adefiets' mnjoh. Braakensiek, mei 1924. 

Ontwerpen voor een aantal 
rijwielplaatjes van de hand 

van C.J. van der Hoef. 

den die iets meer dan 9 miljoen 
gulden op. Daarnaast waren 
er 442.713 kosteloze plaatjes 
in omloop  zoveel werklozen 
waren er De bezetting van het 
land door de Duitsers, in mei 
1940, maakte een eind aan het 
particuliere autorijden: iedereen 
moest fietsen, lopen of de trein 
pakken. Het einde van het fiets
plaatje kwam op 1 mei 1941 en 
dat  zoals we al schreven  tot 
vreugde van vrijwel iedereen. Een 
getemperde vreugde, dat wel, 
maar dat kwam omdat het een 
Duitse maatregel betrof En met 
de fietsen, die door de bezetter 
werden gevorderd, verdwenen 
ook het fietsplaatje uit beeld. 

Tentoonstelling 
De in dit artikel afgebeelde en 
andere rijwielplaatjes kunt u 
bewonderen op de tentoonstel
ling De loden last, die vanaf 20 
april voor het publiek toegan
kelijk is en die tot 4 september 
van dit jaar te bezichtigen valt. 
Ferdinand H.M.Grapperhaus 
schreef over het impopulaire 
belastingmerk een boek met 
als titel Over de loden last 
van het koperen fietsplaatje. 

Literatuur 
De gesciniedenis van hetf\scaai

zegei door prof. drj. van der 
Poel; Davo Deventer, 1954. 
Het Nederlandse Rijwiel
belastingmerk IC)24TC)4T, 
Belastingmuseum van der 
Poel, Rotterdam 1981. 
Over de loden last van het 
koperen fietsplaatje door Fer
dinand H.M. Grapperhaus; 
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toegangnummers 2.08.69. 
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Facsimile-briefkaart 
Het tijdschrift Uitgelezen 
Boeken, blad voor boeken
liefhebbers, had in mei 
2005 (jaargang 10, num
mer i) een merkwaar
dige bijlage. In het blad 
bevond zich namelijk een 
Jocsimile van een briefkaart 
die in 1911 verstuurd werd 
aan de dichter Jacob Israël 
de Haan (boven). De ori
ginele kaart is afkomstig 
uit de literaire collectie 
van Louis Putman. 

Voorgefrankeerde kaart 
van TPG Post? 
Medewerkers van TPG 
Post ontvingen rond 
Valentijnsdag een envelop 

Ik wil je horen I 
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Zo'n^f^iiSlsdltwn Jeu, tllc moet J« 
Ixtcn (ionn.K«t »«f"v morvm Mi de 
t f rr but. OiH vefgeet je opnwplEMrt 

\ TPC Peit 

S9verrt«rii de medeieggenidup. 
Stem voor de OC en de OR. 

met daarin een prent-
briefkaart (onder). Op de 
beeldzijde van de brief
kaart stond een hart met 
de tekst 'Ik wil je stem 
horen!'. De kaart leek 
bedoeld te zijn om door te 
sturen aan een collega, als 
oproep om te gaan stem
men bij verkiezingen voor 
de ondernemingsraad. De 
kaart is voorzien van de 
aanduiding TPG Post / Port 
betaald / Port paye' / Pays-
Bas; die aanduiding is ei
genlijk alleen toegestaan 
op (partijen)poststukken 
die aan het loket worden 
aangeboden met een 
bijbehorend formulier. 
Strikt genomen is hier 
dus sprake van in correcte 
voorfrankering. 

BELGIË 

De gratis brieficaarten 
uit 2005 

In dit België-nummer 
van Filatelie zijn geen 
nieuwe uitgiften te 
melden, maar missch
ien is het handig om de 
gratis briefkaarten van 
2005 nog eens op een 
rijtje te zetten. Het gaat 
om briefkaarten die door 
De Post kosteloos ver
strekt werden en die ver
zonden konden worden 
als niet-priorityzending 
in het binnenland. 

Bel̂ ie danst, La Bel̂ ique 
danse, Belgien tanzt: drie 
briefkaarten naar aanlei
ding van een manifes
tatie op zaterdag 16 juli 
2005. Zegelbeeld 0.44 
(euro) 'Huiszwaluw', 
met daarnaast de tekst 
Deze uoor̂ efrankeerde kaart 
is / een cadeoutje uan De 
Post. / Nationale Non Pnor-
zendm^ in één van de drie 
talen. Op de beeldzijde 
staat een uitnodiging 

SAMENSTELLING: DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

waarop de afzender kan 
aankruisen waar hij de 
geadresseerde hoopt te 
ontmoeten. 

Made in Belgium: twee 
briefkaarten (Neder
lands en Frans) naar 
aanleidingvan de 
gelijknamige expositie 
die in Brussel gehouden 
werd van 8 maart 2005 
tot en met 26 febru
ari 2006 .Zegelbeeld 
identiek aan de vorige 
kaarten.Op de beeld
zijde kan de afzender 
aankruisen wat hij van 
de expositie vond: Het 
is me bevallen, Amai, 
keltof! of Onbeschrijfe
lijk, dit moetje zien! 

'Doe het uoor mij (en uoor 
jou): stop metroken': 
twee briefkaarten 
(Nederlands, Frans) ter 
ondersteuning van een 
actie tegen het roken. 
Zegelbeeld identiek 
aan de vorige kaarten. 
Op de beeldzijde staat 
een vleiende tekst, die 
eindigt met jammer datje 

rookt. De bedoeling was 
dat de ontvanger van de 
kaart de belofte Ok, ik 
stop! ondertekende en de 
kaart dan in een envelop 
terugstuurde naar de 
afzender. 

Belfliè'. Drie briefkaarten 
(Nederlands, Frans, 
Duits) voor de nation
ale feestdag. In de 
rechterbovenhoek staat 
een kader met de tekst 
Nationale Non PRIOR 
zending. Onnodig te jrank-
eren op zijuli 2005. De 
beeldzijde van de kaart 
toont de kleuren van de 
Belgische vlag: zwart, 
geel en rood, opgebouwd 
uit fotofragmenten 
van een stuk donkere 
chocolade, een glas bier 
en een aardbei. 

«i«*S' Iets onvcrgetelliks beleefd? ^S\ ,^?i*Sj iÜf i -L 'Ó' 
T«n hot mol oon bnatt<0 ^ ï ^.fi Cï** . , Zeg het met een kaaitje... u;*!!«' 

Ik was op de expo 
Made in Belgium. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Een set van vijf voorge
frankeerde enveloppen 
met als thema 'Rozen' 
verscheen op 27 januari 
2006. De enveloppen zijn 
bestemd voor binnen
landse zendingen tot 
en met 250 gram, of tot 
en met een dikte van 5 
millimeter. Elke envelop 
heeft als zegelbeeld (Port 
Betaald) een foto van een 
roos [i, 2]. Het gaat om 
vijf verschillende rozen 
met verschillende kleu

ren, maar de soortnamen 
staan niet op de envelop
pen vermeld. Per set kos
ten deze enveloppen A$ 3. 

De Mater Hospitals in Bris
bane vieren dit jaar hun 
loo-jarig bestaan. In die 
honderd jaar is een kleine 
particuliere kliniek uit
gegroeid tot een complex 
van zes particuliere en 
openbare ziekenhuizen 
plus een onderzoeksin
stituut. Een envelop met 
een nominale waarde 
van 50 dollarcent, die 
uitkwam op 20 februari 

2006, schenkt aandacht 
aan dit jubileum [3]. In 
het zegelbeeld staat een 
foto van een operatieteam 
en op de linkerzijde ziet 
men foto's van een zie
kenzaal uit de begintijd 
van de kliniek en van een 
moderne operatiekamer. 
Op de achterzijde van 
de envelop staat een 
uitgebreide beschrijving. 
Verkoopprijs A$ 0.60. 

Duitsland 
Het gebied van de Duitse 
PlusBncfe is vaak onover
zichtelijk, maar soms 



A'el boeiend. Zo vond een 
51atelistische vriend in 
Februari 2006 tussen de 
sakenpost een aantrek-
<elijke, recent uitgegeven 
PlusBrief. De envelop (for-
Tiaat DL) is voorzien van 
^vee zegelbeelden uit de 
lieuwe 'Bloemen'-reeks: 
50 eurocent 'Aster' en 20 
eurocent'Afrikaantje' [4]. 
?amen zijn deze waarden 
joed voor het Euro-
sees brieftarief van 70 
eurocent. Links naast de 
jegelbeelden is een lucht
postetiket afgedrukt. De 
mvelop werd verstuurd 
ran Kleve naar Dinxperlo. 

3en PlusBrief met zegel-
seeld 'Sneeuwlandschap' 
tracht mij eind vorig jaar 
Dp het idee dat het om 
:en winteruitgifte ging 
5] . Voorhetzegel-
jeeld was dat correct: 
lit is ontleend aan een 
Dostzegel die verscheen 
Dp 4 november 2004. De 
mvelop (formaat C6) 
werd echter pas uitge
geven in maart 2005; hij 
verd toen verkocht in 
'erpakkingen van twintig 
stuks voor 6.50 euro. 

Finland 
briefkaart nummer 4 in 
Ie serie '150 jaar Finse 
Dostzegels' werd op 31 
naart jl. gepresenteerd 
Dp de Nationale Postze-
jeltentoonstelling in Jär-

vanpää. Op de beeldzijde 
van de kaart staat een 
foto van het luchtschip 
GrqfZeppelm op zijn vlucht 
boven Helsinki in 1930. 
In het zegelbeeld wordt 
een postzegel getoond die 
bij die gelegenheid werd 
uitgegeven, met opdruk 
Zeppelin 1930. Daarnaast is 
een priority-label gedrukt, 
met eronder 'Port betaald 
voor alle landen' in het 
Fins, Zweeds en Frans. 
De kaart [6, /Iwordt 
verkocht voor 0.85 euro. 

Frankrijk 
La Poste heeft weer iets 
nieuws: een wedstrijd 
in het ontwerpen van 
enveloppen. Onder de 
noemer Mail Art worden 
creatievelingen opge
roepen een envelop te 
voorzien van een recente 
(gelegenheids)postzegel 
en op de linkerzijde 
een eigen bijpassende 
illustratie aan te bren
gen. De vijf winnende 
ontwerpen zullen in de 
toekomst als prét-a-poster 
uitgegeven worden. 

Hongarije 
Op 17 oktober 2005 
werd voor het eerst een 
Hongaars postwaarde-
stuk zonder waardeaan
duiding uitgegeven. Het 
gaat om een priority-en
velop (formaat DL); in 
het zegelbeeld is te zien 

hoe prioritypost sneller 
is dan gewone post. De 
envelop is voorzien van 
een gedrukt prioritylabel. 

Op 16 december 2005 
verscheen een briefkaart 
van 95 f. met als thema 
Jules Verne. De oplage 
bedroeg 10.000 stuks. 

Hongkong (VR China) 
Collega Henk van der 
Vlist ontving in december 
2005 een prachtig post-
waardestuk met kerst
wensen van Hong Kon̂  
Post [8, 9]. Het stuk is nog 
het best te omschrijven 
als een postblad of letter 
card: het kon geopend 
worden door de plakran
den langs een perforatie
lijn af te scheuren. Thema 
is het grootste postzegel-
mozaïek ter wereld: een 
object van bijna 6.5 bij 4 
meter, dat samengesteld 
is uit 69.000 gebruikte 
postzegels. De makers, 
personeelsleden van Hon^ 
Kong Post en hun gezins
leden, bereikten met hun 
creatie een plaats in het 
Guinness Book ojRecords. 

Liechtenstein 
In november 2005 is 
een briefkaart uitge
bracht met zegelbeeld 
85 r. 'Hondsroos' (Rosa 
canina). De kaart wordt 
verkocht in een boekje 
van tien stuks. Als bijzon

derheid wordt gemeld dat 
het zegelbeeld getand is 
en ook los als frankering 
gebruikt mag worden. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
de volgende brief
kaarten met bijzonder 
zegelbeeld 4.15 k.: 
Actrice Angelina 
Stepanowa 1905-2000; 
zegelbeeld portret, il
lustratie scène uit 'Maria 
Stuart' van Schiller (3 
november 2005) [10]; 
Dichter Alexander Block 
1880-1921; zegelbeeld 
portret, illustratie 
portret, citaat, afbeel
dingen bij gedichten 
(3 november 2005). 

Envelop met bijzonder 
zegelbeeld 4.70 k.: 
Natuurkundige A.F. Joffe 
(1880-1960); zegelbeeld 
portret en gebouw, illu
stratie Joffe met W. Rönt
gen in een laboratorium 
(7 oktober 2005) [ii]. 

Enveloppen met bijzon
der zegelbeeld 5.60 k.: 
Auteur W.S. Grossman 
(1905-1964); zegelbeeld 
portret en romantitels, 
illustratie de auteur 
tegen de achtergrond 
van een verwoeste stad 
15 november 2005); 
Filmregisseur I.E. Chei-
fitz(i905-i995); zegel
beeld portret en film-

' scène, illustratie scène 
uit de film 'Grote familie' 

. (i december 2005); 
! Auteur D.I. Harms (1905-

1942); zegelbeeld portret, 
illustratie hoofdperso
nen uit zijn verhalen. 

Enveloppen met bij
zonder zegelbeeld en 
waardeaanduiding 'A': 
Internationale Vrouwen
dag 8 maart; zegelbeeld 
tulpen en narcissen; 
illustratie sneeuwklokjes 
(besteldatum achter
zijde 16-09-2004); 
60 jaar overwinning 
WOU; zegelbeeld me
daille, illustratie anjers 
en lint (13-12-2004); 
Pasen; zegelbeeld tak met 
katjes; illustratie paasei
tjes en gebak (17-01-2005) 
Dag van Voorjaar en Ar
beid; zegelbeeld bloesem, 
illustratie ballonnen, 
regenboog (17-01-2005); 
Kerst- en Nieuwjaars- = 
wensen; zegelbeeld ° 
kerststukje, illustratie _, 

i sneeuwlandschap, ^ 
' kerstballen (31-05-2005); % 

Kerst- en Nieuwjaars- ^ 
wensen; zegelbeeld gelijk i 
aan vorige, illustratie 2 
kerk, kerstklok, kerst- ^ 
stukje (31-05-2005). 

Envelop met ze
gelbeeld 'A': 
Paard met veulen (be
steldatum achterzijde 
17-08-2005) [12]. 
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Nieuw: Belgaphil 
Op 31 januari van dit jaar 
versclieen een nieuw 
Belgiscii filatelistisch 
tijdsclirift: BelgaphiL Het 
vervangt iiet vertrouwde 
Bondstiieuujs, blad van de 
Koninlclijlce Landsbond 
der Belgisclie Postzegel-
leringen. Verantwoor
delijk uitgever is Eddy 
van Vaeck, de populaire 
voorzitter van de Belgi
sche Bond. Het blad ziet 
er smaalcvol uit en nodigt 
uit tot lezen. In num
mer I treffen we onder 
andere artikelen aan over 
maximafilie en thema
tisch verzamelen. Wat 
opvalt is het eenvoudige 
en begrijpelijke taalge
bruik van de bijdragen dat 
nogal eens ontbreekt bij 
andere publicaties die wij 
krijgen aangeboden. Wij 
wensen Eddy en zijn staf 
nog vele afleveringen toe 

Belgaphil 

Belgica 
2006 ^ ^ 

' . ? • •* Bruphila 
2006 

Nieuw en interessant: Belgaphil. 

van dit driemaandelijks 
verschijnend tijdschrift. 
Duif per trein naar huis 
Tot 1988 was het mogelijk 
om in België allerlei 
ongebruikelijke zaken 
per trein te vervoeren, 
die dan door de post 
werden thuisbezorgd. 
Bij het pakket met de te 
vervoeren spullen moest 
een formulier zitten met 
de vermelding van de 
afzender en de geadres
seerde en ook de vermel
ding wat er in het pakket 
zat. Deze formulieren 

passen uitstekend in 
thematische verzamelin
gen. In het kwartaalblad 
Themaphila (Belgische 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie) bespreekt 
Willy De Doncker een 
aantal van de mogelijk
heden van dit vervoer. Zo 

lazen we over pakketten 
met een levende duif Er 
verdwalen er nogal wat 
bij onze zuiderburen; 
die gingen dan per trein 
naar huis; de facteur le
verde af Maar er zijn ook 
formulieren met daarop 
vermeld: uuuriuerk, levende 
VIS, bloemeti en levend Qe-
uogelte. Op het begelei
dende formulier staan 
ook aanwijzingen als niet 
in de zon zetten en deksel urij-
houden. Ook de tarieven 
voor het vervoer van deze 
post worden behandeld. 

Aardbeving en vloedgolf 
Paul Wijnants, voorzitter 
van de Hobby- en Verza-
melclub Begijnendijk, 
vertelt in 't Dijkenaartje 
over een Japanse zeld
zaamheid. Van de 20 Sen 
met karakter ' i ' bestaan 
slechts enkele exempla
ren met een specimendot. 
De zegel werd uitgegeven 
in 1874. Een inwoner 
van San Francisco bezat 
er één. Tijdens de brand 
die uitbrak na de alles 
verwoestende aardbe
ving van igo6 ging dit 
exemplaar verloren. Een 
zekere Fujio uit Japan had 

'T OMKENAARTJE f 
• 3 

't Dijkenaartje- zeldzome Japanner 
slaciitojèruanaardbeuma • 

er ook één. In 1923 werd 
zijn woonplaats getroffen 
door een grote vloedgolf 
Zijn 20 Sen met karakter 
' i ' werd zwaar bescha
digd. Totaal zijn er nu 
nog vier zegels van deze 
emissie bekend. Behalve 
die met waterschade is 
er nog een beschadigde. 
En er zijn gelukkig ook 
nog twee gave zegels in 
bezit van particulieren. 

Sprookjesachtig verhaal 
Een blad dat we elke 
maand met veel plezier 
lezen is De Postzegel 
(Koninklijke Vlaamse 
Bond van Postzegelver
zamelaars). Het is al aan 
zijn 69ste jaargang bezig. 
In het januarinummer 
2006 begint een artikelen
reeks over Hans Christian 

en de kluut uitgekomen. 
Allerlei gegevens over 
het drukprocédé, de 
velindeling, het papier, de 
drukdata en de tanding 
worden vermeld - onmis
baar voor de liefhebbers 
van dit speciale verzamel-
gebied. Het is echt niet 
nodig om de hele wereld 
of één land of één thema 
te verzamelen. De post
zegels van één ontwerper 
bieden genoeg stof voor 
een interessante collectie! 

Kasteel van Chambord 
'In een laag rivierdal, 
tussen moerassen en een 
hoog opgaand eikenbos, 
ver van alle wegen, sta je 
plots voor een koninklijk 
kasteel, een sprookjes
kasteel. Het is alsof een 
geest uit het oosten, ge-

Meesterlijke sproolgcsuertcner: Hans Chnstnan Andersen. 

Andersen m dejilatelie. Het 
verhaal geeft niet alleen 
informatie over postze
gels met afbeeldingen 
van de beroemde Deense 
schrijver: ook postzegel
boekjes, postwaardestuk-
ken en stempels met 
afbeeldingen gerelateerd 
aan Andersen worden be
handeld. Een goede basis 
voor hen die de thema's 
H.C. Andersen of Sprook
jes willen uitwerken. 

Kwartelkoning en kluut 
Ik vertelde u al eens over 
de SPAB, voluit de Stu
diegroep Postzegels A. 
Buzin. Aangezien ik een 
fervente verzamelaar ben 
van de vogelpostzegels 
van deze ontwerper, ben 
ik ook lid van deze club. 
Om de twee maanden 
verschijnt er een nummer 
van hun verenigingsblad. 
In dat van januari/februari 
2006 staan weer allerlei 
gegevens over nieuw ver
schenen vogels. Dit keer 
zijn de kwartelkoning 

dwongen door een tover-
lamp, het kasteel tijdens 
een van de duizend en een 
nachten heeft weggehaald 
uit het zonneland om het 
te verbergen in een land 
van mist en nevels.' Zo 
begint Donald Decorte 
een verhaal over het 
kasteel van Chambord. 
Hij citeert hier de Franse 
dichter De Vigny. Het 
artikel is opgenomen in 
het Belgische tijdschrift 
De Gazette van de Filate

lie. Decorte behandelt de 
postzegel, het machine
stempel en het postwaar-
destuk dat is uitgegeven 
met de afbeelding van 
Chambord. Ook verhaalt 
hij over de beroemde 
bewoners van het kasteel, 
zoals koning Frans I en 
Gaston van Orleans, de 
broer van Lodewijk XIII. 
Ook de adembenemende 
natuur rond het bouw
werk wordt beschreven. 
Het geheel is in kleur 
geïllustreerd met mooi 
filatelistisch materiaal. 

Postale problemen WOI 
Met veel plezier lezen 
we altijd het maandblad 
van de KVBP-Studie-
kring uit Antwerpen. De 
redactie slaagt er telkens 
weer in om artikelen te 
publiceren van een hoog 
filatelistisch gehalte. Er 
zijn nummers van dit 
tijdschrift die een aantal 
artikelen bevatten, maar 
soms ook bestaat de 
inhoud uit één groot 
artikel. Zo ook het num
mer van januari 2006. De 
Nederlandse auteur Fons 
Simons beschrijft in zijn 
bijdrage Nederland-Bel^ie, 
Postale perikelen tijdens 
Wereldoorlog I de proble
men die zich voordeden 
bij het in stand houden 
van de postale verbindin
gen tussen het neutrale 
Nederland en het in oor
logstoestand verkerende 
België. In deze studie zijn 
poststukken opgenomen, 
die - vanaf de Duitse 
inval in augustus 1914 tot 
de wapenstilstand van 
november 1918 - te maker 
hebben gehad met de 
postale verbindingen tus
sen beide landen. Zie ook 
Simons' artikel elders in 
deze editie van Filatelie. 

DAAN KOELEWIJ^ 

Kasteel uit duizend-en-cen nachten: het schitterende Chateau de Chambord. 
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Als de aarde beeft 
Onder de titel Quand la 
Ferrc tremble ('Als de aarde 
aeeft') beschrijft Amélie 
Amiel het natuurver

schijnsel aardbeving 
n haar gevolgen in 

rimbres magazine van 
december 2005. Aardbe

«ngen vormen vanouds 
een van de belangrijkste 
natuurverschijnselen, die 
schade kunnen toebren

gen aan de aarde en de 
mens. We herinneren ons 
recente gevallen als in 
Bäm (Iran, 26 december 
2003), de aardbeving 
voor de kust van Atjeh 
en de daaropvolgende 
tsunami op 26 dec 2004 
en de recente aardbeving 
op 8 oct 2005 in Paki

stan/Kashmir. De aarde 
is een rusteloze planeet. 
Vaak herinneren post

zegels ons ook aan de 
oproepen tot (financi

ële) hulp danwei aan 
de dankbetuigingen 
voor ontvangen hulp. 
Ze komen in dit artikel 
ruimschoots aan bod. 
We weten nog betrekke

lijk weinig van aardbe

vingen, zeker waar het 
om het voorspellen ervan 
gaat. In 1935 ontwierp 
de Amerikaan Charles 

Richter (19001985) 
een schaal, waarmede 
men achteraf de kracht 
van de aardbeving kan 
berekenen. Vanaf de jaren 
zestig van de vorige eeuw 
ontwikkelde zich alom de 
kennis van de seismische 
verschijnselen, die onder 
andere een gevolg kunnen 
zijn van het bewegen van 
continenten en/of platen 
ten opzichte van elkaar. 
Daarbij komen enorme 
hoeveelheden energie vrij, 
onder andere in de vorm 
van aardbevingen. De 
Duitse geofysicus en me

teoroloog Alfred Wegner 
(1880 1930) reconstru

Een Chinese seismoscoop uit 132 na Chnstus op een Chinese postzegel. 

eerde reeds in 1912 het 
vroegere supercontinent 
Pangata (Grieks voor 'de 
gehele aarde'), vervol

gens het uiteenvallen en 
de mogelijke gevolgen 
ervan voor de aarde nu 
en in de toekomst. 
De Chinezen bezaten al 
in 132 na Christus een 
instrument om daarmede 
de richting van de aard

beving te meten (zie af

beelding; Yvert993), seis

moscoop geheten. Het 
principe was als volgt: 
tegen een zware stenen 
vaas werd een aantal 
draken bevestigd, met in 
hun muil een losse kogel. 
Rondom de vaas zaten in 
het verlengde kikkers met 
open bekken. Zodra zich 
een aardbeving van vol

doende sterkte voordeed, 
vielen een of meer kogels 
naar beneden, waar ze 
vervolgens werden opge

vangen door de kikkers. 

Tuberculosebestrijding 
Tuberculose vormde in 
vroegere eeuwen een 
dodelijke ziekte. Men 
noemde het de witte 
pest. Ook vandaag de 
dag nog overlijdt ca 50 
procent van de patiën

ten, als niet tijdig wordt 
ingegrepen. In 1882 werd 
de tuberkelbacil door 
Robert Koch geïsoleerd. 
Rond die tijd kwamen 
ook de sanatoria in beeld. 
Behandeling daarin was 

ALFRED WEGENER 18801930 | 

Alfred Wiener (18801930); ...reconstructie Mndeaeheleaardc. 

alleen voor weigestel

den weggelegd. Toen 
de Deense postbeambte 
Einar Holboell in 1903 
hordes haveloos geklede 
zwervers en kinderen (zij 
hadden vaak tbc onder de 
leden) door de sneeuw 
zag ploeteren, ontstond 
bij hem het idee om de 
kerstpost voortaan te 
voorzien van antituber

culosezegels. Hij besefte, 
dat een kleine vrijwillige 
bijdrage veel geld zou 
opleveren om daarmee 
sanatoria te bouwen. 
Koning Christiaan IX 
was razend enthousiast. 
Men besloot zes miljoen 
kerstzegels te drukken 
en in het bedrag daar

voor een kleine bijdrage 
op te nemen. Resultaat: 
68.000 kronen ofwel ca 
$ 9.000. Daarmee werd 
een sanatorium met 120 
bedden gebouwd. De rest 
van Scandinavië volgde. 
Holboell werd gerid

derd en tot postmeester 
benoemd van Charlot

tenlund, de residentie van 
de koning. Later kon men 
afzonderlijke tuberculose

bestrijdingszegels kopen 
en die aanbrengen op 
de achterzijde van de 
envelop of de kaart. Tot 
nu toe heeft alleen België 
een postzegel gewijd aan 
de bedenker van dit idee. 
David Straight beschrijft 
in American Philatelist 
van december 2005 de 
wordingsgeschiedenis 
en de grote successen 
van deze zegels, die  als 
ze al worden bewaard 
 doorgaans achter in het 
album belanden. De titel: 
Christmas seals: Jlindin^ 
medical research, treatment 
& education. Emily Bisseil 
(18611948) was de grote 
voorvechtster voor deze 
zegels in de Verenigde 
Staten (ze kreeg haar 
eigen postzegel in 
1980) en met succes. In 
hetzelfde nummer gaat 
Douglas K. Lehmann in 
op Rockioell Kent's Christmas 
Seal: acclaim & controuersy. 
Kent was in 1939 belast 

met het ontwerpen van de 
tuberculosebestrijdings

zegels. De posterijen wei

gerden toen ontwerpen 
van andere kunstenaars in 
beschouwing te nemen. 
Men beschuldigde Kent 
van communistische 
sympathieën. Opbrengst: 
5.5 miljoen dollar. 
Zweden en Italië hebben 
intussen besloten te 
stoppen met het uitgeven 
van dit soort zegels. 

Postperikelen in 
oorlogstijd 
In een bijzonder le

zenswaardig en goed 
gedocumenteerd artikel 
vertelt Steven C. Walske 
in The Collectors Club 
van november/december 
2005 over de postbezor

ging van particuliere post 
tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog 18611865. 
De nadruk ligt op die 
naar en van burgers uit de 
Zuidelijke Staten. (Civilian 
Mail to and jiom the Confe

deracy during the American 
Ciuil War). Interessant is 
het optreden van de we

derzijdse 'Dead Letter Of

fices', waar post, bestemd 
voor de tegenpartij, werd 
vastgehouden. Particu

Stempel uan het Dead Letter Ofice 
uon de Noordelijken. 

liere postdiensten deden 
destijds goede zaken. In 
het Zuiden omzeilden 
blokkadebrekers letterlijk 
de kustbewaking van de 
Noordelijken met inko

mende/uitgaande post. 
Met 3.500 mijl kusüengte 
en tweehonderd havens 
lukte dat redelijk. Hoe 
het daarna verder ging 
met de post wordt goed 
geïllustreerd. Een aparte 
plaats wordt ingenomen 
door de formele en infor

mele 'witte vlagroutes' 
(Flag ojtruce routes). Via 
deze routes hielden beide 
partijen postverkeer in 
stand naar en van hun 
krijgsgevangenen. De 
regelingen werden ter 
plaatse getroffen door de 
bevelvoerende officieren 
van beide partijen. De 
stad Norfolk vervulde 
daarbij een sleutelrol 
voor de Zuidelijken. Hier 
eindigde de treinverbin

/ ■ ' ■ ' 
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Stempel uan Fortress Monroe. 

ding vanuit Richmond. 
Voor de Unie was die 
rol weggelegd voor Fort 
Monroe. Dit fort, ont

worpen door de Napo

leontische oudgeneraal 
Simon Bernard, beheerste 
de toegangen tot de Che

sapeake Bay en Hampton 
Roads. De stoomsche

pen vertrokken van hier 
naar Washington DC. 

Nog eens de dokters 
Onlangs vertelde ik u 
over de aandacht die 
werd besteed aan de 
beroemde arts Avicenna 
of IbnSina. Ook andere 
artsen, doorgaans tevens 
uitvinders, werden toen 
besproken. Een en ander 
leidde in Duitsland en 
de Verenigde Staten tot 
een aantal ingezonden 
brieven. Opmerkelijk 
was, dat in beide landen 
de naam viel van Rabbi 
MoshebenMaimon, be

ter bekend onder de naam 
Maimonides of'Rambam' 
(11381204). Hij was 
arts, wetenschapper en 
onderzoeker. Geboren 
in Cordoba (Spanje) 
moest het gezin, vanwege 
vervolging door Arabie

ren, via Marokko vluchten 
naar Egypte. Daar werd 
hij lijfarts van kalief 
SallahedDien. In 1953 
werd hij afgebeeld op een 
Israëlische postzegel in 
het ornaat van lijfarts, dat 
wil zeggen met tulband 
en ambtsketen. In Israël 
weigerde men deze on

joods uitziende zegel te 
kopen. Maimonides publi

ceerde veel op medisch 
gebied. Daarnaast or

dende hij de theoretische 
en praktische tradities en 
wetten van het Jodendom. 
Daarmee verwierf hij zich 
de bijnaam 'De Adelaar'. 
Nu men  mede dank zij 
de filatelie  weet wie hij 
was en wat hij tot op he

den betekende, had men 
in juli 2005 geen moeite 
met een nieuwe postzegel 

 nu compleet met naam 
 waarbij hij wordt afge

beeld als een adelaar met 
een mensenhoofd, die 
zijn vleugels uitstrekt van 
Cordoba tot Jeruzalem. 

G.A. GEERTS 
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In 1994 verscheen een 
klein rood boekje, getiteld 
Madame Joseph Forced 
Postmarks en geschreven 
door Derek Worboys. In 
het boekje, dat werd uit
gegeven onder auspiciën 
van de Royal Philatelic 
Society, London en de British 
Philatelic Trust, waren 438 
stempels van diverse En
gelse koloniën, zestien al
gemene stempels en acht 
opdrukvormen afgebeeld. 
Derek Worboys was 
achter het bestaan van dit 
materiaal gekomen op 
de Stampe>t-tentoonstel-
ling van maart 1993. Het 
is uiteraard zaak om dit 
soort vervalst materiaal, 
koste wat het kost, zo snel 
mogelijk uit de roulatie 
te nemen. Helaas was de 
prijs te hoog en daarom 
nam hij met anderen con
tact op, om het materiaal 
gezamenlijk te kopen 
en veilig te stellen. Zo 
zouden toekomstige ver
valsers niet meer met dit 
materiaal kunnen werken. 
Het verwonderde Derek 
dat er veel mensen 
waren die negatief op de 
aangekondigde publicatie 
reageerden. Hij kreeg 
zelfs een waarschuwing 
dat men hem bij de 
politie zou aangeven, 
zodat het materiaal 
in beslag zou worden 
genomen en vernietigd, 
nog voordat zijn boek 
gepubliceerd zou zijn. 
Derek liet zich uiteraard 
door juristen voorlich
ten, met als resultaat 
dat de publicatie - een 
boek van 122 pagina's 
dat de vervalste stem
pels toont (afbeelding 1) 
- er toch kwam. Op dit 
moment ligt het bewuste 
stempelmateriaal veilig 
in de kluis van de Royal 
Philatelic Society m Londen. 
Inmiddels is er een nieuw 
boek over de vervalsin
gen verschenen: Madame 
Joseph Revisited (ajbeeldin^en 
2 en 5). De auteur, Brian 
Cartwright, is als filatelist 
professioneel werkzaam 
bij Stanley Gibbons in 
Londen. Hij heeft een ver
zameling van de postze
gels die voorzien zijn van 
valse Madame Joseph-af-
stempelingen, een collec
tie waarmee hij op Stampex 
2004 een hoge bekroning 
en een speciale prijs voor 

zijn onderzoek naar de 
vervalsingen behaalde. 

Geschiedenis 
De vraag hoe de vervalste 
stempels op de markt, 
respectievelijk in handen 
van Derek Worboys kwa
men, is beschreven in het 
eerste boek. Clive Santo 
zocht na de dood van zijn 
vader in iggo naar iemand 
die de grote hoeveelheid 
vervalst stempelmateriaal 
wilde overnemen. Dit 
materiaal had zijn vader 
gekocht uit de nalaten
schap van een handelaar 
die enige jaren daarvoor 
was overleden. Op advies 
van andere postzegel
handelaren besloot Santo 
uiteindelijk het geheel 
te verkopen aan Derek 
Worboys, postzegelhan

delaar en specialist op het 
gebied van afwijkingen 
van Groot-Britannië en 
het Britse Gemenebest. 
In het eerste boek, 
Madome Joseph Forced 
Postmarks, was nog niet 
duidelijk wie achter de 
naam Madame Joseph 
schuilging. In het nieuwe 
boek. Madame Joseph 
Rcuisited, wordt de sluier 
enigszins opgelicht. 
Er werd beweerd dat in 
het midden van de jaren 
dertig van de vorige eeuw 
een zekere Madame Joseph 
in Parijs voor de Lon-
dense postzegelhandelaar 
Gordon Rhodes vervalst 
stempelmateriaal vervaar
digde. Rhodes' winkel, 
in een kiosk op het adres 
Lime Street 17A in Lon
den, was daar van 1935 
tot i960 gevestigd. Na 
zijn dood werd de winkel 
voortgezet door zijn 

bediende, Cecil Jones. 
Rhodes gebruikte het 
vervalsingsmateriaal 
om zegels met grove en 
'vette' plakkers en onge-
gomde zegels te voorzien 
van 'netjes gestempelde' 
afdrukken. Bekend is dat 
als men slecht geplakte, 
ongebruikte zegels en ze
gels zonder gom bij hem 
bracht, men dit materiaal 
enige tijd later terug kon 
krijgen met een superbe 
afstempeling. Als een 
verzamelaar hem vroeg of 
hij hem soms kon helpen 
aan een schaarse, netjes 
gebruikte zegel, dan zei 
hij Call back tomorrou), I 
luill haue one by then ('Kom 
morgen maar terug, 
dan heb ik wat voor je'). 
De gebruikte methode 
van zegelontwaarding 
is al eens eerder in deze 
rubriek beschreven, 
bij de bespreking van 

vervalst stempelmateriaal 
op Franse postzegels 
dat ik indertijd kocht 
op de Amsterdamse 
postzegelmarkt. 
In de inleiding van het 
nieuwe boek wordt meer 
informatie gegeven over 
Madame Joseph: ze was 
een vrouwelijke postze
gelhandelaar met een 
zaak in de Londense 
Irving Street, in de buurt 
van Leicester Square. Ze 
was gespecialiseerd in het 
repareren van postzegels 
en het produceren van 
stempelmateriaal. Voor 
het speciale werk kon zij 
beschikken over iemand 
in Frankrijk. Vandaar de 
opmerking in het eerste 
boek dat ze tijdens de 
oorlog (in Frankrijk?) 
geholpen zou hebben 
met het vervalsen van 
papieren en documenten. 
Ook hielp ze andere han-

MADAME JOSEPH 
FORGED POSTMARKS 

dMir 

IHE BMUSH m U V i m j C TVUST 

AfbeElding 1 - Titelpagina van het eerste 
boekje oucr de vervalsingen van Madame 

Joseph, uitflegeucn iti 1994. 

Rechts: aflieeldmg 
2 - Voorzijde 

stofomslag van het 
nieuuje boek oucr de 

vervalsingen van 
Madame Joseph, 

uitgauc 2005, met 
e'e'n van de uieinige 

blokken uan uier 
met uerualste 

a_ ĉmpehn3en 
(foto ter beschik
king gesteld door 
BPA Expertising 

Ltd). 

Geheel rechts: 
afbeelding 3 - Ach
terzijde stojomslag; 
boven een zegel met 
echte, onder met een 
valse ajstempelmg. 

MADAME JOSEPH 
REVISrrED 

Bnan M Cutwnght WKKL 
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MADAMEJOSEPH 
REVISITED 
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Links: 
ajbeelding 4 - Zegels 
met echte en vervalste 
qfstempelmgcn en 
gegraveerde, c.q 
uitgesneden vervalste 
stempels m hout. 

Rechts af
beelding 5 - Stem

pelmateriaal: 
linksboven hout; 

middenbouen inkt 
en stcmpelkussens; 
rechtsboven rood-

kopcr. Midden-
voorbeelden van 

metJ.H. RHODES 
gemerkte zegels 

met valse stempels. 
Onder- stempel 

met uerujissclbaar 
dotumblok. 



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. 

delaren hun ongebruikte 
zegels te voorzien van 
mooie afstempelingen! 

Stempelmateriaal 
Wat is er aan vervalst 
stempelmateriaal ge
vonden' Onder andere 
stempels gemaakt uit en 
gesneden in hout (ajbeel-
dinfl 4). Gezien de fijnheid 
van het materiaal zal het 
veelal wel perenhout zijn 
geweest, materiaal dat 
veel door kunstenaars 
wordt gebruikt voor hout
sneden of houtgravures. 
Soms werd een verwis
selbaar datumblokje 
gebruikt. Er werden ook 
zinken en roodkoperen 
clichés aangetroffen 
(vroeger veel gebruikt 
voor boekdruk, c.q. hoog
druk) en verder een loden 
en een rubberen stempel. 

De Stempeldata lopen 
van 1852 tot 1949, terwijl 
de rubberen stempel van 
Seiyn (Aden, nummer 
10) gedateerd is 1967. 
De 311 houten gegra
veerde stempels hebben 
betrekking op de jaren 
1911 tot 1949; 76 stempels 
hiervan zijn gedateerd 
May 1935, vermoedelijk 
de tijd dat Rhodes begon 
met zijn 'Stempelservice'. 
De 52 zinken stempels 
(clichés) omvatten de 
jaren 1852 tot 1936; 
de meeste met data 
tussen 1896 en 1919. 
De 73 roodkoperen stem
pels (clichés) zijn geda
teerd tussen 1885 en 1913. 
Wie de foto's van dit 
materiaal bekijkt, ziet 
dat de clichés netjes op 
houten onderblokjes zijn 
gemonteerd en vastgezet 

met zogenaamde cliché-
spijkertjes. Dat is op 
dezelfde, in de grafische 
wereld gebruikelijke, 
wijze (afbeelding 5) als ik 
indertijd bij drukkerijen 
en op de Amsterdamse 
Grafische School deed. 

Stempelafdrukken 
Op welke zegels zijn de 
stempelafdrukken aan te 
treffen? Op de volgende 
emissies: SiluerJubilee 1935 
(Antigua, St. Johns, May 
6,1935 tot en met British 
Virgin Islands, Road 
Town/Tortola, May 6, 
1935); de Leeward-eilan-
den; Coronation 1937 (As-
cencion, Newfoundland 
en Northern Rhodesia). 
Op pagina 94 en 95 van 
het nieuwe (tweede) boek 
is een index opgenomen, 
op nummerstempel en 

in alfabetische volg
orde, van alle gemaakte 
en gebruikte vervalste 
stempels, vanaf nummer
stempel g8i (Cyprus) via 
Abeokuta (Nigeria) tot en 
metZomba (Nyasaland). 
Opvallend is dat er weinig 
gestempelde blokken 
gevonden zijn (ajbeeldin^ 
2). Ze zullen wel losge
scheurd zijn omdat losse 
zegels beter verkoop
baar waren. Dat er meer 
blokken zijn geweest 
blijkt wel uit de afdruk
ken van sommige, bij 
elkaar gezochte zegels. 
Er zijn afgestempelde 
zegels gevonden met op 
de achterzijde het stempel 
van de postzegelhandel 
RHODES (aibeeldinfl 5), een 
methode die vergelijkbaar 
is met die van Pierre Vos 
met zijn vervalst mate
riaal! Vermoedelijk is het 
stempel aangebracht om 
zeker te weten dat hij met 
door hem gemanipuleerd 
materiaal te maken had. 
Om verzamelaars het 
herkennen van de 
vervalste stempels te 

Bouen afbeelding 6 - Onder-
le^papier met daarop diverse 
a/drul(l<en uan uerualste stempels 

Rechts ajbecldm^ 7 - Voorbeelden van 
uerpalste stempels m ucrgelijking met echte 

ajstempelingen (zegels met rood l<ader hebben 
echte a^empelmgen) 

Lmks Afbeelding 8 -
Vervalste ajstcmpe-
Img uan Gurun op 
lueinig voorkomende 
blokken 

Rechts ajbecldinfl 9 -
Afdruk van één van 

de transparanten met 
vervalste stcmpelaj-

drukken,iuaarmeede 
verzamelaar de stem

pels op zijn zegels kan 
vergelijken 

vergemakkelijken, zijn 
van alle stempels afdruk
ken op transparanten 
gemaakt (zie ajbeelding 
g). Deze zijn opgebor
gen in een aparte map. 

Slotopmerking 
Ik wil graag de Royal 
Philatelic Society bedan
ken voor de toestem
ming, afbeeldingen uit 
Madam Joseph Revisited 
als illustraties bij dit 
artikel te plaatsen. Het 
is niet gebruikelijk dat 
men volledige pagina's 
uit publicaties kopieert. 
Het copyright van de 
afbeeldingen berust bij 
Brian Cartwright, Section 
jy van de Copyright, Design 
and Patents Act 1988, UK. 
Omdat dit boek zo'n 
overweldigende hoeveel
heid informatie geeft over 
vervalste stempels op 
zegels van de landen van 
het Britse Gemenebest, 
heb ik gemeend boven
staand uitgebreid verslag 
te moeten schrijven, 
in het bijzonder om 
verzamelaars van deze ge
bieden te waarschuwen. 
Voor zowel de gewone 
als de gespecialiseerde 
verzamelaar van de Britse 
gebieden is het een must 
om kennis te nemen van 
de inhoud van dit boek 
of- beter nog - het boek 
in zijn bezit te hebben, 
om het erin afgebeelde 
materiaal te kunnen 
vergelijken met materi
aal in cle eigen collectie. 
Ook komt het van pas bij 
aankoop van gestempeWe 
zegels. Velen zullen in 
hun verzameling(en) 
postzegels kunnen 
aantreffen die voor
zien zijn van vervalste 
stempels. Daaraan kan ik 
helaas niets doen, maar 
een gewaarschuwd mens 
telt voor twee, zoals een 
vertrouwd, oud-Neder-
lands spreekwoord luidt. 

'MadameJoseph Revisited' door 
Brian M Cartuinght FRPS, L, 
uitgegeven door de Royal Phila
telic Society, Londen Formaat 
A4, 95 pagina's, gedeeltelijk 
in kleur uitgevoerd, gedrukt in 
2 o o 5 op 13 o grams papier, 
40 transparanten in een aparte 
band en het geheel in een zeer 
jraa\e hoes ISBN-nummer 
0-900651-58-4 Prijs£49-
plus £ 8 - voor verzending en 
verpakking U kunt het bock 
bestellen by de Administrative 
Secretary, The Royal Philatelic 
Society London, 41 Devonshire 
Place, London VViG 5JY (UK), per 
telefoon 00-44-2074851044, 
perjax 00-44-2074860805 of 
per email (secretary@rpsl org 
uk) Betalingen per cheque of per 
credit card. 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg melding 
3/332 dan vul 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 - zi)n aangesloten 
bij de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
4-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 1.30. Kind met kroon en 
staf op rotsen van Aland. 
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ALBANIË 
i-io-'05. Vijftig jaar Europa
zegels. 
200, 250 L.; blok 500 L. 
Beeldmerken '50' en CEPT* 
op Europazegel resp. Alba
nese dans {1998, Yvert 2413), 
symbolische afbeelding: 
vooruitgang beschaving en 
democratisering (1995, Yvert 
2328); circus: schilderij G. 
Seurat, 1859-1891 (2002, 
Yvert blok 106). 
5-io-'o5. Europa 2005, 
gastronomie. 
200, 200 L.; blok350 L. 
Resp. vleesschotel, gevulde 
deegwaren; koolbladeren 
gevuld met rundvlees. 

ALDERNEY 
i6-2-'o6. Honderdste ge
boortedag Terence Hanbury 
White (1906-1964), schrijver 
van 'Arthur, koning voor eens 
en altijd' (1958). 
29, 34, 38, 42, 47, 68 p. Ka
rakters, resp. jonge Arthur, 
tovenaar Merlijn, halfzuster 
Morgause, koningin Gueniè-
vre, minnaar van Guenièvre: 

Lancelot, Mordred (zoon 
Arthur en Morgause). Ook 
velletje met de zes zegels, op 
rand zwaard in aambeeld. 

ANDORRA FRANS 
6-2-'o6. Olympische winter
spelen. 
€ 0.55, 0.75 (samenhangend 
met middenveld). Resp. 
alpine skiër, langlaufer; op 
middenveld beveldmerk 
Turijn 2006. 

ANDORRA SPAANS 
i5-2-'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
€ 0.29. Twee skiers op hel
ling. 

0,29 € 
PRINCIPAT DANDO??Hf 

i-3-'o6. Frankeerzegels. 
€ 0.2g, 0.57. Tweemaal 
wapenschild Andorra. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i - i o - 'o j . Internationale dag 
van muziek. 
0.50 KM. Trompet. 

BULGARIJE 
20-i2-'o5. Grondleggers 
Bulgaarse staat, 
o.io, 0.20, 0.45, 0.80 L. 
Mensen. 

23-i-'o6. Frankeerzegels, 
rozen, 
0.54,1.50, 2.-, 10.- L. Ver
schillende rozen. 

27-i-'o6. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (1756-1791). 
I.- L. Portret en muziek-
schrift, op aanhangsel 
vogeltje en muziek Le nozze 
di Figaro. 

3i-i-'o6. Honderdvijftien jaar 
Bulgaars filatelistisch tijd
schrift:, beroemde Bulgaarse 
postzegelverzamelaars. 
0.35, 0.55, 0 .60,1.- L. met 
aanhangsels. Resp. Elin 
Pelin (1877-1949, schrijver), 
Lazar Dobrich (1881-1970, 
circusartiest), Boris Christov 
(1914-1993, operazanger), 
Bogomil Nonev (1920-2002, 
schrijver); op aanhangsels 
postzegels Yvert resp. 87?, 
49, 225, 2672?. 

io-2-'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
Velletje met 0.55, i.- L. en 
aanhangsels. Resp. snow-
boarder, kunstrijden voor 
paren. 

CYPRUS 
23-2-'o6. Europazegels vijftig 
jaar. 
Velletje met viermaal 30 c. 
Zegel-op-zegel: eerste vier 
Cypriotische Europazegels 
uit resp. 1964,1962,1962, 
1963 (Yvert resp. 234,190, 
208, 2ig). 

^ so« Anrtvwsary of ttwFtfS EUROPA stamps ^ 
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DENEMARKEN 
29-3-'o6. Kasteel Rosenborg 
vierhonderd jaar. 
4.75, 5.50,13.- kr. Resp. kas
teel (gebouwd door koning 
Christian IV als zomerresi

dentie tussen 1606 en 1634), 
twee tronen en zilveren leeuw 
(uit Grote Zaal kasteel, nu 
museum), koninklijk wapen
schild in plafond Grote Zaal. 

ROSENBORG SLOT 400 \R \ 

A-es *. .'̂ 'V' 

29-3-'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
4 .75,7.- la. Resp. koning 
elfen met drie el^es, twee 
demonen met duivelspaard 
en een gnoom en trol met 
twee weerwolven. Ook velle
tje met beide zegels, op rand 
moerasvrouw. 

DUITSLAND 
2-3-'o6. Tweehonderdvijfen-
twintigste geboortedag Karl 
Friedrich Schinkel (1781-
1841, architect, schilder en 
stadsplanoloog). 
€ 0.55. Ontwerptekening 
Schinkel van 'Alte Museum' 
in Berlijn. 

«WVWWVIIW»« 

SCHINKEL 5.')| 

AAAAAAAA*«*» 

2-3-'05. Ingolstadt twaalf
honderd jaar. 
€ 0.55. Markante gebouwen 
in Ingolstadt, op achtergrond 
oude landkaart. 
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2-3-'o6. Frankeerzegel, 
bloemen. 
€ 0.65. Rudbeckia hirta. 
2-3-'o5. Serie 'hulp aan 

naasten', tweehonderd 
jaar School voor Blinden in 
Berlijn, honderdvijftig jaar 
Stichting Nikolauspflege 
(hulp aan blinden en slecht
zienden). 
€ 0.55. In braille: 'Met han
den zien' en '55 ' . 

ESTLAND 
8-2-'o6. Frankeerzegel. 
4.40 kr. (€ 0.28). Wapen
schild graafschap Pölva. 
i7-2-'o6. KUMU, museum 
voor kunst. 
4.40 kr. Museumgebouw 
(ontworpen door Pekka 
Vapaavuori uit Finland, ope
ning gebouw februari 2006). 

' EESTI 
• i 
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4.40: 
^ € 0.28 
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FINLAND 
i-3-'o6. Akseli Gallen-Kallela 
(1865-1931), schilder. 
Driemaal i"; driemaal 
2°''. 'Zelfportret' (1916), 
'Madonna' (1891), 'Ateher 
vanafbuiten'; (afHches:) 'Bil 
Bol' (autotentoonstelling, 
1907), 'Erottaja 2' (kunstten
toonstelling, 1906), 'Concert 
Finnois' (Finse concerten 
tijdens wereldtentoonstelling 
1900 in Parijs). 

BIL«"«OL 2 

i-3-'o6. Pasen. 
€ 0.65 (eivormig). Kuiken 
komt uit ei. 



i3'o6. Sering. 
i". Seringentak. 

ig'oö. Finse vlag. 
î ' (rand volgt vlag) Vlag. 

FRANKRIJK 
272'o6. Feest van de post
zegel, Spirou. 
'lettre 20 g'; 'écopli 20 g', 
'lettre 20 g', 'monde 20 g'. 
Spirou als liftbediende; 
Spirou met vriend Fantasie 
en eekhoorn Spip, Spirou als 
liftbediende, Fantasio, (in 
boekje van tien). 

63'o6. Militaire begraaf
plaats Douaumont. 
€ 0.53. Fort (nu museum) en 
begraafplaats voor 300.000 
nietgeïdentificeerde geval
lenen Eerste Wereldoorlog. 

GEORGIË 
29i2'05. Olympische win
terspelen Turijn. 
10, 20, 30, 40, 80 (T). 
Beeldmerk Turijn 2006 en 
resp. schaatser, biatlonatleet, 
schansspringer, kunstrijd
ster, skiër. 
29i2'05. Funiculaire Tbilisi 
honderd jaar. 
Blok 100 (T). Gebouwtje en 
zendmast op berg; op rand 
tekening berg met route 
kabelbaan. 

29i2'o5. Olympische Spe
len, Peking 2008. 
80 (T). Vlag Georgië en gesti
leerde worstelaars. 

■ ■ ■ * p« mnpw mMm^j^m^tëj^^m 
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2008 BEUING 

29i2'05. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
100 (T). Beeldmerk kampi
oenschap in Duitsland. 

29i2'05. Theaters in 
Georgië. 
Achtmaal 30 (T). Schouw
burg Tbilisi, schouwburg 
Batumi, universiteitstheater 
Tbilisi, Armeense schouw
burg in Tbilisi, Abchazische 
schouwburg in Sukitumi, 
schouwburg Kutaisi, opera
en ballettheaterTbihsi, 
Ossetische schouwburg 
Tsk'hinvali. 
29i2'o5. Orchideeën. 
20, 40, 50, 80 (T). Resp. 
Dactylozhiza euxina, Dac
tylozhiza ibezica, Orchis 
caucasica, Orchis caucasica. 

! > * ■ > ■ ■ ■ 
29i2'o5. Ballet. 
40, 50 (T). Tweemaal ver
schillende balletscène. 

GIBRALTAR 
2006. Frankeerzegels, wilde 
bloemen. 
3,15, 53 p., £1.60. Resp. 
Ononis natrix. Narcissus 
tazetta 'Paper White', Silene 
tomentosa. Pancratium ma
ritimum. 

GRIEKENLAND 
30ii'o5. Voetbal en sport
verenigingen. 
€ 0.30, 0.50, 050, 0.50, 0.65, 
0.65, 4.. Beeldmerk sport
vereniging, resp. Ethnikos, 
Panathinaikos, Panionios, 
Iraklis, Paok, Panellinios, 
Omilios Ereton. 
ioi'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met € 1.50, 2.50. 
Europazegel op zegel, resp. 
byzantijnse kerk in Saloniki 
uit 1978, Acropolis in Athene 
uit 1983 (Yverti286,1491). 

i,&}€ EAAHNIKH AHKOKPATIA 

GROENLAND 
293'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
7.50,13.50 kr. Resp. 'moeder 
van de zee', 'Asiaq' meesteres 
van het weer. Ook velletje 
met beide zegels. 

293'o6. Toeslagzegel 'kin
deren in Groenland  prinses 
Mary en prins Frederik'. 
5.5040.50 kr. Kroonprin
selijk paar. Ook velletje met 
viermaal zegel, op rand 
prinses Mary. 

« • ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p w w ^ w w 

: » > » KalaalHtNunsat 
Grönland 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U h A d 

GROOTBRITTANNIË 
2i3'o6. Fauna, dieren uit 
ijstijd. 

i", 42, 47, 68 p., £ 1.12. Resp. 
sabeltandkat (Smilodon 
fatalis), reuzenhert (Megalo
ceros giganteus), wolharige 
neushoorn (Coelodonta 
antiquitatis), mammoet 
(Mammuthus primogenius), 
holenbeer (Ursus spelaeus). 

GUERNSEY 
i62'o6. Bedreigde dieren in 
Everglades, Florida. 
Velletje met £ I., 1.50. Resp. 
Dermochelys coriacea, 
Mycteria americana; op 
rand Trichechus manatus, 
Crocodylus acutus (resp. 
lederschildpad, kaalkopooi
evaar; Caribische zeekoe, 
spitssnuitkrokodil). 

\ïi'i< '" 

....It;..' 

i62'o6. Honderdvijfiigjaar 
Victoria Kruis. 
9̂> 34, 38, 42, 47. 68 p. 

Verschillende medailles en 
resp. tanks en helikopter 
Irakoorlog, militairen in 
Falklandoorlog, soldaten 
met geweren en tank: slag bij 
El Alamein tijdens Tweede 
Wereldoorlog, soldaten op 
strand tijdens Gallipolicam
pagne in Eerste Wereldoor
log, slag bij Rorke's Drift 
(1879) in Zoeloeoorlog, 
soldaten met zwaarden te 
paard tijdens Krimoorlog. 
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HONGARIJE 
io2'o6. olympische winter
spelen 2006. 
200 Ft. Olympische ringen, 
drie laarzen in kleur Itali
aanse vlag en vorm Italië op 
ski met krul. 

IERLAND 
i62'o6. St.Patrick's Day 
2006. 
€ 0.65. Schilderij van Sean 
Keating (18891977): 'St. 
Patrick Lights the Paschal 
FireatSlane'. 

AAAAkAAA« 

ITALIË 
62'o6. Serie 'scholen en 
universiteiten'. 
Viermaal € 0.45. Vijfhonderd 
jaar universiteit van Urbino 
'Carlo Bo': wapenschild, ge
bouw openbaar liceo classico 
'Ernesto Cairoli' in Varese, 
gebouw liceo scientifico 
'Alessandro Tassoni' in Mo
dena, gebouw liceo classico 
'Agostino Nifo' in Sessa. 
82'o6. Twintigste olym
pische winterspelen 'Turijn 
2006'. 
€ 0.23, 0.45, 0.65, 0.70, 
0.85, o.go, I., 1.30,1.70. 
Beeldmerk 'Turijn 2006' en 
gestileerde afbeelding van 
resp. biatlon, kunstschaat
sen, ijshockey, curling, 
bobsleeën, skiën, detail 
olympische vlam, rodelen, 
details medailles. Ook vel 
met de negen zegels. 

92'o6. Postzegeltentoon
stelling 'Het koninkrijk Ita
lië' in Palazzo Montecitorio. 
€ 0.60. Zegels op zegel: Um
berto I, Victor Emanuel II, 
Victor Emanuel III, kroon
prins Umberto II met prinses 
Marie José van België (Yvert 
resp. 33,10 of n , 67, 251) en 
wapenschild Savoye. 

io2'o6. Historische vereni
ging Dalmatië tachtig jaar. 
€ 0.45. Beeldmerk vereniging 
voor beschermen en ver
spreiden Italiaanse cultuur in 
Dalmatië. 

252'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Andrea Mantegna 
(14311506). 
€ 0.45. Detail wandschilde
ring 'Camera degli sposi' 
(afbeelding: zie pagina 298). 
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JERSEY 
2i4'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II (na 
twaalf maanden: frankeer
zegel), gezamenlijke uitgifte 
met NieuwZeeland. 
£ 5.. Portret. Ook velletje 
met zegel lersey en Nieuw
Zeeland ($ 5.); op rand de 
eilanden met vlaggen. 

KROATIË 
8ia'05. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week (8 tot 
15 december) van solidariteit. 
1.15 kn. Vrouw brengt oude 
man bij kerstboom geschenk 
Rode Kruis. 
io2'o6. Olympische winter
spelen, Turijn 2006. 
3.50 kn. Beeldmerk 'Turijn 
2006', ski's, stokken en 
skischoen. 

LETLAND 
42'o6. Olympische winter
spelen 2006. 
0.45 Lvl. Snowboarder en 
beeldmerk Turijn 2006. 

252'o6. Serie 'paleizen', 
Stanerienas. 
0.95 Lvl. Kasteel uit 1908. 

LITOUWEN 
252'o6. Het 'Album van Vil
nius' in 1846 uitgegeven door 
J.K. Vilcinskis (18061885) 
met grafisch werk van archi
tectuur, kunst en bekende 
mensen uit Litouwen. 
I. Lt. Straat. 

i83'o6. Serie 'uit voorraad 
musea', museum voor thea
ter, muziek en film. 
Tweemaal i. Lt. Filmcamera 
'Le Parvo', polyfijon (muziek
doos met schijf). 

LUXEMBURG 
i43'o6. Serie 'toerisme'. 
Tweemaal € 0.50. Duiven
toren van 'Birelerhaff' (14''̂  
eeuw) in Sandweiler, 'Pare 
Merveilleux' in Bettembourg 
(1956). 

i4i2'o5. Beeldmerk Post. 
12 den. Posthoorn. 

i43'o6. Elektrificatie 
Luxemburgs spoorwegnet 
vijftig jaar geleden. 
€ 0.50, 0.70,1.. Resp. 
moderne trein bij station, 
loc met dubbeldekstrein op 
brug, onderhoudstrein bij 
elektrische leiding. 

i43'o6. Bloeddonatie. 
€ 0.50. Twee handen raken 
elkaar met vingertop met 
bloed en rood kruis met 
'bloed geven is levens red
den'. 

MACEDONIË 
85'05. Verplichte toeslag
zegel, week (815 december) 
van Rode Kruis. 
4 den. Henri Dunant (1828
igio). 

25i'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
36, 60 den. Beeldmerk Turijn 
en resp. skiër, ijshockeyer. 

MALTA 
252'o6. Maltees aardewerk. 
7,16, 28, 37, 60 c. Resp. 
vrouwenfiguur uit Neolithi
cum, Romeins hoofd met 
fruit en bladeren als kroon, 
olielamphouder (i4'''i5''' 
eeuw), Siciliaans gedeco
reerd bord (18'''' eeuw), beeld 
gestileerde vrouw in traditio
nele kleding (±1955). 

MAN 
2i4'o6. Gefeliciteerd 'Lord 
ofMan'. 
Velletje met tweemaal £ i.. 
Twee foto's koningin Eliza
beth II, lord of Man, tijdens 
bezoeken aan Man. 

25'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
42, 83 p. Europazegel op 
zegel, resp. landschap 
(1977, Yvert 89), postbode 
en postkantoor (1990, Yvert 
432,433); op rand collage 
postzegels. 

MOLDAVIË 
igi2'05. Kerst. 
40 b., 6. L. Resp. St.Nico
laaskerk (1795) in Falesti, 
klooster Varzharesty (1420). 
20i'o6. Krant 'Makler' 
vijftien jaar. 
60 b. Krant. 

MONACO 
63'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sedar 
Senghor. 

€ 1.45. Portret politicus, 
president Senegal, dichter 
en schrijver met beeldmerk 
'Organisation Internationale 
de la Francophonie'. 

■•■•■«««••I 
MONACO 
1,45€ 

o 
"tesasse 

83'o6. Honderdste tennis
toernooi: ATP* Masters 
Series in Monte Carlo. 
€ 0.55. Tennisser en beeld
merk toernooi. 

tmm ■NI 
/O, 100"̂  
CF) ': TOIIRNOI 

Jmäf 
0,55€ 

MONACO 
ÉtMÉÉM 

NOORWEGEN 
32'o6. Valentijnsdag. 
A (6. kr.). Bloem. 

32'o6. Olympische Spelen 
in Turijn. 
6., 22. kr. Beeldmerk Turijn 
en resp. freestyle skiër, 
langlaufer. 

32'o6. Honderd jaar 
Organisatie voor Taal in 
Noorwegen. 
6. kr. Dichtregel van Olav H. 
Hauge (19081994). 

himmelske 

6" 

OEKRAÏNE 
72'o6. Honderdste 
geboortedag Oleg Antonov 
(19061984). 
70 k. Portret vliegtuigbou

wer en handtekening met 
vliegtuig. 
244'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
2.50, 3.50 Hr. in velletje 
met aanhangsels; 2.50, 
3.50 Hr. in vel van zestien. 
Resp. stukje wereldbol met 
figuurtjes erop en sterren 
met planeten: in keerdruk 
en samen met aanhangsels 
ronde wereldbol; kwart 
wereldbol met figuurtjes erop 
en sterren met planeten: in 
keerdruk ronde wereldbol. 
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OOSTENRIJK 
33'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
€ 1.25. Beeldmerk '50' en 
CEPT*, Europese sterren en 
beeldhouwwerk 'Europa' 
door R.L. Chavanon (Euro
pees Parlement Brussel). 

««*tf««««VI«««V 
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63'o5. Liechtenstein Mu
seum, gezamenlijke uitgifte 
met Liechtenstein. 
€ 1.25. Uit Liechtenstein Mu
seum in Wenen 'In dromen 
verzonken' van Friedrich von 
Amerling (18031887). 
243'o6. Post uit een andere 
wereld. 
Blokt 3.75 (ronde zegel). 
Vuurbol meteoriet, op rand 
wereldbol en stenen; op 
zegel is gemalen meteoriet 
(Hchondriet) aangebracht. 

303'o6. Vijfentwintig jaar 
'Mensen voor mensen'. 
€ I.. Karlheinz Böhm (1928, 
oprichter hulporganisatie) 
met echtgenote. 

64'o6. Vrijmetselarij in 
Oostenrijk in Rosenau en 
Wenen. 



Blolc€ I.-. Schilderij bijeen
komst vrijmetselaars. 

1 1 
io-4-'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Sigmund Freud 
(1856-1939). 
€ 0.55. Bank en tekst 'Die 
Couch vom Denken im 
Liegen'. 

Ö S T E S R E I C H 

_| I Freud 
Jahr2006 

i2-4-'o6. Franz Beckenbauer 
(1945)-
€0.75. Portret voetbal-
legende door Andy Warhol 
(1928-1987). 

f « « « w r f w « « w w f « v * v t w 
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POLEN 
7-2-'o6. Olympische winter
spelen 2006. 
2.40 Zl. met aanhang
sel (doorlopend beeld). 
Olympische ringen, adeten, 
op achtergrond bergen en 
blik op Turijn; op aanhang
sel tekst. 

io-2-'o6. Ik houd van je. 
1.30 Zl. Appel waaruit hartje 
gesneden. 

i5-2-'o6. TXveehonderdvijf-
tigste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-

1791). 
2.40 Zl. Portreten siersmeed-
werk. 
i7-2-'o6. Onafhankelijke 
studentenverenigmg vijfen
twintig jaar. 
1.30 Zl. Groep studenten. 

20-2-'o6. Poolse toeristen
bond (PTK) honderd jaar. 
1.30 Zl. Portret Zygmunt Glo-
ger (1845-1910, etnograaf, 
archeoloog) en gebouw. 

ROEMENIE 
i-2-'o6. Olympische winter
spelen 2006. 
Velletje met viermaal 1.60 NL. 
Beeldmerk Turijn en resp. 
kunstschaatser, bobslee, 
skiër, langlaufer. 

22-2-'o6. Roemeense mun
ten, 1868-1940. 
0.30, 0.50, 0.70,1.-, 1.20, 
2.20 NL. Munten met resp. 
Karell (1868), Karel 1(1906) 
Karel I (1906), Ferdinand I 
(1922), Karel II (1939), 
Karel II (1940). 

TSJECHIÉ 
22-2-'o6. Herdenking ge
boortedagen. 
II.-, 12.-, 19.- Kc. Resp. Fran-
tisekjosef Gerstner (1756-
1832, wiskundige), Jaroslav 
Jezek (1906-1942, componist, 
toneelschrijver en regisseur), 
Sigmund Freud (1856-1939, 
neuroloog en psychiater). 

•0^ is 
22-2-'o6. Schoonheid van 
bloemen. 
24.- Kc. Tekening narcis. 
22-2-'o6. Stilleven. 
12.- Kc. in vel met aanhang
sels voor persoonlijke bood
schap. Stilleven met druif, 
glas rode wijn en bloemen. 

TURKIJE 
i5-i2-'o5. Vijftig jaar Euro
pazegels. 
0.60, 0.70, 0.80,1.-; twee 
velletjes met o.10, 0.25, 0.60, 
0.70 NTL. Beeldmerk '50' 
en CEPT* met resp. motief 
als Europazegel: 1972,1964, 
1967,1966 (Yvert2024,1697, 
1829,1797); Europazegel 
op zegel: 1961,1969,1962, 
1968 (Yverti6oi, 1892,1627, 
1868); Europazegel op zegel: 
i960,1973,1963,1971 (Yvert 
1567, 2051,1672,1981). 

Umatam itn 

SLOVENIË 
i-ii-'05. Verplichte toeslag
zegel, Rode Kruis, week (1-7 
november) van solidariteit. 
Tweemaal 25 Sit. Door hoog 
water beschadigd huis, 
peilschaal in water. 

SPANJE 
i-2-'o6. Frankeerzegels. 
€ 0.29, 0.57. Koning Juan 
Carlos. 
6-2-'o6. Natuur, interna
tionaal jaar woestijn en 
woestijnvorming. 
€ 0.29. Landschap. 

i3-2-'o6. Frankeerzegels. 
€ 2.33, 2.39. Koning Juan 
Carlos. 

io-2-'o6. Olympische win
terspelen. 
0.60, 0.70 NTL. Beeldmerk 
Turijn 2006 en resp. schaat
ser, slalomskiér. 

WITRUSLAND 
3i-3-'o6. Vogel van het jaar, 
kievit. 
720 r. Vanellus vanellus met 
beeldmerken Birdlife en Wit-
russische vogelbescherming. 
26-4-'o6. Ramp Chernobyl 
twintig jaar geleden. 
790 r. Witte bloemen en '20'. 

IJSLAND 
2g-3-'o6. Honderd jaar 
bioscoop in IJsland. 
50.-, 95.-, 160.- kr. Resp. 
filmprojector met oorkonde 
en ingang bioscoop, film 
op rol met kaartjes en 
gezichten, filmers en hoofd 

man met harnas en popcorn 
en klap. 

29-3-'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
Blok 95.- kr. Wezens en 
ruiter in bloementuin. 

29-3-'o6. Eerste jeeps. 
70.-, 70.-, 90.-, 90.- kr. Resp. 
Willys 1946, Landrover 1951, 
Gaz-69 1955, Austin Gypsy 
1961. 

ZWEDEN 
ig-j-'oö. Koffie. 
Viermaal brev. In boekje van 
tien. Kopjes, papieren beker 
koffie en lijstje soorten kof
fie, kopje onder espressoap
paraat, gestoomde melk. 

29-3-'o6. Karel XVI Gustaaf 
zestig jaar. 
10.- kr. Portret; ook velletje 
met driemaal de zegel. 

29-3-'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
Velletje 10.-, 10.- kr. Bos-
nimf'Skogsraet' met dieren 
(houten nimf: van voren 
prachtig, van achter verrot), 
watergeest 'Nacken' met 
paard en viool rukt hart uit 
lijf (speelt viool in rivieren); 
op beide zegels microtekst 
verborgen; op rand dieren 
uit bos en feeën. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
i4-i-'o6. Honderd jaar Alge
rijnse post. 
30.- Dh. Gebouw. 
25-i-'o6. Steltlopers. 
10.-, 15.-, 20.-, 30.- Dh. Resp. 
Ciconia ciconia, Ciconia 
nigra, Platalea leucorodia. 
Grus grus. 

i-2-'o6. Olympische winter
spelen. 
15.-Dh. Skiër. 

24-2-'o6. UGTA (Union 
Générale des Travailleurs 
Algeriens) vijftig jaar. 
15.- Dh. Portret en beeld
merk. 

ANGUILLA 
2005. Honden. 
30 c , $ 1.50,1.90, 2.25. 
Verschillende afbeeldingen 
van honden. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i9-i2-'05. Kerst, kerken. 
25.30>30. 45. 50.75.75. 
go, 90 c ; tweemaal blok 
$ 5.-. Resp. methodisten-
kerk, kerk van het volk in 
Barbuda, katholieke kerk 
Tyrell, anglicaanse kerk 
St. Barnabas, anglicaanse 
kerk St. Peter, Moravische 
kerk Spring Garden, an
glicaanse kerk St. Steven, 
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pelgr imskerk , katholieke 
kathedraal ; dienst in Mora
vische kerk Spring Garden , 
kathedraa l . 
9i 'o6. Nat ionale parken . 
20, 20, 30, 30, 75, 75 , 90, 
90 c , $ 1.50, 1.50; twee
maal blok $ 5.. Scènes uit 
nat ionale parken 'Nel
son ' s Dockyard ' , 'Devils 's 
Bridge ' , 'Green Castle 
Hill ' , 'Half Moon Bay', 
'Codr ing ton Lagoon ' . 
9 i  'o6. Nationale parken 
in Verenigde Staten. 
Zesmaal $ 1.50 ( samenhan
gend) ; blok $ 5. . Parken, 
resp . 'Yellowstone' , 'Olym
pic ' , 'Glacier ' , 'Grand 
Canyon ' , 'Yosemite ' , 
'Grea t Smokey Mounta ins ' ; 
' M o u n t Rainier ' . 

ARGENTINIË 
i8 2 'o6 . Stad Esquel hon
derd jaar. 
75 c. Stad met sneeuw, 
bee ldmerk gelegenheid en 
bloem (Mutisia decurrens) . 

ARUBA 
62'o6. Kunst . 
60, 75 , 185 c. Arubaans 
huis met kokospa lmen 
(Jean Georges Pandell is , 
18961964), 'Ha f di Rei' : 
havengebied met douane
gebouw en boten (Mateo 
Hayde, 19321998), land
schap met Arubaans huis 
en b o m e n (Julie Q. Oduber, 
19342001). 

BAHAMAS 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
15, 25, 50, 65 c ; velletje 
tweemaal $ 1.50. Foto's 
Elizabeth II. 

BANGLADESH 
ii'o6. Jaar 2005 van weten
schappelijk boek. 
10. T. Boeken, passer, kom
pas, boom, vogel. 

*v*»wfc"i.van.' 

f%t1(|lW0UU)ESH 

22i'o6. Wereldtop informa
tiemaatschappij. 
10. T. Beeldmerk Tunis, 
schotel, brief, beeldscherm. 
28i'o6. OPEC* fonds voor 
internationale ontwikkeling. 
10. T. Beeldmerk, gebouw. 
'30 jaar samenwerking'. 

BERMUDA 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
35, 70, 85 c , $ 125; vel
letje $ 1.25, 2.. Foto's 
Elizabeth II. 

ASCENSION 
2i 4 'o6 . Koningin Eliza
beth II t acht ig jaar. 
20, 40, 50 P., £ 1.30; vel
letje tweemaal £ i .  . Foto 's 
Elizabeth II. 

AUSTRALIË 
20i'o6. 'Australian Legends 
Award', Barry Humphries 
(1934)
Vijfmaal 50 c. Portret satiri

cus en acteur, viermaal Dame 
Edna Everage in resp. 1696, 
1973.1982, 2004. 

BRAZILIË 
i9i2'05. Beroepen. 
RS 0.05, 0.20, 0.85. Resp. 
naaister, schoenmaker, 
schoenpoetser. 

CAYMANEILANDEN 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
15,40 c., $ I., 2.; velletje 
40 C , $ I.. Foto's Eliza
beth IL 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2006. Voltooiing deel 

Nangang  Suao van natio
nale snelweg nummer vijf 
Blok NT$ 12.. Aquarel 
landschap met snelweg, 
doorlopend op rand. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
5i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
80 f Hond met versieringen. 
22i'o6. Houtsneden met 
nieuwjaarsafbeeldingen uit 
Wuqiang. 
Viermaal 80 f. Man met bloe
men, man, vaas bloemen, 
leeuw met bal. Ook velletje 
met de vier zegels. 

i22'o6. Chinese lantaarns 
(gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong en Macau). 
Viermaal 80 f, 1.50 y. Resp. 
vislantaarn, Chinese witte 
kool lantaarn, lotuslantaarn, 
draak en fenikslantaarn, 
vlinderlantaarn. 

COSTARICA 
228'o5. Pausen. 
Tweemaal 140 Cs. Portretten, 
paus Benedictus XVI, paus 
Johannes Paulus II. 
i i  io'o5. Nationale parken, 
flora en fauna. 
Driemaal 85 Cs. Passiflora vi
tifolia, Dryas iulia moderata, 
Potos flavus (resp. bloem, 
vlinder, rolstaartbeer). 

1 COSTA RICA 

:| V 
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i9io'o5. Upaep*, strijd 
tegen armoede. 
Driemaal 120 Cs. Beeldmerk 
Upaep en tekeningen van 

resp. meisje met compu
termuis, hand met zaag, 
dokter met stethoscoop en 
notitieblok. 
ii2'05. Voor de 'stad van de 
kinderen' 2005. 
Viermaal 28 Cs. (waarde 
in verschillende kleuren). 
Viermaal schilderij twee 
kinderen. 

6i2'05. Internationaal 
jaar sport en lichamelijke 
opvoeding. 
85 Cs. Wheeler (racerol
stoel). 

DOMINICA 
3i'o6. Chinees nieuwjaar, 
j aa rvandehond** . 
Velletje met driemaal $ i.. 
Verschillende beeldjes van 
honden. 

HAPPY 

EGYPTE 
26i2'05. Succes fabricage 
trainingsvliegtuig K8. 
30,150 P. Tweemaal beeld
merk en vliegtuig boven 
sflnx. 
28i2'o5. Artiesten. 
Vijfmaal 30 P. Sayed Mekawy, 
Kamal el Taweel, Mohamed 
el Mogy, Ali Ismail, Moha
med Roshdi. 
2i'o6. Mondiale dag post. 
30 P. Piramide en beeldmerk 
Egyptische post. 
42'o6. Week jeugd Egypti
sche universiteiten. 
30 P. Beeldmerk. 
52'o6. Tiende congres tele
communicatie en informatie. 
30 P. Beeldmerk gelegenheid. 

ETHIOPIË 
206'o5. Bedreigde zwarte 
neushoorn. 
0.05, o.io, 0.15, 0.20, 0.25, 
0.30,0.35, 0.40, 0.45, 

4. B. Met verschillende 
achtergrondkleur: Diceros 
bicornis. 
288'05. Sabeaanse inscrip
ties. 
0.15, 0.40, 0.45, 3.B. 
Verschillende afbeeldingen 
tablet en transcripties. 
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288'o5. Haardrachten uit 
Surma. 
0.15, 0.40, 0.45, 3. B. Ver
schillende haardrachten. 

FALKLANDEILANDEN 
io2'o6. Kwak. 
24, 55, 80 p. £ I.. Verschil
lende aftjeeldingen nyctico
rax nycticorax cyanocephalus 

FIJI 
82'o6. Fiji grondkikker 
(inheems en bedreigd). 
50, 83 c., $1.15, 2..Ver
schillende afbeeldingen 
Platymantis vitianus. 

223'o6. Skinks uit Fiji. 
18, 58 c., $1.15,3. . Resp. 
Gryptoblepharus eximius, 
Emoia cyanura, Emoia nigra, 
Emoia caeruleocauda. 

2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
50, 65, 90 c , $ 3.; vel
letje tweemaal $ 2.. Foto's 
Elizabeth II. 

GAMBIA 
i9i2'05. Kerst, schilde
rijen. 
7., 10., 25., 30.; blok 



)5. D. Resp. detail Annun
riatie door Lorenzo di Credi 
14591537), detail Heilige 
■amilie door di Credi, de
ail Aanbidding door de 
coningen van Filippo Lippi 
14061469), detail Huwelijk 
'>t. Catharina door Lippi; 
\nnunciatie door Beato 
Vngelico (13871455). 
!i 'o6. Chinees nieuwjaar, 
aar van de hond. 
5. D. Gestileerde hond. 

JRENADA 
ji'o6. Chinees nieuwjaar, 
aar van de hond**. 

I. in velletje van vier; blok 
4.. Zelfde afbeelding van 

wee honden door HuiTsung 
10821135). 

Two Hounds 
by HuèTwiig, t082 HM 
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[oi'o6. Paus Benedic
:us XVI. 
$2. . Portret. 

SRENADA/CARJUACOU EN 
?ETITE iWARTINIQUE 
ji'oö. Chinees nieuwjaar, 
aar van de hond**. 
i I. in velletje van vier. 
schilderij hond door Chang 
DaiChien (18991983). 
[oi'o6. Paus Benedic
tusXVL 
i 2.-. Portret. 

UUATEiVlALA 
297'o5. Zeventig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
metjapam. 
I., 8.; blok 14. Q. Nationale 
i'laggen en meisje, resp. met 
stokjes en waterverbetering 
in San Pedro la Laguna, voor 
ziekenhuis in Puerto Barrios; 
Fujisan. 

HONDURAS 
i54'o5. Dood paus Johan
nes Paulus II (19202005). 
10., 15. L. Portret paus, 
resp. lachend, biddend. 

HONGKONG 
i22'o6. Festival Chi
nese lantaarns 'yuanxiao', 
gezamenlijke uitgifte met 
Volksrepubliek en Macau. 
$ 1.40,1.80, 2.40 in velletje 
ran zes zegels; blok $ 5.. 
Resp. 'lotussprookjeslan
taarn', 'narcissenlantaarn', 
pauwenlantaarn'; dansende 
iongens met 'drakenlan
taarn'. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
26, 34, 76 p., £ i .io; vel
letje tweemaal £ i.. Foto's 
Elizabeth II. 

IVOORKUST 
289'o5. Wereldtop infor
matiemaatschappij. 
30, 220 F. In verschillende 
kleuren ontwerp met beeld
merk top Tunis 2005. 
22ii'o5. Traditionele ko
ningen en opperhoofden. 
30, 70, 80, 250 F. Resp. 
tweemaal opperhoofd Teha
man, Yacouba met Baoule en 
Abron, koning Akan. 

22i2'c5. Maskers. 
70, 220, 250 F. Maskers, resp. 
'Dan', ' deGu' , 'Zamblé'. 

23i2'05. Vijftig jaar Euro
pazegels. 
30, 70, 80, 220, 250, 350, 
500, 650, i.ooo, 2.775 F
Beeldmerk '50' en CEPT* 
met landkaarten Ivoorkust 
en Europees land, resp. 
Ierland en maïs (Zea mays), 
Duitsland en palm met 
emmertje (Caryota urens), 
Polen en katoenplant (Gos
sypium sp.), Nederland en 
bananentros (Musa nana), 
Tsjechië en ananas (Ananas 
comosus), Belgiè en cacao
bonen (Theobroma cacao), 
GrootBrittannië en zoete 
aardappel (Ipomoea batatas), 
Italië en koffiebonen met 
blad (Coffea sp.), Portugal 
en pinda (Arachis hypogaea), 
Spanje en palm met noot 
(Élaeisguineensis). 

Anniversairé, 
1 " Emission «EUROPA» 

19162006 

KAZACHSTAN 
i7i'o6. Parlement republiek 
tien jaar. 
50 t. Versierde tien. 
27i 'o6. Kunst, Aubakir 
Ismailov (19131999). 
941. Portret Abylai Khan. 

KENIA 
6i2'05. Cultuur, kleding 
OostAfrika. 
21, 650, 66, 88 Sb. Mensen 
in kleding uit resp. Gabbra, 
Pokot, Meru, Digo. 

KIRGIZIË 
42'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
3. s. Hond. 

KIRIBATI 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
50, 75 c , $ I., 2.; vel
letje $ 1.50, 2.50. Foto's 
Elizabeth II. 

LIBERIA 
i7i'o6. Wilde honden. 
Vel met viermaal $ 45.; 
blok $ 100.. Resp. Canis 
mesomelas, Vulpis fulva, 
Canius lupus, Canis latrans; 
Croculta crocuta. 
i7i'o6. Wilde katten. 
Vel met viermaal $ 45.; blok 
$ 100.. Resp. Panthera onca, 
Panthera leo, Panthera onca, 
Acinonyx jubatus; Panthera 
tigris. 
i7i'o6. Dieren uit de bijbel. 
Drie vel met viermaal $ 45.; 
driemaal blok $ 120.. Resp. 
geiten, beer, raven, schaap 
(op rand Aaron, David, Elia, 
Abel); leeuw, kameel, duiven, 
ezel (op rand Daniel, Isaak, 
Maria, Jozef, Bileam), ark van 
Noach, gieren, schildpad
den, eenden; walvis, op rand 
Jonas en schip; slang, op 
rand Adam en Eva; varkens, 
op rand de verloren zoon. 
i7i'o6. Slangen. 
Vel met viermaal $ 45.; blok 
$ 100.. Resp. Ophedodrys 
aestiuus, Lambropeltis getula 
Holbrooki, Thamnophis 
sirtalis, Storeria dekayi; Lam
propeltis triangulum. 
i7i'o6. Antilopes uit Afrika. 
Vel met viermaal $ 45. ; blok 
$ 100.. Resp. Oryx gazella, 
Traglaphus strepsiceros, 
Hippotragus niger, Taxo
nomy aepyceros; Antidorcas 
marsupialis. 
i7i'o6. Zeventigste geboor

tedag Elvis Presley (1935

1977)

Blok $ 350 (met goudfolie). 
Elvis met microfoon {1969). 

MACAU 
i22'o6. Festival Chi
nese lantaarns 'yuanxiao', 
gezamenlijke uitgifte met 
Volksrepubliek China en 
Hongkong. 
I., I., 1.50,1.50 ptcs; 
blok 8. ptcs.Verschillende 
lantaarns. 

MALDIVEN 
i5ii'05. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(19351977)
Twee vel met zesmaal 7. Rf. 
Elvis, resp. met gitaar 1956, 
in Frank Sinatrashow i960, 
foto uit 1962, in Las Vegas 
1969, met bloemenslinger in 
Hawaii 1973, injumpsduitmet 
lovertjes 1975; scènes uit films, 
resp. 'Love me tender' 1956, 
met gitaar in 'Loving you' 
1957, 'King Creole' 1958, op 
motor in 'Roustabout' 1964, 
gitaar spelend in 'Double trou
ble' 1967, met gitaar in 'Live a 
litüe, love a little' 1968. 
i7i'o6. Zeventigste verjaar
dag Elvis Presley (19351977). 
Blok 85. Rf. Elvis met gitaar 
(1957), gouden rand. 
24i'o6. Kindertekeningen. 
Drie velletjes met viermaal 
10. Rf. Viermaal vissen; 
viermaal bloemen; viermaal 
vogels. 
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MALEISIË 
26i'o6. Eenden. 
30, 30, 50, 50 s.; blok 2. RM. 
Resp. Anas crecca, Cairina 
scutulata, Anas acuta, Anas 
clypeata; Phalacrocorax 
carbo, op rand vogel. 
i42'o6. Nationale rekenka
mer honderd jaar. 

30, 50, 50 s. Resp. opleidings
instituut rekenkamer, oud 
en nieuw beeldmerk, verslag 
president rekenkamer. 

MALI 
i88'05. Afrika. 
10, 20, 465 F. Resp. thee 
drinken in woestijn, markt in 
Djenne, 'een druppel water 
voor Afrika' (druppel boven 
kaart Afrika en beeldmerk 
'Lions'). 

i88'o5. Wereldtop informa
tiemaatschappij. 
195, 255, 385 F. Driemaal we
reldkaart en beeldmerk top. 
i88'o5. Drieëntwintigste 
topbijeenkomst hoofden 
Afrikaanse landen en 
Frankrijk. 
195, 255, 385 F. Driemaal 
beeldmerk met vlag. 

; REPUffl.lQULDU MALI 

255F 
MAU2005 

tap. Paik THri. M M 

MICRONESIË 
2ii2'05. Kerst, schilderijen. 
37, 60, 80C., $ i .  ; b l o k $ 2 .  . 
Detail van resp. Madonna 
Carnigiani door Rafael 
(14831520), Madonna met 
de vis door Rafael, De hei
lige familie door Bartolomé 
Esteban Murillo (16181682), 
Madonna met het boek door 
Rafael; De heilige familie 
door Murillo. 
3i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
50 c ; blok $ I.. Beide zegels: 
wolfhond door Liu liyou 
(19181983). 

m^^U 

MONGOLIË 
25i2'o4. Inheemse insecten 
en planten. 
Twee velletje met 100,100, 
200, 200, 300, 300 T. Resp. 
Lytta caraganae. Rosa 
acicularis, Aquilegia sibirica, 
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Tabanus bovinus, Corizus 
hyoscyami, Lilium pumilura; 
Mantis religiosa. Aster 
alpinus, Echinops humilis, 
Apis melifera, Angaracris 
barabensis, Nymphaea 
Candida. 

NAMIBIË 
282'o6. Zeemeeuwen. 
'Inland registered mail paid', 
$ 3.10, 4., 5.50. Resp. Larus 
cirrocephalus (grijskop
meeuw), Larus dominica
nus vetula (kelpmeeuw), 
Larus hartlaubii (hartlaubs 
meeuw), Larus sabini (vork
staartmeeuw). 
264'o6. Dolfijnen, 
'standard mail', $ 3.10, 3.70, 
4., 5.50. Resp. Lissodelphis 
peroni (zuidelijke gladde 
dolfijn), Cephalorhynchus 
heavisidii (heavisidedolfijn), 
Delphinus delphis (gewone 
dolfijn), Tusiops truncatus 
(tuimelaar). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
30i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
100, 149 c.; blok 500 c. 
Resp. beeld Chinese hond, 
verschillende honden; sil
houet hond, op achtergrond 
en rand tekens Chinese 
dierenriem. 

NEVIS 
3i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
75 c. in velletje van vier. 
Hond geschilderd door Ren 
Xun (18351893). 

NIEUWZEELAND 
i3'o6. Toerisme 2006. 
Zesmaal $ 1.50. Wanaka
meer. Mount Taranaki, 
Halfinoon Bay op Stewart 
Island, Franz Josefgletcher 
aan westkust, Hukawaterval 
in Taupo, Cathedral Cove in 
Coromandel. 

. New Zealand' 

Z NIGERIA 
^ i3i'o6. Belangrijke perso
„ nen, I, literatuur. 
3 20, 40, 50 N. Resp. prof. Chi
" nua Achebe, dr. Abubakar 
2 Imam (19111981), prof Wole 
" Soyinka. 
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i3i'o6. Belangrijke perso
nen, II, exacte wetenschap
pen. 
Driemaal 50; 100, 120, 
150 N. Resp. prof. Awojobi 
Ayodele (19371984), prof. 
Ayibo Gabriel, Emeagwali 
Philip; prof Ayodele, prof 
Gabriel, Philip. 

NIUE 
i3i2'05. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
$ 2.. Portret. 
22i2'o5. Honderd jaar 
Rotary International. 
Velletje met driemaal 
$ 1.50; blok $ 3.. Resp. 
kinderen, stichter Paul 
Harris, vroegere president 
Rotary Carlo Ravizza; Jonas 
Salk (ontdekker poliovac
cin). 
27i2'o5. Bevrijding zestig 
jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.. Resp. invasie 
Normandie, Meyrick Chf
tonJames ('RAP Corps'), 
Hawker Typhoon van de 
RAF* boven Franse kust, 
geallieerde begraafplaats 
in St. LaurentsurMer; 
Winston Churchill. 

OEZBEKISTAN 
i5i2'o5. Khorezm 
Mamunacademie duizend 
jaar. 
430. (S). Symbolische 
afbeelding. 
3i'o6. Schilderijen. 
200., 200., 250., 250., 
300 .  , 300 .  , 350.  (S). 
Schilderijen door resp. 
V.l. Yenin, B. Boboyev, 
G. Abdurakhmanov, 
J. Umarbekov, R. Akhmed
ov, E.P. Melnokov, 
N. Kozboev. 
5i'o6. Schaakkampioen. 
200. (S). Rustam Kosim
jonov met medaille. 

OMAN 
i6ii 'o5. Wereldtop infor
matiemaatschappij. 
100 b. Twee gezichten en 
beeldmerk, op achtergrond 
enen en nullen. 
i8ii 'o5. Vijfendertigste 
nationale dag. 
Velletje met tienmaal 100 b. 
Schotelantennes en vlieg
tuig, ruiters en helikopter, 
portret, mensen bij parade, 
gevechtsvliegtuigen met 
schip en tank, gebouw 
en kuststreek, toren en 
mensen achter computers, 
beeldmerk, man bij irriga
tiekanaal, olieplatform. 
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7i2'o5. Nationale sym
bolen. 
250, 300, 400 b. Met ver
schillende achtergrondkleur: 
dolk (Alkhanjar A'Suri). 

SULTANAT 
OF OMAN 

IR. Twee ineengeslagen 
handen. Ook als blok met 
op rand kapotte gebouwen 
en auto. 

PALAU 
2ii2'05. Kerst, schilderijen. 
37,60, Boe, $1.; blok $2.. 
Details van resp. Madonna 
en Kind door Daniel Seghers 
(15901661), Madonna en 
Kind door Rafael (1483
1520), Rust op de vlucht 
naar Egypte door Gerard 
David (14601523), Madonna 
del Granduca van Rafael; 
Madonna en Kind door 
Bartolomé Esteban Murillo 
(16181682). 
3i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
50 c. In Chinese papierknip
icunst: pekinees. 

PITCAIRNEILANDEN 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
40, 80 c , $ 1.80, 3.50; 
velletje $ 1.80, 3.50. Foto's 
Elizabeth II. 

POLYNESIË 
i42'o6. Valentijnsdag. 
60, 90 F. (hartvormig te 
maken). Harten. 

RWANDA 
ii'o3. AIDS*, bescherming 
voor kinderen. 
20, 30, 200, 500 Frw. Resp. 
twee kinderen in land
schap met zon, kinderen en 
afwerende handen en rood 
lintje, kinderen, kinderen 
met krant. 

SALOMONSEILANDEN 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
$ 2.10, 2.50, 5., 10.; velletje 
$ 10., 15.. Foto's Eliza
beth II. 

SAUDI ARABIË 
9"7''°5 Nee tegen ter
rorisme. 

i67'05. Stad Arar. 
I R. Dubbele boog en ge
bouwen. 
208'05. Voorwerpen uit 
prehistorie en ruïnes. 
Velletje met viermaal i R.; 
velletje met viermaal 2 R. 
Resp. voorwerpen: vaas, ge
beeldhouwde dierenkop, ge
beeldhouwd mensenhoofd, 
tablet; viermaal ruïne. 

SIERRA LEONE 
ii2'05. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(19351977)
Twee vel met viermaal 
2.000 Le. Aftjeeldingen Elvis. 
24i'o6. Paus Benedic
tus XVI. 
10.000 Le. Paus wuivend. 
3ii'o6. Belangrijke Ameri
kaanse Indianen. 
Vel met tienmaal 1.250 Le. 
'Medicine Crow', 'Quanah 
Parker', 'Garfield', 'Pretty 
Eagle', 'Plenty Coups', 'Fie 
Dog', 'Crow King', 'Pontiac', 
'Ottawa', 'Naiche'. 
2006. Chinees nieuwjaar, jaar 
van de hond**. 
600 Le in velletje van vier; 
blok 2.000 Le. Hond ge
schilderd door Xu Beihong 
(18951953). 

ST. HELENA 
i6i'o6. Datum melding 
2/144,150 jaar postzegels. 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
10, 30, 80 p., £ 1.20; vel
letje tweemaal £ i.. Foto's 
Elizabeth II. 

ST. KITTS 
6i2'o5. Kerst, schilderijen. 
30, 50, 90 c , $ 2.50; blok 
$ 5.. Driemaal details uit 
drie verschillende Maria en 
Kmd schilderijen van Gerard 
David (ca. 14601523), detail 
Madonna en Kind door Bar
tolomeo Suardi Bramantino 
(ca. 14651536); Geboorte 
van Christus door Martin 
Schongauer (ca. 14501491). 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ii2'o6. Feest van de zee
lieden. 
€ 0.53. Mensen in met vlag
getjes versierde ruimte. 
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43'o6. Albert Pen (1935
2003). 
€ 0.53. Portret senator. 

ST. VINCENT 
26i2'o5. Kerst, schilde
rijen. 
25, 90 c., $ i.io, 3.; blok 
$ 6.. Resp. viermaal detail 
schilderij Rafael (14831520); 
Aanbidding door de Drie 
Koningen van Rogier van der 
Weyden (13991464). 
3oi2'o5. Chinees nieuw
jaar, jaar van de hond**. 
$ I. in velletje van drie. 
Pekinees. 
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30i2'o5. Paus Benedic
tus XVI. 
$ 2.. Portret. 
3ii'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
$ 2. in vel van acht. Eerste 
radiouitzending 10121936. 

: ST. VIXCENT 
:' & Tl IE CKOJJUIINES 

SUDAN 
i8i'o6. Vijftig jaar onafhan
kelijk. 
200, 300, 400 D. Resp. hijsen 
van vlag, gebouw, mensen bij 
vlag en beeldmerk '50'. 

SURINAME 
i52'o6. Orchideeën. 
SR$ 0.05, 0.05, 0.15, 0.15, 
0.20, 0.20, 0.45, 0.45, 0.80, 
0.80, Q, Q,. Resp. viermaal 
Vanda hybr., Dendrobium 
hybr., Phalaenopsis hybr., 
Dendrobium hybr.. Complex 
hybr., Arachnis hybr., Vanda 
sabdriana, Dendrobium 
hybr., Phalaenopsis hybr. 



fADZJIKISTAN 
i2'05. Jaclit. 

/elletje met tweemaal 
i.50 Tr. En tussenveld. Drie
naai ruiter en dieren. Ool< 
'elleqe zonder perforatie. 

I tfifio*i> iKimrt > NAiuMM 
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ii2'05. Bergen. 
I., 1.50, 2., 2.50Tr. (samen
iiangend). Resp. Panclialcent, 
Nummobod, Pamir, Isfara. 

riUSTAN DA CUNHA 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
Viermaal 60 p.; velletje 
tweemaal 50 p. Foto's 
Elizabeth II. 

rOKELAU 
29i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Blok $ 4.. Honden. 

2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
4.0 c , $ I., 2., 2.50; velletje 

2., 2.50. Foto's Eliza
beth II. 

TURKMENISTAN 
ii2'05. Tien jaar neutraliteit 
Turkmenistan. 
Velletje met tweemaal 
5.000 m. Portretten president 
Turkmenistan en secreta
risgeneraal van Verenigde 
Naties Kofi Annan met 
gebouwen VN, '10' met 
beeldmerk VN en monument 
voor president Turkmeni
stan; op rand vlaggen. 
ii2'o5. Paarden. 
Vier velletjes met tweemaal 
2.500 m. Verschillende 
afbeeldingen AkhalTeke 
paarden; op rand meer 
paarden. 

TUVALU 
28ii'o5. Honderd jaar 
Rotary International. 
Vel met driemaal $ 2.; blok 
$ 3.. Resp. kind, hand 
met pillen, kinderen achter 
tralies; Paul Harris (stichter 
Rotary) en man uit Tuvalu 
en beeldmerk bijeenkomst 
2005. 
28ii'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen (18051875). 
Vel met driemaal $ 2.; 
blok $ 3.. Resp. tweemaal 
verschillend portret schrijver, 
standbeeld; ander stand
beeld. 

VANUATU 
Wetenschappelijke namen 
melding 3/220, schelpen. 
Tridacna crocea, Cypraea ti
gris, Cypraea erosa, Pinctada 
margaritifera, Conus textile, 
Lambis scorpius, Cypraea 
annulus, Terebra maculata, 
Cypraea helvola, Lopha cris
tagalli, Casmaria erinaceus, 
Calpumus verrucosus. 
2i4'o6. Koningin Eliza

beth II tachtig jaar. 
50,100,110, 200 vt.; velletje 
iio, 200 vt. Foto's Eliza
beth II. 

VERENIGDE STATEN 
83'o6. Eminente Amerikanen. 
63, 87 c. Jonas Salk (1914
1995, medisch wetenschap
per), Albert Sabin {1906
i993,viroloog). 

83'o6. 'XPlanes', experi
mentele voertuigen. 
$ 4.05,14.40. Tweemaal 
verschillende door computer 
gemaakte modellen uit 
NASA*onderzoek van X15. 

83'o6. Vlinder. 
24 c. Junonia coenia. 

i63'o6. Amerikaanse land
bouwproducten. 
Vijfmaal 39 c. (in boekje). 
Chilipepers (Capsicum an
nuum), bonen (Phaseoles 
lunatus, P. coccineus, P. 
vulgaris), zonnebloem en pit 
(Helianthus annuus), pom
poenen (Cucurbita spp.), 
maïs (Zeamays). 

VIETNAM 
ii2'05. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
800, 8.000 d. Honden, ook 
velletje met beide zegels. 

i4i'o6. Nationaal wapen
schild Vietnam vijflig jaar. 
i.ooo d. Wapenschild. 
32'o6. Tiende congres 
communistische partij. 
800 d. Portret met hamer en 
sikkel. 

VIETNAM 
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WESTSAMOA 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
$ I., 1.75,4., 5.; velletje 
$ 1.75, 5.. Foto's Eliza
beth II. 

ZIMBABWE 
i7i'o6. Afrikaanse 
schotels. 
$ 25.000, 35.000, 50.000, 
150.000, 250.000, 300.000. 
Resp. paddestoelen (Aga
ricus campestris. Bole
tus edulis, Cantharellus 
longisporus, Cantharellus 
miniatescens), granen (Zea 
mays. Sorghum bico
lor, Eleusine coracana), 
pompoenen (Curcurbita 
maxima, Citrillus lanatus. 
Cucumis metuliferus), 
wilde vruchten (Diospyros 
mespiluformis, Uapaka kir
kiana, Sclerocarpa birrea, 
Carissa edulis, Strychnos 
spinosa, Dovyalis caffra), 
kruiden (Abelmoschus 
esculentus. Capsicum 
annum, Hibiscus articula
tus. Hibiscus sabdariffa, 
Triumfetta rhomboids), 
knollen (Ipomoea batatas, 
Manihot esculenta, Arachis 
hypogaea, Vigna subter
ranean). 

92'o6. Paus Johannes Pau
lus II (19202005). 
$ 25.000, 250.000. Portret 
resp. in begin pontificaat, 
met mijter en staf 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
50. 75. 75 P' £ !•; velletje 
50, 75 p. Foto's Elizabeth II. 

ZUIDPOOL BRITS 
22i2'05. Datum melding 
12/923, honden Shackleton 
en Halley VI. 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
45. 55. 80 p., £ I.; velletje 
55, 80 p. Foto's Elizabeth II. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

ATP Association of Ten
nis Professionals 

CEPT Conférence Euro
péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 

NASA National American 
Space Agency 

OPEC Organization of Pe
troleum Exporting 
Countries 

RAF Royal Air Force 
Upaep Union Postal de las 

Americas y Espana y 
Portugal 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 92'o5 tot 29i'o6 
Jaar van de haan, 29i'o6 tot 
i72'o7 Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 

slechts 

J J. mm^~i jf ■~«*^ tw^ J'^•^ 'J J J Jmm* •* M,«^ >™*^ «m»y—< —.* 

Even voorstellen: links de Jaargang 2004 van filatelie 
op cdrom, rechts de Jaorijang 2005 van Filatelie. Ja, ze 
lijken op elkaar en t o é zijn ze helemacd anders. Allebei 

bevatten ze zo'n duizend pi^ino's filatelistische informatie, 
verdeeld over redattiepopino's en advertenties. Donkzij 
de zoekfuncties van Acrobat Reader kunt u gemokkelijk 

zoeken noor die artikelen, berichten en annonces waarvoor 
u belangstelling hebt. Kopen? Dat kon: elke jaargang kost 
slechts tien euro. Maak 10 (of 20) euro over op rekening 

706968 (Postbank, t.n.v. Penningmeester Stichting Nederlandsch 
Moondblod voor Phikitelie te Dordrecht) en vermeld behalve de 

joargang(en) die u wilt onWangen ook uw odtos. 
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Twintig jaar geleden 
begon ik met deze 
rubriek in het maandblad 
Philatelie. Het terrein van 
de automaatstroken was 
destijds een nog onont
gonnen verzamelgebied. 
Het is goed om de nieuwe 
lezers van Filatelie (zoals 
het blad tegenwoordig 
heet) nog eens uit te leg
gen wat automaatstroken 
zijn, vooral omdat veel 
catalogusuitgevers nau
welijks aandacht besteden 
aan deze postzegels. De 
Specialiteiten Catalogus 
2006-2011 van de NVPH 
negeert dit verzamelge
bied volledig. Alleen de 
Michel ATM-Katalog geeft 
een overzicht van alle 
uitgiften die in de gehele 
wereld verschenen zijn. 

Definitie automaatstrook 
Om te beginnen met 
een definitie: automaat
stroken zijn postzegels 
die verstrekt en (deels) 
gedrukt worden door een 
automaat die door het 
publiek bediend kan wor
den. Automaatstroken 
zijn algemeen geldig voor 
de frankering van post. 

Verzamelen - waarom? 
Zelf ben ik tot het ver
zamelen van automaat
stroken gekomen als een 
verlengstuk van het verza
melen van automaatrolze-
gels en automaatboekjes: 
kortom, zegelwaarden uit 
een automaat. In Neder
land leverden de bekende 
blauwe Verblifa-automaten 
rolzegels van onder meer 
2 en 10 cent (zie de NVPH 
Specialiteiten Catalogus, 
pagina's 321 tot en met 
324). Vanaf 1964 werden 
uit de gele Zweedse 
Sterner-automaten auto
maatboekjes verkocht 
meteen waarde ƒ1. - of 
ƒ2.- (zie de NVPH-cata-
logus en het Handboek 

Automaatboekjes van De 
Rooy/Hali). 

Het is mogelijk - en 
haalbaar - automaatstro
ken van de gehele wereld 
te verzamelen. Vooral 
de testfase is interes
sant; die biedt ruimte 
voor eigen speurzin en 
initiatief. Er is met dit 
verzamelgebied echt nog 
wel avontuur te beleven: 
op 15 september 2002 
werd in Dubai (Verenigde 
Arabische Emiraten) een 
Amiel-automaat geplaatst. 
Na krap twee uur werd de 
automaat buiten werking 
gesteld, omdat de auto
maat bankbiljetten tegen 
dubbele nominale waarde 
accepteerde. De monteurs 
van de firma Amiel waren 
niet in staat deze storing 
te verhelpen en nadat in 
totaal 143 automaatstro
ken waren verstrekt, ging 
de automaat buiten be
drijf Een postfrisse VAE-
automaatstrook heeft nu 
een verkoopwaarde van 
4.500 euro! 

De eerste moderne auto
maatstrook 
Met een nauwelijks 
opgemerkte proef in 
Montgeron (Frankrijk) 
in maart 1969, in een 
supermarkt met een au
tomaat van het fabrikaat 
Safaa-Satas, begon het 
moderne verzamelen van 
automaatstroken. Deze 
automaatstroken, met 
de aanduiding BAA-ooi, 
hebben in Michel's ATM-
Katalog nu een waarde van 
30.000 euro! 

Frama-automaatstroken 
Het thuisland van Frama 
AG kreeg de primeur van 
de eerste verkoop van 
Frama-automaatstro
ken: op 9 augusms 1976 
werden in Zwitserland 
vier Frama-automaten 

frama-strokenautomaat type 
FE-271 uit Zmd-W«t Afrika. 

-
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Trama-strokemutomaat type FE-2710 
uit Ierland 
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Een greep uit de Frama-stroken die over de gehele wereld zijn verschenen. 

Automaatrolzeflcl, automaatboekje (onder), üulomücititrook. 

geplaatst met de auto-
maatnummers Ai, A2, 
A3 en A4 (respectievelijk 
in Zürich, Bern, Grindel-
wald en Geneve). Deze 
proefautomaten leverden 
variabele zegelwaar
den: na inworp van een 
(gepast) bedrag verkreeg 
men een automaatstrook 
van de gewenste waarde. 
Deze Framo-automaat 
vervaardigde de com
plete opdruk: lands-
naam, kaders, waarde en 
automaatnummer werden 
op gewaarmerkt papier 
afgedrukt; deze 'saaie' 
automaatstrook lijkt wel 
iets op een frankeerma
chinestempel. 
De definitieve serie 
Frama-automaten 
was voorzien van vier 
voorkeurstoetsen in de 
gangbare tarieven, wat 
het bedieningsgemak 
natuurlijk vergrootte. 
De laatste versie 

Frama-automaten was 
voorzien van een tien-
knoppensysteem, waar-

I mee de gewenste waarde 
j aangegeven kon worden. 

Deze waarde werd van het 
gestorte tegoed afgetrok-

1 ken. In de automaat was 
een rol met tweeduizend 
voorgedrukte zegels 
zonder waarde aanwe
zig. De automaat drukte 
uitsluitend de waarde (in 

, zwart) op de strook. 

'' Het uiterlijk van de auto
maatstrook werd hiermee 
een stuk aantrekkelijker, 
ook voor de thematische 

' verzamelaars. De automa
ten maakten dan ook een 
zegetocht door de wereld: 

( in totaal 38 landen heb
ben Frama-automaten ge
plaatst (van Chili bestaan 
alleen proefdrukken). 
Van de eerste generatie 
Frama-automaten met be-
drukkmg van het gehele 

cliché in rood zijn op dit 
moment nog exempla
ren in bedrijfin België, 
Maleisië en Zwitserland. 
Van de tweede generatie 
(waardebedrukking in 
zwart) zijn op dit moment 
nog apparaten in werking 
in Aland, Denemarken, 
Griekenland, Liechten
stein, Malta, Vaticaan 
en Zwitserland. Sinds 
het eind van 2003 heeft 
Frama de produktie van 
zijn strokenautomaten 
gestaakt. 

Klüssendorf-automaat-
stroken 
Een ander automaat-
strokenpionier was de 
(inmiddels failliete) 
Berlijnse firma Klussendorf. 
Van 1981 tot 2001 produ
ceerde deze firma diverse 
strokenautomaten. Er 
was een groot model 
(631) met veertien vaste 
waarden en teruggave van 



visselgeld, een klein mo-
lel (696) met tien vaste 
vaarden zonder geldte-
uggave en een printer 
829), die onder andere 
ipeciaal voor de productie 
'an automaatstroken van 

de filatelistische dienst 
Icon worden gebruikt. 

De Klussendorf-automaten 
zijn in totaal in achttien 
landen geplaatst. Op 
dit moment is de Klus-

I 
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Klusscndorf-automaat model 551. 

sendorf-printer 829 nog 
in gebruik in Bolivia en 
Litouwen; in Macao is de 
laatste Klussendorf-munt-
automaat 631 nog steeds 
in werking. In Nederland 
zijn vijftien Klussendorf-au
tomaten van het type 631 
geplaatst, die te herken
nen zijn aan de kwitanties 
met de naam van het 
desbetreffende postkan
toor (de minst bekende 
hiervan is de automaat bij 
de Exploitatie Loket
diensten in Den Haag) 
en 31 kleine automaten 
van het type 696 (zonder 
kwitantie). 

Huidige fabrikaten 
De markt voor automaat
stroken wordt tegenwoor-

DiucrseKlussendorf-automaatstroken 

dig bediend door diverse 
automaatfabrikanten: 

PTT POST BV 
HOOFDKANTOOR 
EXPLOITATIE 
LOKETDIEMSTEN 
P 0 S T Z E G 
TOTAAL: FL 
BTW 
DATUn 11 

E L S 

ex 
07 90 

' 

KiDitantie van de automaat bij de 
ELDmDenHaaa. 

Epelsa, vooral in Spanje, 
maar ook in Andorra en 
Costa Rica; 
Monctel-Crouzet-LISA-i en 
IER-LISA-2 in Frankrijk; 
Amiel in Cyprus, Israël, 
Marokko, Nieuw-Caledo-
nië, Portugal en Tsjechië; 
Wincor-Nixdorf in België, 
Marokko, Portugal en de 
Verenigde Staten; 
SielqfTin Duitsland; 
Tritech in Australië; 
Napier in Taiwan; 
Procomp in Brazilië; 
Prime Tec in Griekenland; 
Omron in Japan. 

Kortom, er bestaat een 
grote variatie in auto
maatstroken: maar dat 
maakt het nu juist zo 
leuk... 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* korting op een abonnement maandblad Filatelie 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
E-mail: h.j.tollenaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

BELGIË 
Reeksen en losse postzegels: 

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

FIL-MAG 
Postbus 22, 9240 Zele, België 
e-mail: fil-mag(ghotmail.com • Tel: 0032 52 44 97 33 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL D.VEENSTRA@CHELLO.NL 
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Nee, geen frankeerstem

pels deze keer, want die 
kwam u al genoeg tegen 
in de vakantieartikelen 
over België die de afge

lopen jaren in Filatelie te 
vinden waren. Dit thema

nummer biedt een unieke 
gelegenheid om eens een 
selectie al wat oudere Bel

gische machinestempels 
te tonen. De thematische 
bruikbaarheid van die 
stempels is nogal ver

schillend, maar dat was 
ook niet het belangrijkste 
selectiecriterium. Het 

IS gewoon mteressant 
te zien hoe Belgische 
poststukken een halve 
eeuw geleden met behulp 
van machinestempels van 
nuttige boodschappen en 
adviezen werd voorzien. 
Het gaat niet alleen 
om thematiek, maar 
vooral om nostalgie. De 
stempels zijn ditmaal in 
de meeste gevallen niet, 
zoals ik normaal wel doe, 
voor reproductiedoel

einden 'gerestaureerd'. 
Filatelistisch gezien 
komen we bij België uiter

aard tweetalige stempels 
tegen, die hoofdzake

lijk werden gebruikt in 
Brussel. In andere steden 
werden geheel Neder

landstalige teksten ge

bruikt (zoals in Antwer

pen en Gent) of geheel 
in het Frans gestelde 
boodschappen (zoals in 

Charleroi en Luik). Toch 
komt u straks ook een 
tweetalig stempel uit Ant

werpen tegen, maar dat 
stamt dan ook uit 1939. 

Consumenten

voorlichting 
Tegenwoordig staat de 
veiligheid van ons voedsel 
sterk in de belangstelling. 
Ook op postzegels komen 
we dit thema tegen; het 
accent ligt dan meestal 
op gezonde voeding. Het 
is interessant te zien hoe 
indertijd in België per 
post voedingsadviezen 
werden gegeven. Het zijn 
in zekere zin voorlopers 
op de huidige trends van 
de promotie van gezonde 
en veilige voeding. Be

halve stempels over boter, 
eieren, vlees en vis, vallen 
vooral de beide stempels 
over het eten van druiven 
op. Aan druiven werd 
zelfs een genezende 
werking toegedacht! 

In ons aardgastijdperk 
is een stempel met de 
tekst KOLEN  koopt uu; 
voorraad in de ZOMER 
(i960) pure nostalgie. 
Mogelijk is het een aan

trekkelijk stempel voor 
het thema Mijnbouw. 
Bijzonder is ook het stem

pel met de tekst Beschermt 
UU) ogen door een betere 
verlichting. Naar de achter

grond van dit advies is het 
gissen. Waren de Belgen 
in die tijd soms te zuinig? 

Maatschappij 
Typerend voor de eerste 
jaren na de Tweede We

reldoorlog zijn de stem

pels met de teksten De 
zu;arte marlet vertraagt den 
terugkeer tot het normaal le

ven en Laat u met beetnemen! 
Koopt tegen normale prijzen' 
België schonk in de jaren 
'60 ook aandacht aan de 
civiele bescherming, bij 
ons bekend als de Be

scherming Bevolking. Ci

viele bescherming is al ja

ren een favoriet thema in 
Zwitserse poststempels. 
Het stempel met de tekst 
'Dieren mishandelen verneder 
de mens' is een aantrek

kelijk item voor het them, 
'Dierenbescherming'. 
Graag attendeer ik u op 
een interessant taalaspect 
in dit tweetalige stempel. 
De Franse tekst heeft een 
geheel andere zinsbouw 
dan de Nederlandse: en

kelvoud (une béte) tegen

over meervoud (dieren). 
Taal is dus best een inte

ressant thema, zoals ook 
al werd geconstateerd in 
het artikel 'Dialecten zijn 
het waard om gekoesterd 
te worden' (Filatelie, mei 
2004), dat werd geschre

ven naar aanleiding van 
de Belgische emissie 
Lidje todi ('Luik altijd'). 
En vanwege de strijd 
tussen Groene en Witte 
Boekjes is het ook nog 
eens een actueel thema! 

CONSUMENTENVOORLICHTING 
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Jelgiè heeft een indruk
vekkende, jarenlange ge
ichiedenis wat de uitgifte 
■an zegels voor de be
;trijding van tuberculose 
)etreft. Het spreekt dus 
eigenlijk vanzelf dat dit 
inderwerp ook aandacht 
creeg in de machinestem
)els. Het stempel uit 1939 
)ropageert het gebruik 
'an de antiteringzegels, 
erwijl de stempels uit 
953 en 1959 oproepen 
leze zegels te kopen. 

ÏXPOsS 
Vanzelfsprekend kan de 
vereldtentoonstelling 
'an 1958, EXPO 58, hier 
liet onbesproken blijven. 
3e Expo leverde Brussel 
;en uniek bouwwerk op: 
iet Atomium, negen met 
ïlkaar verbonden bollen 
)fwel een 165 miljard 
ceer uitvergroot ijzermo
ecuul. Het Atomium is 
nmiddels bijna een halve 
!euw oud en het was 
lan ook danig in verval 
jeraakt. Sinds 18 febru
iri van dit jaar, na een 
jrondige opknapbeurt 
'an het bouwwerk, is het 
)ubliek weer welkom in 
lit symbool van België, 
ligenlijk merkwaardig 

dat een afbeelding van het 
Atomium in de verschillen
de raachinestempels uit 
1957 en 1958 ontbreekt. 
In vier verschillende 
versies werd volstaan met 
de naam en het jaartal 
van de wereldtentoonstel
ling. Gelukkig werd deze 
bijzondere attractie wel 
op postzegels afgebeeld. 

De Post 
Om het intensieve post
verkeer in goede banen te 
leiden is de medewerking 
van de verzenders van 
post noodzakelijk. In hun 
eigen belang, want ze 
verwachten dat hun kaar
ten en enveloppen snel 
de beoogde bestemming 
bereiken. Begrijpelijk 
dus, dat postadministra
ties machinestempels ge
bruiken om aanwijzingen 
geven voor een correcte 
adressering. Het bekend
ste voorbeeld uit eigen 
land is het stempel POST
CODE  Geuioon even doen. 
Bij de Belgische stempels 
valt vooral een stempel 
op met de tekst Post uu; 
briefuiisselmg zoodra zij klaar 
IS. Wacht de avondpost niet 
af. Dit tweetalige stempel 
werd alleen gebruikt door 

de Brusselse postkanto
ren, in de jaren tussen 
1937 en 1971. Het hier 
afgebeelde stempel stamt 
uit 193g  vandaar de twee 
o's in het woord zoodra. 
Ini952 was de tweede 
'o' al verdwenen. Een 
vergelijkbaar voorbeeld is 
te vinden in het stempel 
uit 1939 met de tekst Zet 
uwen naam en uu; adres op 
de keerzijde uiuer bneuen. In 
1950 werd dat gewijzigd 
in Zet UU) naam en adres op 
de keerzijde uwer brieuen. De 
verzamelaars van buiten
landse frankeerstempels 
attendeer ik graag op 
dit laatste stempel, want 
hierin is het gebruikelijke 
achtkantige stempel aan 
de onderkant voorzien 
van een aanduiding van 
de gebruiker, in dit geval 
LABAZ. Dit soort afdruk
ken is vrij zeldzaam. 
De voorzijde van de post 
krijgt uiteraard de meeste 
aandacht. Daarbij is het 
adres het belangrijkst. 
In verschillende versies 
wordt dan ook verzocht: 
In het adres plaats, straat 
en huisnummer vermelden. 
In een stempel uit 1959 
wordt gemeld Postkanton 
vermeld. Post snel besteldi 

Het postkantonsysteem 
werd later omgezet in 
postcodenummersysteem 
dat men in België nu 
kent. Aan het eind van 
de jaren vijftig werden de 
grote steden ingedeeld in 
postkantons. Achter de 
naam van de stad werd 
een nummer toegevoegd, 
zodat bij het sorteren 
op kantonnummer 
kon worden gewerkt. 
Voordat een brief gepost 
kan worden, moet die 
in veel gevallen wor
den voorzien van een 
postzegel. Dat is nu zo en 
dat was vroeger ook zo. 
Vandaar het verzoek De ze
gels plakken op de adreszijde 
m de(n) rechterbovenhoek. 
Hoewel de meeste stem
pels 'afbeeldingarm' zijn, 
inspireerde de luchtpost 
tot het gebruik van afbeel
dingen van vliegtuigen. 
Overigens niet alleen in 
Belgiè, maar ook in ons 
land, in NederlandsIndie 
en Zwitserland om een 
paar voorbeelden te noe
men. Wat België betreft 
moeten de Luchtvaartver
zamelaars vooral hun blik 
op de jaren dertig richten. 
In het ene geval gaat de 
tekst Gebruik(t) de luchtpost 

vergezeld van een eenvou
dige voorstelling, maar de 
Antwerpse versie uit 1939 
met het Sabenatoestel 
is echt een juweeltje. 
Ter afsluiting van deze 
paragraaf een kerstwens 
uit 1965: Met de wensen van 
de post. Hoffelijk, maar 
met recht: vanwege de 
piek in de postbezorging 
rond Kerst en Nieuwjaar 
willen de postadmini
straties wel een extra 
poststempel gebruiken... 

Moederdag 
Moederdag is weer in 
aantocht. De winkels 
herinneren ons daar 
tegenwoordig maar al 
te graag zo vroegtijdig 
mogelijk aan. Het biedt 
mij de gelegenheid om tot 
besluit twee toepasselijke 
Moederdagstempels te 
tonen. Het stempel uit 
1940 bevat de tekst 2de 
zondag van mei Moederdag 
Viert uu; moeders. Heel bij
zonder is het stempel uit 
1958 met de tekst Zet op 
UU) verjaardag moeder in de 
bloemen. In België konden 
de moeders dus tenmin
ste tweemaal in het jaar 
bloemen tegemoet zien! 

EXPO 58 MOEDERDAG 
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HANDBOEK 
P.P RUBENS 

Met de voltooiing van 
de tweede drul< van de 
catalogus Peter Paul Rubens 
heeft dr. H. Meinel alle 
vijf delen in de reeks Die 
Kleine Galene geactuali
seerd. Behalve die van Ru
bens zijn ook de catalogi 
van de Impressionisten, 
Van Gogh, Picasso en 
Rembrandt in een nieuwe 
druk beschikbaar. De 
catalogus heeft dezelfde 
opzet als de al vaker in 
deze rubriek besproken 
catalogi, zoals die van 
Picasso (Thematisch 
panorama van februari). 
Daarom volsta ik hier met 
de vermelding dat deze 
catalogus is gegroeid 
naar 466 bladzijden en nu 
632 afbeeldingen bevat. 
Het boekwerk kost 20.80 
euro, exclusief 4.50 euro 
verzendkosten. Wel wil 
ik nog eens benadrukken 
dat de zwart/witafbeel
dingen dankzij een forse 
tijdsinvestering van de 
auteur nu overwegend van 
goede kwaliteit zijn. 

BIJZONDERE 
HONDEN 

We spreken over 2006 als 
het 'Jaar van de hond' en 
dus is 2006 een topjaar 

voor de verzamelaars van 
het thema 'Honden'. Daar 
zullen best leuke zegels 
tussen zitten, hoewel 
het gevaar van 'meer van 
hetzelfde' zoals altijd 
aanwezig is. Juist daarom 
sprong een serie van Brits 
Zuidpoolgebied (22 de
cember 2005) eruit, 
dankzij de erop afgebeel
de bijzondere honden. 
De hoofdrol op de vier 
zegels wordt vervuld door 
de honden van de Anglo
lerse ontdekkingsreiziger 
Sir Ernest Henry Shackle
ton (18741922), die vanaf 
1914 een aantal heroïsche 

BRITISH ANTARCTIC 
TERRrrORY 

SHKKUTOH'S 
Sornuit, S(idtt5| 

BRITISH ANTARCTIC Ä S 
TERRTfORY E'R f 

ontdekkingsreizen naar 
Antarctica maakte. Lezing 
van zijn reisverslagen (op 
het internet te vinden) 
kan ik u beslist aanbeve
len. Op de liggende zegel 
van 45 p. figureren drie 
van Shackletons honden: 
Samson, Shakespeare en Sur
ley. De staande zegel van 
45 p. toont Shackleton 
met vier pups. De zegel 
van 55 p. laat zien dat 
voor de honden kennels 
van ijs rond de Endurance, 
het schip van Shackleton, 
waren ingericht. Het 
genoemde schip is ook 
afgebeeld op de zegel van 
£ I., die het trainen van 
de husky's op de ijszee in 
beeld brengt. 
Brits Zuidpoolgebied gaf 
ook in 1963 al zegels uit 
met actiebeelden van deze 
honden, maar die zijn erg 
duur. In 1994 werden ook 
leuke zegels uitgegeven, 
terwijl ze uiteraard ook 
aangetroffen kunnen 

U s BRITISH ANTARCTIC « b 
E»R TERRITORY _ E»R 
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worden bij andere landen 
die een vestiging op 
Antarctica hebben, alsook 
bij een aantal Scandinavi
sche landen. 

SPOORWEGEN 
IN LUXEMBURG 

Verzamelaars van het 
thema Spoorwegen 
kennen ongetwijfeld de 
prachtige Luxemburgse, 
uit drie zegels bestaande 
serie uit 1996 met afbeel
dingen van een elektrische 
trein uit de 2000serie. De 
zegels werden uitgegeven 
bij het 50jarig bestaan 
van de nationale spoor
wegmaatschappij CFL. 
Tien jaar later, op 14 maart 
jl., volgde een serie omdat 
vijftig jaar geleden een 
begin werd gemaakt met 
de elektrificatie van het 
nationale spoorwegnet, 
een vooral vanuit industri
eel oogpunt belangrijke 
zaak. Het eerste geëlek
trificeerde traject, dat 
van Kleinbettingen via 
Luxemburg naar Bettem
bourg, was vooral bedoeld 
voor de Europese ijzer en 
staalindustrie, als een 
onderdeel van de noord
zuidverbinding tussen 
Antwerpen (via Luxem
burg en Bazel) naar Italië. 
De eerste jaren werden 
nog locomotieven geleend 
van de Belgen (CNCB) en 
Fransen (SNCF), maar in 
1958 nam de CFL eigen 
elektrische locomotieven 
in gebruik. Vermoedelijk 
is een voorbeeld van zo'n 
loc te zien op de zegel 
van 0.70 euro. Pas op 10 
september 1993 waren alle 
Luxemburgse spoor
lijnen geélektrificeerd. 

In de afgelopen jaren is 
CFL druk bezig geweest 
om het spoorwegnet en 
het rollend materieel te 
moderniseren. Daarvoor 
werden in 2005 twaalf 
dubbeldeksrijtuigen en 
twintig elektrische loco
motieven aangeschaft, 
die ook gebruik kunnen 
maken van het spoor van 
de SNCF en de Deutsche 
Bundesbahn. Helaas toont 
de zegel van 0.50 euro 
door de lengterichting 
van de afbeelding weinig 
details, maar uit een foto 
in Philfltetux (nummer 2) 
blijkt duidelijk dat daarop 
een nieuwe trein uit 2005 
is afgebeeld. Thema
tisch interessant lijkt mij 
zeker de zegel van i euro, 
waarop een onderhouds
ploeg aan het werk is op 
het 25.000 volts elektrisch 
spoorwegnet. 

KWARTET BELGISCHE 
FRANKEERSTEMPELS 

U had toch niet verwacht 
dat frankeers tempels 
zouden ontbreken in 
deze aflevering? Deze 
maand  gezien het 
thema van dit num
mer van Filatelie  vier 
Belgische recente fran

S keerstempels. Drie van 
° de vier zijn thematisch 
_, gezien redelijk actueel en 
^ het vierde stempel is met 
i zijn gestileerde afbeel
^ ding van de Vesuvius 
" ook de moeite waard. 
< 
^ De Vlaamse gemeente 

 .  Balen (provincie Ant
3 0 8 werpen) vroeg vorig 

jaar aandacht voor het 
FIESTA MUNDIAL, dat 
eind september in 
Balen werd gehouden. 

Voor mijn gevoel een 
origineel stempel. 
Het stempel met reclame 
voor KEMISOL is dubbel 
interessant, vanwege 
de aanduidingen cfk unj 
en uolledifl recydeerboar. 
Weliswaar niet uniek, 

flESTA MUNDIAL 
w*<*ldfe«sl 
lALEN 

•lud uptambw 
inte 

onalaadananti»! «MMumte 

maar wel goed bruik
baar. Ondanks naspeu
ringen is het me niet 
duidelijk welk dier in het 
beeldmerk is afgebeeld; 
daarvoor is de illustratie 
te gestileerd gehouden. 
Aanvankelijk dacht ik 

dathetSKOEBIDOE
stempel afkomstig was 
van een instelling voor 
kinderopvang. Op de in 
het stempel vermelde 
webadres ontdekte ik dat 
dit de kinderservice is 
van de Christelijke Mu

tualiteit (afgekort CM), 
het grootste ziekenfonds 
van België. Via onze 
kinderservice kunnen 
de 4.5 miljoen verze
kerden gebruik maken 
van een breed pakket 
aan voorzieningen. 

KEMISOL 
QCeXPANOEBRD POLYSTYRCEN 

i« CFK «rij •■( v«(l«<U« 
r«oycl«*rMar 
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WWW.KIENH0RST.COM 
POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

GOUD 
WEER OP 

TOPNIVEAU 
Uw postzegels 

zijn goud waard. 
Ruil nu uw 

gouden munten in 
voortopzegels. 

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

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

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

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

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdlieden. 

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

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 )309 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:insulinde@wanacloo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
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SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDINC 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICH" 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STALING YOUR NAMl 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSOR' 

SPIELREGEL NURFUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTE' 

Kilowaar, 60% herdenkingszegels 
150 grams Finland of Noor
wegen €20 120 grams Dene
marken of Zweden €io - m een 
brief of op Postbank^ironummer 
1624853 Franco thuis Want list 
service Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
I, SE-60217 Norrkopmg, Zwe
den Email lennart ninfDrs@)swipnet se 

Maandblad Filatelie jaargangen 
1940-2004 in Imnen gebonden, 
€6 50 per jaar wi] kunnen ook 
voor u inbmden in hnnen, prijs 
IS€5-perjaar H Kuipers, 
Beethovenlaan 15 7604 GC 
Almelo, telefoon 0546 532155 
email hkuipers (̂ffihccnet nT 

Nederland, Ver. Europa 
postfr /gest, oud/nieuw Stuur 
uw no's, ontvang mijn prijs F 
Ghijben, Zonegge igi6, 6903 GV 
Zevenaar Telefoon 0316-529241 
/^hijben^ujanadoo nl Giro 5205088 

www philatoon nl voor betaal
bare postzegels Nederland en 
overzee Telefoon 0545-295508 

Gratis prij'slijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen 
I Stienstra.Banetgeel 21,271831 
Zoetermeer Telefoon 079-3610229 

BRD 20oversch gebr ^ f 
zegels met toesl €15 - giro 
972073 t n v G Schonewille, 
Pr Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, telefoon 070-3941745 

Nederland 4ooversch gebr grf 
zegels €15 - giro 972073 t n v 
G Schonewille, Pr Beatrix
laan 144, 2286 LD Rijswijk, 
telefoon 070-3941745 

Zegels, blokken, vellen NL Kijk 
op www Iibrenphilatelie com 
F Stavast, telefoon 045-5251176 

DDR25%Bund Berlin,Reich, 
NL + div Eur landen va 35% 
I Romkens Telefoon 045-
5462894/06-36047937 

Duitsland 2005 pfr €78 gest 
€58 - 2004 pfr €65 - gest €46 -
Duitsl 125 van 2002 tot heden €io -
Euromunten San Marino 20041, 

2 en ^ et €5 - San Marino cpl €79 -
speciale €2- Belg/Lux etc €3 50 
MooiNederl vanafnr 3€2 50per 
vel Zwitserland 2004 pfr €49 -, 
2005 pfr €49 - Verseveld-Bos-
chman, De Olmen 80, 6903 BP, 
Zevenaar Telefoon 0316-343527 
Giro 5312882 Bank 304810398 

Elk kwartaal 2 grote veilingen 
^ Engeland en Gebieden bij 
c» Studiegroep Britannia Bekijk 
*=» ze op www sghntanma ni of bel 
"^ voor info naar 070-3860232 

o- Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
-< Albanië, Hongarije, Bulgari)e, 
^ Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
^ Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard Tel/ 
^ fax 046-4512751 Ook rariteiten' 

_____ Postzegels en posthistorie van 

3„ « Italië, kolomen, San Ma-

I n rino en Vaticaan Kijk op www 
I V jilitfllia nl 6x p ] veiling' 

Zwitserland 200 versch €5 -
Tevens wordt uw mancolijst 
CH correct en gunstig ver
zorgd Vd 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-maiI pluijmpies@hotmaii com 

Verenigd Europa - Harne Baken, 
Telefoon 013 4684615 Zie 
www harncbüken com 

De Postzegelkrant op internet 
(www postzê elen nl) Prijsbre-
kende aanbiedingen, mfo over 
beurzen, nieuwtjes, maande
lijkse veiling en veel meer'C de 
Vos Telefoon 0118-603292 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Pb 22517, iioo DA, A'dam Z O 
Telefoon 020-6974978 en 
www uJien nl 

Duitsl. 100 versch gebr grf 
2000 2005 €10 - Giro 972073, 
G Schoneville, Pr Beatrixln 
144, 2286 LD Rijswijk 

Ik heb veel goede zegels van 
landen Nederl USA Australië, 
DuistI, Scandinavië, Canada 
etc Vellen, blokken van USA 
Ruilen Telefoon 0180-318285 

Filatelie bladen vanaf 1988 tot 
heden Telefoon 070-5117364 

Circa 40 oude catalogi gehele 
wereld Telefoon 070 5117364 

Catalogus NVPH1934,1961, 
1963,196g, 1976,1^82,1988, 
Europa 1955 jub uitgave 75 
jaar. Telefoon 0316-524340 

Enveloppen met fllatelieloket-
stempel, compleet € 500 - I H 
Hendriksen, Canadaparklaan 
25, 7007 BH, Doetinchem 
Telefoon 0314-334032 

Liechtenstein in 3 albums, 
hoge cw, mooie verzameling 
zegels, FDC's, Maximumkaarten, 
enz Telefoon 06-55384857 
Jürgen Koopje €250 -

W. Europa 600 versch €8 50, 
Denemarken 400 versch €1350 
P Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best Giro 1324692 

Motiefverzameling wijnzegels, 
brieven e d moet nog uitge
breid worden H den Duyn 
Telefoon 023-5378129 

1000 Wereldzegeis €10 - excl 
vervoer, idem i 000 met 100 
senes/vel enz €25 - excl, i 000 
Europa €15 -, excl, Idem met 
100 paartjesseries enz €30 
Helft opbrengst is voor goede 
doelen Doosjes met 100 series 
vel /paarqes voor 5 cent per zegel 
H V Troost Telefoon 06-14590631 

Zwitserland 400 versch 
€1350 IJsland 75 versch €12-
Wereld i 500 versch €14 - P 
Boers, Wagenmaker 6, 5683 
MX, Best Giro 1324692 

40 Kistjes geschikt voor boekjes 
voor rondzendverkeer t e a b 
secretariaat Philatelica Emmen, 
Bontekraai25, 7827IB Em
men Telefoon 0591 617023 
Australië 250 versch €725 

Canada 250 versch €750 
Noorwegen 400 versch €13 50 
P Boers, Wagenmaker 6, 5683 
MX, Best Giro 1324692 

Ersttagsblatt postzegels in 19 
albums van 1-1974 tot 2004 G 
Zomer Telefoon 06-54296921 

Plaatfouten enz kijk eens op de 
grootste site met duidelijke plaatjes 
www.postzegelfouten.nl Arend 
Spijkman feiefoon 0598-393841 

5 Tentoon Stellingskaders t e a b 
secretariaat Philatelica Emmen p/a 
S Vermeer, Bontekraai 25,782716, 
Emmen Telefoon 0591-017023 

Inst. album met voor- en meelo
pers postfr cept zegels en blokken 
en vellen Michel cat postfris 
€2 450 -, vaste prijs €600 - C E 
Dijkgraaf Telefoon oio 4741944, 
's avonds tussen 5-8 uur 

Inst album met postfr. Cept zegels 
met nette plakker o a Lux 555/7, 
572/4, Zwitsl, 679, volg Michel 
cat €1 430 - vaste prijs €300 - C E 
Dijkgraaf Telefoon 010-4741944, 
's-avonds tussen 5 en 8 uur 

Aangeboden door verzamelaar 
gest Bund , Eng , Noorw, Ned 
Mot, per 300, 500 en i 000 
stuks tegen spotprijzen' J Roos, 
Jozefblein 22, 5552 HV, Valkens-
waard Telefoon 040-2017307 

Goedkoop uw gest postzegels 
kopen^ Vraag mijn pnishjst op' 
Spotprijzen! Van vele landen 
J Roos, Jozefplein 22, 5552 HVVal-
kenswaard Telefoon 040-2017307 

700 Versch. Ned en 500 wereld 
€15 -gest DJ Beekman, 
Kraatsweg48, 6712 DC Ede 
Giro 3034136 

Indonesië bloemen 1957 postfris, i 
serie €i 50, 2 series €2 75,4 series 
€5 - Telefoon 0592-242977 A 
Veneman, Rolde Giro 767176 

Snel en discreet de hoogste prijs 
voor uw verzamehng postze
gels en/of munten P Edward, 
telefoon 06-54624422 

GEVRAAGD 
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 afgehan
deld W V d Berg Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
telefoon 070-3272108 

Tekoopgevr FDCverz NLBra-
bant-Limburg Bel Verz ook rest 
v/h land F Stavast045 5251176 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië Gebieden, San Marino en 
Vaticaan Bel Leo van den Brun, 
070-3460328 of kijk op 
www.nlitalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze DIJ 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 
Graus advies en taxatie Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436 
Zoek te koop (ruil) nrmaperfora-
ties wereld jaapmanssen@hotmail 
com. Laan der VN 31, 3844 AD, 
Harderwijk Telefoon 0341-417980 

Euro-zegels, onafgeweekt, 
grootformaat W Vreeswijk, 
telefoon 030-2715923 

Tekoopgevr NVPH spec. cat. 
1950 in originele staat Verder 
juniorcatalogi 1951, 55, 56, 
57, 69, 70, 71, 79, 84 85, 88 
90, 93 in originele staat K 
Wijma Telefoon 0511-431433 

Kleine stempels (22mm) op 
Ned Postzegels vanaf 1973 van 
Den Helder, Volendam, Huizen, 
Maassluis, Eist, Ark, Leerdam, 
Geleen, Hoogeveen G Damhuis, 
Venbergse Molen 259, 5612 DZ, 
Eindhoven Telefoon 040 2452367 

Ruilers opgelet! Wie wil ruilen 
op basis van loo/ioo recent en 
gr f zegels? Piotr Maciag, P O 
Box 251, go OOI Lodz, Polen 

Gevraagd Zwitserland ig5g/2005 
postfris H Jager Telefoon 010-
4372148 Email postja^er^zonnrt nl 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland in grote hoeveel 
heden koopt J Peerenboom 
Telefoon 040-26ig766 

DIVERSEN 
Postzegelkring Latijns Amerika 
u'U'U' iaca nl, €23 , 2 x kringnieuws, 
4 ruildagen/jr Inl 010-5013334 

Contact schept Kracht (CsK), 
opgericht m 1926, is een 
postzegelrondzendver die gerichte 
kwahteitsrondzendingen verzorgt 
per land of groep van Tanden (met 
themausch) Contributie€9-per 
jaar, entreegeld €5 - Leden door 
geheel Nederland Secretaris 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 8302 PD 

Emmeloord Zie ook www csk nu 

Contactgroep Franknjk verz (cfv), 
brieven en postzegels van Frankrijt 
& voorm Franse kol, eigen blad, 
veilingen, rondz , 4 bijeenkomsten 
p j in Utrecht Contr €19 - Info 
Frits Bakker Telefoon/fax 0546-
827552 E-mail cfijmürianne@cs com 

Spanje en/of Portugal? 4 x pj bij
eenkomsten in Utrecht met veiling 
(ook sehr) Ook niet leden mogen 
bieden Kwartaalblad en rond
zendingen €i8 PJ Inlichtingen 
079-3611910 of u;uJU! ksp ibeno n! 

Zat 6 mei grote verzamelbeurs 
Nunspeet, Sportcomplex De 
Brake, Oosteinderwegvan 
10 00-16 30 uur Inl J den 
Besten, telefoon 0341-256163 

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 amhouwi^neeiandnet nl 

Partijenbeurs, elke zat van 11 tot 
3 uur in zaal Thorbecke, Donker 
Curtiusstr 6a, Den Haag nabij 
Thorbeckelaan Vrij parkeren 

Postz ver Haarlemmermeer heeft 
nog tafels te huur op de jaarlijkse 
overdekte postzegelmarkt op za
terdag 29 april 2006 in Hoofddorp 
Inl telefoon 023-5613929 

Postzegeldag Almere 22 april a s 
in de Meergronden, Markt-
gracht 65, Almere-Haven van 
10-16 uur Gratis toegang en 
gratis taxaties Info www vpva 
nl Telefoon 036-5321954 

Zat II april Postzegelruilbeurs 
Middennolland te Bodegraven 
Dienstencentrum Rijngaarde, 
Rijngaarde i, van g 30-16 30 uur 
Semihandelaren aanwezigen ruil-
tafels Inl D Verwoerd Telefoon 
06-53260579 of 0172-614367 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

^ ^ ^ Inkoop & Verkoop 
^ H j ^ Bel voor een reële prijs! 

Postzegels - Munten 
Bankbiljetten 

Kantooradres: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

7:0186-571366 - E:info@deruiterbv.nl 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

http://www.postzegelfouten.nl
http://www.nlitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
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Bovenstraat 286a, 3077 BL RoHerdamUsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 
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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. 

AAoandag is de winl<el gesloten. Bestelling graag per telefbon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN VAN EEN 
GROTE LANDELIJKE INZAMELING 

NEDERLAND MISSIE KILOWAAR, DEZE WORDT 
VERKOCHT ZOALS BINNEN GEKOMEN, 

BAAL VAN 5kg NU 45,00 
BAAL VAN 9kg NU 72,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË GROOTFORMAAT EN MISSIE 

IERLAND GROOTFORMAAT, 
JAPAN GROOTFORMAAT EN MISSIE, 

DUITSLAND MISSIE, FRANKRIJK GROOT 
AANBIEDINGEN KILOWAAR; 

250gr. AUSTRALIË GROOT NU 12,50 
Ikg MISSIE DUITSLAND NU 19,50 

250gr. DENEMARKEN GROOT NU 14,00 
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD GOEDE KILOWAAR EN VERZAMELINGEN VAN DE HELE WERELD. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 
MMm M^^kÉm m ms^j%m mm\Lmiim\pmmmwiMMm(o)mmmm 

, r in ^^^° OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 10x_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 

L 4 / 1 6 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
, ^ , o . . o n , ^ , . „ T ior ,c m o e i , / ,o IA,A i n / ,A DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
I <;/!/« 1ARI7 71A)APT 0 00 A .;n ^or, Ann R RC ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 ^^^^^^ LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 — — 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 P . ^ L A N D GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 

■ , „ „ „.,, IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
[HlBi»ffi@0MM\ï®(2ffi§WI][^^ INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50   
i k i i n CToni^cw TUUAPT nc ni ÄKirn KI I I s m n LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00      
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALENBALENBALENBALENBALENBALEN SCANDINAVIE LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
^,y..«...«.c.r r...,.r.«...,, . . ,«,». . . . . ««/,« ..... z n „ « WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
9KILOMISSI6 U.S.A. NORAAAAL 1 4 5 ^ NU 135,00 ISLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 

^....—. ..^ ' ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


Vrijdag 7 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Maandag 10 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Dinsdag 11 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Woensdag 12 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Donderdag 13 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Dinsdag 18 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Woensdag 19 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Donderdag 20 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Vrijdag 21 april 2006 van 10.0017.00 uur 
Zaterdag 22 april 2006 van 10.0016.00 uur 
Zondag 23 april 2006 van 10.0016.00 uur 
Maandag 24 april 2006 van 9.30 tot 12.00 uur 
Dinsdag 25 april 2006 van 9.30 tot 12.00 uur 
Woensdag 26 april 2006 van 9.30 tot 12.00 uur 

U bent van harte welkom, we zijn er van overtuigd dat u materiaal 
voor uw collectie in ons overweldigende aanbod zult vindenl 

Wilt u een veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan € 3, over o.v.v. uw 

adresgegevens naar onze 
bankrekening 47.35.68.705 

of giro 420875 

Rietdijk Postzegel . . «. • »^„ i ■ 
en muntveilingen B.V. info@rietdijkveilingen.nl 

Noordeinde 41 www.rietdijkveilingen.nl 
2514 GC 'sGravenhage 

Tel.: 0703647957 

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



