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De Nederlandsche Postzegelveiling 
Onze veiling van 24 en 25 maart was een enorm succes, vanuit de 
gehele wereld bezochten ons ruim 600 kopers welke zorgden voor 

topopbrengsten zowel losse nummers en partijen/collecties brachten 
boven verwachting veel geld op, het is nu tijd om uw collectie te 

verkopen in deze huidige markt met zeer veel belangstelling voor 
topmateriaal van welk land dan ook. Inzenden voor onze 

veiling in oktober is dagelijks mogelijk, voor grotere collecties is 
bezoek aan huis ook mogelijk 

Enkele opmerkelijk opbrengsten uit onze voorjaarsveiling 

kavel 2006 
catw. 3.500,

tax. 2.000,: 
opbr. 3.250,: 

nAMCf 

h M k . J. 
kavel 1597 tax 125,= opbr. 480,= 

kavel 2156 
catw. 1.800,: 
tax. 600,

opbr. 1.385,: 
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kavel 2124 
catw. 2.250,= 
tax. 1.100,= 
opbr. 1.800,= 

kavel 575: 
kavel 615: 
kavel 959: 
kavel 1026: 
kavel 1801: 
kavel 2751: 

kavel 2016 
catw. 22.500,: 
tax. 12.500,: 
opbr. 18.675,: 

kavel 2155 
catw. 425,= 
tax. 150,= 
opbr. 480,= 

kavel 523 
catw. 3.800,= 
tax. 1.250,= 
opbr. 2.890,= 

Uit de afdeling partijen en collecties: 
collectie Engeland 18401968 
partij Engelse koloniën 
collectie wereld t/m 1940 
collectie Verenigd Europa 19561999 
Nederland: partij postwaardestukken 
Nederland collectie 18671996 

taxatie 10.000,= opbrengst 28.920,= 
taxatie 5.000,= opbrengst 13.270,= 
taxatie 10.000,= opbrengst 31.930,= 
taxatie 2.500,= opbrengst 6.750,= 
taxatie 2.000,= opbrengst 9.640,= 
taxatie 2.000,= opbrengst 8.435,= 

 alle prijzen in euro's. Opbrengsten inclusief 20,5 % commissie 

Openingstijden van maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur 
Leeuwenveldseweg 14  1382 LX Weesp 

Tel: 0294433020  email: info@npv.nl  internet: www.npv.nl 

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


4 TOT EN MET 6 MEI IN ESSEN 

Kosteloos advies en taxatie van 

uw materiaal U kunt voor onze 

US'*' veiling inleveren of uw 

materiaal aan ons verkopen 

ULRI 
P O S T 

alZMANN 
Z E G E L V E I L I N G E N 

40210 DÜSSELDORF 
TEL+49-(0)211-550 440 
w w w . f e l z m a n n . d e 

IMMERMANNSTR. 51 
FAX+49-(0)211-550 44 11 
i n fo@felzma nn.de 
DUITSLAND 

http://www.felzmann.de
http://nn.de
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Curagao postfns 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
103xx 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

5,50 
5 0 , 

1 2 , 

6 5 , 

3 0 , 

4 8 , 

4 0 , 

2,50 
4 5 , 

9 8 , 

4 0 , 

9 8 , 

1 6 , 

3 5 , 

1 2 5 , 

—,— 
7 0 , 

9 5 , 

,— 
,— 
7 , 

12,50 
1 7 8 , 

4 2 0 , 

1 2 5 , 

1 7 5 , 

9 5 , 

1 3 5 , 

3 , 
8,50 
5 , 

— 
2!50 

1 4 0 , 

4,50 
8 0 , 

1 6 , 

2,50 
2 , 

12,50 
225,— 

2,50 
7 0 , 

2 , 
11,— 
8 , 
6 
2 , 

4 4 , 

2 1 0 , 

3 2 , 

3 1 , 
1 0 , 

5 , 
9 , 

1 8 , 

enz tol heden 
leverbaar, 
mancolijs 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
34/43XX 
44/60XX 

jaarne 

1 3 5 , 

3 4 , 

3 2 , 

1 4 4 , 

9 0 , 

12,50 
12,50 
12,50 
2 0 , 

12,50 
1 8 , 

1 2 , 

2 7 0 , 

1 8 7 , 

9,50 

xx=postfris zonder plak 
x= ongebr 
Nrs NVPH 

net plakker 
Aanbod ge 

franco vanaf € 150  op 

« 
ROSENDAEL 

Aanbod 

n ~"̂  
ÜURA^ 
rpniflmp 

;AO/Ned. Antillen 
1 P 1 R/P.'ï nehr 88 . 

Idem Plaatfout op alle waarden 
30 ,  per stuk 

jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 

7 , 
4,50 
5,50 
3 , 
3 , 
2,50 
5,50 
3 , 
4,— 
5 , 
5 , 
3,50 
4,— 
4,— 
1 , 
9 , 
0 , 
0 , 
1 , 

IQ
6 , 

22

n-
8 , 

? 1 , 
9 , 

? 6 , 

? 5 , 

3 3 , 

3 1 , 
? 5 , 

3 5 , 

? 9 , 

1 1 , 
5 5 , 

7 2 , 

5 4 , 

5 0 , 

?5,— 
3 9 , 
3 8 , 

2004XX 1 0 4 , 

Postz boekles 
1/2XX 
3/4AXX 
3/4BXX 
6xx 
7xx 
têtebeche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curacao 

5,50 
8 , 
8 , 
6 , 
8,75 

4,50 
3,50 
8 , 
3,25 
5 , 
2 , 
7,— 
0 , 
0 , 

?2,50 

2,50 

ongebr met plakker 
lx 
2x 
3x 

5 , 
3 5 , 

9 , 
4x 4 0 , 

5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 

3 8 , 

! 0 , 

3 6 , 

3 2 , 

2 , 
' 5 , 

) 0 , 

12Bx 3 0 , 

12Bax 
lAx 

i O , 

1,— 
2Ax 4 8 , 

3Ax 5 
4Ax 6 0 , 

7Ax 
9Ax 

) 0 , 

! 8 , 

12Fx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
680x 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
IIOxlos 
120x los 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 3fx 
Lp 4/16x 
Lp 17x 
Lp 18/25X 
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 65fx 
Lp 69/81X 
Lp 82/88X 
Porto 
2llx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
gi l lx 
lOll lx 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

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

35, 
23 , 
11,— 
70, 
12, 
44 , 

150,
1 1 0 
30 , 
50 , 
95 , 
62 , 
19, 
30 , 
36 , 
6 , 

26 , 
128,

5 , 
60 , 

125,
18, 
29 , 
3,50 

124,
44,— 
48, 
35, 
60, 
14, 
8 , 

125,
46 , 
9,50 

24, 
110,

2 0 
18, 
44,— 
90, 
14, 
15, 
98 , 
60 , 
16,
15,

225,
7,— 

180,

110,
18,
40 , 
7,50 

125,
8 , 
8 , 

28 , 

114,— 
110,
70, 
9 , 
9,50 

85, 
125,

14,— 
10,50 
13,50 
15,50 
16,
15,50 
14,— 
13,
15, 
17,50 
16,50 
26, 
19, 
26 , 
22 , 
15,— 
14, 
15,
14,40 

<er met gom, (xx) postfns zonder plakker zonder 
geen teken is mooi gebruikt (o) gebruikt stem 

dig voorzover de voorraad strekt Postgiro 2710 
dracttt Geen winkel bezoek gaarne na telef afspr 

J.H. ACKERMANN 
Z1121 HH LANDSMEER  Tel. ( 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
2A 88,
QA OQ 

4B 
7B 
9B 
12B 
12Ba 
I D 
5D 
7D 
8D 
10D 
I I F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
75/81 (o) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

3 6 , 

1 8 , 

19,— 
28,— 
28,— 
8,— 

54,— 
6,50 

3 9 , 

1 2 , 

5 8 , 

3 0 , 

4 4 , 

11 — 
12150 
17,— 
7,50 
5 , 

6,50 
14,— 
40,— 
12,— 
8 , 

1 9 , 
1 8 , 

1 3 , 

1 9 , 
9 , 

1 2 , 
2 0 , 

2 0 , 

24,— 
2,50 

34 — 
150,— 

18,— 
24,— 

8,— 
1 0 , 

lUt/IJ NU 10,— 
Hl/l H 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180(0) 
181 zfr 
185/95 
230/33 
233 los 

9 , 

1 5 , 

6 , 

9 , 

44,— 
48,— 
11 — 
10,— 
15,— 
1 8 , 

7,50 
12,50 
1 0 , 

7 7 , 

7 4 , 

2 8 , 

47,50 
3 8 , 

enz leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
4 1 
411 
4 fa 
4 fraai 
7111 
3111 
10 11 
10 III 
11/20 
31/33 
34/43 
44/60 

gom zoals 

1 4 , 

9,— 
9,— 

98,— 
10,— 
15,— 
18,— 
1 0 , 

18,— 
5 , 

4 4 , 

1 6 , 

5 5 , 

4 8 , 

1 4 9 , 

155 — 
220,— 
60,— 

110,— 
10,— 
52,50 
52,50 
4 8 , 

3 8 , 

1 3 5 , 

8,50 

jitgegeven, 
pel met controleerbaar 
40 Porto extra, echter 
aak 

>204823966 

We hebben er maar één ! 

TRANSVAA 

Thirty td. Stamps. 
Price: 2%.lt. 

Transvaal 1905, boekje nr 1 
Fantastische kwaüteit, prijs € 3750. 

We hebben echter nog 9.999 andere boekjes van 
de gehele wereld. Kijk op www.booklets.nl of 

vraag om lijsten van bepaalde landen. 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 
Tel 0416 331451, fax 0416 342856 

info(a),booklets.nl 

http://www.booklets.nl


Een waargebeurd verhaal, 
maar laat het u niet overkomen 

VAN DIETEN Jr. 
PHILATELIST . EXPERT 
LFTSCHE VAART 44 

ROTTERDAM 

RonrenT>A'*. 

l i e AFoeei-iNG-

Magazijn van Vrsemde Postzegels etc. 
J. L. VAN DIËTEN J«. 

ITERDÄM, i DelftscheTaart 

Erfgenaam K. te O. beschikt in 2003 over een 
omvangrijke verzameling postzegels en 
antiquarische boeken. Twee heren "die in de 
postzegels zitten" hebben de totale erfenis 
(postzegels en boeken) getaxeerd en boden een 
royale prijs van € 7.500. Bij een veilinghouder 
moet daar nog 20% vanaf, zo wist men de 
erfgenaam te verzekeren. "Die € 1.500 steekt u 
nu mooi in uw eigen zak". 
De erfgenaam vroeg bedenktijd en kreeg van een 
kennis de tip om eens te kijken op de website van 
de Federatie van Taxateurs, Makelaars en 
Veilinghouders (www.federatie-tmv.nl). Zo kwam 
de heer K. bij Van Dieten Postzegelveilingen 
terecht. 
De verzameling postzegels werd getaxeerd op ca. 

\ € 30.000 è € 35.000 en bracht in januari 2004 
€ 43.000 op. Na aftrek van commissie en tafelgeld 
kon € 36.024 aan de inzender worden overge
maakt. Handelen in antiquarische boeken is niet 
ons vak, dus hebben wij de erfgenaam ven/vezen 
naar een daarin gespecialiseerde veilinghouder in 
L., tevens lid van de Federatie TMV Deze ver
zameling bracht ruim € 60.000 op (hamerprijs). 
Zouden de beide heren die "in de postzegels 
zitten" zich zo vergist hebben in hun taxatie? 

Een waargebeurd verhaal. En zo zijn er nog véél meer. 

Laat u nie aar adres. 

Ons vak is postzegels verkopen via onze veilingen. Indien goed verkaveld, 
beschreven en gepresenteerd brengen postzegels op onze veiling de hoogste prijs 
op. Waarom? De prijs komt immers tot stand door loven en bieden. Dat is ons vak. 

Daarin zijn wij gespecialiseerd. Al sedert 1892. 

Ook u zijn wij graag tot dienst om uw verzameling of nalatenschap voor een zo 
hoog mogelijke prijs via onze internationaal georiënteerde veilingen te verkopen. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

"°l 

Lylantse Baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel 
tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 
info@vanclieten.nl www.vandieten.com 

http://www.federatie-tmv.nl
mailto:info@vanclieten.nl
http://www.vandieten.com


uw postzegelhandel op internet 
• postzegels 

>̂ V. • albums 
I • catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mnmmiM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Vaste aanbieding 

importa insteekboeken 
• Alle nieuwe catalogi: 

iVlichel, Yvert, NVPH, enz. 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke nnaand leuke aanbiedingen 
waaronder Davo luxe land-albums 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

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

Onze 106® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 3 juni a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deun/vaarder J. Venema. 
In onze 106® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 1 juni van 13.00-18.00 
vrijdag 2 juni van 13.00-21.00 
zaterdag 3 juni van 08.00-12.00 

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

ZOJUIST VERSCHENEN VAN MICHEL: 
Duitsland-Speciaal 2006 band 1 € 5EH 
Duitsland-Speciaal 2006 band 2 € 6EH 
Oostenrijk Speciaal 2006 € 3 ^ 
Zwitserland-Liechtenstein 
Speciaal 2006 € 3 V -
Privatpostmarken 2006 band 2 € 3 ^ 
Eurokoers Muntencatalogus € 5,90 

2 juni a.s. verwacht: 
Midden Europa 2006 (EK1) €44,- Zuidoost Azië 2006, Overzee 8 €69,-
Zuldwest Europa 2006 (EK2) € 44,- Herdenkingsmunten zonder jaartal € 5,90 
Michel Rundschau, iedere maand catalogisering van alle nieuwtjes, € 41,80 p. jaar 
Michel Online, met Uw PC Direct toegang tot de Michel Databank, € 48,- p. jaar 
Rundschau proefnummer en Online Demo zenden wij U op aanvraag gaarne toe. 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 

' aufderhieide nl - e-mail aufderheide@hetnet nl fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Inkoop & Verkoop 
Bel voor een reële prijs! 
Postzegels - Munten 

Bankbiljetten 
Kantooradres: Industrieweg 13 

3286 BW Klaaswaal 
1:0186-571366 - E:info@deruiterbv.nl 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

TE KOOP GEVRAAGD! 

COLLECTIES/PARTIJEN 
POSTZEGELS EN MUNTEN!! 

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

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

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

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

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

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

RZ.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren 

Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ' 
E-mail pzhronh(®bart nl 

Restauratie bij 
iiw vakman 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
mailto:info@deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
mailto:jldetroye@hotmail.com
http://pzhronh.filasoft.nl


Jaargang 84 mei 2006 nr. 948 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch _ a j 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 1 1 ^ r l / ^ H | | 
De officiële mededelingen van de Ne ^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
derlandse Bond van FilatelistenVereni ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
gingen NBFV en de NVPH, alsmede de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten JJit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. ? ̂ 0/3 31 
, . ^j ^ Nieuw op het postkantoor 
Hoofdredacteur: r x

^ ^ " v ^ H u i z e n . V^zamdiëbiedNëdeVünd ^̂  
rfiT^lPslltUl VeVzamelgëbiedBeiiié " ^ ' " 
Email: pFlilatelie@tip.nl '^"':^""i •■ : V 3 3 " 
Website: uiujw.Jilatelie.uis De Posthoornjaargang 55  mei 20o6 

" •; :■; 338/339/340/341 
Advertentieverkoop: Postwaardestukicen 
Bureau de Troye 342/343 
Prieelvogelweg 5,134g CG Almere Postzegelboekjes 
Jeanine de Troye 344/345 
Telefoon: 03653 84 528 Luchtpost onder invloed van oorlogsomstandigheden 
Telefax: 0365384880 346/347/348/349 
m/ocBbiireaudetroae.Tii Bondspagina's 
^^Z^^enl^Ü""^''""'""^ Fiia^iisSaëë^enëmentën ''°"'' 
Postbus 20, igio AA Uitgeest ;V"r"i' — ï 't 35^'353 
Telefoon: 0251313939 Nederlandse Stempels 
Telefax: 025131 0405 • 353 
Email: aboservite(?)abolan(i.nl Enkele 'bontkraagjes' nader bekeken 
Website: uiiciu aboland.ni 356/357/358 

Maximafilie 
Adreswijzigingen: 360 
Adreswijzigingen geeft u op aan de HollandFila: een mooie seizoensafsluiting! 
secretaris van de vereniging waarvan u T g j 
lid bent. Individuele abonnees zenden Ëën ëxpressëstiikrbëzörgd bilké^^^ 
hun adreswijziging aan de administra r 1 o o 362/363 
tie (zie 'Abonnementen'). kërstënnïeëwyaaVspöst'2^05 ëji dë këpëV besëhouwd 
'Hoe word ik abonnee?' ;'•;' n{\\ •; 366/367/368/369 
Er zijn twee abonnementsmethoden: lohannes Paulus II: een man van Uitersten 
1. een collectief abonnement: •■•■,:•■ 37^'37^137^'373 
U kunt lid worden van een vereniging Wlj lazen VOOr U 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 374/375 
abonnementsgeld maakt dan deel uit Informatiepagina's van de NVPH 
van uw verenigingscontributie. 37^1377 
2. een individueel abonnement: Vervalsingen herkennen 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België  ^78/?7Q 
aanmelden bij Abonnementenland in Niêliwe uitgiften 
« f v o l N e t e l a X ^ T ö T o T Ä ^ü ■■"•ü 380/381/382/383/384/385/386/387/388 
h"d^°indS)"o1'isl  A l a n d . Thematisch panorama , oo /3o i ; ,o2 
priority). Een individueel abonnement D""L' I ' ^ 39*^'39 '39 
gaat per de eerste van een willekeurige boeKenpianK 
maand in; het loopt minimaal één " •••••: 393 
jaar (n nummers). Abonnements Bon VOOr kleine annonces 
beëindiging: zie 'Opzegging abon 393 
nement'. Kleine annonces 

. ^ , 394 
Belgische abonnees • • ^ • 
Woont u in België? Dan kost een R ï l /!*» V / l l ^ T ' t ^ Q O ' i n c i 
abonnement €23.70. Stort dit bedrag ^^^^^^^^^jgj^jjj^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 
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In tijden van 
oorlog is alles 

anders. Oor
logshandelingen 

kunnen het 
vervoer door de 
lucht beïnvloe

den, zo blijkt uit 
een bijdrage (het 

eerste deel van 
een tweeluik) van 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 2.50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 
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Paus Johannes Paulus II is voor velen een 
behoudende kerkvorst geweest. Toch is 
dat niet terecht: zoals uit een artikel van 
Jeffrey Groeneveld blijkt, was de vorig jaar 
overleden paus een man van uitersten. 
Hij had inderdaad bepaalde conservatieve 
opvattingen, maar op andere gebieden kon 
hij ook vooruitstrevend zijn. 

Ad^grjgnjigjjn^lg^ 

Paulus den 
Daas gaat een 

discussie over de 
productiewijze 

van de 
zogenoemde 

Bontkraagjes niet 
uit de weg. Hij 
komt met een 

uiterst gewaagde 
stelling  wat 

vindt u ervan? 

KNJpost 
Wie goed 

oplet, kan ook 
in de kerst en 
nieuwjaarspost 

interessante 
zaken ontdekken. 

Frans Hermse 
nam de 

eindejaarspost 
van 2005 voor u 

onder de loep  en 
met resultaat! 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
6271 Antillen 1949-20021 Prijs: € 550,00 
Op en face na complete postfris verzameling, begin iets ongebruikt, met name modern zeer inte
ressant incl. extra tete beche stroken en complete velletjes en blokken. Alles erop en eraan, mo
derne jaargangen kosten een vermogen. Mooie koop in 3 blanco bladen albums 
6002 België, medaillons. Prijs: € 280,00 
Stcckboek met ruim 600 gebruikte medaillonzegels België. Zeer leuk kavel voor de specilaist. Nu 
voor minder dan 50 cent per stuk. 
6138 Brieven Nederland en overzee. Prijs: € 250,00 
Album met brieven Nederland en overzee (ook wat buitenland). Bevat veel leuke brieven en wat 
oude FDC's van overzee (o.a. Suriname E1 met afwijkende frankering, E2, ELp1, brief met lucht
post 11 (DOX)), etc. etc. 
6148 Bulgarije 1879-1979. Prijs: € 460,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1879-1979 in insteekboek en blanco Davo 
album. Bevat veel beter materiaal zoals (Michel nummers) 1 -5* (echt?), 6-10 */o, 21,23,252-258* 
(cat. 1100 euro!), etc. etc. Ook wat doubletten. 
6235 Bund rolzegels. Prijs: € 200,00 
Doosje met postfrisse rolzegels Bundespost. Vele honderden zegels, in strippen van 11, in com
plete rollen etc. Hoge cat. waarde! 
6194 Cambodja, Laos, Vietnam. Prijs: € 575,00 
Mooie ongebruikte collectie Cambodja, Laos, Vietnam in twee dikke Yvert albums. Collectie loopt 
tot ca. 1970 (bladen lopen tot ca. 1988) en bevat veel mooie blokken in goede kwaliteit. 
6207 Canada 1859-1992. Prijs: € 4.000,00 
Top verzameling canada O/*/** incl. klassiek nagenoeg compleet in goede kwaliteit, 1893 O/*, 
1897 $2 (€ 500,-), 1908 (2x), 1946 compleet t/m $1 *, New Brunswick 1 zegel ontbreekt, New 
Foundland Yvert 1/3, 5, 8,12/3,1866-90 super gevuld, lp & port nagenoeg compL, Nova Scotia 
2/6, Prince Edouardvanaf 1864 compl. 'etc. Canada 1971-1992 overcompleet postfris incl. boek
jes, blokjes van 4.Cat. waarde oude deel 33.500+ euro + Nominaal $ 1270,- in 3 Yvert albums. 
Prachtkoop! 
6282 Curacao/Antillen 1873-1991. Prijs: € 300,00 
**/*/0 collectie incl. Aruba, in goedgevuld Davo de luxe album, cat.w. 1900+ euro 
6252 Curacao/Antillen 1899-1980. Prijs: € 300,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie Curacao/Antillen 1899-1980. Collectie is een beetje 
gespecialiseerd op tanding en vanaf 1948 compleet. Bevat ook beter luchtpost inclusief 1941 
Bernhardfonds postfris, maar licht tropisch. 
6078 D.D.R. 1949-1990. Prijs: € 300,00 
**/*/0 redelijk complete collectie incl. beter beginjaren en blokken, opgezet met omschrijvingen (in 
het Engels) in 4 zelfgemaakte albums 
6058 D.D.R. 1950-1980. Prijs: € 425,00 
"/*/0 collectie, op enkele zegels en blokken na geheel compleet, in 3 Safe albums. Zeer hoge 
cat.w. 
6062 DDR 1949-1990. Prijs: € 410,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1949-1990 in twee Davo albums. Collectie is 
zeer goed gevuld, met voornamelijk postfris materiaal. Op een paar zegels en blokken na com
pleet. 
6183 DDR Dienst. Prijs: € 400,00 
Lot postfrisse zegels DDR dienst waaronder veel zeldzame uitgaven, zoals 16-30 postfris (euro 
400 cat.!) etc.Totale cat. waarde 1600 euro. 
6295 Engeland. Prijs: € 130,00 
Redelijk gevulde gestempelde collectie Engeland tot 1982. Op blanco bladen in album. 
6140 Europa CEPT meelopers. Prijs: € 675,00 
Verzameling meelopers en voorlopers Europa CEPT 1940-1998 in 3 Lindner albums. Bevat ook 
wat doubletten. Onder andere Triest A, Luxemburg, België, Portugal etc. Ook blokken, ongetande 
zegels etc. Hoge cat. waarde! 
6205 Fiji. Prijs: € 150,00 
Dun stockboek met postfris/ongebruikt Fiji. Bevat ook oud materiaal en hogere waarden. 
Stockboek bevat ca. 300 zegels. 
6216 Finland 1866-1988. Prijs: € 300,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1988 in Davo album. Goed gevulde 
collectie met ook betere materiaal zoals (Michel nummers): 125o, 138/139o, rode kruis 1931" 
etc. Hoge cat. waarde! 
6162 Finland 1889-1987. Prijs: € 450,00 
Mooie postfrisse/ongebruikte collectie Finland 1889-1987 in Davo album. Collectie is vanaf 1930 
redelijk compleet, inclusief Rode Kruis, TBC, langlopende series en Europa Cepts. Cat. waarde 
ca. 2150 euro. 
6043 Frankrijk 1849-1985. Prijs: € 315,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfris) collectie Frankrijk 1849-1985 in twee Davo albums. Bevat 
veel materiaal, waaronder ook wat klassiek en leuk jaren 50. 
6046 Frankrijk 1852-1988. Prijs: € 200,00 
Gebruikte collectie Frankrijk 1852-1988 in twee blanco albums. Bevat nog zeer veel zegels, waar
onder wat ongebruikt jaren 30 en wat leuk gebruikt jaren 50. 
6263 Frankrijk 1900-1982. Prijs: € 275,00 
Postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Frankrijk in aantallen, waaronder betere zegels uit 
de jaren 20 en 30 in stockboek. Ook heel veel nominaal aanwezig, enorme cat. waarde! 
6018 Frankrijk 1930-1950. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte collectie Frankrijk 1930-1950 en "/*/o collectie Frankrijk op albumbladen. Bevat ook 
beter materiaal, beetje rommelig geheel. 
6169 Frankrijk 1945-1987 +Andorra 1974-1987. Prijs: € 500,00 
Collectie Frankrijk 1945-1987 postfris, vanaf 1960 vrijwel compleet met blokken, boekjes, port en 
service + Andorra 1974-1987 postfris compleet inclusief dure CEPT zegels in twee Davo albums. 
Totale cat. waarde 2878 euro. 

6289 Frankrijk automaatzegels 1969/70!! Prijs: € 150,00 
Yvert nr 2,10c automaatzegel + 20c automaatzegel samen op brief met 2x 0,05 wapen (40centi-
me tarief) en 1970 brief met Yvert 2A, 40c automaatzegel op echt gelopen brief, Yvert cat.w. 
460++ euro. Moderne zeldzaamhedenü! 
6161 Frankrijk automaatzegels. Prijs: € 275,00 
Twee blanco importa albums met postfrisse automaatzegels Frankrijk, waaronder veel "00" druk
ken. Zeer mooi! 
6180 Groot Brittanië 1924-1993. Prijs: € 400,00 
Vrijwel complete postfrisse/ongebruikte collectie Groot Brittanië 1924-1993 gelegenheidszegels 
in blanco Importa album. Bevat o.a. 1924/25 Wembley, 1929 UPU inclusief kopstaande water
merken, 1948 kroning postfris en vele goede fosforseries. Tot 1970 ruim 750 euro cat. waarde, 
vanaf 1970 ruim 250 euro nominaal (inclusief schaarse greetingsboekjesl). 
6222 Guernsey 1969-1988. Prijs: € 200,00 
Mooie complete postfrisse collectie Guernsey 1969-1988 inclusief Europa CEPT velletjes en 
Duitse bezetting 1948 in Kabe album. 
6060 Hongarije 1871-1973. Prijs: € 375,00 
"/*/0 collectie incl. blokken, in 3 goedgevulde Schaubek albums 
6228 IJsland 1873-1973. Prijs: € 800,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gestempelde collectie IJsland 1873-1973 in Schaubek album. 
Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (Michel nummers): 2, 3,11,29,32,33,47,62,75, 
112,113,147, dienst 3-8 etc. etc.Hoge cat. waarde!! 
6163 IJsland 1882-1987. Prijs: € 350,00 
Mooie "/* collectie IJsland 1882-1987 in Davo luxe album. Bevat o.a. 1925 30 & 50 aur opdruk *, 
1931 waterval *, 1950-52 serie t/m 5 kr Vanaf 1949 zo goed als compleet inclusief de goede ja
ren 50, Europa Cepts, luchtpost en blokken. Cat. waarde ca. 1675 euro 
6076 Indonesia 1951-1986. Prijs: € 270,00 
Postfrisse nagenoeg complete collectie (zonder blokken) incl. de goede uitgaven jaren 70 en 80, 
in importa album, hoge cat.w. 
6286 Indonesië 1950-1997. Prijs: € 450,00 
Postfrisse partij series en blokken, heel veel beter jaren 70/90 incl. betere blokken, cat.w. ruim 
3700 euro, superkoopje, slechts 12% cat.w. 
6244 Israel 1948-1975. Prijs: € 300,00 
Mooie, voornamelijk postfrisse, fulltab collectie Israel 1948-1975 in twee luxe Leuchtturm albums. 
Bevat ook veel top zoals blok 1, 1950 muntenserie tete-beche, UPU tete beche etc. Hoge cat. 
waarde, koopje!! 
6240 Israel 1948-1978. Prijs: € 900,00 
Postfrisse/ongebruikte collectie Israel 1948-1978 in Leuchtturm album. Collectie bevat veel top-
materlaal zoals 1948 Nieuwjaar, 1949 vlag, tab links en tab rechts, 1950 blok 1,1950 Petah tab 
links en tab rechts, 1949 Joods nieuwjaar, 1950 luchtpost vogels etc. etc. Zeer hoge cat. waarde! 
6224 Israel 1948-1988. Prijs: € 800,00 
Heel mooie postfrisse fulltab collectie Israel 1948-1988 in twee Kabe albums. Collectie bevat veel 
goed materiaal zoals 1948 1-6, blok 1, 1949 nationale vlag, 1949 pariement, 1950 Nieuwjaar, 
1950 Maccabiade Spelen, 1950 kameel, 1951 Joods Nationaal fonds etc. etc. Ook portzegels 
(niet Ie serie), vellen met tete-beche etc. Hele mooie collectie! 
6241 Israel 1949-1974. Prijs: € 300,00 
Postfrisse collectie Israel 1949-1974. Oudere deel zonder tab, vanaf 1953 met half-tab/fulltab 
Vanaf 1949 in hoofdnummers complete collectie. 
6143 Israël stock. Prijs: € 450,00 
Grote, voornamelijk postfrisse stock Israël 1950-2000 in 6 insteekboeken en 1 album. Enorm veel 
materiaal in mooie kwaliteit en bijna alles postfris en full-tab.Zeldzaam koopje! 
6039 Italië 1862-1985. Prijs: € 205,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1985 in Davo album. Leuk jaren 50. Collectie bevat 
nog erg veel zegels. Koopje! 
6225 Jersey 1969-1988. Prijs: € 150,00 
Mooie postfrisse complete collectie Jersey 1969-1988 inclusief Europa CEPT vellen en Duitse 
bezetting 1948 in Kabe album. 
6294 Jersey 1969-1999. Prijs: € 260,00 
Complete postfrisse collectie Jersey 1969-1999 in Davo album (kaft van Ierland). Inclusief port en 
blokken. Mooie kwaliteit. 
6023 Liberia. Prijs: € 360,00 
Collectie Liberia **/*/o in 3 dikke stockboeken. Bevat veel oud materiaal en veel postfrisse moder
ne series. Erg veel motiefseries aanwezig, ideaal lot om te splitsen in kleinere delen voor Ebay. 
6166 Luxemburg 1944-1987. Prijs: € 350,00 
Complete collectie Luxemburg 1944-1987 postfris/ongebruikt in Davo album. Inclusief betere ja
ren 50 en de blokken vanaf 1969. Cat. waarde ca. 1700 euro. 
6223 Man 1973-1988. Prijs: € 150,00 
Mooie complete postfrisse collectie Isle of Man 1973-1988 inclusief Europa CEPT velletjes en 
port in Kabe album. 
6160 Nederland 1852-1943. Prijs: € 750,00 
Leuke, voornamelijk gestempelde collectie Nederland 1852-1943 in Davo album. Bevat o.a. 1-3, 
4-6,7-12,100,105, port 1-26, legioenblokken postfris etc. Cat. waarde ca. 4600 euro. 
6201 Nederland 1852-1964. Prijs: € 250,00 
Goed gevulde gebruikte collectie Nederland 1852-1964 in luxe Davo album. Bevat beter materi
aal zoals nr 1 in paar, 6,12,44, veel complete series uit de jaren 50 etc. Tevens ongebruikt roltan-
ding aanwezig. Totale cat. waarde 2560 euro. Nu voor minder dan 10%!! 
6250 Nederland 1864-1986. Prijs: € 475,00 
Gebruikte collectie Nederland 1864-1986 in Schaubek album. Collectie is vanaf 1923 in de 
hoofdnummers compleet (zonder blokken), inclusief 1924 tentoonstellings-serie ongebruikt en 
natuurlijk alle goede series van de jaren 20,30 en 50. Hoge cat. waardel 

Lees door volgende biz. 
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6014 Nederland 1898-1977. Prijs: € 760,00 
Collectie Nederland 1898-1977 **/*/o in Importa album Bevat veel leuk materiaal zoals Rode 
Kruis 1927*, Olympiade 1928*, Rembrandt 1930*, Goudse Glazen 1931*, kerken 1950**, ITEP 
1952* etc etc Verder veel roltanding, port etc Zeer tioge cat waarde' 
6234 Nederland 1921. Prijs: € 400,00 
Lot opruimingsuitgifte 1921 (NVPH 106) gespecialiseerd met plaatfouten plaatvarieteiten en 
plaatreconstructie Postfris/ongebruikt/gebruikt Zeer interessant lot voor de liefhebber' 
6176 Nederland 1945-1969. Prijs: € 600,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1945-1969 (Juliana en face 518-537 gestempeld) inclu
sief velletjes en combinaties in luxe davo album deel 2 Compleet volgens dit album Cat waarde 
2089 euro Superkoopje" 
6119 Nederland 1947/48. Prijs: € 300,00 
Serie 5 cent t/m 60 cent Hartz serie lOx ongebruikt in mooie kwaliteit cat w 1950 euro 
6208 Nederland 1950 FDC E 1. Prijs: € 800,00 
Mooie frisse aangetekende FDC E 1 netjes beschreven en dichte klep Elk jaar stijgt deze FDC 
weer 
6297 Nederland 1962-1980. Prijs: € 170,00 
Postfrisse collectie Nederland 1962-1980 met doubletten in Lindner album 
6177 Nederland 1969-1989. Prijs: € 225,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1969-1989 hoofdnummers inclusief gelegenheidsboek-
jes en kinderblokken Compleet volgens Davo deel 3 luxe album Cat waarde 824 euro in Luxe 
Davo album 
6178 Nederland 1990-1999. Prijs: € 250,00 
Complete postfrisse collectie Nederland 1990-1999 inclusief velletjes in luxe davo album deel 4 
Compleet volgens dit album dus inclusief velletjes en gelegenheidsboekjes Nominaal zonder 
toeslag reeds ruim 256 euro, dus het album kado 
6285 Nederland 2002 Provincie velletjes 1 t/m 12. Prijs: € 80,00 
Complete serie provincievelletjes, nr 1 t/m 12 in presentatiemapjes schaars reeds bij uitgifte to
taal uitverkoctit, gelegenheid (oplage slechts 100 000 series velletjes cat Waarde € 200,-) 
6255 Nederland automaatboekjes 1964-20031 Prijs: € 625,00 
Nagenoeg complete collectie automaatboekjes Nederland 1964-2003 in luxe Davo album 
Collectie mist alleen 9f en 9g De rest is op het oog compleet 
6174 Nederland combinaties. Pri js € 3 2 5 , 0 0 
Complete postfrisse collectie van alle combinaties uit de postzegelboekjes inclusief de vele lasti
ge uitgaven en het moderne matenaal Cat waarde t/m boekje 17 725 euro + nominaal 224 euro' 
6248 Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 3.500,00 
Verzamelaarsnalatenschap Bevat goede Nederland collectie postfris/ongebruikt vanaf 1940 tot 
1988 vrijwel compleet (zonder enface), collectie Nederlands Indie, Republiek Suriname t/m 2000 
Curacao (inclusief 1e sene)/Antillen t/m 1999, Aruba t/m 1999, doutilettenboeken waann nomi
naal in aantallen en verder wat los materiaal In 10 albums Prachtkoop met enorme cat waarde 
en wederverkoop waarde" 
6199 Nederland en overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 225,00 
Postfnsse/ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en overzeese gebiedsdelen in Holland al
bum Bevat veel postfris materiaal en Nederlandse Antillen en Aruba tot 1989 
6026 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 205,00 
Collectie postzegelboekjes Nederland met doubletten in nngband Cat waarde 1170 euro Koopje' 
6279 Nederland puntstempels. Prijs: € 200,00 
Tussen nr 1 en 179, deels doubletten in aantallen circa 450 zegels, in insteekboek 
6186 Nederland puntstempels. Prijs: € 300,00 
Stockboek met 441 puntstempels Bevat vele mooie afdrukken tussen nummer 1 en 242 
Voornamelijk afstempelmgen op nummer 19 en 35 Nu voor minder dan 70 cent per stuk' 
6175 Nederland velletjes van 10. Prijs: € 300,00 
Complete postfnsse collectie velletjes van 10 1993-2004 vigs het Davo album Nominaal reeds 
308 euro, koopje' 
6258 Nederland. Prijs: € 350,00 
Klem stockboekje met beter postfns/ongebruikt en gebruikt materiaal wo betere senes uit de ja
ren 50, kindblokken postfns, betere zegels jaren 30 etc Cat waarde 2590 euro 
6237 Nederland. Prijs: € 975,00 
Stockboek met voornamelijk gestempelde complete series Nederland Bevat o a nr 3 (2X) 47, 
100,136-138*, etc Cat waarde ca 6500 euro Nu voor slechts 15%' 
6254 Nederlands Indie 1870-1949. Prijs: € 275,00 
Vnl gestempelde verzameling iets gespecialiseerd op tandingen betere senes aanwezig zoals 
Java & buiten bezit opdrukken O vanaf 1930 vrijwel compl verz mol lp, goed gevuld port + 
Nieuw Guinea compleet postfns Hoge cat waarde in luxe Kabe album 
6232 Nederlands Indie plaatfouten. Prijs: € 150,00 
Lot van 20 plaatfouten Nederlands Indie, uitgifte 1948 (Indonesië opdrukken) Zeer leuk lot voor 
de specialist' Plaatfouten worden met in NVPH genoemd, maar wel in de Prangko catalogus 
6072 Nederlandse Antillen 1949-1988. Prijs: € 260,00 
Postfnsse/ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Antillen 1949-1988 in Davo album 
Bevat o a 218-233* Ook wat Aruba aanwezig (postfns) 
6007 Noord Korea. Prijs: € 200,00 
Stockboek met postfrisse series Noord Korea waaronder oudere Mooie kwaliteit met ook veel 
blokken Cat waarde ca 1250 euro 

6020 Noorwegen 1934-1970. Prijs: € 320,00 
Postfnsse/ongebruikte en gebruikte partij Noorwegen 1934-1970 met doubletten in insteekboek 
Bevat o a 4Xnr 212* (Yvert) Hoge cat waarde' 
6185 Oostenrijk. Prijs: € 800,00 
Enorme doos met mappen Oostenrijk Is opgezet op blanco bladen en bevat heel erg veel mate
naal met o a heel veel leuke stempels Ook vellen en veldeeltjes aanwezig Weken uitzoekple-
zier" 
6247 Overzee 1870-1996. Prijs: € 750,00 
Uitsluitend postfnsse/ongebruikte collectie Overzee in twee Schaubek albums Collectie bevat 
Nederlands indie, Curacao/Antillen en Suriname Veel beter matenaal van voor 1940 aanwezig 
zoals Bandoeng sene Nederlands Indie Hoge cat waarde' 
6212 Overzeese Gebiedsdelen 1949-1989. Prijs: € 275,00 
Postfrisse verzameling overzee met Nieuw Guinea geheel compleet postfris Antillen alleen enke
le series ongebruikt de rest is postfns t/m 1987 incl blokken en extra brugparen Aruba t/m 1989 
Postfns, tevens Sunname 1975-1983 postfris Verzameling met zeer veel materiaal in davo album 
6044 Polen 1960-1999. Prijs: € 600,00 
Postfrisse vrijwel complete collectie Polen 1960-1996 in 4 luxe Davo albums Zeer veel matenaal 
waaronder ook veel blokken in een mooie kwaliteit 
6290 St. Pierre et Miquelon modern! Prijs: € 675,00 
Postfns moderne uitgaven jaren 80/90 in vellen en veldelen wo motief en luchtpost, nominaal 
reeds 840 euro" Ver onder nominale waarde en nieuwtjesprijs' 
6251 Suriname 1875-1975. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk postfnsse/ongebruikte (begin wat gebruikt) collectie Sunname 1875-1975 Veel 
postfris (') matenaal van voor 1940 zoals 1927 brandkast, 1928 heemstra, 1936 Wilhelmina met 
sluier t/m 2,5 gid' 1942 rode kruis, 1945 serie t/m 10 gid etc etc 
6083 Suriname 1925-1985. Prijs: € 170,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie, in zeer goedgevuld Importa album Zeer hoge cat w 
6292 U.S.A. postzegelboekjes t/m 2002! Prijs: € 3.200,00 
Enorme (uitzoek)partij automaatboekjes in diverse aantallen tussen de $ 1 en $ 7,40 veel 
ongevouwen boekjes, A-H boekjes meervoudig, cylindernummers etc Nominale waarde reeds 
U S $ 3835"" = € 3200'" Onze prijs is slechts de nominale waarde" met zoveel betere boekjes 
present" 
6197 Verenigde Naties 1951-1980. Prijs: € 175,00 
Complete postfrisse collectie Verenigde Naties 1951-1980 in White Ace album Bevat ook blok 1 
postfris, plateblocks en jaarsets Koopje' 
6130 Wereld brieven. Prijs: € 195,00 
Partij oudere brieven/kaarten (ook iets fdc) van diverse landen, ook voor 1900' in doos 
Interessant 
6273 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 350,00 
Diverse (deel)collecties met doubletten van oud tot nieuw wo België Frankrijk, Zwitserland, 
Duitsland en heel veel brieven en los, in grote doos Spannend 
6134 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 350,00 
Grote en zware verhuisdoos vol met van alles en nog wat, van de grootste ellende tot grote sta
pel goedgevulde rondzendboekjes met nog leuk materiaal bundels USA (bah), postfnsse blokken 
en velletjes hele wereld, kortom uitzoeken geblazen voor de regenachtige dagen' 
6142 Wereldcollectie. Prijs: € 600,00 
Authentieke wereldverzameling in 5 pelikaan albums op blanco bladen Bevat vele duizenden ze
gels, waaronder oud en beter matenaal Vele dagen uitzoekplezier met grote kans op vondsten' 
6063 West Europa. Prijs: € 225,00 
Postfnsse senes en blokken van veel verschillende landen + diverse uitgaven buiten Europa, in 4 
insteekboeken leuk 
6269 Zuid Amerika. Prijs: € 275,00 
Mooie **/*/o collectie Dominica in oud dik Scott album Collectie loopt van 1885 tot 1976 Erg veel 
materiaal Album bevat tevens Haiti collectie + enkele oude proeven in blokken van 4, koopje' 
6214 Zweden 1858-1979. Prijs: € 230,00 
Postfrisse/gebruikte collectie Zweden 1858-1979 in davo album Begin is gebruikt, latere jaren 
ook postfns aanwezig Bevat ook beter materiaal zoals (Michel nummers) 154o 155o 165o 
1710 etc 
6144 Zwitserland 1854-1994. Prijs: € 230,00 
Stockboek met voornamelijk complete series Zwitserland 1854-1994 Bevat postfris, ongebruikt 
en gebruikt materiaal Veel Pro Juventute en Pro Patria series en veel nominaal matenaal 
6167 Zwitserland 1947-1987. Prijs: € 300,00 
Postfnsse/ongebruikte collectie Zwitserland 1947-1987 in Davo album Collectie is bijna com
pleet Cat waarde 570 euro + 386 Zwitserse Franc nominaal 
6288 Zwitserland luchtpost 1919-1949. Prijs: € 200,00 
Prachtlot van 7 dure luchtpostbrieven wo nr 2 op brief, 1923 75rp en 45rp samen op bnef, bon
te frankenng uit 1923/30 serie, 1935 50rp enkelfrankenng etc Mooi lot 
6024 Zwitserland. Prijs: € 360,00 
Leuke **/*/o collectie Zwitserland in 2 insteekboeken met o a Rayonzegels, luchtpost, dienst en 
ander beter matenaal Ook nominaal matenaal aanwezig Hoge cat waarde' 
6033 Zwitserland. Prijs: € 215,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland in insteekboek Bevat o a Zumstein luchtpost 11 en 
14 in gebruikte blokken van 4 Hoge cat waarde' 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

Telefoon "^ ̂ '̂ ^^'-'^'' "^'i ^^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ^^ wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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NL nr. 8486 postfris 
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Israël nr. 7A postfris 

Australië (Mi.) nr. 104111 

Nederland FDC nr. 3 onbeschreven met certificaat! Nieuw Zeeland (Mi.) blok I + l.I postfris 

Voor ontvangst van de catalogus kunt u €10, overmaken op 50.16.84.581 tnv. MPO te IJsselstein ovv. "Veilingcatalogus" 

MPO, Industrieweg 29, 3401 MA IJsselstein, Tel 0306063944, Fax 0306019895 
www.mpo.nl 
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STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES, PARTIJEN MEI 2006 

6008 SPANJE: 4 DAVO luxe (nw type) voordrukaibums incl. cass blanco/crystal 
klemstroken NIEUW STAAT nw prijs ? 375,00 met een prima collectie 18601993 
voor 1945 schaars gevuld (vnt gebruikt) daarna heel goed gevuld gebr/postfris 
en vanaf ca 1978 tot en met 1993 bijna compleet postfris incl. ca 40 blokken!! 
En 6 Aut.boekjes HOGE CATW Nu 495,00 
6234 BUNDESPOST: 2 stockboeken @ 32 biz met een hele mooie gebruikte 
collectie 19542000 ( 99% compleet!!) incl. ca 70 blokken en wat kleinbogen 
Totale catw ruim 3.700,00 Nü WINSTPAKKER: 345,00 
6239 D.REICH: DAVO standaard voordrukalbum, red staat met een hele goede 
startcollectie 18721944 veel al gebruikt soms dubbel dus gebruikt én ong/pfr 
incl. 3 blokken catw 2,545,00 nü 245,00(FOTO'S WEBSITE) 
6242 LUXEMBURG: DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstrokenfcass NW 
STAAT nw prijs 85,00 met een WERKEUJKE SUPERCOLLECTIE 18521959 
Voornamelijk ongebruikt, klassiek deels gebruikt, FrankeerZegels op slechts 
36 stuks na compleet( na 1880 mist alleen een deel van de Intelectuelen serie!!) 
tevens 5 blokken. Dienst vanaf 1883 compleet, Port en Luchtpost geheel com
pleet, Duitse Bez. Ook compleet Totale cataloguswaarde bedraagt € 8.590,00!!! 
Nü 995,00 ( ZIE 25 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
6243 AUSTRALIA: DAVO standaard voordrukalbum, goede staat met een SUPER
COLLECTIE 19131995 vnl gebruikt, zeer goed gevuld ook het klassieke deel, 
diverse soorten watermerken van de Ie emissie, w.o. diverse toppers vanaf 1928 
zo goed als compleet ZEER HOGE CATW Nü 595,00 (KLEURENFOTO'S SITE) 
6245 OOSTENRIJK: 3 DAVO standaard voordrukaibums, red.staat{voor 65 euro 
kunt U er 3 nagelnieuwe LUXE DAVO kaften/banden bij krijgen!!) met een 
gebruikte prachtcollectie 1850 t.e.m 2003!! ZEER GOED GEVULD!!! GIGANTI
SCHE CATALOGUSWAARDE Nü 395,00 ( 24 KLEURENFOTO' S OP DE WEBSITE) 
6246 ISRAËL: 1 albums met een pracht collectie FDC's ( EERSTE DAG ENVELOP
PEN) VANAF 1948 (NO 1 DUS!!!)totca 1989 op slechts een handjevol na alles 
onbeschreven tot 1956 zonder tab ( zijn zo uitgegeven! !)en vanaf 1956 dus 
ALLES IVIET FULL TAB!! Totaal ca 520 VERSCHILLENDE, EXTREEM HOGE 
CATALOGUSWAARDE!! En bij STAIVIPSDNS toch slechts 225,00 

6249 DUITSLAND/BUND: DAVO Luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, incl 
cass NIEUWSTAAT nw prijs 
90,00 met een geheel complete postfrisse collectie 19871994 catw 965,00 
Nü 165,00 
6250 BERLIJN: DAVO Luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, incl cass 
NWSTAAT nw prijs 90,00 met een geheel complete postfris/ong collectie 
19571990 catw 1.120,00 Nü 155,00 
6251 NEDERLAND: 3 DAVO albums( nw staat nw prijs 60,00) met een geheel 
complete ONBESCHREVEN collectie FDC's ( EERSTE DAG ENVELOPPEN) vanaf 
1970 ( E102) tot en met de laatste van 2001 ( E 447) vanaf 1977 incl. alle 
a nummers,Totale cataloguswaarde 1.450,00 Nü 255,00!!!! 
6283 BUND: stockboek 64 bIz NOKVOL(ca 5000 stuks!) GROOTFORMAAT CA 
19952002, prima voor beurs, rondzending etc catw ca 1? per stuk!! Nü voor 
slechts 2,5% van de catw !!! SUPERDEAL 125,00 
6328 NEDERLAND: showmapje met 500 verschillende, veel grootformaat, met 
ook af en toe best betere zegels. De collega uit Klaaswaal vraagt hier 35 euro 
voor, wij zitten daar heel ruim onder: slechts 12,50! 
e365a NEDERLAND: diverse complete postfrisse series(max 3 maal de zelfde) 
jaren 60 en 70 cataloguswaarde 100,00 voor slechts 19,50 
6366 PORTUGAL: oude klemband/blanco bladen met daarin een prima klassieke 
collectie (on)gebruikt 18531942 o.a. Michel nos gebr: 
2,6,26,28,34(ong),37,38(ong),40,41,42,47,49,50,65(ong),83,580(2x),644(ong) 
Pakketzegels 1/17 compl+ div extra kleurtypes+6 postfrisse "porto franco 
"series periode 19281936 ZEER HOGE CATW Nü 235,00 ( ZIE 17 KLEURENFOTO'S 
OP ONZE WEBSITE) 
6381 FRANKRIJK: 2 Lindner luxe Falzlos voordrukaibums, blanco klemstroken 
prima staat nw prijs ? 280,00 met een zo als complete postfrisse collectie 
19601984(1983 is slechts deels aanwezig) prachtaanbieding met hele hoge 
cataloguswaarde en dat bij DNS voor slechts 215,00 

19872006: REEDS 19 JAAR AAN DE TOP!! 

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

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

ITAMPI 

lil 
GLCeAL STiWP OEALBtS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirl< N. Sluis 

Cees Buddingli'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. 
Tel; overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261511 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdnsihetnet.nl  POSTBANK rek.nr 528501 

^TAIMPg 

Pi l 
GLOBAL STAMP DEALERS* 

Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.mpo.nl
http://stamps-dnsihetnet.nl
http://www.stamps-dns.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 Muntbandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

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

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


Postzegelveiling' Wiggers de Vries bv 

G.J. Garrltsen 
beëdigd taxateur 

Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 
1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 

CHAMBRE DE COMMERCE 
DE 

SAINT NAZAIRE 

Grove par E GUilLAUME 
T re sur les Presses 
de LA MOUETTE 
M A R S 1 9 4 5 

1 

St Nazaire ministerblok met certificaat Pickenpack 
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IMMUMMMMAM 

In onze 190® veiling op 9 en 10 juni vindt u weer een mooi aanbod van 
goede losse zegels en series (veel voorzien van certificaten), interessante 
landen en motiefcollecties, engrosposten, munten en prentbriefkaarten. 

Gert Rismondo 2006 97AIM, Oechsner 2006 
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Jungjohann 1989 

De gehele catalogus vindt vanaf 19 mei op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl


Tel. 023 

Postzegel en Muntenhandel 

"HOLLANDS GLORIE" 
Camplaan 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
5477444 Fax 023 5291605 Giro 4208936 

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

DAVO - IMPORTA - LEUCHTTURM - LINDNER 
WERELDNIEUWTJESDIENST & MANCOLIJSTEN 

afwikkeling nalatenscliappen 
INKOOP - VERKOOP - TAXATIE 

POSTZEGELS - MUNTEN - BANKBILJETTEN - GOUD - ZILVER 

www.stampdealer.nl hg@stampdealer.nl 

Het Postzegeiwarenhuis 
PostBeeld 

ruim 200.000 
verschillende zegels 

op voorraad 

Winkel: Cronjestraat 68, Haarlem 
Bij je thuis: www.postbeeld.com 

PostBeeld verandert de wereld van de filatelie 

KILOWAAR MET 2002/2003/2005 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland 
Oostenrijk 
W Europa 
Skandinavie 
Duitsland 
Noorwegen 
Enqeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

met toeslag en hogere waarden 
grote sortering 
grote sortenng en hoge waarden 
grote sortering met IJsland 
met toeslag en hoge waarden 
grote variatie en hogere waarden 
veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

11,00 
15,00 
10,50 
12,50 

9,00 
10,50 
6,50 

10,00 
10,50 

8,25 

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

8,50 
11,00 
19,50 

7,00 
7,50 

90,00 
130,00 

88,00 
112,00 

77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
90,00 

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

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

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

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

^^^i^ERZAMELAAR 
Praha 15 t/m T 7 september 2006 

^ 4^f 

üWr̂  /fc-4^t*^l? 

Onder bescherming v a n : Tsjechische poster i jen. Bond van Tsjechische F ch Genoo 

De grootste verzamelbeurs in Midden-Europa In 2005 werd hier geëxposeerd door 
220 posterijen, munteri jen, firma's, dealers en verzamelaars uit 40 landen jaarl i jks 

meer dan twaalfduizend bezoekers, waarbij elke zevende uit het buitenland komt 

Deadline voor de acceptatie van aanmeldingsformulieren: 
31-5-2006 

Vraag om aanmeldingsformulieren bij de organisator van de beurs: 
Progres Partners Advertising, s.r.o. 

Opletalova 55, CZ-HO 00 Praha 1, tel.: +420/224 218 403, fax: 224 218 312, e-mail: sberatel@ppa.cz 

Meer i n f o r m a t i e o p wvmMf.sberatei . info 
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http://www.stampdealer.nl
mailto:hg@stampdealer.nl
http://www.postbeeld.com
mailto:sberatel@ppa.cz
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Veiling Nr. 92 
wordt gehouden 

op zaterdag 24 juni 2006 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 

Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, 
Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
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HOLLANDFILA 
910 juni 2006 

10.0017.00 uur 
Grote internationale 

posfzegell^eurs. 
grote jeugdstand 
gratis toegang 

volop gratis parkeren 

Vel uwe hal 
Nieuwe Markt 6 

3771 CBBarneveld 
A l : Afrit 16. 

Voorthuizen / Harselaar 
volg Barneveldcentrum 

400 m.v/h stationcentraal 

Meer info: 
+31(0)553558600of 

www.eindejaarsbeurs.nl 
U komt toch ook! 
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C: 
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http://www.eindejaarsbeurs.nl


Dubbel-zijdige insteekbladen, weekmakersvrij met zwart tussenfolie 
Bladformaat: 240 x 305 mm 

Nr. 451/Nr. 458 Per pak van 10 bladen 
Per blad los 

€ 9,75 
€ 1,15 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 
• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverfiouding 
• zeer omvangrijk aanbod van 

verschillende bladsoorten 

De ringbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4 ring-
mechaniek met algemeen gangbare gat-afstand garandeerd 
optimale bruikbaarheid 

Deze bladen zijn verknjgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums. 
Met Super-Clip-Klemwerking! 
Zw/art zuurvrij glad draagkarton met Clip-Klemstroke, weekmakersvrij en documentveilig 
Een-zijdig bruikbaar 
Bladformaat: 305 x 240 mm 

Nr. 421/Nr. 428 in pak van 10 stuks, bladprijs per blad € 0,85 
Pnjs per blad los € 0,95 

Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten, van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

De bijpassende ringbanden zijn leverbaar vanaf € 4,95 ("Standaard" 

nr. 429) tot de luxe zware uitvoering voor € 17,00 ("Classic" nr. 480). 

Fa. M. van Mastrigt • Botersloot 62-64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel. 010 - 414 30 77 • fax 010 - 414 94 99 • e-mail m.mastrigt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 

Nr. 480 
Nr. 489 
Nr. 430 
Nr. 489 
Nr. 431 
Nr. 489 

Nr.5100 
Nr 5390 

Ringband "Classic' 
Beschermkassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 
Benutbare dikte 

275 X 320 X 70 mm 
60 mm 

Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat 
Benutbare dikte 

Nr.480 

275X315X55 mm 
30 mm 

Nr.430 

€ 17,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 
€ 15,00 
€ 15,50 

€ 17,00 
€ 15,80 

Nr. 5100 

SAFE NEDERLAND 

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

0397/10500 M. 

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

Best.nr.AU05.RoOn 
Maximaal 1 exemplaar per persoon. 

Te bestellen bij: 

€ 69,50 

Van/ M(Mftvi^Corns & stamps Rotterdam 
Botersloot 62-64, 3011 HJ Rotterdam • tel.010-4143077, fax.010-4149499 

Email : m.mastriqt@wxs.nl internetsite : www.coins-stamps-rotterdam.nl 

Af te halen in de winkel te Rotterdam of per post plus verzend en administratiekosten ad € 7,50 met verzendbiljet Voor vaste klanten directe verzending met factuur en 
acceptgiro, voor nieuwe klanten alleen toezending onder vooruitbetaling van € 74,50 op postbanknummer 7416032, of door directe toezending van het velletje plus 
REMBOURSKOSTEN van € 9,50 

mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl
http://Best.nr.AU05.RoOn
mailto:m.mastriqt@wxs.nl
http://www.coins-stamps-rotterdam.nl
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MONDIAU 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 

ZATERBSCTTgEfTEOTBER 2006 
1174-ste postzegelveiling in Zalencentrum Wesepe te Wesf 

Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
Vrijdag 8 september t/m Donderdag 14 september. 

DAGELIJKS KAN WORDEN INGEZONDEN 
• U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 

voordat U een beslissing neemt 
• Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 

gepresenteerd in on/e luxe catalogus 
• Grote objecten kunnen eventueel gehaald worden 

INZENDING DAGELIJKS MOGELUK 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEI 

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 

'Wij zoeken frankeergeldige zegels voor een aantal buitenlandse relatief 

■ Prijzen in euro's per 100,- nominale waarde 
Bund €80,-per € 100,-nominaal * Liechtenstein vanaf 1996 €40,-perSfr 100,-* Zwitserland € 40,-per Sfr 100,-

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

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. "EVENDEVENTER 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 
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M O Z A Ï E K rN HET 
RECORDBOEK? 

Ze hebben er werk 
genoeg aan gehad, in 
Hongkong, dus het is te 
hopen dat het doel dat 
ermee werd nagestreefd 
- een vermelding in het 
bekende Guinness Book of 
World Records - is ge
haald. Alle kans dat dat 
is gelukt, want met zijn 
breedte van 6.45 meter 
en zijn hoogte van 3.97 
meter is het tableau dat 
het personeel van Hong 
Kong Post (bijgestaan door 
familieleden) maakte 

waarschijnlijk het groot
ste postzegelmozaiek ter 
wereld. De medewerkers 
waren er ongeveer een 
jaar mee bezig (alleen in 
hun vrije tijd, deelt Hong 
kong Post mee) en de al
lerlaatste zegel werd op 
30 augustus 2005 door de 
allerhoogste baas van de 
posterijen, Allan Chiang, 
opgeplakt. Waarna het 
wachten kon beginnen: 
zou deze recordpoging 
het beoogde resultaat op
leveren? Zodra de nieuwe 
editie van het Guinness 
Book oJWorld Records uit is, 
weten wemeer... 

ZIJN DE KLOKKEN IN 
HALLE IN DE WAR? 

'Lopen de klokken in 
Halle anders?' vraagt de 
Deutsche Briefrnorken-Spiê el 
zich afin het maartnum
mer. De redactie breekt 
zich er de kop over dat 
in januari jl. een Duitse 
zegel verscheen die het 
1200-jarig bestaan van 
de stad Halle herdenkt. 
Dat laat zich niet rijmen 
met een ansichtkaart uit 
igói, die het looo-jarig 
bestaan van de stad in de 
schijnwerpers plaatste. 
Halle zou dus ofwel in 
806 moeten zijn gesticht 
(zoals de nieuwe zegel 
suggereert), ofwel in 961 

= (als we de kaart mogen 
° geloven). DBS zou DBS 
- niet zijn als het de zaak 
s niet tot de bodem zou 
ÏÏ; hebben uitgezocht. De 
^ verklaring is simpel: in 
< 1961 beriep men zich op 
= het feit dat het Maagden-

» . . burger klooster in g6i 
J j f l stadsrechten aan Halle 

verleende, na van de be
woners van de toenmalige 
nederzetting een mooi ge
schenk te hebben ontvan
gen. De postzegel dankt 

zijn bestaan daarentegen 
aan het feit dat de annalen 
vermelden dat de Franken 
in 806 een militair kamp 
inrichtten op de plek waar 
nu Halle te vinden is. 
Omdat de kampbewoners 
- militairen en burgers -
aan het handelen sloegen 
(zout was het belang
rijkste handelsproduct), 
beschouwen de historici 
van onze tijd 806 als een 
mooie start voor de stad 
die Halle heet. DBS voegt 
er nog aan toe dat sommi
ge historici er de voorkeur 
aangeven de geschiede
nis van een stad te laten 
beginnen op het tijdstip 
van de vroegst bekende 
akte, oorkonde of over
eenkomst. Dat is in het 
geval van Halle een oor
konde uit het jaar 1064. 
'Dus wie weet' schrijft 
DBS, 'vieren we in 2064 
opnieuw het duizendja
rig bestaan van Halle.' 

Hoc oud is de Duitse stad Halle' 

OOSTENRIJK: ' m 
ARE STARDUST...' 

Als u soms dacht dat er 
aan de inventiviteit van 
de PTT's ooit een einde 
moet komen, dan hebt u 
het mis. Elke keer weer 
weten de mannen en 
vrouwen van de marke
tingafdelingen ons te 
verrassen. De Oosten
rijkse post verwende ons 
al een aantal malen (met 
hologrammen, kristallen 
en geborduurde zegels) 
en het land gaat er ook 
gewoon mee door. Op 24 
maart jl. werden postze
gelblokjes uitgegeven die 
meteorietenstof bevatten. 
Dat zit zo: twee jaar gele
den werd in Marokko een 
negentien kilo wegende 
meteoriet gevonden. 

Nadat was vastgesteld 
dat het inderdaad om een 
uit het heelal afkomstig 
stuk steen ging, legde 
Austria Post de hand op de 
meteoriet. De posterijen 
gebruikten de steen om 
er zeshonderdduizend 

postzegelblokjes mee 
te 'verrijken'. Wie goed 
is in rekenen weet dus 
dat elk velletje zo'n 0.03 
gram aan meteorieten-
stof bevat. Postzegels 
verzamelen een stoffige 
hobby? Nou en of! 

POSTSTUK NA DECEN
NIA WEER TERUG 

Terug van weggeweest; 
het enige bekende 
poststuk met daarop de 
Amerikaanse zegel van 
90 cent met het portret 
van Abraham Lincoln 
uit 1869! Het couvert 
leek 38 jaar lang van de 
aardbodem verdwenen te 
zijn, totdat een verbaasde 
winkelier in Chicago de 
envelop begin dit jaar 
aangeboden kreeg. Dat de 
handelaar verbaasd was, 
is niet zo gek, want al 
vele jaren werd aangeno
men dat de envelop (die 
bij een inbraak in 1967, 
samen met nog eens 250 
poststukken, werd ont
vreemd) vernietigd was. 
Maar niet dus. Het echt
paar dat de envelop op 4 
januari jl. bij Stamp King in 
Chicago te koop aanbood 
(samen met twee envelop
pen die nauwelijks iets 

waard waren), verklaarde 
te goeder trouw te zijn; 
het zou de stukken heb
ben geërfd. Hoe dan ook, 
de diefstal is verjaard, dus 
strafrechtelijke vervolging 
zal wel niet de hoogste 
prioriteit hebben. 
Watwèl zal gebeuren, 
zo lijkt het, is dat er een 
juridisch touwtrekken zal 
ontstaan over de vraag 
wie nu eigenlijk recht 
heeft op de envelop. 
Moet het couvert naar de 

erven van de inmiddels 
overleden eigenaar? Of 
hoort de envelop thuis bij 
de verzekeringsfirma die 
destijds een flink bedrag 
uitkeerde? Of mag een 
advocaat uit San Jose 
het poststuk opeisen? 
De laatste beweert dat 
hij meer dan dertig jaar 
geleden de toezegging 
kreeg, dat - als de envelop 
ooit verkocht zou worden 
- hij als eerste een bod 
zou mogen doen. 

2Cf> 

VEEL KANTOREN IN 
BELGIË GAAN DICHT 

De Post (België) sluit dit 
jaar zo'n honderd kan
toren; 45 daarvan gaan 
omstreeks juni dicht, zo 
meldt Het Volk. Van de ca. 
1.300 Belgische kantoren 
lijden er twee op de drie 
verlies. Wel is vastgelegd 
dat in iedere gemeente 
op z'n minst één kantoor 
openblijft en dat het 
totaal aantal servicepun

ten niet zal verminderen. 
Kantoren die dicht gaan, 
worden vervangen door 
'postpunten' of winkels 
en bankfilialen die post
diensten aanbieden. 
Waar postpunten komen, 
verdwijnen kantoren. 
Van 40 kantoren staat 
vast dat ze dicht moeten; 
daaronder Aarsele, Ant-
werpen-17 (Haantjesici), 
Antwerpen-23 (Waalse 
Kaai), Berchem-i (Singel), 
Brugge-I (Hoedenmaker

straat), Diegem, Eisden-2 
(Inkomstraat), Meer, Me-
relbeke Retail, Hasselt-3 
(Helipoststraat), HasseIt-4 
(Kempischesteenujeg), 
Knokke-Heist-4 (Kust-
laan), Mechelen-12 (Kool
straat), Oevel, Ruisbroek, 
Sint-Katelijne-Waver-i 
(Cle'menceaustraat), Sint-Ni-
klaas-3 (Hogenakkerstraat), 
Sint-Niklaas-6 (Pater 
Segersstraat). In Franstalig 
België sneuvelen nog eens 
21 kantoren. 



SOEDAN: 1 OP DE 100 
HEEFT ER 100 MINDER 
Een lezer van het Duitse 
blad Michel Rundschau 
heeft - zo lezen we in 
het maartnummer - in 
Soedan een leuke ontdek
king gedaan. De bewuste 
abonnee, Winfried Guth, 
was onlangs in de Soeda-
nese hoofdstad Kartoem 
en l<wam daar natuurlijk 
op een gegeven moment 
ook op een postkantoor 
terecht. Elke fllatelist 
'in den vreemde' zal dat 

doen, al was het alleen 
maar om te zien welke 
leuke postzegels er te 
krijgen zijn. Winfried viel 
met zijn neus in de boter; 
hij mocht gerust even 
snuffelen in de mappen 
met postzegels. Zo I<wam 
hij vellen tegen van de 
niet zo heel bijzondere 
emissie 'Archeologie van 
het project Merowe-dam'. 
Wat wèl bijzonder was, 
ontdekte Winfried toen 
hij het vel met de zegel 
van 400 dinar wat nauw-

SUDAN a j J H I ^ ^ 300.. 
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keuriger bekeek. Op dat 
vel - honderd zegels groot 
- bleek het exemplaar op 
positie 81 (negende rij, 
eerste zegel) niet het getal 
400, maar de aandui
ding 300 te dragen. Een 
prachtige afwijking en de 
gelukkige verzamelaar 
kocht dan ook meteen 
een flink aantal hoekstuk
ken met drie gewone ze
gels en die ene 'vreemde 
eend' van 300 dinar in de 
bijt. Mooi verhaal, maar 
het werd nog mooier. De 
beambte die de zegels ver
kocht, vond het oneerlijk 
dat Winfried 1200 dinar 
betaalde voor hoekstukjes 
met een frankeerwaarde 
van slechts iioo dinar. 
En om dat weer recht te 
trekken kreeg hij dus een 
aantal losse zegels van 
100 dinar aangeboden... 
Soedan: een land waar de 
verzamelaars nog in ere 
worden gehouden! 

VEEL BELANGSTELLING VOOR VELLETJE 
'YVONNE VAN GENNIP UIT DE BOCHT' 

OVERZICHT MUTATIES 
VERENIGINGSADRESSEN 

In januari jl. plaatsten we een 
complete lijst met adressen 
van verenigingen die bij 
'Filatelie' zijn aangeslo
ten; in februari, maart en 
april meldden we u een 
aantal mutaties. In de 
afgelopen maand werden 
de volgende wijzigingen 
in de lijst doorgevoerd; 

PV Hoeksche Waard 
Nieuwe secretaris; M. van 
Aalst, Roerdompweg 53, 
3263 AJ Oud-Beijerland, 
telefoon 0186-619590. 

PV De Globe Barneveld 
Adreswijziging secretaris: 
P. Broekeraa, Valkhof 31, 
3772 EB Barneveld, 
telefoon 0342-490242, 
p.broekema(a)chello.nl. 

PV De Ronde Venen 
Mijdrecht 
Nieuwe secretaris: 
H. Kraan, Windmolen 57, 
4642 DA Mijdrecht, 
telefoon 0297-241242. 

PV Philatelica Meppel 
Nieuwe secretaris; 
T.A.F. Kuiper, Jan van 
Scorelstraat 7, 7944 CZ 
Meppel, tel. 0522-256001, 
tqf.kuiper(a)hetn et.nl. 

WPV Maassluis(VPM) 
Nieuwe secretaris: 
P.M.J.A. vanderAa, 
Cornelis van der Kolff-
straat203, 3144 RB 
Maassluis. 

In Filatelie van oktober 
wordt de volledige lijst 
weer gepubliceerd. 

VERENIGDE STATEN: 
COMMERCIE MAG 

Sommige wetten weten 
lang stand te houden. Zo
als die wet uit de tijd van 
de Amerikaanse Burger
oorlog, die bepaalde dat 
er op officiële uitgiften 
van de Verenigde Staten 
nooit logo's of emble
men van commerciële 
ondernemingen mogen 
staan. Het was precies 
die wet die verhinderde 
dat in Amerika geperso-
naliseerde zegels werden 
gemaakt met een bedrijfs
logo of een cool embleem. 
En dat was jammer voor 
bedrijven die postaal een 

beetje aan de weg wilden 
timmeren. Maar nu is dat 
probleem door president 
George Bush opgelost: 
hij tekende op 5 januari jl. 
een wet die een uitzonde
ring maakt op de bepalin
gen van de oude wet. Het 
amendement vermeldt 
dat zaken die als evidence 
ojpostage payment approved 
by the United States Postal 
Service kunnen worden 
beschouwd, niet langer 
gevrijwaard behoeven te 
blijven van commerciële 
uitingen. Dus binnenkort; 
persoonlijke zegels van 
Coca-Cola, McDonald's, 
Budweiser en andere 
bedrijven! 

Een prachtig verhaal 
was het, in het vorige 
nummer van Filate
lie. Een lezer van ons 
blad zou op 'de eerste 
zaterdag van de maand' 
een Olympisch blolqe in 
handen hebben gekre
gen waarop Ard Schenk 
tweemaal figureert en 
Yvonne van Gennip 
geheel ontbreekt. Heel 
bijzonder en dus ook 
heel begrijpelijk dat 
er volop briefkaarten 
binnenstroomden 
van lezers die best 
wilden meedoen aan 
de verloting van dat 
unieke velletje. Een deel 
van de kaartschrijvers 
voelde de bui echter al 
hangen, want die eerste 
zaterdag, was dat niet de 
eerste april? Inderdaad! 
Het was ook dit keer 
weer Mr. Een April (Wim 
Roffelsen uit Breda) 
die deze 'aprilgrap met 
terugwerkende kracht' 
voor Filatelie bedacht. 
Toen de kaarten maar 

binnen bleuen stromen, 
kreeg de redactie toch 
een beetje last van 
schuldgevoelens, want 
iemand op het verkeerde 
been zetten is één ding, 
maar een aprilgrap 
lanceren nadat het al 
I april is geweest, hm, 
dat is op de grens. 
Daarom geven we een 
onverwachte wending 
aan de grap: we sturen 
aan drie inzenders 
die erin vlogen een 
Ard-Schenkblokje 
toe. En omdat we gek 
genoeg opeens ook 
over drie Yvonne van 
Gennip-blokjes blijken 
te beschikken, doen 
we die er ook nog bij. 
De gelukkige win
naars zijn P. Diependaal, 
Bloemendaal; G. Kersloot, 
Aalsmeer; R. Knijn, 
Amsterdam, I. Korteweg, 
Marknesse;].E Moonen, 
Waalwijk en S. Nouuiens, 
Nieuw-Loosdrecht. 
Hun blokjes worden 
binnenkort verzonden. 
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JOOP KIGGEN 
OVERLEDEN 

Op 28 december jl. 
overleed Joop Kygen (98), 
voormalig Hoofd van 
de Filatelistische Dienst 
van de PTT en in die 
hoedanigheid een man 
die bijzonder veel voor de 
Nederlandse postzegel
wereld heeft betekend. 
Velen die de periode-
Kiggen bewust hebben 
meegemaakt zullen zich 
herinneren hoe deze 
PTT-voorman energiek 
promotie bedreef voor het 
verzamelen van postze
gels. Met name zijn vele 
filatelistische bijdragen 
aan Nederlandse dag- en 
weekbladen speelden 
daarbij een rol. Ook met 
de lezingen en exposities 
die hij rond zijn collec
tie 'Telecommunicatie' 
verzorgde, diende hij de 

filatelistische zaak. Voor 
zijn inzet op postaal en 
filatelistisch gebied werd 
hij diverse malen onder
scheiden: hij werd bij zijn 
pensionering (1972) tot 
Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau benoemd 
en kreeg daarnaast onder
scheidingen zoals de 
San-Marinoprijs (1978) en 
de L.H. Thoientrojee (1979). 
Joop Kiggen publiceerde 
onder andere in het 
maandblad Filatelie (toen 
nog 'Philatelie' geheten): 
van zijn hand werden 
in dit blad de bijdragen 
Telefonie op postzegels 
(1962) en Het postzegel-
beleid uan de Nederlandse 
PTT (1974) geplaatst. 
Kiggen speelde ook 
een belangrijk rol bij de 
totstandkoming van de 
zogenoemde FDC-rege-
lingvandeNVPH. Het 
betrof een overeenkomst 

tussen de PTT en de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren. 
In een overlijdensbericht 
in het Britse handelaren-
blad The Philatelic Exporter 
werden aan die overeen
komst, die het mono
polie op de verkoop van 
Nederlandse eerstedag-
enveloppen regelde, een 
aantal interessante regels 

gewijd. Kiggen wordt 
the last surviving u;itness 
genoemd van de bewuste 
deal, een regeling - zo 
meldt het bericht - die 
eerst aan de Nederlandse 
Bond werd aangeboden. 
De Bond had er kennelijk 
geen belangstelling voor, 
zodat PTTPost een deurtje 
verder ging en de regeling 
aan de NVPH aanbood. 
PTTPost gebruikte het 
aanbod als 'wisselgeld': S 
de NVPH zou het mo- = 
nopolie op de verkoop _ 
van eerstedagenvelop- ^ 
pen krijgen, als PTTPost ^ 
zonder tegenwerking Zi 
een filatelistische dienst < 
zou mogen opzetten. n: 
De NVPH ging akkoord. 
De Exporter: 'Het was een 3 3 1 
ongelooflijk financieel 
succes; de NVPH werd 
dankzij deze regeling 
de rijkste handelarenor-
ganisatie van Europa.' 

http://et.nl


mM^k 
Drie jaar geleden intro
duceerde TPGPost de 
Persoonlijke Postzegels. 
Inmiddels is filatelis-
tisch Nederland aan 
deze 'zegels op maat' 
gewend geraakt. 
Op I mei jl. gaf TPGPost 
weer een nieuwe vari
ant van deze zegels uit. 
Opmerkelijk is dat de 
'persoonlijke afbeelding' 
bij deze jongste, vijfde 
versie geïntegreerd is 
in het frankeergedeelte, 
waardoor het idee van een 
'eigen postzegel' sterk 
aanwezig is. Het feit dat 
er ook een eigen tekst 
kan worden aangebracht 
draagt hier verder aan bij. 
Bij de vorige versies waren 
het frankeergedeelte van 
de postzegel en het ge-
personaliseerde deel nog 
door een perforatierand 
van elkaar gescheiden. 

Afbeelding 
Zoals steeds het geval is 
geweest bij de uitgifte van 
Nederlandse persoonlijke 
postzegels, wordt ook 
nu weer een 'ingevulde 
versie' ten behoeve van de 
verzamelaars gecreëerd. 
Met het WK in Duitsland 
in het nabije verschiet valt 
heel goed te begrijpen 
dat hiervoor het thema 
'voetbal' is gekozen en 
meer in het bijzonder de 
tot de verbeelding spre
kende Feyenoordspeler 
en international Dirk Kuyt. 

Ontwerpers 
Het ontwerp voor de 
nieuwe Persoonlijke 
Postzegel is gemaakt door 
Studio Dumbar. De ont
werpers over hun keuze: 
'Om de foto mooi te laten 
uitkomen is gekozen 
voor een neutraal kader. 
Zodra het geplaatste beeld 
veel kleur bevat, stoort 
het kader daarin met. Bij 
weinig kleur in het beeld, 
zorgt het kader juist voor 
kleur en balans. In eerste 
instantie lijkt het paars 

Geheel bouen 'ingevulde uersie' met het por
tret van Dirk Kuyt Middelste blokje eerste 
rij V In r EduJin van der Sar, Arjen Robben, 
Mark van Bommel, Ron Vlaar en Giouanni 
van Bronckhorst, tujeede rij u I n r Khalid 
Boularhouz, Romeo Gastelen, Jan Vennegoor 
ojHesselink, Urby Emanuclson en Ruud 
uan Nistelrooij Onderste blokje eerste rij 
u 1 n r Henk Timmer, Rafael van der Vaart, 
Hedwigis Maduro, VVeslci) Sneijder en 
Robin uan Persie, tweede rij u 1 n r Nigel 
de Jong, Barry Opdam, Jons Mflthijsen, 
Denny Landzaat en Philip Cocu. 

een volvlak kleur, maar bij 
beter kijken zijn fijne lij
nen zichtbaar. Het kader 
bestaat uit een buiten- en 
binnenvorm die ton sur ton 
(in gradaties van dezelfde 

^ EMISSIEKALENDER 
^ MEI EN JUNI 2006 
UJ 

2 24 mei: 
^ Mooi Nederland (Woudri-

- . - chem); velletje met vijf 
3 3 2 postzegels van 0.39 euro. 

2 juni: 
Mooi Nederland (Schoon
hoven); velletje met vijf 
postzegels van 0.39 euro. 
Mooi Nederland (Enkhui-

zen; velletje met vijf post
zegels van 0.39 euro. 
6 juni: 
De keuze uan Nederland; 
velletje met tien post
zegels (vijf verschil
lende ontwerpen) van 3 g 
eurocent; thema's: Elvis 
Presley, Vrijmetselaars, 
Sesamstraat, Streektalen, 
moderne Nederlandse 
literatuur. 

kleur, red.) is uitgevoerd. 
Typografie is hier over
heen geplaatst en loopt 
mee met de lijnvoering. 
De waarde van de zegel 
loopt samen met het 
woord Nederland, waarbij 
het euroteken tevens de 
'e' vormt van Nederland.' 

Velletjes in bewaarmap 
Tegelijk met de intro
ductie van de nieuwe 
Nederlandse Persoonlijke 
Postzegels geeft TPGPost 
in samenwerking met de 
KNVB twee 'ingevulde' 
versies van de Persoon
lijke Postzegel uit, met 
elk daarop steeds tien ver

schillende Oranjespelers. 
Deze twee velletjes wor
den samen met een speci
ale bewaarmap verkocht. 
Op de site van TPGPost 
(www.tpgpost.nl) kan 
de selectie bovendien 
uitgebreid worden, zodat 
iedereen zijn of haar 
favoriete opstelling in de 
map kan onderbrengen. 

Overige gegevens 
De velletjes met ingevulde 
postzegels van Dirk Kuyt 
zijn, zolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar bij de 
CollectClub in Gronin
gen, via de online shop 
op wvvw.tpgpost.nl en bij 

de bekende verkooppun
ten. De postzegelvelletjes 
kosten 3.90 euro per stuk. 
Persoonlijke Postzegels 
met een zelfgekozen af
beelding of met tienmaal 
dezelfde voetballer, kun
nen besteld worden via 
www.tpgpost.nl. Het eer
ste velletje kost 12.95 suro 
en ieder volgend velletje 
met dezelfde afbeelding 
kost 5.95 euro per stuk. 
De geldigheidsduur van 
de postzegels is nog niet 
definitief vastgesteld. 

De zegels werden gedrukt 
bij Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem. 

http://www.tpgpost.nl
http://wvvw.tpgpost.nl
http://www.tpgpost.nl


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-veiling.nl 
E-mail: info@espa-veiling.nl Tel. 055-3603413 Fax:055-5763149 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederlandse Europa-CEPT 

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

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

GROOT 
2 0 0 4 uitsluitend 
01-13 Locomotieven 6w. 
01-13 Locomotieven blok 
01-30 Labelvet Hello Hong Kong 

idem los zegel uit labelvel 
02-03 Groetzegels strook 5w. 
02-03 Labelvel Occasions 
02-26 Lord of the rings lOw. sh. 
03-16 Noord Ierland landschap 6w 
03-16 idem Iw. zelfklevend 
04-01 Machm 7p-43p 5w 
04-01 Machm worldwide postcard 
04-06 Entente cordiale 2w. 
04-13 Passagiersschepen 6w. 
04-13 Passagiersschepen blok 
04-13 Passagiersschip Iw. zelfkl. 
05-U Regionaal 4x40p 
05-25 Bloemen 6w. 
05-25 Bloemen blok 
05-25 Tuinen 3w 
05-25 Labelvel Royal Hortical Soc. 

idem los zegel uit labelvel 
06-15 Cymru / Wales 6w. 
06-15 Wales Iw. zelfklevend 
07-27 Labelvel vlag Rule Britannia 

idem los zegel uit labelvel 
08-10 RSA6w. 
09-16 Bosdieren 1 Ow. samenhang 
10-05 Blok Schots Parlement 
10-12 Krim oorlog 6w. 

1 11-02 Kerst 6w. zelfklevend 
11-02 Labelvel Kerst zelfklevend 

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

BRITTANNIE 
postfris zonder plakker 2 0 0 5 
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 

01-11 
01-11 

02-24 
02-24 
03-15 
03-15 

03-22 
04-05 
04-07 
04-09 
04-21 

04-21 
04-26 
05-10 
06-07 
06-07 
06-21 

07-05 
07-19 
08-05 
08-23 
09-15 
09-15 

10-04 
10-06 
10-18 
10-18 
10-18 
11-01 
11-01 

11-01 

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-f35p+44p 3w. 
Regionaal 4x42p (Walsall) 
Huwelijk Charles & Camilla 
Labelvel Hello Austral. Expo 
idem los zegel uit labelvel 
Landschappen GB-Austr. 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 1 w. uit boek Trafalgar 
Kerst 6w. zelfklevend 
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 eindeliik verschenen 
NIEUWE PRIJSLIJST GROOT BRITTANNIE. Ik lever uitsluitend postfns materiaal. 
Verzendkosten extra bij bestelling onder € 115,00, afliankelijk van volume en gewicht 
(1,20/1,45/1.80/2,25) 

® jtfltojlL 
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Postzegelhandel 

Boomstamps 

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

Alle supplementen 2005 
zijn nu bij uw handelaar 
verkrijgbaar. 
Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan, of ga langs bij uw handelaar. 

Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.: 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.davo.nl
mailto:info@davo.nl


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dz1ewon@1xs4all.nl 
website: vvww.xs4aIl.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm 

Nogal onverwacht kwam 
eind februari de aankon
diging in Balienieuws 
nummer 9 dat vanaf 27 
februari van dit jaar het 
'product ' 5x 0.39 euro 
Beatrix niet meer te 
bestellen was. In plaats 
daarvan werd een nieuw 
product aangekondigd: 
lox 0.39 euro Beatrix. 
Omdat de oude voorraad 
eerst op moest, duurde 
het enige tijd voordat de 
nieuwe blokjes beschik
baar l<wamen. 
De hangblolqes van 
tien zijn gedrukt door 
Walsall Security Printing 
in Walsall en wel op een 
g-kleuren Chesnut-ras-
terdiepdrukpers met druk 
aan de rol. De cilinderom-
vang voor deze blokjes is 
viermaal drie, dat wil zeg
gen dat er op de cilinder 
drie rijen van vier blokjes 
zijn geplaatst. Nog anders 
geformuleerd: normaal 
gesproken zal in een ver
pakking aan de balie een 
bepaald kenmerk om de 
drie blokjes voorkomen 
en zullen er - theoretisch 
- vier verschillende 'sets 
van 3 ' te vinden zijn. 
Tot op heden zijn er nog 

Tabel i 

Nr. Eerste dag 

?27.02.2006 

ihBL 048 
iHBL 048-51 

Omschrijving Hecht- Barcode-
punten nummer 

lox Beatrix 0.39 8 / i.omm +46000 

Artikel
nummer 

263103 

glanzend karton, cilindernummers WiWiWWiWi 
rode stipjes rechts van zegel 6 onderaan in de blokrand 

Tabel 2 

Nr. Eerste dag 

I0'.01.2006 

iHBL 04igg 
iHBL 04igg-i2 

Tabel 3 

Nr. Eerste dag 

" .og .2003 

iHBL oi6g 
iHBL oi6g-i4 
iHBL oi6g-i5 

Omschrijving Hecht-
punten 

Barcode-
nummer 

5X Beatrix 0,78 geen/open +7407 
hangoog 

Artikel
nummer 

223106 

glanzend karton, cilindernummer W1W1W3W1 
reeks paarsblauwe vlekjes onder de kroon 

Omschrijving Hecht-
punten 

Barcode-
nummer 

5X Beatrix 0,39 geen/open +7360 
hangoog 

Artikel
nummer 

223102 

ÜBk 

glanzend karton, cilindernummers W1W1W2W1 
paar blauwe stipjes links van '3 ' van '39' in zegel i 
horizontaal krasje in het rechteroog tussen 2 stippen 
in op zegel 4 

maar weinig kenmerken 
gevonden: enkele rode 
stipjes naast zegel 6. Dit 
betekent dat van de vier 
mogelijke sets is er pas 
één te identificeren valt! 

. _ J 

In maart meldde ik de 
vondst van Eugene Ver-
wiel over de typen bij de 
Beatrixzegels waar het de 
positie van het eurote
ken ten opzichte van de 

laatste 'D' van 'Neder
land' betreft. Bij de zegel 
van 39 cent waren al twee 
typen gevonden: type i in 
het hangblokje met PTT-
Post-logo, type 2 bij het 

hangblokje metTPGPost-
logo en dan nu type 3 bij 
de nieuwe blolqes. Ik vat 
het even samen: 

Type i: 
portret met de ontbre
kende 2 stippen - alles 
van 2001 en 2002 (met 
PTTPost-logo); 
' iype2: 
portret met ontbrekende 
stippen aangevuld (door 
Peter Struycken ook als 
zodanig aangekaart), 
waarde verschoven t.ov. 
'Nederland' - in 2003 
0.39, 0.55 en 0.70 euro 
(metTPGPost-logo); 
Type 3: 
portret met ontbrekende 
stippen aangevuld, waar
de in lijn met 'Nederland' 
- alle nieuwe waarden 
vanaf 2004 en alle nieuwe 
drukken van de zegels 
van 0.25, 0.50, 0.65, 0.78, 
i.oo en 3.00 euro. 

Wie zover wil gaan kan 
bij enkele waarden nog 
subtypen onderscheiden 
waarbij de dwarsbalken 
van het euroteken ten 
opzichte van het rechte 
deel van de 'D' nog een 
fractie van een millimeter 
verschoven zijn... 
Belangrijker is echter dat 
voor dit hangblok gebruik 
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0 20g 
€0,39 
<0,69 
iO,8S 

20 sog 
€0,78 
€1,38 
€1,70 

Tarieven brievenbuspost 
Binnenland 

Europa - Priority 
Buiten Europa - Priority 

' Tariefswijzigingen voorbehouden 

Voor algemene informatie, postcode-
informatie en postzegels bestetien, 
kijk op www.tpgpost nl of bel 
TPC Post Klantenservice (058) 233 33 33. 
e struycken 2002, 
c/o Beeldrecht Amsterdam 
Artikeinr.: 263103 

mailto:dz1ewon@1xs4all.nl
http://vvww.xs4aIl.nl/~dz1ewon/fila/druktech.htm
http://www.tpgpost


is gemaakt van een 
nieuw origineel bij het 
computerscannen. Twee 
ministipjes die al sinds 
2001 op alle Beatrixzegels 
aanwezig waren - ze 
waren niet altijd te zien 
omdat ze slecht werden 
afgedrukt - zijn nu geheel 
verdwenen. Er is nu dus 
sprake van een vierde 
type: 

Type 4: 
zoals type 3, maar de 
'verborgen stipjes' zijn 
weg - de lox 0.3g euro 
(februari 2006). 

Zie ook tabel i. 

Niet alleen de zegel van 
0.3g euro blijft voor ver
rassingen zorgen:ook 
andere waarden vragen 
onze aandacht. De in 
januari 2006 opgedoken 
variant van de zegel van 
0.78 euro met glanzend 
karton bleek een kenmerk 
van de portretcilinder 
te hebben bestaande uit 
een aantal vlekjes bij het 
TPGPost-logo rechts 
van het hangoog. Dit 
kenmerk - nummer 12 
- komt alleen voor bij de 
zegel van 0.78 euro, want 
dit is de enige waarde met 
de portretcilinder W3. Als 
je de enige bent die deze 
blokjes met kenmerk 12 
op één bepaald verkoop
punt - Utrecht CS - ge
vonden hebt, ga je je na 
enige tijd toch afvragen of 
er misschien toch sprake 

is van een toevalligheid. 
Drie maanden later echter 
vind je dan weer hetzelfde 
kenmerk op een kantoor 
in Noordwijk en wordt 
er ook uit Venray een 
melding doorgegeven en 
dan mag je dus gerust 
aannemen dat het om een 
serieus kenmerk gaat! Zie 
tabel 2. 

Om de hierboven 
genoemde 'verborgen 
stipjes' goed zichtbaar te 
maken, moest een duide
lijk exemplaar gevonden. 
Tijdens het scannen (met 
een resolutie van 1200 
dpi) werd opeens een kort 
krasje zichtbaar tussen 
twee normale stippen van 
het oog van Hare Majes
teit. Waren we - denk aan 
Antonioni's film Blowup 
- bij toeval gestuit op een 
'moord' en was het krasje 
een 'lijk'? Was het een 
toevalligheid of was het 
echt? Bij het doorworste
len van de dubbele hang-
blokjes van 5X 0.39 euro 
met de portretcilinder W2 
dook nóg een exemplaar 
op. Na extra-nauwkeurig 
kijken vonden we nog 
een kenmerk dat op beide 
blokjes voorkwam en wel 
links van de '3' van '3g' in 
zegel I: twee groenblauwe 
stipjes. Als je ze eenmaal 
gezien hebt kun je ze 
daarna niet meer over het 
hoofd zien. 

Zie ook tabel 3. 

Hieronder- één streepje en 
tiuee stippen, moeilijk te 
umden, maar onmisken
baar aanwezig 
Op de linkerpo^mo een 
ajbeeldinfl van hetzelfde 
detoil, maar dan zonder 
de kenmerken van de ze^el 
hieronder. 
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'MOOI NEDERLAND' EN ANDERE RECENTE GELEGENHEiDSUITGIFTEN, 
GEDRUKT BIJ JOH. ENSCHEDÉ IN HAARLEM 

Alle hierna beschreven ze
gels zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé Security Prin
ting in 4- tot 6-kleuren-
offset op een Mitsubishi-
pers. Ze zijn voorzien van 
een L-vormige fosforbalk 
(eveneens in offset aange
bracht). Het drukvel heeft 
de gebruikelijke opmaak 
met bovenaan de Brun-
ner-balken, daaronder 
op de bovenrand en op 
de onderrand tussen de 
stroken enkele snijlijnen, 
in de vier hoeken twee 
haaks op elkaar staande. 
Op de zijranden tussen de 
blokken dubbele snijlij
nen; op de rechtervelrand 
paskruizen bovenaan, in 
het midden en onderaan. 
In de rechtervelrand ook 
onderin soms krabbels 
in het zwart ver rechts 
naast een zwart 'trapje' en 
daaronder een horizon
tale lijn. Op de uiterst 
linker- en rechterrand van 
het drukvel zien we een 
van boven naar beneden 
doorlopende fosfor-balk. 
De modelvellen zijn 
meestal zonder de ver
melding van een datum 
voor akkoord getekend. 
De gebruikte kleuren 
zijn geel (R120 onder 
een hoek van o graden), 
magenta (R120,15 
graden), cyaan (R120, 75 
graden) en zwart (R120, 
45 graden). De fosforbalk 
laat geen raster zien. 
De papierrichting is 
liggend, de drukrichting 
is B(oven). Het papier is 
niet-fosforescent offset-
papier van Tullis Russell. 
De gom is van het type 

C2. 

Mooi Nederland 2005 
prestigeboekje: 
Op het drukvel 3x5 
bladzijden met 'Mooi 
Nederland'. Eén drukvel 
met in de eerste kolom 
Boalserd en Amsterdam 
afwisselend onder elkaar, 
in de tweede kolom idem 
Papendrecht en Roer
mond, de derde kolom 
is blanco. Bij het tweede 
drukvel vinden we in de 
eerste kolom Nederland 
en Nijmegen om en om 
onder elkaar, in de tweede 
kolom idem maar dan 
Weesp en Rotterdam en 
in de derde kolom idem, 
maar dan Monnickendam 
en Goes. 
Op de rechtervelrand 
staan drie paskruizen. 

K^'*i 

29=2ïs; 

29S2KS 

Nijntje-zegels 2005 
prestigeboekje: 
Op een drukvel zien 

we 3x4 bladzijden met 
'Nijntje'-zegels. Op de 
rechtervelrand staan vier 
paskruizen. De bekende 
plaatfout met de gele punt 
in het oor zit in de eerste 
kolom van de eerste rij 
bladzijden. Dit kenmerk 
komt dan ook in één op 
de vier boekjes voor! 

Persoonlijke december-
zegels 2005: 
Op het drulcvel staan 
4x2 blokken. Op de 
rechtervelrand treffen 
we drie paskruizen aan 
en naast het trappetje 
paars gekrabbel. Behalve 
met de vier proceskleu-
ren (CMYK) is er ook 
gedrukt met donkerblauw 
(ongerasterd, 'Nederland 
2005'), paars (ongeras
terd, 29 cent plus randbe-
drukking) en zilverkleurig 
(onder een hoek van 45 
graden). 
Er zijn twee modelvellen: 
één met de 'vooringevul-
de'Harry-Potterafbeelding 
en één met een open vlak 
voor de persoonlijke in
vulling. Voor Harry Potter 
is magenta, cyaanblauw, 
geel en zwart gebruikt, 
met andere woorden: van 
de vier proceskleuren be
staan twee verschillende 
platen! 

Het artikelnummer is 
251362 en de barcode 
-h4450i. 

Mooi Nederland 2006: 
Op het drukvel staan 
4x5 blokken met 'Mooi 
Nederland'. Op de 
rechtervelrand treffen we 
drie paskruizen aan. De 
emissiedata, barcodes en 
artikelnummers zijn als 
volgt: Leiden (i februari 
2006, +45553, 260161); 
Sittard (3 februari 
2006, +45577, 260162); 
Vlieland (28 april 2006, 
+45591, 260163) fin 
Woudrichem (24 mei 
2006, +45614, 260164). 

Zomerzegels 2006: 
Op een en hetzelfde 
drukvel staan links twee 
kolommen van vijf blok
ken met de 'Aap, Noot, 
Mies'-zegels en rechts 
twee kolommen van 5 
blokken met de 'Wim, 
Zus, Jet'-zegels. Op de 
rechtervelrand staan drie 
paskruizen en naast het 
trappetje is wat gekrabbel 
te zien. Er is voor akkoord 
getekend op 18 januari 
2006. De artikelnummers 
zijn 260460 en 260466, 
de barcodes +45867 en 
+45881. 
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SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 
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BELGISCHE EMISSIES 
IN MEI 2006 

Op 15 mei a.s. ver
= schijnen in België de 
° volgende emissies: 
—  Rode Kruis 
s  Logo Belgica 
12  Vuurtorens 
i  Natuur (Noordzee
2 vissen). 

33i 
Rode Kruis 
Een blok met vijf toeslag
zegels van 0.52+0.12 euro 
wordt uitgegeven ten bate 
van het Belgische Rode 
Kruis. De zegels zijn ont
worpen door de Belgische 

striptekenaar Jan van der 
Veken. Het formaat van 
de blokken is gelijk aan 
dat van de blokken met 
tweemaal vijf, waarbij dan 
in dit geval de rechter
helft niet benut is voor 
zegels. Het zegelformaat 
is 40.2 bij 27.66 mm en 
de perforatiemaat is ii'/^ 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde van de zegels 
vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De blok
rand loopt links, boven en 
onder geheel door. Links 
op de onderrand van 
het blok is de product

barcode aangebracht. 

Belgica 
Er verschijnt verder een 
blok met tweemaal vijf 
zegels van 0.46 euro 

zonder prior met het logo 
van de Belgicatentoon
stelling die in novem
ber 2006 zal worden 
gehouden. Het ontwerp 
is van MVTM (Myriam 
Voz en Thierry Martin). 
Het zegelformaat is 24.0 
bij 27.66mm en de perfo
ratiemaat ii'/j (14 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). De lange 
zijde vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De blok
rand loopt links en rechts 
één gat door; boven en 
onder loopt de perforatie 
geheel door. Vermoedelijk 
is er getand met behulp 
van scheerperforaat. 
De cilinder omvat 
tweemaal vijf blok
ken met paneelnum
mers onder zegel g. 
Op de rechterrand van 
het blok is de product
barcode geplaatst. 

Week van de Zee 2006 
In het kader van de Week 
van de Zee (20 tot en 
met 28 mei a.s.) zullen 
in België (èn Nederland) 
de duinen, het strand en 
de zee centraal staan. 
In België verschijnen 
hiervoor 2 emissies: 
 'toeristische reeks', 
vier zegels (vuurtorens) 
 blok met vijf zegels 
(Noordzeevissen). 

Toeristische reeks 
Op 15 mei komen vier 
blokken uit met vijfmaal 
twee zegels van 0.46 
euro, zonder prior en 
met afbeeldingen van 
vuurtorens. De zegels zijn 
ontworpen en graveerd 
door Guillaume Broux. 
De zegels zijn in een com
binatie van enkelkleurige 
plaatdruk en vierkleuren 
rasterdiepdruk uitgevoerd 
op de eerste Goebelpers 
in Mechelen. Het formaat 
is 27.66 bij 40.2 mm, 
de perforatiemaat 11'/^ 
(16 tanden horizontaal, 
23 tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt cilinderomtrek. De 

perforatie loopt in alle 
velranden door. Op de 
rasterdiepdrukcilinders 
staan waarschijnlijk zes 
blokken, op de plaat
drukcilinder vermoedelijk 
twaalf blokken. Afgebeeld 
zijn de vuurtorens van 
Blankenberge, Heist, 
Nieuwpoort en Oost
ende. Technische en 
historische informatie 
over deze vuurtorens is 
te vinden op de website 
wvvw.vuurtorens.net 
Rechts op de velrand van 
het blok is de product
barcode geplaatst. 

Noordzeevissen 
Verder verschijnt er een 
blok met vijf nonprior 
zegels van 0.46 euro 
waarop zeevissen zijn 
afgebeeld. Het gaat om 
hondshaai, gewone 
rog, kabeljauw, pladijs 
en haring. De tekenaar 
René Hausman ontwierp 
de zegels en de  ken
nelijk noodzakelijke 
 jinishin^ touch resul
teerde in de medever
melding van MVTM. 
De Fransman Hausman 
werd op 21 februari 1936 
in Verviers geboren en 
tekende al enkele keren 
Belgische postzegels. 
Voorbeelden zijn 
'Reinaertde Vos' (1992) 
en het later bekroonde 
ontwerp van de Sint
Pauluspaarden (2002). 
De blokken zijn door de 
drukker waarschijnlijk 
in vier panelen (twee aan 
twee, têtebêche) op de 
cilinder geplaatst. De 
perforatie is vanuit de 
zegels naar de dichtstbij
zijnde rand doorgetrok
ken, zodat uitscheuren 
mogelijk wordt. Gezien 
de layout is er sprake 
van druk op de tweede 
Goebelpers van de Zegel
werkplaats in Mechelen, 
de pers die scheerperfo
raat kan aanbrengen. 
Rechts op de onderrand 
staat de productbarcode. 

De m de toenstische reeks o^cbeelde Bel^iscKc uuurtorens: u.l.n.r Blankenbcrge, Heist, Nieuujpoort en Oostende. 

http://wvvw.vuurtorens.net


Alles Mozart. 
Mozart. Schon der Name klingt wie Musik. Die Osterreichische Post würdigt den großen Komponisten 
mit mehreren Sondermarken: Im Janner erschien „Mozart in Wien"  und diese Marke ist Programm: 
Sie begleitet uns als Logo durch alle Festivals des Jubiläumsjahres. Im Sommer setzt die Post noch eines 
drauf: „Mozart in Salzburg" ist der Titel einer weiteren Markenausgabe zu Ehren des Genies. 
Und sogar auf der neuen Gemeinschaftsmarke mit China begegnen wir Mozart: In einer kleinen 
Wiedergabe der Partitur von „Le Nozze di Figaro". 
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WE BELLEN! 

Even bellen met je mo
bieltje of lekker sms-en. 
Het is zo gewoon, maar 
wist je dat we nog maar 
pas 125 jaar telefoneren 
in Nederland? In het 
Museum voor Communi-

1IOO J A H R E M I T T E L L A N D K A N A L ! 

EEN KANAAL OVER HET WATER 

Een tijdje geleden 
waren we in Duits
land op vakantie. 
Daar maakten we 
met een bootje 
een tochtje. Eerst 
gingen we door een 
hele grote sluis. De 
boot ging tientallen 
meters omhoog, wat 
prachtig was om te 
zien. Toen de boot 
verder voer gingen 
we door een breed 
kanaal. De kapitein 
vertelde ons dat we 
goed links en rechts 
moesten kijken. Tot 
onze grote verbazing 
zagen we dat het ka
naal een soort viaduct 
was. Onder ons zagen 
we andere boten. We 
bevonden ons op het 
Mittellandkanaal. In 
ons postzegelalbum 
zagen we het kanaal 
terug. Op de post
zegel kun je goed 

het kanaal zien en 
het viaducteffect. In 
1905 werd het besluit 
genomen om het ka
naal te gaan bouwen. 
Het moest 325 kilo
meter lang worden 
en van Bergeshövede 
naar Maagdenburg 
gaan. Een jaar later 
werd met de bouw 
begonnen. Na tien 
jaar was zo'n 150 ki
lometer gereed. Door 
de twee wereldoorlo
gen en de scheiding 
van Oost- en West-
Duitsland lagen de 
bouwwerkzaamhe
den telkens weer 
stil. Na de Duitse 
hereniging zijn ze 
weer begonnen met 
bouwen. Het kanaal 
is nog niet klaar. 
Als alles goed gaat 
wordt in 2008 ein
delijk Maagdenburg 
bereikt. 

FOUTJE! 
In de vorige Posthoorn 
stond een storende fout. 
De internationale jeugd-
postzegeltentoonstelling 
Belgica 2006 wordt niet 
gehouden in oktober, 
maar van 16 tot en met 
20 NOVEMBER. Noteer 
de juiste datum in je 
agenda! 

Redactie: De Goedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon: 0299 - 46 38 50 
M.m.v.: Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 0183-40 39 52 

catie kun je daar een spe
ciale tentoonstelling over 
zien. In 1881 waren er in 
Amsterdam 49 abonnees 
die met elkaar konden 
bellen. Ze moesten dat 
nog doen via een tele
foniste in een telefoon
centrale. Dat waren nog 

met de modernste ap
paratuur. Het Museum 
voor Communicatie vind 
je in de Zeestraat 82 in 
Den Haag. Voor meer 
informatie kun je terecht 
op de website van het 
museum: www.muscom. 
nl 

eens andere tijden. Op 
de tentoonstelling kun je 
zien hoe het telefoneren 
in de loop der jaren is 
veranderd. Er zijn prach
tige oude foto's te zien 
en verrassende reclames. 
Verder maak je kennis 

EEN PRIKJE OM TE BLIJVEN LOPEN 
Kinderverlamming 
is een nare ziekte 
die vroeger veel kin
deren trof De ziekte 
wordt ook wel polio 
genoemd. Als je 
het krijgt kun je niet 
meer lopen. Geluk
kig krijgen tegen
woordig de meeste 
kinderen in de rijke 
landen een prik. jo
nas Salk ontwikkelde 
in de jaren veertig van de 
vorige eeuw een middel 
tegen polio. Daardoor 
komt de ziekte daar bijna 
niet meer voor 51 landen 

werden in 2000 vrij van 
polio verklaard. Canada 
herdacht het begin van 
het anti-polio program
ma in 1955 met een post

zegel. Daarop zie je 
de silhouetten van 
vrolijk spelende kin
deren. Links onder 
liggen de speciale 
beugels die door 
polio verlamde 
kinderen vroeger 
kregen. Dankzij de 
prik zijn die niet 
meer nodig. Helaas 
komt polio nog 
wel voor in veel 

Afrikaanse en Aziatische 
landen. Nu maar hopen 
dat daar polio snel tot 
het verleden behoort. 

GROOT FEEST IN BURCERS'ZOO 

Massaal zijn jongens en 
meisjes in het weekend 
van 1 en 2 april naar 
Burgers' Zoo gekomen 
om de Dag van de 
Jeugdfllatelie te vieren. 
Het is langgeleden dat 
de belangstelling voor 
dit jaarlijkse evenement 
zo groot was. Alex van 
't Hooff, de directeur 
van Burgers'Zoo, 
heette iedereen van 
harte welkom en sprak 
over de passie voor 
het verzamelen van 
de bezoekers en zijn 
passie voor dieren. In 
de dierentuin was een 
puzzeltocht uitgezet , 
die de deelnemers wei 
naar de tentoonstellin_ 
terugleidde. In de mooie 
tentoonstellingsruimte 
waren leuke verzame
lingen te zien. Er waren 
niet alleen Nederlandse 
inzendingen te bekijken, 
maar ook Belgischeen 
zelfs Zuid-Afrikaanse. 
Je kon er ook snuffelen 
in de enorme voorraad 
zegels en poststukken 

van JFN en de Globe. Er Zoo bedankt voor een 
klonk geen onvertogen onvergetelijke Dag van 
woord. Iedereen genoot de Jeugdfllatelie! (de 
van een dagje dieren- prijswinnaars vind je 
tuinfilatelie. JFN, De in Postscriptum). 
Globe en Burgers' 
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Deze keer wil ik 
schrijven over onze 
mooie aarde. Want 
er zijn heel wat 
zegels te vinden met 
die wereldbol. Kijk 
in je eigen verzame
ling; je komt vast 
wel wat tegen. 

Een ronde bal? 
Onze aarde is hele
maal niet kogelrond. 
Hij wordt wel steeds 
zo afgebeeld. Eigen
lijk is de aarde aan 
de polen wat platter. 
Vroeger sprak men 
over een afgeplatte 
bol. 

Geen leven zonder 
zon 
Bij de aarde hoort die 
grote ster, de zon. 

Als die er niet was, 
was jij er ook niet. 
En zie je die kleine 
stip die om de aarde 
draait? Dat is de sa
telliet van de aarde, 
onze kleine maan. 
De maan draait om 
de aarde, dat weet 
je. En de aarde draait 
om de zon. 

De blauwe planeet 
Vanuit de ruimte lijkt 
onze aarde blauw. 
Daarom wordt hij 
wel "De blauwe 
planeet" genoemd. 
Er is ook nog een 
rode planeet: Mars. 
Net zoals de aarde 
heeft Mars gebieden 
met ijs. 

Met z'n allen 
Op deze zegel zie 
je de Olympische 
ringen afgebeeld. De 
Olympische Spelen 
is iets waaralle lan
den van de wereld 
aan mee kunnen 
doen. 

t»~ —n » f i i a y ^ g 
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De aarde op de 
kaart 
De aarde is een bol. 
Maar hoe laatje dat 
nu op een platte 
kaart zien? Dat pro
bleem losten de ge
leerden als volgt op. 
Ze maakten eerst 
een globe van kar
ton. Dat is een ver
kleinde ronde aarde. 
Daarna maakten ze 
het karton los en ze 
legden het plat. Zo
iets als een voetbal 
die je openknipt en 
plat legt. Nu konden 
ze de landen goed 
bekijken. 

nen van boven naar 
beneden. Alles aan 
de rechterkant van 

Engeland (Green
wich) heet: Ooster 
Lengte. Alles aan 
de linkerkant van En
geland (Greenwich) 
heet: Wester Lengte. 
Nu weetje ook waar 
Nederland ligt: op 
Noorder Breedte en 
Ooster Lengte. 

Lijnen op de kaart 
Zie je dat er allemaal 
lijnen op de wereld
bol staan? Die kom 
je buiten echt niet 
tegen! 
Die lijnen hebben de 
mensen bedacht. De 
lijn over het midden 
van de aarde heet: 
evenaar. 
Die gaat van links 
naar rechts. De 
bovenste helft heet: 
Noorder Breedte. De 
onderste helft heet: 
Zuider Breedte 

Oostelijk en 
westelijk 
En zo zijn er ook lij-

In een baan om de 
aarde 
Wat bedoelen 
mensen toch als ze 
zeggen:een baan 
om de aarde? Dat 
lees je hier. 
De aarde trekt 
dingen naar zich 
toe, dat heet aan
trekkingskracht. Een 
satelliet heeft een 
motor om van de 
aarde weg te kunnen 
vliegen. De satelliet 
vliegt precies over 
de route waar hij nèt 
niet teruggezogen 
wordt naar de aarde. 

En waar hij nèt niet 
te ver weg vliegt 
zodat hij niet meer 
terug kan komen. 
Op die plek is zijn 
baan om de aarde. 
Dat laten ze dan 
zien met een lijntje. 
Die weg is er natuur
lijk niet in het echt. 

Wereldvrede 
Op deze zegels 
zie je iets over de 
liefste wens van alle 
mensen: vrede. En 
de duif is daar het 
symbool van. Geen 
wonder dat daarvoor 
een afbeelding van 
de globe gebruikt 
wordt. 

ff^^gyininiiimiiiiii 
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Een andere wereld. 
Er zijn mensen die 
denken dat er ergens 
in het heelal nog 
een planeet is die op 
onze blauwe planeet 
lijkt. Wat voor post
zegels zouden ze 
daar hebben? Denk 
daar eens over, ik 
ben benieuwd naar 
je ideeën! 

(yvoe**-^ vXWv^ 
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'J) C/^yu^t^ twaalf 
Een taartpunt ten zuiden van Vaals 
Prentbriefkaarten zijn niet filatelistisch; toch trekken ze mij zeer 
aan. Het gaat mij niet om de beeldzijde, maar om de adreskant. je 
weet maar nooit of er nog een leuke frankering op zit of bijzondere 
stempels. Een tijdje terug kreeg ik een prentbriefkaart onder ogen 
met tekeningen van een Duitse, een Nederlandse en een Belgische 
postzegel. De vertaling van de Duitse tekst luidde: "Hartelijke groe
ten uit Duitsland, Holland, België en Neutraal Gebied". Ik vroeg me 
af wat dat neutrale gebied nou eigenlijk was. 

en het gebied rond Kelmis 
met zijn fabrieken zou een 
status aparte krijgen. Prui
sen en de Nederlanden 
moesten dit verder onder
ling maar uitvechten. 
De grenspalen vi/erden 
geplaatst en zo ontstond 
het Drielandenpunt van 
de Nederlanden, Pruisen 
en Neutraal Moresnet. In 
1830 brak in de zuidelijke 
Nederlanden de revolutie 

VlERL^NDERBL'CK 

Herzliche Grösse ÄU5 
DEüT5CHL^ND,H0LtóND,BEL(JIENund 

NEUTRAL ÓEBIET 

Vierlandenpunt 
Tijdens een korte vakantie 
in Limburg gingen we 
uiteraard ook even een 
kijkje nemen op het Drie
landenpunt. We reden in 
Vaals onder meer over 
de Viergrenzenweg. En 
toen ging er opeens een 
lichtje branden. Na veel 
gezoek en gevraag blijkt 
het Drielandenpunt een 
tijd lang een Vierlanden
punt te zijn geweest. Van 
1839 tot 1919 om precies 
te zijn. Dat vierde land 
was Moresnet, een kleine 
streek onder Vaals met 
een omstreden verleden. 
Na de val van Napoleon 
in 1815 moesten alle gren
zen min of meer herzien 
worden tijdens het 
Congres van Wenen. Zo 
ook tussen het Koninkrijk 
der Verenigde Nederlan
den (een samenvoeging 
van België en Nederland) 

en Pruisen (een van de 
landen die later opgingen 
in het Duitse Keizerrijk). 
Men werd het groten
deels eens op een klein 
gebied rond de stadjes 
Kelmis (La Calamine) en 
Moresnet na. Daar ligt de 
Altenberg met zijn zink-
groeve en zinkfabrieken. 
Al in de Romeinse tijd 
was deze groeve bekend. 
Zowel de Nederlanders 
ais de Pruisen hadden 

belang bij deze rijkdom
men en konden het over 
de verdeling van dat 
gebiedje van nog geen 4 
km^ niet eens worden. 

Grenspalen 
Met het grensverdrag van 
Aken werd in 1816 een ver
deling vastgesteld, waar 
maar weinig van terecht
kwam. Moresnet zou bij 
de Nederlanden komen, 
Neu-Moresnet bij Pruisen 

uit en delen van Zuid-Lim-
burg sloten zich aan bij 
het onafhankelijke België. 
Het gebied rondom Vaals 
hoorde daarbij. Zo ont
stond het Drielandenpunt 
België, Neutraal Moresnet 
en Pruisen. 
In 1839 sloten Nederland 
en België officieel vrede 
en Zuid-Limburg hoorde 
voortaan weer bij Neder
land. Omdat het probleem 
van de zinkmijnen in Kel
mis nog steeds niet was 
opgelost ontstond een 
Vierlandenpunt Neder
land, België, Pruisen en 
Moresnet. Na de Eerste 
Wereldoorlog maakt het 
Verdrag van Versaille een 
einde aan deze situatie. 
De zinkmijnen waren 
inmiddels uitgeput. Geld 
was er niet meer mee te 
verdienen en de kleine 
streek werd opgenomen 
in België. 

Postzegels 
Wat heeft die korte 
onafhankelijkheid nu op
geleverd? Het antwoord 
is: welvaart voor de 
ongeveer 3500 bewoners, 
een enorm spoorwegem
placement, de hoogste 
en de langste spoorbrug 
van België en de langste 
spoorwegtunnel van 
België. Verder nooit of
ficieel uitgegeven munten 
en een paar postzegels 
uit 1886 die alleen binnen 
het gebied Moresnet 
geldig waren gedurende 
enkele weken. Het restant 
werd overgedrukt met de 
tekst "Ausser cours ge
setzt". Men kon postaal 
wel van twee walletjes 
eten bij het verzenden 
van brieven. Naar België 
het binnenlandse tarief 
met Belgische postzegels 
gepost bij de Belgische 
postdienst en naar Prui
sen meteen Pruisische 
zegel. Naar andere 
bestemmingen koos men 
het goedkoopste buiten
landtarief En zo zie je 
maar weer dat zowel de 
politiek en de geschiede
nis met het verzamelen 
van postzegels, munten 
en prentbriefkaarten te 
maken hebben. 

Jan Bakker 

De illustraties bij dit 
artikel zijn afkomstig van de 
website van Cees Damen. 
Wie geïnteresseerd is in het 
onderwerp raden wij aan om 
eens een kijkje te nemen op 
de site. Er worden nog meer 
postzegels afgebeeld en je 
krijgt meer informatie over 
het postverkeer in Moresnet. 
De kaart die we je links nog 
laten zien is in 1907 ver
stuurd vanuit Hamburg naar 
een adres in Moresnet. We 
kunnen je de site van harte 
aanraden! Surf dus naar: 



POSTSCRIPTUM 
WAT VERZAMEL |E EIGENLIJK? 
Jeugdleider Toon van de StampKids Club heeft zijn 
leden (het zijn er inmiddels 700') gevraagd wat ze 
verzamelen We hebben twee reacties uitgekozen 

Hoi allemaal! 

Ik verzamel sport post
zegels Ik ben begonnen 
met postzegels te verza
melen toen ik 9 was Tot 
nu toe ga ik er nog altijd 
voor Waarom ik sport 
postzegels verzameP Ik 
vind sport gewoon super, 
vooral het wielrennen Ik 
ben een hevige fan van 
Tom Boonen en m het 
veldrijden Sven Nys In 
het tennis is Kim Klijsters 
de beste van de werelds 
Dit IS mijn thema, tot 
ziens 
Thomas Flamand 

Halloi 
Mijn naam is Sylvia, ik 
ben l o jaar ik woon in 

Culemborg Het thema 
dat ik spaar is Nederland 
Dieren vind ik echter ook 
heel leuk om te zien Ik 
verzamel postzegels, 
omdat ik eerst met wist 
wat ik moest verzamelen 
Ik dacht aan oude munt
jes maar nee, dat leek 
mij moeilijk om aan te 
komen Ik dacht toen aan 
postzegels en dat mocht 
ook van mijn ouders En 
toen bedacht ik dat mijn 
oma en mijn vriendin het 
ook spaarden en heb ik 
mijn oma gebeld om het 
te zeggen En nu heb 
ik er al een hele boel Ik 
schat een stuk of 300 
postzegels 
Groetjes, 
Sylvia 

DAG VAN DE 
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DE TOPPPERS VAN DE DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 

Tijdens de Dag van de Jeugdfilatelie zijn er altijd 
bijzondere prijzen te verdienen. De belangrijkste en 
hun winnaars zetten we hier voor jullie op een rij: 

Gouden medaille NBFV Jeugdgroep Turnhout 
 Gerrit de Vries 

wisselbokaal Jence Mulder 
 Dag van de 

Jeugdfilatelie bokaal KImberly de Lange 
 J.J. Jonkerbokaal De Postduif (Wijk bij Duurstede) 
 Themabeker )oan Groeneveld 
 Filamarathonbekers Wouter Meus, Ellen van 

Prijs NVTF 

WIST j E DAT... 

de Magere Brug in 
Amsterdam al m 1670 
werd gebouwd op ver
zoek van de steenrijke 
dames Mager' De twee 
zussen woonden tegen
over elkaar, elk aan een 
kant van de Amstel Door 
de houten loopbrug kon
den ze gemakkelijk bij el
kaar op visite gaan Echt 
gebeurd' Niet iedereen 
gelooft dat verhaal Zeker 
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was wel dat de oorspron
kelijke brug erg smal 
was, erg "mager" dus 
De nieuwe Magere Brug 
uit 1871 wordt 's avonds 
door duizenden lampjes 
verlicht en is erg in trek 
bij bruidsparen, toensten 
en fotografen. 

KAMELEN EN ANDERE 

POSTVOERTUICEN 

Daan Koelewijn houdt 
jullie op de hoogte van 
alle wetenswaardighe
den m de filatelie Hij 
heeft jullie al heel wat 
vertelt over bijzondere 
manieren van postver
voer De Zwitserse post 
gaf speciaal voor Daan 
een postzegel uit Naast 
het vliegtuig en de flets 
vinden we linksonder de 
postkameel. 

Een vriei ' ^ ^ 1 
van De Posthoo^i^^l 
veranderingen i r ^ ^ ^ l 
graag doorgevet^^B 
stratie van iaÊÊ^^^M 
Aria Sprangd^^^^H 
128, 4286 E ^ ^ ^ ^ l 
telefoon: O Q ^ ^ ^ ^ H 

^Hpabonnees 
^^■Iz ig ingen, 
^ H B ' ^ . €tc. 

^^I^dmini
^ ^ ^ B 
^ ^ ■ É Noord 
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PUZZEL MEI 2006 
^ ^ ■ M É p i t IS een puzzel voor 

^ ^ ^ p l l e jeugdige leden van 
^ ^ B O e Posthoorn Je 

■ w antvi'oorden moeten 
voor 15 juli 2006 binnen zijn bij 
de redactie De Goedemeent i 
1447 PT Purmerend 
Hier zijn de vragen 

1 Wie IS volgens Thomas de 
beste tennisster van de wereld^ 
2 Wie maakte een midde! tegen 
polio 
3 In welk jaar werd begonnen 
met de bouw van het Mittel 
landkanaaP 
4 Welke kleur heeft de planeet 
Mars^ 
5 Welk dier is het symbool voor 
de vrede^ 
6 Naast Pruisen (Duitsland) en 
België grensde Nederland enige 
tijd nog aan een vierde land 
welk^ 
7 Wie sloten er m 1839 officieel 
vrede^ 

^ M 
ANTWOORDEN 
PUZZEL 
DECEMBER 
2005 
De juiste NVPH 

nummers zijn 1298 1419 en 
1702 Na loting gaat er een MOOI 
Nederland velletje 2005 naar 
de heer 

J J van Moorten (Sas van Gent) 
Hartelijk gefeliciteerdl 

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

700 jongens en meisjes gingen je voor! De postzegelclub van JFN op 
internet: de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

http://www.stampkids.org


SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Aland 
Op 8 februari werd in 
Aland een Valentijnskaart 
uitgebracht met in het 
zegelbeeld een hart. De 
aanduiding 'Port betaald' 
is aangebracht in het Fins 
en in het Engels; naast 
het zegelbeeld is een 
priority-label afgedrukt. 
Het eerstedagstempel is 
hartvormig. 

Argentinië 
In de laatste maanden van 
2005 zijn vijf briefkaarten 
verschenen, elk met een 
bijzonder zegelbeeld van 
$0,75: 
• Betrekkingen tussen 
Argentinië en Bolivia; 
zegelbeeld vicuna (een 
lama-achtig zoogdier uit 
de Andes), illustraties: het 
weven van een hangmat, 
een cactusbloem, het 
Uyuni zoutmoeras en de 
Zevenkleuren-Heuvel (23 
september 2005); 
• De zaligverklaarde Juan 
Bautista Scalabrini (1839 -
1905); zegelbeeld portret, 
illustratie glas-in-lood
raam 'O.L.V. van de Im
migranten' en Scalabrini 
met een emigrantengezin 
(4 november 2005); 
• 50 jaar Filatelistisch 
centrum Catamarca: 
zegelbeeld St-Franciscus-
kerk, illustraties Paso de 
San Fransisco kathedraal 
'O.L.V. van de Vallei', 
postmerken van Catamar
ca (11 november 2005); 
• 70 jaar DAIA, organisatie 
van Argentijns-Israëlische 
verenigingen; illustra
tie Wetstafels (de Tien 
Geboden), illustraties 
Davidsster, betoging voor 
het aannemen van de anti-
disciminatiewet in 1987, 
citaat van Albert Einstein 
uit 1954 (9 december 
2005); 
• Het proces tegen de mi-
htaire junta's; zegelbeeld 
embleem van de 'Dwaze 
Moeders', illustraties 

= uittreksel uit het rapport 
° van de 'Commissie voor 
— Verdwenen Personen', 
s omslag van 'Nooit meer' 
\^ (30 december 2005). 

2 De eerste Argentijnse 
2: postwaardestukken van 

~TTT 2006 waren ook weer 
3 4 2 ''"s'^^arten met een 

bijzonder zegelbeeld van 
$0,75: 
• Rekenkamer (15 februa
ri 2006); 
• Christus van Santa Cruz 

(3 maart 2006). 

China (Taiwan) 
Op 20 maart 2006 werden 
twee nieuwe envelop
pen uitgebracht voor 
aangetekende zendingen 
binnenland. Beide enve
loppen worden verkocht 
voor NT$ 26, hoewel de 
zegelbeelden (ondeend 
aan bestaande postzegels) 
een lagere waardeaandui
ding hebben. De eerste 
envelop (liggend formaat, 
105 X 222 mm) heeft het 
zegelbeeld 'Pterois uolitans' 
uit de koraalvissenserie 
van 2005. De tweede 
envelop (staand formaat, 
222 X 105 mm) heeft het 
zegelbeeld 'Baby in de 
rivier' uit de reeks 'Klas
sieke Chinese romans' 
van 2005. 

Op 28 april 2006 werden 
twee vergelijkbare enve
loppen uitgebracht, maar 
dan voor expreszen
dingen binnenland. De 
'liggende' envelop heeft 
het zegelbeeld Forcipî er 
jlavissimus uit de koraal
vissenserie van 2005 en 
de 'staande' envelop het 

zegelbeeld 'Stenen Aap' 
uit de reeks 'Klassieke 
Chinese romans' van 
2005. Deze enveloppen 
kosten NT$ 13 per stuk. 

Duitsland 
De stad Dresden werd 
in de Tweede Wereld
oorlog vrijwel compleet 
verwoest, maar in de 
decennia daarna zijn de 
voornaamste gebouwen 
gerestaureerd of her
bouwd. Ter gelegenheid 
van het 8oo-jarig bestaan 
van de stad werd op 2 
maart 2006 een PlusBnef 
(formaat C6) uitgegeven 
met het zegelbeeld 55 
c 'Herinwijding van de 
Frauenkirche'. Links op 
de envelop ziet men het 
silhouet van Dresden, met 
de Frauenkirche, het Neues 
Standehaus, de Kathedraal 
van de H. Drie-eenheid, 
het Residenz-Schloss, de 
Zwinger en de Semper-
Opera. Verkoopprijs 65 
eurocent. Deze envelop 
is ook verkrijgbaar in 
het formaat DL, met en 
zonder venster. 

Op 2, 3 en 4 maart 

2006 vond de Interna
tionale Postzegelbeurs 
in München plaats. De 
gelegenheidsenvelop 
(C6) is voorzien van het 
zegelbeeld 55 c. '1200 jaar 
Ingolstadt'. Links staan 
het beurslogo en foto's 
van bekende Beierse 
gebouwen: het Rathaus in 
Augsburg, Bauaria en de 
Residenz in München en 
de Mangturm in Lindau. 
Verkoopprijs 65 eurocent. 

Nieuwe postwaardestuk
ken met zegelbeelden 
uit de reeks permanente 
frankeerzegels 'Bloemen': 
• Een PlusKarte met 45 
eurocent 'Margriet' en 20 
eurocent 'Afrikaantje', het 
Europese briefkaarttarief 
van 65 eurocent. Links 
naast de zegelbeelden 
is een luchtpostetiket 
afgedrukt; 
• Een Plusbrief met 90 eu
rocent 'Narcis', formaat 
DL met venster. 

Het zegelbeeld go cent 
'Narcis' is ook gebruikt 
op de envelop van een 
mailing van Deutsche Post 
Philatelie. Deze envelop is 
voorzien van de typogra
fische (voor)afstempeling 
Deutsche Post - Weiden i.d. 
Op/- Philatelie - 92637 met 
datum/tijd '23.02.06-18'. 
Zoals ik al eerder schreef, 
zijn dergelijke enveloppen 

(die te beschouwen zijn 
als particuliere uitgiften) 
bij Duitse verzamelaars 
zeer gewild. Dat geldt ook 
voor de zeer grote envelop 
(formaat C4) van een mai
ling uit oktober 2005, met 
zegelbeeld 144-1-56 cent 
'Zeilschip Deutschland'. 
De Duitse modeketen 
Takko heeft in februari 
2006 een Valentijnskaart 
laten maken, die gratis 
in de filialen verkrijg
baar was. Als zegelbeeld 
kreeg deze kaart de 45 c 
'Margriet'. Het bijzondere 
is, dat Takko aan Deutsche 
Post alleen de verzend
kosten van de werkelijk 
verstuurde kaarten hoeft 
te vergoeden. Om dat 
aantal te kunnen bepalen, 
is de kaart voorzien van 
een aD-Matrix-Code 
boven de adresregels; in 
het sorteerproces van de 
post worden de kaarten 
daardoor automatisch 
opgemerkt en geteld. 
Voor zover ik weet was de 
volgende briefkaart nog 
niet gemeld: een PlusKarte 
met zegelbeeld 0.45 euro 
Tonninger Packhaus. 

Esriand 
Schaakgrootmeester Paul 
Keres (1916-1975) staat 
afgebeeld op briefkaart 
nummer 30. In het zegel
beeld ('Port betaald we
reldwijd') is een loper te 



zien. De kaart verscheen 
op 5 januari 2006; er werd 
een eerstedagstempel ge
bruikt met een konings
kroon. 

Israël 
Twee lezers hebben mij 
erop gewezen dat het bij 
de Israelische envelop die 
ik in maart toonde, om 
een oude uitgifte gaat. 
Hij maakt deel uit van een 
serie van vier enveloppen 
uit ig94(!) met als onder
werp de vier seizoenen. 
In dezelfde uitvoering 
zijn voorgefrankeerde 
briefkaarten uitgegeven, 
zogenaamde 'inuitation 
reply cards'. 

Moldavië 
Envelop 10/2005 is uitge
bracht ter herdenking van 
A. Stuart (1842-1917), de 
eerste directeur van het 
Zemstvei Museum in de 
hoofdstad Chisinau. Op 
de linkervoorzijde van de 
envelop is het museum
gebouw te zien, een ar
chitectonisch monument. 

Slovenië 
In december 2005 ont
vingen abonnees van de 
Sloveense filatelistische 
dienst de volgende post-
waardestukken: 
Envelop waardeaan
duiding 'A'; zegelbeeld 
gezicht op de stad Celje, 

I illustratie stadswapen. 
Hetzelfde wapen is af
gedrukt op het meegele
verde vel postpapier; 
Briefkaart waardeaan
duiding'A'; zegelbeeld 
brandkraan met aange
koppelde slangen; 
Briefkaart Posthoorn 'A', 
postzegeltentoonstelling 
FIRAMLA 05; illustratie 
vis; 
Briefkaart Posthoorn 'A', 
postzegeltentoonstel
ling; illustratie ijzeren 
raamrooster. 

Tsjechië 
j De berichtgeving over 

Tsjechische postwaarde-
I stukken blijft fragmen-
I tarisch. Hier volgt weer 

een aantal briefkaarten 
uit 2005, die ik nog niet 
eerder gemeld heb. 
• 7.50 k. Cijfer blauw, 800 
jaar Hrusice, geboorte
dorp van schilder Josef 
Lada; illustratie schilderij 
van Lada en gemeentewa-
pen (22 juni 2005); 
• 7.50 k. Cijfer blauw, de 
grootste Tsjech, 650 jaar 
kroning van Karel IV tot 
Rooms keizer; illustratie 
herdenkingspenning en 
embleem van verzame-
laarsbeurs in Praag (16 
september 2005); 

j • 7.50 k. Cijfer blauw, 
I 80 jaar geleden eerste 

Dag van de Tsjechi
sche filatelisten, eerste 

postzegeltentoonstelling 
in Jindrichuv Hradec, 
bezoek van president T.G. 
Masaryk aan de tentoon
stelling; illustratie kasteel 
van Jindrichuv Hradec, 
wapen van de adellijke 
familie Rosenberg (26 
september 2005); 
• 9 k. Cijfer groen, 120 
jaar bosbouwschool in 
Pisek; illustratie stadsge
zicht (22 juni 2005); 
• 9 k. Cijfer groen, 
Postzegelbeurs Riccione; 
illustratie postrijders in 
uniform (26 augustus 
2005); 
• 9 k. Cijfer groen, 
Postzegelbeurs Berlijn; 
illustratie dames bij 
brievenbus (8 september 
2005); 
• 9 k. Cijfer groen, 
Postzegelbeurs Keulen; 
illustratie postmees
ter Arnost Tuvor van 
Mnichovo Hradiste (22 
september 2005). 

De Tsjechische Republiek 
heeft als waarnemer 
zitting in de Internatio
nale Organisatie van 
Franssprekende landen, 
de Organisation Interna
tionale de la Francophonie. 
Aan deze organisatie 
werd op 2 maart 2006 een 
briefkaart gewijd, met in 
het zegelbeeld een portret 
van Leopold Sédar Seng-
hor. Senghor (1906-2001) 

was één van de oprichters 
van de organisatie en pre-

' sident van de Republiek 
Senegal. 

Vaticaan 
Het uitgifteprogramma 
voor 2006 bevat twee 
postwaardestukken: een 
briefkaart ter gelegenheid 
van 75 jaar Radio Vaticana 
en een luchtpostblad voor 
de veertigste verjaardag 
van de USFI, de bond van 
de Italiaanse filatelisti
sche pers. 

VR China (Hongkong) 
Geïllustreerde brieflaar-
ten nummers 13 en 14 

I vestigen de aandacht op 
de Oost-Aziatische Spelen 
die in 2009 in Hongkong 

I gehouden zullen worden. 
De illustratie van kaart 13 
(zegelbeeld en beeld-
zijde) is samengesteld 
uit fragmenten van foto's 
van atletiekbanen, de 
illustratie van kaart 14 uit 
fragmenten van foto's van 
wedstrijdzwembaden. 
Uitgiftedatum 6 novem
ber 2005. 

Geïllustreerde brief
kaarten nummers 15 en 
16 werden uitgebracht 
ter gelegenheid van de 6e 
Wereldhandelsconferen
tie in 2005. De illustraties 
zijn letters, die samen
gesteld zijn uit foto's van 

Hong Kong. Op kaart 15 
j staat'WTO'voor'World 

Trade Organisation' en 
1 op kaart 16 'HK' voor 

'Honfl Kon '̂ (13 december 
i 2005). 

Alle vier deze kaarten zijn 
voorgefrankeerd voor 
verzending per luchtpost 

I over de gehele wereld. 
Opmerkelijk is de tekst 
onder het zegelbeeld 
(Chinees en Engels), die 
erop wijst dat de zegel-

j beelden niet gebruikt 
mogen worden voor de 
frankering van andere 
postzendingen. 

Zuid-Afrika 
In Zuid-Afrika werd 
in november 2005 een 
campagne gehouden ter 
bestrijding van geweld te
gen vrouwen en kinderen. 
Ter gelegenheid daarvan 
was vanaf 25 november 
2005 een briefkaart 
verkrijgbaar. Het was de 
bedoeling dat men de 
kaart ondertekende en 
opstuurde als een teken 

j van solidariteit met de ac-
1 tie. Hoewel de briefkaart 

via sommige postkanto
ren verspreid werd, gaat 
het met om een officiële 
uitgifte. 
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NEDERUND 

Rembrandtboekje 
op 15 juli aanstaande 
Sinds icort geeft TPGPost 
iets eerder aan wanneer 
er prestigeboelqes zullen 
verschijnen. Er is althans 
nu al bekendgemaakt dat 
op 15 juü prestigeboekje 
nummer 11 zal verschij
nen. Wat er aan zegels 
in zit, mogen we nog 
niet weten. Vermoedelijk 
de tien zegels van 0.3g 
euro van de Rembrandt
serie. Hopelijk kan ik 
binnenkort ook de twee 
dit najaar te verschijnen 
boekjes melden. 

BELGIË 

Feest van de postzegel 
België viert al sinds 
1957 de uitgifte Dag 
van de Postzegel. De 
nieuwe naam Feest van 
de Postzegel (in navolging 
van Frankrijk?) wil deze 
traditie versterken. Op 
de op 20 maart ver
schenen zegel zien we 
in woord en beeld 'een 
glimlach onder woor
den'. De zegels zijn in 
een boekje verkrijgbaar; 
tienmaal 'Prior'(= 52 c). 

Het Belgische boekje 'Feest 
van de Postzegel'. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Voor de luijnliefhebbcrs 

Een van de mer Argentijnse uiynboeiges. 

Om Argentinië als wijn
land te promoten, kwam 
de post op 3 maart met 
een viertal boekjes waarin 
aandacht wordt geschon
ken aan Argentijnse 
wijnen en wijngebieden. 
Het zijn kleine prestige
boekjes en ze bevatten 
steeds één velletje met 
twee zegels en verder veel 
informatie over de wijnen 
en wijnroutes in het 
gebied van de Rio Negro 
en in de streken rond 
Saitfl, San Juan en Mendozo. 
De boekjes kosten $4 per 
stuk, de nominale waarde 
van de twee zegels. 

Azoren 
Jaarpakket als boekje 
Zoals zoveel andere lan
den, had ook Azoren de 
gewoonte op het eind van 
het jaar een jaarpakket uit 
te brengen met alle in dat 
'jaar verschenen uitgiften. 
Men is een nieuwe weg 
ingeslagen en heeft nu 
het jaarboekje gecreëerd. 
Het is een prestigeboekje 
met alle series en velletjes 
van 2005. Het boelcje 
ibevat bovendien een ge
nummerde kleurenproef 
van de Europazegels en 
 zoals normaal bij presti
geboekjes  veel informa
tie in woord en beeld. 

e zijn in een oplage van 
ito.000 stuks vervaardigd 
'bij Joh. Enschedé. 
Als loftuiting kan ik er 
bovendien aan toevoegen 
dat de koper exact de 
nominale waarde van de 
zegels betaalt: 6.37 euro. 

Canada 
Verjaardagsboekje 
Omdat kleurige bal
lonnen de feestvreugde 
alleen maar kunnen ver
hogen, kwam Canada Post 
op 3 april met een boekje 
met zes ballonnenzegels. 
De zegels kosten 51 c . 

het binnenlandse tarief 
voor brieven. 

■grar 
i $306 

* Ctkbni t Ccitbrcz 

Het Canadese uerjaardags
boek)c. 

McClelland & Stewart: 
igo620o6 
De Canadese uitgeverij 
McClelland & Stewart 
heeft een centrale rol 
gespeeld bij de vor
ming van de cultuur en 
identiteit van het land. 
Van vrijwel alle grote 
Canadese auteurs werd er 
werk gepubliceerd. Het 
honderdjarig bestaan van 
dit instituut leverde op 26 
april een postzegel van 
51 c. op, die uitsluitend 
verkrijgbaar is in een 
boekje met acht van deze 
zegels. Op de zegel dui
ken een paard en een wa
genmenner uit een boek 
op, het drukkersmerk van 
de uitgeverij. Aardig be
dacht is de kleur grijs van 
de zegel (een link naar 
begin vorige eeuw) en het 
boek dat ook iets van een 
notebook heeft. 

Cultuurhistorisch museum 
Het Canadian Museum of 
Cimlization in Gatineau, 
Quebec trekt meer dan 

1,4 miljoen bezoekers 
per jaar. Het ontstaan 
van het museum dateert 
uit 1856  lang voordat 
Canada een land was  en 
het is uitgegroeid tot een 
attractief park waarin ook 
een IMAXtheater, een 
kindermuseum en het 
Canadese Postmuseum(!) 
zijn ondergebracht. 
De honderdvijftigste ver
jaardag van het museum 
is natuurlijk wel een 
postzegel waard: ook nu 
weer in een boekje. Het 
bevat acht zegels van 89 c. 
(tarief voor post naar de 
Verenigde Staten). Wie 
meer over het museum 
wil weten: ga naar 
u)U)U),cimli2ation.ca. 

De zegel in het museumboekje 
laat onder meer een oud mas

ker zien, e'en uan de oudste 
voorwerpen uit de collectie 

Filmsterren in uier boekjes 
Al generaties lang maken 
Canadese acteurs en 
actrices het in Hollywood. 
Hoog tijd dus om daar 
ook eens wat zegels aan 
te wijden. Op 26 mei 
verschijnt er daarom een 
serie van vier 51centze
gels met afbeeldingen van 
Canadese sterren. Op het 
moment dat ik dit schrijf 
(eind maart) is er nog 
maar één naam bekend
gemaakt. Het is de ac
trice Fay Wray die in 1933 
schitterde in Kmg Kong. 
De zegels zijn verkrijg
baar in velletjes van vier. 
Daarnaast krijgt elke ster 
ook een eigen boekje. De 
vier boekjes hebben elk 
acht zegels van 51 c. 

Aquarium 
Het aquarium van Van
couver bestaat vijftig jaar. 
Ook dat wordt gevierd 
met een postzegel in een 
boekje. Om het educa
tieve karakter van het 
aquarium te benadruk
ken staat op de zegel 

Kajtje van het boekje met de 
octrice Fai) Wray. 

een kind afgebeeld dat 
gefascineerd een beluga 
achter glas gadeslaat. Het 
boekje bevat tien van deze 
51centzegels. 

Kajtje van het aquarium
boekje van Canada. 

Duitsland 
Oberes Rheintal 
Het Duitse Oberes Rheintal 
is rijk gezegend met cul
turele rijkdom. Gevoegd 
bij het feit dat ook de 
fauna en flora er bijzon
der zijn, was dit voor 
de UNESCO voldoende 
reden dit gebied op de 
lijst van werelderfgoe
deren te plaatsen. Een 
eigen postzegel is daarom 
evenmin misplaatst. En 
op 4 mei verscheen er een 
boekje met tien van deze 
55centzegels. 
Later dit jaar  op 5 okto
ber  komt er ook nog een 



boekje 'Vierjaargetijden' 
met twintig zegels van 
55c uit. 

Frankrijk 
Tradities m Frankrijk 
Sinds 2003 versciiijnen 
er in Frankrijl< jaarlijlcs 
twee boekiuerken (im
mers, nog groter dan een 
normaal prestigeboekje) 
met aquarellen en tekst, 
waarmee men een reis 
maakt door de geschie
denis, de cultuur en de 
tradities van het land. 
Het boek bevat ook tien 
velletjes met steeds één 
zegel (nu 53 c) . Die ze
gels zijn overigens ook in 
één velletje verkrijgbaar. 
In totaal komen er tien 
van zulke uitgiften, zodat 
de serie van tien boeken 
volgend jaar voltooid zal 
zijn. Hoewel de nominale 
waarde van de zegels in 
het boek slechts 5.30 euro 
bedraagt, is de verkoop
prijs van het geheel ig 
euro. 
Het motto van het in 
maart verschenen boek 
is La France a uiure en de 
veertig(!) pagina's met 
informatie gaan onder 
meer over de keuken van 
bepaalde streken, over de 
producten (fruit, Roque
fort, olijfolie), het vee in 
berggebieden, de Adanti-
sche kust, carnaval... 

beschreven vel van tien 
zegels te kopen. 

Prettige vakantie 
Deze maand zal er een 
Bonnes Vacances-boekje 
verschijnen. Vrijwel zeker 
bevat het boekje tien post
zegels van 53 c. 

Israël 
Geeister 
De vorig jaar op 26 juli in 
Israël verschenen post
zegel met een afbeelding 
van een geeister (volledi
ge naam: Gagea Commuta-
te, behorend tot de leliefa
milie) blijkt later dat jaar 
(30 november) ook in een 
boekje terechtgekomen te 
zijn. Het bevat twintig van 
deze zelfklevende zegels 
van NIS 1.20. 

Italië 
Tentoonstelling 
Op de eerste dag van een 

Voorzijde uan het Italiaanse 
boekje. 

l'oUvuT «st tuurbrt 
% ät.3. 

i^ ^trojithbrturt. 

Een bladzijde met tekst en illustratie uit het Franse reuzenboekje. 

Nieuwe tekst op automaat
boekje 
Sinds 25 maart is het 
Franse automaatboekje 
met tien Mariannezegels 
voorzien van een aanspo
ring om het hierboven 

postzegeltentoonstel
ling (9 tot 16 februari) 
die in het teken stond 
van de filatelie ten tijde 
van het koninkrijk Italië 
(tot 1946) verscheen een 
postzegel van 0.60 euro 

IA FKANCC A YlYm. IA FRANCt A VtVKF. 10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
X VALIDITÉ 
PERMANENTE 
quell« que loic l'ivoluuon 
du urif pour unt lettre 
jusqu'a 20g 

Nieuuie omslag van Frans automaatboekje. 

met afbeeldingen van vier 
'koninklijke' postzegels 
uit dat tijdperk. Het 
evenement vond plaats in 
het Palazzo di Montecitorio 
te Rome. 
Vier van deze postzegels 
waren ook verkrijgbaar in 
een boekje. 

Madeira 
Jaarpakket als boekje 
Ook dit Portugese eiland 
in de Atlantische Oceaan 
komt - net als de Azoren 
- met een prestigeboekje 
als jaarpakket. Zie voor 
verdere informatie onder 
Azoren. 

Monaco 
Grimaldi 
Op 6 april gaf Monaco 
een boekje uit met tien ze
gels zonder waarde-aan
duiding (tarief zone A: 
55 c.) meteen afbeelding 
van het wapen van de 
Grimaldi's. 

Montenegro 
Europa 2005 en 2006 
Hoewel Montenegro 
(nog) geen autonome 
staat is, is het wat de post 
betreft al geheel zelfstan
dig, compleet met het 
UPU-lidmaatschap. De 
eerste officiële perma
nente serie verscheen op 
15 december 2005. Vanaf 
dezelfde datum zijn in 
Montenegro de zegels 
die het samen met Servië 
uitgaf niet meer geldig. 
Spoedig komt ook Servië 
met alleen de aandui
ding Srbije op de zegels. 
Hoewel Montenegro op i 
mei nog een referendum 
te wachten staat, hebben 
de Serviërs geen moeite 
met een aanstaande 
scheiding. 
Voor de filatelisten zijn 
dit interessante ontwik
kelingen. Montenegro in
formeerde de wereld over 
de genoemde permanente 
serie en over een in januari 
verschenen serie '50 Jaar 
CEPT', maar werkte in het 
geheim eveneens aan een 
Europa 2005-uitgifte. Het 
was echt top-secret en voor 
vrijwel iedereen toverde de 
post van Montenegro een 
konijn uit de hoge hoed 
door op 30 december met 
twee zegels Europa 2005 te 
komen. Helaas waren de 
zegels kort na uitgifte al 
nergens meer te vinden. 
Het verhaal gaat dat een 
buitenlandse handelaar 
80 tot 90% van de oplage 
had gekocht. Niet zo fraai 
natuurlijk! 
De twee zegels versche
nen in een mini-velletje: 
0.50 en 0.25, met afbeel
dingen van wat smakelij

ke vlees- en visgerechten. 
Passend bij het thema van 
de Europazegels van dat 
jaar: gastronomie. Het 
velletje is ook uitgegeven 
in een boekje. In totaal 
zijn er 5.000 boekjes 
vervaardigd. 
De lage nominale waarde 
maakte het opkopen 
aantrekkelijk. Het nare 
gevolg is wel dat de 
verzamelaar nu flink in 
de buidel moet tasten om 
zo'n boekje of het velletje 
te verkrijgen. 
Intussen is op 27 april 

Drie dagen later volgde 
een boekje met vijf Valen-
tijnzegels van 1.30 z. Op 
de zegel staat een rode 
appel met een uitge
sneden hart en de tekst 
Kochom Cie oftewel 'Ik hou 

Spanje 
Boekjes met honderd zegels 
De Spaanse post komt dit 
jaar met een serie postze
gels 'Flora en Fauna' in 
een soort chequeboekjes 
(talonario) van honderd 
zelfklevende zegels. Er is 

gastronomtja — gastronomy 

Het onverwachte eerste boeicje van Montenegro. 

alweer een boekje met 
Europazegels uitgegeven. 
Nadere informatie hier
over heb ik nog niet kun
nen bemachtigen. Wordt 
dus vervolgd. Nog later 
dit jaar - op 3 november 
- volgt een boekje met 
zegels ter gelegenheid 
van de tweehonderdste 
geboortedag van Ivo Vizin 
(beroemde zeezeiler). 

Polen Przemysl 
Lokale boekjes 
Ook dit jaar komt het 
postkantoor van het 
Poolse Przemysl weer met 
eigen boekjes. Er zijn er 
inmiddels twee versche
nen. Het gaat om kleine 
oplagen - 500 boekjes 
- en de zegels worden 
met de hand uit vellen 
gescheurd. 
Op 7 februari verscheen 
een boekje met viermaal 
de zegel van de Olympi
sche Winterspelen (2.40 
z.) plus vier vignetten 
met tekst over de Poolse 
deelnemers. 

al een viertal verschenen. 
Op I februari ging het ta
riefvoor een (langzame) 
standaardbrief van 28 
naar 29c. Hieronder een 
volledig overzicht: 

20-01: iooxo.28 anjer; 
01-02: lOOxA (0.29) mus; 
01-04: iooxo.38 para-
dijsvogel en iooxo.29 
jilguero (vink); 
05-07: iooxo.20 
tulpenboom en iooxo.29 
sijsje; 
04-10: iooxo.29 narcis en 
iooxo.29 zwaluw. 

Zuid-Afrika 
Big Five 
De trots van vele Zuid-
Afrikanen zijn de vijf 
grote wilde (lieren: 
leeuw, olifant, luipaard, 
neushoorn en buffel. Ze 
zijn dan ook op talloze 
zegels (en in boekjes) van 
het land te vinden. Op 24 
februari verscheen er een 
nieuwe serie postzegels 
met deze vijf groothe
den. Ze zijn uitsluitend 

in boekjes 
verkrijgbaar. De 
inhoud ervan = 
bestaat uit twee- ° 
maal de serie. — 
Ze zijn vooral s 
bedoeld voor ^ 
toeristen. De ^ 
waarde-aandui- 2 
ding is Airmail = 
Postcard (3.65 T T I " rand). 34} 

I Het nieuwe Zuid-
D_J Afrikaanse boekje 

metdeiüilde 
dieren. 



LUCHTPOST ONDER INVLOED VAN 
OORLOGSOMSTANDIGHEDEN 

1. Luchtlijn Napels-Bandoeng, augustus igsg-mei 1940 
D O O R H A N S E. A I T I N K , E N S C H E D E 

Op zondag 27 augustus 1939 
zond de secretarisgeneraal van 
de Commission Internationale de 
Navigation Aénenne (CINAJ in 
Panjs, Albert Roper, het volgende 
telegram aan de Nederlandse 
ministervan Buitenlandse Za
ken, mr E N van KlefFens 

DECIARBE ZONE INTERDITE 
SURVOI PORTION TERRITOIRE 
FRANCAIS EST LIGNE CALAIS PARIS 
LYON MARSEILLE 
('verklaar verboden zone voor 
vluchten boven deel van het 
Franse grondgebied is de liin 
Calais, Parijs, Lyon, Marseille') 

Op dezelfde dag stuurde 
Albert Roper, als vervolg op 
het telegram, een brief met 
een uitgebreide verklaring naar 
de Nederlandse ministervan 
Buitenlandse Zaken Hij deelde 
mee dat de Franse regenng op 
26 augustus het volgende besluit 
had genomen 

Artikel v. 
Er wordt verklaard dat het 
verboden is te vliegen boven dat 
deel van het Franse moederland, 
dat IS gelegen ten oosten van de te 
passeren lijn CalaisSaintInglevert, 
ParisLe Bourget, LyonBron, Mar
seilleMarignane, de landing en het 
vertrek vanaf deze vliegvelden is 
toegestaan. 

Artikel 2: 
Het vorengenoemde besluit wordt 
van kracht op 2j augustus ig^g 
om negen uur 

Van dit besluit werden door 
Buitenlandse Zaken ook de KLM 
en de minister van Waterstaat op 
de hoogte gesteld 
Op donderdag 31 augustus 

o 1939 vertrok de PHARB Buizerd 
° over de zomerroute via Leipzig 
■̂  en Boedapest en Athene naar 
Z NederlandsIndie De Buizerd 
^ arriveerde op woensdag 6 sep
3 tember in Bandoeng De totale 
" vliegtijd bedroeg 55 uur en 40 
i minuten Op vnjdag 1 septem
"" ber werd het Duitse luchtruim 

1ÄA ê^^ '° '^" ^" moesten de KLM
J l O vliegtuigen via Frankrijk gaan 

vliegen Op vrijdag 1 september 
1939 verzond de directeur van 
de luchtvaartdienst het volgende 
telegram. 

In het nu volgende artikel  het eerste van een 

tweeluik  besteedt Hans E. Aitink aandacht aan de 

wederwaardigheden van de KLMluchtlijn van Nederland 

naar NederlandsIndië in de periode tussen augustus 1939 

en eind mei 1940. De auteur draagt daarbij een aantal 

nieuwe en interessante feiten aan. 

LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS 
ATTACHANT GRAND PRIXAUX 
MAINTIEN LIAISON AERIENNE AVEC 
INDES NEERLANDAISES PRIERE ME 
FAIRE CONNAITRE SI LES AVIONS 
DU SERVICE AMSTERDAM BATAVIA 
POURRONT ALLER SANS RENCON 
TRER DIFFICULTES, EN TENANT 
COMPTE ZONE INTERDITE VIA 
PARIS ET MARSEILLE VERS NAPLES 
C EST A DIRE ROUTE HABITUELLE 
DE LHIVER STOP 
KLM AIMERAIT DIRICER PREMIER 
AVION PAR CETTE ROUTE SAMEDI 
DEUX SEPTEMBRE ET PUIS TOUS 
LES MARDIJEUDI ET SAMEDI 

VANDERPALS 
DIRECTEUR AERONAUTIQUE CIVILE 

Vertaald 'De Nederlandse rege
nng stelt grote pnjs op handha
ving van de luchtverbinding met 

NederlandsIndie. Verzoek u mij 
te laten weten of de vliegtuigen 
van de verbinding Amsterdam
Batavia kunnen vliegen zonder 
moeilijkheden te ondervinden, 
rekening houdend met de verbo
den zone via Parijs en Marseille 
naar Napels, het is te zeggen de 
gebruikelijke winterroute stop 
KLM zou graag het eerste 
vliegtuig via deze route leiden 
zaterdag twee september en ver
volgens elke dinsdag, donderdag 
en zaterdag 

Van der Pais 
directeur luchtvaartdienst' 

De toestemming voor het 
vliegen over deze route naar Ne
derlandsIndie was op zaterdag 2 
september nog met afgekomen 
De luchtpost werd op 2 sep

tember meegegeven met het SS 
Poelau Roebiah van de Stoom
vaart Maatschappij 'Nederland' 
Deze post werd op zaterdag 16 
september!939 in Alexandrie 
overgenomen door de PHARG 
Cier, die uit Napels naar Neder
landsIndie was vertrokken 
Na toestemming van de Franse 
regenng kon op dinsdag 5 sep
tember de PHALT Torenvalk 
vertrekken Op donderdag 7 
september vloog de PHALW 
Wielewaal en op vrijdag 8 sep
tember de PHALP Pelikaan via 
de Franse route naar Neder
landsIndie Daarna verleende de 
Franse regering geen toestem
ming meer aan de KLM om over 
haar grondgebied te vliegen 
De KLM heeft nog geprobeerd 
om te mogen vliegen van 
Amsterdam via Brussel en dan 
tussen Calais en Parijs door naar 
Bordeaux Deze route achtte 
men vanuit militair standpunt 
bekeken minder gevaarlijk 
Men was ook bereid om op 
deze route alleen Nederlandse 
luchtpost mee te nemen en men 
wilde de passagiers in Napels 
laten in en uitstappen Ook deze 
pogingen strandden helaas door 
net onverbiddelijk 'nee' van de 
Franse regenng Een reden voor 

Ajbeeldmg 1 Een kaart van België met daarop aangegeven de luchtvaartcomdors 



Aßeelding 2: Ansichtliaart per luchtpost verzonden op 31 december 793g van Boedapest in Hongarije naar Medan op Sumatra. 
De kaart vloog met de Aviolinee Italiane' van Boedapest naar Milaan (eenmaal per werkdag). Van Milaan ging de brief per 
trein naar Napels. De brief vloog vanaf Napels op gjanuan 1940 per 'Torenvalk' naar Nederlands-Indië. In Calcutta werden op 
i2Januan voor de eerste keer twee pakketten briefpost uit Boedapest naar Medan door de censuur aangehouden en gecontro
leerd. De kaart werd doorgestuurd met de 'Wielewaal', die op iy januari in Medan arriveerde. De vertraging van de post was 
vier dagen. 

deze weigering zou zijn dat de 
KLM vloog met DC-3's. Dit type 
vliegtuig werd ook gebruikt door 
de Tsjechoslowaakse luchtvaart
maatschappij en deze vlieg
tuigen waren na de bezetting 
van dat land in handen van de 
Duitsers gevallen. 
In België werden in het Belgische 
Staatsblad van 4-5 september 
de luchtvaartcorridors over haar 
grondgebied vastgelegd. De op 
de linkerpagina afgedrukte kaart 
(afieelding i) geeft daarvan een 
indruk. 
De vliegtuigen die uit Neder
lands-Indië vertrokken onder
vonden ook moeilijkheden. Op 
dinsdag 29 augustus vertrok de 
PH-ALO Oehoe van Bandoeng 
naar Amsterdam. Dit vliegtuig 
kreeg in verband met het uitbre
ken van de oorlog drie dagen 
vertraging in Alexandrië en vloog 
daarna via Frankrijk naar Am
sterdam; aankomst woensdag 
6 september Op donderdag 31 
augustus vertrok de PH-ALV Valk 
naar Amsterdam. Het vliegtuig 
maakte onder gezagvoerder Gey-
sendorffereen normale landing 
op het vliegveld in Rangoon. 
Door de slechte terreingesteld-
heid zakte echter het rechterwiel 
weg. De rechtermotor en het 
landingsgestel werden zwaar 
beschadigd; de romp liep slechts 
lichte schade op. Er deden zich 
geen persoonlijke ongelukken 
voor. Op zaterdag 2 september 
vertrok de PH-ALU Uil uit Ban
doeng en vloog via Frankrijk naar 
Amsterdam; aankomst donder
dag 7 september. Op zondag 3 
september vertrok de PH-ARE 
Emoe uit Bandoeng en nam in 
Rangoon de post van de veron-

elukte Valk over. De Emoe was 
et laatste KLM-vliegtuig uit Ne

derlands-Indië dat via Frankrijk 
Amsterdam bereikte; aankomst 
donderdag 7 september. De post 
werd in Alexanarië overgeladen 
in het SSJohan de Wit van de 
Stoomvaart Mij. Nederland die 
op de terugreis was. 

INTERNERING PILOOT KLEIN 
Zoals we reeds lazen vertrok 
de Buizerd op donderdag 31 
augustus, onder gezagvoerder 
Q. Tepas en als tweede piloot 
C. Klein naar Nederlands-Indië. 
Bij de aankomst in Calcutta, 
op zondag 3 september, net na 
de Britse oorlogsverklaring aan 
Duitsland, werd na de paspoort
controle de piloot Klein aange
houden door de vliegveldauto
riteiten en daarna geïnterneerd. 
De Buizerd vertrok dezelfde dag 
naar Rangoon zonder de tweede 
piloot Klein. 
De Duitser Georg Klein, geboren 
op 26 oktoben907, had zijn 
opleiding tot vlieger op de vlieg-
school voor burgerluchtvaart 
gevolgd. Daarna was hij vier 
weken in Duitse militaire dienst, 
maar werd na een ziekte wegens 
gezondheidsredenen afgekeurd. 
Vervolgens trad hij in dienst van 
de Duitse Lufthansa en bracht 
het tot gezagvoerder. Hij vloog 
op de route naar Zuid-Amerika 
en trad later in dienst van de 
Zuid-Amerikaanse luchtvaart
maatschappij Scadta. Hij was na 
zijn militaire dienst niet meer in 
Duitsland geweest. Op i januari 
1938 kreeg hij eervol ontslag 
en trad, na een aanbod van 
Plesman, op 15 januari 1938 in 
dienst van de KLM. Hij vloog op 

de lijnen naar Milaan en Zürich 
en vloog op de Indiëroute mee 
als tweede piloot. Het was de be
doeling om Klein te benoemen 
als gezagvoerder op deze lijn. 
Piloot Klein was getrouwd met 
een Zwitserse. 
Op woensdag 6 september te
legrafeerde de Nederlandse mi
nister van Buitenlandse Zaken, 
mr E.N van Kleffens, naar de 
Consul-Generaal, A. Merens, in 
Simla in Brits-lndië. Hij verzocht 
deze alle inspanningen te doen 
om de KLM-vertegenwoordiger 
bij te staan in de pogingen om 
Klein vrij te krijgen. Van Kleffens 
attendeerde er nog op dat Klein 
niet meer op de Indiëroute zou 
worden ingezet. Er werd over 
deze kwestie een nota van de 
Consul-Generaal aan de onder
secretaris van Buitenlandse 
Zaken van de Brits-lndische 
regering in Simla overhandigd. 
Bovendien werd deze op de 
hoogte gesteld van het feit dat 
Klein naar Batavia zou worden 
doorgestuurd. 
Op zaterdag 16 september 
schreef de ondersecretaris van 
Buitenlandse Zaken aan de heer 
Merens, dat de heer Klein zou 
worden vrijgelaten. Daarbij zou 
een vrijgeleide worden gegeven 
voor de tussenliggende landen 
op de route naar Nederlands- In-
dië. De heer Merens schreef aan 
de ondersecretaris van Buiten
landse Zaken dat hij de regering 
van Brits-lndië dankte voor de 
vrijlating van Klein. Hij deelde 
verder mee, dat hij de KLM-ver
tegenwoordiger in Calcutta ook 
op hoogte had gebracht van de 
vrijlating. Op vrijdag 15 septem
ber 1939 bedankte piloot Klein in 

korte briefde Consul-Generaal 
Merens voor zijn inspanningen 
voor zijn vrijlating. Op zaterdag 
16 september vertrok voor het 
eersteen KLM-vliegtuig, name
lijk de Cier, naar Nederlands-In
dië. In Calcutta nam de Gierde 
geïnterneerde piloot Klein aan 
boord. Op vrijdag 22 september 
arriveerde de Gier om 16.30 op 
het vliegveld Andir bij Bandoeng. 
Piloot Klein was dankbaar dat 
hij weer op vrije voeten was en 
veilig in Nederlands-Indië was 
aangekomen. Verder wachtte 
hij op een besluit van de KLM 
om hem daar dienst te laten 
doen. Blijkens mededelingen 
van de KLM werd Georg Klein 
op 10 mei 1940 geïnterneerd en 
later naar Bombay gebracht. Op 
10 november!946 werd hij op 
transport gesteld naar Hamburg. 
Vandaar vertrok hij naar Bazel, 
om zich bij zijn Zwitserse vrouw 
te voegen. Het is niet bekend of 
piloot Klein erin is geslaagd zijn 
geliefde beroep van vlieger weer 
uitte oefenen. 

NAPELS ALS VERTREKPUNT 
Door de moeilijkheden die de 
KLM ondervond voor het verkrij
gen van de benodigde vergun
ning voor het vliegen over Frans 
grondgebied, werd uiteindelijk 
besloten het beginpunt van de 
Indiëlijn naar Napels te verplaat
sen. 
Op zaterdag i6 september 
vertrok het eerste KLM-vlieg
tuig, de C/ervan Napels naar 
Nederlands-Indië. Op dinsdag 
19 september! 939 vertrok de 
Buizerd en op vrijdag 22 septem
ber vloog de Nandoe naar de 
Oost. Men slaagde erin om de 
dienst te brengen op tweemaal 
per week (voor het uitbreken 
van de oorlog was het driemaal 
per week). De vertrekdagen uit 
Napels waren dinsdag en vrijdag 
en uit Bandoeng maandag en 
donderdag. De vliegduurvan 
Napels naar Bandoeng bedroeg 
ongeveer zes dagen, terwijl de 
terugreis in viifeneenhalve dag 
werd afgelegd. De Engelsen 
verboden om 's nachts te vlie
gen, zodat steeds voor zons
ondergang een vliegveld moest 
worden gezocht. 
Al bij de opening van Napels als 
beginpunt vertrokken onder lei
ding van de assistent-chefvlieg-
dienst, de heer Bruynesteyn, zes 
leden van de technische dienst 
naar Italië. Ze zouden de nood
zakelijk onderhoudswerkzaam
heden aan de DC-3's uitvoeren. 
Op dat moment waren zes DC-
3's beschikbaar op de Indiëlijn, 
namelijk de Nandoe, Pelikaan, 
Torenvalk, Wielewaal, Buizerd en 
Gier. De materieelvoorziening 
werd in Bandoeng gesitueerd en 
ook het groot onderhoud werd 
daar gedaan, evenals de nodige 
proefvluchten. De motoren 
konden vijf heen- en terugreizen 
maken tussen twee groot on
derhoudsbeurten. De propellers 



konden 800 uur maken en de 
motorzuigers 500 uur. De vlieg
tuig en motorboeken werden op 
Schiphol bijgehouden, waarbij 
de uren werden overgenomen 
uit de navigatieboeken die vanuit 
Napels werden toegezonden. 
De KLM vond het aantal van zes 
vliegtuigen op de Indiëlijn te wei
nig en men wilde graag nog drie 
DC3's vanuit Nederland naar 
Napels overvliegen. Via Frankrijk 
bleek dit echter niet mogelijk. ISla 
langdurige onderhandelingen 
gaf Duitsland toestemming 
om over haar grondgebied te 
vliegen. Op dinsdag 31 okto
ber! 939 vertrok om 9.30 uur 
vanaf Schiphol de Oehoe, met 
gezagvoerder G.j. Geysendorffer, 
radiotelegrafist D.K.R. Sweitser, 
en boordwerktuigkundige M. 
de Lange. Korte tijd later vertrok 
de Emoe, onder gezagvoerder 
J. Hondong, marconist C. van 
Brugge en mecanicien P.F. Hen
driks. Verder waren er twee pas
sagiers aan boord, namelijk de 
heer), van der Heyden, inspec
teur bij de luchtvaartdienst, die 
in Napels controle zou uitoefe
nen op de KLMvliegtuigen en de 
heer). Luimes, cheflijndienst bij 
de KLM, die een inspectietocht 
langs de Indiëroute zou maken. 
Tegen 11.30 uur vertrok de Reiger, 
met gezagvoerder H.A. Kooper. 
radiotelegrafist W.G. van Aarem 
en boordwerktuigkundige C. 
Spaans. 

De DC3's vlogen op dinsdag 
31 oktober 1939 naar Kopenha
gen. Op woensdag i november 
vlogen ze met een grote omweg 
naar Wenen en op donderdag 
2 november van Wenen naar 
Napels. 
De passagiers reisden zoveel 
mogelijk via Frankrijk naar 
Napels. De luchtpost werd via 
Duitsland vervoerd. De situatie 
was zo geregeld dat de luchtpost 
om 5.33 uur op dinsdag en 
zaterdagmorgen vertrok van 
Amsterdam CS en dan via Arn
hem, Keulen, München en Rome 
naar Napels werd gebracht. De 
post kwam daar anderhalve dag 
later aan, dus op woensdag en 
zondagavond, ruimschoots 
op tijd voor het vertrek van de 
vliegtuigen. 
In Amsterdam werden de 
postzakken verzegeld; ze gingen 
met een Begleitszettel, waarop 
het aantal en het gewicht van de 
zakken was aangegeven, naar 

^ Napels. De post moest enkele 
° malen worden overgeladen en 
■̂  zo was een nauwkeurige con
:z trole mogelijk. 
^ Na het vertrek van de post 
^ gaf de PTT onmiddellijk aan 
" Napels door op welk gewicht 
=: kon worden gerekend. Langs 
"" de Indiëroute werd alleen post 

3 I A voor NederlandsIndië en voor 
^ 5 Siam aangenomen. Alle andere 

bestemmingen werden door Im

perial Airways bediend. Deze post 
werd via Londen aangeleverd. 
In januari 1940 stondde Britse 

I q 

i i 
, . i iQr t Ü wÏT^ 

?̂ ̂  L_., 

"*̂ ^̂ ^̂ ^S**̂  Luftpost 
Par avionVia aerea 

Afbeelding 3: Lucntpostbrief van Biel in Zwitserland (20 april iS)4o) naar Batavia. De brief ging per trein via Chiasso naar 
Lugano en vandaar per Swissair naar Rome. Van Rome per trein naar Napels. Op 23 april 1^40 vloog de brief vandaar 
per 'Reiger' naar Singapore. Daar passeerde de briefde censuur en vloog na enige dagen verder per 'Buizerd' naar Bata
via: aankomst 1 mei 1S)40. Het tarief was: Porto tot en met 20 g.: 30 rp; Luchtrecht tot en met 5 g.: 50 rp.; Totaal: 80 rp. 

PTT toe dat ook Engelse post 
voor zover nodig kon worden 
vervoerd door luchtdiensten van 
neutrale landen. 

CENSUURPERIKELEN 
Op vrijdag ^ september! 939 
werd niet alleen in GrootBrittan
nië, maar ook in haar Dominions 
en koloniën censuur op de 
postzendingen uitgeoefend. 
Op woensdag 6 september 

worden gecontroleerd. Bij de 
aankomst van het schip Op ten 
Noort van de KPM op woensdag 
6 september in Singapore werd 
de voor Sumatra bestemde post 
voor onderzoek in beslaggeno
men. 
Op zaterdag 16 september 
1939 vertrok de Torenvalk naar 
Napels. Een deel van de post 
werd in Singapore uitgeladen en 
gecensureerd. Deze post werd 
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Afbeelding 4: Aangetekende luchtpostbrief van Soerabaja (t mei 1^40) naar 
Couda. De brief vloog op 2 mei per 'Emoe' naar Napels en kwam daar op 7 mei 
aan. De brief ging per trein door Duitsland en werd in Keulen gecensureerd, omdat 
op 10 mei het Duitse leger Nederland was binnengevallen. De brief werd in de loop 
van juli bezorgd. De post, die met de 'Emoe' uit NederlandsIndie werd vervoerd, 
was de laatste post die Nederland bereikte. Het tarief was 40 cent fio20 g.j. 

schreef de Nederlandse Consul
Generaal in Singapore, de heer 
H.M. Fein, aan de Gouverneur
Generaal van NederlandsIndië, 
jhr. mr A.W. Tjarda van Starken
borgh Stachouwer, dat de post 
aan boord van schepen door de 
censuurdienst in Singapore zou 

met het volgende KLMvliegtuig 
doorgezonden. 
Van Nederlandse zijde werd bij 
de Britse autoriteiten sterk ge
protesteerd tegen deze handel
wijze. De Engelsen bleven op het 
standpunt staan, dat zij  gezien 
de praktijk gedurende de Eerste 

Wereldoorlog  gerechtigd waren 
om de post op schepen en in 
vliegtuigen van neutrale landen 
te controleren. 
Een vervelende bijkomstig
heid was dat de interregionale 
post in NederlandsIndië, die 
per boot of per vliegtuig via 
Singapore werd vervoerd, ook 
aan deze censuur onderhevig 
was. Herhaalde protesten tegen 
deze handelwijze haalden niets 
uit en op 10 mei 1940, de dag 
waarop de oorlog in Nederland 
uitbrak, bestond deze toestand 
nog steeds. 
Een mogelijkheid om de censuur 
te ontlopen was om op de brief 
de tekst NIET VIA SINGAPORE te 
vermelden. De post voor Noord
Sumatra kon dan per trein of 
auto worden vervoerd. Voor de 
luchtpost die naar Nederland 
ging, kon eerst vanaf Bandoeng 
gebruik worden gemaakt van de 
KNILMlijn naar Medan en dan 
verder per KLM naar Italië. 
Om vertraging door de Britse 
censuur te verminderen werd 
vanaf maandag 4 december 
1939 de mogelijkheid geopend 
om telegrambrieven te sturen 
van Nederland naar Neder
landsIndië en omgekeerd. 
De telegrambrieven werden 
gewisseld tussen Amsterdam 
en Batavia en omgekeerd. Deze 
brieven konden in Nederland 
op elk telegraafkantoor worden 
aangeboden en werden dan per 
expressebrief naar Amsterdam 
gezonden, om vandaar per radio 
te worden overgeseind. Het 
tarief bedroeg vanuit Nederland 
5 cent per woord voor de eerste 
honderd woorden en 3 cent voor 
elk woord meer. Het minimum
tariefbedroeg f2.50 voor vijftig 
woorden, waarbij nog f 0.25 
kwam voor de postale behände



ling. Van deze mogelijkheid is 
druk gebruik gemaakt. 
Vanaf oktober 1939 berichtte de 
Gouverneur Generaal van Ne-
derlands-lndië per radiotelegram 
aan de minister van Koloniën 
over de aanhouding van de post 
in Nederlandse vliegtuigen die 
Singapore aandeden. Vanaf 31 
oktober 1939 tot en met 4 april 
1940 werd de Gouverneur-Gene
raal op de hoogte gebracht van 
alle aanhoudingen in verband 
met de Britse censuur van of 
voor Nederlandsindië bestemde 
luchtpostzendingen, die werden 
vervoerd met de vliegtuigen van 
de KLM. 
De censuur leverde nogal wat 
vertraging op in het postverkeer. 
De aangehouden postzendingen 
konden pas met het volgende 
vliegtuig worden doorgestuurd. 
Aangezien de KLM slechts 
tweemaal per week de verbin
ding met Nederlands-Indië kon 

onderhouden, betekende dit 
een vertraging van drie tot vier 
dagen. 
Op donderdag 7 december 1939 
zond de Re/ctepost-minister 
in Duitsland een brief aan het 
Hoofdbestuur van de Neder
landse PTT, met de medede
ling dat bericht was ontvangen 
van de aanhouding van Duitse 
luchtpost in Penang. Daarbij 
deed deze minister het verzoek 
om aan de Nederlands-Indische 
PTT te vragen, geen aparte 
postzakken meer te maken voor 
de Duitse post, maar deze post 
op te nemen in postzakken, 
bestemd voor Nederlandse of 
Italiaanse postkantoren. 
I-Het Hoofdbestuur van de PTT 
bracht de ministervan Koloniën 
op de hoogte van dit verzoek en 
na overleg met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken werd 
een voorstel over deze kwestie 
gezonden aan het Hoofd van 

de PTT-dienst in Bandoeng. Dit 
voorstel behelsde onder andere 
het bezwaar dat ten gevolge van 
deze handelingen het Verdrag 
van Caïro, artikel 101, laatste zin, 
terzijde zou worden gesteld. Ver
der ontmoette het bezwaren om 
vreemde briefpost op te nemen 
in postzakken met Nederlandse 
brieven, omdat hierbij zou wor
den afgeweken van de tot dan 
gevolgde praktijk. Dit zou tot 
misverstanden kunnen leiden, 
met de daaruit voortvloeiende 
terugslag op de ontwikkeling 
van net postverkeer. Het Hoofd 
van de PTT in Bandoeng ging 
akkoord met dit voorstel. 

VERTREKPUNT NAPELS EXIT 
In begin mei was de oorlogs
dreiging vanuit Duitsland al 
merkbaar. Op donderdag 2 mei 
1940 vertrok de Emoe van Ban
doeng naar Napels; aankomst 
dinsdag 7 mei. De post die met 

dit vliegtuig aankwam was de 
laatste post die nog per trein 
naar Nederland werd vervoerd. 
Deze post werd door het Duitse 
censuurkantoor in Keulen aange
houden en gecontroleerd. In de 
loop van juli arriveerde deze post 
in Nederland. 
Op maandag 6 mei vertrok de 
Reiger naar Napels; op donder
dag 9 mei was dit de Buizerd en 
op dinsdag 14 mei was dit de 
Oeinoe. Deze drie vliegtuigen 
werden teruggeroepen naar Ban
doeng en de post werd terug
gestuurd naarde afzenders. De 
vluchten van Napels naar Ban
doeng gingen nog door tot 9 juni 
1940 en die van Bandoeng naar 
Napels tot 3 juni 1940. Napels 
werd als beginpunt van de Indië-
lijn opgeheven, omdat Italië, als 
bondgenoot van Duitsland, aan 
Engeland en Frankrijk de oorlog 
verKJaarde. Het beginpunt werd 
daarna verplaatst naar Lydda in 

Palestina. 
Het Napelse 'muisje' kreeg in 
de loop van 1940 en 1944 nog 
een staartje. Op 3 augustus 1940 
zond de ministervan Buiten
landse Zaken in Londen een 
brief aan zijn ambtgenoot van 
Waterstaat. In deze brief werd 
gemeld dat door de Zweedse re
gering de Nederlandse belangen 
in Italië werden waargenomen 
door het Zweedse gezantschap 
in Rome. Dit gezantschap nam 
van de vertegenwoordiger van 
de KLM in Italië, de heer Meuser, 
een bedrag van 725.000 lire (ei
gendom van de KLM) in bewa
ring. De regering van Italië had 
ten behoeve van Nederlanders 
aldaar vrij belangrijke betalingen 
te doen. Ér werd gevraagd of 
over deze fondsen kon worden 
beschikt. De tegenwaarde zou 
dan in Engelse ponden op 
rekening van de KLM worden 
gestort. Dit bedrag werd later 
gestort bij een bank in New York. 
Op 15 maart 1941 meldde het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Londen aan de KLM-
directie aldaar, dat het bedrag 
zou worden overgemaakt op 
de rekening van de KLM bij de 
Nederlandsche Handelmaat
schappij in Batavia. 
Op 24 juli 1944 schreef de 
Nederlandse consul in Italië, 
de heer S. van Loen, aan de 
Nederlandse ministervan Bui
tenlandse Zaken in Londen, dat 
hij van de directeur van het Hote/ 
Excelsior \n Napels de medede
ling had ontvangen, dat het 
kantoormateriaal van de KLM te 
Napels in overleg met de heer 
Meuser, destijds vertegenwoor
diger van de KLM in Italië, was 
overgebracht naar kamer 141 van 
dat hotel. 

In 1943 verzocht de heer Gouger-
ville, eveneens in dienst van de 
KLM in Italië, om het kantoor
materiaal te verzenden naar 
een stad in Noord-ltalië. Aan dit 
verzoek kon geen gevolg worden 
gegeven wegens onderbreking 
van het spoorwegvervoer en het 
geheel ontbreken van autover
voermiddelen. 
Als huurwaseen prijs van 15 
lire per dag overeengekomen. 
Het door de KLM verschuldigde 
bedrag, inclusief fooi voor het 
dienstpersoneel, bedroeg in 
totaal 18.564 lire. Deze vordering 
werd door de heer Gougerville 
akkoord bevonden. Op 26 sep
tember 1943 stichtten de Duit
sers brand in Hotel Excelsior, ten 
gevolge waarvan het in kamer 
141 opgeborgen materiaal werd 
vernield. 
Door de bevrijding van Zuid-
Italië is het niet meer tot betaling 
gekomen. De heer Van Loen had 
de resten van het KLM-materiaal 
bekeken en er bleek alleen nog 
een verbogen ijzeren archiefkast 
met de verbrande resten van de 
archieven over te zijn. 
De ministervan Waterstaat in 
Londen berichtte op n augustus 

1944 de KLM over deze feiten en 
vroeg of het bedrag aan Hotel Ex
celsior kon worden overgemaakt. 
Op 17 augustus 1944 meldde de 
directeur van de KLM in Londen, 
de heer H.Nieuwenhuis, dat hij 
overleg had gehad met de heer 
Meuser over deze kwestie. De 
heer Meuser had destijds, na de 
stillegging van het KLM-bedrijf 
in Napels, een aanbod van de 
directeur van Hotel Excelsior 
gehad om het bureaumateriaal 
op te slaan in een kleine achter
kamer. Over een huurprijs werd 
niet gesproken. Een redelijke 
vergoeding kon, aldus de neer 
Nieuwenhuis, in ovenweging 
worden genomen. De KLM 
zou de heer Meuser, die op dat 
moment de functie had van 
Nederlands Liaison Officer ht] het 
RAF Transport Command, verzoe
ken ter plaatse een onderzoek in 
te stellen. Over de resultaten van 
dit onderzoek zou de minister 
van Waterstaat worden bericht. 
Zo eindigde dit verhaal over de 
verbrande bureaueigendommen 
van de KLM in Napels. 
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Verantwoording: 

Dit artikel werd oorspronkelijk 
geplaatst in De Aerophilatelist 
(nummer 1, januari 2002), 
het oflRcieel orgaan van de 
Nederlandse Vereniging van 
Aero-Philatelisten 'De Vliegende 
Hollander'. 

Aftieelding s: Luclitpostbriefvan Batavia (6 mei 1940) naar Amsterdam. De 
brief werd op 9 mei per 'Buizerd' naar Nederland gevlogen. In verband met het 
uitbreken van de oorlog in Nederland werd de post teruggezonden naar Neder
lands-Indië. De 'Buizerd' vloog na het oponthoud in Alexandrië door via Napels 
naar Engeland. De bnefwerd in Batavia gecensureerd en daarna naar de afzender 
teruggezonden. Het tarief was t/m 20 g. 20 cent. 
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Na een aantal vergaderin
gen door het bestuur van 
de Bond en overleg in de 
regio's kwamen vertegen
woordigers van diverse 
organisaties op 2 maart 
2006 bijeen in het Bonds
bureau te Utrecht. Het 
ging om het Jubileum van 
de Bond in het jaar 2008. 
Het lijkt nog ver weg, 
maar het voorbereiden 
van een evenement kost 
erg veel tijd en is beslist 
geen eenvoudige zaak. 
Het is gelukt om in vrijwel 
elke regio een groep 
enthousiaste verzame
laars bij elkaar te krijgen 
die de schouders onder 
dit immense project gaan 
zetten. De viering van het 
loo-jarige bestaan van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
zal in het gehele land 
plaatsvinden verspreid 
over het jaar 2008. De 
oprichtingsdatum van 
de Bond was 26 juni 
igo8. In die tijd heeft de 
Bond zijn ups en downs 
gekend, Net als andere 
organisaties die al zo lang 
bestaan. Denk maar eens 
aan Feyenoord, de Rot
terdamse voetbalclub, die 
in 2008 eveneens 100 jaar 
bestaat. Maar beide orga
nisaties zijn springlevend 
en dat zal zo blijven 
met ons aller steun. 

Evenementen 
Wat zal het jaar 2008 
ons gaan bieden? In elk 
geval veel promotionele 
activiteiten in de vorm 
van tentoonstellingen en 
alles wat daarom heen 
gedacht kan worden. 
Om te beginnen in 
januari. Regio 3 zal het 
voortouw nemen met 
een tentoonstelling 
in Heerhugowaard. 
In Regio 8 zal Nijmegen 
in februari het bekertoer
nooi organiseren, maar 
nu met iets speciaals. 
Gedacht wordt aan een 
toernooi waaraan de 
bekerwinnaars van de 
laatste jaren deelnemen 
om de Master-beker te 
winnen. Een reünie 
van alle winnaars van 
het bekertoernooi. 
In maart zal in Regio 11 
de Dag van de Jeugdfila-
telie worden gevierd in 
het Spoorwegmuseum 

te Utrecht, samen met 
de 40-jarige jubilea van 
de verenigingen Het 
Postmerk in De Bilt en 
Postfris te Vleuten. 
De maand april is Regio 
9 aan de beurt waar 
de 42e Limphilex de 
poorten zal openen in 
de stadsschouwburg de 
Maaspoort in Venlo. De 
organisatie streeft een 
internationaal tintje na 
voor dit evenement. 

De Nederlandsche 
Vereeniging van Post
zegelhandelaren, de 
NVPH, bestaat in het 
jaar 2008 tachtig jaar en 
zal dit vieren met een 
grote beurs in 's-Herto-
genbosch. De data zijn 
19, 20 en 21 april en de 
locatie de Brabanthallen. 

In de maand mei zal 
Regio 2 een evenement 
organiseren in Kampen. 
Van juni tot en met 
augustus zet het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag de viering 
van het jubileum van 
de Bond luister bij. Er 
komt een tentoonstel
ling over 'Postzegels 
en 100 jaar NBFV'. 
In Regio 8 zal in septem
ber een tentoonstelling 

worden georganiseerd 
door de 35 jarige Ooster-
houtse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars. 
In oktober zal Postex, het 
GSE-evenement, weer 
worden gehouden in de 
Americahal te Apeldoorn. 
Men heeft grootse plan
nen om de postzegelshow 
nog indrul<wekkender te 
maken dan voorheen. 
In Regio 4 zal het Co
mité Dag van de Post
zegel Amsterdam een 
tentoonstelling organi
seren, in Heemstede. De 
planning is het tweede 
weekend van november. 
Dan het laatste evene
ment, een categorie 
I- en 2-tentoonstelling in 
Regio I. Veendamphila 
5 zal dan plaatsvinden 
in de Sorghvliethal te 
Veendam, erg dicht bij 
het centrum gelegen. 
De data zijn 12,13 en 14 
december. Het wordt een 
grootse tentoonstelling 
met tussen de 680 en 760 
kaders. Ook dit evene
ment zal een internati
onaal karakter krijgen 
met Duitse deelname. 

De Bond zelf zal in juni 
een jubileumbijeenkomst 
houden op Slot Zeist, 
met een symposium en 

aansluitend een receptie. 

Stempels 
De Bond heeft van 
TPGPost de toezegging 
gekregen dat aan het 100-
jarig bestaan bijzondere 
aandacht zal worden ge
schonken. Waaruit dat zal 
bestaan is nog niet defini
tief, maar zal zeker iedere 
verzamelaar aanspreken. 
Verder zal de Bond een of
ficieel poststempel laten 
ontwerpen om alle vierin
gen in het land te herden
ken. Afdrukken van dit 
bijzondere stempel zullen 
verkrijgbaar zijn van janu
ari tot en met december 
2008, waarbij de tekst 
elke keer betrekking zal 
hebben op de organise
rende plaats. Daarnaast 
zullen de gebruikelijke 
stempels natuurlijk ook 
worden vervaardigd. 

Steigers worden geplaatst 
Op de Bondspagina's 
zullen vanaf nu telkens 
berichten en wetenswaar
digheden verschijnen 
over de verschillende 
evenementen. Daarmee 
blijft u op de hoogte 
van de opbouw van de 
viering van het loo-jarig 
jubileum van de Bond. 
De steigers blijven staan 
totdat de bouw is afge
rond en het jubileum kan 
worden gevierd, uiter
aard met de vlag in top! 

BONDSBUREAU BESTAAT 25 JAAR 

In een simpel bericht 
in het aprilnummer 
van het 'Nederlandsch 
Maandblad voor Philatlie' 
jaargang ig8i werd 
aangekondigd, dat een 
kantoorruimte door de 
NBFV wordt gehuurd 
aan de Zeelandaan te 
Utrecht. Het bericht was 
geplaatst door de heer 
Bert Buurman, filate-
listisch medewerker, in 
het Nieuws van de Dag. 
Daarbij werd vermeld, 
dat 'binnenkort voor 
de vertegenwoordigers 
van de besturen van de 
aangesloten verenigingen 
een open dag zou worden 
gehouden'. De officiële 
in gebruikneming van het 
bureau vond plaats op i 
en 2 mei 1981 waarbij vele 
prominente gasten waren 
uitgenodigd. De jongste 
bezoeker was de toen 
elfjarige John de Laat. Een 

verslag van de opening, 
geïllustreerd met enkele 
foto's, is opgenomen in 
het juninummer 1981 van 
Philatelie. Mevrouw van 
Scheppingen (Thea) was 

toen al verbonden aan het 
secretariaat van de NBFV 
en vierde daarmee ook 
haar 25-jarige jubileum 
in 2006. 

Het huidige bondsbestuur en secretariaat: staand van links naar rechts 
de heren Bangma, Walrauen, Buitenkamp, Alderliesten, Coenen 
(kandidaat-bestuurslid) en Mol. Zittend van links naar rechts de heer 
Van der Zee, meurouu) Van Scheppingen, de heer Koek, meur ouw Van 
Zoercn en de heer Tuin. 

http://www.nbfv.n
http://www.nb
http://fv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bondskeur1n5sd1enst@pIdnet.nl


DE JURY BEGRIJPT 
ER NIETS VAN. . . . 

Veertien deelnemers aan 
de "open dag", gehouden 
op i8 maart j.1. in het 
Bondsbureau te Utrecht, 
hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van de geboden 
gelegenheid om vragen 
voor te leggen aan jury
leden. De vragen gingen 
over het opzetten van 
een inzending voor een 
wedstrijdtentoonstelling, 
het plan of de inleiding 
van de inzending, de 
regels en richüijnen 
voor het beoordelen 
van inzendingen, mag 
of kan ik dit materiaal 
zo gebruiken, kortom, 
over allerlei zaken, die 
te maken hebben met 
het deelnemen aan een 
wedstrijdtentoonstelling. 

DOCENTENDAG BBF 
OP 4 MAART 2006 

21 Personen trotseer
den de onheilspellende 
weersverwachting van 
dreigende sneeuwbuien 
en ze hadden gelijk. 
Sterker nog, het zon
netje scheen vrolijk naar 
binnen en maakte de 
demonstratiekaders van 
de heer Daan Koelewijn 
nog vrolijker dan ze van 
zichzelf al waren. De 
zeer instructieve bladen 
met maximumkaarten 
(goede, foute en heel erg 
foute) waren een perfecte 
illustratie bij het betoog 
waarop hij de aanwezigen 
trakteerde. Maximum
kaarten kunnen voor 
werkstukken BBF erg 
waardevol zijn. Het zijn 
goede blil<vangers en ze 
scoren goed op propa-
gandatentoonstellingen. 
Zodra cursisten echter 

OVERZICHT VAN 
EXPOSITIES IN 2 0 0 7 

Postzegelvereniging 
Aalsmeer. 
Op 30 maart t/m i april 
2007 te Aalsmeer. 
Ca. 250/350 kaders 
categorie 3, i-kader en 
voordruk albums. 
Inlichtingen M. Mijwaart, 
telefoon: 0297-32 16 56 

Combinatie van filate
listen verenigingen in 
Zeeland 
Van 27 t/m 29 april 2007 
te Middelharnis. 
Ca. 500 kaders categorie 
I en 2 en jeugd met de 
naam 'Deltafila 2007' 
in recreatiecentrum 'De 
Staver'. 

Ook werd er gewezen 
op de cursussen BBF 
en BBE. Onderiing 
werden gegevens, 
informatie en ervaringen 
uitgewisseld. Gezien 
de reacties: "Een goed 
initiatief", "Voor herha
ling vatbaar" en "De vol
gende keer kom ik weer", 
kan teruggezien worden 
op een geslaagde "open 
dag". 

Reactie van één van de 
deelnemers; De prik
kelende titel "De jury 
begrijpt er niets van ..." 
heeft menige tentoon
stelier aangegrepen 
en misschien wel eens 
bevestigend beantwoord. 
Op 18 maart was iedereen 
in de gelegenheid op 
het Bondsbureau deze 
stelling in overleg met de 

dreigen hetwedstrijdcir-
cuit in te stappen is het 
zaak ze tijdig te leren het 
kaf (heel veel) van het 
koren (de minderheid) te 
onderscheiden en...het 
blijft natuurlijk maak
werk. 

De tweede inleider, de 
heer Willem Hogen-
doorn, kon de aanwezi
gen laten zien dat je een 
van de TV afgekeken quiz 
(waarvan het niveau door
gaans geen prijs verdient) 
met een filatelistische 
inhoud kunt "upgraden" 
om daarmee een heel 
zinvolle bijdrage te leve
ren aan de filatelistische 
vorming. Uit werk
stukken van cursisten 
van de heer Hogendoorn 
bleek dat er erg leuk kan 
worden ingespeeld op ac
tuele onderwerpen in zijn 
omgeving (de Rembrandt 
herdenking). 

Op 28 april 2007 wordt de 
Algemene Ledenvergade
ring NBFV te Middelhar
nis gehouden. Tijdens 
deze tentoonstelhng 
wordt tevens de Dag van 
de Jeugdfilatelie georga
niseerd en gevierd. 
Inlichtingen de heer S. 
Bangma, telefoon: 0187-
6115 42 

Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverza
melaars (NVPV) afdeling 
Almelo. 
Op 22 en 23 september 
2007 in het Eikerbout 
partycentrum te Almelo. 
Ca. 220 kaders categorie 
3, jeugd en propaganda. 
Inlichtingen B.T. Karsch, 
telefoon: 0546-86 15 25 

jury te onderbouwen. Ik 
was verrast door de grote 
belangstellingvan beide 
zijden en heb met plezier 
deelgenomen aan een 
aantal gesprekken. Het 
was mogelijk fabeltjes te 
weerleggen, informatie 
uit te wisselen en de eigen 
kennis te verrijken. Ik wil 
de deelnemers en jury
leden heel erg bedanken 
voor de geweldige inzet 
en het bieden van een 
mogelijkheid om van ge
dachten te wisselen over 
jureren. En dan eens niet 
in een kort tijdsbestek tij
dens een tentoonstelling. 
Ik reken op een vervolg. 
Misschien niet voor mij, 
maar dan wel voor wel
licht tientallen anderen 
die zich willen verbeteren 
in kennis op het eigen 
verzamelgebied. 

Na de lunch hield de 
heer Sjoerd Bangma een 
PowerPoint presenta
tie over de PRIC. Voor 
vrijwel alle aanwezigen 
was dit onderwerp vrij 
onbekend. Ondanks de 
artikelen van de heer 
Hermse in Filatelie en 
de heer Uspeerd in het 
Jubileumboek van de 's 
Hertogenbossche Filate
listen Vereniging zijn 
nog maar weinig filatelis
ten doorgedrongen in dit 
nieuwe verzamelgebied. 

De gehouden enquête 
leverde nog enkele bruik
bare suggesties op om 
iets aan het docenten-
tekort te kunnen doen. 
Waaronder het geven van 
een cursus voor aspirant 
docenten en het laten 
meelopen als assistent 
van de meest veelbelo
vende cursisten. 

Contactgroep Frankrijk 
verzamelaars 
Van 28 t/m 30 septem
ber 2007 in het "Co-
Centrum"te Amstelveen. 
Ca. 200 ä 300 kaders 
(deze tentoonstelling 
komt later in oktober op 
de Postex) 
Inlichtingen J. Nollet, 
telefoon: 036-522 49 29 

Postzegelvereniging 
De Helm, Helmond en 
Omstreken. 
Van 15 en 16 september 
2007 te Helmond. 
Ca. 300 kaders categorie 
3, I-kader, jeugd, open 
klasse en propaganda. 
Inlichtingen H.Vogels, 
telefoon: 0492-52 38 64 

GOUDEN BONDSSPELD 
IN LEIDEN 

Op maandag 13 februari 
van dit jaar werd door de 
voorzitter van de NBFV, 
de heer Ties Koek, de 
gouden bondsspeld 
uitgereikt aan de heer O.J. 
Verkerk. De heer Verkerk 
is één van de oprichters 
van de vereniging De 
Postzegelvrienden te 
Leiden, opgericht op i 
februari 1966 en was de 
eerste voorzitter van de 
vereniging. Helaas moest 
de heer Verkerk na een 
jaar deze functie opge
geven. Hij werd vice-voor-
zitter, een functie die hij 
tot op de dag van vandaag 
nog steeds vervult. 
De heer Verkerk heeft 
zeker al die jaren niet 
stil gezeten want onder 
zijn leiding wordt het 
verenigingsblad verzorgd, 
de nalatenschapcommis
sie geleid en de voor- en 
najaarsbeurs georgani-

EREVOORZIHER PERFIN 
CLUB NEDERLAND 

Op zaterdag 11 febru
ari 2006 is tijdens de 
bijzondere algemene 
ledenvergadering van de 
Perfin Club Nederland, 
voorzitter Rob Slim 
benoemd tot erevoorzitter 

Postex 2007 (GSE evene
ment) 
Van 19 t/m 21 oktober 
2007 in de "Americahal" 
te Apeldoorn. 
Ca. 450 kaders categorie 
2 en 3, prop.I-kader, 
jeugd en gespecialiseerde 
verenigingen. 
Inlichtingen B.Mol, 
telefoon: 0345-6130 02 
of P.Walraven, telefoon: 
033-480 68 16 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam. 
Begin november 2007 in 
Ahoy' te Rotterdam. 
Ca. 250 kaders categorie 
2 en 3 en propaganda. 
Inlichtingen J.Oosterboer, 
telefoon: 0181-21 65 68 

seerd. Verder is de heer 
Verkerk de man bij de 
vereniging die de sociale 
contacten onderhoudt 
met de leden, de NBFV 
en andere filatelistische 
verenigingen. Zoals één 
der medebestuursleden 
opmerkte:,een steunpi
laar van de vereniging 
en zonder zijn inzet zou 
de vereniging niet zijn 
geweest wat ze nu is, een 
bloeiende en goed fiinc-
tionerende vereniging. 

van de vereniging. Rob 
is één van de initiatiefne
mers en oprichters van 
de vereniging. Vanaf de 
oprichting op 28 maart 
1987 heeft hij de voorzit
tershamer gehanteerd. 
Al die jaren heeft hij zich 
ingezet om de vereniging 
meer bekendheid te geven 
en het verzamelen van 
perfins te stimuleren. De 
laatste tijd is hij ook als 
redacteur verantwoorde
lijk voor de Perfinpost, 
het kwartaalblad van de 
vereniging. Al met al een 
onmisbare kracht binnen 
de vereniging die als dank 
een oorkonde en voorzit
tershamer met inscriptie 
in ontvangst mocht 
nemen! 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam. 
Begin november 2007 
in "Huygens college" te 
Amsterdam. 
Ca. 250 kaders categorie 
2 en 3 en propaganda. 
Inlichtingen J.C. van der 
Bijl, telefoon: 020-497 
4024 

Postzegelclub Groot Veld
hoven. 
Van 23 t/m 25 november 
2007 in het "Atalanta 
sportcentrum" te Veld
hoven. 
Ca. 500 kaders categorie 
2 en 3, jeugd en propa
ganda. 
Inlichtingen mevrouw H. 
Schalks, telefoon: 040-
253 65 II 



Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnum
mer 2006 (verschijnt medio 
augustus juni 2006) moeten 
uiterlijk op i juli 2006 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. E-mailadressen 
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 no
taris 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 evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

g en 10 juni: 
Barneveld. HolIandFilo 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: 
organiMie@emdt}aarsbeuri.n\ 
15,16 en 17 september: 
Praag (Tsjechië). Collector 

,0 (Sbcratei), negende inter-
= nationale postzegelbeurs 
c^ met verder aandacht voor 
_ telefoonkaarten, munten en 
^ andere verzamelobjecten. 
^ Beursgebouw (Vystauiste). 
^ Openingstijden: op 15/9 
S en i6/g van 10 tot 18 uur 
2 en op 17/9 van 10 tot 16 
•^ uur. Informatie: telefoon 

00-420-223218403, fax 00-
* j M 420-224218312 of per e-mail: 
V » * sberatel{a)ppa.c2 

20, 21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postcx 2006, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 

voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Openings
tijden: op vrijdag 20/10 en 
zaterdag 21/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, tel. 0182-
395103 of per e-mail: 
aartuansoest@Krtnet.nl. 
Website www.nvpv.nl 
3 , 4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propaganda tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 75-
jari bestaan van de Enschede-
se Philatelisten Vereniging. 
Go Planet, Colosseum 70. 
Inschrijven mogelijk tegen 
de symbolische prijs van 75 
cent per kader (jeugdinzen-
dingen gratis). Jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en met 
30 mei 20o5. Aanmelden bij 
Roelof IJspeerd, Torenlaan 
68, 7559 PB Hengelo, tele
foon 074-2777416. 
4 en 5 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling, 
georganiseerd door Dag 
van de Postzegel Amster
dam. Huygens College, ze 
Const. Huygensstraat3i . 
Categorieën 2 en 3, met 
éénkader, jeugdklasse en 
propaganda. Ook inzendin
gen op voordrukalbumbla-
den/catalogusinzendingen. 
Openingstijden: op zaterdag 
4/11 van 10 tot I7uur en op 
zondag 5/11 van 10 tot 16 
uur. Verkoop envelop Dag 
van de Postzegel ((bestellen 
kan ook bij onderstaand 
e-mailadres), handelaren, 
tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij J. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of M. 
Kleij, telefoon 020-6405039 
of email: martmusfiKffihetnrt.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag uan de 
Postzegel Rotterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
In samenwerking met De 
Vliegende Hollander. Catego
rieën 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(3)plonet.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. 45ste Dag uan 
deAeroJïlatelie; luchtpost
tentoonstelling georgani
seerd door De Vliegende Hol
lander (thema: Luchtpost 1946: 
nieuujestart). Congrescen
trum Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
Ca. 100 kaders; bijzonder 

poststempel en speciale 
enveloppen. 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. Informatie 
en deelnameformulieren 
verkrijgbaar bij W. van der 
Helm, De Kolk 13, 3931 WN 
Woudenberg, telefoon 033-
2858424 of per e-mail: 
u)iianderlielm((i)ncrunet,nl 
18 en 19 november: 
Geleen. Glana-phil, tevens 
Limphilex XXXVII. Tentoon
stelling in categorie 3 ter 
gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Geleense 
postzegelvereniging De 
Philatelist. Cultuurcluster 
'De Hanenhof', Herenhof 2. 
Ca. 200 kaders. Openings
tijden: op zaterdag 18/11 van 
11 tot 17 uur en op zondag 
19/11 van 10 tot 17 uur. De 
verzameling Carnaual op Post
zegels (zie Filatelie van februari 
2006, pagina 120) wordt 
tentoongesteld. Handelaren 
aanwezig. Inschrijven bij 
Hai Webers, Mergelakker 
51, 6181 JE Elsloo, telefoon 
046-4372897 of per e-mail: 
hai i4)ebers(3)planet.nl. 

2007 

30,31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diomontpost 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 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: wedstrijd
klasse 3, propaganda, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden nog onbe
kend. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
e-mail: j.vogels29i3)chello.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

13 mei: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicusstraat (t.o. busstation), 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 

Nieuwegein. Nederlandse 
Vereniging uoor Thematische 
Filatelie. ' tVeerhuis, Nijen-
monde 4,10-16. Telefoon 
033-4943265. 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
14 mei: 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,19-16. Tele
foon 030-6063944. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
Woerden. Al-Barid,jilatelis-
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
481070. 
18 mei: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
ig mei: 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-onbekend. Telefoon 
071-5156534. 
20 mei: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
21 mei: 
Helmond. De Kamenij, 
Jeroen Boschstraat 19,10-15. 
Telefoon 0492-525140. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 

I Lambertistraat 12,14-16.30. 
{ Nieuwegein. Het Veerhuis, 
, Nijenmonde 4,10-16. Tele

foon 030-6063944. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
22 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruineweg 272,19.30-onbe-
kend. Telefoon 024-3974654. 
26 mei: 
Leiden. Buurthuis Vogel
vlucht, Boshuizerlaan 5,14-
17. Telefoon 071-5312597. 
27 mei: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,13.30-16.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Hengelo (O.). Frans op den 
Bult, Hengelosestraat 6, 
10-16. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
28 mei: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6009922. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-13. Telefoon 026-3271979. 
3 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 

Telefoon 035-5386170. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
5 juni: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
10 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
11 juni: 
Boxtel. Vmbo-College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-14. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
12 juni: 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan i6g, 19-22. Telefoon 
06-21977530. 
15 juni: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
17 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
18 juni: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 

POSTZEGELVEILINGEN 

II juni: 
Roosendaal. Veiling col-
lectie-Oosterhoud, WO II 
(poststukken + literatuur). 
Collectie wordt integraal 
gescand op CD/ROM 
uitgebracht. René Hillesum 
Filatelie, Postbus 170,4700 
AD Roosendaal, tel. 0165-
527130, JCO(3)filatelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 juni 
Mooi Nederland-Schoonhouen; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
JMooi Nederland-Enkhmzen; 
velletje met 5 postzegels van 
0.39 euro (gegomd). 
6 juni 
De keuze uan Nederland; velletje 
met 10 postzegels (5 verschil-

mailto:aartuansoest@Krtnet.nl
http://www.nvpv.nl


lende ontwerpen) van 0.39 
euro (gegomd); thema's: 
Elvis Presley, Vrijmetselaars, 
Sesamstraat, Streektalen, Ne
derlandse romanfiguren. 
15 juli 
400 Jaar Rembrandt; velletje 
met I postzegel van 5.75 euro 
(gegomd). 
Rembrandts Jamihe; velletje 
met tien postzegels van 0.39 
euro (vijf verschillende zegel-
ontwerpen). 

Wijziamflen uoorbehoud en 

Aruba 

5 juni 
FIFA World Cup Duitsland; 
waarden 75 en 215 cent. 
3 juli 
20 jaar Hi-Winds; waarden 
60,100 en 125 cent. 
29 september 
Brandpreuentie; waarden 60, 
100 en 205 cent. 
31 oktober 
Parke Nacional Arikok; waarden 
75,125 en 215 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen 6 euro. 
65-plussers 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse-
umkaart 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 12 mei 
vrijdag 9 juni 
vrijdag 7 juh. 

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 merl<elens@)muscom,nl of 
ln)dueen(a)muscom nl. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie is 
na telefonische afspraak met 
mevrouw Spiekman (070-
3307570, in de ochtend) te 
raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 

openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
site van de NBFV (www.nbfij. 
nl) en het aanklikken van de 
Bibliotheek-zegel bereikt u 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 

nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrifl: aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheck@nbJt).or3). 

250STE GEBOORTEDAG 
W.A. MOZART 
Omstreeks deze tijd staan 
de postzegelbladen vol met 
artikelen over het muzikale 
genie W.A. Mozart, dat 250 
jaar geleden (in 1756) werd 
geboren. Daarnaast valt te 
verwachten dat er dit jaar 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL kees.verhulst@wanadoo.nI 

Nieuwe dagtekening
stempels gesignaleerd 

Naar aanleiding van mijn 
oproep in het januarinum
mer van Filatelie ontving 
ik van Gijsbcrt uan MarreuJijk 
een aantal afbeeldingen van 
soortgelijke nieuwe dagteke
ningstempels. 

Gezien de diversiteit van de 
verschillende ontwerpen, 
lijkt er geen lijn meer in te 
zitten. Er zijn postkanto
ren en agentschappen die 
nog steeds stalen stempels 
bestellen die via de Duitse 
firma Raab worden geleverd 
en er zijn kantoren die 
goedkopere stempels laten 
maken. Jammer genoeg 
is het niet bekend of het 
Trodat- of Colop-stempels zijn. 
De Trodat-stempels hebben 
achter de maandaanduiding 
in letters vaak een puntje 
staan en de Colop-stempels 
niet. Daarnaast geeft Trodat 
de maand juli weer als 'JULI', 
terwijl Colop deze maand als 
'JUL' vermeldt. Het lijkt mij 
dan ook het meest aanneme
lijk dat het om Colop-stem
pels gaat. 

De stempels worden gefa
briceerd met een verdraai-
bare datum, maar zonder 
stempelplaatje. Er moet een 
los rubberen stempelplaatje 
(met het opgegeven ontwerp) 
worden geplakt en dit stem
pelplaatje wordt gemaakt 
in de stempelfabriek waar 
het stempel wordt besteld. 
Stempelfabrieken kopen de 
stempels in en verkopen ze 
aan klanten met een gefabri
ceerd stempelplaatje. Het is 
niet bekend waar de stem-
pelplaatjes van de getoonde 
stempels worden gemaakt. 

Er zijn stempels met de 
maandaanduiding in letters: 

in totaal zo'n vierhonderd 
postzegels over de gehele 
wereld zullen worden uitge
geven. 
De meest publicaties richten 
zich op de muzikale carrière 
van Mozart. Alleen in de titel 
in la Philatcliejjanfaise ligt de 
nadruk op de liefde (Mozart, 
une me de'die'c a 1'amour et a la 
musique). Vervolgens zwijgt 
men erover in alle talen. 
Oostenrijk gaf onder andere 
een mooie postzegel uit 
met een portret in silhouet 
(Scherenschnitt), naar het 
gebruik in die tijd. Zelfs het 
slechts 35 inwoners tellende 
Canadese dorpje Mozart (in 
de provincie Saskatchewan) 
gaf een speciaal stempel 
uit. De naam W.A. Mozart 
zal, dat lijkt wel zeker, altijd 
verbonden blijven met het 
begrip muziek. 

G A GBERTS 

Er zijn ook stempels met een 
zogenaamde ISO-damm, 
waarbij de maandaanduiding 
in cijfers wordt weergegeven: 

UITERST KOSTBARE 
ARCHIEVEN VERKOCHT 
De American Bank Note Com-
pony (ABNC) heeft vorig 
jaar, naar pas nu bekend is 
geworden, meer dan 200 ton 
aan archiefmateriaal uit de 
igde en 2doe eeuw verkocht. 
De nieuwe eigenaar, John 
Albanese, onthulde onlangs 
dat hij de archieven in één 
partij had gekocht. Het gaat 
om 300.000 geeiste platen en 
cilinders, afkomstig van de 
ABNC en de door haar in de 
loop der jaren overgenomen 
drukkerijen, met daarop 
afbeeldingen van post- en 
portzegels, bankbiljetten, 
aandelen, obligaties en zelfs 
toegangskaartjes voor poli
tieke conventies, allegorische 
voorstellingen, beroemde 
personen enzovoorts, ver
vaardigd door Amerikaanse 

topkunstenaars. De oudste 
dateren van 1820. Tot nu toe 
is nog maar eenvijfde deel 
gecatalogiseerd. Ook werden 
veel platen aangetroffen van 
postzegels, die destijds wer
den vervaardigd voor onder 
andere Brazilië, Cuba, China, 
Ecuador, Hawaii, Panama en 
de Filippijnen, naast platen 
van portzegels voor een aan
tal Amerikaanse staten. 
De eigenaar is met een team 
bezig een complete inventa
ris op te stellen. Zodra die 
gereed is, zal die worden 
gepubliceerd, waarna het 
gros van de collectie wordt 
geveild. Enkele musea zullen 
met enkele mooie stukken 
worden bedacht, terwijl het 
Amerikaanse publiek tijdens 
een rijdende tentoonstelling 
kennis kan nemen van de 
zojuist verworven schatten. 

G A GEERTS 

JOHANNES RAU 
POSTAAL HERDACHT 
Op 27 januari jl. overleed 
Johannes Rau, voormalig 
president van de Bondsre
publiek Duitsland. Al heel 
snel daarna, op 3 februari jl. 
nam de Duitse minister van 
Financien, Peer Steinbrück, 
het besluit dat aan Rau een 

bijzondere postzegel zou 
worden gewijd. Er is voor 
de zegel, die een frankeer-
waarde heeft van 55 cent, 
een plaatsje gezocht in het 
lopende emissieprogramma. 
De zegel was op 2 maart jl. 
voor het eerst aan de Duitse 
loketten te koop, dus binnen 
een maand na het ministe
rieel besluit. 

Oproep 
Als u ziet dat bij een kantoor 
een dergelijk stempel in 
gebruik is, wilt u dit dan 
melden? En zou u dan met
een eens kunnen kijken om 
welk stempel het gaat: Colop 
of Trodat? Nog mooier zou 
het zijn wanneer het u lukt 
om een digitale foto van het 
stempel te maken. Ik wacht 
uw reactie graag af. 

http://www.muscom.nl
http://www.nbfij
mailto:kees.verhulst@wanadoo.nI


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053-433 55 00 (buiten kantooruren 053-433 33 98 Fax 053-434 10 94 
E-mail: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 188: 
Vrijdag/zaterdag 9 /10 jun i in het zalencentrum van 

hotel APELDOORN, Soerenseweg 73 (hoek Jachtiaan) te Apeldoorn. 

Een veiling m e t r u i m 5000 kavels. 

Nederland: 
ca. 500 kavels BRIEVEN en POSTGESCHIEDENIS incl. de enige echte 
BOSKOOP-brief(een brief rondom de wereld). 
• Ca. 500 kavels zegels van emissie 1852 t /m telegram 
• 150 kavels Overzeese Gebiedsdelen 
• 50 kavels postgeschiedenis P en 2^ Wereldoorlog incl. een 

'Barneveldbrief' 2^ W.O. 

Buitenland: met een belangrijk aanbod van 
• Saar 
• Bulgarije 
• Tsjechoslowakije met veel opdrukken 1918. 
• Zweden 
• Zwitserland 
• Aanbod vrijwel alle Europese landen. 

Collecties, insteekboeken en dozen: ruim 2000 kavels van €25,- tot ca. 
€2500,-. 
Retourkavels uit de afgelopen veilingen zijn deze veiling met deels sterk 
verlaagde inzetprijs opgenomen! 

Interesse? 
Op aanvraag (telefoontje, fax, e-mail of brief/kaartje is voldoende) ontvangt 
U de bij ons nog altijd gratis kleuren-catalogus met uitvoerige beschrijving 
van alle aangeboden kavels. 

Kijkdagen zowel in Enschede als in Ape ldoorn . 

DE O.P.V., AL MEER DAN 35 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!! 

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


cÏEÏiiiTTTRlATLTiË* 

Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag, Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 
Email: info@postzegelpartijencentrale.nl 

^ www.postzegelpartijencentrale.nl 
ti«BlSitf2%?älliiBllilcKia#ltlCMttl<SM£Jänt!ll8lfcfv^ 

INFORMATIEBON 

Naam-
Adres 
Postcode 
Plaats. 

i® 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 1 

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


ENKELE 'BONTKRAAGJES' 
NADER BEKEKEN 

Spectaculair Standpunt: hoge waarden in rotatiedruk vervaardigdl 
D O O R P A U L U S F . J . P . D A A S , B R E D A 

Al in februari 1995 meldde 
'Philatelie' (de naam van het blad 
werd toen nog ouderw/ets met 
'Ph' geschreven) dat er bij de 
zogenoemde 'bontkraagjes' met 
de NVPH-nummers 77, 78 en 
79 in de druktekening hoogte
verschillen tot 0.8 millimeter en 
breedteverschillen van 0.2 mil
limeter waren geconstateerd. 
In filatelistische kringen werden 
(en worden) deze verschillen 
over het algemeen verklaard 
door papierkrimp. Sinds 1995 
heb ik geleidelijk aan, bij de han
del en op beurzen, een behoorlijk 
aantal van deze 'bontkraagjes' 
kunnen verwerven. Daarmee 
kon een redelijk referentiekader 
worden gecreëerd voor nadere 
studie. Dankzij dat onderzoek is 
het mogelijk, hier wat verder op 
deze kwestie in te gaan. 
Ik vermeld in dit verband ook het 
feit dat ik interessante reacties 
kreeg van andere filatelisten. 
Verder wil ik vooral wijzen op 
een melding van J.F. Cley op 
bladzijde 37 van zijn handboek 
over de emissie-1864. De be
wuste passage heeft betrekking 
op de toenmalige minister van 
Financiën, die een vel Engelse 
postzegels aan de Muntmeester 
had opgestuurd als voorbeeld 
van de in Engeland toen al ge
bruikelijke wijze van 'doorboring 
van het papier tot bevordering 
der afscheiding van elk zegel'. 
De desbetreffende Muntmeester 
rapporteerde daarop: 
{...] want zoo als het Uw Hoog-
EaelCestr bekend is, kan het 
vohooijen der doorslag-machine 
NIET geschieden, voordat eenige 
vellen postzegels gedrukt en geheel 
gereed zijn, daar de grootte en de 
verdeeling der gedrukte vellen niet 
volkomen met die der plaat over
eenkomt, maar van het meer of 

^ minder KRIMPEN van het papier 

"̂  Onze 'postzegelproducenten' 
IZ wisten dus toen al dat je - nadat 
^ het papier met inkt bevochtigd 
^ was - eerst op de volledige 
" droging van het papier moest 
^ worden gewacht, voordat tot 
"" 'doorboring' (tanden) kon wor-

* p i f den overgegaan. 
J ) 0 Er werd dus pas getand nadat 

het proces van het uitzetten en 
krimpen van het papier zich al 
had voorgedaan! Het leek me 
daarom zinvol om het aantal 

Van de drie in 1899 verschenen hoge waarden in de 

'bontkraag'-reeks (koningin Wilhelmina, 1, 2 ' / , en 5 

gulden) vermeldt de NVPH-catalogus al vele decennia 

dat ze in plaatdruk zijn vervaardigd. De auteur van de 

nu volgende bijdrage is er echter van overtuigd dat er 

destijds /M êe verschillende druktechnieken zijn gebruikt: 

behalve ploatdruk ook rotatie- of cilinderdruk. 

tanden van de zegels te relateren 
aan de originele afmeting van de 
zegelafdruheken. Daarvoor is het 
uiteraard van belang om over 
goed gecentreerde exemplaren 
te beschikken, want bij het 
gebruik van lijntanding kunnen 
de buitenste zegels in een vel 
worden 'gevangen' met een 
zogenaamde 'lange' of'brede' 
perforatieslag! We kunnen ver
volgens het beste de aandacht 
richten op de verticale tanding, 
want die is door zijn grotere 

1. Links op deze pagina": exempla
ren van NVPH-nummer yy met 
D-tanding. Links veronderstelde 
rotatiedruk, rechts plaatdruk. 

2. Links op de rechterpagina: 
NVPH-nummer y8 met C-tanding. 

Links veronderstelde rotatiedruk, 
rechts plaatdruk. 

3. Rechts op de rechterpagina: 
NVPH-nummer yc) met A- tan

ding. Links verondersteld rotatie
druk, rechts plaatdruk. 

4. Links op deze pagina: NVPH-
nummer y8 (i8gg-igoy, violetgrijs) 
met A-tanding (links) en een dito 
zegel met B-tanding. 

5. Links op de rechterpagina: 
NVPH-nummer y8 (vanaf igoG, 

grijsviolet, meer rood) met C-tan
ding (links) en D-tanding (rechts). 

6, Rechts op de rechterpagina: 
NVPH-nummer y8 (vanaf ic)o6, 

toch in de 'oude' kleur) met C-tan
ding (links) en D-tanding (rechts). 

y. Links op deze pagina: NVPH-
nummer yy met C-tanding. Bij het 
linkerexempaar is het woord GUL
DEN kaalgeslagen, bij het rechter 
is de tekst nagegraveerd. 

8. Links op de rechterpagina: net 
als afbeelding y., maar nu bij exem

plaren met D-tanding. 



lengte betrouwbaarder dan de 
horizontale tanding. De afstand 
tussen de perforatiepennen kan 
qua telling namelijk soms een 
verkeerd beeld opleveren, wat 
dan wordt veroorzaakt door 
scheefstand. Het is van belang 
het aantal tanden te tellen, 
omdat behalve de afmetingen 
van de druktekening ook het 
aantal tanden (dat los staat van 
een eventuele papierkrimp!) 
aangeeft of we met rotatiedruk 
(ook wel: cilinderdruk) te maken 
nebben. Immers, bij toepassing 
van lijntanding kon men steeds 
de (ideale) middellijn tussen de 
zegelafdrukken volgen. 
Zegels die qua afmetingen af
komstig zijn van plaatdruk 
hebben, als lijntanding ni werd 
toegepast, verticaal 17tanden. In 
die gevallen waarin lijntanding 
1172 werd gebruikt, gaat het om 
18 tanden verticaal! Zegels die 
- als het om de afmetingen gaat 
- afkomstig zouden moeten 
zijn van rotatie- of cilinderdruk 
hebben altijd minimaal een halve 
tand meer! 

De hoge waarden in het type-
Bontkraag (NVPH-nummers 77 
tot en met 80) zijn uitgevoerd 
in diepdruk. Met het oog op 
diepdruk is gekozen voor papier 
met een hoge poreusheid om 
de inktopnamecapaciteit te opti
maliseren. Bij diepdruk wordt de 
druktekening verdiept aange
bracht in een gladde drukplaat 
en moet de drukinkt dus voor 
elke afdruk worden ingevoegd. 
Door in plaats van dit drukpro-
cédé te l<iezen voor rotatie- of 
cilinderdruk, zou er continu kun
nen worden gedrukt, dus zonder 
onderbreking voor het aanbren
gen van de inkt. We weten dat 
er destijds ook in de Verenigde 
Staten werd geëxperimenteerd 
met rotatiedruk. Men bracht 
daartoe de oorspronkelijke, 
rechte drukplaten op een cilinder 
aan, wat uiteraard inhield dat de 
druktekening door de toegepaste 
verbuiging werd opgerekt, vooral 
in hoogte. Met name bij de wat 
grotere zegels speelt die oprek
king een belangrijke rol. 
In de tabel hierboven wordt een 

NVPH-nr. Waarde en kleur Tanding Deel van de oplage 
77 iG blauwgroen D, l i jnn ' / j ca. 15 procent 
78 2V G gnjsviolet C, lijn nxn ' / i ca. 15 procent 
79 5 G wijnrood A, lijn 11 ca. 25 procent 

Noot er zijn meer typen waarvan exemplaren aan de twee cnteria kunnen voldoen, zoals 
77C (zie o a plaatfout nr 77, W Mast), 78D en 79D, maar hien/an staan nog geen mm of 
meer betrouwbare percentages vast 

overzicht gegeven van enkele 
zegels die aan de twee criteria 
voldoen: enerzijds is de drukte
kening 0.2 millimeter smaller 
en 0.4 tot 0.8 millimeter hoger, 
anderzijds hebben ze langs de 
verticale zijde (minimaal) een 
halve tand meer. Het tellen 
van de tanden verloopt heel 
eenvoudig, door het in zwart 
uitzetten van de tandingen 11 en 
n'/z (beide over een afstand van 
drie centimeter, op lichtgekleurd 
papier) en de zestiende tot en 
met de negentiende tand te 
nummeren. 

De enig logische verklaring 
die uit de tabel kan worden 
getrokken is, dat er gebruik is 
gemaakt van rotatiedruk! Want 

we mogen toch niet aannemen 
(bewijzen ervoor zijn er niet en 
redenen ook met) dat er bij de 
genoemde percentages een an
dere papiersoort werd toegepast. 
Bovendien: papierkrimp kan de 
oorzaak niet zijn geweest van 
deze consequente verschillen 
in afmetingen, gecombineerd 
met de overschrijding van het 
normale, te verwachten aantal 
tanden. In het geval van de 
'nauwste' tanding, 1172 is het 
verschil minimaal een halve 
tand, wat - als het om de hoogte 
van de druktekening gaat - al 
een verschil van 0.43 millimeter 
oplevert. Het verschil kan oplo
pen tot een hele tand ofwel een 
hoogteverschil in druktekening 
van 0.86 millimeter. Dit alles 

9. Een exemplaarvan NVPH- \f%J 
nummer 78 met A-tanding en met » * » 
kaalgeslagen aanduiding GUL
DEN. Nog geen nagegraveerde 
exemplaren bekend. 
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wijst evident op het toepassen 
van rotatiedruk! 
Voor het onderzoek naar de 
bewuste emissie zijn overigens 
uitsluitend gebruikte, c.q. ge
stempelde exemplaren gebruikt. 
Dit omdat de invloed die het 
gommen en het uitharden van 
ae gom op de zegels kan heb
ben, door het afweken vrijwel 
geheel teniet wordt gedaan. 

Een duidelijk waarneembaar feit 
is dat de verschillen in afmetin
gen met het blote oog zichtbaar 
zijn (zie de afieeldingen i, 2 en 
3). Het moet bij de zegels die -
binnen de in dit artikel vermelde 
minimale criteria - hoger en 
smaller zijn dan normaal dus 
wel om rotatie-, c.q. cilinderdruk 
gaan; een andere plausibele 
verklaring is er niet. 
Nóg een feit: met het blote oog 
kunnen we kleurverschillen 
constateren tussen de oplagen 
van de nummers 78A en 78B 
(die in de NVPH-catalogus als 
'violetgrijs' worden omschreven) 
en de oplagen van de nummers 
78C en 78D (volgens de NVPH-
catalogus 'grijsviolet' ofwel meer 
roodachtig). Globaal kunnen we 
stellen dat de tandingen A en 
B van de zegel van 27^ C in de 
periode tot en met 1907 werden 
gedrukt. De wat meer roodkleuri
ge zegels (de tandingen C en D) 
moeten in de periode vanaf 1906 
tot en met 1930 zijn vervaardigd. 
Het is echter mogelijk dat u bij 
de C-tanding (bij ongeveer 7 
procent van de totale oplage) en 
de D-tanding (bij ca. 35 pro
cent) toch nog exemplaren in 
de 'oude' kleur ('violetgrijs') 
tegenkomt. 

De scherpte van de druk en met 
name de contouren van het 
woord GULDEN doen vermoe
den dat het hier om oudere 
afdrukken gaat die later, samen 
met de enigszins roodkleurige, 
van een C- of D-tanding zijn 
voorzien (zie de afbeeldingen 4, 
5en 6). 
De drukplaten hielden op den 
duur inktresten vast die moeilijk 
te verwijderen waren en dat zien 
we vooral bij het woord GUL
DEN (zie de apeeldingeny tot en 
met 73). Al in de periode waarin 
de zegels met de A-tanding 
werden geproduceerd (zie de af
beeldingen 9 en 12), zorgden 'aan-
koekende' inktresten er soms 
voor dat de inkt voor het woord 
GULDEN te weinig invloeide; 
een goede afdruk kwam dan niet 
volledig tot stand. Naarmate de 
oplagen groter werden, nam dit 
probleem toe. Kennelijk meende 
men dit probleem te kunnen 
oplossen (zie de afbeeldingen 7, 
8,10, Tl en 13) door het woord 
GULDEN op de drukplaten 
handmatig na te graveren. Dit is 
bij de zegels 77C (ca. 15 procent 
van de gevallen), 77D (idem), 
78C (ca. 20 procent), 78D (maar 
liefst 50 procent) en 79D (ca. 15 
procent) te zien. 

10. Exemplaren van NVPH-num-
mer 78 met C-tanding. Bij het 
linkerexemplaar vertoont de ziel 
van de tekst GULDEN kaalgesla
gen plekken, bij het rechterexemp-
laar is er sprake van nagraveren. De 
laatste versie komt bij slechts 
20 procent van de oplage voor 

11. Nog twee exemplaren van 
NVPH-nummer 78, ditmaal met 
D-tanding. Het tekstdeel GULDEN 
is bij de linkerzegel weer gedeeltelijk 
kaalgeslagen; bij het exemplaar 
rechts is er sprake van nagraveren 
(dit komt bij 50 procent van de 
oplage voor). 

Boven: 12. NVPH-nummer'^Q met 
A-tanding. De ziel van de tekst 
GULDEN vertoont ook hier weer 
kaalgeslagen plekken. Zegels zoals 
deze vertegenwoordigen ongeveer 
15 procent van de oplage. 
De auteur zijn tot dusver geen 
exemplaren bekend waarbij het 
tekstdeel GULDEN werd nage-
graveerd. 

Hierboven en links: 10. Exem
plaren van NVPH-nummer 79 
met D-tandmg. Bij het exemplaar 
hierboven vertoont de ziel van 
de tekstdelen GULDEN weer 
kaalgeslagen plekken en bij het ex
emplaar hiernaast werd GULDEN 
nagegraveerd. Deze laatste versie 
vertegenwoordigt circa i^ procent 
van de oplage. 
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TWEEDE HELFT 2005 

Door de molens, de stem
pels van 2005 en België is 
de bespreking van de Ne
derlandse maximumkaar-
ten van de tweede helft 
van 2005 op achterstand 
geraakt. Dat probeer 
ik nu goed te maken. 
Het is in mei inmiddels 
wel wat laat om einde-
jaarszegels te tonen met 
kerstballen en dennen
bomen. Die beelden laat 
ik achterwege, maar 
u houdt ze tegoed. 
De ingrijpende beelden 
op de zegels van World 
Press Photo blijven actueel 
en indruk maken. Bijpas
sende kaarten bij deze 
zegels zijn moeilijk te 
vinden. Toch heeft de 
bekendste kaartenuitge-
ver van Nederland, Arts 
Unlimited, een kaart van 

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

de treurende vrouwen 
in Kosovo [i] gemaakt. 
De treurende Indiase 
vrouw bij een slachtof
fer van de Tsunami is 
zelfs op een kaart [2] van 
Boomerang verschenen, in 
de reeks kaarten die gratis 
worden gedistribueerd 
via het uitgaansleven en 
culturele instellingen. 
Beide kaarten hebben 
het stempel Amsterdam, 
de vestigingsplaats 
van World Press Photo. 
De Weken van de kaart-
actie leverde drie gratis 
zegels op bij de aankoop 
van een set kaarten. TPG 
had al eerder gratis kaar
ten verspreid, onder meer 
via enkele familiebladen. 
Eén ervan kon uistekend 
gebruikt worden: zie [3]. 
De liefhebbers van het 
thema treinen konden 
hun hart ophalen in de 

serie van vier treinen. De 
daarbij uitgegeven post-
waardestukken waren 
geschikt om er maxi-
mumkaarten van te ma
ken. Het nadeel is daarbij 
wel dat het beeld zo gelijk 
is. Beter en dynami
scher is kaart [4], van de 
voorbijrazende koploper. 
Iets rustiger verlaat de 
dampende stoomloco
motief 3737 zijn loods op 
kaart [5]. Beide kaarten 
hebben het stempel 
Utrecht, de hoofdvesti
gingsplaats van de NS. 

De serie Mooi Nederland 
leverde weer mooie, veelal 
bekende stadsbeelden op. 
Het stadhuis van Bols-
ward staat trots te glim
men op [6]. Ingetogener 
is het - tot voor kort on
bekende - dijkhuisje van 
Papendrecht. Speurwerk 

met de Stichting Dorpsbe
houd Papendrecht leerde, 
dat dit het huisje op het 
adres Visschersbuurt 
156 moet zijn. Kaart [7] 
is gemaakt aan de hand 
van een oude foto, met 
daarnaast nog het (inmid
dels gesloopte) buurhuis. 
De St-Christoffelkathe-
draal torent op majes
tueus uit boven de brug 
over de Roer [8]. De kerk 
kan na de afronding van 
een eerste restauratie nu 
weer bezocht worden. 
Verdere restauratie volgt 
tussen 2009 (450 jaar 
bisdom Roermond) 
en 2010 (zesde eeuw
feest van de kerk). 
De postzegels van Mooi 
Ncderlond zijn helaas 
erg klein uitgevallen, 
waardoor details voor het 
blote oog slecht zichtbaar 
zijn. Op het velletje zelf 

is dat beter. De postze
gels worden wel leuker, 
door de toename van 
het aantal elementen op 
de postzegels, die zich 
lenen voor het maken van 
steeds meer maximum-
kaarten. De postzegel van 
Amsterdam toont op het 
eerste gezicht de Dam 
met het Koninklijk Paleis 
en het Nationaal Monu
ment [9]. Bij bestudering 
van de huizenrij links op 
de postzegel blijkt het 
Anne Frankhuis plots op 
de Dam te staan. Kaart 
[10] is daardoor een cor
recte maximumkaart die 
een element apart er uit 
licht. De nieuwe zegels 
in 2006 gaan nog verder 
en daar kunnen nog meer 
maximumkaarten van 
gemaakt worden. Dat laat 
ik u de volgende keer zien 
in ' de acht van Leiden'. 
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MOOIE SEIZOENSAFSLUITING: 
HOLLANDFILA IN BARNEYELD 

Jong en oud kunnen hun hart ophalen in de Veluwehal 

HollandFila: voonedereen leuk, maar in het bijzonder voor jeugdige verzamelaars^ 

Wie altijd al vond dat het filatelis-
tisch seizoen in Nederland veel 
te vroeg eindigt, die kan tevreden 
zijn: op vrijdag 9 en zaterdag 10 
juni van dit jaar wordt een grote 
internationale postzegel beurs 
gehouden m de Veluwehal in 
Barneveld: HollandFila. Het gaat 
om een 'goedmakertje' van de 
organisatoren, die eerder van 
plan waren om eind 2005 een 
Eindejaarsbeurs in de Ameri-
cahal in Apeldoorn te houden. 
Maar ondanks het succes van 
de Eindejaarsbeurs van 2004 
lukte dat niet, door externe 
omstandigheden. De bewuste 
organisatie, de VOW (een non-
profitvereniging, die een deel 
van de beursopbrengsten aan de 
Mappa Moddo-projecten van het 
Rode Kruis schenkt), ging echter 
niet bij de pakken neerzitten 
en probeerde iets anders: een 
beurs vlak voor de zomer: Hol
landFila. Bezoekers van eerdere 
VOW-evenementen zullen hier 
ongetwijfeld blij mee zijn, want 
de beurzen werden in de loop 
van de tijd filatelistisch gezien 
steeds interessanter: er was groei 
in de breedte en in de diepte en 
ook het internationale karakter 
van het evenement werd steeds 
duidelijker. 

HollandFila is gratis toeganke
lijk en ook het parkeren bij de 
Veluwehal kost u niets. Met de 
trein komen is een aantrekkelijk 
alternatief, want de afstand van 
Barneveld-Centraal naarde hal is 
slechts zo'n vierhonderd meter. 
Het gaat bij HollandFila om een 
echte handelsbeurs; er is dus 
geen tentoonstelling en u kunt 
er dus ook niet onderling ruilen. 

Daar staat tegenover dat u bij ca. 
zeventig standhouders uw hart 
kunt ophalen; de daar aanwe
zige handelaren komen niet 
alleen uit Nederland, maar ook 
uit Duitsland, België, Frankrijk 
en een aantal Scandinavische 
landen. Wat nemen ze mee.-* 
Veel filatelistisch materiaal, 
zoals postzegels, poststukken, 
echt gelopen ansichtkaarten, 
kilowaar, stockboeken, albums 
en toebehoren, landenstocks van 
klassiek tot modern en postfris 
zowel als gestempeld, goedkope 
uitzoekboeken, thematisch 
materiaal, bergen met zegels 
die een stuiver per stuk kosten, 
enzovoort. 
Voor jeugdige verzamelaars 
wordt op HollandFila (net als bij 
de Eindejaarsbeurzen het geval 
is) een grote stand ingericht, die 
ditmaal geheel op postzegels 
is gericht. Vooral op zaterdag 
10 juni zullen de jeugdleiders 

en hun gevolg het druk heb
ben, want er is een aantrekkelijk 
programma, dat - we zeggen het 
er maar duidelijk bij - uitsluitend 
voor kinderen tot en met 16 jaar 
bestemd is: 

- welkomspakket (ca. 50 postze
gels) van de organisatie; 
- gratis vouwloepje (zolang de 
voorraad strekt); 
- honderd grootformaatpost
zegels gratis uitzoeken (óók 
nieuwe); 
- kennismaking met speciale al-
bumbladen, waarbij je ook gratis 
zegels kunt krijgen; 
- het spel 'Hoger en Lager' met 
leuke prijzen; 
- toverdoos; 
- de prijsvraag 'Bedenk een leuke 
(internationaal goed klinkende) 
naam voor onze jeugdstand' 
(winnaar wordt bekend ge
maakt op een van de volgende 
beurzen). 

De Veluwehal in Barneveld. 

U ziet het alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor twee leuke post-
zegeldagen. Noteer de Veluwe-
halin Barneveld (adres: Nieuwe 
Markt 6) dus als reisdoel in uw 
agenda, want het wordt vrijdag 
9 en zaterdag 10 juni volop 
genieten! En mocht u nog meer 
informatie willen hebben: u 
kunt de organisatoren bellen 
(telefoon 055-3558600, na i8 
uur) of een kijkje nemen op de 
website www.eindejaarsheurs.ni; 
daar vindt u ook het e-mailadres 
van de organisatie. 

Ainefsfoort/A30/A1 

/laai 
Lunteren / Ede 

in de rode cirkel: de Veluwehal in Barneveld, op vierhonderd meter van het station. 

STANDHOUDERS HOLLANDFiU 
(STAND PER MEDIO APRIL 2 0 0 6 ) 

Armin Pit Han 
Aust, Wolf-Dieter 
Bereket,J. 
Besten, J. den 
Blerk, E.L. van 
Boonstra, J. 
Bouw, H. 
Breebaart Filatelie 
Britannia Studiegroep 
Collect+ 
Esch, P. van 
Faber, D 
Folkers, R, 

Geertzen Philatelie 
Gerber, E.A. 
Haarlem, Pzh. J. van 
Hartog, Pzh K. den 
Hazelhof, N.T. 
Heiduck, Thomas R, 
Herrema, S. 
Heuvel, los van de 
Heygere, J.R d' 
Huisinga, F. 
Huisman, H. 
Huybrechts, Mare 
Hordijk, A. 

Howell Holding 
Jeugdboek 
Keesjhon 
Klein, B. 
Koopjescomer 
Leeninga, A. S. 
Lenos, A. 
Lehtonen, Jukka 
Limbustamps 
Lingen, Pzh R. van 
Lohmer, Peter 
Marigny Philatelie 
Nisja, Pzh 
Peters, Patrick 
Pietersma Filatelie 
Postfris, Pzh. 
Rossem, Filatelie Dirk 

van 
Smit, J.R 
Snoek, M. 
Stadiander, C.H.A. 
Stamps4sale 
Tietz, Holger 
Vansteenkisten, L. 
Verhagen, H. 
Vion, Eric 
Vincennes Philatelie 
Vogel, G.A. 
Wever, J.W. 
Wiemo, Pzh. 
WilcoV^WFStamps 
Word Stamp Center 
Zwanenburg, F. 

http://www.eindejaarsheurs.ni


EEN EXPRESSESTUIC BEZORGD 
BUITEN DE BESTELGRENS 

De reis van een bijzondere briefin Nederlands-Indië 
D O O R N I C O DE W E I J E R , R I J S W I J K 

De aanleiding voor dit artikel is 
de vondst van een vijfenzestig 
jaar oude expressebrief waarop 
het recht is voldaan om het stuk 
buiten de bestellingsgrens van 
een postkantoor te bezorgen. In 
die tijd  de brief werd verzon
den in novemben94n  kon een 
dergelijke bijzondere dienst van 
de NederlandsIndische PTT 
worden gevraagd. De besteller 
moest hiervoor speciaal op pad 
gaan om deze brief per expresse 
te bezorgen, in dit geval over een 
afstand van vijftien kilometer 
buiten de bestellingsgrens. Dit 
kostte de verzender dan ook een 
aanzienlijk bedrag. 
Bij het doorzenden van deze 
expressebrief was het postkan
toor van doorzending, Batavia
Harmonieplein, ervan op de 
hoogte dat de bestemming van 
het stuk buiten de bestelgrens 
van Buitenzorg lag. In verband 
hiermee stelde men vast hoeveel 
kilometer de uiteindelijke be
stemming (Tjipajoeng) buiten de 
bestelgrens lag; op basis daarvan 
werd het door de verzender te 
betalen extra recht berekend. 

Bijna vijfenzestig jaar oud is de brief die de auteur van 

de nu volgende bijdrage, Nico de Weijer, voor u onder de 

loep neemt. Het gaat om een poststuk dat per expresse 

moest worden bezorgd en wel vijftien kilometer buiten 

de bestelgrens. Een kostbare zaak, zoals uit het relaas 

duidelijk zal worden. 

Dit recht werd geheven door 
frankeerzegels te plakken. Deze 
zegels vertegenwoordigden 
een waarde die gelijk was aan 
het aantal kilometers maal het 
destijds geldende tarief per 
kilometer. 
Expresseverzending houdt uiter
aard in dat de bestelling van een 
briefde hoogste prioriteit krijgt. 
De postzak waarin de expres
sebrief wordt vervoerd, wordt 
echter niet per definitie extra snel 
bezorgd. Het begrip expresse
dienst heeft slechts betrekking 
op de extra snelle bestelling door 
het postkantoor van de bestem
ming. 
In de publicatie van Peter Storm 

van Leeuwen over de tarieven 
van NederlandsIndië van 1864 
tot 1949 wordt in het hoofdstuk 
Overige Rechten een hoofdstuk 
gewijd aan de expressebestelling 
in het binnenlandse verkeer. In 
dit onderdeel is a angegeven dat 
op 1 oktober!925de regeling 
voor de bestelling van expresse
stukken buiten de bestelgrens is 
aangepast. Er staat het volgende: 

'Voor iedere kilometer of ge
deeltelijke kilometer daarbuiten 
moest 10 cent extra worden 
betaald. Die meerdere kosten 
konden indien zij bekend waren, 
door de afzender vooraf worden 
betaald, maar mochten nu ook 

achterafdoor de geadresseerde 
worden voldaan. Als de geadres
seerde deze kosten weigerde te 
betalen, moest de afzender dit 
alsnog doen. Deze extra kosten 
werden met portzegels gekwe
ten. Of zoals het postreglement 
van 1925 het venwoordt: alle bij 
de uitreiking of bij de teruggave 
verscbuldigfie porten en rechten 
worden door portzegels welke 
vanwege de postadministratie 
op de zendingen offormulieren 
worden vastgehecht, aangeduid en 
verantwoord.' 

Op het kantoor van bestemming 
werd het stuk dus van een of 
meer portzegels voorzien. Het 
bedrag aan opgeplakte portze
gels moest door de geadres
seerde worden betaald aan de 
besteller. Storm van Leeuwen 
merkt vervolgens nog op dat hij 
nog nooit een voorbeeld van een 
dergelijke brief heeft gezien! Ook 
geeft hij aan dat 'mogelijk' op i 
januan 1935 het aanvullingsrecht 
(expresseloon) van 10 cent voor 
iedere kilometer buiten de be
stelgrens werd verlaagd naar 7'/^ 

Voor en achterzijde van de in dit artikel beschreven brief. 
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cent per kilometer. Storm van 
Leeuwen baseert zich hierbij op 
de tekst in de Indische Postgids 
van 1935. In de Postgidsen van 
1937 en 1939 staat daadwerke
lijk dat voor iedere kilometer 
buiten de bestelgrens y'/^ cent 
aanvullingsrecht per kilometer of 
een gedeelte van een kilometer 
wordt geheven. Aangezien de 
hier afgebeelde briefvan 1941 
dateert, was een tarief van 7'/^ 
per kilometer dus zeker. 

Laten we eens nagaan hoe de 
bij dit artikel afgedrukte briefis 
gelopen. 
De brief werd op 28 november 
1941 per expresse verzonden 
van Soerabaja naar de redacteur 
van het Economisch Weekblad 
voor Nederlands-Indië in Batavia-
Centrum. De brief werd gezien 
de status van de afzender (de 
Stichting Zeemacht uit Soera
baja) via het marinepostkantoor 
verzonden. De kosten van deze 
verzending waren als volgt 
opgebouwd: 

Briefrecht 
Expresserecht 
Totaal 

10 cent 
25 cent 
35 cent 

Eenmaal aangekomen in Bata-
via-Centrum (op 29 november 
1941, om acht uur 's morgens) 
werd de brief door iemand op 
het kantoor Harmonieplein op
nieuw aangeboden, ditmaal ter 
verdere verzending - per expres
se - naar het adres Poentjakweg 
Kilometerpaal 76-4, Tjipajoeng. 
Dit liep via het kantoor Buiten-
zorg, waar de brief om zes uur 
's avonds aankwam. Het post
kantoor Batavia-Harmonieplein 
herkende het bewuste adres als 
een bestemming die buiten de 

Kaartje van het traject Batavia-Tjiandojoer over de Poentjakpas. 

bestelgrens van het postkantoor 
Buitenzorg lag. Het vorige adres 
werd doorgehaald en het op 
die bestelling betrekking heb
bende expressestrookje werd 
vervolgens doorgehaald met een 
aantekening in blauw schrift, 
die vermeldde dat deze eerste 
expressedienst had plaatsgevon
den (er staat Expressebestelling 

heefi plaats gehad). Dit werd zo 
vermeld om aan te geven dat 
er dus opnieuw expresserecht 
betaald moest worden. 
Omdat de doorzending ook een 
expressebestelling was, werd er 
een nieuw expressestrookje op 
de brief geplakt en stelde men 
op het kantoor Harmonieplein 
vast hoeveel kilometer deze 

EEN VERENIGING VOOR 'TROPISCH NEDERLAND' 
Heeft u belangstelling voor de postgeschiedenis van de voor
malige Nederlandse gebieden in de Oost en de West.' Neem 
dan eens contact op met de Studiegroep ZWP. Informatie 
over deze gespecialiseerde vereniging is verkrijgbaar op het 
adres Postbus 1206, 2280 CE Rijswijk. Ook verzamelaars van 
de postgeschiedenis van Nederlands-Indië zullen zich in deze 
studiegroep thuisvoelen! 

nieuwe bestemming buiten de 
bestelgrens van het postkantoor 
Buitenzorg lag. Als we mogen 
afgaan op de aantekening die 
op de brief werd aangebracht, 
lag deze bestemming vijftien 
kilometer van Buitenzorg (met 
rood potlood is geschreven 75 
km van Bz). 
Zoals hiervoor al werd aangege
ven, was het tarief per 1 januari 
1935 verlaagd naar 772 cent per 
kilometer; dus in totaal moest 
11272 cent (vijftienmaal 77^) 
alsnog door de doorzender van 
de brief worden voldaan. Tegen 
de voorschiften in werd dit recht 
niet door middel van portze-
gels op de brief voldaan, maar 
werden hiervoor frankeerzegels 
gebruikt. 

Bij zo'n briefis het leuk om 
weten waar Tjipajoeng precies 
ligt. Bovendien wil je proberen 
na te gaan of de berekening van 
het bijzondere tarief in overeen
stemming met de geografische 
ligging was. 
Dat is nog een heel zoekwerk, 
omdat Tjipajoeng een heel klein 
plaatsje is en op de meeste 
landkaarten niet wordt vermeld. 
Destijds was het zo klein dat het 
geen postkantoor had, anders 
zou het ook niet buiten de 
bestelgrens van een postkantoor 
hebben gelegen. Het plaatsje ligt 
aan de weg van Buitenzorg naar 
Bandoeng, in de aanloop naar 
de Poentjakpas en wel op vijftien 
kilometer van Buitenzorg. Het is 
dus niet toevallig dat het adres 
de naam Poentjakweg heeft. Een 
huisadres aan die weg is wellicht 
niet bijzonder, omdat het gebied 
populair was om er een buiten
huis te bezitten. 

Bij kilometerpaal 76.4, op de weg 
naar Tjipajoeng, werd de brief 
voor de tweede keer bezorgd en 
wel voor een in die tijd aanzien
lijk bedrag extra. De brief zal 
vast belangrijk zijn geweest; in 
ieder geval was de ontvanger zó 
benieuwd naar de inhoud ervan 
dat hij envelop vrij ruw aan de 
bovenkant heeft geopend. Een 
begrijpelijke reactie van iemand 
die op een afgelegen plaats door 
een speciale bezorger van de 
PTT een brief krijgt overhandigd. 
Voor mij het bewijs dat het om 
een originele expressebrief gaat. 

Geraadpleegde literatuur: 
Binnenlandse en Buitenlandse ^ 
posttarieven van Nederlands-Indië ° 
i864-ig4C) door Peter Storm ^ 
van Leeuwen; bijlage bij ZWP z: 
nummer 120 (mededelingenblad ^ 
van de Studiegroep Zuid West ^ 
Pacific), NITAR131. ï 
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Dankbetuiging: "" 
Mijn dank gaat naar Peter Storm AJF* 
van Leeuwen, wiens overzicht JOv 
van de posttarieven van Neder
lands-Indië de inspiratie leverden 
voor dit artikel en die bereid was 
dit artikel kritisch door te nemen. 



BONDSBEKERTOERNOOI: 
INTERNATIONALE DEELNAME 

Jury's hadden lastige maar boeiende taak in Nijmegen 
D O O R A N K E V A N L E E U W E N , BO VE N - L E E U W E N 

uok dit jaar werd het eondsbekertoernooi georganiseerd 

door de vereniging Noviopost uit Nijmegen, voor de vijfde 

maal alweer. Net als in voorgaande jaren het geval was, 

maakte het toernooi deel uit van de Noviopost-

postzegelpromotiedag 'Postzegeltotaal'. 

De jury voor de categorie 'Algemene Filatelie' in actie; van links naar rechts voorzitter 
Coofers en de leden De Bruin en Spijkerman 

Juryvoorzitter Coofers (rechts) overhandigt de beker voor Algemene Filatelie aan de 
winnaar van het toernooi, de heer C van der Horst. 

Het Bekertoernooi is onderver
deeld in twee hoofdcategorieën: 
'Algemene filatelie' en 'Themati
sche filatelie'. Een samenvatting 
van de lezingen vindt u hieron
der. 

ALGEMEME FIUTELIE 

Emissie Nederland 1907 
De heerj. de Laet behandelde 
in zijn lezing De enige emissie 
Nederland van 1907 de postze
gels waarop Michiel de Ruyter 
is afgebeeld ter gelegenheid van 
zijn 300-jarige geboortedag. Drie 
waarden werden uitgegeven: 
/4,1 en 2 >2Ct. Afbeeldingen van 
personen anders dan het staats
hoofd waren alleen mogelijk op 
zegels met lage waarden, onder 
3 cent. De zegels waren alleen 
geldig voor binnenlands gebruik. 
De eerste dag van geldigheid 
was zaterdag 23 maart, de 
laatste 31 mei 1907. De heer De 
Laet toonde veel verschillende 
soorten afstempelingen op De 
Ruyter-zegels. 

Een mysterieuze brief 
In een boeiende voordracht loste 
de heer C. van der Horst het raad
sel van een mysterieuze brief uit 
de Tweede Wereldoorlog op: hoe 
kon een brief uit Engeland, met 
Engelse postzegels gefrankeerd 
en met een datum in oktober 
1940, in Nederland arriveren? 
Duidelijk werd dat de briefin 
ieder geval de Duitse censuur 
in Frankfurt bereikte, jaren later 
vond de heer Van der Horst nog 
een brief die met Engelse post
zegels gefrankeerd was, met een 
Engels èn een Duits censuur-
stempel. Het Engelse stempel 

UITSLAG TOERHOOI 
'ALGEMENE FILATELIE' 

Het is de vierde keer dat de heer Van 
der Horst het algemene deel van het 
bekertoernooi heeft gewonnen. 

bleek een aanwijzing: het werd 
gebruikt door het Nederlandse 
leger in Engeland. Uitgebreid on
derzoek inlegerarchieven bracht 
een regeling aan het licht die het 
Nederlandse militairen mogelijk 
maakte om van eind september 
1940 tot februari 1941 post te 
versturen. Eigenlijk liep post uit 
Engeland over het Rode Kruis, 
maar dan konden er maar 25 
woorden op een kaart. De Duit
sers lieten de bewuste post wel 
door; de censuur kwam er op 

deze manier achter hoe de bur
gers dachten. Op de brieven die 
op deze manier naar het bezette 
Nederland gingen, werden de 
rang, naam en militair nummer 
van de afzender vermeld - niet zo 
handig, dus daarom werd later 
de regeling weer veranderd. 

Krakow, 1846-1945 
De heerJ. Mulder nam zijn 
gehoor mee naar Krakow, de 
voormalige hoofdstad van Polen 
en een stad die in 1846 werd 

ingelijfd bij Oostenrijk. Vanaf 
die tijd werden Oostenrijkse 
stempels en Oostenrijkse aante-
kenstrookjes gebruikt (geel met 
zwarte tekst). Oostenrijk begon 
op 6 augustus 1914 de oorlog 
tegen Rusland, waarmee een tijd 
van censuur en veldpost aan
brak. Aan het eind van de oorlog 
trokken Duitsland en Oostenrijk 
zich uit Polen terug. Omdat 
Polen nog geen eigen postzegels 
had, werden Oostenrijkse zegels 
van de opdruk Poczta Polska 
voorzien; er zijn veel vervalsin
gen bekend. Er komen ook veel 
zegels voor met de opdruk porto. 
Polen was van december 1918 
tot december! 921 nog steeds in 
oorlog: er was wel vrede gesloten 
met het Westen, maar niet met 
Rusland. Ook uit deze periode 
zijn censuurstempels uit Krakow 
bekend. De heer Mulder toonde 
ook verschillende poststukken 
uit de periode tot 1945. In de 
Tweede Wereldoorlog gaven de 
Duitsers veel postzegels met 
afbeeldingen van Krakow uit 
en ook bestaan er veel gelegen-
heidsstempels uit deze periode. 

Nederlandse kleinrondstempels 
De heer C. van Hoek, die al 43 
jaar in Zwitserland woont, deed 
onderzoek naar Nederlandse 
tweeletter- en kleinrondstem
pels. Hij bleek het op verschillen
de punten niet eens te zijn met 
de conclusies die Cees Janssen 
in zijn Handboek Poststempels 
Nederland trekt, met name het 
voorkomen van stempels met 
een dikke buitencilinder. Veertig 
jaar geleden meldde hij al bij de 
Bond dat hij zeventig aanvul
lingen had op de lijst van toen 
bekende kleinrondstempels. 
Daar is nooit wat mee gedaan. 
De heer Van Hoek lette bij 
zijn recente onderzoek op de 
elementen grootte, letterhoogte 
en lengte van de plaatsnaam. Hij 
kopieerde cirkels van verschillen
de afmetingen op transparante 
folie, zodat hij de grootte van 
kleinrondstempels kon bepalen. 
Om de lengte van de plaats
naam te bepalen, trok hij een 
lijn langs de bovenkant van de 
maandaanduiding en vergeleek 
hij de plaatsen waar deze lijn de 
plaatsnaam snijdt. Hij onder
zocht tienduizenden stempels 
van Amsterdam, 's-Gravenhage, 
Rotterdam, 's-Hertogenbosch, 
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De jury voor de categorie 'Algemene 
Filatelie' bestond uit L. Goojêrs (voor
zitter, NBFV), F. de Bram (AVC) enj. 
Spijkerman (Noviopost). 
Na beraadslaging kwam de juiy tot 
de volgende eindbeoordeling van de 
vier lezingen: 

4. J. de Laet 
3. J. Mulder 

en C. van Hoek 
I. C. van der Horst 

193 p. 
223 p. 
223 p. 
252 p. 



Apeldoorn en Nijmegen, waarbij 
hij alleen volledige plaatsnaam
afdrukken gebruikte. Een van de 
vele resultaten uit zijn onderzoek 
is dat er bij de kleinrondstem-
pels vijf verschillende diameters 
voorkomen en per diameter ook 
meerdere verschillende stem
pels. In verschillende tijdsperi
oden trof hij stempels met een 
dikke buitencilinder aan. Ook 
van na 1877 vond hij nog nieuwe 
kleinrondstempels. Hij pleitte 
ervoor de tweeletterstempels en 
de kleinrondstempels te zien als 
varianten van hetzelfde stempel
type: de 'kleine-uurstempels'. 

THEMATISCHE FIUTELIE 

Perzië 100 jaar geleden 
Koenraad Bracke hield zijn 
voordracht Erwas eens 100 
jaar geleden in Perzië... over het 

in het huidige Iran, vertelde de 
heer Bracke over verschillende 
godsdiensten en verschillende 
volkeren, over ruïnes, steden, tui
nen, kastelen, opiumarbeiders, 
zijdefabricage, Perzische tapijten 
en nog veel meer. 

Latijn, ook uw taal! 
Een enthousiast verhaal over het 
Latijn werd verteld door de heer 
W.J. Cools. Het Latijn ontstond 
meer dan 2.500 jaar geleden in 
Rome. Gedurende eeuwen was 
het de moedertaal van de Romei
nen en deze taal werd verspreid 
over grote delen van West-Eu
ropa. Toen het West-Romeinse 
Rijk tenonder ging, was Latijn de 
taal van de kerl< geworden. In de 
Middeleeuwen werden heilige 
en andere geschriften in het 
Latijn overgeschreven. Later, in 
de vijftiende en zestiende eeuw 
ontstond een beweging van 

Behalve de eer vielen er in Nijmegen ook bekers en mooie prijzen te verdienen 

dagelijks leven in Perzië een 
eeuw geleden. In dat land werd 
toen een prachtige reeks post-
waardestukken uitgegeven met 
foto's uit die tijd. Door die foto's 
komen we veel te weten. De 
foto's op de postwaardestukken 
zijn gemaakt door een Armeense 
Rus, Antoine Sevruguin. Hij 
groeide op in Teheran, waar zijn 
vader op de ambassade werkte. 
Na het overlijden van zijn vader 
keerde zijn moeder met haar 
zeven kinderen terug naar 
Georgië. Antoine begon, samen 
met twee broers fotograferend, 
aan een tocht door het Mid
den-Oosten. In Teheran werd 
hij de meest gewilde fotograaf 
Hij fotografeerde overal, maakte 
met iedereen contact. Hij mocht 
bijvoorbeeld ook fotograferen in 
harems. Deze foto's waren in het 
Westen zeer geliefd. In zijn foto's 
komen ook allerlei godsdienstige 
elementen voor, zoals joodse, 
bijbelse, islamitische, enz. De 
foto's die voor de postwaarde
stukken zijn gebruikt, werden 
omstreeks 1890 gemaakt. Er 
zijn 65 verschillende postwaar
destukken. Aan de hand van 
de afbeeldingen en een recente 
foto op dezelfde plaats, gemaakt 

humanisten die vonden dat het 
Latijn te gewoon werd: ze ijver
den ervoor Latijn als taal voor 
ontwikkelden, gezagsdragers en 
wetenschappers te reserveren. 
In de tijd van de ontdekkings
reizen werd het Latijn ook naar 
de nieuwe wereld gebracht. Na 
1700 werd het nationaal bewust
zijn groter en overvleugelden 
de moderne talen het Latijn. De 
heer Cools concludeerde dat het 
Latijn de 'moeder aller talen' is. 
Ook nu nog is Latijn nog steeds 
de eerste taal in het Vaticaan. 
Artsen, apothekers en biologen 
gebruiken de taal nog steeds 
voor alle wetenschappelijke 
benamingen. Het Latijn is een 
bondige taal zonder lidwoorden, 
waardoor er compacte uitdruk
kingen en namen zijn voor 
elke gelegenheid. Veel Latijnse 
uitdrukkingen worden ook nu 
nog gebruikt, zoals het Citius, 
Altius, Fortius ('sneller, hoger, 
sterker) van de Olympische 
Spelen. Ook veel Nederlandse 
woorden vinden hun oorsprong 
in het Latijn. 

Thailand 
De heer A Maes vertelde in zijn 
lezing over Thailand (vroeger: 

Tableau de la troupe: het merendeel van de dt 1 lm mers en juryleden voor dejoto bijeen. 

Siam). De Thaise koning Bhu-
mibol is de het langst regerende 
koning ter wereld, hij zit al zestig 
jaar op de troon! De lezing be
helsde een vijfduizend kilometer 
lange reis door Thailand aan de 
hand van Thaise postzegels. De 
reis begon in Bangkok en liep 
via de ruïnes van de konings
stad Ayutthaya en de brug over 
de rivier Kwai naar een grote 
waterdam, pittoreske waterval
len, velden met Mexicaanse 
zonnebloemen, rijstvelden, 
olifanten, vlinderparadijzen en 
orchideeënkwekerijen. 
Ook een bezoek aan de panda's 
in de dierentuin van Chiang 
Mai maakte deel uit van de reis. 
Hierna kwamen het Puket van 
vóór de tsunami aan bod en 
vervolgens Thaise gerechten, 
Thai-boksen en nog veel meer. 
Uiteindelijk werd het nieuwe 
vliegveld van Bangkok opge
zocht voor de terugreis. 

Die Cewürzroute 
Een lezing in het Duits, onder 
de titel Die Cewürzroute, oder 
Der Seeweg nacin Indien, werd 
gehouden door W. Driever. De 
handel in kruiden en specerijen 
vormde een belangrijke drijfk^eer 
voor de toenmalige tochten naar 
Indië. Vooral de kostbare zwarte 
peper was zeer geliefd. Op de 
zeiltochten was de techniek 
belangrijk: een windroos voor de 
windrichting, snelheidsmeting 
overdag (touw met knopen), 
mogelijkheden om de tijd te 
meten, kompas, zeekaarten, 
plaatsbepaling aan de hand van 
net Zuiderkruis of de Poolster. 
Veel technische ontwikkelingen 
droegen bij aan het ontdekken 
van de zeeweg naar Indië. Op 8 
juli 1497 vertrok Vasco da Gama 
uit Portugal en na een zeereis 
van elf maanden kwam hij in 
Indië aan. Hij was de eerste 
Europeaan die van West naar 
Oost over zee reisde. Ongeveer 
honderd jaar later werd in Ne
derland de VOC opgericht. Met 
de goed uitgeruste VOC-vloot 
werden veel reizen gemaakt. Na 
de bouw van het Suezkanaal 
ging de reis niet meer langs de 
zuidpunt van Afrika, maar door 

deze nieuwe waterweg. 

De misdaden van het Hitler-fas-
cisme, 1933-1945 
De heer R. IJspeerd belichtte de 
misdaden van het Hitler-regime, 
te beginnen bij de brand in de 
Rijksdag (1933). Meteen na 
de brand werd gezegd dat de 
brand aangestoken was door de 
communisten. De nazi's pakten 
vierduizend vakbondsmensen 
en Hitler-tegenstandersop. 
De Nederlandse communist 
Marinus van der Lubbe werd als 
schuldige aangewezen; hij kreeg 
de doodstraf Ook in 1933 waren 
er al concentratiekampen, zoals 
Dachau en Esterwegen. De ge
vangenen moesten op hun post 
zegels van 6 pfennig plakken; het 
tarief voor een vouwbrief was 12 
pfennig was. In de krijgsgevan
genenkampen konden gevange
nen hun post portvrij versturen. 
De heer Ijspeerd toonde brieven 
van en aan gevangenen in de 
verschillende concentratiekam
pen en hij vertelde ook over hun 
achtergrond. Hij toonde een 
kaart die uit het kamp Mau
thausen was verzonden door 
een bij een razzia in Enschede 
opgepakte bekende. Ook de 
antwoordbrief werd door de heer 
Ijspeerd getoond: deze droeg 
de Duitse aantekening dat deze 
persoon unbekannt was; de brief 
kwam dus retour afzender Ach
teraf bleek dat deze gevangene 
binnen een maand na aankomst 
in Mauthausen vermoord was. 

UITSUG TOERNOOI 
THEMAnSCHE FIUTELIE' 

De jury voor de categorie 'Thema
tische Filatelie' bestond uit P. van den 
Bold (voorzitter, NBFV), H.C. Stoop 
(AVC) enj W. Diesueld (Noviopost). 
Het juryresultaat was als volgt: 

5. A. Maes 
4. R. Ijspeerd 
3. W. Driever 
2. K. Bracke 
I. W.J. Cools 

219 p. 
230 p. 
244 p. 
249 p. 
264 p. 

De heer Cools ontving de beker voor 
de beste thematische filatelistische 
lezing voor de derde keer; hij mag de 
beker nu houden. 

365 



Hierboucn en Innks 2 Afdruk
ken van Klussendorfstempek, 
tijdens de kerst en meuwjaars
penode^ebruilct m Emdhouen 

KERST EN NIEUWJAARSPOST 2005 
OP DE KEPER BESCHOUWD 

TPCPost: het onderste uit de kast voor een juiste sortering 
D O O R F . S J . G . H E R M S E , S I T T A R D ( L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E ) 

,0 Zoals de laatste jaren gebrui
° kelijk, nam TPCPost voor het 
■̂  verwerken van de decemberpost 
Z. van 2005 bijzondere maatrege

^ len. Deze golden voor de penode 
^ van 11 tot 24 december, maar 
^ door de grote drukte moest het 
i tijdvak w/orden verlengd tot 28 
"" december. 

4 0 6 Langzame start 
Tijdens de KNJperiode kwam de 
verzending van kerst en nieuw
jaarswensen slechts aarzelend 
op gang, maar in het weekeinde 

De Kerst en Nieuwjaarsperiode ligt alweer een tijdje 

tijd achter ons. De meeste verzamelaars hebben nu 

wel tijd gehad om de zegels van de binnengekomen 

post af te weken, te drogen en in hun album op 

te bergen. In het nu volgende artikel tracht de 

auteur aan te tonen dat, als de zegels niet van hun 

enveloppen zouden zijn gescheiden, nog veel meer 

filatelistisch plezier te beleven zou zijn geweest. 

van 17 en 18 december verstuur
den de Nederlanders dan toch 
massaal hun kerstpost Dit 
leidde tot topdrukte bij TPCPost 
en tot een nieuw eeuwrecord: op 
maandag 19 december werd een 
recordaantal van 26 3 miljoen 
poststukken verwerkt. In de lo
kale vestigingen moesten op die 
dag 15 miljoen zendingen met 
behulp van de huisnummersor
teermachines worden verwerkt. 
Juist om deze opeenhoping 
van poststukken te voorkomen 
had TPCPost een actie in het 



3. Kleuruerscliillen in het sterretje onder 
de kerstbal (bouen) en m de staart uan de 
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leven geroepen: iedereen die 
tussen 7 en 15 december twintig 
kerstkaarten inleverde, kon vijftig 
Drocent korting krijgen bij de 
<apper {afieelding 1). In 2002 
konden vroege vogels bij inleve
ring van twintig kaarten al gratis 
vlaai krijgend 
In de vestigingen ontstond een 
tekort aan materieel zoals rol
containers en bakkenkarren en 
op sommige plaatsen liepen de 
bestellers na acht uur 's avonds 
nog op straat. En dat terwijl ze 
in de eerste helft van december 
al extra waren belast met het 
bezorgen van 11 miljoen grote 
poststukken van de zorgverzeke
raars. Deze tour deforce leverde 
TPG natuurlijk wel extra inkom
sten op. 

Andere gang van zaken 
De invoering van huisnum
mersorteermachines^ had grote 
nvloed op de verwerking van 
de kerst en nieuwjaarspost. In 
S7 vestigingen werd de KNj
3ost gesorteerd met de nieuwe 
luisnummersorteermachines. 
Dit betekende dat deze post, in 
afwijking van voorgaande jaren, 
serst in een van de zes sorteer

centra moest worden bewerkt. 
Voor het automatisch sorteren 
is het namelijk nodig dat er een 
zogenoemde SIX (sorteerindex) 
op de poststukken wordt 
afgedrukt. Om de sorteercentra 
te ontlasten werd echter een 
gedeelte van de post decen
traal opgezet en gestempeld. 
Dit is te zien aan de afdrukken 
van TPC POSTstempels en 
andere stempels die niet in een 
sorteercentrum zijn aangebracht 
{afieelding 2). 

De postzegels 
Pure postzegelverzamelaars wer
den dit jaar door TPG Post echt 
verwend. Al eerder werd in 'Fila
telie' gemeld dat bij de 'gewone' 
decemberzegels (dus de zegels 
zonder toeslag) een afwijking 
werd gevonden. De bedoeling 
was dat de eerste tien zegels van 
het velletje dezelfde uitvoering 
zouden hebben als het tweede 
tiental. Er is echter een verschil 
tussen de zegels op de posities 
7 en 17 en tussen die op de posi
ties 10 en 20 {afieelding s). Ook 
blijken er zegels te zijn waarvan 
de slittanding is verschoven 
{afieelding 4) en nog mooier: er 

zijn velletjes aan de loketten ge
komen die helemaal niet waren 
geperforeerd, c.q. gestanst. Een 
verzamelaar uit Monster (ZH) 
hoorde toevallig aan het loket 
een mevrouw klagen dat zij de 
zegels uit het vel moest knippen 
omdat ze niet 'gekarteld' waren. 
Hij hielp de dame uit de nood 
en kocht er nog 27 velletjes bij, 
die hij vervolgens op internet te 
koop aanbood. Van de winst uit 
deze handel kon hij een nieuwe 
scooter aanschaffenS. 
Ik heb in totaal 140 poststukken 
uit de KNJperiode uit de muil 
van de papierwolf weten te red
den. Deze waren afkomstig van 
zes geadresseerden. Het gemid
delde van 23 is niet van belang, 
omdat op een paar plaatsen de 
enveloppen al gedeeltelijk met 
het oud papier waren verdwe
nen. Voor een overzicht van de 
gebruikte zegels zie tabel 1. 

Uit dit overzicht mag worden 
geconcludeerd dat cJe Coede
Doelenzegels relatief weinig wer
den gebruikt. Volgens TPGPost4 
weroen ca. 200 miljoen Decem
berzegels verkocht en ongeveer 
15 miljoen CoedeDoelenzegels. 
De toeslagzegels maakten cTus 
zeven procent uit van het totaal 
aantal zegels (215 miljoen). De 
postwaardestukken (in de hier af 
gedrukte tabel waren dat er twee) 
komen nog veel minder voor, 
mede omdat TPG Post er van 
tevoren weinig ruchtbaarheid 
aan heeft gegeven. De opbrengst 
van de CoedeDoelenzegels 
steeg overigens van 0,5 miljoen 
euro (2004) naar 1,5 miljoen 
euro (2005). 
In verband met het opgebruiken 
van 'oude' decemberzegels is 
op de achterkant van de velletjes 
een tekst opgenomen (afieelding 
5). Als men deze letterlijk inter
preteert, mogen de zegels alleen 
tijdens de betreffende KNJperio
de worden gebruikt en in het jaar 
erna met bijfrankering. Al eerder 
bleek TPG Post met sterk te zijn 
in het vinden van een sluitende 
juridische formulering. Denk 
maar eens aan de zegels 'Weken 
van de Kaart', die wel onbruik
baar maar niet ongeldig zijn. 
Ondanks de grote KNjdrukte 
vond men wel nog tijd voor het 
beporten van een envelop, die 
per abuis niet was gefrankeerd 
{afieelding 6). 

Stempelafdrukken 
Doordat de kerst en nieuwjaars
post in een sorteercentrum van 
een SIX moest worden voorzien, 
was het te verwachten dat de 
meeste post daar ook gestem
peld zou worden. De Klüssen
dorfs die in het verleden voor het 
decentraal stempelen werden 
aangeschaft, bleven daarom 
grotendeels buiten gebruik. Naar 
verluidt werden er slechts ca. 50 
machines ingezet. Tijdens de 
KNjperiode van 2004 werd nog 
ongeveer een kwart van de post 
van een Klüssendorfstempel 
voorzien. In 2005 bedroeg het 
percentage nog slechts circa tien. 
In het verleden werd een vrijwel 
complete lijst van PTT POST
stempels gepubliceerd met 
de plaatsen waar ze werden 
gebruikt^. Het is nu wel gebleken 
dat het onmogelijk zal zijn dit 
ook voor de TPC POSTstempels 
te doen. De stempel machines 
of de Stempelkoppen  gaan 
namelijk geregeld op reis. Zo 
werd voor het gebied van het 
sorteercentrum Den Bosch een 
groot deel van de post (zo'n tien 
procent) in Eindhoven opgezet 
en gestempeld, om het sorteer

Tabel I (in totaal 140 poststuld<en met zegels) 

Decemberzegels Toeslagzegels 
2005 2005 (incl. pwst) 

Decemberzegels Overige zegels 
2004 en eerder 

107 = 76,5% 8 = 5,7% i7 = i2,i7o 8 = 5,7% 
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Links: 7. Ronde envelop, gestempeld in de Piekstraat met 
stempel 'ROTTERDAM K2 15.XII.05' ('K' = KNJ). 

HERMSEFSJG 
O0ASINGEL4 
6131 GV SITTARD 

.l,|,,l|,.l|.,l|,l|.l|.„.| 

M05KV':. e . l 3 i G V . i 

Bouen: g. 
Postcode en 

huisnummer 
herkend met 
KCD, letters 

KK. 

Bouen: 8. Enkelringstempels 
TPG POST 108 en 111, 

gebruikt ergens in Zuid
Holland. 

Links: 13. Postcode herkend met de QCD en het 
^ 1 huisnummer met de VCD (video), letters: Qu. , . 

Ä ^ *KJU^ *>V '■yne^\A. 't K 

Jt 

H12G!'.' €■ 1 t  ^ ^ f e : "Äi 
Bouen: 14. Postcode, huisnummer 

en toevoeging herkend door VCD, 
toevoeging met correct, letters: Vvv. 
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centrum te ontlasten. Op de in 
Eindhoven verwerkte post kon
den tot nog toe de Klüssendorf
stempels 26, 27,100,102 en 103 
worden getraceerd; zie aßeelding 
2. Voor het sorteergebied Zwolle 
werd een gedeelte van de post in 
Groningen gestempeld. 
In het gebouw van het Sor
teercentrum Brieven Amster
dam kon extra ruimte worden 
gecreëerd voorde KNJpost. In 
Rotterdam werd extra ruimte 
gevonden in de Piekstraat, waar 
post die ongeschikt was voor 
machinale verwerking met de 
hand werd gestempeld. Hierbij 
werden de volgende handstem
pels gebruikt: ROTTERDAM KI, 
K2, K5 en K6 (aßeelding 7) . Het 
sorteercentrum Den Haag (Leid
schendam) vond extra ruimte 
in Zoetermeer en Voorschoten. 
In dit sorteergebied werden 
de reeds eercfer gesignaleerde 
enkelringstempels TPC POST 
loSen m gebruikt (aßeelding S). 

Voor het sorteercentrum Nieu

wegein tenslotte werd op diverse 
(onbekende) plaatsen gewerkt. 

Coderingen op de KNjpost 
Zoals hiervoor werd vermeld, 
moet ten behoeve van de auto
matische sortering de post van 
een SIX worden voorzien. Enve
loppen of kaarten waarop geen 
SIX is afgedrukt, moeten in de 
handsortering worden verwerkt, 
hetgeen duurder is. Boven de 
SIX wordt altijd een PRIC (pro
cesinformatiecode) afgedrukt. 
Tijdens de KNJperiode ont
vangt men veel meer post dan 
normaal. Daardoor kan iedereen 
zich een beeld te vormen van de 
verschillende lettercombinaties 
in de PRIC. 
Schrik niet: hier volgt geen 
uitgebreide uiteenzetting over de 
postmechanisatie in Nederland. 
Geïnteresseerden in dit gebied 
van de filatelie raad ik aan con
tact op te nemen met de Groep 

Tabel 2  Codeermiddelen (met dank aar 

KCD 
PCD 
SCD 
TCD 
ADB 
QCD 
FCD 
VCD 
ECD 
NCO 
HCD 

KIX coding device 
primary coding device 
secundary coding device 
tertiary coding device 
adress database 
quarterly coding device 
fifth coding device 
video coding device 
extract coding device 
normalization coding device 
hexair coding device 

1 Eddie IJspeerd) 

klantindexherkenner 
eerste codeermiddel 
tweede codeermiddel 
derde codeermiddel 
hjst met adresgegevens 
vierde codeermiddel 
vijfde codeermiddel 
video codeermiddel 
extract codeermiddel 
normalisatie codeermiddel 
zesde codeermiddel 

letter: K 
letter: P 
letter:S 
letter:! 
letter: A 
letter:Q 
lettEr: F 
letter: V 
letter: E 
letter: N 
letter: H 

Postmechanisatie van Po & Po 
(www.poenpo.nt). Wel wil ik 
laten zien welke leuke varianten 
men kan vinden in een stapeltje 
KNjpost. 
Wat men wel moet weten is 
dat dat de huidige PRIC is 
opgebouwd uit zestien posities. 
De eerste letter staat voor het 
sorteercentrum, bijvoorbeeld 
A(msterdam). Vervolgens 
komen er twee cijfers die het 
nummer aangeven van de 

sorteermachine die het poststuk 
heeft verwerkt. Daarna volgt er 
een letter van het codeermid
del, waarmee de postcode is 
herkend. Vervolgens een letter 
van het codeermiddel waarmee 
het huisnummer is herkend. 
Daarna kan er eventueel een 
letter komen van het codeer
middel waarmee een huisnum
mertoevoeging (bijvoorbeeld // 
of ß) is herkend. Op de posities 
7 tot 12 komt het resultaat van 

http://15.XII.05'
http://www.po-en-po.nt


Onder: lo . 
Postcode en 
huisnummer 
herkend door 
PCD, maar 
de postcode is 
Jout: die moet 
zijn 6162 EB. 

y^ ĉ 
/ ^ c 

/ ./ /Sr 

~X y 

T&^^ "^. ^ 

C2 

J.^/^éld 

OONedeilond 

lH;̂  ^iTy 
^ ^ 

^^^>a^^i<.CiXyv^ 
' 29tÄ:'»"

H l 1 F'F" •■ 1 6U>ftt̂  3 2 

M 1 3 F  SS €> 1 3 & C i C Z 

■Pi 

»17 
Pal.f.SD) liters 
ODIÜKRI, I 
Sni fil SITTM» 

Bouen: 11. Postcode en 
fiuisnummer herkend 

door de PCD en de 
SCD, maar huisnum
mertoeuoe^in^ gemist, 

letters: Ps. 

H U i r ' T T 6  1 3 1 G U £ 

Bouen: 12. Postcode en huisnummer 
herkend metTCD, letters: TT. 

/4m J^^^ 
(Pd^Oy)^^?^ ̂  

1,/5/QiyJ'^^^^^^ 

H O I H H e . l 3 1 ' . j '  ' ü 

■^WIiWMPIPtllWWIItlllWIIII 

Bouen: 15. Postcode en 
huisnummer herkend door 
de HCD, letters: HH. 

Rechts: 16. Brief met Joute 
postcode: 'ONGELDIGE 
POSTCODE' en sticker. 

? « a ^ t  f t , 

0 0 " « < l e f l Q n c f 

VEIZMXAANrftSSiHC 

«i't^GPOST r  i 3 t = = l c d i 3 e ! p o s T _ .  o . J e 

lilllllilllllVlliMIIIIIIIIII^^ 

de herkenning van de postcode 
van de geadresseerde, daarna de 
laatste drie cijfers van het huis, 
postbus of antwoordnummer. 
De zestiende en laatste positie 
is voor een eventuele huisnum
mertoevoeging. 
Zoals bekend worden de 
poststukken m een razende 
vaart (er worden per uur zo'n 
20.000 stukken per machine ver
werkt) door de sorteermachine 
gevoerd. In de machine ligt een 
elftal codeermiddelen op de 
loer waarmee geprobeerd wordt 
de postcode, het huisnummer 
en de eventuele toevoeging te 
herkennen en deze vervolgens te 
vertalen m een SIX. In t o M 2 zijn 
deze hulpmiddelen opgenomen 
in de volgorde waarin ze worden 
ngezet. Er worden maximaal 

drie letters op de poststukken 
afgedrukt en wel in de volgorde 
van de tabel, dus bijvoorbeeld S 
na P en V na T. 
Het laatste in de tabel genoemde 

codeermiddel is pas eind 2005 
in gebruik genomen, speciaal 
om 'moeilijke' adressen in de 
KNjPost automatisch te kunnen 
verwerken. Inmiddels zijn ook 
kleine letters opgedoken in com
binatie met hoofdletters. Het 
zou te ver voeren daar hier op in 
te gaan. Het zou ook te ver gaan 
de mogelijkheden van de diverse 
codeermiddelen te behandelen. 
Hiervoor verwijs ik graag naar 
de gespecialiseerde literatuur, 
met name die van de Groep 
Postmechanisatie. Wel zal ik een 
aantal poststukken bespreken 
die iedereen zomaar uit de KNJ
post kan fkon) plukken. 
Het liefst heeft IPC Post dat bij 
het adres al een KIX (klantin
dex) is afgedrukt, want dan is 
de verwerking een fluitje van 
een cent (afbeelding 9) . Bij 85 
procent van de brieven worden 
de postcode en het huisnum
mer herkend met behulp van 
de PCD {afieelding iö). Op een 

volgende briefis de postcode 
herkend door de PCD en het 
huisnummer door de SCD 
(aßeelding n). De I C D werd te 
hulp geroepen bij een adres in 
kleine lettertjes (apeelding 12). 
Bij een fraai bedrukte envelop 
liet een serie codeermiddelen 
het afweten, maar was de QCD 
in staat de postcode te lezen; 
vervolgens werd een IX (identi
ficatieindex) afgedrukt en werd 
het huisnummer door middel 
van een videoopname vast
gesteld (afieelding i^). Bij een 
brief met een onjuiste huisnum
mertoevoeging moest de VCD 
worden ingeschakeld, met een 
redelijk resultaat {afieelding 14). 
Een met goud versierde envelop 
was bijna alle hulpmiddelen te 
machtig, maar werd uiteindelijk 
door het laatste, de HCD, correct 
verwerkt (afieelding 15). 
Tenslotte nog een brief, waarvan 
de postcode en de woonplaats 
met correct waren; het stuk werd 

voorzien van de tekst ONGEL
DIGE POSTCODE, waarna 
het handmatig moest worden 
verwerkt {afieelding i6). 

Met dank aan de heren E. IJspeerd 
enj. Oosterhoer 

Noten: 
1: Filatelie, april 2003, pagina's 
312 en 313. 
2: Filatelie, december 2005, 
pagina's 888 en 889. 
3: Limhargs Dagblad van 20 
januari 2005: 'Duizenden Euro's 
winst dankzij foute zegels'. 
4: Mail! nummer 4, jaargang 5, 
22 februari 2006. 
5: Filatelie, september 2002, 
pagina 689. 
6: Filatelie, december 2000, 
pagina's 820 tot en met 826. 
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1. Pausjohannes Paulus II (i8 mei 19202 april 200^). 2., 3. Op 16 oktober 1978 kozen de kardinalen m conclaaf verenigd Karol Woytila als de nieuwe paus. 
Kort daarop verscheen hij op het balkon om zich aan de verzamelde menigte voor te stellen. 
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Onder. io. De aanslag 
op de paus schokte de 
wereld, wat veiligheidsa
genten hadden gevreesd 
gebeurde Tegen zijn zin 
zouden de veiligheids
maatregelen voortaan 
worden opgevoerd. 

7., 8. Van 2 tot lojuni bracht de nieuwe paus een bezoek aan zijn vaderiand 
Polen. Hij bracht de boodschap van hoop en een nieuwe toekomst in een land 

dat zuchtte onder de druk van het communisme. 

Boven: 9. De paus las Fidel Castro de les toen hij Cuba cj 
bezocht en tot ieders verbazing trok de president zich 'v^dMM^^MMMMh^AAIhAwMyMMM 

iets van de pauselijke kritiek aan. ■^wmmm,mm,mmmmmfmmmmmmm,. 

JOHANNES PAULUS I I: 
EEN MAN VAN UITERSTEN 

Pontificaat droeg zowel progressief als conservatief karakter 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Op 2 april 2005 stierf de markan
te paus Johannes Paulus II (i). 
Op het eind van zijn pontificaat 
w/as hij nog slechts een schim 
van de energieke kardinaal die 
in 1978 tot paus was gekozen. 
Toen de witte rook was vervlo
gen en het habemus papam had 
geklonken keek de verzamelde 
menigte vol verwachting naar 
het balkon. Tot ieders verbazing 
werd de Pool Karol Wojtyla aan
gekondigd (2). Het publiek viel 
even stil, maar de nieuwe paus, 
die inmiddels op het balkon 
was verschenen, stal de harten 
van de mensen door in vloeiend 
Italiaans het woord tot hen te 
richten (3). Men was verrast en 
niet alleen vanwege het feit dat 
hij geen Italiaan was: met zijn 
58 jaar was hij jonger dan menig 
paus voor hem. Johannes Paulus 
II was de eerste buitenlandse 

Vorige maand was het een jaar geleden dat paus Johan

nes Paulus II (19202005) overleed. Jeffrey Groeneveld 

beschrijft het leven en werken van de populaire Pool die 

plaatsvervanger van Christus op aarde werd. 

paus sinds de verkiezing van de 
Nederlander Adrianus VI in 1522 
(4) en hij kwam bovendien uit 
het Oostblok. In de tijd van de 
Koude Oorlog was het een paus
keuze met een politieke lading. 
De nieuwe paus noemde zich 
Johannes Paulus II als eerbetoon 
aan zijn directe voorganger 
die slechts 33 dagen paus was 
geweest (5). Ook was zijn naam 
een verwijzing naar de pausen 
Johannes XXIII, de hervormings
gezinde paus die ongekend 
geliefd was geweest en diens 

opvolger, paus Paulus VI, die 
had getracht de hervormingen 
verder in goede banen te leiden 
(6). De verwachtingen onder 
progressieve gelovigen waren 
hooggespannen. 

SUPERSTER MET EEN MISSIE 
Binnen een paar weken werd 
duidelijk dat de nieuwe paus 
anders was dan zijn voorgan
gers. Johannes Paulus verliet het 
Vaticaan geregeld om zich onder 
de mensen in Rome te begeven. 
Mensen applaudisseerden waar 

hij verscheen en juichten hem 
luid toe alsof hij een filmster 
was. Paus Johannes Paulus II 
combineerde zijn gave om met 
de mensen en de media om te 
gaan en de verkondiging van de 
boodschap van Christus op een 
manier als geen andere paus 
voor hem. Ilij beperkte zich 
niet tot bezoeken naar Rome, 
maar reisde al snel de hele 
wereld over. Binnen een jaar na 
zijn verkiezing ging hij naar zijn 
geboorteland Polen, waar hij een 
heldenontvangst kreeg f7,8), 
maar ook in de Verenigde Staten 
kwamen 350.000 enthousiaste 
gelovigen naar hem luisteren 
tijdens een Heilige Mis in Iowa. 
De paus had duidelijk een 
politieke missie. Hij haalde 
fel uit naar het communisme, 
waarover hij als Pool uit eigen 
ervaring kon spreken. De paus 



5- De lachende paus Johannes Paulus I stierf 
na een pontificaat van slechts 33 dagen. 

4. Adnanus VI, de Nederlandse paus die 
slechts eenjaar het hoge ambt vervulde 

' »«"OPERATION 
A salute to ^ | g A Q I *i^( 

Our FREEDOM " 
Heroes. ,.T'....Ä.Jte»K, 
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Links. 71. Net als bij de 
eerste Golfoorlog was de 
paus ook bij de tweede 
Golfoorlog een groot tegen
stander van militaire actie 
Dat weerhield president 
Bush niet ervan om de 
paus later in het jaar te 
bezoeken 

Rechts. 12 Hoewel de paus 
een verklaard tegenstander 

was van vrouwen m het 
priesterambt, kwam hij 

wel altijd voor vrouwen op. 
Nonnen stonden bij hem 
m hoog aanzien. Moeder 

Theresa, die onbaatzuchtig 
haar roeping volgde, was 

een van hen. Na haar 
dood werd zij door de paus 

zalig verklaard 

6.1978 wordt ook wel het jaar van de drie 
pausen genoemd De oude paus Paulus W was 

in de zomer gestorven na een hartaanval. 

Ma<)t lereöa 
910 - 1 9 9 7 

CORREO ARGENTINO 

pleitte voor eerbiediging van 
mensenrechten, vrijheid 
van godsdienst, geweten en 

vergadering. Toen in 1980 de 
vakbond Solidamosz staakte 
tegen het Poolse regime vond 

DE POOLSE PAUS 

Zo'n miljoen Poolse pelgrims 
waren naar Rome gekomen om 
afscheid te nemen van hun paus. 
Uren wachtten ze geduldig tot ze 
hun grote landgenoot een laatste 
groet konden brengen. Polen 
was trots op de paus die op 18 
mei 1920 in Wadowice, vlakbij 
Krakow, ter wereld was gekomen. 
Hij kreeg de namen Karol Jozef 
Wojtyla. Het gezin waarin hij 
opgroeide was eenvoudig en arm. 
Maar de Ideine Karol ging wel 
naar school en ging later zelfs 
Poolse taal- en letterkunde studer
en aan de Universiteit van Krakow. 

Om aan deportatie te ontsnappen 
ging hij werken in een fabriek, 
maar clandestien bleef hij colleges 
volgen. De verschrikldngen van 
het Nazi-regime leidden tot een 
verdieping van zijn geloof In 1946 
werd Wojtyla priester gewijd en in 
1958 werd hij de jongste bisschop 
van Polen. Met enthousiasme 
nam hij deel aan het Tweede Vati
caanse Concilie, waar hij opviel 
door zijn bijdragen ter moderni
sering van de kerk. In 1963 werd 
hij aartsbisschop van KJrakau en 
vier jaar later zelfs kardinaal. Na 
zijn verkiezing tot paus reisde 
hij verschillende keren naar zijn 
vaderland. 

* NÜMER" 

foawfit 
FafHte lana Pa„ta II 

I Kt KanÊ,nala 
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Paus Johannes Paulus II werd bij zijn bezoek aan 
Polen in Lublm begroet door kardinaal W^/sz?/nski, 
medestnjder in het verzet tegen het communisme illiPliP 

men in de paus een natuurlijke 
bondgenoot. Demonstratief 
zou hij later Lech Walenska, de 
leider van de vakbond, en andere 
vakbondsleden op audiëntie 
ontvangen. Door middel van 
dialoog en diplomatie probeerde 
de paus zijn doelen te bereiken. 
De regimes in het Oostblok 
vreesden zijn invloed voor en 
achter de schermen. Zij beseften 
dat de paus grote volksmassa's 
op de been kon brengen, die hun 
gezag zouden kunnen ondermij
nen. Opmerkelijk is dat de paus 
in 1998 op Cuba heel hartelijk 
werd ontvangen door Fidel 
Castro, die toch als een commu
nist van de oude stempel te boek 
staat. In het hol van de leeuw 
hield de paus een pleidooi voor 
democratie en uitte hij kritiek op 
het gebrek aan vrijheid op Cuba. 
Enige weken na het vertrek van 
de paus werden zestig politieke 
gevangenen vrijgelaten (9). 
Men is het er over eens dat 
de val van het communisme 
mede aan de paus te danken is. 
Twijfels zijn er nog wel over het 
antwoord op de vraag of de Bul
gaarse geheime dienst achter de 
mislukte aanslag op de paus zat. 
In 1981 probeerde Ali Agca de 
paus te vermoorden, terwijl deze 
in zijn open pausmobiel over het 
Sint Pietersplein reed. Johannes 
Paulus raakte zwaargewond, 
maar overleefde de aanslag en 
kon drie weken later weer aan 

het werk (io). Later zou de paus 
Agca m de gevangenis bezoeken 
en hem vergeven. 
De paus was overigens niet blind 
voor de negatieve kanten van het 
westen. Zo vond president Bush 
in de paus een groot tegenstan
der van de oorlog tegen Irak 
^^^\. De steeds verdergaande 
inaividualisering, overmatige 
consumptie en het verval van ze
den vervulden Johannes Paulus 
met grote zorg. De paus meende 
bovendien dat het gebrek aan 
solidariteit tot allerlei milieupro
blemen had geleid. Volgens hem 
getuigde een milieubewust leven 
van respect voor de Schepper. 

CONSERVATIEF EN REISLUSTIG 
Het is niet eenvoudig om paus 
Johannes Paulus II in een 
bepaald hokje te plaatsen, want 
waar hij op sommige gebieden 
buitengewoon progressief 
was, toonde hij zich op andere 
fronten zeer conservatief En 
dat leidde tot veel teleurstel
ling bij gelovigen, die door zijn 
houding de kerk definitief de rug 
toe keerden. Met name waar 
het geloofszaken betrof wilde hij 
van geen modernisering weten. 
Met betrekking tot de rol van de 
vrouw in de kerk en het celibaat 
was hij ronduit stellig: geen 
vrouw op het altaar en gehuwde 
priesters waren uit den boze 
(12). Abortus, homoseksualiteit, 
euthanasie en het gebruik van 
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'3 '^^* gebruik van condooms om zwanger 
schap te voorkomen ofte beschermen tegen 
besmetting met het HIV viais was de paus 
een gruwel Het enige middel dat eventueel 
was toegestaan was seksuele onthouding 

15 Op het vliegveld Beek kwam een eind 
aan het bezoek van de paus aan Nededand 

Kardinaal Simonis slaakte een zucht van 
verlichting dat de paus weer veilig en wel het 

land uit was Het was ondenkbaar dat er 
een gelegenheidszegel werd uitgegeven, wel 

gebankte PTT een bijzonder stempel 

Rechts 14 De 
paus werd in 

ig8i ontvangen 
door koningin 

Elizabeth II, hel 
hoofd van de 

Anglicaanse kerk 

LSKA-POLOGNE 
KARTA 

CART 

^6 Het concentratiekamp Auschwitz staat 
symbool voor de vernietiging van de joden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog De paus 
bezocht het voormalige concentratiekamp 
dat vlakbij de plaats ligt waar hij zijn jeugd 
doorbracht 

't! nj' 11 >M' il^jfpc^wwnfujn^fjgji 

Onder en rechts 20, 21 De laatste 
buitenlandse reizen brachten de 

paus in 2004 naar Bern en Lourdes 
HIJ was toen al heel verzwakt, velen 

vreesden dat het einde nabij was 

-citfXBruVXTYcXfi'd 

DELVATICANO 

j 

i 

Rechts 2^, 24 Onder degenen die afscheid namen van 
de paus waren oud president Clinton en prins Charles, die 
zelfs zijn huwelijk met Camilla Parker-Bowles een dag uit 
stelde om bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te kunnen 
zijn (rechterpagina) De reeds gedrukte postzegelvelletjes 

dragen daarom de verkeerde huwelijksdatum 

. » v ' 

"^f 

Rechts 22 BIJ de vienng 
van zijn 25jarige pontificaat 

gaven Vaticaanstad en Polen 
gezamenlijk een zilveren 

'uit 
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voorbehoedsmiddelen keurde 
hij af Zelfs om besmetting met 
Aids te voorkomen mochten 
naar zijn heilige overtuiging geen 
condooms georuikt w/orden (13) 
Overigens verwoordde Johannes 
Paulus hiermee wel de mening 
van heel veel traditionele katho
lieken die met name in Afrika en 
Zuid-Amen ka wonen 
De paus bezocht tijdens zijn 
pontificaat zo'n 150 landen, 
waarvan een kleine 50 in de laat
ste dne jaar van zijn leven, toen 
zijn gezondheid zeer te wensen 
overliet Opzien baarde hij 
aanvankelijk door bij aankomst 
de grond van het gastland te 
kussen, later, toen het knielen 
hem met meer zo goed afging, 
werd hem een bakje met lokale 
grond aangereikt Verschillende 
reizen hadden een historische 
lading, zoals het bezoek aan 
Groot-Bnttannie Als eerste paus 
sinds koning Hendnk VIII met 
de kerk van Rome had gebroken, 
bezocht hij het land en ontmoet
te hij koningin Elizabeth, het 
hoofd van de Anglicaanse kerk 
en een verre nazaat van diezelfde 
Hendnk VIII ^4^ Ook het be
zoek aan Neaerland mag tot de 

DE PAUS IN BELGIË 

Na de kille en koude ontvangst 
in Nederland kon het contrast 
met de warmte waarmee paus 
Johannes Paulus II in België 
werd omgeven niet groter zijn. 
Een jaar lang was het bezoek 
door de Belgische bisschoppen 
voorbereid Het centrale thema 
waaraan men in opmerkelijke 
eensgezindheid had gewerkt, 
was het Onze Vader. Vijf dagen 
lang bracht het bezoek heel 
katholiek België op de been, de 
voltallige koninklijke familie 
voorop. De paus ging onder 
andere naar Brussel, Antwerpen 
en Namen. 
Tien jaar later kwam de paus 
nog een keer naar België. Het 
was een uitgesteld bezoek, 
omdat een jaar eerder de paus 
zijn been had gebroken door 
een val. Het bezoek trok nu 
minder bezoekers, maar nog 
steeds werd de paus met veel 
enthousiasme en alle egards 
ontvangen. Het hoogtepunt van 
zijn tweede verblijf in België 
was de zaligverklaring van pater 

Damiaan. 
Met de zeer vrome koning 
Boudewijn en diens echtgenote 
koningin Fabiola kon de paus 
het zeer goed vinden. De koning 
deelde veel van de ideeën van de 

paus. In 1990 verklaarde de re
gering Boudewijn een dag 'met 
in staat om te regeren' vanwege 
zijn weigering om een nieuwe, 
liberale abortuswet met zijn 
handtekening te bekrachtigen. 



categorie 'historisch' gerekend 
worden, maar dan vooral door 
de koele ontvangst die hem hier 
ten deel viel. Nergens anders 
kwamen zo weinig mensen op 
de been dan in Nederland en on
der hen die wel kwamen, waren 
er velen die hem uitjouwden. De 
conservatieve maatregelen van 
de paus hadden weinig harten 
van progressieve gelovigen in 
Nederland sneller doen kloppen. 
Er waren veel gevoelens van 
wrok en weerzin tegen deze 
paus (15). 

VERZOENING 
Van grote betekenis voor de 
relatie van de rooms-katholieke 
kerk met de joden was zijn be
zoek aan het concentratiekamp 
Auschwitz (i6). Veel waardering 
oogstte hij toen hij als eerste 
paus een synagoge in Rome be
zocht en in 2000 ging Johannes 
Paulus naar het holocaust-her-
nneringscentrum Yad Vashem 
n Israël. Bij de Klaagmuur in 
eruzalem, het heiligste joodse 
heiligdom, ging hij in gebed en 
zei dat de joden 'onze oudere 
broeders' zijn (17). Ook in de 
richting van de Oosters-ortho-

doxe kerken maakte de paus 
verzoenende gebaren (i8), maar 
de relatie met de protestantse 
kerken zou nooit innig worden. 
Het veelbelovende bezoek aan 
Groot-Brittannië leidde niet tot 
nauwere samenwerking en toen 
de Anglicaanse kerk besloot 
om vrouwen toe te laten tot 
priesterschap bekoelde de relatie 
ook met de Anglicanen weer. De 
fanatieke Ierse dominee Paisley 
zorgde voor een rel door toen 
de paus het Europese parlement 
bezocht hem verschillende 
malen voor 'anti-christen' uit te 
schelden. 
Bijzondere aandacht heeft 
Johannes Paulus altijd aan de 
jeugd geschonken. In zijn eerste 
preek als paus richtte hij zich 
al tot de aanwezige jongeren 
met de woorden: 'Jullie zijn de 
toekomst, jullie zijn de Kerk van 
morgen.' In 1984 voerde hij de 
Wereldjongerendagen in en de 
paus was vervolgens ieder jaar 
persoonlijk aanwezig. De bij
eenkomst trok telkens meer dan 
een miljoen jonge, enthousiaste 
gelovigen, ook al was de bood
schap van de paus in de ogen 
van vele volwassenen ouderwets 

en niet meer van deze tijd (19). 

ZIEKTE 
Hoewel de paus ogenschijnlijk 
snel herstelde van de aanslag 
op zijn leven, was hij nadien 
beduidend minder energiek en 
vitaal. In de jaren '90 verbleef hij 
geregeld in het ziekenhuis en in 
2001 werd bekend dat Johan
nes Paulus aan de ziekte van 
Parkinson leed. Met een ijzeren 
wilskracht bleef hij echter zijn 
ambt vervullen, hoewel het spre
ken en lopen hem steeds moei
lijker afgingen (20, 21). Steeds 
vaker gingen stemmen op die 
adviseerden om af te treden. 
Naar later bleek heeft de paus 
dit in 2000 wel overwogen, maar 
uiteindelijk heeft hij toen beslo
ten om met zijn taak door te 
gaan. Het einde kwam op 2 april 
vorig jaar, na enige weken waarin 
zijn gezondheidstoestand sterk 
achteruitging. Vanaf zijn ziekbed 
gaf de paus nog een boodschap 
mee voor de jongeren op het 
Sint Pietersplein: 'Ik denk aan 
jullie.' Om 21.37 uur stierf hij, 
waarmee een eind kwam aan 
een indrukwekkend en soms 
controversieel pausschap dat 

met 26 jaar een van de langste 
uit de geschiedenis is geweest 
(22). Bij zijn uitvaart bleek hoe 
men zijn rol had gewaardeerd. 
Staasthoofden en regeringslei
ders reisden massaal af naar het 
Vaticaan om afscheid van hem 
te nemen (23, 24), net zoals de 
ontelbare gewone gelovigen die 
met grote liefde over hem spra
ken (25, 26). Onmiddellijk na zijn 
overlijden kwamen er speculaties 
opgang over een snelle heiligver
klaring van de overleden paus. 
Daarover moet zijn opvolger, 
paus Benedictus XVI, beslis
sen (27). De eerste meldingen 
van wonderen verricht door 
Johannes Paulus, voorwaarde 
voor een heiligverklaring, zijn 
inmiddels al binnen. Ofdie 
heiligverklanng er ooit komt valt 
nog te bezien, maar met zijn niet 
aflatende inspanningen voor 
rechtvaardigheid en wereldvrede 
lijkt een prominente plaats voor 
paus Johannes Paulus II in de 
geschiedenisboeken in ieder 
geval verzekerd. 373 
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Vlaamse soldatenbrief 
Brieven uit de voor-fila-
telistische tijd zijn voor 
leken dikwijls moeilijk 
te lezen. In het twee
honderdste nummer 
van De Postzak van de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars, 
behandelt Gerard Geerts 
een brief uit 1807 van 
een Vlaamse soldaat aan 
zijn familie. Voor deze 
analyse heeft hij de brief 
getranscribeerd, zeg maar 
in voor ons herkenbare 
woorden 'vertaald. De 
brief begint met 'Seer 
liven Vader, ende Moeder, 
Suster ende broeders, ik 
kan niet meer nae laeten 
van aan U te schrijven 
eenen brief met de staet 
van mijne gezondheijd 
[...] ik ben geweest in 
den eersten slag met 
den pruijssen, hebben 
wij te voet gevogten met 
de Garde van bonaparte 
[...]'. Het is interessant 
te lezen hoe de krijgsge-
schiedkundige Geerts 
alle voorvallen die in de 
brief worden opgesomd, 
in historisch perspectief 
weet te plaatsen. 

Kaart uan de Slag bijjena 

= De hier vermelde oorlogs-
° handeling was de Slag bij 
- Jena op 14 oktober 1806. 
s Het bijzonder boeiende 
ÏÏ; artikel is een van de vele 
S bijdragen in een prachtig 
2 jubileumnummer van De 
= Postzak. 

374 Ruimteschip-parking 
In Nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland (januari 2006) 
is een artikel te vinden 
over UFO's, Unidentijïed 

Flymg Objects ofwel - in de 
volksmond - vliegende 
schotels. Auteur John 
Beenen schrijft dat er veel 
aan UFO's gerelateerde 
postzegels en andere 
filatelistische elementen 
bestaan. Hij gebruikt dit 
materiaal dan ook om zijn 
verhaal te illustreren. Je 
kunt over dit onderwerp 
heel goed een verzame
ling opzetten. 

Beenen benadert zijn 
onderwerp heel kritisch, 
maar toch zijn er allerlei 
waarnemingen waarvoor 
ook de huidige weten
schap geen afdoende 
verklaringen kan geven. 
Zoals die van Neil Arm
strong, de eerste mens 
die voet op de maan zette: 
hij zag ruimteschepen die 
aan de overkant van een 
maankrater geparkeerd 
stonden. De ruimteor
ganisatie NASA zegt het 
verhaal te kennen, maar 
er tot nu toe niet over 
gesproken te hebben. 

Liquideren=organiseren 
De Postwagen (Filatelis
tenvereniging Hilversum 
& Omstreken) is door
gaans een dun blaadje 
dat, naar ik althans 
aannam, vooral uit een 
kavellijst voor de vol
gende verenigingsveiling 
bestaat. Maar tot mijn 
verrassing trof ik in het 
jongste nummer toch een 
stukje aan dat belangrijk 
genoeg is om het aan u 
door te geven; het gaat 
over de instelling van 
een liquidatiecommissie. 
Het komt geregeld voor 
dat bestuursleden van 
verenigingen gevraagd 
wordt te helpen bij het 
liquideren van een verza
meling, bijvoorbeeld na 
het overlijden van een lid. 
Veel verenigingen weten 
dan niet hoe te hande
len; ze beschikken niet 
over nalatenschapscom
missie. Het voorbeeld 
van Hilversum verdient 
daarom navolging: stel 
een reglement en laat 
dit goedkeuren door de 
leden. Bij het opheffen 
van verzamelingen weet 
iedereen dan precies hoe 
te handelen. 

ZHPV: hyperactief 
In Mededelingen
blad (Zuid-Hollandse 
Vereniging van Postze

gelverzamelaars ZHPV) 
wordt opgemerkt dat 
veel algemene vereni
gingen kampen met een 
teruglopend ledenaantal. 
Gespecialiseerde clubs 
groeien meestal nog. Het 
ZHPV-bestuur vraagt zich 
af of de club, die actiefis 
in de regio's Den Haag, 
Leidschendam en Zoeter-
meer, niet te sterk focust 
op landenverzamelingen 
en te weinig aandacht 
heeft voor specifiekere 
onderwerpen. Gelukkig 
wordt er niet bij de pak
ken neergezeten: er is een 
spetterende ledenwerfac
tie op touw gezet, waarbij 
elk lid dat een of meer 
nieuwe leden aanbrengt, 
de over het jaar 2006 
betaalde clubcontributie 
terugontvangt. Verder 
wordt er volop gediscus
sieerd over de nood
zaak van een 'digitale 
toekomst' voor de ZHPV 
en ook andere activiteiten 
worden ontwikkeld, zoals 
het bedingen van kor
tingen bij de handel. De 
leden kunnen deelnemen 
aan een 'trouwe-bezoe
kers-loterij', terwijl de 
eigen postzegelmarkten 
nieuw leven wordt inge
blazen. De jeugdafdeling 
van de ZHPV is wereld
beroemd in Nederland 
en straks misschien ook 
wel in het buitenland, 
want Sebastiaan Breukel, 
Patrick Peschke en André 
Scheer zijn toegelaten tot 
de wereldtentoonstelling 
Washington 2006, die van 
25 mei tot en met 4 juni 
2006 wordt gehouden. 
Succes mannen! 

Da Vinci Code 
De Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars 
is een voorbeeld van een 
gespecialiseerde vereni
ging met een groeiend 
ledenaantal. In hun blad 
Marianne valt te lezen dat 
er in 2004 en 2005 maar 
liefst vijftig nieuwe leden 
zijn bijgekomen; daarmee 
is het ledenbestand met 
een l<wart toegenomen. 
In Marianne is een keur 
aan op Frankrijk gerichte 
artikelen te vinden. 

Frank O'Field laat zien 
hoe je een verzameling 
opzet met als thema de 
semi-wetenschappelijke 
thriller The Da Vinci Code 
van Dan Brown. Franco-

fiel Frank somt een groot 
aantal postzegels op die 
te maken hebben met 
personen en voorvallen 
uit de bestseller. 

Het mysterie van het 
houten been 
Toen ik nog een klein 
Daantje was dacht ik 
dat Peter Stuyvesant de 
uitvinder was van de 
filtersigaret. Nu weet ik 
wel beter. In Waalzegel 
(NVPV afdeling Nijme
gen) komt het mysterie 
van het houten been van 
deze historische figuur 
ter sprake. Want hoe zit 
dat nou met dat been? Er 
zijn afbeeldingen bekend 
waarop hij soms met een 
rechter- en dan weer eens 
met een linkerprothese te 
zien is. 

Stuyuesant ten voet uit- met zijn 
houten been op dejuiste plaats. 

Om dat raadsel op te 
lossen heeft men zijn graf 
geopend. Onomstotelijk 
l<wam vast te staan dat hij 
zijn rechterbeen miste; 
dat been, dat hij verloor 
bij een militaire actie, ligt 
begraven op het kerkhof 
bij Fort Amsterdam op 
Curagao. Leuk verhaal, 
geïllustreerd met Stuyve-
sant-postzegels. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENUNDSE 
BUDEN 

Brieven van een barre 
veldtocht 
In The Collectors Club 
Philatelist (januari/fe
bruari 2006) geeft de 
in de Verenigde Staten 
woonachtige Kees Adema 
een overzicht van de 
veldtocht van 1812 naar 
Rusland onder leiding 

van keizer Napoleon I. In 
het uitstekend gedocu
menteerde artikel komen 
de uit die veldtocht 
afkomstige veldpost-
brieven naar ons land ter 
sprake: Napoleon's Russian 
Campaign and Fieldpostto 
Holland JTom the Second 
Grande Armee. Na een korte 
historische inleiding 
gaat Adema nader in op 
- onder meer - de organi
satie van de veldpost, de 
gehanteerde posttarieven 
en de gebruikte veldpost
stempels. 
Hier en daar staat hij stil 
bij de inhoud van deze 
historische documenten 
naar ons land. Voorts 
toont hij het enige 
in ons land bekende 
en bewaard gebleven 
veldpoststempel, dat op 
18 september 1812, twee 
dagen na de intocht in 
de Russische hoofdstad, 
werd aangebracht op een 
brief naar Amsterdam. 
Van deze fataal verlopen 
veldtocht zijn maar heel 
weinig brieven bewaard 
gebleven. De uitkomst 
van de grootste veldtocht 
tot dan toe luidde het be
gin van het einde van het 
Keizerrijk van Napoleon 
in. Uit ons land namen 
zo'n dertigduizend mili
tairen deel aan de barre 
tocht, een groot deel 
daarvan gedwongen. 
Slechts heel weinigen 
(hun aantal lag rond de 
500) keerden naar ons 
land terug. De bewaard 
gebleven brieven maken 
veelal gewag van de 
doorstane ontberingen, 
het zich ontheemd of 
verloren voelen. Het 
grootste gemis was 
echter toch wel het ont
breken van nieuws van 
thuis. De brieven vullen 
een lacune op in onze 
vaderlandse geschiede
nis. 

Nieuw licht op post uit 
de voormalige Oost 
Aflevering 30 van 
Netherlands Phila
tely (American Society 
for Netherlands Philately, 
januari 2006) staat 
bol van de filatelisti
sche informatie. Heel 
interessant is het artikel 
Penang-Negapatam-Indian 
overland mail to Europe not 
previously published van 
Sven Pählman. Onder
zoek van poststukken 



ft 

Bouen: ueldpoststempel Moskou, 18 september 1812. Midden: ueldpost
stempel van de le Grande Arme'e, 1812-1813 Onder: tuiec poststempels 
uan de postroutc Penang-Nê apatam-Bombaij 

en research in archieven 
leidde tot de ontdekking 
van een postroute (van 
omstreeks i8go) van de 
oostkust van Sumatra via 
Penang (op het schier
eiland Malakka) naar 
Negapat[n]am (India) 
aan de Golf van Benga
len; vandaar gmg het per 
trein naar Bombay aan 
de Arabische Zee, waar 
aansluiting werd ge
zocht op de P&O-post-
schepen naar Brindisi. 
De bewuste verbinding 
is niet opgenomen 
in Delbeke's werk De 
Nederlandse scheepspost 

Nederland-Oost-Indie 
i5oo-igoo. Zo blijkt 
weer eens: filatelistisch 
speurwerk - hier met 
steun van derden - loont 
nog steeds. Overigens: 
van 1658 tot 1784 was 
Negapatnam, met fort 
Naarden, in bezit van de 
VOC. 
In hetzelfde blad is deel 
2 opgenomen van Wes
tern Neu) Guinea, a postal 
history. Han Dijkstra 
behandelt daarin de ko
lonisatie van dit gebied, 
de verschillende hulp
postkantoren, scheeps
post door de KPM en 
de Gouvernements-Ma
rine, de luchtpost en de 
Japanse veldpost tijdens 
de Tweede Wereldoor
log. Het artikel is rijk 
geïllustreerd. Ik vestigde 
al eerder uw aandacht op 
deze artikelenreeks. 

Geschiedenis van de 
Franse post 
In de Berner Briefmar
ken Zeitung (nummer 
01/06) is Albert Filiinger 
begonnen met deel i van 
de geschiedenis van de 
Franse post. Opgemerkt 

wordt dat de tekst in 
het Frans is. De eerste 
georganiseerde post
dienst in het gebied dat 
nu Frankrijk heet, was de 
Romeinse Cursus pubhcus. 

la Varane (1560-1616), 
alsmede hun verdiensten 
worden besproken. Het 
eerste deel eindigt in 
1640. Wie zich grondig 
wil verdiepen in deze 
boeiende geschiedenis 
raad ik aan om in de 
Bondsbibliotheek het 
standaardwerk van E. 
Vaillé, Histoirc generale des 
PostesJratifaises, te raad
plegen. 

Frans-Italiaans Zuid-
poolonderzoek 
Jean-Marie Rémy vestigt 
in La Philatelie fran-
gaise (februari/maart 
2006) de aandacht op de 
'nieuwe' wetenschap
pelijke Zuidpoolbasis 
Concordia, gelegen op een 
hoogte van 3.220 meter. 
Hier zijn de meteoro
logische condities het 
best, zoals een wind
snelheid van slechts 
2.8 meter per seconde 
(en dat al gedurende 14 
jaar), weinig neerslag en 
matige temperaturen van 
-30 graden Celsius in 

Linksbouen. koninklijke bode aan het 
Onder. LodeuiijkXI, grondlegger uan 
bouen: postmeester-generaal Fouquet 
1598 openstelde uoor het publiek. 

einde uan de Middeleeuwen 
de stadspost in 1477 Rccbts-
de la Varane, die de post omstreeks 

Na de ondergang van het 
Romeinse Rijk organi
seerden diverse instanties 
hun eigen postdienst 
(vorsten, kloosters, later 
gevolgd door de universi
teiten en steden). 
Het was LodewijkXI, die 
in 1477 de staatspost or
ganiseerde, compleet met 
poststations, postroutes 
en dergelijke. Ook andere 
in dit verband belang
rijke personen, zoals 
Hendrik IV en postmees
ter-generaal Fouquet de 

de zomer en -80 graden 
Celsius in de winter. Het 
ijs is er 3.300 meter dik. 
IJsmonsters stellen de 
geleerden in staat het 
klimaat te berekenen 
gedurende de afgelopen 
900.000 jaar. 
Het station bestaat uit 
slechts drie gebouwen, 
waarvan twee met de 
vorm van een veelhoek 
met achttien vlakken, 
opgesteld op achttien 
hydraulische stempels 
voor maximale stabili-

Het Frense Zuidpoolstation Marret op Terree Adèlie. 

teit. Er overwinterden 
voor het eerst zestien 
personen: negen geleer
den en zeven technici, 
waarvan één vrouw. Het 
station is afgebeeld op 
een grootformaatzegel 
van 0.50 euro van de Ter-
res australes et antarctiques 
/ranfaises(TAAF).De 
schrijver bespreekt ook 
andere activiteiten zoals 
de filatelie op 'Concor
dia'. In 2007/2008 wordt 
opnieuw een internatio
naal pooljaar gehouden. 

500 jaar ontdekking 
Tristan da Cunha 
Het kleine, eenzaam 
gelegen, vulkanische 
eilandengroep Tristan 
da Cunha in de Zuide
lijke Atlantische Oceaan, 
is vernoemd naar de 
ontdekker, de Portu
gese zeevaarder Tnstao 
d'Acunha. De vier eilandjes 
liggen op 2.334 kilometer 
van St Helena en op 2.778 
kilometer van Kaapstad. 
In 1810 zette de eerste 
bewoner voet aan wal, 
de Amerikaan Jonathan 
Lambert, die het eiland in 
bezit nam. Hij verdronk 
in 1812. In 1816 plaatste 
de Engelse regering de 
korporaal William Glass 
op het eiland. Napoleon 
zat toen gevangen op St 
Helena. Later kwamen 
Glass en zijn vrouw 
en kinderen terug, nu 
voorgoed. Zij worden 
als de eerste kolonisten 
beschouwd. De eilandjes 
zijn het best bekend bij 
filatelisten. Dankzij de 
postzegels die Tristan da 
Cunha uitgaf kennen we 
de vulkaanuitbarstingen, 
de ontruimingen en de 
terugkeer, in 1963, van 
een deel van de bewoners 
met het Nederlandse 
motorschip Boisscuam en 
de ramp met de orkaan in 
2001. De vijfhonderdste 
verjaardag van de ontdek
king wordt heel uitbundig 
gevierd, als we Peter Hen
nings (Gibbons Stamp 
Monthly, februari 2006) 
mogen geloven. Uit zijn 
artikel The Quincentenary 

ojTnstan da Cunha, a Cele
bration in Stamps maken 
we op dat maar liefst 24 
in Engeland ontworpen 
en gedrukte postzegels 
de bewogen geschiedenis 
van de eilandengroep zul
len doen herleven, voor 
de circa tachtig gezinnen 
nu (onder wie nazaten 
van een in 1836 uit zee ge
redde Katwijkse matroos) 
en voor de gehele wereld. 

TRÏSTAffö^^'NHA ' 

Bouen- het schip uan Tnstao 
d'Acunha. Onder- 'goed uoor 4 
aardappels' (zie rechtsonder op 
de zegel). 

In 1946 verzocht de 
eilancibewoner Allen 
Crawford aan de minister 
van Kolonien om een 
door hem ontworpen 
postzegelserie van negen 
postzegels goed te keuren 
en uit te geven. Toen die 
instemming uitbleef, gaf 
Crawford 20.000 postze
gels voor eigen rekening 
uit, ten behoeve van de ei
landbewoners. De lokale 
waarde van de zegel van 
I penny kwam overeen = 
met vier aardappels. De ° 
hoogste waarde was 2/6 — 
shilling, ofwel 120 aard- ^ 
appels. De aardappels, ^ 
een van de hoofdmidde- u 
len van bestaan, werden < 
op Tristan da Cunha al ^ 
spoedig de rekeneen-
heid. De zogenaamde A/j 
Potato Stamps zijn nu zeer 
gezocht. 

G.A. GEERTS 
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N.V.RH, onder de loep 

Deze aflevering 

ï f a f een postzegelhandel van de grondlegger op zoon of dochter 
overgaat komt regelmatig voor. Het is ook geen zeldzaamheid dat 
beide generaties vervolgens nog geruime tijd samen achter de 
toonbank staan. Maar Wien en Robert de Klein uit Gorinchem 
zitten bij elkaar opgeteld al honderd jaar in het vak. En dat is, 
voor zover wij weten, een unicum! Reden voor Onder de Loep om 
deze NVPH handelaren eens voor het voetlicht te halen. 

'Als v/e de boel beduvelden dan hadden 
v\̂ e hier geen zestig jaar gezeten' 
In gesprek met Wien en Robert de Klein, 
postzegeldetaillisten 

Gorinchem op een maandagmiddag. De lente loot zich voor het 
eerst dit jaar voorzichtig van zijn goede kant zien. Terwijl de 
kramen van de wekelijkse markt alweer worden afgebroken zitten 
enkele dappere Gorkumers in dikke winterjassen op een uit de 
wind en in de zon gelegen terrasje, dat door een optimistische 
uitbater is uitgezet. De korte wandeling door het pittoreske centrum 
van het stadje voert ons naar Langendijk 9, waar bijna sinds 
mensenheugenis Postzegel- en Muntenhandel De Klein is gevestigd. 
Nadat we de mooie en ruime winkel hebben betreden en een 
beetje hebben rondgekeken, duurt het niet lang of de klok wordt 
met behulp van Wien (85) en Robert (50) de Klein moeiteloos 
vele tientallen jaren teruggedraaid. 
Wien ontwikkelde bijna tachtig jaar geleden zijn eerste filatelistische 
activiteiten. 'Op mijn zevende scheurde ik mijn eerste postzegels 
van de ansichtkaarten. Van mijn tante kreeg ik eens een hele stapel 
nieuwjaarskaarten en op één daarvan zat een kinderzegeltje uit 
1929, met dat kind op die dolfijn, van anderhalve cent. Dat vond 
ik toch wel zo mooi! Later in mijn jonge jaren verzamelde ik heel 
Europa in zeven Kloek voordrukalbums.' 

Banket en zegels 

Wien graaft verder in zijn herinneringen. 'Mijn vader was banket
bakker, ook hier in Gorkum. In de loop van de oorlog waren er 
steeds minder ingrediënten te verkrijgen en het werd steeds 
moeilijker om de bakkerij draaiende te houden. De klandizie liep 
zienderogen terug. Ik zag mijn kans schoon en nam een deel van 
de toonbank en de etalage in beslag en begon in postzegels te 
handelen.' De oogjes van De Klein senior beginnen te glimmen 
als hij het beeld in gedachten weer voor zich ziet. 'Nog steeds 

1 ̂ P3 '̂̂ ^ '̂̂ ^^*^2 
Wien en Robert de Klein nonderd jaar achter de toonbank. 

krijg ik hier mensen in de winkel, die zich dat nog kunnen 
herinneren. Gedurende de laatste maanden van de oorlog, toen 
mijn vader bijna niets meer kon krijgen, werd mijn deel van de 
toonbank en etalage steeds groter. Mijn handeltje bloeide, maar 
betekende wel het einde van mijn collectie in de zeven Kloek 
albums. Op een gegeven moment had ik daar zoveel zegels uit 
'geleend' dat ze bijna leeg waren.' 
'Gelukkig kwam de langverwachte bevrijding en kon mijn vader 
langzaam maar zeker weer aan de slag. Hij vroeg of ik interesse 
had om banketbakker te worden, maar de postzegels hadden mij 
inmiddels helemaal in de ban gekregen. Dat was geen probleem, 
maar omdat mijn vader geen interesse had in de filatelie en hij de 
hele toonbank weer voor zijn banket nodig had werd mij vriende
lijk verzocht om naar een andere bedrijfsruimte uit te kijken.' 

Eigen zaak 

'Niet veel later kon ik de begane grond van een pandje huren. 
De ruimte was niet groter dan drie bij vier meter, maar toen ik 
de winkel in juli 1945 opende, voelde ik mij de koning te rijk. 
Langzamer hand groeide de voorraad Ik had van een Amerikaanse 
soldaat een mooie collectie van de Nederlandse koloniën gekocht. 
In de Scott catalogus stonden de schaarse zegels en series van 
deze gebieden laag genoteerd, maar hier waren ze veel duurder 

H' Wij bieden nieuwtjes 
van de hele wereld" 

en zeer gezocht. Veel ervan kon ik direct doorverkopen aan 
enkele Haagse handelaren. Deze aankoop gaf mij een flinke duw 
in de goede richting.' 
Omdat Gorinchem ook in die tijd al een belangrijke regiofunctie 
vervulde, kwam er een zeer gemêleerd publiek over de vloer. 
Veel kinderen uit de omliggende dorpen, die hier naar de 
middelbare school gingen, zagen voor het eerst van hun leven 



een postzegelwinkel. Postzegelhandel De Klein groeide al 
snel uit zijn jasje. In 1952 werd het veel grotere pand aan 
de Langendijk betrokken en enkele jaren later het NVPH 
lidmaatschap verkregen. 
In de jaren zestig verschijnt Wien's zoon Robert langzamerhand 
op het filotelistische toneel. Op jonge leeftijd is hij soms al achter de 
toonbank te vinden. 'Ja, vind je het gek?', vraagt hij Als je tussen 
de postzegels wordt geboren, dan is de kans op besmetting met het 
postzegelvirus wel erg groot Zie het maar als een soort verslaving.' 

H 'ff^^ ^ H | ' Mensen willen weer dinge 
met hun honden doen" 

Voor elk v/a\ v/Ws 

Na het voltooien van de middelbare school komt Robert fulltime 
in de zaak en hij heeft, net als zijn vader, nog nooit een moment 
spijt van deze keuze gehad 
Postzegelhandel De Klein is met de tijd meegegaan door altijd 
goed naar de wensen van de klanten te luisteren. Robert de Klein: 
'Wij bieden nieuwtjes van de hele wereld en een uitgebreide 
sortering benodigdheden. Pincetten en loepen hebben we in 
allerlei soorten en maten. Die verkopen we ook heel veel aan 
niet-filatelisten. Daarnaast hebben wij uiteraard een breed 
assortiment aan postzegels. We willen graag iedereen wat Ie bieden 
hebben, maar gezien het budget van de gemiddelde klant hebben 
we voornamelijk het gewone en middenklasse materiaal in voorraad. 
Naar topstukken is hier in de regio nu eenmaal weinig vraag. 
'Het is niet meer zo'n gekte als aan het einde van de jaren zeventig 
en begin jaren tachtig. Je zou kunnen zeggen dat we de afgelopen 
twintig jaar erg veel last van beeldschermen hebben gehad. 
Eerst de televisie en later de computer hebben de gemiddelde 
belangstelling voor de filatelie geen goed gedaan.' 

Positieve ontv^ikicelingen 

'Gelukkig krijgen wij de laatste tijd steeds meer klanten in de winkel, 
voor wie het punt van verzadiging langzamerhand is bereikt. 
Mensen willen weer dingen met hun handen doen. En wij zijn niet 
de enigen die dat merken. Hier om de hoek zit een speciaalzaak 
voor modelbouw en daar constateren ze dezelfde ontwikkeling.' 
'Het stimuleren en begeleiden van de jeugd blijft belangrijk. 
Wij dragen daar graag ons steentje aan bij. Onderwijzers en 
leraren, die zelf verzamelen, hebben er geen moeite mee om hun 
leerlingen te enthousiasmeren. Die vrouw, die ik net even te woord 
stond, kwam informeren naar een album voor haar zoontje. 
Dat zoontje heeft wat postzegels gekregen van zijn leraar, die 
trouwens ook een klant van ons is. "Tja", had ze gezegd. "Nu 
heeft hij ook een album nodig om ze in te doen." En zo gaat het 
balletje aan het rollen.' 
'Wat ik verder verheugend vind is dat een aantal landen het 
uitgiftebeleid drastisch heeft beperkt. Filatelisten stellen dat op prijs. 
We zien duidelijk een tendens dat verzamelaars abonnementen 
opzeggen van de landen, die er een potje van maken. Overdaad 
schaadt. Anderzijds worden landen als Indonesië, die qua 
uitgiftebeleid de hand in eigen boezem hebben gestoken, voor 
deze actie beloond. Het aantal abonnementen op dit soort 
landen groeit.' 
'De millenniumwissel en de intrede van de euro zijn door nogal 
wat filatelisten aangegrepen om met het verzamelen van nieuwe 
uitgiften te stoppen. Momenteel krijgen wij regelmatig spijtoptanten 
in de winkel, die gezamenlijk zorgen voor een behoorlijke 
navraag naar zegels en albumsupplementen van 2000 tot en 
met 2005. Door dit soort positieve ontwikkelingen zien wij de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.' 

Contactadres. Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Postzegel- en Muntenhandel De Klein in Gonnchem 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail. info@nvph.nl 
Intemet VWWV.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://VWWV.nvph.nl
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SAMENSTELLING: H.W. VANDERVLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 4 8  VERVALST STEMPEL HENGELO 4A8A 6 OC 7 4 
OP ZEGELS VAN SURINAME, CURACAO EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

Op de in januari jL gehou
den Filateliebeurs sprak 
ik een bekende verza
melaar van Suriname, 
een van de auteurs van 
een boek dat momenteel 
wordt geschreven over 
de postale geschiedenis 
van Suriname. Hij vroeg 
zich af of in dit boek ook 
vervalsingen van stempels 
moesten worden opgeno
men en zo ja, hoe dit dan 
het beste kon gebeuren. 
Na dit gesprek kwam 
een bestuurslid van een 
postzegelvereniging uit 
ZuidHolland naar mij toe 
met een vraag. Hij toonde 
me twee rondzendboekjes 
waarin veel zegels geplakt 
waren die voorzien waren 

van steeds hetzelfde 
stempel, een stempel 
waarvan hij vermoedde 
dat het vals was. Omdat 
de bewuste rondzend
boekjes uitsluitend zegels 
van Suriname, Curagao en 
de Nederlandse Antillen 
bevatten, riep ik de eerder 
genoemde verzamelaar
auteur erbij. Hij was 
meteen enthousiast en 
wilde graag een voorbeeld 
van dit vervalste stempel 
opnemen in zijn boek. 

Praktijkvragen 
De vraag van het be
stuurslid was wat hij met 
deze zaak aan moest. 
De boekjes zonder meer 
terugsturen naar de 

eigenaar/mzender wilde 
hij niet en daar was ik het 
mee eens. Op zijn minst 
moest m de boekjes wor
den aangegeven dat het 
om vervalste afstempe
lingen ging. De kopers/ 
verzamelaars mochten 
immers niet de dupe wor
den van de malversaties 
van een inzender, of deze 
nu te goeder trouw was 
of niet. De twee boekjes 
mocht ik meenemen om 
ze thuis te onderzoeken, 
er foto's van te maken en 
er eventueel een publica
tie over samen te stellen. 
Verder vroeg het be
stuurslid wat de vereni
ging kon doen om dit 
soort zegels uit de rou

latie te krijgen. Ik stelde 
hem voor om in het rond
zendreglement een artikel 
op te nemen dat bepaalt 
dat zegels uit de boek
jes verwijderd worden 
als ze vals zijn, vervalst 
zijn of voorzien zijn van 
vervalste afstempelingen 
zonder dat dit als zodanig \s 
uermeld. De zegels moeten 
daarna een duidelijk 
kenmerk krijgen waaruit 
hun status blijkt: 'vals', 
'vervalsing' of'stempel 
vals'. Zulke kenmerken 
worden aangebracht 
nadat het materiaal is 
onderzocht door een 
erkend keurmeester of 
een dito keuringsinstan
tie. De kosten voor deze 
keuringen komen ten 
laste van de inzender, ten
zij de zegels alsnog echt 

blijken te zijn of toch van 
echte afstempelingen zijn 
voorzien. In het laatste 
geval komen de kosten 
van de keuring voor reke
ning van de vereniging. 
De inzenders van rond
zendboekjes moeten 
door ondertekening 
van het inzendregle
ment akkoord gaan met 
deze voorwaarden. 
Jaren geleden, zie ver
derop in dit artikel, heb ik 
ditzelfde voorstel al eens 
gedaan. Er zijn verenigin
gen die deze voorwaarden 
in hun reglement hebben 
opgenomen, maar helaas 
nog niet alle verenigin
gen. Het bestuurslid 
meldde me overigens 
later nog dat hij thuis 
nog eens tien van zulke 
rondzendboekjes had. 

Ajbecldma2 kfJ, fiui ^., ^/Ul^c 
Aantekening t^ HX^,O i^ u^/^c,^ 
uoonninhrt uu~,.x.'^^ 
eerste boEKje 

met betrekkmfl «<f/tiea ^•^J^ 
tot het ueruo 1ste é e(t fy 

stempel f^xi.,^ 
(in totaal 190 

postzegels). 

AjbeeWma 1  Verualst stempel HENGELO 4A8A 
5 OC 74, samengesteld op zegels uan Suriname 
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Afbeelding 5 
Boekje 1, pagina 
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Afbeelding 7 
Boekje 2, 
pagina 7 
Suriname en 
Curasao, 
tien zegels. 
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Afbeelding g  Boekje 2, pagina ig Nederlandse Antillen, mer zegels 

Afbeelding 8 Boekje 2, pagina 9: 
Curajao, mer zegels. 



net dezelfde vervalste af
tempeling en afkomstig 
ân dezelfde inzender! 

Het vervalste stempel 
:n het eerste van de 
wee boekjes die ik in 
bruikleen kreeg, trof ik 
tgo postzegels (van de 
n totaal 200 exempla
ren die in zo'n boekje 
geplakt kunnen worden) 
lan met de vervalste 
<leinrondafstempeling 
FIENGELO 4A8A 6 OC 
74 (zie ofbeeldin̂ g 1). Het 
indere boekje bevatte 
77 postzegels met een 
/ervalste afstempeling. 
De stempelaar heeft het 
stempel niet voluit op de 
jegels geplaatst, maar 
dit steeds op een hoek 

gedaan. De zegels zullen 
vermoedelijk ongebruikt 
zijn geweest, afkomstig 
uit verzamelingen of 
restpartijen. Het kunnen 
zowel losse zegels als 
blokken van vier zijn 
geweest. Daardoor is 
het stempel ook niet 
compleet zichtbaar, maar 
gaat het steeds om seg
menten van het stempel. 
Om toch een compleet 
beeld van het vervalste 
stempel te kunnen 
presenteren, heb ik een 
compositie gemaakt aan 
de hand van een aantal 
Surinaamse zegels. Van 
de andere gebieden kon 
ik geen compleet stempel 
per land samenstellen. 
Verder laat ik als voor

beeld een aantal boekjes
pagina's zien die zegels 
van Suriname, Curasao en 
de Nederlandse Antil
len bevatten. Het nare is 
nu dat deze postzegels 
absoluut geen waarde 
meer hebben; ze kun
nen beter maar worden 
vernietigd. Boven of 
onder de zegels heb ik 
een rood kruisje geplaatst 
als het om de vervalste 
afstempeling gaat. 

'Moeilijk te vinden' 
De inzender van de boek
jes heeft overigens later 
gemeld dat hij heel goed 
wist dat er op de zegels 
in zijn boekjes vervalste 
stempels voorkwamen. 
Hij heeft zelf een stempel 

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. 

laten maken en is dit ver
volgens gaan gebruiken. 
Zijn verdediging was: 
'Dit zijn postzegels die 
gebruikt moeilijk te vin
den zijn en daarom heb 
ik er zelf een stempel op 
afgedrukt'. Een aandoen
lijke redenering, ware het 
niet dat de inzender zich 
hiermee aan een strafbaar 
feit schuldig maakt. In 
het artikel Valse stempels 
Nederland ('Philatelie' van 
februari 1999, pagina's 
114,115 en 116) is hier 
meer over te lezen. De 
inzender heeft verzame
laars benadeeld door op 
de postzegels een vals 
stempel aan te brengen 
en hij is inmiddels bij de 
Nederlands Bond voor 
FilatelistenVerenigingen 
aangemeld als inzender 
van rondzendboekjes met 
vervalste afstempelingen 
op echte postzegels. 

Andere gebieden 
Vervalste zegels komen 

we wel vaker tegen in 
rondzendboekjes; twee 
pagina's uit een rond
zendboekje met zegels 
van de Franse koloniën 
tonen dit aan. De met 
een 'F' gemerkte zegels 
zijn vervalsingen van de 
beroemde, c.q. beruchte 
vervalser annexJacsimile
verkoper Fournier. Wie 
zegels van de Franse 
koloniën verzamelt 
moet wel weten hoe 
deze vervalsingen kun
nen worden herkend. 

Het is trouwens niet voor 
het eerst dat ik waar
schuw voor postzegels 
met vervalste afstempe
lingen in rondzendboek
jes en ook mijn advies 
aangaande het opnemen 
van een artikel in de 
rondzendreglementen 
geef ik niet voor het eerst. 
Ik verwijs in dit verband 
graag naar een bijdrage 
in 'Philatelie' van oktober 
1988, pagina 69g! 

4 ■¥: ^ ^pC BUDnr .^. 

IMPORT» , AANTAL ZEGELS TOTAAL a ' , ' « 

Ih iijt cC 4"* '*'■' 

Afbeelding 5 Aontekcninjj uoonn in het tiueede boekje (in 
totaal 77 postzegels). 

Afbeelding 6  Boekje 2, pagina 5: 
Suriname, Dijfluchtpostzegcls. 

Afbeelding 4 
Boekje 1, 
pagina 7: 
Suriname, 
tien zegels. 

f5> I , 
t:7»it 

IMKJBTA AANTAL ZEQELS 

Afbeelding 10  Rondzendboekje Franse kolomen, pagina 6: de met een 'F'ge
merkte zegels uan IndoChina (Tchong Kmg) zijn uerualsingen uan Fournier. 

Afbeelding 11  Rondzendboekje Franse koloniën, pagina 16: ook hier zijn de met een 
'F'gemerkte zegelsin ditgeual uan NossiBe' uerualsingen uan Fournier 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldtng 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden m 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

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

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
6-3-'o6. Tabaksmuseum. 
€ 0.82. Tabaksbladeren en 
ramen. 

*jT)wf^^üjn.jm..Bt«t/ 

27-3-'o6. Decreet Napoleon I 
tweehonderd jaar {herstel 
verbindingen Andorra met 
Frankrijk). 
€ 0.53. Handgeschreven tekst 
en hoofd Napoleon. 

ARMENIË 
4-io-'05. Europa 2005, 
gastronomie. 
70, 350 d. Resp. brood, 
'harisa'-pudding. 
4-io-'o5. Moederdag. 
350 d. Reliëf 'moeder met 
kind' uit kathedraal Ejmi-
atsin (16''' eeuw). 

5-io-'o5. Armeens schrift 
zestienhonderd jaar. 
70 d. Armeens alfabet 
en beeld maker alfabet: 
M. Mashtots. 
5-io-'o5. Veertienhonderd
ste geboortedag Ananiy 
Shirakatsi. 
170 d. Beeld Armeense 
wetenschapper en filosoof, 

op achtergrond zijn weten
schappelijke feiten. 

5-io-'05. Honderdste ge
boortedag Vardan Adjerajan 
(1905-1977). 
70 d. Portret theaterdirecteur. 
6-io-'05. Traditioneel 
handwerk. 
60, 80; blok 480 d. Kleden 
uit resp. Artzakh ( ig* eeuw), 
Zangezour (1904); Artzakh 
(18'''eeuw). 

6-io-'o5. Vijfenzeventigste 
geboortedag Mher Mkrtchian 
(1930-1993). 
120 d. Portret acteur en 
maskers. 
6-io-'o5. Honderdste 
geboortedag Artem Mikoyan 
(1905-1970). 
350 d. Portret vliegtuigont
werper en gevechtsvliegtui
gen MiG I (1940), MiG 19 
( i954) ,MiG25 (1967). 
22-i-'o6. Armeens jaar in 
Rusland. 
350 d. Wapenschilden en 
vlaggen Armenië en Rusland. 

AZERBEIDZJAN 
30-i-'o6. OPEC* fonds voor 
internationale ontwikkeling 
dertig jaar. 
0.05 m. Ontwerp met beeld
merk. 
i-3-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
0.20, 0.60 m. Resp. Europese 
sterren en armen met plaatjes 
(Chinese muur, pagode, 
sfinx, masker, discuswerper, 
Griekse tempel), wereldbol 
en gebouw en dansers en 
man achter computer
scherm; ook boekje. 
i4-3-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
0.20, 0.60 m. Resp. beeld
merk gelegenheid, beeld
merk en kaart Duitsland met 
voetbalbenen en bal. 

April 2006. Jaar van Rusland 
in Azerbeidzjan, 
o.io, 0.20, 0.30, 0.60 m. Vlag 
en wapenschild van Rusland 
of Azerbeidzjan met resp. 
St. Basiliuskathedraal, kerk, 
toren, Kremlin in Moskou. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
lo- io- 'oj . Geschiedenis 
Bosnië-Herzegovina. 
0.50, 0.50,1.- , 2.- KM. Resp. 
beeld Bosnische vorst Ban 
Kuhn (1180-1203), beeld 
Bosnische koning Tvrtko 
Kotromanic (1355-1391), 
beeld Bogomils en inquisitie, 
pauselijke bul door 
Eugenius IV in 143g. 

i5-i i- 'o5. Tentoonstelling 
Bosnisch instituut, 2004 in 
Istanbul. 
0.70, 4.- KM. Resp. zaal 
met gedecoreerde koepel, 
tentoonstellingsruimte. 

n ri H 
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25-ii-'o5. Zestig jaar smds 
overwinning fascisme. 
I.- KM. Onderscheiding 
1941-1945. 

Velletje (met en zonder per
foratie) met viermaal 3.- KM. 
(€ 1.50). Beeldmerken CEPT* 
en '50 ' met resp. vlaggen 
Europese landen, vlaggen 
Europese landen, kaart 
Europa en euromunt, Euro
pese sterren en wapenschild 
Bosnië-Herzegovina. 
3-i2-'o5. Week voor mensen 
met speciale noden. 
0.50 KM. Kindertekening 
met gezichten, 'laat ons 
vrienden zijn!'. 

2i-i2-'o5. Vredesakkoorden 
Dayton tien jaar. 
1.50 KM. Kaart met bloe
metjes. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
2i- i i - '05. Vredesakkoorden 
Dayton tien jaar. 
1.50 KM. Kaart met bloe
metjes. 
24-ii-'o5. Zestigste geboor
tedag pater Slavko Barbaric 
(1946-2000). 
I.- KM. Portret. 
4-i2-'o5. Kerst. 
Tweemaal 0.50 KM. Maria en 
Jezus, boom. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
27-i-'o6. Tweehonderdvijf-
tigste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-
1791). 
1.50 KM. Componist met 
notenschrift. 
3i-i-'o6. Honderdste 
geboortedag Branka Sotre 
(1906-1960). 
I.- KM. Portret schilder en 
schilderspalet. 
io-2-'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
0 .50,1.- KM. Resp. biatlonat-
leet, alpine skiër. 

30-ii-'o5. Vijftig jaar Euro
pazegels. 

7-3-'o6. Kuuroord Kulasi. 
0.20 KM. Gebouw. 
i4-3-'o6. Flora. 
0.50, 0.50,1.- , I.- KM. Resp. 
Saxifraga prenja, Asperula 
hercegovina, Oxytropis pren
ja, Campanula hercegovina. 

BULGARIJE 
28-2-'o6. Bulgaarse cartogra
fie Zuidpool tien jaar. 
Blok I.- L. Sextant, op ach

tergrond en rand Bulgaarse 
topografische kaart (2005) 
van Livingstone-eiland en 
Zuid-Shetlandeilanden. 
i4-3-'o6. Slag bij Nikopol 
zeshonderdtien jaar geleden 
(Bajezid I, vierde sultan 
Turkije verslaat Franse, Hon
gaarse en Duitse legers). 
1.50 L. Oorlogsschepen. 

CYPRUS 
3o-3-'o6. Gedenkdagen. 
25, 40, 50 c. Resp. stem
pel en postzegel (one 
penny, Groot-Brittannië): 
postmuseum vijfentwintig 
jaar, zelfportret Rembrandt 
(1669) en Anatomische les 
van dr. Nicolaes Tulp (1632): 
vierhonderdste geboortedag 
Rembrandt van Rijn (1606-
i66g), voetballer met bal en 
beeldmerk: wereldkampi
oenschap voetbal 2006 in 
Duitsland. 

i2-4-'o6. Volksdansen, ge
zamenlijke uitgifte met India. 
Velletje met tweemaal 40 c. 
Twee dansers en twee muzi
kanten, vier dansers. 

Tl wmm 
CYPRUS TURKS 
6-i-'o6. Vijflug jaar Europa
zegels. 
Tweemaal 1.40 NTL. Histo
rische kaart Cyprus, kaart 
Noord-Cyprus en satelliet. 

DUITSLAND 
2-3-'o6. Johannes Rau (1931-
2006). 
€ 0.55. Portret politicus, van 
1999-2004 bondspresident 
Duitsland. 

i3-4-'o6. Serie 'Post', 
voorjaar. 
€ 0.55. Bloeiende kersen-
bomen. 



34'o6. Viadrinauniversi
eit in Frankfort vijfhonderd 
aar. 
; 0.55. Zegel universiteit. 
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34'o6. Duitse schilder
:unst, Albrecht Dürer (1471

528). 
: 1.45. Zelfportret met 
lontjas. 

ALIIRECHT DÜKtR 
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34'o6. Frankeerzegels, 
)Ioemen. 
, 0.70, 2.20. Resp. kartuizer

njer, edelweiss. 

•STLAND 
l3'o6. Frankeerzegel. 
.40 kr. (€ 0.28). Wapen
child met leeuw graafschap 
'arnu. 
73'o6. Estoniatheater 
londerd jaar. 
'elletje met tweemaal 
1.50 kr. Kostuumontwer
>en voor opera 'Vikingen' 
an Evald Aav (19001939), 
lallerina Helmi Puur in 
^wanenmeer van Tsjaikovski 
18501926); op middenveld 
iperagebouw, op rand mu
lek opera 'Vikingen'. 

o3'o6. Olympische wm
laars. 
4 kr. (€ 0.28); velletje met 

weemaal 8. kr. (€ 0.51). 
louden medaille en resp. 
^ristina Smigun (langlauf 
o km klassiek); Andrus 
'eerpalu (langlauf 15 km 
lassiek), Kristina Smigun 
tweemaal 7,5 km achtervol
ing). 

4'o6. Vogel van het jaar, 
ele l<wikstaart. 
.40 kr. (€ 0.28). Motacilla 
ava. 

FAERÖER 
293'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
Velletje met tweemaal 
7.50 kr. (doorlopend beeld). 
Nornen (schikgodmnen), 
Sjodreygil of Sjodreygur 
(zeegeest met één been of 
staart). 

293'o6. Ballade 'Ormurm 
langi' (schip van Noorse 
koning: 'De lange slang'). 
Velletje met tienmaal 5.50 kr. 
Scènes uit de zeeslag tussen 
Noorse koning en Zweedse 
met Deense koning en Noor 
Erik Hakansson, resp. schip 
in aanbouw, schip te water, 
soldaten aan land, viking
schepen op zee, mensen aan 
land kijken naar schepen, 
schip met soldaten, schepen, 
schepen in gevecht, soldaten 
stappen over op andere boot, 
doden aan boord. 

roquefortkaas, groenteteelt 
en punter, zoutpannen, 
herder met schapen, meisje 
gekleed voor carnaval, ober 
op caféterras. 

(reizen), kindergezicht 
(kind en kunst), maskers 
(carnaval), beeldmerk'Patras 
2006', stilleven (poëzie en 
muziek), heilige (religie en 
kunst). 

223'o6. Pasen. 
52 Ft. Christus aan kruis. 

r rw»«»'■ '■•■* 

273'o6. Yvoire in Haute
Savoie zevenhonderd jaar. 
€ 0.53. Dorpje aan oever 
Meer van Geneve. 

io4'o6. Honderdste 
sterfdag Paul Cézanne (1893
1906). 
€ 0.82. 'Baadsters'. 

FINLAND 
293'o6. Noordse mytholo
gie, II, mythische wezens. 
Velletje met tweemaal € 0.65. 
Detail fee, fee en dwerg 
(omslagillustraties door 
Rudolf Koivu (18901946) 
voor boek 'Joulupukin satuja 
ja tarinoita'). 

FRANKRIJK 
63'o6. Mijnramp in Cour
rières honderd jaar geleden 
(explosie en brand, 1099 
doden). 
€ 0.53. Mijnwerker met 
lamp. 

0,53€ FUNCE l 

COURSIËRES 1906200S l 

273'o6. Serie portretten van 
regio's, VII, het Franse leven. 
Velletje met tienmaal € 0.53. 
Mand druiven, flessen 
olijfolie, boter, mirabellen. 

GEORGIË 
30i'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
10, 20, 30, 40 (T). Beeldmerk 
CEPT* en '50 ' met resp. 
Europazegels Georgië, hand 
doet ansicht in brievenbus, 
loep boven Europazegels 
1956, wereldbol en kranten
papier; alle vier zegels ook 
in blokvorm, op rand collage 
postzegels. 

GIBRALTAR 
202'o6. Nieuwe datum 
melding 3/215, duivelsrog. 
2i4'o6. Tachtigste verjaar
dag Elizabeth II. 
38, 40, 47 p., £ I.. Op elke 
zegel vroege en latere foto 
koningin. Ook velletjes met 
twee zegels (38 p.+ £ i. en 
40+47 p.). 

GRIEKENLAND 
282'o6. Patras, Culturele 
hoofdstad 2006. 
€ o.oi, 0.15, 0.20, 0.50, 
0.65, 2.25, 2.30. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. stier en 
masker (antiek drama), kust 
met vuurtoren en zeilboot 

GROOTBRITTANNIË 
i84'o6. Tachtigste 
verjaardag van koningin 
Elizabeth II. 
2°'', 2"'', i", i", 44, 44, 72, 
72 p. Resp. aan boord Britan
nia (1972), bij Royal Windsor 
Horse Show (1985), ont
moeting met hoogwaardig
heidsbekleders op vliegveld 
Heatrow (2001), met moeder 
(1931), bij staatsbanketin Ot
tawa (1951), koningin (i960), 
op 14jarige leeftijd (1940), 
met de hertog van Edinburgh 
(1950). 

HONGARIJE 
i63'o6. Werelderfgoed op 
lijst Unesco* in Hongarije, 
III. 
52, 90 Ft. Beeldmerk 'World 
Heritage Committee' en resp. 
grafkelder in Pees, Fertö aan 
Neusiedlersee. 

i63'o6. Geschiedenis Hon
gaarse luchtvaart, III. 
120,140 Ft. Tekeningen 
en iBto van resp. Boeing 
7672ooER(i993), Lockheed 
Sirius 8 A (1931). 

223'o6. UEFA*congres in 
Boedapest. 
170 Ft. Beeldmerk, voetbal 
uit kaartje Hongarije door 
kring figuurtjes. 

| i :A 
2006. Frankeerzegels, 
stoelen. 
52, 75, 212 Ft. Bewerkte 
houten stoel (1809), rechte 
stoel met hartje (1893), twee 
stoelen aaneen (1900). 

IERLAND 
202'o6. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
€ 0.12, 0.25, 0.75, 0.90,1. . 
Resp. Ulex gallii, Centaurea 
nigra. Umbilicus rupestris, 
Echium vulgare, Digitalis 
purpurea. 

73'o6. Flora en fauna, 
bomen. 
€ 0.48, 0.60, 0.75,1 .  . Boom 
en vrucht van resp. Quercus 
petraea. Taxus baccata, 
Fraxinus excelsior. Arbutus 
unedo; ook velletje met de 
vier zegels. 

e i ß e €1 

Caithne Strawberrytree \ 

2i3'o6. Vijfenzeventigste 
sterfdag Harry Clarke (1889
1931), ontwerper glasin
loodramen. 
€ 0.48. Raam met St. Huber
tus uit kerk in Carnalway. 

ITALIË 
83'o6. Internationaal con

gres bedrijfsgeneeskunde. 
€ 0.60+0.30. Kliniek 'Luigi 



Devoto' in Milaan en beeld
merken congres, congrescen
trum, roze strikje symbool 
strijd tegen borstkanker. 

93'o6. Negende winter 
paralympics, Turijn 2006. 
€ 0.60. Beeldmerk gelegen
heid. 
iij'oó. 'Made in Italy'. 
€ 0.60, 2.80. Resp. ijsje en 
ouderwetse ijskar, beeld 
'Schiavo ribelle' van marmer 
uit Carrara door Michelan
gelo Buonarroti. 

i73'o6. 'Associazione 
Nazionale Italiana Cantanti' 
(mensen uit muziek (en 
sport) zamelen door optre
dens geld in voor zwakken 
samenleving) vijfentwintig 
jaar. 
€ 0.45. Hoofden voetbalelftal 
vormen notenbalk, beeld
merk organisatie. 

i73'o6. Serie 'instellingen', 
marine. 
€ 0.60. Vliegdekschip 'Ca
vour' en wapenschild marine. 

i83'o6. Simplontunnel 
honderd jaar (spoorweg tus
sen Brig en Domodossola). 
€ 0.62. Gestileerd tunnelgat 
en vlaggen Zwitserland en 

,0 Italië. 
■= 243'o6. Serie 'toerisme'. 
° Driemaal € 0.45. Dorpje aan 
_ Comomeer, strand Marina 
^ di Pietrasante aan Toscaanse 
^ kust, antieke zuilen van Ro
3 meinse markthal in Pozzuoli. 

303'o6. Internationale dag 
van de bergen. 
€ 0.60. Doorsnede bergland
schap, wereldbol, beeldmerk 
gelegenheid. 

i4'o6. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'. 
€ 0.45. Icoon 'Maria 
Santissima Incaldana' in 
Madragone. 

JERSEY 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Blok £ 2.. Voetbal in net, 
beeldmerk kampioenschap 
en bokaal; op rand vlag 
en voetbaltenue (winnaar 
wereldbeker in:) van Uruguay 
(1930,1950), Italië (1934, 
1938,1982), WestDuitsland 
(1954,1974,1990), Brazilië 
(1958,1962,1970,1994, 
2002), Engeland (1966), 
Argentinië (1978,1986), 
Frankrijk (1998). 

ii7'o6. Frankeerzegels, 
mooie plekjes. 
Viermaal 'ÜK minimum 
postage paid'. Stranden, 
resp. 'Greve de Lecq', 'La 
Rocque', 'Portelet', 'St. 
Brelade's Bay'. 

KROATIË 
73'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt van 
Rijn (i6o6r669). 
5. kn. Zelfportret met fluwe
len baret met veer. 

i ImÜBUKAHRWSKT 

2i3'o6. Beroemde Kroaten. 
I., I., 5., 7.20 kn. Resp. 
Josip Kozarac (18581906, 
schrijver) en bomen, Andrija 
Ljudevit Adamic (17661828, 
ondernemer) en gebouw, 
Vanja Radaus (19061975, 
schrijver over kunst), Ljubo 

Karaman (18861971, kunst
historicus). 

LETLAND 
ii3'o6. Natuurfenomenen. 
0.22 Lvl. 'Zvartes iezis'. Ook 
velletje met acht zegels. 

253'o6. Bruggen. 
Blok I. Lvl. Spoorbrug over 
Raunu. 

LITOUWEN 
83'o6. Frankeerzegel, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten, 
o.io, 0.20 Lt. Ornament uit 
resp. Rietavas, Andryunay. 
i83'o6. Sociaal verzeke
ringssysteem tachtig jaar. 
I. Lt. Twee beschermende 
handen om groepje mensen. 
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MACEDONIË 
83'o6. Cultureel erfgoed. 
12, 24 den. Resp. kerk St. 
Uspenie zeshonderdvijfiig 
jaar, IsakChelebimoskee 
vijfhonderd jaar. 

223'o6. Léopols Sédar 
Senghor (19062001). 
36 den. Portret Senegalese 
dichter, politicus en filosoof, 
2006: jaar Senghor. 
223'o6. Handwerk en 
folklore. 
12, 24 den. Resp. houten 
schoen, versierde pijp. 

MADEIRA 
73'o6. Bloemen. 
€ 0.30, 0.45, 0.57, 0.74, I., 
2.; twee velletjes met vier
maal € 0.45. Verschillende 
bloemen. 

MALTA 
i43'o6. Huisdieren. 
Achtmaal 7 c ; achtmaal 
22 c. Resp. Shetland pony, 
chihuahua, goudvis, Siamese 
kat, Siamese vechtvis, fret, 
kanarie, moerasschildpad; 
chinchilla, parkiet, konijn, 
zebravink, pointer, duif, 
Guinees biggetje, huiskat. 

MAN 
i74'o6. Vogels uit atlas 
Man. 
Vijfmaal 28 p.; vijfmaal 31 p. 
Resp. Falco peregrinus, 
Fraercula arctica, Puffinus 
puffinus, Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Uria aalge; 
Saxicola rubetra, Circus 
cyaneus, Regulus regulus, 
Motacilla cinerea. Troglody
tes troglodytes. 

ISUOfMAN 31 : 

25'o6. Veertig jaar geleden 
won Engeland van Duitsland 
wereldcup voetbal in Wem
bleystadion. 
28, 31, 44, 72, 83,94 p. (ze
gels met ronde perforatie). 
Beeldmerk wereldkampioen
schap voetbal en scènes uit 
de wedstrijd in 1966. 

MOLDAVIË 
io2'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
60 b., 6.20 L. Beeldmerk spe
len Turijn en resp. rodelaar, 
skiër. 

MONACO 
64'o6. Wapenschild. 
€ 0.55 (in boekje). Wapen
schild Grimaldi's. 
64'o6. Filharmonisch 
orkest honderdvijftig jaar. 
€ 0.64. Muziekinstrumenten 
en portretten laatste vier 
vorsten. 

io4'o6. Poolcampagne 
prins Albert I honderd jaar 
geleden. 
€ 1.60. Schip, kaart, mono
grammen Albert I (1922) en 
Albert II (2005). 

i44'o6. Internationale hon
dententoonstelling 2006. 
€0.64. Schnauzer. 

^ MONACO : 
^ ^ ^ 0,é4€ ; 
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i84'o6. Wereldbeker voet
bal 2006. 
Tweemaal € 0.90 (door
lopend beeld). Over twee 
zegels: stadion, Duitse vlag, 
bokaal, beeldmerk kampi
oenschap. 

i84'o6. Concours bloem
schikken. 
€ 0.77. Winnend bloemstuk 
2005. 

NOORWEGEN 
242'o6. Reddingsmaat
schappij honderd jaar. 
10., 10.50 kr. Halfop beide 
zegels reddingsband met 
lijn en resp. redder brengt 
drenkeling aan land, kinder
zwemmen. 

iir» 
lOoo 



42'o6. Wenszegels. 
'iermaal 'A' (6. kr.). baby
;ezichtje en rammelaar, taart 
net aardbeien, trouwringen 
•n hart, bloem en stukje 
cant. 
93'o6. Wilde dieren. 

).50, 8.50,10., 10.50, 
3. kr. Resp. Lynx lynx, 
Tetrao urogallus, Aquila 
:hrysaetos, Alopex lagopus, 
epus timidus. 

■gj'oö. Zeeleven in Noor
vegen. 
o. kr. Naaktslak Polymera 
[uadrilineata. 

ßT* 
IRGI 10.00 

t93'o6. Noordse 
nythologie, II, mythische 
vezens. 
/elletje met 'A', 10.50 kr. 
lesp. Sarai shaman's drum 
net runetekens (hielp 
ihaman in trance te komen), 
ieurpaneel raet draak Fafnir 
lit staafkerk Hylestad (nu in 
nuseumOslo). 

OEKRAÏNE 
o3'o6. Honderdtwintigste 
;eboortedag George Narbut 
18861920). 
[.33 Hr. Werk van de grafi
che kunstenaar. 
|03'o6. Traditionele 
loeden van Oekraïense 
rouwen. 
'el met twaalfmaa! 70 k. 
'rouwen met verschillende 
loofddeksels. 

'OLEN 
43'o6. Beschermde en 
ledreigde flora. 
30, 2.40 Zl. Resp. 

'edicularis sudetica, 
'rapa natans. 

273'o6. Hedendaagse 
Poolse beeldhouwwerken. 
Tweemaal 1.30 ZI. in velletje 
van vier. Beelden van Igor 
Mitoraj (1944): 'Dream I', 
'Lips of Eros'. 

34'o6. Pasen. 
1.30, 2.40 Zl. Resp. palmzon
dag: kinderen met versierde 
stokken, paasmaandag: 
gewoonte om water over 
mensen te gooien. 

PORTUGAL 
72'o6. Wenszegels. 
Vijfmaal 'N 20gr'. Silhouet
ten van mensen en resp. kind 
blaast kaarsjes op taart uit, 
man en vrouw met ingepakt 
geschenk, ouders met baby, 
dirigent, twee mensen met 
Amor; ook boekje. 

pai'abéns 

54'o6. Vijfhonderdste 
geboortedag Sint Francisco 
Xavier (15061552), Spaans 
jezuïetenmissionaris in 
Zuid en OostAzië. 
€0.45,1.; blok« 2.75. 
Tweemaal afbeeldingen op 
tegeltableau van missionaris 
aan het werk; schilderij met 
missionaris. 

WWIBniWPft**"'** 

ROEMENIË 
i53'o6. Pasen. 
Velletje met vijfmaal 0.50 NL. 
Christus: geboorte, tweemaal 
met Maria, aan kruis, dood 
met apostelen. 

Velletje met 0.70, 0.80,1.60; 
blok 4.70 NL. Schematische 
tekening vliegtuig en resp. 
portret en Traian Vuia, Vuia I, 
Vuia II (op zegel zonder 
waarde: handtekening en 
tekst in Roemeens en 
Frans); Traian Vuia. 

203'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sédar 
Senghor (19062001). 
2.10 NL. in velletje van vier. 
Portret Senegalese dichter, 
politicus en filosoof 
303'o6. Roemeens aarde
werk, huwelijkspotten. 
0.60, 0.70, 0.80,1.60 NL. 
Potten uit resp. Poienita Ar
ges, ObogaOlt, ObogaOIt, 
RomanaOlt. 

RUSLAND 
i62'o6. Honderdvijfen
zeventigste geboortedag 
schilder N.N. Ge (18311894). 
Tweemaal 5.60 r. Schilde
rijen, resp. portret N.N. 
Ge (1880 door LE.Repin), 
Peter de Grote ondervraagt 
tsarevitsj Aleksej (1871 
door Ge). 

272'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag schilder M.A. 
Vrubel (18561910). 
Tweemaal 5.60 r. Schil
derijen, resp. zelfportret 
(19041905), zwanenprinses 
(1900). 

i83'o6. Vlucht Vuia I in 
Montesson (Frankrijk) hon
derd jaar geleden. 

3.,4., 6., 7.r. 
Atoomonderzeeèrs, project 
resp. 667A, 671, 941, 949A. 
63'o6. Kremlinmusea in 
Moskou tweehonderd jaar. 
Viermaal 5. r.; blok 15. r.; 
vel met tweemaal vijf zegels 
20. r. Resp. troon Ivan de 
Verschrikkelijke (15301584), 
rijksappel tsaar Michael 
Fjodorovitsj (15961645), 
hoofddeksel tsaar Michael 
Fjodorovitsj, rijkszwaard en 
schild; muts Monumachus 
(op rand Kremlin, kanon en 
kerkklok); zelfde vijf afbeel
dingen. 

203'o6. Honderdste 
geboortedag A.S. Yakovlev 
(19061989). 
Vijfmaal 5. r. Vliegtuigen, 
resp. AIRI, JAK42, JAK54, 
JAK130, JAK141; ook velletje 
met de vijf zegels en tussen
veld met portret vliegtuig
ontwerper en vliegtuig. 

44'o6. Russische staat 
Duma honderd jaar. 
Blok 15. r. '100' en wapen
schilden, op rand gebouwen. 

SANiMARJNO 
54'o6. Tentoonstelling 
'Twee republieken', geza
menlijke uitgifte met Italiè. 
€ 0.62 in velletje met Itali
aanse zegel € 0.62. Details 
voorkant Palazzo Monte
citorio (Rome) en Palazzo 
Pubblico (San Marino), 
Italiaanse zegel met dezelfde 
afbeelding. Op rand twee en
gelen in kleuren vlag Italiè en 
San Marino met contouren 
land waarop palazzo. 

282'o6. Honderd jaar 
Russische strijdmacht onder
zeeërs. 

54'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
€ 2.20. Duitse vlag, beeld
merk kampioenschap en 
voetbal. 

54'o6. Kunst, gedenkda
gen. 
€ 0.36, 0.45, 0.60,1.80. 
Resp. 'Baadsters' van Paul 
Cézanne (18391906, hon
derdste sterfdag), 'Bathsheba 
met de brief van koning 
David' van Rembrandt 
(16061669, vierhonderdste 
geboortedag), 'Kroning van 
de Maagd' door Gentile da 
Fabriano (ca. 13701427, 
internationale tentoonstel
ling), detail 'Bruidskamer' 
door Andrea Mantegna 
(14311506, vijfhonderdste 
sterfdag). 

SERVIË EN MONTENEGRO 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
2ii'05. Archeologische 
vondsten. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1.. Resp. 
sluitspeld, beeldje hardloop
ster, buste priesteres, helm. 

SLOVENIË 
243'o6. Karakters uit kin
derboeken. 
Tweemaal A. 'Fonkelend 
slaapkopje' van Frane 
Milicinski Jezek (19141988), 
'Streepje de bal' van Jan 
Malik (19041980). Ook 
boekje. 

243'o6. Beschermde 
vlinders. 
B, blok met D. Resp. Erannis 
ankeraria, Erebia calvaria. 
243'o6. Fossielen. 
D. Slak uit MiddenMioceen 
(Pereiraea gervaisi). 
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243'o6. Waterval van 
Pericnik. 
D. Waterval. 

SLOWAKIJE 
243'o6. Wenszegel. 
10. Sk. Narcis. 

3i3'o6. Voorjaar. 
10. Sk. longen en meisje 
metvoorjaarsbloemen en 
paaseieren. 

SPANJE 
83'o6. Vijfenzeventig jaar 
stemrecht voor vrouwen in 
Spanje. 
€ 0.29. Oude foto met vrou
wen bij stembus. 

223'o6. Sport, tvpro
gramma: 'Óp de rand van het 
onmogelijke'. 
Velletje met € 0.29, 0.38, 
0.41, 0.57, 0.78, 2.39 (soms 
met aanhangsels waarop 

>o doorlopend beeld). Resp. 
= mountainbikers op top berg 
° in Pyreneeën, woestijnwan
_ delaar, schermvlieger in 
^ ChiH, kano's op zee, wild
^ watervlot op Bio Bio in Chili, 
^ afdaling berg boven waterval 
" in La Reunion. 

i4'o6. Flora en fauna. 
€ 0.29, 0.38 (in boekjes van 
100). Resp. Carduelis cardue
lis (putter), Strelitzia reginae 
(paradijsvogelbloem). 
44'o6. Waarden en normen 
burger. 
€ 0.2g, 0.29, 0.38, 0.57. 
Gestileerde afbeelding, 
resp. man draait kraan dicht 
(waterbesparing), man laat 
ballonnen op met tekst 'nee 
tegen drugs' in vier Spaanse 
talen, benen voor douane
slagboom (tegen mensen
handel), arbeiders en fabriek 
(honderd jaar sociale zeker
heid en arbeidsinspectie). 

TSJECHIË 
i53'o6. Overdruk olympi
sche winterspelen. 
9. Kc. Over zegel skiën 
(melding 3/217): K. Neuman
nova  gouden medaille 
(30 km langlauf). 
223'o6. Pasen. 
7.50 Kc. Kip en versierd ei. 

223'o6. Schoonheden van 
ons land. 
12., 15. Kc. Resp. klooster 
in Osek, steenformatie in 
Korkorinsko gebied. 
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264'o6. Wenszegel, mei 
 tijd van liefde. 
7.50 Kc. Rozengezicht speelt 
viool. 

TURKIJE 
2i3'o6. Toeslagzegel mon
diale dag van het bos. 
o.6oFo.io NTL. Bomen aan 
oever water. 
293'o6. Zonsverduistering. 
0.70 NTL. Jongen met don
kere bril en fasen zonsver
duistering. 

VATICAAN 
i63'o6. Jubilea. 
€ 0.45, 0.60, 2.. Portret van 
resp. Pietro Favre (Peter Fa
ber, 15061646, Frans jezuïet 
en theoloog, vijfhonderdste 
geboortedag), St.Ignatius 
van Loyola (14911556, stich
ter geestelijke orde 'Sociëteit 

van Jezus', vierhonderdvijf
tigste sterfdag), St.Fran
cesco Saverio (15061552, 
missionaris, vijfhonderdste 
geboortedag). 

i63'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Andrea Mantegna 
(14311506), kunstschilder. 
€ 0.60, 0.85,1.; velletje 
met tweemaal € 1.40. Resp. 
Madonna en Kind, heiligen 
Gregorius en Johannes de 
Doper, Heiligen Petrus en 
Paulus; veelluik in San Zeno 
te Verona. 

D ( 1 VA 1 K A N O 

i63'o6. Europa 2006, inte
gratie**''^. 
€ 0.62, 0.80. Resp. kerk met 
moskee en synagoge en ge
vouwen handen, kinderen op 
school en twee handen. 
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ZWITSERLAND 
95'o6. Toeslagzegels Pro 
Patria, historische tuinen en 
parken. 
85+40, 85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. kasteel de 
Prangins in Wallis en tuin, 
slot Heidegg in Gelfingen 
en rozen, villa Garbald in 
Castasegna met pergola, slot 
Birseck in Ariesheim met 
rotspaadje. 
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95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
100 c. Vijf vrouwen met ver
schillende huidskleur. 

95'o6. Bezienswaardighe
den, bergpanorama. 
Driemaal 85 c. (doorlo
pend beeld). Eiger, Mönch, 
Jungfrau. 

B^̂ eP 
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95'o6. Kinderfiguur 'Kas
perli'. 
85 c. Muzikant met toeter, 
trom op rug en belletjes aan 
voeten. 

95'o6. Postzegeltentoon
stelling Naba Baden '06 in 
Baden Dattwil. 
Velletje met tweemaal 85+15, 
100+50 c. (doorlopend 
beeld). Resp. huis, overdekte 
brug, klooster Wettingen. 
95'o6. Zwitserland zoals 
buitenlandse artiesten het 
zien, koeien. 
85,100,130,180 c. Koeien, 
in resp. voorjaar, zomer, 
herfst, winter. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 
ii3'o6. Dr. Ramon Carrillo 
(19061956). 
75 c. Portret neuroloog, 
tekst, op achtergrond Argen
tijns nationaal zegel. 
ii3'o6. Mercosur*, muziek
instrumenten. 
75 c, $ 3.50. Beeldmerk 
Mercosur met foto en 
tekening van resp. charango 
(snaarinstrument), bombo 
(grote trom). 

i83'o6. Vuurtorens in 
Argentinië. 
Viermaal 75 c. Vuurtoren, 
resp. '1° de Mayo' (1942), 
'Ano Nuevo' (1902), 'El 
Rincon' (1925), 'Recaladaa 
Bahia Bianca' (1906). 

AUSTRALIË 
2i2'o6. Olympische goudei 
medaillewinnaar. 
50 c. Portret skiër Dale Begg 
Smith. 
63'o6. Frankeerzegels, 
wilde dieren. 
5, 25 c , $ 1.25,1.85, 2.50, 
3.70. Resp. Ornithorhyn
chus anatinus, Tachyglossus 
aculeatus, Vombatus ursinus 
Sarcophilus laniarius, Macro 
tis lagotis, Canis lupus dingc 
(vogelbekdier, mierenegel, 
gewone wombat, Tasmaanse 
duivel, grote langoorbuidel
das, dingo). 

BAHAMAS 
283'o6. Bahamas dennen
boomklever. 
Vel met 15, 25, 50, 65, 70, 
80 c. (doorlopend beeld) 
Verschillende afbeeldingen 
Sitta (pusilla) insularis en 
beeldmerken Birdlife en 
landschapsbeheer Bahamas, 

BELIZE 
223'o6. Vijftig jaar Europa 
zegels. 
25, 75 c , $ 3., 5.. Beeld
merken CEPT* en '50' met 
zegel Belize, resp. post
bode op fiets, vrachtwagen, 
stoomboot, vliegtuig (zegels 
125 jaar UPU*, Yvert iiio, 
IUI, 1112,1113). Ookvelletje 
met vier zegels. 

BELIZE f^ïj^^'-m 

BENIN 
i89'o5. Vijftig jaar Europa
zegels. 
300, 300, 300, 500, 500, 50C 



[.000,1.000 F. Resp. ruimte
onde en planeet Saturnus, 

\Ibert Einstein (18791955, 
latuurkundige, Nobelprijs 
[921), waterbok (kobus 
ïllipsiprymnus), feesttent 
n Hüttendorf, handwerk 
Tiet houten poppen, boot 
lan palmenstrand, affiche 
A'V Benin, Afrikaanse. Ook 
'elletjes. 

JOUVIA 
)io 'o5. Dag van postzegel. 
Driemaal 2.; driemaal 4. Bs. 
?egel op zegel, resp. Chal
as 1863 (niet uitgegeven), 
unker vliegtuig (Yvert 
[30), eerste postzegel 
vereld: Penny Black (1840, 
iven GrootBrit tannie i) 
n eerste zegel Latijns

^mer ikaan: Olho de Boi 
^1943, Yvert Brazilië i ) ; 
eerste Boliviaanse zegels: 
Condor (1867, Yvert 2 en 
3), per zeppelin verstuurd 
^Yvert luchtvaart Bolivia 
2), zegel voor postzegel
:entoonstelling Espanao6 
;o.6o Bs. wapenschi lden) . 

CORREOTDE'BÖLIVIÄ 

B.4.00 

)i2 'o5. Kerst. 
[.50, 3. Bs. Resp. op weg 
laar Egypte, Jozef en Maria 
■net Kindje. 

80TSWANA 
kVetenschappelijke namen 
■nelding 2/142, vogels. Resp. 
5treptopelia senegalensis, 
5treptopelia semitorquata, 
3ena capensis, Treron calva. 

CAMBODJA 
;9'05. Vissen. 
700, 800, i.ooo, i.goo, 
>.200; blok 4.000 R. Resp. 
?angasianodon gigas, Catlo
;arpio siamensis, Mekon
jina erythrospila, Probarbus 
abeaminor, Wallago leeri; 
Scleropages formosus. 

AN ADA 
j4'o6. Verjaardag. 
i 0.51. (in boekje). Ballon
len. 
74'o6. Canadese kunst, 
Dorothy Knowles (1924). 
;i c ; velletje met 51, 89 c. 
lesp. 'The field of Rapeseed'; 
The field of Rapeseed', 
North Saskatchewan Bjver'. 

io4'o6. Vijftig jaar 'Ca
ladian Labour Congress' 
overkoepeling vakbonden), 
il c. Beeldmerk organisatie 
handen om bol met Noord
\merika), op achtergrond 
voorden in Engels en Frans 
)ver bereikte resultaten. 

Zie/oto uol̂ ende kolom bovenaan) 

2i4'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met tweemaal $ 1.49. 
Koningin met boeket (als 
melding 3/217, 51c.). 
264'o6. McClelland & Ste
wart, uitgevers, honderd jaar. 
51 c. Boek waaruit paard 
met boogschutter op wagen 
komt. 

McClF.UAND&Sl'EWARr , 

ii5'o6. Canadees museum 
van beschaving honderdvijf
tig jaar. 
89 c. (in boekje). Masker 
('Northwest Coast transfor
mation mask') en grote zaal 
museum met totempalen. 

CHILI 
28ii'o5. Restauratie hoofd
postkantoor. 
$ 230. Gebouw. 
ii2'05. Grondwet republiek 
Chili. 
$ 230. Paspoort, op achter
grond vergadering. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
83'o6. Frankeerzegels, 
huisdieren, II. 
NT$2.50, 7., 10., 32.. 
Resp. labrador, St. Bernard, 
Siamees, Pers. 

25 |  ' o6 . Koningspinguïn. 
NT$ 5., 5., 9., 12.; blok 
NT$ 15.. Verschillende 
afbeeldingen Aptenodytes 
patagonicus. 

44'o6. Kindertekeningen. 
Velletje met twintigmaal 
NT$ 5.. Winnende tekenin
gen wedstrijd 2005. 
255'o6. Vuurvliegjes. 
Viermaal NT$ 5.. Pyrocoelia 
analis, Diaphanes citrinus, 
Diaphanes niveus, Diaphanes 
formosus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
222'o6. Afschaffing land
bouwbelastingen (ii 'o6). 
80 f Papier met datum wordt 
afgetrokken van groen land 
met dieren en regenboog. 
252'o6. Lijiangrivier. 
Viermaal 80 f (samenhan
gend). 'Yangdi', 'Langshi', 
'Huangbu' , 'Xingping'. 
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i23'o6. Bomen. 
Viermaal 80 f Boom en 
vrucht van resp. Gingko 
biloba, Glyptostrobus 
pensilis, Davidia involucrate, 
Liriodendron chinense. 
ig3'o6. Honden. 
Viermaal 80 f Pekinees, 
mopshond, chowchow, 
Tibetaanse mastiff. 
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DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
2005. Postzegeltentoonstel
ling Interexpo 2005. 
7., 20. P. Resp. duif, kaart. 
2005. Upaep*, milieube
scherming. 
10., 20. P. Resp. voorkomen 
watervervuiling: waterdrup
pels, voorkomen luchtvervui
ling. 

ECUADOR 
69'05. Maagd van Cisne. 
$ 1.25. De maagd. 
i5g'05. Geschiedenis leger 
Ecuador. 
Vijfmaal 40 c ; blok $ 2.. 
Resp. troepen in Esmeraldas 
(1916), militaire school 
(1928), Cayambebataljon, 
wapens en kleinzonen gene
raal Eloy Alfaro, Imbabura
bataljon; slag om bevrijding 
Guayaquil. 
269'o5. Provinciale en 
kantonale wapenschilden. 
Tweemaal 40 c. (samenhan
gend); vijfmaal 40 c. (samen
hangend). Wapenschild van 
resp. kanton Tulcan, kanton 
Bolivar; provincie Carchi, 
kanton l^uaca, kanton Mira, 
kanton Espejo, kanton 
Montufar. 
2005.Paus Johannes 
Paulus II. 
$ 1.25. Portret. 

EL SALVADOR 
i i  io'05. LatijnsAmerikaan
se muzieklegendes. 
Vel met tienmaal 1.50 C. 
($ 0.17); blok 4..C. ($0.46). 
Resp. componist Agustin 
Lara (18971970), acteur 
en zanger Pedro Infante 
(19171957), zangeres en 
actrice Libertad Lamarque 
(19062000), zanger Carlos 
Gardel {18901935), zangeres 
CeliaCruz (19242003), 
componist Damaso Perez 
Prado (19161989), Daniel 
Santos (19161992), zanger 
en schrijver liedjes Pedro 
Vargas (19081989), zanger 
Beni More (19191963), ac
teur en zanger Jorge Negrete 
(19111953); gitaar en zanger 
achter microfoon, op rand 
grammofoon en de tien 
muzieklegendes. 
20i2'o5. Zeventig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Japan. 
2.50, 9. C. {$ 0.29,1.03). 
Resp. vlag en nationale 
bloem beide landen en hand
druk, vliegveld en couveuse 
en getal '70 ' en viaduct. 

282'o6. Verkiezingen 2006. 
10., 25.C. ($1.14,2.86). 
Vlag en stembus met portret 
van resp. José Mariano 
Calderon y San Martin 
(1778/17831826), Miguel 
José de Castro y Lara (1775
1829). 

Resp. wierookbrander, 
bekers in vorm uil, schalen, 
lantaarn; suikerpot. 
i5 i i  '05. Honderd jaar 
Rotary International. 
2., 6.50; blok 8.Q. Resp. 
handdruk, kind krijgt 
drankje; beeldmerk. 

INDIA 
22i'o6. A.V. Meiyappan 
(19071979). 
5. R. Portret filmproducent, 
stichter AVMstudios. 

29i'o6. Honderdste 
geboortedag N.M.R. Sub
barman. 
5. R. Portret vrijheidsvechter 
en volger Gandhi. 
i2'o6. Derde bataljon Sikh 
regiment honderdvijftig jaar. 
5. R. Bataljon. 
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OTZa INDIA 

i22'o6. Vlootschouw presi
dent, Visakhapatnam. 
Viermaal 5. R. (zegels in 
twee formaten). Schip en 
helikopter, twee schepen en 
helikopter, schepen, onder
zeeërs. 
i82'o6. Geleerden. 
Viermaal 5. R. Portretten 
van resp. Thirumuruga 
Kirubananda Variyar (1906
1993), Devaneya Pavanar 
(19021981), dr. U.V. Swami
natha Iyer (1855), Tamilavel 
Umameheswarar (1883). 
242'o6. St.Bedes College 
Shimla voor meisjes. 
5. R. Hoofdgebouw. 

ST8EPfBCOUiOI.WIUU J 

252'o6. Gemini Ganesan 
(19202005). 
5. R. Portret filmacteur. 
272'o6. Don Bosco Salesia
nen honderd jaar in India. 
5. R. Portret Don Bosco 
(181518" 

GUATEMALA 
4io'05. Majolica uit Gua
temala. 
I., 2., 6.50, 8.; blok 12. Q. 

3t5 
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23'o6. M. Singaravelar. 
5.R. Portret. 
i53'o6. Mondiale dag 
rechten consument. 
5. R. Boodschappentassen 
en letters. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
295'o6. Zeeleven, I, kei
zersvissen. 
Vel met 26, 26, 34, 34 p., 
£ 2.. Resp. Centropyge 
multispinis, Centropyge 
bispinosus, Centropyge 
bicolour, Centropyge 
acanthops, Poraacanthus 
imperator, Apolemichthys 
trimaculatus. 

3i7'o6. Zeeleven, II, koraal
vlinders. 
Vel met 26, 26, 34, 34 p., 
£ 2.. Resp. Chaetodon 
trifasciatus, Chaetodon 
lunula, Chaetodon meyeri, 
Forcipiger flavissimus, 
Chaetodon auriga, 
Heniochus monoceros. 

INDONESIË 
239'o5. Postzegeltentoon
stelling Panfila 2005. 
Velletje met 5.000, 5.000, 
5.000, 8.000 Rp. Van schil
derij door Sudjana Kerton 
(19221994): resp. 'Tanah Air 
Indonesia', 'Nyawer', 'Ma
kan Siang', 'Wayang Golek'. 
Van elke zegel ook blok. 
22'o6. Indonesische sagen, 
IX. 
Viermaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Ook velletje met 
de vier zegels. 

IRAN 
i34'05. Vlinder. 
5.500 ïQs. Colias aurorina 
i84'05. Vlinder. 
2.100 Ris. Papilio demoleus. 
289'05. Week van de 
politie. 
650 Ris. Menigte en geüni
formeerde politieagent. 

(Zie/oto uolflendc kolom bovenaan) 

309'05. Culturele goederen 
(gezamenlijke uitgifte met 
Afghanistan, Syrië, Turkije). 
650 Ris. Dansers, gebouwen, 
portret Perzisch dichter Me
vlana (Djalal alDin Roemi, 
12071273). 
i7i2'o5. Tuinen, gezamen
lijke uitgifte met Spanje. 
Tweemaal 650 Ris. Tuinen 
La Granja de San Ildefonsa 
in Segovia (Spanje), fontein 
met waterval in tuin Baghe
Shadeh in Kerman (Iran). 

ISRAËL 
282'o6. Ezer Weizman 
(19242005). 
NIS. 7.40. Portret president 
19932000. 

282'o6. Amerikaanse kin
deren tekenen Israël. 
NIS. 1.50, 2.40, 3.60, 7.40. 
Resp. woestijn in bloei, 
kinderen bij boom, stad met 
mensen en symbolen, huizen 
in felle kleuren en davidster. 

jj^.„.L'3Knffl' 

282'o6. Chabad, beweging 
in chassidisme gekenmerkt 
door meditatie en ascese. 
NIS. 2.50. Hoofdgebouw 
Chabad in Brooklyn. 

282'o6. Post Israël. 
NIS 1.50. Nieuw beeldmerk 
post. 
ii4'o6. Gedenkdag Israël, 
Latrun. 
NIS 5.50. Museum Latrun, 
muur met namen soldaten 
IDF (Israel Defense Force) 
Tank divisie in Israëlische 
oorlogen gevallen en monu
ment met tank. 

IVOORKUST 
28i2'o5. Koffieplanten. 
220, 250 F. Blad en bloem 
van resp. Coffea arabusta, 
Coffea liberica. 

IEPUIIUQIIEDE(»IEinVOIlE 
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28i2'o5. Paddestoelen. 
220, 250 F. Resp. Maras
mius zenkeri, Cantharellus 
rufopunctatus. 
28i2'o5. Bedreigde 
planten. 
30, 70, 80,100 F. Blad en 
vrucht van resp. Dorstenia 
astyanactis, Monosalpinx 
guillaumetii, Monanthotaxis 
capea, Okoubaka aubrevillei. 
29i2'05. Stadsvervoer. 
30, 80 F. Tweemaal verschil
lend: bus, busje, auto's en 
boot. 

«lltfÉJEDE'Ögi 

KAZACHSTAN 
24ii'05, Tien jaar volksver
tegenwoordiging. 
801. Beeldmerk. 
22i2'o5. Symbolen Kazach
stan. 
Velletje met 70, 70, 3001. 
Resp. vlag, tekst volkslied en 
beeld, wapenschild. 

23i2'o5. Frankeerzegels, 
bergen. 
12,1001. Turgen waterval, 
bergmeer. 
30i2'05. Tweehonderdste 
geboortedag H.C. Andersen 
(18051875). 
200 t. Portret en inktpot, 
boek, vogeltje, soldaat, 
rendier, zwaan. 
202'o6. Olympische Spe
len, Turijn. 
138 t. Beeldmerk spelen 
Turijn en curling: stone en 
bezem. 

KIRGIZIË 
ii3'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 

5. s. Beeldmerk Turijn en 
alpine skiër. 

KIRIBATI 
2006. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Velletje met $ 2., 2.50, 
3., 5.. Met vier verschil
lende achtergrondkleuren: 
beeldmerken CEPT* en '50' 
met vlaggen Europese Unie 
en Kiribati. 

KOEWEIT 
i5io'o5. Vlaggen en wa
penschilden. 
200, 250, 350, 500 f, I., 
I. d. Vlaggen uit resp. 1961, 
1940,1903,19401950, 
driehoekige vlaggen, wapen
schilden uit 19561962 en 
1962 met vlaggen 19211940. 

i5io'o5. Burgerbescherming. 
50, 75 f Resp. mensen en 
voertuigen, mensen. 

KOREA NOORD 
24io'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
15. w. Beeldmerk VN en 
duif 
3iio'o5. Historische over
blijfselen in Kaesong, I. 
Twee velletjes i8o. w. (elk 
zeven zegels, waaronder i 
ronde). Uit Koryo dynastie 
resp. Ryongthong tempel; 
Songgyungwan nu Koryo
museum. 
i8ii'05. Historische over
blijfselen in Kaesong, II. 
Velletjes 210; 145; 145 w. 
(resp. 12, 5 (i ronde), 7 
zegels). Onder andere: 
zuidelijke poort Kaesong, 
mausoleum koning Kong
min, Sonjuk brug, Sungyang 
school, Abhwa tempel; mau
soleum koning Wanggon; 
watervallen Pakyon. 
i5i2'o5. Chinese president 
Hu lintao bezoekt Noord
Korea. 
Velletje met driemaal 35., 
102. w. Kim long II en pre
sident Hu Jintao, resp. in ge
sprek, in glasfabriekTaean, 
bij banket, geven hand. 

ii'o6. Nieuwjaar. 
3. w. Zonsopgang boven top 

Hyangdo van berg Paektu. 
ii'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
3., 70.; velletje met 3., 15. 
70,100., 130.; blok 130. w. 
Resp. phungsan, jindo; 
phungsan, bracco itahano, 
jindo, oost Siberische laika, 
dwergspaniël; dwergspaniël. 
i7i'o6. Socialistische 
jeugdbond Kim II Sung 
zestig jaar. 
Velletje met 3., iii., 150., 
blok 128. w. Kim II Sung en 
Kim Jong II bij bijeenkom

i62'o6. Geboortedag Kim 
Jong II, bloemen. 
3.; velletje met 12., 45., 
100., 140 w. Resp. bloemen
wei bij berg; Polemonium 
caeruleum, lelie 'morning 
star'. Taraxacum officinale, 
Parnassia palustris. 
53'o6. Wet agrarische 
hervorming zestig jaar. 
12.; blok 150 w. Resp. land
bouwgrond; Kin II Sung in 
gesprek met boer. 
i23'o6. Eerste postzegel 
Democratische Volksrepu
bliek Korea zestig jaar. 
Blok 158. w. Zegel 1946 
(Yvert 3, 4 of 5), op rand we
reldkaart met vliegtuig, trein 
schip, gebouw, zendmast, 
schotel en satelliet. 

KOREA ZUID 
23'o6. Frankeerzegel, 
haaklelie. 
IOC w. Crinum asiaticum. 
i53'o6. Belangrijke export
artikelen. 
Achtmaal 220 w. Auto, 
halfgeleider, moleculen 
petrochemie, beelscherm 
en telefoon, machineonder
delen, scheepsbouw, staal
industrie, textiel. 

i44'o6. Wereldtentoonstel
ling dinosaurussen. 
Tweemaal 220 w. (samen
hangend). Ignanodon, 
Megaraptor. 

■ ■ > » i i t p 

2i4'o6. Alomtegenwoor
dige wereld, kunst. 
Tweemaal 220 w. Gezichten 
op televisie (Lea Anne R. 
Rulloda), bomen (Jeonghee 
Kim). 



tóCAU 
3'o6. Scènes uit dagelijks 

even vroeger, III. 
ichtmaal 1.50 ptcs; blok 
!. ptcs. Kok, straatverkoper, 
ader met kind aan tafel, eten 
lakken op straat, schoenma
er, ketellapper, bliksla
;er, man met koopwaar; 
estaurant. 

s .'! ' 
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MAROKKO 
82'o6. Internationale dag 
veiligheid op de weg'. 
.50 Dh. Stoplicht, weg met 

luto's, duif. 

,82'o6. OPEC* fonds voor 
nternationale ontwikkeling. 
.50 Dh. Schip, '30', beeld

nerk. 

o3'o6. Poort 'Bab Mars
lan' in Tanger. 
.50 Dh. Poort en stadsmuur. 

VIARSHALLEILANDEN 
;42'o6. Valentijnsdag, 
jg c. Hart met 'liefde' in 
ngels en Marshalleilands. 

US 

.Mt>r*!)ull Ulir.d». 

io3'o6. Vhnders. 
'el met twaalfmaal $ 0.84. 
Peacock butterfly', 'southern 
;omma butterfly', 'pale 
:louded yellow butterfly', 
common blue butterfly'. 

'wood white butterfly', 'baltic 
grayling butterfly', 'purple 
emperor butterfly', 'silky 
ringlet butterfly', 'peak white 
butterfly', 'Idas blue but
terfly', 'cleopatra butterfly', 
'chequered skipper butterfly'. 

MAYOTTE 
203'o6. Bescherming 
schildpadden. 
€1.59. 
203'o6. Strand van Moya. 
€ 0.48. Strand. 

MICRONESIË 
i5n'05. Tweehonderdste 
geboortedag Hans Christian 
Andersen {18051875). 
Velletje met driemaal 80 c; 
blok $ 2.. Resp. tweemaal 
buste, beeld; beeld Andersen. 
2in'o5. Paus Benedic
tus XVI. 
80 c. in velletje van vier. 
Portret. 

iVlONGOLIË 
iii'o6. Mongoolse rijk 
achthonderd jaar. 
Velletje met driemaal 550 T. 
Verschillende oude munten. 

MONTSERRAT 
i73'o6. Nieuwe datum 
melding 3/219, belangrijke 
mensen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
242'o6. Paarden, ezels en 
muilezels. 
50,100,149, 285, 550 c. 
Resp. Turmeende koelans 
(Equus hemiones kulan), 
Rijnlandse koelbloedmerrie 
(Equus cabellus), huisezel 
(Equus asinus asinus), muil
ezel (Equus asinus/Equus 
cabellus), Hannoveraan en 
Arabier (Equus cabellus en 
Equus cabellus). 

io3'o6. Kikkers en padden. 
55,100,149, 405 c. Resp. 
Hyla cinerea, Dendrobates 
tinctorius, Dendrobates azu
reus, Epipedobates tricolor. 

NEPAL 
26i2'o5. Vijfi:ig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
30. R. Vlaggen beide landen, 
monument. 
26i2'05. Nepal vijftig jaar 
lid Verenigde Naties. 
50. R. Vlaggen Nepal en 
Verenigde Naties. 

26i2'o5. Sieraden Limbu
stam. 
Viermaal 25. R. Viermaal 
verschillende vrouw met 
sieraden. 

i72'o6. Vijfenvijftigste 
nationale feestdag. 
5. R. Vroegere koning 
Tribhuvan. 

NIEUWCALEDONIË 
io3'o6. Toerisme, 'Ilot 
Nikanhoui'. 
iio R Zandeiland met bomen 
en bootjes. 

NIEUWZEELAND 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar (gezamen
lijke uitgifte met Jersey). 
$ 5. in velletje van vier. 
Portret. Ook velletje met 
zegel Jersey (£ 5.) en Nieuw
Zeeland; op rand de eilanden 
met vlaggen. 
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NIUE 
27i2'o5. Eerste wereldkam
pioenschap voetbal vijfenze
ventig jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $ 3.. Duitse voetballers, 
resp. Frank Baumann (2002), 
Marcus Babbel (1998), 
Dietmar Hamann (2002); 
Christian Worns {2004). 
27i2'o5. Paus Benedic
tusXVI. 
$ 1.50 in velletje van vier. 
Portret. 
27i2'o5. Tweehonderdste 

geboortedag Hans Chritian 
Andersen (18051875). 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $ 3.. Portretten auteur. 
27i2'o5. Bevrijdingsdag 
zestig jaar geleden. 
Vel met zesmaal 75 c; blok 
$ 3.. Resp. gitarist en zanger 
vermaken troepen in Pacific, 
Japanse overgave aan boord 
USS Missouri, vermaak aan 
boord: slangenbezweerder, 
ontvangst brieven van thuis 
aan boord USS Argonaut 
(1942), een toost op de vrede 
bij marinebasis m North 
Carolina, krantenkop met 
Japanse overgave; president 
Franklin Roosevelt. 

NORFOLKEILAND 
i6i'o6. 'Queens Baton 
Relais'. 
50 c , $ 1.50. Resp. meisje 
met racket en steven boot 
en surfplank, bomen en 
surfplank. 
i43'o6. Gemenebestspelen. 
50 c , $ 1.50, 2.. Resp. schut
ter, vrouw met bal, tennisser. 

OEZBEKISTAN 
5i'o6. Olympische kampi
oenen. 
200., 200., 250., 350. (S). 
Portretten met medaille en 
lauwerkrans Athene van resp. 
Alexander Doksturushvili 
(worstelen), ArturTaima
zov (worstelen), Magomed 
Ibragimov (worstelen), Otkir 
Haydarov en Bahodir Sulta
nov (boksen). 
5i'o6. Frankeerzegels. 
35., 65., 200., 250., 
290., 350., 430., 2.500., 
3.700. (S). In verschillende 
kleuren: wapenschild. 

PALAU 
309'o5. Nationaal museum 
Belau vijftig jaar. 
Vel met tienmaal 37 c. Muse
umstukken: viermaal potten, 
beeld met drie mannen, 
tekening van man en schip, 
model huis, kanon, tekening 
voorwerp prehistorie, scherf 
met figuren. 
ioi'o6. Paus Benedic
tusXVI. 
80 c. in velletje van vier. 
Portret. 

PERU 
24ii'o5. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
1.80 S. Portret en tekst. 
24ii'05. Vijftig jaar Euro
pazegels. 
Viermaal 2. S. Beeldmerk 
CEPT* en '50', Spaanse 
Europazegel (Yvertnuramer) 
en gouden siervoorwerp (uit 
cultuur), resp. Yvert 1523 en 
Mochicacultuur, Yvert 975 
en Chimucultuur, Yvert 1572 
en Mochicacultuur, Yvert 
1622 en Mochicacultuur. 

2ii2'o5. Overwinningen 
op zee. 
Zesmaal 2. S. Schepen, 
overwinning bij resp. 
Punta Malpelo (1828), Callao 
(1880), Covadonga (1880), 

Abtao (1866), Iquique (1879), 
Pedrera {1911). 

29i2'05. Medische vereni
ging Peru vijfendertig jaar. 
5.50 S. Beeldmerk en medi
sche afbeeldingen. 

POLYNESIË 
83'o6. Vrouwen in Poly
nesia. 
60, 90 F. Vrouw met wikkel
rok, vrouw en olielamp. 

SINGAPORE 
i94'o6. Festivals. 
Viermaal ' i" local'; vier
maal 50 c. Resp. vruchten 
(Chinees nieuwjaar), duif 
(kerst), olielichtje (deepavali, 
lichtfeest), maan en ster 
(hari raya, einde ramadan); 
vruchten, duif, olielichtje, 
maan en ster. 
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SRI LANKA 
22'o6. vijftig jaar Europa
zegels. 
100., 500. Rs. Beeldmer
ken CEPT* en '50'en resp. 
zegel Yvert 311 (honderd jaar 
Singalese postzegels: met 
zegel sixpence uit 1857), ze
gelvorm met kaarten Europa 
en Sri Lanka en schip. 
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ST. LUCIA 
i53'o6. Breekbaar milieu, 
kunst. 
20, 30 c , $ 2.50, 5.. Resp. 
bijlblad, schildpad, preCo
lumbiaanse vaas, preColum
biaanse 'zemi'. 

' IHVIIONMENT FUGUE O A — 
Ax« Head Ä.UC 

S A I N T L U C I A 

ST. VINCENT 
3ii'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Zevenmaal $ 2. in vellen van 
acht {aanvulling bij melding 
4/302). Doop (2951926), 
kroning (261953), met man 
en kinderen, met zuster prin
ses Margaret, tijdens Tweede 
Wereldoorlog, huwelijk, 
Engeland wereldkampioen 
voetbal 1966. 

THAILAND 
ii'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
3.B. Hond. 
i3i'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag prins Chaturan
tarasmi Krom Phra Chakrab
ardobongse. 
3. B. Portret in uniform 
28ste zoon koning 
Raraa IV en derde zoon 
koningin Debsirindra. 

i4i'o6. Nationale dag van 
het kind. 
Viermaal 3. B. Winnende 
tekeningen uit competitie 
'Thais leven' voor studenten 
in 2001, mensen bezig in 
landbouw, bezigheden langs 
rivier, rivier en landbouw, 
gezin en huisjes in dorp. 

tv 72'o6. Liefde, roos. 
_ 5. B. Roos 'Chulalongkorn'. 
^ ii2'o6. Vijftig jaar diplo
^ matieke betrekkingen tussen 
■Z Iran en Thailand. 
" 3. B. Klooster Chaiwat
2 thanaram in Ayutthaya en 
^ Persepolis in Iran. 
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293'o6. Rode Kruis 2006. 
3. B. Koningin Sirikit 
Centrum voor borstkanker, 
mammograaf en rood kruis. 

TUNESIË 
i53'o6. Zeshonderdste 
sterfdag Ibn Khaldoun 
(13321406). 
390 m. Afbeelding histo
ricus. 

wtmtm 

MMMÉAlAi 

i83'o6. Vijftig jaar onafhan
kelijkheid. 
Viermaal 250, driemaal 
390 m. Resp. dokter met 
kind, symbolen, brug, 
elektriciteitscentrale, vrouw 
en boek, computer en 
apenstaartje, symbolische 
afbeelding. 

TUVALU 
30i'o6. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(19351977)
Tweemaal $ 3. in velletjes 
van vier. Presley met cow
boyhoed, in rode jas; op rand 
Graceland. 
30i'o6. NBA* basketbal
spelers. 
Zesmaal 35 c. in vellen van 
twaalf met NBAbeeldmerk 
en beeldmerk club en 
statistieken en foto speler op 
rand. Resp. Chauncey Billups 
van Detroit Pistons, Rodney 
Buford van New Jersey Nets, 
Ricky Davis van Boston 
Celtics, Udonis Haslem van 
Miami Heat, Stephen Jackson 
van Indiana Pacers, Wally 
Szczerbiak van Minnesota 
Timberwolves. 

UGANDA 
44'o5. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haan**. 
Vijfmaal 1.200 Sh. Vijf 
verschillende hanen. Ook 
velletje met vier zegels. 
3i5'o5. Nationaal pro
gramma tegen tuberculose 
en lepra. 
Zesmaal 400 Sh. Beeldmer
ken programma en WHO* 
en resp. man onder deken, 
vrouw met baby, man op 
bank met kunstbeen, man 
met misvorming lepra, 
kindje met tb, zieke man. 

226'o5. Frankeerzegels, 
bloeiende planten. 
100, 400, 600, 850, 900, 
i.ioo, 1.200,1.400,1.600, 
2.000, 5.000, 6.000,10.000, 
20.000 Sh. Resp. Clero
dendrum sp., Calliandra 
haemotocephala, Asteraceae 
compositae, Angraecum 
sp., Delonix regia, Bidens 
grantii, Musa sapientum, 
Begonia coccinea, Impatiens 
walleriana, Strelitzia reginae, 
Tecomaria capensis, Ixora 
hybrida, Datura suaveolens, 
Cucurbita pepo. 

6io'o5. Vissen uit Victori
ameer. 
400, 600, viermaal i.ooo, 
i.ioo, 1.200,1.600, 2.000 Sh. 
Resp. Synodontis afrofische
ri, Protopterus aethiopicus, 
Mormyrus kannume, Barbus 
jacksonni, Bagrus docmac, 
Labeo victorianus, Clarias 
gariepinus, Rastrineobola 
agentea, Bagrus docmac, 
Schlbe mystus. Ook velletje 
met viermaal i.ooo Sh. 

VERENIGDE NATIES 
63'o6. Persoonlijk te maken 
zegels. 
Vijfmaal US$ 0.39 in vel van 
twintig met aanhangsels; 
vijfmaal US$ 0.84 in vel van 
tien met aanhangsels. Resp. 
beeldmerk VN, vlaggen, 
tweemaal vergaderzaal, 
gebouw; verschillende 
beelden uit New York, Wenen 
en Geneve. 
275'o6. Dag van het gezin 
(i55'o6}. 
Zw.Fr. I., 1.30; US$ 0.39, 
0.84; € 0.55,1.25. Resp. 
gezin aan strand met boeken 
(onderwijs), vader en moeder 
met twee kinderen op brom
mer (ontwikkeling); 
familie bezig met druiven
pluk (gezondheid), gezin 
speelt met zeilbootjes in 
riviertje (vrede); gezin bij 
waterpomp (armoedebe
strijding), gezin maakt eten 
(vormen gemeenschap). 

T A G D E R F A M I L I E 

VERENIGDE STATEN 
64'o6. Sugar Ray Robinson 
(19211989). 
39 c. Bokser, zesmaal 
wereldkampioen Welter
gewicht. 

SUGAR RAY 

. WORLD CHAMPION J 
r ^ ^ 

74'o6. Driehonderdste ge
boortedag Benjamin Franklin 
(17061790). 
Viermaal 39 c. Collage van 
aspecten Franklins leven, 
resp. drukker (portret, 'Penn
sylvania Gazette' uit 1729, 
'Poor Richard's Almanack' 
uit 1733, bankbiljet 1760), 
wetenschapper (Franklin 
mt zoon doen vliegerproef, 
pagina uit 'Experiments and 
Observations on Electri
city', tekening klok met 
drie tandwielen, Franklin 
achter bureau), postdirecteur 
(grafisch ontwerp voor krant, 
enveloppe, poststempel en 
portret), staatsman (detail 
schilderij John Trumbull: 
tel<enen onafhankelijkheids
verklaring, politieke cartoon 
'Join or Die', gedrukte on
afhankelij kheidsverklaring, 
portret, alliantieverdrag met 
Frankrijk). 

^ f ^ ^ ^ ^ f ^ . 

2i4'o6. Disney, III, roman
tiek. 
Viermaal 39 c. Mickey en 
Minnie Mouse, Cinderella 
met prins. Beauty en Beast, 
Lady en Vagebond. 

ZUIDAFRIKA 
27i'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Velletje met driemaal B5 
(doorlopend beeld). Border
collie op vliegveld (vogels 
wegjagen) met vliegtuig en 
tractor en windzak, labrador 
als geleidehond, spaniel als 
speurhond bij douanebeamb
ten en koffers. 

i52'o6. Rotstekeningen. 
Vijfmaal 'standard post
age'. Danser, bergrietbok 

(Redunca fulvorufula), 
ritueel specialist van de San 
met vogel op hoofd, eland, 
neushoorn. 
242'o6. De grote vijf 
Vijfmaal 'airmail postcard'. 
Panthera leo, Panthera 
pardus, Loxodonta africana, 
Diceros bicornis, Syncerus 
caffer. 

63'06. Conferentie 'Velo 
Mondial 2006' in Kaapstad. 
'International airmail letter'. 
Schoolkinderen met helm 
op fiets. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
262'o6. Datum melding 
2/145, ontwerpwedstrijd. 

*: Gebruikte aficortingen: 
CEPT Conférence 

Européenne des 
Administrations 
des Postes et des 
Telecommunicati
ons 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

NBA National Basket
ball Association 

OPEC Organization of 
Petroleum Export
ing Countries 

UEFA Union of Euro
pean Football 
Associations 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unmik United Nations 
Interim Adminis
tration Mission in 
Kosovo 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Post
ale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WHO Worid Healtii 
Organization 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 92'o5 tot29i'o6 
Jaar van de haan, 29i'o6 tot 
i72'07 Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 
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Na twee eeuwen stelt de 
fauna in de wereld de 
mens nog steeds weer 
voor verrassingen. Denkt 
u maar aan de ontdekking 
van nieuwe diersoorten. 
Toch zijn er ook gebie
den waar de mens in zijn 
ontdekkingstochten maar 
matig succes boekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor 
veel diepzeevissen. Dat 
blijkt ook uit het velletje 
'Diepzeevissen' met tien 

= zegelsvan5.50kr.dat 
° Faeróer op 13 februari 
- uitgaf In de folder wordt 
s soms geconstateerd dat 
^ omtrent een bepaalde vis 
^ weinig bekend is. Ergens 
2 is dat ook niet zo vreemd, 
^ want veel diepzeevissen 

""~~ leven in complete duister-
lOn nis. Beneden 500 meter 

dringt nauwelijks nog 
licht in het water door. Ik 
denk dat de ontwerpster 
dat tot uitdrukking heeft 
willen brengen in het 

verloop van de kleur van 
licht in de rechterhoek 
naar donker in de rest van 
het velletje. De duisternis 
in de diepzee vergt van de 
vissen die daar leven, wel 
bijzondere aanpassingen. 
Vooral vissen die voor 
hun voedsel zijn aange
wezen op soortgenoten, 
moeten die wel kunnen 
ontdekken. Hoe vindt je 
in die lege zwarte wereld 
je prooi? Dan kom ik bij 
de titel van dit onderdeel, 
want daar blijkt de natuur 
bijzondere 'oplossingen' 
voor te hebben bedacht. 
Het basisprincipe is 
bioluminescentie ofwel 
het uitzenden van licht. 
Het opmerkelijke is dat 
er in de diepzee vissen 
rondzwemmen met wat 
je haast geavanceerde 
technische voorzieningen 
zou kunnen noemen. Zo 
hebben lantaarnvissen 
(Myctophidae) lichtjes 

aan de zijkant van hun 
lijf Daardoor kunnen ze 
elkaar herkennen, want 
ieder soort heeft zijn 
eigen patroon. Er zijn 
zelfs soorten die hun 
lichtjes als afzonderlijke 
LED-lichtjes aan en uit 
kunnen doen. De stop-
lichtgrootbek (Malacosteus 
Niger) heeft op zijn kop 
een soort schijnwerper, 
waarmee hij rood licht 
uitzendt om prooidie-
ren te kunnen zien. Hij 
ziet alles, maar blijft 
ondanks zijn koplamp 
zelf onzichtbaar. Maar 
het bekendste voorbeeld 
is de hengelvis (Ceratias 
holboelli), die op een van 
de zegels van Faeröer te 
zien is. Die heeft op zijn 
kop een hengeltje dat met 
een boogje voor zijn bek 
hangt en licht geeft om 
zijn prooi te lokken. Het 
hengeltje is zelfs naar 
de bek te bewegen. Een 

andere bijzonderheid is 
dat diepzeevissen soms 
vissen eten die veel groter 
zijn dan zijzelf Daartoe 
kunnen ze hun magen 
uitrekken. Dat verklaart 
ook de gigantisch grote 
bekken en lange tanden 
bij meerdere soorten. 
Opmerkelijk zijn ook de 
extreme verschillen tus
sen de beide geslachten, 
in die zin dat de manne
lijke exemplaren dwergen 
zijn met een lengte van 
slechts enkele centime
ters, waar de vrouwelijke 
exemplaren wel meer dan 
één meter lang zijn. Veelal 
zijn ze dan hun levenlang 
als parasieten aan de 
vrouwen vastgehecht. 
Ik heb de indruk dat dit 
velletje een aantrekkelijke 
aanwinst voor de Vissen-
verzamelaars is. Niet 
alleen door de vormge
ving, maar ook omdat 
waarschijnlijk meer
dere vissen niet eerder of 
schaars zijn afgebeeld. 
Ik baseer mij daarbij op 
de catalogus Collect Fish 
on Stamps van Stanley 
Gibbons, maar de eerste 
druk van deze catalogus 
dateert wel uit 1999. Wel 
heb ik nog gezocht op 
de Michel-Online Katalog, 
maar die kon niet echt uit 
de voeten met de weten
schappelijke namen. Ik 
zal de zegels behandelen 
van boven naar beneden, 
eerste de linkerhelft en 
daarna de rechterhelft. 
Bij de eerste linker 
zegel blijkt al dat voor 
sommige diepzeevis
sen geen Nederlandse 
naam beschikbaar is. 
Meestal biedt het Internet 
uitkomst, maar niet bij 
de 'Atlantic footballfish' 
(Himantolophus groenlan-
dicus). Ze leven op grote 
diepte in alle oceanen. De 
mannetjes zijn dwergen, 
maar zijn niet zoals 
gebruikelijk vastgehecht 
aan de vrouwtjes. De rode 
vis op de tweede zegel is 
een diepzeebaars (Sebastes 
mentella), die in vrij hoge 
concentraties voorkomt 
in de noordelijke Atlanti
sche Oceaan, bijvoorbeeld 
in de Imminger Zee. 
Boven deze diepzeevis 
leeft op een diepte tus
sen 100 en 200 meter 
uitsluitend de gewone 
Noorse schelvis of rood-
baars (Sebastes marmus). 

Ook van de 'Straightnose 
Rabbitfish' (Rhmoctn-
maera atlantica) op de 
derde zegel ontbreekt eer 
Nederlandse naam. Zelfs 
in een Europese visserij
verordening uit 2002 met 
overwegend Nederlandse 
namen wordt van deze 
vis de Engelse naam 
vermeld. Deze diepzeevis 
kan een lengte van 1.40 n 
bereiken. Hij wordt 
aangetroffen op een 
diepte van 500 tot 1.500 
meter van de Golf van 
Biskaje tot IJsland en ook 
bij Nova Scotia en New 
England. De opmerkelijk 
hengelvis op de vierde 
zegel kwam al ter sprake 
in inleiding. Die kan 1.20 
meter lang worden en 
leeft in alle oceanen tot 
diepten van i.ooo meter. 
De zilverkleurige vis op 
de vijfde zegel behoort 
tot de paarlemoervis-
sen. Van de Argyropelecus 
olfersi - slechts zeven 
centimeter lang - is 
bekend dat hij voorkomt 
in het oostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan. 
Ook van de Gonostoma 
elongatum op de eerste 
rechter zegel is alleen de 
Engelse naam bekend: 
'Elongated bristle-
mouth'. Die leeft in alle 
oceanen op een diepte 
van 500-1.200 meter. De 
blauwe dwergrog (Neorajc 
caeruka) op de tweede 
zegel leeft op een diepte 
van 600-1.300 meter in dt 
Noordelijke Atlantische 
Oceaan rond Rockall (ten 
zuiden van IJsland). Van 
de vervaarlijke zwarte vis 
op de derde zegel is alleei 
de wetenschappelijke 
naam Linophryne lucrfera 
bekend. Hij komt op 
grote diepten voor in de 
Noordelijke Atlantische 
Oceaan. Op de vierde 
zegel is de kleurrijke ko-
ningsvis (Lamprus guttatus 
afgebeeld die voorkomt 
in de Atlantische Oceaan. 
Eigenlijk hoort deze vis 
niet in deze serie thuis, 
want de koningsvis 
zwemt meestal rond in 
het water dat tussen de 
100 en 400 meter diep is. 
In augustus 1996 werd of 
het strand van Terschel
ling een dergelijke vis 
gevonden. De wonder
lijk gevormde vis op 
de laatste zegel is een 
hozemond of zeeduivel 



geliefd is als gehaat. 
Het is als heg een prima 
struik voor de tuin, maar 
wel een gevaarlijke. Met 
uitzondering van de rode 
zaadrok is de gehele 
plant giftig. In Ierland 
staat deze boom bij oude 
kerken en op ieder oud 
kerkhof in Ierland kun 
je er ook een vinden. 
De es (Frflxmus excelsior), 
die we op de zegel van 
75 cent tegenkomen, is 
in Ierland een gewone 
boom. Daar zijn aan deze 
boom vele bijzondere 
volksverhalen verbon
den. Misschien wel het 
merkwaardigste verhaal 
is dat van de Old Ash of 
Dominey bij Clare Castle, 
in de county Galway. Deze 
boom zou een omtrek 
van 42 voet (zo'n dertien 
meter) hebben gehad. 
In een holte in de boom 
zou een kleine school 

gevestigd zijn geweest. 
Mogelijk is de aardbei
boom (Arbutus unedo, ze
gel van I euro) nog niet zo 
vaak het onderwerp van 
een postzegel geweest. 
Bij gebrek aan een Bo-
mencatalogus is dit niet 
meer dan een vermoeden. 
Het is een wintergroene 
boom of heester, die 
tot de heidefamilie, de 
Ericoceae, behoort. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de 
bloemen, hoewel die niet 
op de zegel te vinden zijn. 
Het is in ieder geval een 
van de zeldzaamste in
heemse bomen in Ierland. 
Hij komt verder voor in 
het Middellandse-Zeege-
bied, langs de Atiantische 
kust tot aan het zuidwes
ten van Ierland. Hij kan 
elfmeter hoog worden 
en in het Ierse Kilinary 
National Park groeit zelfs 
een exemplaar van vijftien 

Lophius piscatorius). Die 
an twee meter, lang 
/orden en een leeftijd 
an maximaal 24 jaar be-
eiken. Ook deze vis leeft 
et meest in het ondiepe 
/ater van de Aüanti-
che Oceaan. Het meest 
izarre kenmerk van deze 
is is zijn vanghengel. Dat 
; de voorste stekel boven 
p zijn kop. Die is dun en 
uigzaam en uitgegroeid 
3t een soort hengel die 
itsteekt voor de bek. Aan 
et eind zit een vlezig 
/ormvormig stuk huid, 
at door andere dieren 
rardt aangezien voor 
en worm. U begrijpt 
et al: het is een probaat 
liddel om een prooi te 
emachtigen. Het lukt 
e vis zelfs zo nu en dan 
eevogels te verschalken. 
)ndanks zijn wonderlijk 
iterlijk is het in restau-
mts een veel gevraagde 
issoort. Het schijnt een 
^are delicatesse te zijn. 

ERSE AANDACHT 
OOR DE NATUUR 

Vi] moeten nog een jaar-
e op de serie 'Bomen' 
machten, want TPGPost 
esloot begin dit jaar 
eze uitgifte door te 
chuiven naar 2007, maar 
Irland gaf op 7 maart in 
e Fauna & Flora-reeks 
en fraaie serie 'Bomen' 
it. De bomen zijn op de 
ier zegels afgebeeld op 
en witte ondergrond, 
laast de boom is ook een 
oorbeeld van een vrucht 
fgebeeld. Mede door het 
ayale vierkante formaat, 
at vorig jaar ook voor 
e Vlinderserie (zie deze 

rubriek van juli/augustus 
2005) werd toegepast, 
zijn het aantrekkelijke 
zegels geworden. Dat 
is een prima compen
satie voor het feit dat 
grotendeels bekende 
bomen zijn afgebeeld. 
Ierland biedt met deze 
serie kwaliteit; de zegels 
zijn een sieraad voor de 
verzameling. Bovendien 
een leuke aanvulling op 
bekende bomen series 
als die van Polen uit 1978 
en Roemenie uit 1994. 
In Ierland groeien twee 
soorten eiken: de winter
eik (Quercus petraea) en de 
zomereik (Quercus robur). 
De eerste is de nationale 
boom van Ierland en die 
zien we dan ook op de 
zegel van 48 c. Beide 
soorten kunnen onder 
gunstige omstandig
heden 45 meter hoog 
worden. In een Bomen-
encyclopedie vond ik een 
interessant thematisch 
gegeven. De eik heeft een 
diep wortelgestel. Van
wege die diepe worteling 
wordt geen boom vaker 
door de bliksem getroffen 
dan de eik, omdat deze 
voor perfecte aarding 
naar het diepgelegen 
grondwater zorgt. 

Daarom werd vooral de 
zomereik bij boerderijen 
vaak als bliksemafleider 
geplant. Heel ver in de 
tijd terug beschouwden 
de Germanen de eik als 
de boom van Donar, de 
god van de donder. 
Op de zegel van 60 c. is 
de venijnboom (Taxus 
baccata) het hoofdonder
werp: een taxus die zowel 

meter hoog. In ons land 
wordt de aardbeiboom als 
heester in bakken geteeld. 

De Ierse serie biedt 
me de gelegenheid 
een recent interessant 
frankeerstempel voor het 
thema Bomen te tonen. 
De Belgische gemeente 
Esneux gebruikte dit 
stempel ter gelegenheid 
van het loo-jarig bestaan 
van het Bomenfeest, het 
Fête des Arbres, in 2005. 

Uitvoerige informatie 
over dit feest is te vinden 
op de site van de ge
meente (het webadres is 
u;u;u;.csneux.be), zij het wel 
met teksten in het Frans! 

Dat Ierland geregeld 
aandacht voor de natuur 
heeft, blijkt niet alleen uit 
de Flora & Faunareeks, 
maar zeker ook uit de 
nieuwe serie 'gewone ze
gels', die in 2004 van start 
ging. Die is enigszins 
vergelijkbaar met ons 
huidige basisassortiment. 
De PTT van een konink
rijk hecht natuurlijk 
zeer aan zegels met het 
staatshoofd. Vandaar 
dat wij daarnaast ook 
de Beatrixreeks hebben. 
Waar TPGPost nadrukke
lijk koos voor de dubbele 



Dutch Design (Hollands en 
artistiek), stapte Ierland 
van de vogels over naar 
de Ierse wilde bloemen. 
De eerste serie van zeven 
zegels werd behandeld in 
de rubriek van november 
2004. De volgende serie 
van vijf zegels met zowel 
die van i cent als die van 
10 euro verscheen op 
12 april 2005 en op 20 
februari 2006 verschenen 
nog eens vijf zegels. 

De nominale waarde is 
daarmee opgelopen tot 
22.7g euro, maar daar 
krijg je als Floraver
zamelaar dan wel een 
thematisch interessante 
en grafisch gezien heel 
mooie serie zegels voor, 
met een uitgebalanceerde 
vormgeving. Toch wel 
een schril contrast met de 
stickertjes van het Neder
landse basisassortiment. 

REMBRANDT: HET 
KAN OOK GRATIS 

In de rubriek van 
december 2005 heb ik 
de Rembrandt-catalo-
gus van dr. H. Meinel 
besproken. Per e-mail laat 
Rembrandtverzamelaar 
P. Broekema uit Barneveld 
weten, dat op internet 
een volledige catalogus 
van Rembrandt is te 
vinden, in het bekende 
pdf-formaat en gratis te 
downloaden van de site 
uJUJUJ.artonstamps.or̂ l 
db-en.asp. Het gaat om een 
lijst in chronologische 
volgorde van uitsluitend 
alle Rembrandtzegels en 
- velletjes van 1930 tot en 
met 2005 met verwijzing 
naar de nummering in 

de Michelcatalogi. Een 
landenregister zal nog 
worden toegevoegd. Deze 
lijst is niet te vergelijken 
met het handboek van 
dr. Meinel, is wel gratis 
beschikbaar en een groot 
pluspunt is dat alle 
afbeeldingen in kleur kun
nen worden bekeken. Wel 
op uw computerscherm, 
want het uitprinten van 
119 pagina's in kleur valt 
waarschijnlijk nogal prij
zig uit. Verder is het inte
ressant dat u via de zoek
functie van PDF op titels 
van schilderijen kunt 
zoeken. Voor de 'Nacht
wacht' gaf het bestand 
dertien vermeldingen. 
Door op één van de regels 
te klikken, springt het 
programma naar de blad
zijde met de afbeelding. 

EEN SELECTIE UIT 
DE LEZERSPOST 

Bij buitenlandse fran-
keerstempels is het vaak 
lastig te achterhalen wat 
de juiste betekenis van 
afbeelding en/of tekst 
is. Dat bleek ook bij het 
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ROOKGENOT IN ERANKEERSTEMPELS 

Onder de naam Molenerf 
Productions publiceert 
thematisch medewerker 
Dreiues Veenstra sinds 1998 
eenvoudige brochures op 
basis van frankeerstem-
pels over verschillende 
onderwerpen, waaronder 
diverse thema's. In die uit 
de Nostalgia-reeks komen 
vooral oudere stempels 
aan bod, zoals in Rook̂ e-
not (toen roken no^ fleujoon 
was..] injrankeerstempels 
uit 2001. Op 20 blacizij-
den worden 75 stempels 
getoond en van commen
taar voorzien. Een leuke 
informatiebron voor het 
thema 'Roken' vanwege 
allerlei bekende merken, 
maar ook interessant voor 

diverse andere thema's 
vanwege merken als 
Karel I, Willem II, Due 
George, Velasques, Elisa
beth Bas, Aida, etc. Voor 
verdere informatie: zie 
u;iüu;./rankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met een molen. 

Zweeds dubbelkwartet in 
de rubriek van februari. 
Ik veronderstelde toen 
dat het stempel uit Boras 
bruikbaar zou zijn voor 
het thema 'Gezondheid' 
vanwege het verschil in 
silhouet van de twee af
gebeelde dames. Ik kreeg 
evenwel een e-mail van 
mevrouw Els Visser-Stark 
uit Cruquius, waaruit dui
delijk blijkt dat ik het in 
de richting van het thema 
'Kleding' had moeten 
zoeken. In het linkerdeel 
van de afbeelding staat 
namelijk de naam van 
het kledingmerk 'Miss 
Mary of Sweden'. Dit 
bedrijf levert corrigerend 
ondergoed voor dames. 
De afbeelding van de 
rechterdame moet de 
indruk wekken dat zij een 
corrigerend corselet van 
dit merk heeft gekocht en 
daar haar slanke figuur 
aan heeft te danken. Om 
het verschil te benadruk
ken is links een dame 
met een 'ongecorrigeerd' 
figuur afgebeeld. Nadere 
informatie kunt u vinden 
op de speciale site 
u)U)U).missmary.se. Ook 
in de catalogus van een 
zeer bekende thuiswinkel 
(bladzijde 345) komt u 
dit Zweedse merk tegen. 
Het stempel uit Öster-
sund met een afbeelding 
van een wandkleed uit het 
museum in Jamdi leverde 
een reactie op van Coosje 
Suiueer uit Hoogezand, 
weefster en verzamelaar
ster van het thema Textiel. 
Uit een Zweeds boek uit 
1920 blijkt, dat de Över-
hogdalskleden de grote 
bekeringen in Norrland 
weergeven en de strijd 
tussen heidendom en 
christendom laten zien. 
Afgebeeld zijn onder 
andere de eenogige Oden 
en de Noordse heiligen-
koningen Olof, Knut en 
Erik. De kleden dateren 
uit de periode tussen 900 
tot iioo. Ze werden in die 
tijd gebruikt als wandver-
siering. De kleden zijn in 

1910 gevonden in een van 
de grafkelders voor de 
kerk, waar ze verstopt wa
ren met andere kerkelijke 
voorwerpen. Vijf delen 
zijn aan elkaar genaaid 
tot een groot kleed. 
Van de heer A. van der 
Kuijp uit Rotterdam kreeg 
ik een reactie op het 
onderdeel over de serie 
'Scheepsmodellen' van 
Mauritius in de rubriek 
van maart. Uit de afbeel
dingen concludeerde 
hij dat er op Mauritius 
niet alleen modellen van 
Hollandse schepen 
worden gemaakt, maar 
van schepen uit de hele 
wereld. Het is op dit 
eiland zelfs een complete 
bedrijfstak. Een zekere 
voorkeur voor Hollandse 
schepen lag wel voor de 
hand, want Mauritius 
- genoemd naar prins 
Maurits - werd in 1598 
gekoloniseerd door de 
Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Vanaf 1638 
werd het als aanleghaven 
gebruikt door de VOC, 
maar in 1710 vertrok 
men naar de Kaap. Een 
leuke bijzonderheid is de 
historie van de uitge
storven unieke inheemse 
dodo (Raphus cucullatus). 
De dodo kreeg in ons 
land vooral bekendheid 
vanwege de fascinatie die 
de schrijver Boudewijn 
Blich voor deze loopvogel 
- door de Hollandse zee
lieden ook wel walgvogel 
genoemd- had. De dodo 
is op verschillende zegels 
van Maurtius afgebeeld. 
Molenverzamelaar R.W. 
Aalders uit Nieuwegein 
heeft - zoals verwacht- de 
uitdaging aanvaard te 
achterhalen welke molen 
op de Molenzegel in het 
basisassortiment (zie 
de rubriek van maart) te 
zien is. Hij ontdekte dat 
deze molen in het Huis ten 
Bosch Village-themapark 
(niet te verwarren met iets 
oudere Holland Village) 
bij het Japanse Nagasaki 
staat. De heer E. Frieke 
uit Veldhoven meende er 
een molen op een van de 
bastions in Heusden in te 
herkennen. Reden voor 
mij om alsnog op internet 
te gaan zoeken. Dat had 
ik natuurlijk eerder moe
ten doen, maar goed: ik 
had alsnog succes op de 
website van de kunstena
res Barbara Visser. Voor 
de solo-tentoonsteüing A 
Day in Holland/Holland in a 
Day in Den Haag in 2001 
reisde zij in dat jaar met 
twee acteurs naar Huis 
ten Bosch Village, trans
formeerde de acteurs ter 

plekke in toeristen en 
fotografeerde ze. Naar 
mijn mening bevestigt 
deze informatie de visie 
van de heer Aalders. 
Van het een komt soms 
het andere. Ook in dit 
geval, want via de heer 
Aalders kan ik nadere in
formatie verstrekken ove 
de beide molens die link 
op het Leiden-velletje in 
de reeks Mooi Nederland 
zijn afgebeeld. Op de 
onlangs geopende Post-
zegelblog (het adres is 
www.postiegelbhg.nl) kun 
u onder de titel 'In de 
voetsporen van Rem
brandt (12 maart) een 
lijst van maar liefst dertij 
omschrijvingen van alle 
afbeeldingen vinden. 
Onder i en 2 zijn die van 
de twee molens vermeld, 
namelijk i. Stellingmo-
len/stadspoldermolen 
'De Valk' en 2. Houtzaag 
molen'De Put'(i884). 
In de laatste editie van 
het clubblad 'Windmill 
Whispers' van de Wmdm 
Study Unit (WSU) komt 
redacteur R. de Konm^ tot 
een andere uitkomst. De 
uiterst links afgebeelde 
molen is de houtzaag
molen 'd'Heesterboom' 
(1804). Die heeft een geh 
onderbouw, zoals ook 
blijkt uit twee foto's die 
de heer De Koning mij te 
verduidelijking deed toe
komen. De grotere mole 
is de gesloten standerd-
molen 'De Put', die in 
1987 werd opgericht ter 
nagedachtenis aan een 
reeds lang verdwenen 
standerdmolen in Leider 
Op basis van deze uitleg 
ben ik geneigd aan te 
nemen, dat de infor
matie in de 'Windmill 
Whispers' de juiste is. 
De heer O. Botheid te 
Bentveld, verzamelaar va 
het thema 'Onderschei
dingen en eretekens', 
zond mij een exemplaar 
van het februarinummer 
van het Manneblad. Daari 
publiceerde hij het twee 
pagina's tellende artikel 
For Valour- i50jaarVicton 
Cross. Het is een aantrek
kelijk achtergrondverhaj 
over deze 150 jaar oude 
Engelse onderscheiding 
geworden, uiteraard 
geïllustreerd met een 
aantal toepasselijke 
filatelistische afbeeldin
gen, zoals het velletje 
dat Jersey op 29 januari 
uitgaf Guernsey gaf op 
16 februari een serie van 
zes zegels uit. Engeland 
heeft een uitgifte geplani 
voor 21 september. Een 
voorbeeld ter navolging! 

http://www.postiegelbhg.nl


M de wereld van 
ßoudewijii ßücli 

3nder overweldigende 
jelangstelling kwam 
n 2004 bij Sotheby's in 
\msterdam de collectie 
'an de schrijver, televisie
Tiaker en collectionneur 
3oudewijn Buch onder 
ie hamer. Honderden 
Jüchbewonderaars zaten 
n de zaal, in de hoop een 
itukje Buchgeschiedenis 
e kunnen bemachtigen. 
De veiling bracht in zo'n 
(.00.000 euro op, een 
Dedrag dat de verwachtin
gen ruimschoots overtrof. 
:n de nalatenschap van 
Joudewijn Buch bevond 
jich ook een postzegel
/erzameling, die als kavel 

69 onder de hamer lovam. 
De gelukkige nieuwe 
eigenaar werd Bert de 
Vaan uit Waalwijk, serieus 
verzamelaar sinds zijn 
vijftiende en een groot 
bewonderaar van Buch. 
De Vaan ging niet als een 
kloek op de collectie zit
ten, maar deed iets sym
pathiekers: hij schreef er 
boekje over. Uit de wereld 
van Boudewijn Buch ge
titeld. In dat boekje komt 
de inhoud ter sprake 
van de twee zware kof
fers die samen kavel 69 
vormden. De Vaan neemt 
die inhoud met de lezer 
door en stuit daarbij op 
'vreemde zaken', waarvan 
we er één zullen noemen: 
het feit dat er van de door 
de schrijver zo bewon
derde Goethe niet één 
postzegel in de Büchcol
lectie is terug te vinden. 

'Uit de wtreU uan Boudeuiijn 
Buch' door Bert de Vaan; 44 
pp.^eill (kleur),Jormaati 
5x1g cm Uit̂ egeuen door 

Pcrsis, UtrecKt. Verknĵ boar 
bij RW Memhardt, Piet 
Hemstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227 
ojemail pu)meinhardt@ 
collectura com Pnjs 995 euro 

DALLAY 

iiiibres de rcxcmpir 
francais d'AiViciiic 

20052006 

Er zijn in deze rubriek al 
eerder lovende woorden 
gewijd aan de Dallay
catalogi. Er is, met het 
onlangs verschenen deel 
Timbres de 1'exempire 
francais d'Afrique op ta
fel, geen reden om op de 
destijds geuite lof terug 
te komen. Ook dit deeltje 
is weer prima verzorgd; 
de 34 erin behandelde 
gebieden worden met 
oog voor noodzakelijke 
details beschreven en 
de afbeeldingen zijn 
uiterst duidelijk. In een 
aantal gevallen wordt 
achtergrondinformatie 
verschaft over een gebied, 
vaak geïllustreerd met 
een verhelderend kaartje. 
'Catalogue de cotations de 
Timbres de l'exempirejrangais 
d'AJTique', 852 pp , (jeill (kleur), 

formaat 15x21 cm Verkrijg
baar bij PW Memhardt, Piet 
Heinstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0705652227 
ofemaü pu;meinhardt@col
lectura.com. Prijs 49.90 euro. 

Wie aan het uitgeven van 
een boek begint, begeeft 
zich op een slingerend 
en soms verraderlijk 
pad. Vooral als men van 
tevoren een duidelijk 
beeld heeft van het soort 
boek dat men wil maken, 

kan zo'n exercitie tot 
teleurstellingen leiden. 
De enige methode om 
eindresultaat en droom
voorstelling zoveel mo
gelijk met elkaar te laten 
corresponderen bestaat 
eruit om het productie
proces zoveel mogelijk 

in eigen hand te houden. 
Aad van der Kuijp heeft 
dat gedaan en hij mag 
met welgevallen naar het 
resultaat kijken: zijn boek 
VOCmonumenten op Sri 
Lanka mag er  ook al ziet 
het er hier en daar oncon
ventioneel uit  wezen! 
Wie in de afgelopen jaren 
kennis heeft genomen 
van de bijdragen die Van 
der Kuijp voor Filatelie 
schreef, zal zich een 
voorstelling kunnen 
maken van zijn boek; het 
is een met talloze foto's 
gedocumenteerd, chrono
logisch gegeven verslag 
van zijn bezoeken aan Sri 
Lanka. De auteur zou zijn 
status als verzamelaar 
tekort doen als hij in zijn 
boek niet ook filate
listisch materiaal zou 
hebben afgebeeld, maar 
de nadruk ligt toch vooral 
op de schitterende foto
grafieën van eigen hand. 
Een prachtig reisboek! 

'VOCmonumenten op Sri Lanka 
(Dutch East India Company 
Monuments in Sn Lanka)' door 
A W. van der Kuijp, 160 pp , 
geill. (kleur), Jormaat 21.5x50.5 
cm (hardcouer) Uitgegeven door 
en uerkriĵ baar bij de auteur Be
stellingen door overmaking uan 
25 euro (md verz binnen NL) op 
Postbankrekemnc) 4650511 n v. 
A W uan der Kuijp, Rotterdam. 

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

^̂ oor maar 5 euro kunt u 
n 'Filatelie' een kleine 
idvertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
lis ulid bent via een 

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

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

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

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

VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

ü AANGEBODEN 

ü GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 
€ 7,50 
€ 10 

€ 12,50 

€ 15 

€ 17,50 

Schrijf de tekst uon uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie c'cn uakje! 

Ondergetekende 

Naam. 

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

Straat:. 

PCiPlaats:. 

Telefoon:... 

(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye 
in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 
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SPELREGELS: ALLEEN V O O R A B O N N E E S ; G E E N HANDELSADVERTENTIES; VERMELDIN( 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN T E L E F O O N N U M M E R ) IN DE A N N O N C E IS VERPLICH 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, N O COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING Y O U R N A M 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSOR 

SPIELREGEL: N U R F U R A B O N N E N T E N ; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN N I C H T GESTATTET 
ANGABE NAME U N D A N S C H R I F T (ODER NAME U N D TELEFONNUMMER) VERPFLICHTE 

M a a n d b l a d Filatelie jaargangen 
19402004 in linnen gebon
den, 6 50 euro per jaar, wij 
kunnen ook voor u inbinden 
in linnen, prijs is 5 euro per 
jaar. H Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 GC Almelo, telefoon 
0546532155 email, hkuipers 5@ 
hccnct nl 

Nederland, Ver. Europa postfr . / 
gest, oud/nieuw Stuur uw no's, 
ontvang mijn prijs F Ghijben, 
Zonegge igi6, 6903 GV Zevenaar, 
telefoon 0316529241 fijhyhm^ 
wanadoo nl Giro 5205088. 

www philatoon nl voor betaalbare 
postzegels Nederland en over
zee, telefoon 0545295508. 

Gratis prijslijst voor leuke 
en goedkope aanbiedin
gen J. Stienstra, Banetgeel 
21, 2718 BL Zoetermeer, 
telefoon 0793610229. 

BRD 200 versch gebr. grf 
zegels met toesl. 15 euro giro 
972073 t n.v G. Schonewille, 
Pr Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, telefoon 0703941745. 

Nederland 400 versch. gebr. 
grf zegels 15, euro, giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, telefoon 0703941745 

Zegels , blokken, vellen NL. Kijk 
op www librenphilatelie com F. 
Stavast, telefoon 045525ir76 

DDR25% Bund. Berlin, 
Reich, NL. + div. E landen v a 
35% J Romkens, telefoon 
0455462894; 0636047937 

Duitsland 2005: pfr. 78, euro, 
gest 58, Euro; 2004: pfr. 65,
euro, gest 46, euro Duitsl 125 
van 2002 tot heden 10, euro 
Euromunten San Marino 2004 
I, 2 en 5 et 5, euro. San Marino 
cpl 79, euro, speciale 2, euro 
Belg/Lux etc. 3,50 euro Mooi 
Nederl vanaf nr. 3 2.50 euro 
per vel Zwitserland 2004 pfr. 
49, euro, 2005 pfr 49, euro. 
VerseveldBoschman, De 
Olmen 80, 6903 BP Zevenaar, 
telefoon 0316343537. Giro 
5312882 Bank 304810398 

Elk kwartaal 2 grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij 
Studiegroep Britannia. Bekijk 
ze op ujiüUJ ŝ britflnnm nl of bel 
voor info naar 0703860232. 

° Polen, Joegoslavië Roemenië 
_ Albanië Hongarije, Bulga
uui rije, Tsjechos lowaki je . PZH 
s Wiktor, Hodgesstr. 13, 6135 
Mj CS Sittard, telefoon/fax 046
^ 4512751 Ook rariteiten' 

u. Postzegels en posthistorie 
van Italië, Kolomen, San 

A A I Marino en Vaticaan. Kijk op 
Sjm ■"U'uijïlitalm nl6xpj veiling! 

Eurocat Europa Cept Inkoop 
de hoogste prijs Cept En uitge
breid meelopers. Ook voor uw 
manco's Telefoon 0180520069. 

Email: pluijmpiö(a)Kotmoil com 

Verenigd Europa  Harne 
Baken, telefoon 0134684615. 
Zie www hamebaken com 

De Postzegelkrant op internet 
(www.postzegelen.nl). Prijsbre
kende aanbiedingen, info over 
beurzen, nieuwtjes, maande
lijkse veiling en veel meer' C. 
de Vos, telefoon 0118603292. 

Gratis prijslijsten postfnsse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA Amsterdam 
ZO, telefoon 0206974978 
en www Wien nl 

Duitsl. 100 versch gebr grf 
20002005 10, euro. Giro 
972073, G. Schoneville, Pr. 
BeatrixIn. 144, 2286 LD Rijswijk. 

Plaatfouten enz. kijk eens op 
de grootste site met duide
lijke plaatjes www.postzegel
fouten.nl Arend Spijkman, 
telefoon 0598393841 

5 Tentoonstellingskaders 
t.e.a b. secretariaat Philate
lica Emmen p/a S. Vermeer, 
Bontekraai 25, 7827 IB, Em
men, telefoon 0591617023. 

40 Kist;jes geschikt voor boekjes 
voor rondzendverkeer t e.a.b. 
secretariaat Philatelica Emmen, 
Bontekraai 25, 7827 IB, Em
men, telefoon 0591617023. 

NLpzm 1/220 b : 225, euro, 
1/271 b 320, euro, frank, 
geldig (los/vel) 75% Nom. 
laarsets (197798): 85% Nom. 
(ex verzk ) UPUsouv boekje 
incl. 121131: 550, euro. A. 
Berends, telefoon 0644870550. 

Bod gevraagd op Isle of 
Man v/m 1980 t/m 2005 in 
Lindneralbums J Hoekstra, 
telefoon 0513629426. 

Ned. FDC. Env. div jaargangen 
in album. Pnjs excl. verz.k. 
doch incl album A. Schim
mel, telefoon 0306963907. 

www.badenphila.de litera
tuur en info Han Vermeulen, 
telefoon 0495492826. 

Maandblad Filatelie apri l 1977 
t/m 2003 gratis af te halen. A.E. 
Jansen, telefoon 0573441823. 

PTT mapjes no. i t/m 228 en 238 
t/m 246 t e.a.b D Heymans, 
telefoon 0365305970. 

Nederland postfris vanaf 
1945 25% t/m 40%, ge
bruikt 15% C Willemsen, 
telefoon 0725348856. 

Te koop pfr. Schepen 2x1 partij 
mooimcl. dure setp.n.o.t.k., 
50 s/sh pfr. Schepen w.w. 
175,euro, mooi spul P. Eg
gink, telefoon 0229241579. 

Frankeermachine ads Francotype 

no. Fr. 18713 romeinse cijfers. J. 
van Osch. Telefoon 0316264527. 

BRD grf met h.w. en toesl. 100 
7,50 euro, 150 10, euro Giro 
1173269. K. v.d. Veen, Boter
bloem 9, 9104 JH Damwoude 

Overcompl. Ned. postz. mapjes 
I t/m 255 b m Leuchtturm
albums met cassette Postk. 
prijs 505, euro (omger ), prijs 
350, euro. Excl. Porto Mevr 
Rietkerk, telefoon 0703975281. 

China Mich. cat. lands 744/759 
enchrys 570/575,583/588 
(i8x) in 2 mapjes J. Huisman, 
telefoon 0486474282. 

loox per land voor 5, euro 
van België, Italië, USA, BRD, 
UK, Suisse, Norge, Austra
lië, Canada Giro 487438. P. 
van Uden, Joh. Vermeerstr. 
33, 3351 BN Papendrecht. 

PIm. 1000 cellofaan zakjes 
met daarin 13 gest. zegels, een 
945 en 2 maal 952 t/m 957, 
geeni998, zeer mooi A de 
Bruin, telefoon 0561615258. 

Kindbedankkrt. (ook gevr.) , 
max.kt FDC gebr./gest., postfris, 
autmbkj.comb. frankeerz. J La
man Trip, telefoon 0499474163. 

Franse en Duitse Koloniën 
uitverkoop: losse nrs. 30 tot 
35%; (deel)verzamelingen 
20 tot 25%. Mancohjsten en 
inlichtingen Ir YJ.M Ydema, 
Koninginnelaan 11, 2275 CJ, 
Voorburg, telefoon 0703694365. 

Alles moet weg, 300 eerste 
dag enveloppen 0.25 euro 
per stuk samen 75, euro en 
postfr. gest. tegen 15% N.L. CJ. 
Aerts, telefoon 0235374115. 

6EVIUU6D 

Verenigingen, wij bieden u de 
hoogste prijs België grootfor
maat, laatste uitgave. G.H A 
Welt, telefoon 0031433260647. 

Mooie collecties v d. ge
hele wereld Graas taxatie, 
vlot afgehandeld W v d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV Leidschen
dam, telefoon 0703272108. 

Te koop gevr. FDC verz. NL Bra
bantLimburg Bel. Verz ook rest 
v/h land F. Stavast, 0455251176. 

Fihtalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino 
en Vaucaan. Bel Leo van den 
Brun, telefoon 0703460328 
of kijk op www.filitalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad Bel 0703860232 
Zie www.sgbritannia.nl See you' 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld. Tegen contante beta

ling Gratis advies en taxatie 
D van der Toorn, telefoon 
0703388427 of 0651118436. 

Zoek te koop (ruil) firmaper
foraties wereld jüüpmanssen(p 
hotmail com , Laan der VN 
31, 3844 AD, Harderwijk, 
telefoon 0341417980. 

Eurozegels, onafgeweekt, 
grootformaat. W. Vreeswijk, 
telefoon 0302715923. 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland in grote hoeveel
heden koopt J. Peerenboom, 
telefoon 0402619766 

PlaatJets ingnummers koop / ru i l . 
H.T Hospers, Binnenhorst 
10, 7909 CM, Hoogeveen, 
telefoon 0528268642. 

Snel en discreet de hoogste 
prijs voor uw verzameling 
postzegels en/of munten. P 
Edward. Telefoon 0654624422. 

ICinderbedankkrt. na '01/voor 
'65, FDC aangetekend, FDC 
E120, FDC blanco voor '62. J. La
man Trip, telefoon 0499474163. 

Na 30 jaar start ik weer met 
verzamelen thema Rode 
Kruis en zoek contact met 
personen/club hiervoor H. 
Peter Broers, Dr. Abr. Kuyperstr. 
6i, 3131 HB, Vlaardingen. 
EmaiI 5943peter{a)planet nl 

Te koop gevr. NVPHspec. 
cat. 1950 in originele staat. 
Verder jumorcatalogi 1951, 
55,56,69,70,71,84,86,88, 
90, 93 in originele staat. K. 
Wijma, telefoon 0511431433. 

Gevr. Paraguay, mis veel series 
(geen blokken) jaren 19811992 
postfr. of gest G. Sweijen, 
telefoon 0355421789 

Postz. Ver. De Snuffelaar te 
Wieringen zoekt voor haar 
rondzending nog goede 
rondzendboekjes. Info: A. 
Kuipers, telefoon 0227603708. 

Zoek postfris Duitsland 2001 
t/m heden. Bied Nederland 
gestempeld vanaf nr. i M. 
Brenden, telefoon 0464379928. 

Wie spaart semi ie Dagenv. (w), 
ik wil graag ruilen. S.J. Guax, 
lepenlaan 15,1901 STCastricum 
telefoon 0251670936. 

DIVERSEN 

Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl, 23,= euro, 2x 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr 
Inl ■ telefoon 0105013334. 

Spanje e n / o f PortugaP 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.) Ook 
metleden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendin
gen. 18,= euro pj. Inlichtingen. 
0793611910 of www kspiberia nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaar 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Israel: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl.
A Bouwense, tel. 0113212762 
Email: ambouiütcDzeelandnet nl 

Partijenbeurs, elke zat van 11 tot 
3 uur in zaal Thorbecke, Donker 
Curtiusstr 6a, Den Haag nabij 
Thorbeckelaan. Organisatie 
H C Schutz Vrij parkeren. 

Ruilpartner gezocht Ne
derlandIsrael A Ophir, 18 
Gordon street, QiryalhNayovel, 
Jerusalem 96545, Israel. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 

| y . van der Bijl 

pt1 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegelen.nl
http://www.postzegelfouten.nl
http://www.postzegelfouten.nl
http://www.badenphila.de
http://www.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.laca.nl
http://www.sgbritannia.nl


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovensfraat286a,3077BLRot1erclamUsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fox 0104797065 
emailBpedenhof@cs.com • Internet: www.bfedenfiof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Maandag is de venkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Varzendkosten €4.50. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzerxlkostea Prijswijzigingen voorbehoudea 

NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT 
OM KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE LANDEN 

TE VINDEN, WE HEBBEN BINNEN GEHAD; 
AUSTRALIË, BELGIË, CANADA, DUITSLAND, 

GRIEKENLAND, JAPAN, U.S.A. 
EN ZWITSERUND. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr.AUSTRALIË grootformaat NU 12,00 
250gr. THAILAND grootformaat NU 27,50 

250gr. DENE/VtARKEN grootformaat NU 14,00 

WIST U DAT WIJ EEN GROTE VOORRAAD NEDERLAND HEBBEN, 
WU BEHANDELEN UW AAANCOUJST, OOK VAN PLAATFOUTEN. 

ER ZUN WEER VEEL NIEUWE PARTIJEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx 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 
L4 /16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
, . , o ^ ^ o r „ , , « „ T n o n e 1^ oc 1, /,n i m A i n / , n DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L 4 / 2 4 4 8 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 24 ,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
i<;zi/« 1ARI7 71AIAPT O fin A <;n ^QA Ann ■; "in 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|^LAND 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 
[GlLB[MMg^[IE[fO W ^ g y f [MPEÜflSBgi] 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   
1 i/ll n CTPrtkCM 71A/APT n c Dl A M m Kil I 5« «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 

I K I L O r ^BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
«.^n ,> . . .c, .r » . / . e . . . » . . , 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 

9 KILO MISSIE U.S.A NORMAAL 145,00 NU 135 0 0 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 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBpedenhof@cs.com
http://www.bfedenfiof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Voor de komende veiling 
in het najaar kunt u 

wederom materiaal inzenden. 

» ■ ^ ' » ■ » ^ ^ ■ ■ » ■ » H P ^ ^ ^ T ^ ^ ' ^ ^ ^ 

Alle Inzendingen (groot en klein) zijn van harte welkom! 
In deze veiling zal het tweede deel van de omvangrijke 
collectie Italië (incl. Staten en Koloniën), San Marino 
en Vaticaan onder de hamer komen. 

Het eerste deel is in April onder grote belangstelling tegen 
bijzonder goede prijzen verkocht. Wilt u meeprofiteren van 
de zeer grote internationale belangstelling? Neem dan 
contact met ons op! Wij staan u graag te woord. 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

Rietdijk, een begrip in de Filatelie, 
* Ruim 87 jaar ervaring; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

U wilt ook 
Inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 

Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GO 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 

^ Opbrengsten 386e veiling! 
info@rietdijk-veiUngen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

email aan! 

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

