


STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ÉCHT OVERBODIG!!! 
COMPLETE JAARGANGEN INCLUSIEF LUCHTPOST EN BLOKKEN ( EN EVENTUEEL ZEGELS 
UIT BLOKKEN, MITS AFGEBEELD IN DAVO ALBUM, VANAF CA 1989 GEEN ZEGELS UIT 
BLOK)) ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER LUXE GEGARANDEERDE KWALITEIT 
PRIJZEN: TUSSEN DE 2 0 % EN 4 0 % LEVERING ZO LANG DE VOORRAAD STREKT! 
LET OP BU AFNAME VANAF €500 ,00 GRATIS DAVO LUXE ALBUM* !! 

Indonesië 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

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

prijs 

poa 
poa 

13,75 
-

4,15 
9,05 

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

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

Ned. Antillen 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960/1969 
1970/1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

prijs 

10,15 
poa 

26,25 
25,35 

3,75 
2 80 

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

10,60 
35 60 
8,05 
8,70 

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

Suriname 

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

1961/1964 
1965/1969 
1970/1975 
1975rep 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

prijs 

_ 
28,35 
17,50 

-
48,95 

8,65 
5,80 
0,20 

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

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

13,15 

Indonesië 

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

prijs 

17,75 
59,00 
53,00 

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

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

Ned. Antillen 

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

prijs 

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

Suriname 

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

prijs 

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

_ 
_ 
.. 
_ 
_ 
_ 

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

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN JUNI 2006 
6129 LIECHTENSTEIN Leuchturm luxe voordrukalbum met blanco 
klemstroken incl cass NIEÜWSTAAT nw pnjs € 170,00 met daarin een 
SUPERCOLLECTIE 1912-1965, vnl ongebruikt ZEER VER GEVORDERD, 
incl LP, Dienst, 5 blokken etc catw € 6 500,00 was 795,00 nu -25% = 
595,00(26 KLEURENFOTO'S WEBSITE) 
6209 NED ANTILLEN/(IETS CURACAO) stockboek met vnl postfnsse col
lectie periode 1950-1990 deels dubbel dus pfr alsmede gebruikt HOGE 
CATW'ii was 95,00 nu -30% = 66,50 
6216 NEDERLAND Lindner T-Falzlos luxe voordrukalbum met blanco 
klemstroken, nw prijs 80,00 met een op 1 serie na complete collectie 
frankeerzegels ca 1946-1966 (onjgebr t nos 346/349 en 518/337 zijn 
gebruikt)en vanaf ca 1954 geheel P Z PL ! ! ZEER HOGE CATW was 
225,00 Nu-20% = 180,00 
6378 CURACAO LINDNER T-Falzlos luxe voordrukalbum , blanco klem
stroken, prima staat nw prijs 155,00 Met een hele mooie collectie 
1873-1950( na 1950 tot 1980 compleet aanwezig maar NIET GETELDH) 
flink wat betere nummers (on)gebr en iets pfr Tevens LP en port HOGE 
CATW Nu 285,00(ZIE 15 KL FOTO'S) 
6380 NEDINDIE NAGELNIEUW DAVO LUXE VOORDRUKALBUM(IN VER
PAKKING) NW € 69,00 MET EEN SUPERCOLLECTIE 1872-1948 VNL 
GEBRUIKT, MISSENDE FRANKEERZEGELS 60 61 80,98,260,262, 
277,278,280,287/89,292,345/46 Luchtpost is compleet Port aanwezig 
oa 1 - 4 III verder S/21 etc Dienst op 2 na compleet 19a8i27 een hefe 
goede mvestermgii ZEER HOGE CATW Nu 595,00(19 KLEURENFOTO'S 
OP DE WEBSITE) 
6392 SAN MARINO Voordrukbladen met een kleine maar hele mooie 
klassieke ongebruikte collectie 1877-1928 o a aanwezig Michel nos 
23/25,37,44 (catw 600 euron Yvert catw 700,00ii), 53^1 , 68/80, 
100/108, 109/130,138/44 Port 1/9 etc ZEER HOGE CATW Nu 285,00 
(ZIE 14 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
6458 ITALY DAVO standaard voordrukalbum, redelijke staat met daarin 
EEN WERKELIJKE PRACHT COLLECTIE 1862-1982(on)gebr en postfris 
onder andere aanwezig (Michel nummers) 9/10(Sardinie 
ongetand(gebruikt), 16/22 gebr, 29/36 qebr, 61/66(on)gebr, 
71/84(on)gebr, 100/3(on)gebr(103 =pfrj, 105/6 gebr, 177/82 gebr, 
183/85 ongebr,234/39(on)gebr,318/24 ong, 316 ong, 362/68 ong,382 

gebr, 398 ong, 415/30 ong, 576/85(on)gebr,604/13 ong,748/59 gebr, 779 
gebr,784/85 gebr, 796/97c|ebr,824 ong,838 gebr, 845/47 gebr, 852 gebr 
etc etc vanaf 1950 praktisch compleet tevens flink wat LP( o a 470/7, 
542 etc). Dienst, Port etc GIGA CATWn Nu 795,00 (voor 120 euro kunt 
U er eventueel 2 nagelnieuwe DAVO Luxe voordrukalbums bij krijgen, 
normale wmkelprijs 162,00) ZIE 45iii KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
6460 OUD DUITSE STATEN stockboek 16 biz met prima collectie 
(on)gebr en postfris o a Baden ( 22 stuks), Bayern ZEER VEEL( ca 350 
stuks), Sachsen (7 stuks), Braunschweig 2 stuks, Preußen (14 stuks), 
Hannover (3 stuks), Nord PostB (14stuks), TurnScTaxis (15 stuks 
Württemberg (14 stuks) Totale cataloguswaarde ruim 2 500,00 Nu 
250,00 (zie 8 kleurenfoto's op de website) 

WIJ GAAN VERHUIZEN: 
NIEUW ADRES PER 1 SEPTEMBER 2006: 

Tinnegieter 13, 1625 AN HOORN 
6466 SPANJE DAVO crystal(luxe) voordrukalbum met blanco klemstro
ken, redelijke staat met een uitgebreide en veelal postfnsse collectie 
1945-1960 hoge catw Nu 165,0() (ZIE 10 KL FOTO'S WEBSITE) 
6467 NEDERLAND Importa juweekluxe voordrukalbum met blanco 
klemstroken, prima staat nw prijs 88,00 met daarin een supercollectie 
1852-1958 (on)gebruikt o a nos 1/47 zonder 14, 29,44 jaren 10/20/30 
goed aanwezig o a 90/98, 212/19 veel kmd/zomerseries vanaf 1940 zo 
goed als ongebruikt compleet op Kerken en ITEP na(en face is gebruikt) 
ook aanwezig Legioenblokken ongebruikt en tevens aardig wat Port en 
iets LP en Dienst totale catw 4 465,00 Nu 425,00 ( ZIE 22 KLEURENFO
TO'S OP DE WEBSITE) 
6485 ZWEDEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat nw prijs 
ca 60,00 met een behoorlijk gebruikte collectie 1858-1989, heel veel 
materiaal voor slechts 125,0() ( ZIE 4 KLEURENFOTO'S) 
6486 DUITSLAND BUND stockboek( incl gratis daarbij luxe schaubek 
"brilliant"bladen( nw prijs ca € 100,00) met een zo goed als complete 

?ebruikte collectie 1990-2000 incl 50 blokken/vellen catw ruim 
000,00 Nu 130,00 

ELKE VRUDAG (NIET OP 22 SEPTEMBER EN 8 DECEMBER) IS ONS KANTOOR GEOPEND VANAF 10 00 tot 18 00 UUR (OP ANDERE DAGEN VEELAL 
AANWEZIG, MAAR WEL EVEN BELLENm), U KUNT DAN ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE, THEE OF GLAASJE FRIS, SNUFFELEN EN 

STRUINEN IN DE COLLECTIES ETC (PINBETALING MOGELIJKH) (TUSSEN DE MIDDAG SERVEREN WIJ VERSE BROODJES) 

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

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

g l A M P g 

ill 
QU3B»LSTMM>[XALBt^ 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Cees Buddmgh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel overdag 06-55884387-vanaf 1900-23 OOuur 0229-261611 

Fax dag en nacht 0229-254013 - Email stamps-dns@hetnet nl - POSTBANK rek nr 528501 

g T A M P l 

ill 
GLOBAL STAMP DEALERS* 

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

http://www.stamps-dns.com


THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F I L A T E L I E B . V . 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Tel. (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 

VOORJAARSKOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

Bestel per telefoon (020) 622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
email info@theopeters.com 

Kwtiliteitsgarantie ! Wij garanderen zowel de juiste 
(ataloguswaarde als de omschreven kwaliteit. Mocht iets 

met aan uw wensen voldoen, wordt e.e.a. omgeruild. 

Bestelformulier sturen aan: 

J ^ 
^MÜI 
Nieuwezijd 

THEO PETERS 
N U M 

Voorb 

Stuurt u mij de 

..X VK 1 

..X VK 1 
.X VK 3 

. X V K 4 

..X VK 5 

..X VK 6 

..X VK 7 

..X VK 8 

..X VK 9 

..X VK 10 

..X VK 11 

. . X V K 1 2 

..X VK 13 

..X VK 14 

Naam _ 

Adres _ 

Postcode 

Plaats _ 

è € 
è € 
ä € 
l i € 
l i € 
ä € 
è € 
ä € 
è € 
; l € 
ä € 
ä € 
ä € 
ä € 

Handtekenmg: 

a Ik ben reeds 
dagen 

S M A I I E K t, F I L A T E L l B V 

urgwal 252 • 10t 2 RR Amsterdam 

volgende aanbiec 

995, = € 
3850, = € 

79, = € 
499, = € 
945, = € 

3,75 = € 
695, = € 

52,95 = € 
24,75 = € 

6,95 = € 
5,95 = € 
6,95 = € 
4,95 = € 

189, = € 

Ingen 

.X VK 15 

..X VK 16 

..X VK 17 

..X V K 1 8 

..X VK 19 

..X VK 20 

..X V K 2 1 

..X VK 22 

..X V K 2 3 

Subtotaal 

a € 
a € 
ä € 
ä € 
è € 
ä € 
ä € 
a € 
ä € 

87,50 
19,75 
37,50 

189,

399,

119,

42,50 
19,50 
59,50 

Kosten (onder e 100,) 

Totaal 

kiant bi j Theo Peters en betaal binnen 14 

□ Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 
ABNAMRO rekening 408812443 overgemaakt 

^ ML 1^ m. m. m. M 

= £ 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 
= € 

= € 

= € 2 

= € 





4 
2 
1 

* 

«.'. 

\ 
■Ml 

^ 

mailto:info@theopeters.com


ONfiOL LUCMTV'ÖBRTfäoiseS 

1 15,
2 12,50 
3 74,
1/3 gave randen 
1/3 z. fraai 55,

4 8,-
5 4,-
6 40,-
6 z.fr. 24,-
7 1,50 
8 2,-
9 15,-
10 11,-
11 44,-
12 68,-
12z.fr. 40,-
13 2,50 
14 34,-
14z.fr. 20,-
16 35,-
16z.fr. 20,-
17 9,-
18 30,-
18zfr. 20,-
20 9,90 
21 1,-
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 23,-
26 2,75 
27 6,50 
28 22,-
29 68,
29 z.fr. 35,
30/33 3,
30/33a 3,
36 3,

39 3,

40 2,

41 8,

42 3,

43 1 1 , 
43a 28,
43b 12,

44 44,
45 9,
46 11 , 

47 80,
47A 95,
47B 85,

48 310,
48z.fr. 180,

49 70,
56/76 18,
61b 50,

77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 440,
80z.fr. 310,
82/83 9,
84/86 34,
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,

95 5,70 
96 5,
97 16,
98 10,
99 22,50 
100 20,

101 luxe 475,
101 z.fr. 
102/03 5,
104 85,
105 80,
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,
121/28 3,50 
129 4,50 
130 125,
130z.fr. 60,

131 110,
132 1 , 
133 9,
133A 22,
134/35 20,
136/38 80,
136/38 Tent. 88,
139/140 3,00 

141/143 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 

371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten 
10% korting bij afname 
boven €100,EURO 

6,50 
2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

31 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
5,

15,
4,50 

22,
12,

49,
6,
1,20 
8,

14,
7,50 
2,75 
6,

20,
16,
15,
27,50 
12,
12,
13,
12,50 
2,25 

16,
13,
13,
12,
4,50 
2,25 
1,50 

12,

11 , 
7,25 
6,50 
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,
1,
2,50 
3,
1,75 
2,25 
2,75 
4,
8,

17,
17,
3,40 

14,
20,
26,
26,
40,

16,
18,
1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

50,
68,

6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10,50 
7,
2,

1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,

518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 

707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 

4,
1,25 
3,
2,50 
8,
2,50 
1,50 

18,
27,

18,
8,50 

10,
6,75 

10,
7,90 
6,
1,40 

29,50 
5,50 

10,
7,50 
6,20 
8,60 
7,
1,50 

10,50 
7

1,10 
5,50 
8,
5,
6,

14,
6,
1, 
4,40 
5,50 
1, 
4,
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 

enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltandlng, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 

18,

2,
4,25 
6,

6,
11, 
8,
6,50 
7,75 
3,50 

los 
77,

30,
7,50 

30,
17,

9,
18,
8,

120,

15,
24,

50,
6,60 

98,
16,
27,

16,
7,

5,
6,50 

27,

Rolt. series 
1/18 
19/31 
32 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

220,
70,

 
134i
48,
78,
33,
15,
14,
17,
25,
24,

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

7,50 
10,
19,

175,
65,
20,

16,

36,
22,50 
20,
78,

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

188,
4^50 
s,

1,75 
075 
650 
1̂ 25 

65,
65,

130,
28
20,
20,

25,
25,
7,

88,
18,
7,50 

12^50 
12,50 
18,50 
2 1 , 

225,
98,

Postpakket Ver. 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
7 IA 

13A+Cert 
26 F 
25 L 

105 P 
119B+Cert. 

30,
88,
42,

210,
44,
48,

7,
25,
36,

33,
80,

18,
290,

75,
144,
145,

510,
voorraadopgave 
plaatfouten 
gratis op aanvraag. 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel niet controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert. van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post

giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 ■ 1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

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

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

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

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAERÖER

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

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

RZ.H RON HERSCHEIT ._ 
Postbus 23 6950 AA Dieren. (({%. 

Tel. 0313419041, Faxnr. 03I34I3295 ^ 
Email: pzhronh@bart.nl 

Wél 
, ^ ^ ^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheder). 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

UWVERZAMELING VEILIG ACHTER 
SLOT EN GRENDEL MET H U N T E R S A F E S 

,MS02 SGI160 

TYPE 

MS02 

BERGM 

M4 

3GI 160 

AFMETING 

186X95X55CM 

f27x82X82CM 

160x;:)1 x':)2c M 

WAARDEBERGlNü 

€5000 

€ 36.000 

€ 2'"i0() 

€ 70(J0 

PRIJS 

€ 1541.

€ l(>3(T.. 

€ 410.

€ 1187, J 

KELVINSTRAAT 19 
7575 AS OLDEN2AAL 

TEL. OS41522315 
FAX. 0541522190 
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VERZAMEL OOK 
LIECHTENSTEINSE 

POSTZEGELS 

£ R S T E N T U M L I E C H T E N S T E l_N | 

Verrijk uw verzamelinj» met postzej»els uit Het kleine vors tendom 

è%^ Stuur oderstaande b o n per brief of fax naar ons, of bel 
of mail ons, zodat we u viermaal per jaar k o s t e l o o s informatie 
over onze nieuwe postzegeluitgiften kunnen toesturen 

Naam / Voornaam 

Straat 

Postcode en plaats 

Land 

è%^ s turen aan: ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Liechtensteinische Post AG 
Philatelie Liechtenstein 
Stadtle 38 / PF1000 
FL 9490 Vaduz 
Liechtenstein 

Telefoon 00-423-236'64'44 
Fax 00-423-2366655 
E mail briefmarken@post li 



stamp Album StudKo Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

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

Kijk op www.stampalbumstudio.nl en download een gratis 
evaluatie-versie of mail voor meer informatie naar 
suBßortgsjMnpalburnstudian! of bel buiten kantooruren 
075-7717807. 

€50. -

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

www.collect-plus.com 

Postzegels en "volledig zichtbare" Partijen 
FDC's uitzoeken 60 et, vanaf 100 stuks 50 ctü 

elke zaterdag VIJF CENT - boeken 
- wekelijks - ULTRASALE! - wekelijks -

C ^ UECT+ Pakketten g ,^ |̂̂ gĝ ^ 

U kunt ons elke zaterdag van lOu - 16u en verder op afspraak 
bezoeken op de Zuiderparklaan 133, 2574 HD in Den Haag. 

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer@xs4all.nl 

402 

WWW.KIENH0RST.COM 
GOUD 

WEER OP 
TOPNIVEAU 

Uw postzegels 
zijn goud waard. 

Ruil nu uw 
gouden munten in 

voortopzegels. 

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

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

ienliorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

dozen en losse nummers van Nederland, west 
Europa en vele landen van de wereld, waarbij wij een 

zeer concurrerend prijsniveau hanteren !!!!!!!!! 
Overtuig uzelf en kom eens langs op ons kantoor, 

elke vrijdag geopend van 10:00 tot 17:00. 
Adres: Stemerdingweg 12Ate Soesterberg 

(industrieterrein) tel 0346-351705 
onze gratis maandelijkse prijslijst zend ik u toe na een 

telefoontje of (brief)kaartje. 

Te koop gevraagd !! 
Wegens het toenemende succes, zijn wij continu op 
zoek naar naar verzamelingen en/of doubletten, voor 
u overweegt het naar een veiling te brengen kunt u 
veel geld besparen, neem eerst vrijblijvend contact 

met ons op . 
Een veiling rekent toch 20% voor zowel de 

koper als verkoper. Dit is 40% !!!!! 
Postzegelhandel Zeist, Bachlaan 76 

3706BD Zeist 
Tel: 0346-351705 Fax:030-6560277 
E-Mail: info@postzegelhandelzeist.nl 

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

http://www.stampalbumstudio.nl
http://www.collect-plus.com
mailto:mbezemer@xs4all.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
De officiële mededelingen van de Ne
derlandse Bond van FilatelistenVereni
gingen NBFV en de NVPH, alsmede de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 EP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.nl 
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Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 025131 04 05 
Email: viamiuuj.aboland.nl 

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

Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
2. een individueel abonnement; 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 
€22.70 (Nederland), €36.20 (buiten
land, standaard) of €58. (buitenland, 
priority). Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in; het loopt minimaal één 
jaar (11 nummers). Abonnements
beëindiging: zie 'Opzegging abon
nement'. 

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

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

Losse nummers: 
Nummers van de 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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Rüde voorpagina 
Op de Britse kalender van koninklijke 
feestelijkheden neemt de parade die 
bekendheid geniet als Trooping the Colour een 
belangrijke plaats in. Over de geschiedenis 
van de plechtigheid en de rol die de Engelse 
Royals daarin te vervullen hebben, schreef 
Jeffrey Groeneveld een thematisch getint 
artikel, dat u in deze editie van Filatelie 
aantreft. 
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3 ^ Smits Philately 
■nsestraatweg 404 ; 3551 é x Utrecht 

Tel.: 0302443170 (24;uur^ltedtellijn) 
Ö3b28ag62Ö  lnfo@filatelie.liet 
V jS'^ill^^MRlSONTHEWEB.COM 

Smits Philately: Een kleine greep uit onxe 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onxe gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
6571 Australië Duckstamps. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfnsse Duckstamps (hunting permit stamps) van Australië Leuk lot, zelden aan
geboden Nominale waarde is 488 Australische dollar (ongeveer 300 euro) Nu voor 50% nominaali 
6570 Australië Duckstamps. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfnsse Duckstamps (hunting permit stamps) van Australië Leuk lot, zelden 
aangeboden Nominale waarde is 488 Australische dollar (ongeveer 300 euro) Nu voor 50% no
minaal' 
6517 Azië. Prijs: € 170,00 
Doos met 3 stockboekjes en 1 doosje met zakjes Azie Bevat o a postfns Indonesië Leuk snuffel
lot 
6446 België 18491960. Prijs: € 525,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 18491960 in Schaubek album Zeer aardige 
collectie, redelijk gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert nummers) 122*, 221233*, 258266*, 
943945**, etc Verder ook leuk Belgisch Congo en andere gebieden aanwezig 
6444 Belgische gebieden. Prijs: € 250,00 
Postfnsse collectie Belgisch Congo tot 1982 Zeer goed gevuld, ook wat SudKasai en Zaïre aan
wezig Zeer mooie kwaliteit, mooie koop' 
6491 Blokken. Prijs: € 225,00 
Speciale collectie postfnsse blokken, waaronder Afghanistan, Australië (blok 2) etc In twee al
bums, erg veel matenaal 
6562 Bulgarije, Roemenie en Tsjechië. Prijs: € 115,00 
Stockboek met voornamelijk complete senes postfns en ongebruikt van Bulgarije, Roemenie en 
Tsjechië Heel veel zegels' 
6447 Bund 19491993. Prijs: € 440,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund 19491993 in dne peperdure Kabe albums 
Groot deel van de collectie is dubbel verzameld Collectie bevat leuk materiaal van de beginjaren, 
blokken, combinaties, paren etc Zeer leuk geheel, superkoopje' 
6454 Bund 19492003. Prijs: € 230,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund 19492003 in twee Davo albums Goed gevul
de collectie, mooie kwaliteit Koopje' 
6557 Bund 19511992. Prijs: € 200,00 
Gestempelde collectie Bund 19511992 in twee Universal albums met blanco bladen Goed gevul
de collectie op enkele zegels uit de beginjaren na compleet in een zeer mooie kwaliteit 
6569 China. Prijs: € 85,00 
Stockboek met 35 verschillende blokken van China na 1990 Bevat ook 2 pres mapjes met o a 
blok 80 en het sprookjesvel van 1999 
6568 China. Prijs: € 75,00 
Stockboek met 34 verschillende postfnsse blokken van China, 2 booklets en 18791882 en blok 30 
opFDC 
6519 Churchill. Prijs; € 225,00 
Motiefcollectie Churchill postfns in insteekboek Collectie bevat o a Omnibus uitgave compleet 
(m u V Antarctica) en heel veel Engelse kolomen 
6488 Cocos/Keeling Islands 19631990. Prijs: € 85,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Cocos/Keeling Islands 19631990 in blanco album 
6501 Curacao/Antillen 18731990. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Curacao/Antillen 18731990 in Davo luxe album 
Bevat ook Aruba 19861989 postfns Veel leuk materiaal, hoge cat waarde' 
6465 DDR 19491974. Prijs: € 270,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 19491974 in Schaubek album Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals Bach 1950 postfns, Mao 1951 gebruikt etc Mooie kwaliteit, hoge cat 
waarde' 
6572 DDR. Prijs: € 100,00 
Stockboek met DDR, Michel nr 328 (100X) en 339 (200X) Goedkoopste vanant berekend cat 
waarde 1940 euro Koopje' 
6516 DDR. Prijs: € 225,00 
Doos met 5 insteekboeken en 1 album DDR Gigantische hoeveelheid postfnsse complete senes, 
veelal in blokken van 4 Enorme cat waarde, ideaal voor de handelaar' 
6483 Diverse landen. Prijs: € 150,00 
Collectie in 3 banden waaronder 1 band met een collectie lady Diana, en een band met veel post
zegelboekjes van Canada Hoge cat waarde' 
6470 Diverse landen. Prijs: € 95,00 
Twee kleine stockboekjes met divers matenaal waaronder veel postfnsse toeslagsenes van 
Finland Leuk snuffelen' 
6544 Duitse Rijk 18721945. Prijs: € 1.250,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 18721945 in 
Schaubek album Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals 1 en 4 Mark Zeppelin
Chicagofahrt gebruikt, 1939 Danzig opdruksene postfns, blok 1 postfns, blok 411 postfns etc 
Zeer hoge cat waarde' 
6507 Duitse Rijk handelarenstock. Prijs: € 2.000,00 
Prachtige dealerstock Duitse Rijk postfns, ongebruikt en gebruikt in 4 dikke stockboeken Bevat 
vele ongebruikte en gebruikte borstschild zegels, cijfersenes ongebruikt en gebruikt, vele Marken
zegels, ongebruikt en gebruikt, waaronder gekeurd matenaal Heel veel infia zegels, ook de dure 
kleuren, gekeurd etc etc Ideaal lot voor de handelaar, giga cat waarde' 
6539 Duitsland. Prijs: € 350,00 
Divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Duitsland in 2 stockboeken Bevat veel mate
naal, zoals Reich, Bund Berlijn (veel beter matenaal) en DDR Zeer leuk lot met een hoge cat 
waarde' 
6518 Duitsland. Prijs: € 110,00 
Doos met gebruikte postzegels van Duitsland, meest Reich gesorteerd in enveloppen en zakjes 
Vele duizenden zegels, ideaal voor stempelverzamelaar of plaatfoutenzoeker 

6506 Engeland en kanaaleilanden. Prijs: € 375,00 
Doos met 2 albums en 4 insteekboeken Engeland en kanaaleilanden Bevat zowel postfns/onge
bruikt als gebruikt matenaal Onder andere een goed gevulde Guernsey en Jersey collectie tot 
1985 in een Davo luxe album, een Engeland collectie tot 1985, voornamelijk gebruikt in een Davo 
album en 4 stockboeken met voornamelijk gebruikt, meestal modern matenaal 
6511 Engeland. Prijs: € 650,00 
Grote doos met 7 albums/stockboeken met Engeland Bevat o a een postfnsse/ongebruikte en ge
bruikte handelarenstock Engeland in twee dikke winkelalbums, een stockboek met postfns 'Silver 
Jubilee 1977', een stockboek en 2 albums met voornamelijk gebruikt Engeland en een paar al
bumbladen met semigespecialiseerd George VI etc Zeer leuk' 
6503 Engelse koloniën. Prijs: € 100,00 
Gebruikte collectie Engelse kolomen, CF landen dus o a Canada, Chnstmas Islands, Cocos, 
Cyprus Ierland Falklands etc Veel zegels 
6548 Europa CEPT 19561974. Prijs: € 210,00 
Gebruikte collectie Europa CEPT 19561974 in Davo album Collectie is vrijwel compleet en in een 
mooie kwaliteit Bevat ook meelopers 
6513 Europa CEPT. Prijs: € 400,00 
Doos met 4 albums en 2 kleine FDCalbums boordevol Europa CEPT, alsmede voorlopers en mee
lopers Heel veel materiaal, zowel postfns/ongebruikt als gebruikt Koopje' 
6545 Frankrijk 19001970. Prijs €420,00 
Postfnsse en ongebruikte stock Frankrijk 19001970 in 4 stockboeken Heel veel beter matenaal, 
helaas in wat gemengde kwaliteit Bevat ook leuk luchtpost zoals 7* (2X), 11* (2X), 27*, Chambre 
de commerce Amiens 1* (2X), Port 80** en * etc Heel veel matenaal, zeer hoge cat waarde' 
6547 Halveringen. Prijs: € 250,00 
Eigenaardige collectie halvenngen op brief in blanco Importa album Eigenaar stuurde zichzelf 
brieven toe met gehalveerde zegels uit de hele wereld Collectie bevat verder wat modernere rolze
gels en wat plaatfouten van Duitsland Leuk lot' 
6554 Ierland 19221983. Prijs: € 260,00 
Ongebruikte en gebruikte (ook beetje postfns) collectie Ierland 19221983 in Davo album Redelijk 
gevulde collectie hoge cat waarde' 
6550 Italië & Berlijn. Prijs: € 175,00 
Stockboek met postfns materiaal van Berlijn en Italië Bevat modern materiaal tot ca 1995 Cat 
wrd 1300 eura (700 Berlijn en 600 Italië) 
6561 Jersey en Guernsey. Prijs: € 235,00 
Stockboek met Jersey en Guernsey 19691980 Postfns matenaal in aantallen Complete series 
6546 Liechtenstein 19121985. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 19121985 in Davo album en insteek
boek Bevat ook beter matenaal zoals (Yvert) 7881* 9093o 97* 107o 161166*, 173176o, 
luchtpost 7* etc Hoge cat waarde' 
6558 Luxemburg 18521969. Prijs: € 250,00 
Dubbele collectie Luxemburg 18521969, ongebruikt en gebruikt in twee Davo albums Collectie 
bevat leuk klassiek en betere ongebruikte senes uit de jaren 50, echter in gemengde kwaliteit Zeei 
hoge cat waarde' 
6475 Mali ongetand. Prijs: € 160,00 
Stockboekje met ongetande series postfns Mali en wat epreuves In totaal ca 140 stuks, leuk' 
6492 Malta 18631993. Prijs: € 485,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta 18631993 in Davo luxe album Collectie is 
vanaf 1935 zo goed als compleet en bevat veel beter matenaal 
6578 Monaco blokken. Prijs: € 750,00 
Stockboek met blokken van Monaco Bevat blok 1* 2** 3a* 3b* 4a* 4b*, 10", 10a**, 11**, 12", 
Cat waarde ruim 3400 euro 
6530 Nederland 18521967. Prijs: € 250,00 
Gestempelde collectie Nederland 18521967 in luxe Lindner album Collectie bevat veel beter ma
tenaal, zoals 3,6 jaren 30 jaren 50 etc 
6521 Nederland 18521969. Prijs: € 400,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521969 in moo 
Importa album Zeer goed gevulde collectie, jaren 30 en 50 vrijwel compleet aanwezig Absoluu 
koopje' 
6532 Nederland 18521971. Prijs: € 550,00 
Zeer goed gevulde ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521971 in luxe Kabe album 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 13o, 46o, 12o, 44o 134135* 244247o 257 
260* 356373* etc Ook jaren 50 zo goed als oompleet aanwezig Hoge cat waarde' 
6583 Nederland 18521974. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521974 in Davo album Helaas in wa 
gemengde kwaliteit Cat waarde ruim 2800 euro 
6534 Nederland 18521976. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521976 in luxe Davo album Collectie be 
vat goed jaren 30 en is vanaf 1945 zo goed als compleet Ook kinderblokken en wat port aanwezig 
6531 Nederland 18641979. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18641979 in Davo album Gedeeltelijk dubbel ver 
zameld veel beter materiaal aanwezig, o a jaren 30 en 50 Hoge cat waarde' 
6523 Nederland 18671974. Prijs: € 370,0C 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18671974 in Davo album Collectie is goed gevuld 
ook de jaren 50 Tevens wat overzeese gebiedsdelen aanwezig Hoge cat waarde' 
6527 Nederland 19441970. Prijs: € 450,0C 
Postfnsse collectie Nederland 19441970 in Davo album Collectie is op paar senes na complee 
en bevat ook blokken en wat port Cat waarde ca 2000 euro 
6504 Nederland en overzee 18521964. Prijs: € 350,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en overzee 18521964 in oud Holland album 
Collectie bevat leuk matenaal, waaronder luchtpost 12 en 13 gebruikt Hoge cat waarde' 

mailto:lnfo@filatelie.liet
http://WWW.FILATEUE.NET


6505 Nederlanden overzee 1852-1966. Prijs: € 575,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en overzee 1852-1966 in oud Holland album 
Collectie bevat leuk materiaal zoals nr 2o, legioenblokken ongebruikt, jaren 50 dubbel aanwezig 
(ongebruikt en gebruikt) Leuke collectie, hoge cat waarde' 
6471 Nederland FDC's. Prijs: € 185,00 
Collectie FDC's Nederland tussen E26 en E300 Eerste deel beschreven, later onbeschreven In 
ordner 
6457 Nederland FDC's. Prijs: € 225,00 
Collectie FDC's Nederland tussen E47 en E270 in t«ree FDC albums Zowel beschreven als onbe
schreven FDC's 
6461 Nederland Indie. Prijs: € 380,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie in Davo luxe album Collectie bevat 
ook ook betere zegels zoals 30o, 80o, 74f, 76f, 98o 149-159o (151 ontbreekt) etc Leuk port 
aanwezig en ook NNGuinea Leuke koopi 
6496 Nederland. Prijs: € 400,00 
Postfrisse en ongebruikte stock Nederland in 3 albumpjes Heel erg veel zegels' 
6469 Nederland. Prijs: € 360,00 
Klem stockboekje met betere zegels Nederland, waaronder 11,25,29 gestempeld en postfnsse en 
gebruikte series jaren 50 Hoge cat waarde' 
6495 Nederland. Prijs: € 200,00 
Collectie Nederland en Nederlands Indie in 2 Davo albums en een Importa album Bevat ook wat 
betere senes, zowel ongebruikt als gebruikt Koopje' 
6499 Nederlands Indië 1864-1980. Prijs: € 1.350,00 
Schitterende *T/o collectie Nederlands Indie 1864-1980 in Davo album Bevat heel veel topmate-
naal zoals (gebruikt) 1 2, 5, 30 79a, 97f, 149-159 (151 ontbreekt), 166 port 1, NNGuinea com
pleet (zonder Untea) Indonesië tot 1980, waarbij veel blokken **, Japanse bezetting etc 
6498 Nederlands Indië. Prijs: € 630,00 
Prachtige gebruikte collectie Nederlands Indie in Davo luxe album Collectie bevat o a nr 1,2 5, 
63-80,81-98,165 289 (viezig), 351-361, port 1-4 etc 
6485 Nederlandse Antillen 1949-1983. Prijs: € 140,00 
Safe album met voornamelijk postfrisse collectie Nederlandse Antillen 1949-1983 Periode 1957-
1983 IS geheel postfris Beval ook NNGuinea 
6462 Nederlandse Antillen 1949-1986. Prijs: € 160,00 
Gebruikte complete collectie Nederlandse Antillen 1949-1986 in Eminent album Compleet inclu
sief blokken Ook wat FDC's aanwezig 
6497 Nederlandse Antillen 1975-1990. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1975-1990 in Davo album Ook Aruba 1986-1990 postfns 
Zo goed als compleet hoge cat waarde' 
6478 Nieuw Zeeland. Prijs: € 130,00 
Stockboek met een postfrisse collectie Nieuw Zeeland, voornamelijk na 1970 Bevat ook wat blok
ken en dienstzegels 
6450 Noorwegen 1856-1971. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Noorwegen 1856-1971 in Leuchtturm album Leuk klassiek ma
teriaal aanwezig soms m aantallen Leuke collectie voor de semi-specialist 
6494 Noorwegen 1863-1986. Prijs: € 265,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Noonwegen 1863-1986 in Kabe album Collectie be
vat vele betere zegels en is na 1967 geheel postfris 
6567 Noorwegen lokaalpost. Prijs: € 125,00 
Stockboek met lokaalpost Noorwegen Bevat o a proeven, kopstaande zegels, tete-beches etc 
Zeer leuk lot' 
6452 Noorwegen. Prijs: € 250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Nooro/egen vanaf de jaren 50 waann veel postfns en 
postzegelboekjes Hoge cat waarde' 
6459 Norfolk Islands 1947-1987. Prijs: € 190,00 
Postfrisse/ongebruikte collectie Norfolk Islands 1947-1987 in blanco album Mooie kwaliteit 
6533 Oostenrijk 1850-1982. Prijs: € 550,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1982 in Abria album Collectie bevat 
zeer leuk klassiek materiaal, beter jaren 30 en 50 Zeer hoge cat waarde' 
6529 Oostenrijk. Prijs: € 125,00 
Klem albumpje met voornamelijk klassiek gebruikt materiaal van Oostenrijk Heel leuk voor stem
pele rzamelaar 
6502 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1979. Prijs: € 225,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1979 m Importa al
bum Heel veel matenaal hoge cat waarde' 
6565 Portugal. Prijs: € 650,00 
Stockboek met postfrisse (ook wat ongebruikte) blokken van Portugal Bevat blok 1-7, 9,11-14 
Iets gemengde kwaliteit 
6467 Portugal. Prijs: € 185,00 
Twee stockboeken Portugal, voornamelijk gebruikt klassiek en oud matenaal in aantallen Ideaal 
voor stempelverzamelaar 
6451 Rusland 1966-1974. Prijs: € 300,00 
Postfnsse complete collectie Rusland 1966-1974 in Schaubek album Collectie bevat ook alle blok
ken 

6555 Scandinavië. Prijs: € 600,00 
Twee stockboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt Scandinavië Bevat NoonA/egen, Zweden, 
Denemarken, Finland en IJsland Partij loopt tot ca 1970 en bevat zeer veel matenaal, met heel 
veel complete senes, waaronder doubletten 
6560 Spanje 1960-1980. Prijs: € 100,00 
Stockboek met voornamelijk postfris matenaal van Spanje ca 1960-1980 Heel erg veel zegels, 
leuk lot' 
6481 Spanje. Prijs: € 120,00 
Postfrisse/ongebruikte collectie Spanje na 1945, waann veel blokken van 4 Hoge cat waarde 
6512 Sport. Prijs: € 400,00 
Grote doos met meermalen bekroonde collectie Sport in 9 dikke mooie Schaubek albums Opgezet 
per sport, gebruikt materiaal Enorm veel zegels blokken bneven etc Nu voor een belachelijk la
ge prijs' 
6493 Suriname 1873-1975. Prijs: € 95,00 
Postfnsse, ongebruikt en gebruikte verzameling Sunname 1873-1975 in Davo album Redelijk ge
vulde collectie, koopje' 
6445 Suriname 1873-1977. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1977 in Davo album Collectie bevat 
beter matenaal zoals 12*, 65-68*, 103o, 108o, 130-136** 137-140", 141-144*, 146-149*, 280-
283*, luchtpost 24-26*, port 36-36* etc Leuke collectie hoge cat waarde' 
6537 Tsjechoslowakije 1918-1980. Prijs: € 250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Tsjechoslowakije 1918-1980 in twee dikke stocktioe-
ken Veel zegels zowel postfns als gebruikt aanwezig, enorm veel matenaal, waaronder ook bete
re senes uit de jaren 50 Koopje' 
6535 Tsjechoslowakije 1918-1988. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tsjechoslowakije 1918-1988 in 4 stockboeken Collectie bevat 
veel matenaal waaronder padvinderzegeis van 1918 en heel veel blokken Koopje' 
6482 USA, back of the book. Prijs: € 100,00 
Kleine collectie USA, back of the book, dus luchtpost, veel fiscaal zegels, special delivery en wat 
bneven Leuk lot 
6536 USA. Prijs: € 400,00 
Grote verzameling USA in 3 albums en 1 stockboek Collectie bevat zowel postfns als ongebruikt 
en gebruikt materiaal Leuk klassiek aanwezig en redelijk wat nominaal Echt een partij om met ge
duld uit te zoeken 
6528 Vaticaan 1929-1970. Prijs: € 200,00 
Twee stockboeken met Vaticaan 1929-1970 Collectie is veelal dubbel verzameld (ongebruikt en 
gebruikt) en bevat veel beter matenaal Leuke verzameling' 
6441 Verenigd Europa. Prijs: € 170,00 
Voornamelijk postfnsse collectie voor- en meelopers Verenigd Europa, waaronder blokken van 
Portugal Hoge cat waarde, in stockboek 
6538 Wereld C-F. Prijs: € 250,00 
Zeer dik Scott album met zegels van landen beginnend met C-F Bevat o a Tsjechoslowakije, 
Denemarken (veel postfris) Dominica, Ecuador, Ethiopië etc Heel erg veel zegels, zowel postfns 
als ongebruikt en gebruikt 
6526 Wereld N-R. Prijs: € 250,00 
Zeer dik wereldlabum met landen van N tot R Bevat o a Nicaragua Filippijnen Noorwegen 
Polen, Paraguay, Portugal etc Heeeeeel erg veel matenaal' 
6515 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 185,00 
Doos met diverse hele wereld Bevat o a ca 300 PTT folders van belgie met postfnsse zegels 
Leuk lot' 
6525 West Europa. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk postfnsse series van West Europese landen Bevat o a Frankrijk, 
Engeland, Italië Nederland etc Hoge cat waarde, heel leuk lot' 
6541 West Europa. Prijs: € 150,00 
Leuk lot in dun insteekboek Bevat o a leuke blokken van België, Luxemburg 1956 CEPT onge
bruikt Denemarken 84 (Yvert) Hoge cat waarde' 
6463 Zweden 1858-1988. Prijs: € 500,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Zweden 1858-1988 in Davo album Veelal dubbel verzameld Zeer 
goed gevulde collectie, heel veel matenaal aanwezig en een hoge cat waarde' 
6552 Zweden. Prijs: € 100,00 
Stockboek met postfns modern matenaal van Zweden tot ca 2001 Cat waarde ca 680 euro 
6437 Zweden. Prijs: € 600,00 
Voornamelijk gebruikte partij Zweden tot 1967 in zeer dik stockboek Partij bevat erg veel klassiek 
matenaal Schitterende uitzoekpartij voor stempeltjes tandingen, plaatfouten etc Giga cat waarde' 
6563 Zwitserland 1862-1977. Prijs: € 300,00 
Stockboek met postfris ongebruikt en gebruikt matenaal van Zwitserland 1862-1977 Bevat heel 
veel series (waaronder dubbele) en o a leuke blokken zoals (Michel nummers) 4*, 10', 15*, 17* 
Hoge cat waarde' 
6484 Zwitserland 1924-1995. Prijs: € 120,00 
Klem stockboekje met postfnsse senes Pro Juventute en Pro Patna 1924-1995 
6472 Zwitserland. Prijs: € 95,00 
Klem stockboekje met postfns, ongebruikt en gebruikt Pro Patna Zwitserland 1936-1977 waaron
der btokken 

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 
Gebooiledatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, Stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

Geachte Filatelist(e), 

Heeft U al eens een GRATIS PRIJSLIJST 
aangevraagd bij 

T POSTZEGELHOES IN VENLO? 
Velen voor U hebben dit al gedaan en in volle 
tevredenheid hier een bestelling uit geplaatst. 

Niet alleen vanwege de kwaliteit en de faire prijzen, 
maar ook door de snelle levering uit voorraad. 

IN DEZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJST 
VAN NEDERLAND EN OVERZEE VINDT U 

VELE AANBIEDINGEN EN KOOPJES. 
U kunt op drie manieren in het bezit kennen 

van deze gratis lijst: 
• Even een belletje naar: 077 - 35 12 698 

• Via e-mail: info@postzegelhoes.nl 
• of een briefje naar: 

't Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2, 

5911 HM Venlo 
HANS MANS 

MAAND AANBIEDING: 
Postfris Ned. serie 556-560 

cat.waarde: 117,- voor: € 4 5 , -
RS. 
De gehele lijst staat ook op internet: www.postzegelhoes.nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw 
wensen kenbaar maken. 

.¥AM ¥ILIIIET 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

406 

RW.Meinhardtl/ *r.?^S?,£ 
E-mail pwmeinhardt© 

collectura.com ̂  
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

a t a l o g i 2 0 0 6 
Michel catalogus Overzee 8 Zuid- & Zuidoost-Azië 2006 69,00 
Michel Europa 2007 7 delen: 1 Midden: Oostenrijk, Zwitserland, 

I Tsjechië, Slowakije, Hongarije & UNO in kleur 44,00 
2 Zuidwest: Andorra, Frankrijk, Spanje, Portugal in kleur 44,00 
3 Zuid: Italië, Malta Joegoslavië, Albanië in kleur (juli) 44,00 
4 Zuidoost: Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Turkije, kleur üuli)44,00| 
Gibbons catalogus Concise Groot-Brittannië 2006 in kleur 47,40 

i VST pocketcatalogus Australië incl. lijst AAT 2006 in kleur 17,50 , 

Aanbieding« 
Michel Europa deel 1 West- & Midden-Europa 2005 in kleur 19,90 
Michel Europa deel 4 Oost-Europa 2005 in kleur 24,90 
Michel Overzee deel 5 West-Afrika 2002 25,00 
Michel Overzee deel 6 Zuidelijk & Centraal-Afrika 2002 25,00 

[Gibbons Stamps of the World 2005 in 4 delen 135,00 , 

l i e 2 0 « 
wereldcat. Poolexpedities, Astronomie, Meteorologie etc.kleur 35,00J 

www.collectura.com 
'Postgiro 125.34.14 Fortis Bank 80.70.90.077^ 
Orders -̂  € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werke-' 
lijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 

STICHTING COMITÉ 
DAG VAN DE POSTZEGEL 

AMSTERDAM 

organiseert op 
zaterdag 4 en 

zondag 5 november 2006 
in het Huygens College, 

2e Constantijn Huygensstraat 31, Amsterdam 

"AMSTERDAM 2006" 
Een Categorieën 2 en 3 tentoonstelling, 

met 1-kader, jeugdklasse en propaganda, ook 
inzendingen op voordrukalbumbladen- / 

Catalogusinzending 
De tentoonstelling is zowel voor beginnende als 

gevorderde exposanten en u wordt hierbij van harte 
uitgenodigd uw collectie op een kleinschalige 
locatie te exposeren. Laat uw collectie zien! 

WIJ NODIGEN U HIERBIJ VAN HARTE UIT! 

Aanvragen inschrijfformulier en verdere informatie: 
J. v/d Bijl 020 - 4974024 of M. KleiJ 020 - 6405039 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 

Openingstijden: zat -10.00 - 17.00 uur 
z o n - 10.00-16.00 uur 

Toegang en catalogus gratis 

sM. 

mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
http://collectura.com
http://www.collectura.com


MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 

ZATERD. R 2006 

W^:^ 

riciuiiiti 

\iA 

INZENDEN KAN NOG DAGELIJKJ 
NEEM SNEL KONTAKT OP 

U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, 
voordat U een beslissing neemt 

• Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe en rijk geïllustreerde catalogus 

• Grote objecten kunnen eventueel gehaald worden 

'Laat on. 

m^<. 
INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brmkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

Londen 

4', 

\lew York 

KWALITEITSKILOWAAR 
GROENLAND - prachtige mix van dit moeilijk verkrijgbare land: 
FAR OER EILANDEN - uniek materiaal 
NOORWEGEN - missiewaar met veel hoge waarden: 
ZWEDEN - groot formaat, zeer nieuw: 
DENEMARKEN - groot formaat, grote variatie: 
KANAALEILANDEN - met Man, goede variade: 
IERLAND - nauwelijks meer verkrijgbaar: 
DUITSLAND - groot formaat mix met 40 % toeslag/hw's: 
DUITSLAND - DDR, nog altijd in trek: 
DUITSLAND - toeslagzegels van vele jaren met hw's: 
DUITSLAND - hoge waarden groot-formaat: 
DUITSLAND - missie: 
ZWITSERLAND - groot formaat, iets toeslag én nieuw: 
ZWITSERLAND - toeslagzegels met een enorme variatie: 
LIECHTENSTEIN - schitterende mix van dit prachtige land: 
BELGIË - zeer modern materiaal, goede variatie: 
LUXEMBURG - zeer grote variatie met hoge waarden: 
FRANKRIJK - de allernieuwste groot formaatzegels: 
FRANKRIJK - grotere variatie met hoge waarden: 
MONACO - moeilijk verkrijgbaar, moderne mix met hw's: 
MALTA - groot-formaat van de laatste jaren met iets hw's; 
AUSTRALIË - prachtige moderne missie: 
AUSTRALIË - modern groot-formaat: 
USA - moderne missie : 
JAPAN - megavariatie, veel motieven: 
JAPAN - regionaal (furisato), ook enorm gevarieerd: 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 

Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per E-MAIL: j .haariem@wxs.nl 

50 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
250 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
50 gr. 

500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
100 gr. 
500 gr. 
100 gr. 
100 gr. 

€35, 
€39, 
€23, 
€ 8, 
€ 8,-
€12, 
€12, 
€22,-
€ 8, 
€18, 
€ 9,-
€15,-
€13, 
€18,-
€32, 
€13, 
€17, 
€12, 
€15, 
€35, 
€ 8,-
€23,-
€ 7,-
€13, 
€13,-
€14,-

ZOMERAANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

2V2 KG. NOORWEGEN MISSIE € 79,-
al met 2006-uitgaven en veel hoge 
waarden (steeds moeilijker verkrijgbaar) 
2'/2 KG. AUSTRALIË MISSIE € 79,-
met 2006-uitgaven en veel groot-formaat 
250 GR. FRANKRIJK 
GROOT-FORMAAT € 25,-
zeer nieuw materiaal en dus met veel 
2006-uitgaven 
250 GR. JAPAN GROOT-FORMAAT € 22,50 
ongelooflijk veel verschillende zegels 
(ook uit bloes) 
DUITSLAND MISSIE 
4V2 KG. € 85,- / 9 KG. € 165,- 18 KG. € 310,-
al jarenlang onze "knaller", behoeft geen 
nadere toelichting 
100 GR. FAR OEREILANDEN € 35,-
eigen import en daarom zo goedkoop, 
grote variatie met h w 's 
velletje NIJMEGEN uit de serie 
MOOI NEDERLAND € 4,50 
postfris of gestempeld 10 st. € 42,50 

NADERE INFO f BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend onder remtMurs of voorutttïetaling op gironr 
3752594 of bank 93 2813 720 Prijzen incl porto excl rembours-wijzigingen voorbehouden Bij aankoop uit 
de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven € 70 - en 10% boven € 180 ~ 
Deze r^elingen gelden niet voor aanbiedingen 
Geen bestelling onder € 35-

407 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) 

_ VISA 

SS 
Paypal 

mailto:j.haariem@wxs.nl
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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


WNF - WERELD - WWF 
NATUURFONDS 

in de loop der jaren kochten wij van verzamelaars 
diverse Collecties van de welbekende schitterende 

Wereld Natuur Fonds uitgiften. 

AANBIEDIHG 
Bij bestelling serie + FDC's van een land 

ontvangt u de bijbehorende set bladen Gratis 

jaar land 

Bij bestelling van 10 bladensets ontvangt u 
bovendien een opbergband met cassette Gratis 

De meeste afleveringen zijn beperkt voorradig OP = OP 

Zowel bladen als banden zijn m gebruikte staat. 

jaar 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 

land omschrijving 
Sierra Leone 
Uganda 
Palau 
Centr Afnka 
Anquilla 
Belize 
Hongarije 
Laos 
Dominica 
Grenada 
Bhutan 
Opper Volta 
Ghana 
Nederland 
Zaïre 
Jamaica 
Liberia 
Roemenie 
Paraguay 
Rwanda 
Polen 
Niger 
Ivoorkust 
Lesotho 

Chimpansees 
Afrikaanse Olifanten 
Walvissen 
Afr Neushoorns 
Zeeschilpadden 
Jaguar 
Roofvogels 1 + 2 
Tijger 
Caraibische vogels 
Koraalvissen 
Goudlangoer 
Jachtpanter 
Bongo 
Panda 
Okapi 
Jamaicaanse Boa 
Dwergnijlpaard 
Kroeskoppelikaan 
IVlierenetende reuzen 
Berggorilla 
Wolf 
Woestijnantilopen 
Zebraduiker 
Lammergier 

lUlarshall Islands Atollen en Koralen 
Senegal 
Mauretanie 
Sn Lanka 
f^alediven 
SI Kitts 
Malawi 

Dama Gazelle 
f^onniksrob 
Indische Olifant 
Vissen V d Malediven 
Groene Meerkat 
Lelkraanvogel 

Antiqua+Barbados Koraalriffen 
Rusland 
Swaziland 
DDR. 
Vietnam 
Korea N 
Seychellen 

Ijsbeer 
Witte neushoorn 
Visotter 
Doek en Kuifgibbon 
Mandarijneend 
Reuzenschildpad 

Norfolk Island Norfolk parkiet 
Lamentijn 
Bruine Beer 
Lynx 
Bosolifant 
Doejons 

PapuaNieuw Guinea Vogelvlinder 
El Salvador Ocelot en Margay 

Orang Oetan 
St Vincent papagaai 
Natuurbescherming 
Zeevogels 
Kraagbeer 
Harpij 
Goudvink 
Bijeneter 
Walvissen 

Guernsey Leven in de zee bij Guernsey 
Falklands Konings Pinquin 
Kiribati Walvishaai en Reuzenrog 
Mozambique Konzi Hartebeest 

Brughagedis 
Vogels van Gibraltar 
Hartmann Berg zebra 
Bnlbeer 
Filippijnse Arend 

Togo 
Joegoslavië 
Portugal 
Gabon 
Vanuatu 

Indonesië 
St Vincent 
Liechtenstein 
Isle of Man 
Pakistan 
Guyana 
Azoren 
Oostenrijk 
Faeroer 

Nw Zeeland 
Gibraltar 
Namibië 
Bolivia 
Filippijnen 
Tristan da Cun Gough Waterhoen 

serie F.D.C, 
7,50 

11,00 
3,50 
5,00 

30,00 
5,00 
6,00 
9,00 

20,00 
22,50 

5,00 
6,00 
4,50 
1,00 
5,50 

42,50 
6,50 
3,00 

13,50 
14,00 
2,00 

18,00 
36,00 

7,50 
3,00 
6,00 

11,00 
40,00 

4,50 
26,00 
12,50 
6,00 
2,00 
5,00 
3,00 
5,50 
7,00 

17,50 
15,00 
9,00 
6,50 
6,50 

12,00 
6,50 

11,00 
9,00 

14,00 
3,00 
4,00 
4,00 
3,60 
5,50 
3,50 
1,50 
8,50 
5,50 
7,00 
6,00 
6,50 
3,50 
3,50 
8,50 
6,50 
7,50 
9,00 

7,00 
4,00 

10,00 
4,50 

30,00 
4,00 
5,50 

10,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
5,50 

7,00 
37,50 

4,00 
4,00 

10,00 
4,00 
8,00 
4,00 

32,50 
4,00 
9,00 
5,50 
4,00 
5,50 
4 00 
4,50 
4,00 
4,00 
3,00 
4,00 
4,00 
4,00 
7,00 
5,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
8,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,50 
1,50 
4 00 
5,50 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 

M.K. 

7,00 
4 50 

10,00 
5,50 

30,00 
10,00 
10,00 

5,50 
5,50 
5,00 

10,00 
5,50 

7,00 
13,00 
5,50 

10,00 
10,00 

8,00 
7,00 
9,00 
4,50 
7,00 

10,00 
4,00 

18,00 
7,00 

18,00 
5,50 
4,50 
3,00 
5,50 
4,50 
4,50 

10,00 
10,00 
5,50 

4,50 
7,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,50 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
2,00 
4 00 
7,00 
4,50 
4,50 
4,00 
4,50 
7,00 
5,50 
4,50 
4,00 
7,00 

991 
991 
992 
992 
992 
992 
992 
992 
992 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
993 
994 
994 
994 
994 
994 
994 
994 
994 
994 
994 
995 
995 
995 
995 
995 
995 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
996 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
997 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
998 
999 
999 
999 
999 
999 
999 
999 

omschrijving 
Monaco 
Malta 
N Antillen 
Ierland 
Burundi 
Br Ant Terr 
Ijsland 
Cuba 
Equador 

Griekse Landschildpad 
Trekkende roofvogels 
Witstaarthert 
Boommarter 
Serval 
Dieren in Zuidpoolgebiei i 6,50 
Giervalk 
BIJ Kolibn 
Dieren van Galapagos 

Br Indian Ocean Terr Kokosdief 
Finland 
San Menno 
Moldavië 
Samoa 
Bahrein 
Turkmenistan 
Alderney 
Rusland 
Uruguay 

Poolvos 
Vlinders van San Manne 
Esculaapslang 
Vliegende honden 
Zandgazelle 
Kaspische Zeehond 
Zeedieren rond Alderne' 6,00 
Siberische Tijger 
Grote Nandoe 

Cayman eiland Grote Cayman Papagaa 5,00 
Singapore Chinese Reiger 
Nw Zeeland Vogels v Nw Zeeland 
Palau Zeekrokodil 
Dom Republiek Solenodon 
Kirgistan 
Estland 
Sudan 
Laos 
Letland 
Zweden 
Aruba 
Azerbaidjan 
Macao 
Maleisië 
Oezbekistan 
Tokelau 
Wit Rusland 
Suriname 
Tonga 
Tsjechië 
Slovenië 
Aland 
Litouwen 
Tadzikistan 
Seychellen 
Armenië 
Vanuatu 

Sneeuwpanter 
Vliegende Eekhoorn 
Afr Wilde Ezel 
Maleise Beer 
De Relmuis 
Vogels V Scandinavië 
Holenuil 
Kaukasische Korhoen 
Chinees Schubdier 
De Nevelpanter 
Schroefhoorngeit 

Pacifistische Muskaat Duif 
Europeese Bever 
Kleine Tijgerkat 
Buitrug 
Knaagdieren 
Eur Moerasschildpad 
Oehoe 
Europeese Bison 
Manoel 
Paradijs vliegenvanger 
Wilde Geit 
Vliegende honden 

Pitcairn Landvogels eiland Henderson 3,50 
Indonesië Javaanse Neushoorn 
Eritrea Oost Afrikaanse Spiesboe 
Zambia Zwartwang Parkiet 
Gibraltar Rode Wouw 
Tchad Noord Afnk Struisvogel 
Nauru Reuzenvissen 
Cambodja Maleise Olifant 
Kazachstan Gevlekte Bunzing 
Zaïre Bonobo 
Bhutan Indische Wilde Hond 
Namibië Zwartvoet Pinguïn 
Marshall Zuidzee Wulp 
Belize Zwarte Brulaap 
Ross Vogels v Zuidpoolgebied 
Portugal Pyrineese Desman 
Senegal Afrikaanse Goudkat 
Micronesië Koraalvlinders 
Congo Angwatibo 
Guernsey Vlinders en Nachtvlinders 
Australië Australische Vogels 
Cyprus Cyprus Mouflon 
Mali Stekelvarken 
Z Afrika Walvisachtigen 
Ukraine Roodhalsgans 
Liberia Mangoes 
Niaufo'ou Blauwkap Ion 
Comores Coelacant 
Nouv Caledonie Kagoe 
Somalië Caracal 
Cuba 
Afghanistan 
Noord Korea 
Niger 
Groenland 
Kroatië 
Georgië 
Kirgystan 
Benin 

Cubaanse parkiet 
Urial 
Amoerluipaard 
Dorcas Gazelle 
Sneeuwuil 
Spitssnuitadder 
Nerts 
Steppenvos 
Pyton 

Tristan da Cunha Reuzenalbatros 
India Indische Leeuw 

serie F.D.C. M.K. jaar land 

4,50 
7,00 
6,50 
7,00 
9,00 

6,50 
3,00 
5,00 
7,50 
4,00 
2,00 
4,00 
7,00 
9,00 
4,00 

1,50 
2,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,50 
2,00 
4,50 
4,50 
2,00 
5,00 
3,00 
4,00 
6,00 
3,00 
3,00 
5,00 
1,50 
4,00 
10,00 
2,00 
3,00 
4,00 
1,50 
5,00 
3,00 
3,50 
2,50 

1,50 
5,00 
3,50 
5,00 
8,00 
3,00 
3,50 
4,00 
3,50 
2,50 
2,00 
1,50 
2,50 
6,00 
2,50 
2,50 
4,50 
3,00 
4,00 
3,00 
4,00 
4,00 
3,50 
2,00 
2,50 
7,50 
3,50 
2,00 
4,00 
4,00 
5,50 
3,50 
3,00 
4,50 
3,00 
4,00 
3,50 
6,00 
3,00 
3,50 

4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
7,00 
4,00 
4,00 
4,00 
5,50 
6,00 
4,50 
4,50 
3,00 
5,50 
5,00 
4,50 
4,00 
8,00 
4,00 
3,00 
4,50 
4,50 
5 50 
4,00 
4,50 
5,50 
4,50 
4,00 
4,00 
3,00 
4,00 
4,50 
4,50 
4,00 
4,50 
4,00 
4,50 
4,50 
5,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,50 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,50 
5,50 
4,00 
4,00 
4,50 
5,50 
4,00 
4,00 
5,50 
8,00 
8,00 
4,50 
5,50 
5,50 
4,00 
4,00 
4,50 
8,00 
4,00 
3,00 
5,50 
7,00 
7,00 
4,50 
4,00 
4,50 
8,00 
8,00 
4,50 
8,00 
4,50 
7,00 
5,50 
10 00 
8,00 
4,50 

4,50 
7,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
7,00 
4,00 
4,00 
4,50 
5,50 
5,50 
6,50 
5,50 
3,00 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
8,00 
5,50 
3,00 
7,00 
4,50 
8,00 
5,50 
5,50 
7,00 
5,50 
4,50 
4,50 
4,50 
5,50 
4,50 
5,50 
8,00 
4,50 
10,00 
10,00 
7,00 
5,50 
4,50 
7,00 
5,50 
7,00 
4,00 
5,50 
7,00 
10,00 

5,50 
5,50 
8,00 

8,00 
10,00 
8,00 
5,50 
5,50 

7,00 
4,50 
10,00 
10,00 
5,00 
10,00 
7,00 
10,00 
4,50 
10,00 
8,00 
8,00 
8,00 
5,50 
8,00 
4,50 
8,00 
5,50 
8,00 
5,00 
4,50 

...Als de mussen dood van het dak vallen.. 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

PB 37 
V1419 
V1439 
VI461 
VI487 
VI542/43 
VI579/80 

€8,50 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

VI628/29 
V1662/63 
V1702/05 
V1740/45 
V1788/07 
VI856/75 
V1931/50 

€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,00 
€6,50 

2001 
2002 
2003 
2004 
2004 
2005 
2005 

V2014/33 
V2115/34 
V2212/31 
V2296/05 
V2306/15 
V2371/80 
V2381/90 

€7,00 
€7,01 
€7,00 
€7,00 
€9,00 
€7,00 
€9,00 

"Mooi Nederland" 2005 
Complete set 10 blokjes € 49 ,50 
(Nijmegen en Nederland apart € 29,50) 

1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2004 
2004 

omschrijving 
Honkong Chinese witte dolfijn 
Alderney Slechtvalk 
België Reptielen en Amfibien 
Eritrea Rattenzwijn 
Israel Blanford Vos 
Tuvalu Zandhaai 
Isle of Man Zangvogels 
Guinee West afr Mangabey 
Mongolië Przewalskipaard 
Indonesië Komodovaraan 
Vietnam Sao La 
Wit Rusland Eurasiatische Lynx 
Nepal Dieren van Nepal 
St Lucia Landvogels 
Macedonië Keizer Arend 
Bermuda Stormvogel 
Ethiopië Grevy Zebra 
Swaziland Onbi en Klipspnnger 
Grenada Papegaaivissen 
Moldavië Kwartelkoning 
Brazilië Braz Papegaaien 
Br Indian Ocean Terr Zeesterren 
Armenië Kaukasus Eekhoorn 
Austr Antarctic Terr Zeeluipaard 
Eritrea Aardwolf 
Brunei Bulwers Fazant 
St Tome Warana 
Palestina Kraagtrap 
Beguia Lederschildpad 
Malta Zeepaardjes 
Solomon eilanden Witte Koeskoes 
Tadzikistan Moeraskat 
Guinee Bissau Afrikaanse buffel 
Christmas Eil Vogels van Christmas eil 
Oekraïne Luipaardslang 
Tsjechië Grote Blauwtjes 
Tokelau Pelagische Voshaai 
Argentinië Argentijnse hoefdieren 
Congo Oost Laagland Gorilla 
Falklands Pinguins 
Aitutaki Saffier Lori 
Mozambigue Savanne Olifant 
St Helena Potvis 
Niue Kleine Doopvontschelp 
South Georgië Grijskop Albatros 
Seychellen Seychellen Kikkers 
Penrhyn Maanvis 
Mauntius Mauritius Parkiet 
Iran Aziatisch Jachtluipaard 
Cyprus Paarse Hoefijzerneus 
Slowakije Europese Wilde Kat 
Cuba Ruitkrokodil 
Papua Nieuw Guinea Boomkangaroes 
Polen Visarend 
Malawi Roekoe 
Cayman Eilanden Indische Griend 
Guyana Groefsnaveltoekan 
Br Antarctic terr Blauwe Vinvis 
Bhutan Fazanten 
Servië Insecten 
Kroatië Purperreiger 
Afghanistan Himalaya Muskushert 
Lesotho Kaapse Ibis 
Rusland Veelvraat 

serie 
3,00 
4,50 
3,50 
2,50 
2,50 
2,00 
5,00 
3,00 
3,00 
2,00 
2,50 
2,00 
4,00 
2,50 
2,00 
2,00 
3,00 
2,50 
3,00 
6,00 
5,00 
4,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,00 
5,50 
6,00 
4,00 
2,00 
3,50 
4,00 
2,00 
3,50 
2,00 
3,00 
5,00 
3,00 
5,00 
5,00 
4,00 
5,00 
3,00 
3,00 
5,00 
2,00 
4,00 
2,00 
2,50 
3,00 
2,50 
2,50 
4,00 
2,00 
3,00 
2,00 
3,00 
5,50 
3,00 
2.50 
4,50 
6,00 
2.50 
2,00 

F.D.C. 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
5,00 
4,50 
5,00 

10,00 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,00 
7,00 
4,00 
5,50 
6,50 
5,50 
5,50 
4,50 
5,00 
4,00 
5,50 
5,50 
6,00 
5,50 
5,00 
5,00 
6,00 
3,50 
5,50 
4,50 
5,50 
7,00 
4,50 
7,00 
5,50 
5,50 
6,00 
5,00 
8,00 
5,00 
5,50 
5,50 
8,00 
5,50 
5,50 
5,00 
5,50 
8,00 
4,50 
5,00 
6,00 
5,00 
6,00 
5,00 
5,00 
8,00 
8,50 
5,00 
5,00 

M.K. 
4,50 
7,00 
4,00 
4,00 
5,50 
4,50 
5,00 
5,00 
4,00 

5,50 
5,50 
4,00 
4,00 
5,00 
7,00 
5,00 
4,00 
5,50 
6,50 
5,50 
5,50 
7,00 
5,00 
4,00 
4,50 
5,50 
7,00 

5,00 
5,00 
5,00 
3,50 
4,00 
5,50 
5,50 
5,00 

7,00 
8,00 
5,50 
6,00 

8,00 

5,60 

Prijs
wijziging 

voor
behouden 

Porto 
kosten niet 
inbegrepen 

INKOOP 

TAXATIE 

VERKOOP 

Wereld 
Nieuwtjes 

Dienst 

zijn juist Kerstzegels zo lekker voordelig 
Complete set van 21 Icerstvellen met 
21 X1 Euro Extra zomerkorting 

Postzegel en IVIuntenhandel 

"HOLLANDS GLORIE' 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Tel. 
Fax 
Bank 
Giro 

023 5477444 
023 5291605 
683112619 
4208936 

v a n € 1 4 0 - n u voor : €119,00 www.Dostzeaelhandel.com 
BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEIUSTEDE 

Jaargangen 

Aland 
Alderney 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Australië 
België 
Canada 
Duitsland 
Faroer 
Groenland 
Groot Brittannje 
Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest. 
Indonesië 
Isle Of Man 
Jersey 
Litouwen 
Luxemburg 
Malta 
Nederland Davo - basis 
Nederland Velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenrijk 
Suriname 
Tsjechië 
Tsjechië kib 
Uno New York 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Ver.Europa 
Vati kaan 
Zwitserland 

2004 2005 

29,00 
30,00 

125,00 
23,00 
25,00 
84,00 

110,00 
49,00 
75,00 
63,00 
61,00 

135,00 
48,00 

119,00 
99,00 
56,00 
89,00 
72,00 
29,00 
34,00 
80,00 
60,00 
77,00 
71,00 
85,00 

149,00 
29,00 
52,00 
26,00 
36,00 
35,00 

205,00 
55,00 
58,00 

35,00 
29,00 

113,00 
30,00 
34,00 
75,00 

122,00 
69,00 
92,00 
60,00 
77,00 

146,00 
57,00 
68,00 
58,00 
29,00 
93,00 
83,00 
25,00 
45,00 
75,00 
59,00 
69,00 
79,00 
75,00 

136,00 
30,00 
70,00 
25,00 
33,00 
38,00 

216,00 
59,00 
57,00 

Prijswijzigingen voorbehouden 

mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.Dostzeaelhandel.com
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FILATELIE: 'OFFICIAL 
PARTNER'VAN DE AIJP 

Op zaterdag 6 mei jl. werd 
tijdens een korte plechtig

heid in de Duitse stad 
Essen aan het maandblad 
Filatelie de oorkonde uit

gereikt, behorend bij het 
OJiciol Parttiership van de 
AIJP. Het document werd 
in ontvangst genomen 
door de voorzitter van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philate

he, de heer G.C. van Balen 
Blanken (rechts op de 
foto). Filatelie is met in

gang van I januari van dit 
jaar OJicia! Partner van de 
internationale vereniging 
van filatelistische journa

listen AIJP. Het Partnership 
houdt onder meer in dat 
Filatelie het AIJPlogo 

mag voeren en ook het 
predikaat Recommended by 
the AIJP in al zijn publica

ties mag vermelden. 
De oorkonde werd aan de 
heer Van Balen Blanken 
overhandigd door de 
voorzitter van de AIJP, 
Wolfgang Maassen (links 
op de foto), die bij deze 
taak terzijde werd gestaan 
door Jochen Stenzke 
(vicevoorzitter van de 
AIJP). 
Filatelie bevindt zich als 
Ogicial Partner in goed ge

zelschap; andere partners 
zijn het Duitse bondsblad 
philatelic, de Deutsche Brief

markenZeitung, de Schujei

zer BrieftnarkenZeitung, het 
Oostenrijkse bondsblad 
Briefmarke, Sie^erpost, de 
Deutsche BriefinarkenReuue 
en Miche! Rundschau. 

STICHTING 'STOP ZINLOOS GEWELD': UITGIFTE 
PERSOONLIJKE POSTZEGELS VOOR HET GOEDE DOEL 

Langzaam maar zeker 
komt de productie van 
persoonlijke postzegels 
'nieuwe stijl' op gang (zie 
ook de rubriek 'Verzamel

gebied Nederland' in dit 
nummer). 
Een van de sympathiekste 
exemplaren is wellicht 
het velletje, gewijd aan 
het werk van de stichting 

o 'Stop zinloos geweld' 
° in Den Haag. De zegels 
■̂  worden ten bate van het 
= goede doel verkocht en 
T. ze zijn niet echt goed

Ï ; koop, maar er wordt 
^ met de opbrengst van 
2 de velletjes veel nuttigs 
^ gedaan. De stichting geeft 

.   voorlichting, publiceert 
A I n boeken, runt projecten en 

organiseert evenementen 
 en dat allemaal met als 
doelstelling om een eind 
te maken aan zinloos 
geweld. Als u zegels wilt 

bestellen, dan kan dat via 
uJUJUJ.stopzinloosgeujeld.nl. 
Een velletje zegels kost 
13.95 euro; van dat 
bedrag komt 7 euro ten 
goede aan de stichting. 
Andere mogelijkheden 
om de zegels te bestel

len zijn per telefoon (bel 
tijdens kantooruren 070

3097097) of per email: 
jeflTey@stopzinloos5e1veId.nl 

VICTORIA CROSS IS 
150 JAAR OUD 

Veel postadministraties 
binnen het Britse Geme

nebest hebben aandacht 
besteed aan de 150ste 
verjaardag van Engelands 
hoogste onderscheiding 
voor moed: het Victoria 
Cross (VC). Een aantal lan

den hebben er al eerder 
postzegels aan gewijd 
(Guernsey, Jersey, Ca

nada). De onderscheiding 
dateert van 29 januari 
1856. De Britse koningin 
Victoria en haar gemaal 
Albert wensten tijdens 
de Krimoorlog (1854

1856) de mogelijkheid 
te hebben elke militair 
 ongeacht rang of stand 
 te onderscheiden 'als 
blijk van erkenning voor 
buitengewone moed 
en dapperheid, aan de 
dag gelegd tegenover de 
vijand'. De wet werkte 
terug tot 1854. Voor de 
bronzen medailles werd 

Lmlö: een Engelse VirtonaCrosszegcl, Midden, een zetjel uan Man met het " 
portret uan majoor Robert Henry Cain in Oosterbeek, Rechts: de Nederlandse 
zegel van 1 gulden met een afbeelding ran de Militaire Willemsorde. 

het materiaal gebruikt van 
buitgemaakte Chinese 
kanonnen, door de Rus

sen ingezet in de vesting 
Sebastopol (Krim). Tot 
nu toe werden 1.354 
militairen onderschei

den, waarvan drie voor 
de tweede keer. Tijdens 
de Slag om Arnhem in 
september 1944 werd 
majoor R.H. Cain on

derscheiden met het VC. 
Zijn compagnie was zes 
dagen afgesneden van het 
bataljon. In Oosterbeek 
wist hij diverse Duitse 
Tigertanks uit te scha

kelen (de postzegel toont 

dit tafereel). Bij Arnhem 
sneuvelde VCcirager John 
Grayburne. Onze hoogste 
dapperheidsonderschei

ding, de Militaire Wü

lemsorde, dateert van 30 
april 1815. De voornaam

ste eisen voor toekenning 
zijn: Moed, Beleid en 
Trouw. Na de Tiendaagse 
Veldtocht tegen België (2

12 augusms 1831) werden 
de Nederlandse deel

nemers onderscheiden 
met het Metalen Kruis, 
vervaardigd uit enkele 
bij Hasselt buitgemaakte 
Belgische kanonnen. 

G.A. GEERTS 

'ANTWERPENPUZZEL' IN BELGIENUMMER 
BLEEK BEHOORLIJK MOEILIJK TE ZIJN 

Dat er een aantal Belgi

sche gemeenten om de 
stad Antwerpen liggen, 
dat wisten de meeste in

zenders van de oplossing 
van onze 'Antwerpen

puzzel' (Filatelie van april 
jl.) wel. Maar dat er ook 
nog eens drie Nederland

se gemeenten thuishoren 
in het rijtje plaatsen dat 

we zochten, nee  dat wist 
alleen Marino Merder uit 
Adegem (B.). Hij krijgt 
dan ook de hoofdprijs: 
het gezochte Nederlandse 
Olympische blokje en 
verder de CD/ROM's 
met de jaargangen 2004 
en 2005 van Filatelie. 
Drie troostprijzen delen 
we verder nog uit: aan 

diegenen die op z'n 
minst één Nederlandse 
plaatsnaam in hun oplos

sing vermeldden. Ook zij 
krijgen de CD/ROM's. De 
gelukkigen zijn: Martien 
Rommc uit Rosmalen, W. 
van Schieueen uit Almere en 
A.G.J. Breuer uit Venlo. Alle 
winnaars gefeliciteerd. 
Dank aan puzzelbedenker 
Rene'Hillesum uit Roosen

daal, die alle inzendingen 
voor ons controleerde. 

FILAEDE: MODERN 
ONTMOET KLASSIEK 

OpFilaEde20o6(zie 
de Bondspagina's) was 
een opmerkelijke zegel 
te koop: een Persoon

lijke Postzegel die in een 
kleine oplage bij TPGPost 
was besteld. De zegel zou 
zo bijzonder niet zijn als 
niet in het tabje een au

thentieke perfin te vinden 
zou zijn geweest. Zulke 
perfins (de term staat 
voor perforated initials) 
werden vroeger wel aan

gebracht in postzegels die 
op kosten van een bedrijf 
waren aangeschaft. Door 
de zegels van een perfora

tie te voorzien wilde men 
voorkomen dat minder 
eerlijke personeelsleden 
ze voor privédoelein

den zouden gebruiken. 
Meestal bestonden de 
perfins uit een of meer 
letters die aangaven om 
welk bedrijf het ging, 
soms ook werden kleine 
symbooltjes gebruikt. 
In Ede waren dus persoon

lijke zegels te koop met 
een perfin. Die perfin 
 bestaande uit de letters 
'NBV' van Nationale Bank

ucreeni^ing  werd met de 
oorspronkelijke perfin

machine van de NBV uit 
Tiel aangebracht. Hoe 
moderne en klassieke 
filatelie elkaar soms op 
onverwachte wijze kun

nen ontmoeten! Dank aan 
Frans Herms uit Sittard, 
die ons een afbeelding 
van de zegel met de be

wuste perfin toestuurde. 

mailto:jeflTey@stopzinloos5e1veId.nl


TPGPOST KENT APPELS 
LAATSTE KUNSTJE 

Het klinkt wat oneerbie
dig, maar TPGPost heeft 
een mazzeltje aan het 
recente overlijden van de 
kunstenaar Karel Appel. 
Het blijkt namelijk dat 
het laatste werk dat de 
schilder heeft vervaar
digd, in opdracht van het 
postbedrijf is gemaakt. 
Appel werkte tot voor 
twee weken voor zijn 
overlijden aan het ont
werp van een postzegel 
van 39 cent, die op i 
september van dit jaar aan 
de loketten verkrijgbaar 
zal zijn. De zegel laat 
twee fantasiefiguurtjes 
zien die in elkaar grijpen. 
Volgens een woordvoer
der van TPGPost gaat het 
om een een 'eenvoudig 
en ontroerend ontwerp'. 
De postzegel begeleidt 
de expositie Kunst om te 
uersturen, die TPGPost 
samen met het museum 
Esther in het Paleis in Den 
Haag voorbereidt. 

Ook in ig88 verscheen een zê el met 
een loinstmerk van Karel Appel. 

RECENTE WIJZIGINGEN 
VERENIGINGSADRESSEN 

In januari jl. plaatsten we 
een complete lijst met 
adressen van verenigin
gen die bij 'Filatelie' zijn 
aangesloten; in febru
ari, maart, april en mei 
meldden we u een aantal 
mutaties. In de afgelo
pen maand werden de 
volgende wijzigingen in 
de lijst doorgevoerd: 

Alkmaar: 
NVPV, nieuw secretariaats
adres: K. Schokker, Jollen-
pad 3,1826 AT Alkmaar, 
telefoon 072-5626095, 
e-mail l<laasschokker(3) 
nupu-alkmaar.nl 

's-Hertogenbosch: 
's-Herto^enbossche Filate-
listenuereni^in^, nieuw 
secretariaatsadres; P.L.JVl. 
Teurlings, Commissaris 
Voorst tot Voorstlaan 7, 
5224 AC 's-Hertogen
bosch, telefoon 073-
6567680, e-mailadres 
email@teurlin5s-0nline.nl. 

In Filatelie van oktober 
wordt de volledige lijst 
weer gepubliceerd. 

SPAANE JUSTITIE ARRESTEERT MEDEWERKERS VAN 
AFINSA BIENES TANGIBLES EN FORUM FIUTÉLICO 

Op 9 mei jl. arresteerde 
de Spaanse politie negen 
medewerkers van twee 
Spaanse postzegelbedrij-
ven, op verdenking van 
grootschalige fraude. De 
bedrijven, AJïnsa Bienes 
Tangibles en Forum Filate'-
lico, zouden ca. 350 dui
zend beleggers (voor het 
merendeel gepensioneer
den) hebben bedrogen 
door een piramidespel op 
te zetten; het zou om een 
bedrag van enkele miljar
den euro's gaan. 
Potentiële klanten werd 
voorgehouden dat ze 
rendementen van tus
sen de 6 en 10 procent 
konden realiseren door 
te beleggen in zeldzame 
postzegels. De door de 
beleggers aangeschaft:e 
postzegelpakketten 
werden door de bedrijven 
in bewaring genomen. Na 
afloop van de contracten 
konden de beleggers de 
zegels definitiefin hun 
bezit krijgen of voor een 
nieuwe beleggingsperi
ode intekenen. Het lijkt er 
op dat de uitkeringen aan 
de vroegste deelnemers 
moesten worden gefinan
cierd door beleggers die 
later instapten. 
De juridische afwikkeling 
van de zaak lijkt inge
wikkeld te worden. Zo 
zouden de zegels die Afin-
sa en Forum in beheer 
hadden, voor een veel te 
hoge prijs gewaardeerd te 
zijn, soms tot het negen
voudige van de eigenlijke 
waarde. Verder is niet 
duidelijk of alle zegels die 

de bedrijven namens hun 
cliënten inkochten, nog 
steeds aanwezig zijn. Wel 
is bekend dat er omvang
rijke financiële transacties 
hebben plaatsgevonden 
tussen Afinsa en haar 
Amerikaanse dochter Es-
cala; wellicht gaat het hier 
om witwaspraktijken. In 
het huis van een van de 
gearresteerde medewer
kers werd een bedrag 
van tien miljoen euro in 
contanten aangetroffen. 
De zaak kan grote 
gevolgen hebben voor 
de filatelistische wereld. 
Meteen na het bekend 
worden van het schandaal 
zakte de koers van het 
Britse postzegelconcern 
Stanley Gibbons met 
twaalfprocent. 
De vraag is wat er gebeurt 
als het door Afinsa en 
Forum verzameld ma
teriaal - een gigantische 
partij die over een reeks 
van jaren werd ingekocht 
- plotseling op de markt 
zou worden gebracht. 
Een deel van de postze
gels die door Afinsa bij
een werden gebracht, is 
geleverd door de NVPH. 
De Nederlandse handela-
renorganisatie bemid
delde tussen zijn leden en 
het Spaanse bedrijf; via 
de NVPH gingen partijen 
die de leden inleverden 
naar Spanje. De NVPH 
betaalde haar leden na 
ontvangst van het geld, 
onder aftrek van een 
provisie. 

Zie ook pagina 416 van 
deze editie van Filatelie. 

VERENIGINGSBLADEN KUNNEN WEER STRIJDEN OM 
DE FIUTELIE BUDPRIJZEN! 

Ook dit jaar wordt 
weer gestreden om de 
Filatelie Verenigings-
bladprijzen. Het gaat 
om twee hoofdprijzen 
van 250 euro: één voor 
bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen 
en één voor publicaties 
van studiegroepen 
en gespecialiseerde 
verenigingen. Daarnaast 
zijn er nog twee extra 
prijzen 'in natura' ter 
beschikking gesteld 
door Uitgeverij Davo 
in Deventer en door 
TPGPost in Den Haag; 
deze prijzen hebben een 
minimale waarde van 
elk honderd euro. 
Verenigingen die willen 
deelnemen aan de Fila
telie Vereniäinflsbladprijzen 
van dit jaar kunnen een 
wedstrijdformulier aan
vragen bij de secretaris 
van de wedstrijd, drs. 
S.V f̂.D. Veenstra in Den 
Haag (adres; zie in de 
kolom hiernaast). 
Het formulier moet 
uiterlijk 15 juli 2006, 
samen met drie com

plete sets bladen, aan 
de secretaris worden 
teruggezonden. Bij deze 
bladensets gaat het om 
de nummers die in de 
periode tussen i juli 
2005 en 30 juni 2006 
zijn verschenen. 
Het adres waar het 
formulier kan worden 
aangevraagd luidt: 

Jury van de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen 
ter attentie van 
Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2506 VK 's-Gravenhage 

Verzoeken tot het 
toezenden van een 
deelnameformulier die 
na I juli 2006 bij de jury 
binnenkomen kunnen 
helaas niet meer in 
behandeling worden 
genomen. 
Zoals gezegd: uw in
zending (deelnamefor
mulier plus de bijbeho
rende bladensets) moet 
uiterlijk op 15 juli 2006 
ter post zijn bezorgd! 

Redactie Filatelie 

In totaal mjjhonderd euro aan geldprijzen is beschikbaar voor de twee 
bestejilatelistischc uereniflingsbladen van 2005/2006. 

H.P. VAN LENTEPRIJS OP BONDSDINER 
UITGEREIKT AAN NOORTJE KRIKHAAR 

Op zaterdag 22 april jl. 
werd in Ede de Algemene 
Ledenvergadering van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
gehouden, 's Avonds, aan 
het eind van de vergader-
dag, werd in De Reehorst 
in Ede het traditionele 
Bondsdiner gehouden. 
Op dat diner werd ook de 
H.P. van Lenteprijs uitge
reikt, een onderscheiding 
voor personen die zich 
voor de filatelie in de 
ruimste zin van het woord 
verdienstelijk hebben 
gemaakt. De heer G.C. uan 
Balen Blanken, voorzitter 
van de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
'Hollandia' (rechts op de 
foto) overhandigde de on
derscheiding aan Noortje 
Krikhaar uit Huizen. De 

heer Van Balen Blanken 
lichtte toe dat de prijs 
haar door 'Hollandia' is 
toegekend voor de vele 
filatelistische publicaties 
van haar hand. Noortje 
Krikhaar heeft een groot 
aantal filatelistische 
Thcmaboeken geschreven 

(uitgegeven door Davo in 
Deventer) en ze schreef 
verder teksten voor TPG
Post (zoals jaarboeken 
en prestigeboekjes). Ook 
maakte ze voor de website 
van het maandblad Filate
lie talloze berichten. Voor 
hetzelfde blad schreef 
Noortje Krikhaar ook een 
aantal thematisch ge
oriënteerde artikelen. 
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EEN HECHT STEL 
ZOMERPOSTZEGELS 

De Zomerzegels 2006 zijn ° 
verpakt in een cellofanen ~ 
zakje, dat aan de buiten- ^ 
zijden is dichtgesmolten. ^ 
Filatelielezer Arend Spijk- ^ 
man kreeg een zakje te i 
pakken waarin de velletjes < 
zó zijn verschoven, dat ze ^ 
werden 'meegesmolten'. 
Dat leverde niet alleen een d 1 | 
patroontje in de zegel-
randen op (zie pijl), maar 
zorgde er ook voor dat de 
twee blokjes hecht met 
elkaar verbonden raakten. 

mailto:email@teurlin5s-0nline.nl


mM&k 
24 MEI EN 2 JUNI: 
MOOI NEDERLAND 

In de afgelopen weken 
kwamen weer drie blokjes 
in de reeks 'Mooi Neder
land' uit. De gelukkige 
plaatsen waren ditmaal 
Woudrichem (24 mei), 
Enkhuizen en Schoonho
ven (beide 2 juni). 
Het gaat zoals altijd om 
blokjes met vijf zegels van 
39 cent, ontworpen door 
Ping-pong Design in Rot
terdam. 

Woudrichem 
De beeldbepalende ele
menten op het velletje van 
Woudrichem (de plaats 
kreeg 650 jaar geleden 
stadsrechten) zijn een 
zalm (een verwijzing naar 
de riviervisserij), Jacoba 
van Beieren (op de fiets, 
op weg naar haar huis, dat 
links op het postzegelvel 
staat), de Gevangenpoort, 
de Martinustoren, het 
vroegere raadhuis, de 
Waterstaatskerk en een 
korenmolen met Jan 
Claessen de trompetter. 

Enkhuizen 
Ditjaarishetösojaar 
geleden dat de oude 
Zuiderzeestad Enkhuizen 
stadsrechten kreeg. Op 
het 'Mooi Nederland'-vel-
letje is te zien hoe de stad 
in schepen op het water 
ligt, een artistieke vrijheid 
die het belang van het IJs-
selmeer voor Enkhuizen 
moet uitbeelden. Verder 
zien we een traditioneel 
houten huis, de Zuider-
toren (in een drijvende 
fles), specerijen die de 
VOC aanvoerde vanuit 'de 
Oost', de oude stads
poorten de Drommedaris 
en de Koepoort, enkele 
historische huizen en de 
toren van de Xaverius-
kerk. En er is meer: drie 
vrouwen oefenen in een 
bootje vol overgave voor 
het jaarlijkse smardap-
penfestival van Enkhui
zen. Achter een huis heeft 

De dnc onlangs verschenen velletjes 
uit de reeks 'Mooi Nederland'; links
boven het velletje van Woudrichem, 
rechts daarvan Enkhuizen en onder 

Schoonhoven. 

zich het nieuwsgierige 
Aagje van Enkhuizen 
verscholen; ze houdt 
alles scherp in de gaten. 
En natuurlijk ontbreekt 
de Enkhuizer Almanak 
uit 1595 niet. Een grapje 
zijn de drie haringen uit 
het stadswapen, die als 
schoonzwemsters uit het 
water steken. 

Schoonhoven 
De zilverstad Schoon
hoven kreeg 725 jaar 
geleden stadsrechten. Het 
historische stadje wordt 
op het velletje gedragen 
door de beeltenis in zilver 
van Jan van Henegouwen, 
heer van Beaumont en 
jongere broer van graaf 
Willem III van Holland 
en Zeeland. Zijn lange. 

golvende zilveren lokken, 
getooid met prachtige 
sieraden, uurwerken en 
andere voorwerpen, sym
boliseren het water van de 
nabijgelegen rivieren de 
Lek en de Zevender. 
Een grote klok kroont 
een historisch pand 
(een verwijzing naar het 
Nederlandse Goud, Zilver 
en Klokkenmuseum). Op 
de zilveren golven staan 
ook de Veerpoort uit 1601, 
een historische trapgevel, 
het laatgotische stadhuis 
en de toren van de Grote 
ofBartholomeuskerk 
uit de eerste helft van de 

veertiende eeuw. Verder 
torent boven dezelfde 
monumenten een kolos
sale zilveren lepel uit, 
waarin de watertoren 
wordt weerspiegeld. Dan 
nog een gevelbord met 
een groepje mannen en 
een werkman met een 
grote houten emmer met 
verf (in verband met de 
lakfabriek Hasco, die 
lange tijd in Schoonhoven 
was gevestigd). Op een 
afgelegen plek brandt 
een mysterieus vuur met 
een heksenhoed (in 1597 
werd de 70-jarige Marigje 
Arriens in Schoonhoven 

veroordeeld voor hekserij 
en terechtgesteld, de laat
ste heksenverbranding in 
Nederland). 

Zoals altijd zijn de vel
letjes weer uitsluitend ver
krijgbaar in de genoemde 
plaatsen en verder bij de 
CollectClub in Groningen 
en via vvww.tpgpost.nl. 
De einde van de geldig
heid van de zegels is nog 
niet bepaald. De zegels 
zijn gedrukt bij Joh. 
Enschedé in Haarlem. 
De oplage van elk van de 
drie velletjes is 110.000 
exemplaren. 

6 JUNI: DE KEUZE 
VAN NEDERLAND 

Eind vorig jaar nodigde 
TPGPost de Nederlan
ders uit om aan te geven 
wat ze het allerliefst op 
een postzegel afgebeeld 
wilden zien. Nou ja, aller
liefst: het publiek mocht 
kiezen uit 15 verschil
lende, van argumenten 
voorziene voorstellen. 
De uitslag is geruime tijd 
geleden bekend gemaakt 

= EMISSIEKALENDER 
^ JULI 2006 

^ 15 juli: 

| | | 2 Rembrandt; velletje met I 
postzegel van 5.75 euro. 
Rembrandts/amilie; velletje 
met tien postzegels van 
0.3g euro (vijfverschil-
lende zegelontwerpen). Een van de Rembrandtzegcls. 

en we weten nu ook hoe 
de zegels eruit zien: ze 
verschenen op 6 juni. Het 
gaat om een velletje van 
tien zegels van 39 cent. 
De onderwerpen zijn 
Eluis Presley (ter ere van de 
vijftigste verjaardag van 
zijn eerste Europese hit. 
Heartbreak Hotel); de Orde 
der Vrijmetselarij (250-jarig 
bestaan); Sesamstraat (30-
jarig bestaan); streeictalen 
(afgebeeld: de Friese, 
Twentse en Limburgse 
equivalenten van het 
woord 'moedertaal') en 
Max Havelaar (onder de 
noemer 'Nederlandse 
romanfiguren'). 
Het ontwerp van de 
zegels, die bij De La Rue 
Security Print in Engeland 
werden gedrukt, is van 
Anthon Beeke. De oplage 
is 650.000 velletjes. De 
geldigheid voor franke
ring is nog onbepaald. 
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Onze najaarsveiling zal plaatsvinden 
op 8 en 9 september a.s. 

Wij zoeken voor deze veil ing o.a.: 

Betere losse nummers Nederland en buitenland 
Verzamelingen, deelcollecties, dubbelen, voorraden 
Gespecialiseerde- en tentoonstellingsverzamelingen 

Munten en bankbiljetten 
Grote en kleine snuffelpartijen 

Op ons kantoor is taxatie altijd gratis, hoe groot uw verzameling ook is. 
Belt u ons voor een afspraak op 013 5800434. 

Uw inzending dient bij ons binnen te zijn uiterlijk vóór 1 juli a.s. 

Postzegelveiling Hoes 
Postadres Postbus 3106 5003 DC Tilburg 

Telefoon 013-5800434 Fax 013-5800435 Email info@pzv-hoes.nl 
Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken www pzv-hoes nl - Onze catalogus treft u daar ook aan 

Bescherm uw postzegels tegen brand . 
en profiteer nu van onze spectaculaire voor raadac t ie ! 

Als postzegelverzamelaar kiest u voor de 
mooiste en beste postzegels. Met een 
brandwerende kluis van Lips Brandkasten 
maakt u ook de beste keuze en beschermt 
u uw kostbare verzameling tegen brand. De 
beste keuze is nu bovendien zeer voordelig 
en direct uit voorraad leverbaar! 

Brandwerende kluis Doe 5 

•60 minuten brandwerend voor 
documenten NT fire 017 60P 

•waardeberging € 1 OOG,- Safe 1 
•cilinderslot 
•kleur parelwit 

[UPS] 
B R A N D K A S T E N 

Op = Op 

Voor meer informatie bel: (078) 639 43 43 of 
bezoek onze website: www.lipsbrandkasten.nl 

Doe 5 
Uitw afm H 671 X B 493 x D 515 (mm) 
Inw afm H 514 x B 344 x D 363 (mm) 
Gewicht 120 kg 
Volume 64 Itr 
Verkoopprijs € 455 - excl btw 

€ 395,- excl. btw* 
*€464 ind blwiranco huis geleveiti achter de eerste deur 

adres Merwedestraat 48 postcode 3313 CS postbus 600 3300 AP Dordrecht Nederland telefoon (078) 639 43 43 telefax (078) 639 43 45 e mail info@lipsbrandkasten nl 

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


SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziewon(a)xs4all.nI 
website: www.xs4all.nl/~dz1ewon/fiIa/druktech.htm 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 2 0 0 6 ; 
TWEEËNTWINTIG NIEUWE ZEGELS? 

Op I mei jl. verschenen 
nieuwe gepersonaliseerde 
zegels, dat wil zeggen: 
een aantal al 'ingevulde' 
zegels die laten zien hoe 
de door de gebruiker zelf 
te bestellen zegels er on
geveer uit kunnen zien. 

Anders dan de diverse 
sinds 2003 verschenen 
gepersonaliseerde zegels 
(waarbij het persoon
lijke element niet op de 
frankeerzegel zelf werd 
aangebracht, maar op 
een nietfrankeergeldig 
label ernaast) gaat het nu 
om een gewone frankeer
geldige zegel waarvan 
het kader vastligt, met 
de landsaanduiding 
Nederland en met een fran
keerwaarde van 39 cent. 
Binnen in dat kader kan 
een afbeelding worden 
geplaatst; de besteller 
moet daarvoor betalen 
en zelf een afbeelding 
aanleveren. De blokken 
van tien met een nog leeg 
kader worden bij TPG 
Cendris in de printer ge
legd; vanuit de computer 
worden de plaatjes er dan 
bij geprint. Technisch 

gezien gaat het bij deze 
echte gepersonaliseerde 
zegels dan ook om geheel 
andere zegels dan de 21 
verschillende zegels uit 
de drie blokken die op 
I mei zijn verschenen. 
BijdedoorTPGPostal 
'ingevulde'zegels zijn de 

I afbeeldingen en namen 
I van de voetbalspelers 

gewoon meegedrukt, dus 
tegelijk met het kader 
op de ofFsetpers van Joh. 
Enschedé in Haarlem. 

Betekent dit ook dat we 
er op I mei tweeentwintig 
nieuwe, verschillende 
zegels hebben bijgekre
gen (21 met een WK
voetballer en één met een 
variabele 'inhoud'?). Voor 
wie een basiscollectie 
Nederland bijhoudt zal 
dit helaasC?) gelden. 
Wie gespecialiseerd wil 
verzamelen kan trachten 
zoveel mogelijk verschil
lende zegels met een 'va
riabele inhoud' bij elkaar 
te krijgen, al zal waar
schijnlijk niemand naar 
compleetheid trachten te 
streven, want die bestaat 

I immers niet! 
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HANGBLOKJES MET 
VIJF BEATRIXZEGELS 

Nog steeds duiken er 
geïntegreerde Beatrix
hangblokjes met vijf 
zegels op met kenmerken 
die bij nader inzien al heel 
lang aanwezig moeten 
zijn geweest. 
Eind april 2006 werd 
een klein, donkerblauw 
stipje gevonden, rechts 
van de laatste 'D' van 
'Nederland' (vlak voor de 
tanding of soms erin) bij 
zegel 2 van het hang
blokje met vijf zegels van 
I euro (versie met het 
TPGPostlogo, nummer 
iHBL 22g). Inmiddels 

zijn bijna alle varianten 
vanaf 2003 met dit stipje 
gevonden! Bij de recente 
blokjes met zegels van i 
euro met het brede cijfer 
'2' in de drukvormaan
duiding 'W2' gaat dit ken
merk bijna steeds samen 
met de beschadigingen 
aan de slitplaat rond de 
hoeken van de zegels op 
de posities 2 en 4! 
De kenmerken 52 en 53 
werden al eerder, in het 
aprilnummer 2006 van Fi
latelie, vermeld. Voor alle 
kenmerken geldt dat ze 
vanaf het begin aanwezig 
waren, maar pas na bijna 
drie jaar voor het eerst 
werden opgemerkt! 

UITGIFTE NIEUWE 
AANGETEKENDZEGELS 

In maart 2006 doken 
nieuwe aangetekendze
gels op, die te herkennen 
zijn aan de vermelding 
'0206' rechts onder de 
plaats voor het poststem

pel op de zegel. De Truck 
& Tracenummers met '3S 
RRCA' lopen vermoede
lijk van 8000000 tot en 
met 9999999. Let ook op 
het voorkomen van een 
zwarte stip aan het begin 
van de barcode, het zoge
noemde 'mikpunt'. 

mlHIinillllli 
3S RRCft 8 Ï56075 

Geïntegreerd hangboekje Beatrix (5X i euro) met TPGPostIogo 

Nr. 
^ ^ ^ ^ m 

Eerste dag 
verkoop 

iHBL 022a " .06.2003 
iHBL022f 
iHBL022g ?'.I2.2004 
iHBL 022h 15.II.2005' 
 [kenmerk 52] 
 [kenmerk 53] 
[kenmerk 5 4 ] ^ ^ ^ 

Hechtpunten 
in hangoog 

Barcode Artikel Drukvorm

nummer nummer nummers 

+7414 223107 
8 WrWiWiWi 
8 W1W1W2W1 
geen (open) W1W1W2W1, 
geen (open) W1W1W2W1, 
donkerblauwe stip tussen zegel 2 en 4 
rood horizontaal krasje naast de hals op zegel 4 
donkerblauw stipje naast de laatste 'D' op zegel 2 

smalle '2' 
brede '2' 

3S RRCA 8356075 

http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/fiIa/druktech.htm


s(gsr SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN JUNI 2006 

Op 6 juni verschenen 
drie nieuwe Belgische 
postzegelemissies: 

Honderd jaar BOIC 
 Wereldiampioenschap 
Voetbal 
 Idyllisch Wallonië 

100 jaar BOIC 
Het honderdjarig bestaan 
van het Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comité' 
(BOIC) werd onder meer 
gevierd met de uitgifte 
van tien priorzegels 
(tweemaal vijf) van 
0.52 euro. Er is bij het 
ontwerpen van de zegel 
gespeeld met de letters 
van de afkortingen BOIC 
en COIB (Comité'Olympique 
et Interfe'de'rale Beige) en 
met de kleuren van de 
Belgische vlag. 
De zegels zijn ontworpen 
door de Belgische kunste
nares Clothilda OlyfF. 
Het Belgisch Olympisch 
Comité (de aanduiding 
'interfederale' wordt als 
politiek correcte om
schrijving pas gedurende 
de laatste vijfentwintig 
jaar gebruikt) werd op 18 
februari 1906 in het Brus
selse hotel Ravenstein 
opgericht; aan de wieg 
stonden onder anderen 
graaf IMaxime de Bousies, 
commandant Clément 
Lefébure, graaf Henri 
de BailletLatour, baron 
Edouard de Laveleye 
(voorzitter) en Cyriel van 
Overberghe (vicevoorzit
er). Laatstgenoemde gaf 
in 1908 de aanzet tot de 
oprichting van het Hoger 
Universitair Instituut voor 
Lichamelijke Opvoeding 
te Gent, de eerste or
ganisatie van zijn soort in 
Europa. Graaf de Baillet
Latour speelde een belang
rijke rol bij de organisatie 
van de Olympische Spelen 
(1924) in Antwerpen. 
De BOICzegels zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd op de tweede 
Goebelpers van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
De zegels hebben formaat 
3 (40.2 bij 27.6 mm) 
en perforatiemaat 11V2 
(scheerperforaat, 23 
tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). 
De korte zijde van de 
zegels vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
perforatie loopt in alle 

La Wallbnle idyllique  Idyllisch Wallonië 

_ _. t ]MU«W1. _ 
BELGIQUEBELGie 0 . » • BELCIËBELGIQUE 0.50 

De ujaardcn op de hier â ebeelde zegels u;ijken af 
van de waarden die m de tekst ujorden genoemd 
De m de tekst uermelde ujaardcn zijn de juiste 

' • ! • : f 

■ i 

. :1906 QQP 2006:1906 Q Q p 2006:1906 QQP 2006:1906 Q 5 ^ 2006:1906 OQf) 2006: 
S : OElGtEOElOIOOE 0.S0 : OEUlEOELCIiOE 0.90 : OEUlElEUmE 0.90 l ■ElOKiEUnOE OJO l lEUlEaElCIME 090 ; 

:1906 QQP 2006:1906 O Q P 2006:1906 O Q P 2006:1906 O Q P 2006:1906 O Q P 2006: 
5 : OEltlE OEIGIME 0,90 : OEUlE OEICIOOE 0,90 ; OEIOIE lElOltOE 0,90 ; OEIOIE OElOiOOE 0.90 : OEIOIE OEUIOOE 0,90 : 

iS Prior :i(3 Prior .IIB Prior .ÜH Prior lB Prior 

blokranden geheel door. 
Op de bovenrand van het 
blok is aan de rechter
zijde de productbarcode 
aangebracht. 

WK Voetbal 
Op 6 juni 20o6 verscheen 
een blok met een zegel 
van 1.30 euro zonder 
prior. De tekening van 
de zegel maakt deel uit 
van de tekening van 
het complete blok, dat 
een voetbal laat zien. 
Het blok en zegel zijn 
ontworpen door de 
Belgische kunstenares Els 
Vandevyvere, die al vaker 
sportzegels voor De Post 
heeft mogen maken. 
Het zegelformaat is 4 
(48.75 bij 38.15 mm); 
de perforatiemaat is ii'/i 

(28 tanden horizontaal, 
22 tanden verticaal), 
waarbij de lange zijde de 
cilinderomtrek vertegen
woordigt. De perforatie 
loopt in de blokrand niet 
door. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk vier blokken 
geplaatst (tweemaal twee, 
têtebêche ten opzichte 
van elkaar). 

Idyllisch Wallonië 
De emissie 'Idyllisch Wal
lonië' bestaat uit een blok 
met vijf priorzegels van 
0.52 euro. Een schriller 
contrast met de hiervoor 
behandelde, fantasieloos 
ontworpen emissies is 
haast niet denkbaar. De 
idylle wordt mogelijk 
gemaakt  niet alleen 

door de het onderwerp 
zelf maar vooral door de 
prachtige tekeningen van 
de aquarellist Sebtti Ra
chid, geboren in Marok
ko, maar woonachtig in 
België. Eerder tekende hij 
voor de Europahazegel 
van 2001. 
De zegels zijn in vier
kleuren rasterdiepdruk 
(aan de rol) uitgevoerd op 
een van de twee Goebel
persen van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
formaat is 3 (27.66 bij 
40.2 mm). De perforatie
maat is ii'/a (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal), waarbij de 
korte zijde de cilinderom
trek vertegenwoordigt. 
De perforatie loopt alleen 
in de linker en rechter

blokrand door. 
Op de drukcilinder zijn 
vermoedelijk vier blokken 
geplaatst (tweemaal twee, 
têtebêche ten opzichte 
van elkaar). 
De volgende dorpen zijn 
op de zegels afgebeeld: 
Deiflne' (gemeente o 
Aywaille, provincie ° 
Luik); Melm (gemeente "̂  
Jodoigne, provincie 'Z 
WaalsBrabant); Celles = 
(gemeente Houyet, pro ^ 
vincie Namen); Lompret S 
(gemeente Chimay, < 
provincie Henegouwen) = 
en Ny (gemeente Hotton, 
provincie Luxemburg). ffl 1 J 

Op de rechterrand van het 
blokje 'Idyllisch Wallonië' 
is de productbarcode 
aangebracht. 



SPAANS FILATELIESCHANDAAL: 
WAAR BLIJVEN UW COMMENTAREN? 

4li 

Op de voorpagina van de 
Spaanse krant El Pais van n 
mei jl las ik dat Aßnsa Bienes 
Tangibles en Forum Filatélico 
spookmaatschappijen cre
ëerden en m valse postzegels 
handelden, verderop m de krant 
werd dit ongekende schandaal 
over acht hele pagina's uitvoe
rig uit de doeken gedaan In 
de dagen erna volgden nieuwe 
feiten en droevige verhalen 
over beleggers, onder de titel 
De grootste oplichterij m de 
geschiedenis 
Het gaat om ca 350 000 slacht
offers en om bedrog met een 
omvang van ca 5 miljard euro' 
Een en ander heeft ook in de 
Nederlandse media de aan
dacht getrokken 
Wat zich in Spanje (en in 
mindere mate ook m Portu
gal) afspeelt, is nauwelijks te 
bevatten, duizenden mensen 
zijn uit pure wanhoop de straat 
opgegaan Complete families, 
maar ook hele dorpen zijn 
geruïneerd De persoonlijke 
drama's laten zich nauwelijks 
beschrijven Talrijke personen 
en instanties houden zich nu 
met de affaire bezig regerings
leiders, de centrale overheid, de 
overheden van de autonome 
deelstaten, het openbaar minis
terie, consumentenorganisa
ties, de verzekeraar Lloyd's (die 
vorig jaar de polis van Afinsa 
niet verlengde, na een analyse 
van haar experts), de Financial 
Times, de Londense beurs en 
met te vergeten de advocaten 
Het zwartepietenspel is ook al 
begonnen Voorlopig com
mentaar van beide partijen 'de 
bedrijven verkochten lucht', 
respectievelijk 'het openbaar 
minsterie belast met de vervol
ging bluft' 

De slachtoffers zijn geen verza
melaars, maar 'beleggers' aan 
wie op termijn een rendement 
van 8 procent op hun spaargeld 
in het vooruitzicht werci ge
steld Dat IS ongeveer drie keer 
zoveel als de normale rente die 
een Spaanse bank geeft De 
meesten weten nauwelijks wat 
postzegels zijn en van financiën 
nebben ze in het geheel geen 
verstand 
£/ Pais vermeldt ook de namen 
van twee Nederlandse bedrij 
ven in verband met witwasprak
tijken 
De werkwijze dateert van 
1980 De klant kocht zegels bij 
Afinsa en het die daar meestal 
m depot Het leek een goede 
handel, maar één dinglilopte 
met de zegels hadden met de 

Het Afinsa/Forumschandaal (zie 'Uit de wereld van 

de filatelie' in dit nummer] heeft de filatelististhe 

wereld  zeker die op het Iberisch schiereiland  op zijn 

grondvesten doen schudden. Hieronder een kritische 

reactie van een lezer van Filatelie. De redactie van 

Filatelie reageert op zijn brief op de pagina hiernaast. 

waarde die Afinsa er aan gaf, 
vaak bleken de zegels met eens 
te bestaan of waren ze vals 
Een voorbeeld volgens El Pais 
klanten kochten een collectie 
van elf Europazegels voor 1 502 
euro, uiteraard zonder een cata
logus te raadplegen Hadden ze 
dat wel gedaan, dan hadden ze 
kunnen vaststellen dat zelfs 39 
zegels van deze zelfde collectie 
slechts 210 euro noteren De 
bedrijfsfilosofie was de klant 
begrijpt er toch mets van mets 
van zegels en mets van geld 
De financiële deelname van de 
topfiguren m de betrokken be
drijven bedroeg met meer dan 
30 000 euro Hun verdiende 
honderden miljoenen zijn met 
belegd m postzegels maar in 
onroerend goed' 
De topman van Afinsa  een 
man van aanzien en bijzonder 
gerespecteerd' ■ had in een 
zuil m zijn peperdure chalet 
tien miljoen euro verstopt, m 
biljetten van 500 euro De grote 
vraag naar deze biljetten had 
tenslotte ook de aandacht van 
de plaatselijke banken getrok
ken 

Maar het gaat mij in feite om 
iets anders Echte filatelisten 
ziin natuurlijk verzamelaars 

fiobbyisten  en geen beleggers 
ZIJ die de hobby goed beoefe
nen weten dat Beleggen doe je 
op de beurs 
Ik herinner mij dat u enkele 
jaren geleden een bericht in 
Filatelie plaatste over Afinsa 
Het ging over de grote aan
kopen die dat bedrijf ook in 
Nederland deed (men wilde de 
Spaanse en Portugese postze
gelmarkt met ontwrichten ) 
De handel in ons land was 
daarover heel verheugd men 
raakte overschotten kwijt en de 
prijzen konden weer aantrek
ken De advertenties m Filatelie 
waarin postfrisse zegels te 
koop werden gevraagd kennen 
we allemaal Ik heb de redactie 
destijds naar aanleiding daar
van een briefje geschreven en 
daarin een vergelijking gemaakt 
met de aandelenleasepro

ducten die toentertijd opgeld 
deden Ik ontving een reactie en 
ik meen mij te herinneren dat 
de affaire de redactie geenszins 
verontrustte Ik heb daarna 
nooit meer iets over Afinsa m 
Filatelie gelezen 
Wat mij m het bijzonder 
treft IS dat het hier gaat om 
gerenommeerde bedrijven 
die lid zijn van nationale en 
internationale filatelistische 
(handelaren)organisaties Blijk
baar IS dat toch geen garantie 
voor betrouwbaarheicT hoewel 
daarop in het Filatelie niettemin 
regelmatig de nadruk wordt ge
legd als het om aankopen van 
zegels gaat Je kunt je afvragen 
of nu werkelijk niemand enige 
argwaan heeft gekoesterd en 
wat het zelfreinigend vermogen 
van dergelijke belangenorgani
saties IS 

Ik verzamel nu ruim zestig jaar 
postzegels en ben lid van enke
le verenigingen Ik verbaas mij 
nog geregeld over het feit dat 
met alleen beginners, maar ook 
gevorderde verzamelaars zegels 
aanschaffen van een dubieuze 
kwaliteit en tegen een veel te 
hoge pnjs Er is ontzettend veel 
rommel op de markt en daar 
IS de laatste jaren het internet
gebeuren bijgekomen Deze 
goedgelovige verzamelaars 
vallen vaak later, als zij moeten 
of willen verkopen, de schellen 
van de ogen Gerenommeerde 
veilinghouders zijn dan met 
geïnteresseerd, het verzamelge 
bied IS met interessant genoeg, 
de kwaliteit is matig of slecht, 
het aangebodene blijkt nauwe
lijks iets waard, enzovoort 
Wat mij van het hart moet  en 
dat IS m feite de kern van miin 
gehele betoog is dat ik vina 
dat u wat dit betreft te vaak de 
andere kant opkijkt Ik doel op 
het volgende u als blad voor 
Nederlandse postzegelverza
melaars zou naar mijn mening 
beter de belangen van de 
verzamelaars moeten beharti
gen en moeten wijzen op zaken 
die de filatelie geen goed doen 
Zie bijvoorbeeld de rommel 

die soms in het Filatelie wordt 
aangeboden, de postadmim
straties met uitgesloten, ook de 
Nederlandse met 
Het IS in dit verband teke 
nend dat de handel soms zélf 
 ik noem het veilinghuis Van 
Dieten  de vinger op de zere 
plek legt, zie de advertentie m 
Filatelie van mei j l , pagina 317) 
Ik verwijs ook naar sommige 
afleveringen NVPH onder de 
loep Enkele handelaren hebben 
het begrepen zonder verza
melaars geen handel' Maar 
waar blijven uw commentaren' 
Waarom worden die door 'de 
andere zijde' verwoord' 

Ik kom nog even terug op 
Afinsa Een zegsman van het 
bedrijf verklaart nota bene dat 
het schandaal slechts implica
ties zal hebben voor de filatelie 
in Spanje en Portugal Nu in 
deze landen het vertrouwen 
IS geschaad, is een prijsdaling 
met uitgesloten Hij stelt dat 
verzamelaars die tot op heden 
met de zeldzame, dus dure, 
exemplaren konden aanschaf 
fen, dat nu wel zullen kunnen 
doen' 
Wat te denken van zo'n reactie' 
Verzamelaars zijn met alleen 
kopers, maar toch ook wel 
eens verkopers' Michael Pitt
Payne, zegsman van de British 
Philatelic Society stelt dat het 
vertrouwen wel degelijk ook 
buiten deze landen is geschon
den De koers van het filate
hstisch handelsbedrijf Stanley 
Gibbons zakte met 12 procent 
op de beurs in Londen, die van 
Escala in de Verenigde Staten 
(voor tweederde in handen van 
Afinsa) met 80 procent Wat 
schieten we als verzamelaar 
daarmee op ' 
Een aantal personen in de 
handel heeft goud verdiend De 
kleine man zit met de gebakken 
peren Dit alles raakt toch in 
alle hevigheid de verzamelaars
belangen' 

Ik hoop dat u meer aandacht 
zult besteden aan de valkuilen 
die de postzegelhobby bedrei 
gen Leuke verhalen in Filatelie 
zijn aardig, maar er is helaas 
meer Nog meer bijdragen aan 
goede voorlichting lijkt mij 
belangrijk opdat meer mensen 
gaan verzamelen en er met mee 
ophouden wegens onaange
name ervaringen en gebrek aan 
vertrouwen 

H. Fielet 
Leidschendam 



FILATELIE ALS CONSUMENTENGIDS: 
WIL DE LEZER ERVOOR BETALEN? 

tiartverscheurende taterelen, vorige maand, m bponje 

en Portugal: nietsvermoedende beleggers (veelal mensen 

die een sappig appeltje voor de dorst opzij meenden te 

hebben weggelegd) komen erachter dat hun geld  onder 

andere belegd in postzegels  is verdampt. Had 'Filatelie' 

moeten waarschuwen? 

Dat zich op het Ibensch schier
eiland een drama heeft afge
speeld IS wel duidelijk Want ook 
al moeten we afwachten of de 
justitiële instanties in Spanje en 
Portugal de zaak tegen Afinsa en 
Forum rondknigen, dat er flink 
wat aan de knikker is, is wel ze
ker En dat al gedurende langere 
tijd, want ook al schreef Filatelie 
pas m 2003 over de 'inkoopactie' 
van Afinsa (over Forum Filatélico 
werd met gerept), de 'beleg
gmgsactiviteiten' van de twee 
betrokken firma's lijken zich over 
een penode van zeker 25 jaar uit 
te strekken 
Destijds, m het apninummer 
2003 van Filatelie, trokken we 
maar liefst twee pagina's uit om 
over de inkoopactie te berichten 
Onze insteek was erachter te 
komen hoe de actie was opge
zet, wie erbij betrokken waren en 
wie er voordeel, respectievelijk 
nadeel van zouden ondervinden 
Het resultaat was een vrij eufo
nsch artikel waarvan de onder 
toon was er zijn geen verliezers 
Stnkt genomen (gezien onze 
opdracht om de Nederlandse 
filatelist te bedienen) was dat 
ook zo De grootschalige actie 
 alleen al in Nederlana ging het 
in 'm eerste instantie' om een 
partij met een handelswaarde 
van twee miljoen euro'  was 
gunstig voor de verzamelaars, 
voor de handelaren en ook voor 
het maandblad Filatelie Want 
wat gebeurde er' Handelaren 
konden via hun brancheorgani
satie NVPH grote partijen van 
een bepaald soort matenaal 
(postfnsse zegels uit de 'moei
lijke penode' van na de Tweede 
Wereldoorlog en dito matenaal 
op het thema 'Verenigd Europa') 
tegen relatief hoge pnjzen aan 
Afinsa verkopen Voorwaarde 
was dat het matenaal van on
benspelijke kwaliteit was en dat 
de jaargangen met uitzondering 
van langlopende frankeersenes 
compleet waren Lang met elke 
handelaar kon aan die laatste 
voonwaarde voldoen, er ontstond 
druk handelsverkeer bij handela
ren onderling In Filatelie werden 
grote annonces geplaatst 
waann matenaal te koop werd 
gevraagd, tegen prijzen die met 
elke editie van Filatelie hoger 
leken te worden 
Handel blij, verzamelaars blij. 
Filatelie blii en ook de NVPH 
blij, want die organisatie kon een 
commissie (5% van de omzet) in 
rekening brengen Tot zover het 
artikel m Filatelie van apnl 2003, 
waarmee met gezegd wil zijn dat 
de twee pagina's die we aan het 

onderwerp wijdden met nog veel 
meer 'achtergrond' verschaf
ten De heer Fiolet schreef de 
redactie destijds een brief, die we 
helaas, net als ons antwoord aan 
hem, niet meer kunnen terug
vinden De exacte tekst van ons 
antwoord kunnen we hier dus 
met reproduceren, maar er zal 
ongetwijfeld gewag zijn gemaakt 
van het aspect'alleen maar win
naars' In het licht van de recente 
ontwikkelingen klinkt dat wrang, 
maar wat had de redactie dan 
moeten doen' 
De heer Fiolet meent  en dat is 
zijn goed recht  dat Filatelie op 
de belangen van de verzame
laars beter moet behartigen 
We komen nu op een punt 
waarover bij veel lezers van ons 
blad een misverstand bestaat, 
namelijk dat Filatelie een soort 
Consumentengids voor de filate
lie is Dat IS niet zo hetpnmaire 
doel van ons blad is schrijven 
over het verzamelen van (wat 
iets anders is dan beleden in) 
postzegels Wat de heer Fiolet 
voorstelt  een redactionele for
mule waann ook plaats is voor 
waarschuwingen tegen 'rommel' 
die de in Filatelie adverterende 
handelaren en PTT's aan de 
man/vrouw trachten te brengen 
 gaat veel verder 
Nu IS 'rommel' een begrip dat 
met iedere verzamelaar op de
zelfde wijze zal interpreteren Zo 
zijn er heel veel lezers (ingezon 
den bneven bewijzen het) die 
eerstedagenveloppen, postzegel 
mapjes of de 'MooiNederland'
velletjes als 'rommel' beschou
wen Het vreemde is dat er ook 
verzamelaars zijn (ingezonden 
brieven bewijzen het ook in dit 
geval) die vinden dat Filatelie 
veel te weinig over diezelfde 
fdc's, mapjes en blokjes schrijft 
Wat voor de een 'rommel' is, 
IS voor een ander kennelijk een 
product dat het verzamelen al
leszins waard is 
Als de heer Fiolet échte rom
mel bedoelt (dus spul waarvan 
iedereen het er over eens is dat 
de verkoop ervan neerkomt op 
oplichting) dan vindt hij het 
bestuur van de stichting die ons 

blad uitgeeft aan zijn zijde In de 
vergadenngen van dat bestuur 
wordt  weliswaar met iedere 
maand, maar toch wel geregeld 
 gesproken over het beleid waar 
het de advertenties in Filatelie 
betreft: In het verleden heeft de 
toenmalige advertentieacquisi 
teur van Filatelie bijvoorbeeld de 
opdracht gekregen, annonces 
waann facsimiles (particulier 
vervaardigde kopieën van dure 
zegels) worden aangeboden, 
categorisch te weigeren Soms 
gaat het wel eens fout, zoals in 
Filatelie van mei j l , waarin een 
'restaurateur' van postzegels de 
kans kreeg zijn diensten aan te 
bieden In dit geval kreeg ons 
advertentiebureau ■ helaas dus 
achteraf de instructie, zulke an
nonces voortaan te weigeren 
De redactie is ervan overtuigd 
dat  mochten er ooit adver
tenties ter plaatsing worden 
aangeboden die lezers trachten 
te lokken voor het beleggen in 
postzegels  het bestuur even
eens krachtig zal ingnjpen Als 
eerstverantwoordelijke voor het 
advertentiebeleid van ons blad 
ziet het bestuur voor zichzelf de 
uiterst belangrijke taak wegge
legd om de advertentiepagina's 
zo 'schoon' mogelijk te houden 
Dat veel (zo met bijna al het) 
materiaal dat m onze kolommen 
commercieel wordt aangeboden 
nooit de prijs zal opbrengen die 
het bij aanschaf kostte, daarvan 
willen we geen geheim maken 
Dat hóeft ook met, want het 
merendeel van de Nederlandse 
verzamelaars weet donders goed 
dat er bij verkoop verlies geleden 
zal woraen Datzelfde meren
deel zit daar echter met mee, 
want het redeneert  volgens 
ons terecht dat er maar weinig 
vnjetijdsbestedingen zijn die na 
beëindiging nog iets van hun 
investeringen in financiële vorm 
restitueren 

De heer Fiolet vindt dat Filatelie 
'met de andere kant moet op
kijken' en 'de belangen van de 
verzamelaars beter moet behar
tigen' Dat klinkt sympathiek, 
maar is het ook realistisch' De 
'beleggers' in Spanje en Portugal 

zouden er met gebaat bij zijn 
geweest, want we mogen aan
nemen dat de inhoud van ons 
blad met tot hen komt als ze 
al Nederlands kunnen lezen 
Bovendien gaat het bij deze 
groep gedupeerden met om ver
zamelaars, maar om mensen die 
dachten profijtelijk in postzegels 
te kunnen beleggen (een idee 
dat u op de redactiepagina's van 
Filatelie met bevestigd zult zien) 
Als Filatelie zich inderdaad tot 
taak zou stellen de gevaren die 
de filatelist bedreigen stelsel
matig naar voren te brengen 
 inclusief waarschuwingen voor 
'rommel' die handelaren en 
postadmmistraties op filatelisten 
loslaten  wat zijn daarvan dan 
de gevolgen' 
In de eerste plaats zou Filatelie 
zich in dat geval moeten verzeke
ren van jundische bijstand De 
door ons aangevallen partijen 
zouden zich immers al snel 
in hun 'goede naam en eer' 
aangetast kunnen voelen De 
redactie beschikt in ieder geval 
met over de juiste expertise 
In de tweede plaats moeten 
we er dan van uitgaan dat het 
aantal advertentiepagina's in 
ons blad zal teruglopen Want 
wie adverteert er in een blad dat 
'adverteerderonvnendelijk' is ' 
Misschien is dit argument voor 
de heer Fiolet (en voor een deel 
van onze lezers) met valide, je 
kunt toch ook een blad zonder 
advertenties maken' De redactie 
zou tegen zo'n constructie 
met opzien, maar wijst er op 
dat uit een recent gehouden 
lezersonderzoek blijkt dat een 
flink deel van onze abonnees 
advertentiepagina's beschouw/t 
als 'informatie' en met zozeer als 
'commercie' 
Maar een blad zonder adver
tenties hetkèn We tekenen 
daarbij wel aan dat het wegval
len van de advertenties in ons 
blad consequenties zal hebben 
voor de abonnementspnjs van 
Filatelie, die gaat dan zeker een 
aantal malen 'over de kop', met 
onvoorspelbare gevolgen voor 
ons abonneebestand 
WIJ kiezen echter liever voor 
de huidige situatie, waann de 
adverteerders ons blad (en dus 
de abonnees) in zekere zin 
meefinancieren Als de lezers 
van Filatelie dan hun gezond 
verstand gebruiken bij het con
sumeren van de commerciële 
boodschappen in ons blad, is er 
volgens ons mets aan de hand 

Aad Knikman 
hoofdredacteur Filatelie 
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BELGIË 

Gratis briefltaarten [2] 
Van lezer E. Vcrbeeck uit 
België kreeg ik belang
rijke aanvullingen op 
mijn lijstje van de gratis 
briefkaarten uit 2005. Be
halve 'België danst' (3X), 
'Made in Belgium' (2x) en 
'Doe het voor mij (en voor 
jou): stop metroken' (2x) 
zijn de volgende kaarten 
bekend: 
- 'Belgische vlag' (alleen 
NL en F, dus geen Duits
talige zoals ik in april 
meldde); 
- 'I love Belgium' met een 
hartvormige bonbon op 
de plaats van het hartje 
(NL en F); 
- 'I love Belgium' met 
twee mosselschelpen op 
de plaats van het hartje 
(NL en F); 
- 'I love Belgium' met een 
hartvormig tennisracket 
op de plaats van het hartje 
(NL en F); 
- een voorgeadresseerde 
kaart waarmee men ko
ning Albert II geluk kon 

wensen met het 175-jarig 
bestaan van België. Deze 
kaart is aan de adres-
zijde tweetalig (F/NL) 
uitgevoerd en heefi: op de 
beeldzijde een drietalige 
tekst (F/NL/D):'Sire, Ter 
gelegenheid van het 175 
jarig bestaan van ons land 
en uw II jarig koning
schap wensen wij Uwe 
Majesteit een uitstekende 
Nationale Feestdag toe. 
Leve België, leve de 
Koning'. 
Alle kaarten uit deze 
opsomming hebben in 
de rechterbovenhoek een 
aanduiding waaruit blijkt 
dat ze op 21 juli 2005 
(de Nationale Feestdag) 
ongefrankeerd verzonden 
mochten worden. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Nieuw uit Australië: een 
boekje met briefkaarten. 
Het boekje sluit aan bij de 
emissie 'Inheemse dieren' 
en het werd uitgebracht 
op 2 meijl. Nadere de

tails heb ik nog niet. 

De 8-urige werkdag 
is een verworvenheid 
waarvoor de arbeiders
beweging hard heeft 
moeten vechten. In 
Australië begon de strijd 
al in 1856, waar bouw
vakkers die werkten aan 
universiteitsgebouwen m 
Melbourne de volgende 
slagzin gebruikten: '8 uur 
werk, 8 uur rust en 8 uur 
ontspanning'. Zij kregen 
uiteindelijk hun zin en 
omstreeks 1880 werd de 
achturige werkdag op 
veel plaatsen in Austra
lië gevierd met marsen, 
waarin de 'drie achten' 
meegedragen werden op 
vaandels en spandoeken. 
Ter gelegenheid van de 
150-jarige herdenking 
werd op ig april 2006 
een voorgefrankeerde 
envelop uitgebracht met 
een nominale waarde van 
50 cent. 

Duitsland 
Nog niet eerder ge

meld: een PlusBrief met 
zegelbeeld 55 c. 'Eduard 
Mörike'. Deze venster
envelop in formaat DL is 
vorig jaar verschenen en 
was bestemd voor zake
lijke klanten. Mmimum-
afname 1000 stuks. 

Van de PlusBrief met zegel
beeld 55 c 'Herinwijding 
van de Frauenkirche' kan 
ik een vensterenvelop in 
formaat DL laten zien die 
met 15 cent bijfrankering 
verstuurd werd naar 
Nederland. 

Nieuwe postwaardestuk-
ken met zegelbeelden 
uit de reeks permanente 
frankeerzegels 'Bloe
men': 
- 25 eurocent 'Kaasjes-
kruid' op een DL-ven-
sterenvelop met typogra
fische voorafstempeling 
Brie^entrum 50 / Entgelt 
bezahlt 00.00.0-18. Of met 
deze zegelafdruk het port 
geheel of gedeeltelijk 
betaald is, blijft de vraag; 
- 90 eurocent 'Narcis' op 

een mailing van Deutsche 
Post Philatelie met typogra
fische voorafstempeling 
02.01.06, formaat DL met 
venster; 
-145 eurocent 'Zwaard
lelie' op een mailing van 
Deutsche Post Philatelie met 
typografische vooraf
stempeling 30.01 06, 
formaat C5; 
-145 eurocent 'Zwaard
lelie' op een mailing van 
Deutsche Post Philatelie met 
typografische voorafstem
peling-6.-3.06, formaat 
12,5 X23 cm. 

Het zegelbeeld 145+55 c. 
'WK Voetbal' is gebruikt 
op een mailing van 
Deutsche Post Philatelie met 
typografische voorafstem
peling 27.02.06, formaat 
C4 met venster. 

Op de postzegelbeurs 
in Essen (4-6 mei 2006) 
werd een briefkaart ten 
doop gehouden met in 
het zegelbeeld (45+20 c.) 
en als illustratie links
onder foto's van Duitse 



vlaggen en de lichtmast 
uit een voetbalstadion. 
Op dezelfde beurs werd 
een envelop gepresen
teerd ter gelegenheid van 
50 jaar Duitse Jeugdfi-
latelie. Zegelbeeld 55 c. 
'Lente'. 

Finland 
Verzamelaars van post-
waardestukken zijn er 
over het algemeen niet 
gek op, maar voorgefran
keerde Finse maximum-
kaarten horen strikt 
genomen wel tot ons 
verzamelgebied. Op 4 mei 
2006 zijn weer vier van 
die kaarten uitgebracht, 
bij de postzegelemissie 
'Katten'. De kaarten zijn 
genummerd 73-76 en 
worden per set verkocht 
voor 5 euro. Ze zijn 
geschikt voor verzending 
over de gehele wereld. 

Hongarije 
De Hongaarse priority-
envelop die ik in april 
beschreef, is bedoeld voor 
binnenlands gebruik. 
Maar af en toe iaat ook 
de Hongaarse post een 
steekje vallen; ik toon u 
een exemplaar dat zonder 
bijfrankering verstuurd 
werd naar Arnhem, in 
april 2006. 

Rusland 
Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A' 
en bloemen: 
- Verjaardagswens 
(besteldatum achterzijde 
18-10-2005); 
- Groeten (18-10-2005); 
- Dag van de Overwinning 
9 mei (05-12-2005). 

Enveloppen groot for
maat met zegelbeeld 'A': 
- Slagschip 'Keizerin 
Catharina de Grote' 
(besteldatum achterzijde 
02-09-2005); 
- Filmregisseur J.A. 
Protasanow 1881-1945 
(20-09-2005); 
- Vice-admiraal W.A. Kor-
nilow (17-10-2005); 
- Schrijfster A.L. Barto 
1906-1981 (01-11-2005); 
- Beeld van St-Nicolaas in 
Jeisk (08-11-2005); 
- Beeld van St-Nicolaas in 
Anadyr (08-11-2005); 
- K.J. Sergeitschuk 100 
jaar (14-11-2005). 

Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
5,60 r: 
- Dichter JVl. Dshalil 1906-
1944, omgekomen in 
Duits concentratiekamp 
(uitgiftedatum 18 januari 
2006); 
- Filmregisseur A.A. 

Rou 1906-1973 (9 maart 
2006). 
Briefkaarten met bijzon
der zegelbeeld 4.15 r.: 
- Vice-admiraal W.A. 
Kornilow 1806-1854 
(uitgiftedatum 18 januari 
2006); 
- Maarschalk A.C. Ba-
badshanjan 1906-1977 (18 
januari 2006); 
- Schrijver A.T. Awert-
schenko 1881-1925 (26 
januari 2006); 
- Schrijver N.S. Leskow 
1831-1895 (27 februari 
2006). 

VN (New York) 
De posttarieven van de 
VN zijn gekoppeld aan 
die van de gasdanden. 
Dus toen de Amerikaan
se tarieven in januari 
verhoogd werden, ging 
de VN-postadministratie 
in New York daarin mee. 
Drie bestaande post-
waardestukken werden 
voorzien van een bijdruk 
om aan het nieuwe tarief 
te komen: 
- Het luchtpostblad van 
70 cent (2001) is opge
waardeerd naar 75 cent; 
- De voorgefrankeerde 
standaardenvelop van 37 
cent (2003) is opgewaar
deerd naar 39 cent 
- De voorgefrankeerde 

envelop (grootformaat) 
uit 2003 is eveneens op
gewaardeerd van 37 cent 
naar 39 cent. 
Deze postwaardestukken 
worden geleverd sinds 9 
januari 2006. 

Zwitserland 
Kasperli is voor de Zwit
serse jeugd een begrip: de 
avonturen van de pop zijn 
al sinds eind jaren '60 te 
horen op grammofoon
plaat en CD. Op 9 mei 
2006 zijn twee voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten uitgebracht met 
afbeeldingen van enkele 
hoofdpersonen uit die 
avonturen. Zegelbeelden 
'Heks' en 'Prinses', beide 
met een nominale waarde 
van 100 (rappen). Rechts 
naast het zegelbeeld is 
een matrixcode aange
bracht, vermoedelijk ten 
behoeve van het sorteer-
proces. De kaarten kosten 
1.40 f per stuk, desge
wenst voorzien van het 
eerstedagstempel. 

In veel Europese landen 
is de voorgefrankeerde 
envelop weer helemaal 
terug. Zo ook in Zwit
serland, waar sinds eind 
2000 geregeld nieuwe 
enveloppen uitgebracht 

worden - niet uitsluitend 
voor verzamelaars, maar 
vooral voor 'normale' 
postgebruikers. Op 
7 maart 2006 zijn de 
nieuwste enveloppen ver
schenen, met als thema 
'Postbode'. Hetzegel-
beeld voor de categorie 
'A' (i f) toont afbeel
dingen van een vrouwe
lijke postbode en van een 
post-scooter, dat voor 
de categorie 'B' (0.85 f) 
heeft afbeeldingen van 
een mannelijke postbode 
en een handkar. Rechts 
naast het zegelbeeld is 
een grijs vierkant afge
drukt, links ervan staat 
een barcode ten behoeve 
van van de sortering. In 
de linkerbovenhoek van 
de enveloppen is ook 
nog een productbarcode 
aangebracht. De envelop
pen zijn verkrijgbaar in 
de volgende uitvoeringen: 
C6 zonder venster, C5 
met en zonder venster en 
DL met en zonder venster. 

Ter gelegenheid van 100 
jaar postvervoer per bus 
werden op 7 maart 2006 
drie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten uitge
bracht. Mooi materiaal 
voor verzamelaars op het 
gebied van (post)vervoer. 

419 
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BKD WAARSCHUWT: VALSE STEMPELS 
OP POSTZEGELS IN RONDZENDINGEN 

Service-afdeling 
f A A Informatie over de Service-
1 1 / I l afdeling wordt verstrekt door het 
" * " » Bondsbureau in Utreciit. 

Besteliingen; via iiet Bondsbureau, 
Postbanicrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij liet Bondsbureau 

Onlangs ontving de Bond 
een brief van een rond-
zendcommissaris, waarin 
deze zijn ervaringen met 
een inzender vertelde. 
Deze briefis door het 
Bondsbestuur aan de 
Bondskeuringsdienst 
(BKD) ter iiand gesteld 
voor verdere behande
ling. De bewuste inzender 
had boekjes met zegels 
ingezonden, waarvan er 
vele voorzien waren van 
een afdruk van een vals 
stempel. Bij navraag bleek 
dat de inzender van de 
betreffende boelqes de 
zegels zelf had gestem
peld met dit stempel, 
dat hij ergens had laten 
maken. Zijn verklaring 
luidde: 'Gestempelde 
zegels van de desbetref
fende landen kom je zo 
weinig tegen...'. In totaal 
ging het om honderden 
zegels, maar volgens de 
bewuste inzender was 
dit helemaal niet zo uit
zonderlijk 'want er waren 
veel meer zegels met valse 
stempels in circulatie, im
mers, anderen stempelen 
ook wel eens'. Dit laatste 
klopt, want er zijn meer 
van dergelijke praktijken 
bekend. De producten die 
er het resultaat van zijn, 
worden ook veel op locale 

ruilbeurzen en op websi
tes aangeboden. Helaas 
zijn er nog teveel (vooral 
beginnende en onervaren) 
verzamelaars, die zulk 
materiaal aanschaffen. 
Juist daardoor kunnen 
deze malafide aanbieders 
voortdurend gemakke
lijk geld verdienen (zie 
ook Filatelie van mei jL, 
rubriek 'Vervalsingen 
herkennen'). 
Nog steeds geldt het 
spreekwoord 'kennis is 
macht'; anders gesteld: 
wie zich goed informeert, 
wordt niet zo vlug bij de 
neus genomen. 
De BKD wil hiermee 
waarschuwen tegen 
dergelijke praktijken 
en rondzendleiders 
oproepen de aangeboden 
boekjes goed te contro
leren. Indien u dergelijke 
zaken aantreft, stelt de 
Bond het op prijs hierover 
een bericht te ontvangen; 
het adres van de BKD 
vindt u in de colofon 
op deze pagina's. Wij 
zullen hier dan melding 
van maken, zodat ook 
anderen gewaarschuwd 
kunnen worden. Boven
dien willen wij u op deze 
plaats wijzen op artikel 
10 uit het model voor het 
reglement voor het rond-

JAN BALKESTËIN BENOEMD TOT RIDDER 
IN DE ORDER VAN ORANJE NASSAU 

De thans 79-jarige Jan 
Balkestein uit Heeze werd 
benoemd tot ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 
Velen kennen hem van 
bestuurlijke zaken. Hij 
was onder andere oud-
wethouder Openbare 
Werken, oud-gemeente-
raadslid en als oud-voor-
zitter van de Hockeyclub 
Heeze. Hij was als hoog
leraar verbonden aan de 
Technische Hogeschool 
in Eindhoven (1968-1987) 
en sinds 2000 docent 
MBO aan de Rooi Pannen 
(school voor horeca, han
del, toerisme en recreatie) 
in Tilburg en Eindhoven. 
In de filatelie was Jan be
kend als voorzitter van de 
NBFV (1989-1994), waar
van hij thans erevoorzitter 
is. Maar hij kwam al in 
1985 in het Bondsbestuur 

als commissaris Filate
listische Vorming en van 
1986 tot en met 1988 als 
commissaris Juryzaken. 

Hij was een van de pro
motors van de éénkader 
inzendingen. Wij felicite
ren de heer Balkestein van 
harte met zijn koninklijke 
onderscheiding. 

zendverkeer/rondzend-
dienst, dat is opgenomen 
in hoofdstuk 101.25 van 
het Vademecum. Dit 
stelt: 'De inzender wordt 
geacht overtuigd te zijn 
van de echtheid van de 
aangeboden postzegels/ 
poststukken en de daar 
op voorkomende afstem
pelingen, tenzij hij deze 
als vervalsing aanbiedt, 
in welk geval dit duidelijk 
moet zijn aangegeven. Bij 
het aantreffen van valse of 
vervalste stukken worden 
deze door de rondzend-
commissaris uitgeno
men. De inzender wordt 
hiervan op de hoogte 
gesteld. In het boekje 
wordt in het betreffende 
vakje een stempelafdruk 
geplaatst, luidende: uitge
nomen ingevolge art.... 
regl. rondz.". In overleg 
met de inzender wordt 
het uitgenomen stuk aan 
een keuring door de BKD 

onderworpen. De kosten 
daarvan komen voor re
kening van de vereniging, 
als het stuk echt blijkt 
te zijn; is het stuk vals, 
dan zijn de kosten voor 
rekening van de inzender 
en wordt het door de BKD 
als zodanig gemerkt. 
Tenslotte wordt met de 
inzender overleg gevoerd, 
met het doel het stuk ter 
beschikking te stellen van 
een falsificatenverzame-
ling.' 
Alle rondzendcommis-
sarissen hebben dus 
voldoende mogelijkhe
den om in te grijpen als 
zich problemen met een 
inzender voordoen, wan
neer ze een artikel met 
een dergelijke strekking 
zoals in genoemd art. 
10, in hun voorwaarden 
voor het rondzendver-
keer opnemen. Dit wordt 
door de Bond met klem 
aangeraden. 

JOS STROOM VERRAST 
MET COSTERUSMEDAIUE 

Mede in verband met de 
publicatie van het artikel 
over het Vulcanus-stem-
pel in De Postzak nummer 
200 van december 2005 
en voor zijn vele andere 
publicaties ontving de 
heerJ.M.A.G. Stroom uit 
's-Gravenhage uit handen 
van de voorzitter van de 
NBFV de Costerusme-
daille. De uitreiking vond 
plaats op zaterdag 22 
april 2006 in Ede, tijdens 
de algemene vergade
ring van de NBFV. Het 
Vulcanus-stempel is bij 
velen beter bekend als het 

zogenoemde 'brandstem-
pel' dat begin vorige eeuw 
te 's-Gravenhage werd 
gebruikt. Het diepgaande 
onderzoek naar het 
gebruik van dit stempel 
werd mede gedaan door 
de heer Guus Franssen. 

PIET VAN DIJK: UD ORDE 
VAN ORANJE NASSAU 

Op maandagavond 20 
maart 2006 werden aan 
de heer Piet van Dijk de 
versierselen behorende bij 
het lidmaatschap van de 
Orde van Oranje Nassau 
uitgereikt door burge
meester J.J. van Doorne 
in Capelle aan den IJssel. 
Dat gebeurde tijdens de 
jaarvergadering van de 
Filatelistenvereniging 
IJssel- en Lekstreek. De 
heer Van Dijk ontving de 
onderscheiding voor zijn 
vele activiteiten op het 
gebied van de filatelie. In 
1962 heeft hij het initiatief 
genomen tot de oprich

ting van de Postzegel
vereniging Philatelica, 
waarvan hij thans ere
voorzitter is. Vanaf 1979 
is hij verbonden aan de 
Filatelistenvereniging IJs
sel- en Lekstreek. In 1992 
werd hij voorzitter van de 
Stichting Pro Filatelie en 
vanaf 1997 actief Hd van 
de Philatelistenclub Rot
terdam. 
Piet van Dijk is onder 
meer bekend van het 
mede organiseren van 
landelijke en internatio
nale postzegelbeurzen, 
zoals in Liechtenstein. 
Wij feliciteren de heer Van 
Dijk van harte met zijn 
koninklijke onderschei
ding. 

http://www.nbfv.nl
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EEN BIJZONDER GESLAAGDE TENTOONSTELLING: 
FILA-EDE 2006 IN 'DE PEPPELAAR', EDE 

Op vrijdag 21 april 2006 
opende de tentoonstelling 
Fila-Ede 2006 haar deuren 
in 'De Peppelaar' in Ede. 
Het betrof een tentoon
stelling in de categorieën 
2 en 3 ter gelegenheid van 
het zestigjarig bestaan 
van de afdeling Ede van 
De Globe. Het aantal 
bezoekers benaderde 
de duizend, een aantal 
waarop de organisatie 
van het evenement trots 
kan zijn. 
De jury beoordeelde in 
totaal 106 inzendingen, 
waarvan 36 in categorie 3 
en 28 in categorie 2. Ver
der waren er maar liefst 
42 éénkader inzendingen. 
Van deze 42 stuks waren 

12 inzendingen voor de 
eerste maal aanwezig; die 
dongen mee naar de Bert 
Langhorst Prijs. 
De jury kwam tot de vol
gende bekroningen: 

Categorie 2: 
g goud, 7 groot vermeil, 6 
vermeil, 5 groot zilver en 
I zilver. 
Categorie 3: 
9 goud, 5 groot vermeil, 
5 vermeil, 9 groot zilver, 
3 zilver en 5 verzilverd 
brons. 
Eenkader: 
II diamant, 21 robijn en 
10 smaragd. 

De hoogste bekroning 
in categorie 2 ging naar 

de inzending Middeleeuws 
drieluik (open klasse) van 
mevrouu; J.L. van Strien-
Vcurtjes. De inzending 
werd gewaardeerd met 
91 punten. Als tweede 
eindigde een Belgische 
inzending: Inge Bauwens 
liet de bezoekers kennis 
maken met A magic dream 
called Circus, een prachtig 
voorbeeld van een thema
tische inzending, gewaar
deerd met 90 punten. 
In categorie 3 werd de 
hoogste bekroning toege
kend aan de thematische 
inzending George Enescu, 
rumänischer Komponist 
van de heer G.J. Berber, 
gewaardeerd met 88 
punten. 
De Bert Langhorst 
prijs, bestemd voor een 
inzender die voor het 
eerst deelnam met een 
éénkaderinzending en 
nooit eerder in de concur-
rentieklasse inzond, werd 
toegekend aan de heer 
C.L.J. Kaper voor zijn in
zending Digitale Jranlcerin^ 
in Nederland. 
De afdeling Ede van De 
Globe kan terugzien op 
een voor de bezoekers, 
de deelnemers en de 
tentoonstellingsorgani
satie op een zeer geslaagd 
weekend. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
BIEDT UITKOMST 

Dat de bibliotheek van de 
NBFV zijn bestaansrecht 
meer dan waard is bewijst 
het volgende. Bij het 
doorzoeken van een par
tijtje postzegels en andere 
zegels uit Groot-Brittan-
nië in een doos die al ja
renlang op zolder stond, 
stuitte een verzamelaar op 
een aantal insteekbladen 
met uitknipsels van rode 
zegels. Sommige van 
deze uitknipsels bevatten 
naast de rode afdrukken 
ook opgeplakte belasting
zegels van Zuid-Afrika. 
Deze rode zegels, zoge
noemde revenues, trokken 
de aandacht omdat hierbij 
hoge' waarden voorkwa

men, tot wel 50 pond per 
afdruk! De afdrukken 
waren in het papier van 
een soort formulieren 
(fragmenten met S/E en 
dergelijke) aangebracht 
in reliëf, met een datum 
en de afbeelding van het 
gehelmde hoofd van Bri
tannia. Raadpleging van 
enkele catalogi, waaron
der de Stanley Gibbons, 
bracht geen uitkomst. Tot 
een aanbieder van derge
lijke zegels op eBay een 
aanknopingspunt gaf de 

catalogus van Barefoot. 
Deze catalogus was be
schikbaar in de Bondsbi
bliotheek in Baarn. Maar 
ook hierin kwamen de 
afdrukken niet voor, wel 
een aanwijzing, dat in 
de Verenigde Staten een 
catalogus was verschenen 
met de titel The Impressed 
Duty Stamps ojGreat Britain 
uit iggS. Deze catalogus 
was ook in de Bondsbibli
otheek aanwezig en bij in
zage bleek, dat alle vragen 
omtrent de revenues, voor 
het grootste deel konden 
worden beantwoord! In 
de catalogus werden op 
375 pagina's alle tot dan 
toe verschenen waarden 
afgebeeld en beschreven. 
Het bleek, dat er meer 
dan 10.000 verschil
lende modellen bestaan 
met meer dan 100.000 
verschillende combi
natiemogelijkheden op 

het gebied van waarden, 
plaatnummers en -letters, 
coderingen en data. Ook 
bleek, dat de laagste 
waarde i penny was en de 
hoogste waarde één mil
joen pond (voor het eerste 
gebruikt op 23 juli 1986 
door het hoofdkantoor in 
Londen)! Ŵ at eerst een 
handvol onherkenbare en 
ondefinieerbare uitknip
sels van revenues waren, 
werd nu aan de hand 
van de catalogus een 
openbaring. De revenues 
konden nu heel eenvou
dig worden gerangschikt 
naar gebruik (S/E bleek 
Stock Exchange te zijn, de 
effectenbeurs), maar ook 
andersoortige belas
tingen, gebruikt in het 
hoofdkantoor te Londen 
(Somerset House) of op 
de bijkantoren in Londen 
en andere grote plaat
sen in Engeland, Wales 

PIM VAN DEN BOLD 
WERD GERIDDERD 

Op vrijdag 28 april 2006 
werd de heer W.E.J. van 
den Bold uit Kesteren op 
slinkse wijze uitgenodigd 
om een vergadering bij 
te wonen in het prach
tige Kasteel Wijenburg 
te Echteld. De tot dan 
toe niets vermoedende 
heer Van den Bold werd 
daar ontvangen door 
de burgemeester van de 
gemeente Neder-Betuwe. 
Toen pas drong het tot 
hem door dat hij dit jaar 
tot de enkele duizenden 
vrijwilligers behoorde die 
voor hun inzet beloond 
zouden worden met een 
koninklijke onderschei
ding. 

De burgemeester, ir 
A.P. Heldema, speldde 
de versierselen, beho
rende bij onderscheiding 
Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau op, onder 
het toeziend oog van de 
echtgenote en dochters 
van de gedecoreerde. De 
heer Heldema zei in een 
toelichting dat de heer 
Van den Bold niet voor 
niets een autoriteit wordt 
genoemd op het gebied 
van de filatelie en in het 
bijzonder de thematische 
filatelie. De kersverse 
ridder werd hiermee 
beloond voor zijn zeer 
grote inzet, die door de 
inspiratie die deze inzet 
anderen verschaft - ook 
ver buiten de grenzen 
- niet alleen nationale 
uitstraling heeft, maar 
ook internationaal gezien 
van groot belang is. 
Verder zei de burge
meester dat wel blijkt dat 
filatelisten geen stoffige 

mensen zijn: hij verwees 
naar de andere maat
schappelijke inspannin
gen van de heer Van den 
Bold, onder meer zijn 
werk voor de bibliotheek, 
het dorpshuis te Kesteren 
en het bestuurslidmaat-
schap van de Studiekring 
Biologische Landbouw. 
Bij de uitreiking van de 
koninklijke onderschei
ding waren, behalve de 
voorzitter van de NBFV, 
enkele vertegenwoordi
gers van de Nederlandse 
Vereniging voor The
matische Filatelie en de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie aanwezig. 
Wij feliciteren de heer Van 
den Bold van harte met 
de toekenning van deze 
koninklijke onderschei
ding. 

BONDSBUREAU 
GAAT EVEN DICHT 

Het Bondsbureau is in de 
vakantieperiode niet altijd 
bezet. Wij hopen op uw 
begrip daarvoor en wen
sen u een fijne vakantie. 
Het Bondsbureau is 
gesloten op vrijdag 16, 23 
en 30 juni en de week van 
10 juh tot en met 14 juli 
2006. 

en Schotland. Kleine 
kenmerken, zoals de 
afbeelding van een roos 
(voor Engeland) of een 
distel (voor Schotland), in 
combinatie met een letter 
of nummer, de datum en 
de waarde, konden zo 
opeens structuur brengen 
in een 'ondoorzichtige' 
verzameling afdrukken. 
Gezien het grote aantal 
modellen en combinaties 
is het samenstellen van 
een complete verzameling 
een vrijwel onmogelijke 
opgave. Maar door de 
kenmerken is specialisa
tie beslist mogelijk. Zelf 
is deze verzamelaar zich 
gaan toeleggen op twee 
aspecten van de revenues 
van Groot-Brittannië: een 
verzameling afdrukken 
met betrekking tot het 

bijkantoor Edinburgh 
(Schotland) waarbij de 
distel in het model lei
draad is en de transactie
formulieren van de Stock 
Exchange, specifiek met 
betrekking tot de goud
mijnen in Zuid Afrika. 

Dankzij de Bondsbeblio- .<= 
theek is de verzamelaar ^ 
nu een verzamelgebied '=̂  
rijker geworden en is zijn = 
handvol nietszeggende ^ 
uitknipsels met waarde- ^ 
afdrukken een 'verhaal' i 
geworden. Advies: komt 5 
u ook vreemde zaken i:̂  
tegen in uw verzameling? 
Komt u er niet uit van flj 1 
wat het is of waarom het 
is uitgegeven, c.q. voor 
welk doel? Raadpleeg dan 
de Bondsbibliotheek in 
Baarn! 



DE LA RUE DUNSTABLE DRUKT ZIJN 
EERSTE NEDERLANDSE EMISSIE 

Bijna twee eeuwen oude Engels bedrijf blijft bij de tijd 
D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

Op 6 juni verscheen een blokje met vijf verschillende 

zegels op het thema 'Keuze van Nederland'. Het gaat om 

eerste zegels die door de Engelse drukkerij De La Rue 

zijn vervaardigd nadat de oorspronkelijke drukkerij van 

dit bedrijf in Byfleet werd gesloten. De auteur van de nu 

volgende bijdrage greep dit feit aan om naar Engeland te 

gaan en een kijkje te nemen in de drukkerij. 

Bankbiljet van Gucmsei/ met een portret uan dcjon^c Thomas de la Ruc; een uenuijzing naar 
De La Rue's actiuiteiten als postzegcldruklcer ontbreekt niet (zie rechtsbouen op het bankbiljet). 

Het leek me een goede aanlei
ding om te vragen of ik druk
kerij De La Rue eens van binnen 
mocht bekijken: het feit dat het 
velletje 'Keuze van Nederland' 
bij dit bedrijfvan de persen zou 
lopen. Het ging immers om 
de eerste Nederlandse emissie 
die De La Rue voor TPCPost 
drukte nadat het bedrijf de 
drukkerij in Byfleet (het oude 
House ofQuesta) had gesloten 
en zijn activiteiten voortzette in 
Dunstable. Dankzij de medewer
king van TPGPost en De La Rue 
kon ik samen met Ferdi Sieben 
(TPGPost) en Anthon Beeke (de 
ontwerper van de te drukken 
postzegels) een rondgang door 
de postzegeldrukkerij maKen, er 
de nieuwe Nederlandse zegels 
gedrukt zien worden en een 
aantal vragen stellen. 

genoegen met 'kruimels' die 
de grote broers lieten liggen: ze 
druKten zegels van Britse Geme
nebest in offset, in opdracht van 
agentschappen zols de Crown 
Agents en IC PC/Lehmann. Het 
ging onder ander om Format 
International john Waddington 
ofKirkstall, House ofQuesta 
en Walsall Security Printing. Ze 
dwongen de gevestigde druk
kerijen om ook ofFsetdruk in hun 
dienstenpakket op te nemen, 
maar de grote broers slaagden 
er maar gedeeltelijk in de markt 
te behouden. Aan het begin van 
de jaren '80 waren zowel De La 
Rue als Bradbury Wilkinson als 
postzegeldrukkers vrijwel uitge
speeld. Bradbury Wilkinson, dat 
een onderdeel was van de Ame
rican Banknote Company, werd in 
1986 verkocht aan De La Rue. In 
1984 fuseerdenJo/7(i Waddington 
en House ofQuesta; ze gingen 
onder de laatste naam door. 
Maatgevend voor hun belang als 
postzegeldrukker is dan of ze al 
dan niet in aanmerking komen 
voor het drukken van postzegels 
van het Verenigd Koninkrijk. 
Harrison and Sons, House of 
Questa en Walsall Security Prin-

t/ngzijn nu de huisdrukkers van 
Royal Mail geworden, met joh. 
Enschedé in Haarlem als een 
goede vierde! 

En dan, vanaf 1997, begint De La 
Rue - destijds vooral belangrijk 
als drukker van bankbiljetten 
- aan een opmars. Men begint 
met het opkopen van postze
gelconcurrenten. Eerst wordt 
Harrison and Sons overgenomen, 
daarna, in 2002, House ofQuesta 
(dat sinds 1996 deel uitmaakte 
van het Canadese MDC). Het 
machinepark van Harrison bleek 
te verouderd te zijn; de postze
gels werden gedrukt in Byfleet, 
bij House ofQuesta, dat niet 
lang daarvoor uit het centrum 
van Londen was verhuisd. Maar 
ook de drukkerij van House of 
Questa in Bvfleet wordt gesloten 
en het drukken van postzegels 
wordt geconcentreerd bij de 
drukkerij in Dunstable, waar ook 
de nog bruikbare machines van 
voorheen House ofQuesta naar 
toe gaan. 
En nu, in 2006, zijn er in Enge
land nog maar twee zegeldruk
kerijen over: Walsall Security 
Printing en De La Rue\ 

De La Rue's geschiedenis 
Im8i3 begint Thomas de la Rue 
een drukkerij op Guernsey ten 
behoeve van de krant La Miroir 
Politique. De overstap naar het 
vasteland, naar Londen, wordt 
gemaakt in 1821. In 1853 krijgt 

Een geschilderd portret uan Thomas de la 
Rue (1795-1866) op latere leejtijd. 

het bedrijf zijn eerste opdracht 
voor het drukken van fiscale 
zegels voor de Engelse belasting
dienst. Twee jaar later mag Tho
mas de la Rue postzegels voor 
het Verenigd Koninkrijken India 
drukken. Later, in 1860 komt 
daar het drukken van bankbiljet
ten (voor Mauritius) bij. Engelse 
bankbiljetten komen pas in 1914 
aan de orde. De onderneming 
van Thomas de la Rue is dan 
nog steeds een familiebedrijf 
In 1923 stapt de familie De 
La Rue er uit, maar pas in 1958 
verdwijnt de 'T' uit de naam en 
wordt net De La Rue Company 
Ltd. Het drukken van 
bankbiljetten is in de loop van de 
tijd steeds belangrijker gewor
den. Zo laat China laat vanaf 
1930 en tot aan de machtsover
name van Mao zijn bankbiljet
ten bij De La Rue drukken. In 
1961 neemt het bedrijf Woter/ow^ 
and Sons - drukker van zowel 
postzgels als bankbiljetten - over 
en drie jaar later opent De La 
Rue een nieuwe bankbiljetten-
drukkerij in Gateshead. In 1965 
wordt samenwerking gezocht 
met Cualtiero Ciori, specialist 
in hetdruktechnisch beveili-

De Engelse postzegeldrukkerijen 
Van de over de gehele wereld 
actieve postzegeldrukkerijen wa
ren er ooit een groot aantal van 
Engelse oorsprong. Aanvankelijk 
waren deze bedrijven vooral 
bekend door het drukken van 
zegels in boekdruk of plaatdruk 
voor het Verenigd Koninkrijk 
en gebieden van het Britse 
Gemenebest [Perkins Bacon, De 
La Rue, Watenow and Sons, Brad
bury and Wilkinson). Aan het eind 
van de jaren '20 van de vorige 
eeuw kwam Harrison and Sons 
met het rasterdiepdruk procédé 
op de proppen. Eerder had dit 
bedrijf al postzegels gedrukt in 
boekdruk. Samen met de Neder
landse Rotogravure Maatschap
pij uit Leiden - de plaats waar 
de drukkers van Harrison hun 
rasterdiepdrukopleiding kregen 
- werden zegel van Egypte (1923) 
in rasterdiepdruk vervaardigd. 
Aan het eind van de jaren '50 

^ was Perkins Bacon als postze-
° geldrukkerij geheel verdwenen; 
_ werd Waterlow and Sons in 
^ 1961 opgeslokt door De La Rue. 
^ Zowel De La Rue als Waterlow 
3 and Sons hadden al sinds voor 
r de Tweede Wereldoorlog vesti-
zi gingen in Dunstable, een plaats 

J ^ die zo'n zestig kilometer ten 

«A noordwesten van Londen ligt, 
i in de buurt van de luchthaven 

Luton. 
Omstreeks 1970 begaf een 
aantal kleinere drukkerijen zich 
op de postzegelmarkt; ze namen 



gen van bankbiljetten en in de 
filatelie vooral bekend door het 
meerkleurenplaatdrukprocédé 
van Giori. Elders in de wereld 
worden ook drukkerijen opgezet, 
voornamelijk voor het druk

ken van bankbiljetten: Pakistan 
(1949), Nigeria (1963), Singa

pore en Hongkong. De drukkerij 
in Karachi gaat ook de meeste 
Pakistaanse zegels drukken. Als 
in 1986 ook Bradbury Wilkinson 
overgenomen wordt is het 
met de postzegels zo goed als 
gedaan. In 1995 neemt De La 
Rue de Portals Croup Pic over, 
een belangrijke producent van 
bankbiljettenpapierop katoenba

sis. In 2003 neemt De La Rue de 
drukkerij van de Bank of England 
over en wordt met de bank een 
contract van zeven jaar gesloten 
voor het drukken van de Engelse 
bankbiljetten. 
De La Rue Ciori S.A. wordt per 30 
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DE LA ftUE & CO'S 

"PFEOMATIC" 
PLAYING CARDS 

m^^ 
SERIES C 

THOMAS DE U RUE t CO. 
LtMtTlU, 

LONDON, 
 ■TIMI, H l T^IFI i n 

Tot 1969 wa% de productie uan speelkaarten 
een belangrijke actiuiteit uan De La Ruc. 

mei 2001 afgestoten; het bedrijf 
gaat naar de Duitse drukper

senfabrikant Koenig Bauer, dat 
verder gaat als KBACiori S.A. 
(de afkorting KBA staat voor 
Koenig Bauer, Albert). 
Een andere belangrijke activiteit 
van het De La Rueconcern was 
de productie van speelkaarten. 
Deze branche wercj in 1969 ech

ter overgedaan aan John Wad

dington ofKirkstail. De jarenlange 

(inmiddels al weer afgestoten) 
activiteiten van De La Rue op net 
gebied van formica, laminaten, 
boilers en cvapparatuur zal ik in 
dit kader maar niet behandelen. 
Het hoofdkantoor van De La Rue 
Security Print is al jarenlang in 
het Engelse Basingstoke (Hamp

shire) gevestigd, waar tot aan de 
recente overname van Harrison 
en Questa ook de postzegels 
werden gedrukt. 

De La Rue als postzegeldrukkerij 
Postzegels werden in de ne

gentiende eeuw aanvankelijk in 
plaatdruk ven/aardigd  denk aan 
de Nederlandse emisse van 1852 
 maar al gauw stapte men over 
op het goedkopere boekdruk

procédé. Plaatdruk werd alleen 
ingezet voor de hogere waarden 
of voor ambitieuze, commerciële 
postzegeluitgiften (Labuan vanaf 
1879, Tasmanië, Tonga, e.d.1. 
Behalve de eerder genoemcJe 
zegeluitgiften voor Engeland en 
India, drukte Thomas de la Rue 
onder andere zegels voor de Ge

confedereerde Staten van Ame

rika (1862) en daarna, ook in 
de negentiende eeuw, nog voor 
Italië, Portugal, Uruguay, België, 
Egypte en Siam (18871894). In 
1910 ging het contract voor lang

lopende Engelse postzegels over 
naar Harrison and Sons. Dankzij 
de Croivn Agents bleef De La Rue 
toch nog in de running voor het 
drukken van postzegels voor het 
Britse Gemenebest. 
De in de jaren '20 voor postze

geldruk snel opkomende druk

procédés met een fotografische 
voorbereiding  offset en raster

diepdruk  zijn door Thomas de 
la Rue en later De La Rue maar 
incidenteel gebruikt. Offset werd 
meestal ingezet in combinatie 
met en als achtergrond van ze

gels in plaatdruk. Wat rasterdiep

druk betreft was de concurrentie 
van Waterlow and Sons, maar 
vooral die van Harrison and Sons 
te groot. Soms werden echter 
toch ook emissies in ofl^setdruk 
vervaardigd, bijvoorbeeld in 
opdracht van Peru (1951). 
Rasterdiepdruk werd bij De 
La Rue incidenteel gebruikt. 
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Voorbeelden zijn enkele emissies 
voor Ecuador (19551961), Irak 
(1959). Jordanië (1965,1968), 
Kenya, Uganda en Tanganyika 
(19601963), Nigeria (1963

1965), Pakistan (19601963), 
Rhodesië (i960), Singapore 
(1963), Togo (1963), ZuidViet

nam (1959) en diverse langlo

pende series van NieuwZeeland 
(19601967). Deze activiteiten 
mogen opmerkelijk worden 
genoemd, gezien de feitelijke 
hegemonie van Harrison and 
Sons in de jaren zestig, als het 
om rasterdiepdruk gaat. 
Ofen in hoeverre er later gebruik 
is gemaakt van drukpersen 
van Waterlow and Sons is niet 
bekend. Laatstgenoemd bedrijf 
drukte al vanangiS bepaalde 
Engelse fiscale zegels en vervaar

digde vanaf 1932 ook postzegels 
(voor Peru) in rasterdiepdruk. 
Ook moet er vanaf de jaren 
zestig een nauwe samenwerking 
geweest zijn met de fabrikant 
van rasterdiepdrukpersen Messrs 
Chambon Ltd (Londen/Parijs). 
In het midden van de jaren 
zestig introduceerde De La Rue 
een ofl^etprocedé met Delacr^l, 
dat een voor die tijd bijzonder 
fijn raster aanbood. Met dat 
product weet De La Rue nog 
tot ver in de jaren zeventig een 
aantal postadministraties aan 
zich te binden, waaronder Zuid

Vietnam, Abu Dhabi, Bahrein en 

 incidenteel  Zweden (1969, het 
IvanAguéliblok). Voor Engeland 
drukte De La Rue in ofl̂ set in 
1969 (Techniek) en 1970 (Ge

menebestspelen). Omstreeks 
1984 is het  althans voorlopig 
 afgelopen met het drukken van 
postzegels. 
In de jaren zeventig is een 
dochteronderneming in Bogota 
(Colombia) nog enige tijd actief, 
als postzegeldrukkerij die emis

sies in meerkleurenoffsetdruk 
vervaardigt voor onder andere 
Ghana, Hongkong en Swaziland. 

Machinepark van De La Rue nu 
Na de overname van Harrison 
and Sons in 1997 verhuisden de 
nog bruikbare machines die De 
La Rue in Dunstable had staan 

naar High Wycombe, waar Harri

son and Sons zat. In juni 2003 viel 
echter het doek voor de locatie 
High Wycombe; De La Rue kon 
opnieuw beginnen, wederom 
in Dunstable en ditmaal met 
de nog bruikbare machines die 
van House of Questa in Byfleet 
afkomstig waren. Pas begin 2005 
was men zover dat er op deze 
machines gedrukt kon worden. 

Voor de postzegelproductie van 
De La Rue is de volgende appara

tuur het belangrijkst: 

 de ATNpers 
Dit is een negenkleuren 
rasterdiepdrukpers van Appli

cation Techniques Nouvelles die 
voorheen in Byfleet stond; met 
een inline geplaatste (dus aan 
de pers gekoppelde) APSscheer

perforatieeenheid; 

 een Millerqffsetpers 
Dit is een acntkleuren offsetdruk

pers met velinleg van het type 
M/7/er TP 104 S; 

 een Heidelbergerpers 
Dezetweekleurenpers metvelin

leg, een Heidelberger Speedmas

ter 102 ZP, wordt vaak ingezet 
voor het aanbrengen van aparte 
fosfor of vernislagen. 

Behalve deze 'basisuitrusting' 
zijn er nog apparaten voor de 
afwerking van de zegels. Voor 
het perforeren van de zegels zijn 
twee ß/cfee/machines aanwezig. 
Boekjes kunnen worden ver

vaardigd door een ATN Booklet

maker in te zetten. Voor het 
maken van zegelrollen zijn twee 
Omegaapparaten beschikbaar. 
Ook heeft men  dankzij een 
Ec/o/emachine  capaciteit voor 
het zogenoemdejö// blocking 
(aanbrengen van hologrammen 
e.d.). 
Niet voor het drukken van 
postzegels  maar wel van belang 
voor fiscale zegels  is een 
MiJillerMartinipers, die in acht 
kleuren aan de rol (in offset) kan 
drukken; deze pers biedt ook de 
mogelijkheid om metflexodruk 
(rotatieve hoogdruk) en silkscreen 

De gkleuren rasterdiepdruk pers van Applications Techniques Nouueiles in volle glorie en afgebeeld uanuit tujce standpunten; deze pers ujordt uaak ingezet uoor het produceren uan postzegels. 



Een kijkje bij het drukken uan de emissie 'Keuze uan Nederland'; voor een afbeelding uan het 
uiteindelijke drukrcsultaat: zie de rubriek 'Nkuw op het postkantoor', elders m dit nummer. 

De Miller TP 104 S-oJ%etdrukpers met uelinleg kon acht kleuren aan (zie de acht drulrtorens 
links). Ook deze pers speelt een belangrijke rol bij De La Rue's postze^eldrukactiuiteiten. 

Voor het drukken uan Jiscale zegels ujordt een 8-kleurenpers uan het Jabrikaat Müller-Martini 
flebniikt; de pers is bijzonder ueelzijdig, zo meet men inmiddels ook in Dunstoble. 
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(zeefdruk) te werken. Deze pers 
zou - er moet misschien w/at 
geëxperimenteerd worden - best 
voor het drukken van postzegels 
kunnen w/orden ingezet. Vreemd 
genoeg w/as er bij De La Rue nog 
niemand op dit idee gekomen; 
men w/ist ook niet dat een 
rechtstreekse concurrent, Walsall 
Security Printing, dit al tw/ee jaar 
doet met zegels voor Nederland. 
Het is wel duidelijk dat het as

pect 'afwerking' voor De La Rue 
steeds belangrijker wordt. Het 
is een tendens die ook te zien is 
bij andere grote postzegel druk
kerijen en die verband houdt 
met de grote verscheidenheid 
aan verkoopvormen waaraan de 
postadministraties tegenwoordig 
behoefte blijken te hebben. 
Het papier betrekt De La Rue 
- net als de concurrentie - bij Tul
lis Russell (gegomd PVA-papier) 

en Avery Dennison (zelfklevend 
papier). 

Nederlandse postzegels 
De La Rue begon op 20 maart 
van dit jaar met het drukken 
van de emissie 'Keuze van 
Nederland'. Er werd gebruik 
gemaakt van de eerder in dit 
artikel genoemde ATN-pers. De 
emissie behelst blokken met tien 
zegels, gewijd aan vijf door het 
Nederlandse publiek gekozen 
onderwerpen: Elvis Presley ('vijf 
tig jaar Heartbreak Hotel'), vrij
metselarij, Sesamstraat, 'Spreek 
je moerstaal' en Max Havelaar. 
In elk van de vijf rijen zijn steeds 
twee zegels en een tab te vinden; 
het tabje zit afwisselend links en 
rechts van de twee zegels. 
Er is gedrukt met cilinders 
waarop zes blokken waren 
ondergebracht (driemaal twee 
blokken). Op de bovenrand van 
het drukval staan de zogenoem
de AMR marks (stuurtekens voor 
de druk), opgebouwd uit blokjes, 
driehoekjes en bloksgewijs 
geplaatste registerkruizen. Er 
staan drie blokken naast elkaar 
op het drukvel en vervolgens 
een blanco tussenbaan met drie 
doorboorde kruizen van 10 bij 
i o millimeter (ten behoeve van 
het op de juiste plaats aanbren
gen van de scheerperforatie). 
Daaronder staan dan weer drie 
blokken naast elkaar en een 
velrand met stuurtekens voor de 
druk (blokjes; registerkruizen in 
blokken). Tussen de blokken zijn 
horizontale en verticale snijlijn-
tjes (trim marks) geplaatst. 
De drukrichting (uitvloeirichting) 
van de zegels is bij deze beschrij
ving naar rechts (R); staande 
naast de drukpers (zien de foto) 
loopt de papierbaan naar links! 
Er zijn voor deze emissie zeven 
drukcilinders gebruikt: vier voor 
de process-kleuren (magenta, 
cyaan, geel en zwart) en twee 
'spot'-kleuren in de volgorde 
vanaf het begin van de pers tot 
aan het eind: rood (Pantone 
485), magenta, geel, cyaan. 

zwart en bruin (Pantone 72g) en 
geheel aan het eind de fosfor. De 
cilinders worden gegraveerd bij 
Apex Cylinders Ltam Bristol. De 
vijf millimeter dikke fosforbalken 
zijn van het type Luminescence 
Green Gravure Stamp Phosphor 
-1700 GF. 
Het papier waarop de emissie 
is gedrukt is afkomstig van Tullis 
Rüssel; het betreft gegomd RMS 
Gravure Paper. 
De scheerperforatieinrichting 
van APS drukt de pennen van 
bovenaf in het papier; en het 
'scheren' geschiedt aan de 
gomzijde. De gemagnetiseerde 
plaatjes die om een cilinder zijn 
gewikkeld worden op bestelling 
van De La Rue gemaakt; dat 
gebeurt onder ander bij Xynaßex 
in Tempe (Arizona, VS). 

Tot besluit 
Sinds 1998 is het aantal buiten
landse drukkerijen dat de kans 
heeft gekregen om Nederlandse 
postzegels te drukken, geleide
lijk toegenomen. In een aantal 
gevallen heb ik - mede dankzij 
TPC Post-van dichtbij mee 
mogen maken hoe de zegels 
werden gedrukt; ook ditmaal ben 
ik daar dankbaar voor. Ferdi Sie
ben (TPC Post) en Tony Bryant, 
Key Account Manager van De La 
Rue, noem ik in het bijzonder. 
Ze hebben mijn (soms kritische) 
vragen geduldig aangehoord en 
beantwoord. 
De 'globalisatie' waarmee het 
Nederlandse postzegelproduc
tieproces sinds 1998 te maken 
heeft gekregen, gaat voort. Tot 
dusver waren de drukkerijen die 
voor TPC Post werkten steeds 
afkomstig uit Engelstalige 
gebieden. Drukkerijen uit onze 
buurlanden - denk aan de Zegel
werkplaats in Mechelen (België) 
of aan de Duitse Bundesdruckerei 
- zijn tot dusver buitenspel 
gebleven. En dat terwijl het 
omgekeerde wel het geval is: er 
werden en worden bij joh. En
schedé ook Belgische en Duitse 
postzegels gedrukt! 
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Tujec testbockjes, door De la Rue geproduceerd op de ATN Booklet Maker. 



Opgaven voor deze rubriek in 
het juli/augustusnummer 2006 
(verschijnt medio augustus) 
moeten uiterlijk 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 vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en een 
telefoonnummer voor nadere 
informatie. Er wordt slechts 
één telefoonnummer vermeld. 
E-mailadressen of adressen 
van websites worden niet opg
enomen. Onvolledige opgaven 
van evenementen kunnen 
helaas niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of notaris 
worden gehouden. Hoewel deze 
agenda met veel zorg wordt sa
mengesteld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstippen 
doorgang vinden. De redactie 
aanvaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels slechts 
een onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieronder 
vermelde beurzen wordt aange
boden. 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 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELUNGEN 

15,16 e n i 7 september: 
Praag (Tsjechië). Collector 
(Sberatcl), negende inter
nationale postzegelbeurs 
met verder aandacht voor 
telefoonkaarten, munten en 
andere verzamelobjecten. 
Beursgebouw (Vystauistc). 
Openingstijden: op 15/g 
en i6/g van 10 tot 18 uur 
en op 17/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: telefoon 
00-420-223218403, fax 00-
420-224218312 of per e-mail: 
sberatelcffippa.cz 
20,21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2006, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Opening
stijden: op vrijdag 20/10 en 
zaterdag 21/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22/10 van 
10 tot 16 uur. De aanmelding 
voor de tentoonstelling sluit 
op 30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Koningin Wilhelminas
traat 51, 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182-395103 of per 
e-mail: aartuansocsttffihrtnrt.nl. 
Website: wuiw.nvpv.nl. 
3 , 4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propaganda tentoonstel
ling ter gelegenheid van 
het 75-jari bestaan van de 
Enschedese Philatelisten 
Vereniging. Go Planet, 
Colosseum 70. Inschrijven 
mogelijk tegen de symbol
ische prijs van 75 cent per 
kader (jeugdinzendingen 
gratis). lurering door het 
publiek. Op vrijdag en 

zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en met 
50 mei 20o5. Aanmelden bij 
Roelof Ilspeerd, Torenlaan 
68, 755g PB Hengelo, tel
efoon 074-2777416. 
4 en 5 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling, 
georganiseerd door Dag 
van de Postzegel Amster
dam. Huygens College, 2e 
Const. Huygensstraat 31. 
Categorieën 2 en 3, met 
éénkader, jeugdklasse en 
propaganda. Ook inzend
ingen op voordrukalbumb-
laden/catalogusinzendingen. 
Openingstijden: op zaterdag 
4/11 van 10 tot i7uur en op 
zondag 5 /n van 10 tot 16 
uur. Verkoop envelop Dag 
van de Postzegel ((bestellen 
kan ook bij onderstaand 
emailadres), handelaren, 
tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Informatie bij J. van der Bijl, 
telefoon 020-4g74024 of M. 
Kleij, telefoon 020-6405039 
of per email: martinus6i@ 
hetnet.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag van de 
Postzegel Rotterdam 2oo5, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
In samenwerking met De 
Vliedende Hollander. Cat
egorieën 2 en 3 , éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
zaterdag 11 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 12 
november van 10 tot 16 uur. 
Verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701 of per e-mail: 
o.ritmeester@planet.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. 45ste Dag van 
de Aerojilatelic;luchtposttent 
oonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander 
(thema: Luchtpost ig46: 
nieuwe start). 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. Nadere in
formatie en deelnameformu-
lieren verkrijgbaar bij W. van 
der Helm, De Kolk 13, 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424 of per e-mail: 
ujuanderhelm(ä)ncrunet.nl 
18 en 19 november: 
Geleen. Glana-phil, tevens 
LimphilexXXXVlI. 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. Openingsti
jden: op zaterdag 18/11 van 
11 tot 17 uur en op zondag 
19/11 van 10 tot 17 uur. De 
verzameling Carnaual op 

Postzegels (zie Filatelie van 
februari 2006, pagina 120) 
wordt tentoongesteld. Han
delaren aanwezig. Inschri
jven bij Hai Webers, Merge-
lakker 51, 6181 JE Elsloo, 
telefoon 046-4372897 of per 
e-mail: hai.u;ebErs(g)plan£t.nl. 

RUILDAGEN & BEURZEN 

17 juni: 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 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. 
Telefoon 033-2863510. 
18 juni: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
24 juni: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
25 juni: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6oogg22. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347. 
26 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker de 
Bruïneweg 272, ig.30-on-
bekend. Telefoon 024-
3974654-
I juli: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat ig, tijden 
onbekend. 
Putten, 't Voorhuys, Voorthu-
izerstraat 14,10-16. Telefoon 
033-2452484. 
8 juli: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
9 juli: 
Venlo. De Koel, Kaldenkerk-
erweg 182b, 10-14. Telefoon 
077-3517700-
15 juli: 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.30-16.30. 
Telefoon 035-5386170. 
16 juli: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
29 juli: 
Hardinxveld-G'dam. Herv. 
Centrum, Talmastraat g, 10-
16. Telefoon 0184-616560. 
30 juli: 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347. 
20 augustus: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
27 augustus: 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347-

VEIUNGEN 

23 juni (nieuwe datum): 
Roosendaal. Veiling collertie-

Oosterhoud, WO II (poststuk
ken -I- literatuur). Collectie 
wordt integraal gescand op 
CD/ROM uitgebracht. Info: 
René Hillesum Filatelie, 
Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, JCO@Jilatelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

15 juli 
400 Jaar Rembrandt; velletje 
met I postzegel van 5.75 
euro (gegomd). 
Rembrandts/amilic; velletje 
met tien postzegels van 
0.3g euro (vijfverschülende 
zegelontwerpen). 

Aruba 

3 juli 
20 jaar Hi-Winds; waarden 
60,100 en 125 cent. 
29 september 
Brandpreventie; waarden 60, 
100 en 205 cent. 
31 oktober 
Par!« Nacional Ankok; waarden 
75,125 en 215 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeesraat 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, 
zaterdag, zondag en feestda
gen 12-17 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 6 euro. 
65-plussers 5 euro. 
4- t/m i2-jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, 
iVluseum-kaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de post-
waarden te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 

7JuU 
25 augustus 
15 september 
13 oktober 
10 november. 

U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen, na contact met 
Monique Erkelens of Har
riet van der Veen (telefoon 
070-3307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan 
merkelens@miiscom.nl of 
hi)dueen@muscom.nl. 

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

WK Voetbal 2006 
Het wereldkampioenschap 
voetbal in Duitsland komt 
eraan en dat onderwerp 
zien we dan ook terug in de 
stempelontwerpen. 
Birza Design in Deventer heeft 
een stempel ontworpen voor 
de Internationale Bncfmarkcn-
Messe die op 4, 5 en 6 mei jl. 
in de Grugahallen in Essen 
(Duitsland) werd gehouden. 
Het stempel toont een ge
stileerd voetbalveld (zie de 
afdeling boven). 
Een afdruk van dit stempel 
kunt u verkrijgen bij de 
CollectClub van TPGPost, 
afdeling Stempeling, Postbus 
30051, 9700 RN Groningen. 
De te stempelen poststukken 
moeten voldoende zijn 
gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels. Ook 
de omslag waarin de stukken 
worden verzonden moet 
toereikend gefrankeerd zijn. 

Het eerste postzegelvelletje 
uit de reeks Mooi Nederland, 
gewijd aan Vlieland, dat door 
Peter Sorber van TPGPost 
keurig ingelijst werd over
handigd aan burgemeester 
Baukje Galama van het eiland 
(zie foto), was afgestempeld 
met een bijzonder post
stempel 'Mooi Nederland 
VHeland' (zie afbeelding 
onder). Helaas kan er geen 
afdruk van dit stempel 
worden verkregen op eigen 
poststukken. 

4 t/m 6 mei 2006 
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El^ SAMENSTELLING: WALTERM.A. DE ROOIJ 
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EEN NIEUW POSTZEGEL-
BOEKJESIAND: VIETNAM 
Albanië 
Vier boekjes in 2005 
In het februarinummer 
meldde ik het Euro
paboekje van Albanië van 
vorig jaar. Schromelijk 
laat, maar de Albanese 
post werkt niet met aan
kondigingen. Uit hun 
onlangs verschenen jaar
overzicht blijkt dat er vo
rig jaar nog twee andere 
boekjes zijn verschenen. 
Het Europaboekje kwam 
uit op 22 september. 
Oplage was 10.000 stuks. 
Vervolgens verscheen op 
24 oktober een boekje 

ten en standenlijsten. 
Meteen een album vol. 
Hopelijk komt TPGPost 
niet op zo'n onzalig idee. 
Hoewel, een RKC-Waal-
wijk boekje lijkt me wel 
wat. Ik zou er best een 
paar extra van kopen... 

Groeten uit Australië 
Op 2 mei zagen twee toe
ristische zegels het licht: 
$ 1.25 koala en $1.85 
Royal Exhibit Building in 
Melbourne. De zegels zijn 
ook te vinden in twee ge-
legenheidsboelqes van 23 
mei: van $ 12.95 (Groe-

Voetbal in Australië 
In weerwil van het in 
Australië immens popu
laire Jootball, is er toch 
ook plaats voor het voet
bal zoals wij dat kennen. 
Het spel werd er geïn
troduceerd door Engels 
immigranten en de eerste 
voetbalclub werd in Au
stralië in 1880 opgericht. 
Nu men - mede dankzij 
de inspanningen van 
'onze' Guus Hiddink 
- meedoet met het WK 
in Duitsland, is dat 
voldoende aanleiding 
voor een serie postzegels. 
Die verscheen inmiddels 
op g mei. De twee zegels 
van 50c zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

De uier zegels in het Albanese boekje met/amiliewapens. 

met Albanese kleder
drachten (twaalfmaal 
30 L, oplage 1000 boek
jes) en op 14 november 
een prestigeboekje met 
Albanese heraldiek (vier
maal 10, 30,100 en 150 L, 
oplage i.ooo stuks). 

Op 28 november kwam 
er nog een boekje uit 
ter gelegenheid van de 
6ooe geboortedag van de 
nationale held Scander-
beg. Zijn strijd tegen 
de expansie zoekende 
Ottomanen was lange tijd 
succesvol en bezorgde 
hem eeuwige roem. Het 
boekje, oplage 2.000 
stuks, bevat zes waarden: 
40, 50, 60, 70, 80 en 90 L. 

Australië 
Australian Football league 
De Australische Joot-
ball-competitie is weer 
begonnen. Om zoveel 
mogelijk supporters 
gelukkig te maken, gaf 
de post op 20 maart 
zestien prestigeboekjes 
uit; voor elke AFL-club 
één. Elk boekje bevat voor 
$ 6.00 aan postzegels 
(met de mascotte van de 
vereniging), voorgefran
keerde postkaarten en 
een schat aan informa
tie van de vereniging, 
overzichten van resulta

ten uit Australië) en van 
$ 14.95 (Royal Exhibit Buil
ding). Ook nog een boekje 
met voorgefrankeerde 
kaarten, maar dat past 
niet zo in deze rubriek. 

Vuurtorens 
In 2002 gaf Australië al 
twee boekjes met afbeel
dingen van vuurtorens 
uit. Toen betrof het vuur
torens uit de achttiende 
en negentiende eeuw. 
Een serie op 2 mei 
verschenen postze
gels zet vuurtorens uit 
de twintigste eeuw in 
de schijnwerpers. 
Er zijn er momenteel zo'n 
vierhonderd, waarvan de 
vijf meest opmerkelijke 
een plaatsje op een post
zegel hebben gekregen. 
Ook nu is er weer een 
$ 10.95 kostend presti
geboekje waarin de vier 
zegels in verschillende 
samenhang voorkomen. 

Postie Kate 
Speciaal voor de kinderen 
verscheen op i juni een 
serie postproducten met 
stripfiguur Postie Kate 
(vrouwelijke postbode) 
als hoofdpersoon. Tevens 
twee boekjes: tienmaal 
50 c. en twintigmaal 50 c. 

Azerbeidzjan 
Europa 
Op I maart verscheen 
in Azerbeidzjan een 
boekje met vier Euro
pazegels: tweemaal 20 
en tweemaal 60 m. 

Bulgarije 
Europa 
De Bulgaarse Europa
zegels, verschenen op 
25 april, zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. 
De twee zegels van 55 
en 100 St. zitten er elk 
viermaal in. De oplage 
van de boelqes is zeven
duizend exemplaren. 

Het Europa-boekje uan Cyprus. 

Cyprus 
Europa 
Al vele jaren hoort 
Cyprus thuis in het rijtje 
landen dat een boekje met 
Europa-zegels uitgeeft. 
Op 4 mei verscheen het 
in een oplage van 27.000 
stuks met als inhoud vier 
van 30 en vier van 40 c. 
PostEurop heeft voor dit 
jaar het thema 'Integra
tie zoals jongeren die 
ervaren' vastgesteld. 

Denemarken 
Ny Carlsberg Glyptotek 
Met drie postzegels vierde 
de Deense post op 7 juni 
het eeuwfeest van de Ny 
Carlsberg Glyptotek. Dit 
museum, gesticht door 
de grondlegger van de 
Carlsberg-brouwerij, 
bezit de grootste collectie 
oudheidkundige voorwer
pen van Noord-Europa. 
Vooral beeldhouwwerken 
(glyptotheek). Eén van 
de zegels, de 4.75 kr. 
met een fragment van 
een wit-marmeren 
grafreliëf uit 330 v.Chr., 
is ook verkrijgbaar in 
een tien waarden tel
lend postzegelboekje. 

Onder: op de uoorzijdc uan het 
Deense boekje staat een deel 
uan de karaicteristieke koepel 
uan het museum aĵ ebeeld. 

Klassieke raceauto's 
Twee van de vier postze
gels met afbeeldingen van 
klassieke raceauto's zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Het ene bevat tien 
zegels van 4.75 kr. (Alfa 
Dana Midget, 1958, Dene
marken) en het andere 
tien van 5.50 kr. (Austin 
Mini Cooper S, 1965, met 
op de achtergrond een 

De beide Deense boekjes 
met ajbeeldmgen uan 

oude raceauto's. 

Ford Cortina en een Alfa 
Romeo 1600 GTA). Uitgif
tedatum is ook 7 juni. 

Ecuador 
Strijd tegen de armoede 
Van Ecuador kennen 
we niet zoveel boekjes. 
Tussen 1990 en 1993 
verscheen er een aantal 
met afbeeldingen van 
bloemen, archeologische 
voorwerpen en kikkers. 
Op 9 maart zijn er vier 

De uijf vuurtorens uit het Australische prestigeboekje. 

aan toegevoegd. Ze bevat
ten elk tien stuks van de 
op 16 februari verschenen 
serie met afbeeldingen 
van archeologische 
voorwerpen. De serie is 
onderdeel van een actie 
van de UPAEP tegen de 
armoede. De UPAEP 
is de Vereniging van 
Postdiensten van Spanje, 



Portugal en de Spaansta
lige landen van Zuid- en 
Midden-Amerika. 
De vier zegels hebben 
waarden van $ 0.40, 
$0.80, $1.00 en $1.20, 
zodat de nominale waar
de van de vier boekjes vrij 
hoog ligt. De omslagen 
hebben verschillende 
kleuren en zijn versierd 
met kleine fotootjes van 
landschappen, vogels, 
beelden, bloemen, enz. 

Faeröer 
Noroyatunnel 
De eind april geopende 
tunnel tussen de Faeroese 
eilanden Baroy en Eystu-
roy is 6.3 km lang en gaat 
tot een diepte van 150 
meter onder de zeespie
gel. Hoewel de voorberei
dingen al in 1988 startten, 
begon het boren pas in 
2003. Nu het - zeker 
voor deze eilandengroep 
- immense karwei is 

geklaard, is dat wel een 
postzegeluitgifte waard. 
De twee zegels, elk van 
5.50 kr., verschijnen op 
12 juni en zijn ook in 
een boelqe verkrijgbaar. 
De inhoud bestaat uit 
viermaal de beide zegels. 

De beide tunnelzê els 
uan de Faeroer. 

Finland 
Suomenlinna 
Suomenlina is een 
eiland in de haven van 
het Finse Helsinki. Het 
heette oorspronkelijk 
Sveaborg en was een 
Zweedse verdedigings-
post tegen de Russen. 
Sinds vijftien jaar staat 
het op de Unesco-lijst 
van werelderfgoederen. 
Drie op 4 mei verschenen 
zegels vestigen de aan
dacht op het eiland met 
z'n fort, de gerestaureer
de woningen in de wallen 
en barakken, en de 850 
bewoners. Op de zegels 
zien we gedeelten van de 
zeevesting en enkele acht-
tiende-eeuwse fregatten. 
Ze zijn alleen in boekjes 
verkrijgbaar: driemaal 

Suomenlinna 
Sveabon 
1 Ik ikimcrkkeid 
1 kl flxvärdemarken 
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Kajtje uan het Fmse Suomenlinna-boekje. 

iste klas (0.65 euro). In 
totaal zijn er 310.000 
boekjes vervaardigd. 
Suomenlinna is een 
gemeenschappelijke 
uitgifte met Zweden. 

Persoonlijke zegels 
In een boekje met acht 
stuks verscheen ook 
op 4 mei de zegel die 
gebruikt kan worden als 
een persoonlijke zegel. 
In feit gaat het om het 
kader van een zegel. 
Op de door de posterijen 
verstrekte zegels staat het 
insigne van de pet van een 
postbode uit het begin 
van de twintigste eeuw. 
De zegels zijn zonder 
waardeaanduiding: acht-
maal iste klas (0.65 euro). 
Oplage 90.000 boekjes. 

Kattenboekje 
Een cyperse kat, een 
Engelse kortharige, een 

Frankrijk 
Nieuu;e tekst 
Het bekende Franse 
boekje met tien Marian-
nezegels is al aan zijn 
tiende tekst toe. Dit keer 
staat er op de voorzijde 
een aankondiging voor Le 
salon du timbre & de l'e'crit 
van 17 tot en met 25 juni 
in het Pare Floral te Parijs. 

De tiende kajttekst uan 
het Franse boekje. 

Vakantie 
Al enkele jaren maakt de 
Franse post het mogelijk 
alleen al door middel van 
de postzegel familie en 
vrienden een plezierige 
vakantie te wensen. Op de 
zegel zien we een figuur 

sinds 29 mei verkrijg
baar in een postzegel-
boel<je. De zegels zijn 
bestemd voor brieven 
tot 20 gram (=53 c) . 

Groenland 
Eetbare paddenstoelen 
Voor de derde en laatste 
maal gaf Groenland op 
22 mei een trio postze
gels uit met afbeeldingen 
van eetbare padden
stoelen. Voor de tweede 
maal hoort daar ook 
een boekje bij. Het kost 
75 kronen en bevat zes 
zelfklevende zegels van 
5.50 kr. (meelkop) en 
7.00 kr. (melkzwam). 

Tekst op de boekjes 
uanqf25 apni. 

augustus: pricing m propor
tion, gewicht èn afmeting 
bepalen dan het tarief 

Montenegro 
Europa-uit̂ ifte uitgesteld 
De Europazegels - en 
dus ook het boekje-, 
aanvankelijk aangekon
digd voor 27 april, zullen 
in Montenegro pas op 
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In Groenland uoorkomendc crtborc paddenstoelen. 

Groot-Brittannië 
GeuJijzî de tekst 
Een drietal Engelse 
boekjes met perma
nente zegels is op 25 
april verschenen met een 
stukje extra tekst boven 
de contactgegevens op de 
achterzijde. Het gaat om: 
- zesmaal ie klas 
(32 p.) goudkleurig; 
- twaalfmaal ie klas 
(32 p.) goudkleurig en 
- twaalfmaal 2e klas 
(23 p.) helderblauw. 
Op 3 april jl. zijn de ta
rieven veranderd: ie klas 
werd 32 p. (was 30 p.) 

rafldoll en een langharige 
Perzische kat kijken je 
aan vanaf de vier zegels 
in het eveneens op 4 
mei verschenen kat
tenboekje. Ook dit zijn 
weer zegels met de 
aanduiding iste klas. 
Oplage 350.000 boekjes. 

Zomeruakantie 
Een prelude op de 
komende vakantie: 
een boekje met vier 
zelfklevende zegels 
(weer iste klas) met 
vakantievierders. Op
lage 350.000 boekjes. 
Uitgiftedatum 4 mei. 

Het Finse kattenboekje uan 4 mei. 

in een hangmat in een 
science-fictionachtige 
omgeving. Tien van deze 
zelfklevende zegels zijn 

en 2e klas 23 p. (21 p.). 
De nieuwe tekst heeft te 
maken met een nieuwe 
tarievenstructuur in 

30 augustus uitkomen. 

Oostenrijk 
Weer twee uoetbalboekjes 
De Oostenrijkse post zet
te het vorig jaar gestarte 
reeksje voetbalboekjes in 
april voort. De twee nu 
verschenen prestigeboek-
jes bejubelen FC Wacker 
Tirol en SV Mattersbur ,̂ 
twee in de T-Mobile Bundes-
hga speiende voetbalver
enigingen. De boekjes 
bevatten net als vorig jaar 
negen postzegels van 
55 c. en alle mogelijke 
informatie over de vereni
ging en zijn spelers. Er 
zitten ook twee ansicht
kaarten in het boekje. 

Rusland 
'Gebruiksbockjes' in Rusland 
Sinds 1998 gaf de Rus
sische Federatie al meer 
dan honderd boekjes uit: 
vrij primitief vervaar
digde exemplaren met 
één of enkele zegels of 
fraaie prestigeboekjes. 
Eigenlijk dus alleen 
voor verzamelaars. 
Sinds 14 april zijn er 
nu ook boekjes die 
beantwoorden aan 
hun eigenlijke functie, 

Kajtje en zegels van het Franse uakanticboekjc. 
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Twee van de zes nieuwe Russische boekjes. 

namelijk een kleine voor
raad postzegels in een 
handige (boekjes)vorm. 
In totaal gaat het om zes 
boekjes, die uitsluitend 
zegels van 5.60 r. (het 
huidige binnenlandse 
brieftarief) bevatten. Men 
heeft de keuze uit zegels 
met het staatsembleem 
en met de nationale vlag. 
Beide zijn verkrijgbaar 
in boekjes met tien, 
vijftien en twintig zegels. 

Slovenië 
Karaicters uit kinderboeken 
Slovenië heeft al een 
aantal jaren de gewoonte 
boekjes uit te geven met 
zegels waarop tekening
en van hoofdpersonen 
uit kinderboeken staan 
afgebeeld. Ook dit jaar. 
Het boekje verscheen 
op 24 maart en bevat 
tweemaal vier Azegels 
(waarde 45 sit). De oplage 
bedraagt 30.000 boekjes. 

Verenigde Staten 
Vrijheidsbeeld en vlag 
De eind 2005 in Amerika 
verschenen boekjes met 
vrijheidsbeeld en vlag op 
de zegels waren zonder 
waardeaanduiding. Sinds 
8 april zijn er twee boek
jes met 39centzegels: 
één vouwboekje en een 
automaatboekje. Beide 
bevatten twintig zegels. 

Vietnam 
Eerste boekjes socia
listische republiek 
Speurwerk blijft gebo
den in boekjesland. Hoe 
anders zou je er achter 
moeten komen dat Viet
nam onlangs zijn eerste 
zes boekjes uitgaf. Het 
vroegere Vietnam gaf, 
ook in de Franse tijd, wel 
enkele boekjes uit. Maar 
na de hereniging van 

Noord en Zuid in 1976 gaf 
de Socialistische Repu
bliek Vietnam pas in 2004 
zijn eerste boekje uit. Dat 
was op I december en is 
dus hier bijna anderhalf 
jaar onopgemerkt ge
bleven. Het boekje bevat 
tien zegels van 800 d., uit
gegeven ter gelegenheid 
van de vijfde verjaardag 
van de erkenning door 
de Unesco van het oude 
centrum van Hoi An, ooit 
een belangrijke haven
stad. Op de zegel staat de 
Caubrug afgebeeld, ook 
wel de Japanse Over
dekte Brug genoemd. 

54 Etnische groepen 
Vietnam, met z'n 82 
miljoen inwoners, is een 
mengelmoes van 54 etni
sche groepen. In een 54 
postzegels tellende serie 
komen ze allemaal op 
karakteristieke wijze aan 
bod. De serie verscheen 
op 30 augustus 2005 
op de openingsdag van 
Vietstampex 2005 in het 

Ho Chi Minh Museum te 
Hanoi. De zegels kosten 
alle 800 d. (het binnen
landse brieftarief) en 
zijn verkrijgbaar in vier 
boekjes met elk dertien 
of veertien zegels. 
Bovendien is er ook 
een boekje met vier 
zegelvelletjes en dus 
de complete serie. 
Hoewel de nominale 
waarde van de zegels wei
nig voorstelt (i.ooo don 
is maar 5 eurocent), zijn 
de boekjes toch uiterst 
lastig te vinden. Ook 
in het land zelf weet 
haast niemand ervan. 

Wallis et Futuna 
Boekje 2 en 3 
Vorig jaar verscheen in 
het Franse overzeese 
gebiedsdeel Walhs et 
Futuna, gelegen tussen 
NieuwCaledonië en Po
lynesië, voor het eerst een 
postzegelboekje. Op 29 
maart volgde 
nummer 
2 met tien 
zelfklevende 
zegels van 
85 F. Op de 
zegel staat de 
Franse vlag 
èn het wapen 
van het 
koninkrijk 
Aio. Enkele 
weken later, 
op 18 april, 
volgde een 
boekje met 
tien zegels 
van 65 F., nu 
voorzien van 
de konink
rijksvlag van 
Sigave. En 
aangezien 
op Wallis et 
Futuna nog 
steeds in 
totaal drie 
koninkrijk
jes bestaan, 

ligt het in de lijn der 
verwachting dat er bin
nenkort nog een derde 
boelqe verschijnt. 

Zweden 
Suomenlmna 
Net als Finland kwam 
ook Zweden op 4 mei 
met postzegels die één 
van de grootste zeeforten 
ter wereld als onderwerp 
hebben. Het fort werd 
midden achttiende eeuw 
door de Zweden gebouwd 
en bleef in Zweedse han
den tot 1808. Vervolgens 
was het tot igi8 een 
Russisch garnizoen. 
Het boekje bevat de drie 
bij Finland beschreven ze
gels. Waarde: 10 kronen. 

Europa 2006 
De post van Zweden vroeg 
scholieren van drie scho
len in Stockholm om te
keningen in te zenden op 
het thema integratie en 

Brevet f rén Sverige 
EUROPA S006  INTEGRATION 

A frlmärken/stamps 
Valor 10 kr 
Pris/Price 40 kr 

Kajtje van het Zweedse boekje 
met Europazê els. 
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Boekje 1 van Vietnam. 

immigratie. Twee ervan 
werden gekozen voor de 
Europazegels van dit jaar. 
Op de ene staan drie kin
deren met verschillende 
huidskleur en de andere 
laat de kaart van Zweden 
met de Zweedse vlag zien 
en een jongen op weg 
naar zijn nieuwe land. 
Twee van beide 
lokronenzegels zijn 
te vinden in een op 
4 mei verschenen 
postzegelboekje. 

Zomerzegels 
De vijf zomerzegels van 
Zweden geven een beeld 
van het zomerse plezier 
rond enkele meren. De 
zegels hebben alle de aan
duiding brev (= 5.50 kr.). 
Eén is verkrijgbaar als 
rolzegel, de andere vier 
zitten in een boekje. Het 
boekje heeft in totaal tien 
zelfl<levende zegels en 
kost dus 55.00 kronen. 

Zwitserland 
Oases van rust 
Op de Zwitserse Pro 
Patriazegels van dit jaar 
 de zegels verschenen 
op 9 meijl. prijken 
afbeeldingen van 
historische Zwitserse 
tuinen en parken. 
De keuze voor dat 
onderwerp is niet zo 
toevallig, want 2006 
kreeg in Zwitserland het 
predikaat Gartenjahr. 
In de afgelopen jaren 
is er een inventarisatie 
gemaakt van alle waar
devolle tuinen en parken 
die het land rijk is. 
Uit die inventarisatie 
blijkt onder meer dat het 
restaureren en onder
houden ervan grote 
financiële offers vraagt. 
Met het betalen van de 
toeslag dragen de kopers 
van deze zegels eraan bij. 

Slot Heidê fl te Geldingen 
(tu;aalfdeeeuu)). 

Twee van de vier zegels 
komen ook in een boekje 
voor: zesmaal 85+40 c. 
(Slot Heidegg, Gelfingen, 
LU) en viermaal 100+50 c. 
(Villa Garbald, Casta
segna, GR). De prijs van 
het boekje is 14.50 frank, 
ofwel nominaal plus i 
frank ter bestrijding van 
de productiekosten. 
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Nog niet zo heel lang 
geleden beschreven 
we in deze rubriek de 
software die het Duitse 
uitgeversbedrijf Schwa
neberger op de markt 
brengt voor diegenen die 
zelfgemaakte albumbla
den willen produceren. 
Schwaneberger heeft 
echter niet het 'alleenver
toningsrecht' van zulke 
software: er is ook een 
pakket op de markt waar
mee  met name thema
tische  verzamelaars naar 
hartenlust albumbladen 
kunnen ontwerpen: 
Stamp Album Studio. 
Het programma (dat al 
op computers die onder 
Windowsg5 draaien kan 
worden geïnstalleerd) 
heeft een overzichtelijke 
gebruikersinterface, die 
helemaal aansluit bij 
wat Windowsgebruikers 
gewend zijn. Het is moge
lijk om albumbladen JTom 
scratch te creëren, maar 
de makers hebben er  te
recht  op gerekend dat de 
meeste gebruikers liever 
de kortste en gemakke
lijkste weg naar hun eind
doel zoeken. Daarom zijn 

er templates (profielen) 
aanwezig die aansluiten 
bij de paginaindelin
gen van de bekendste 
albumfabrikanten (onder 
andere Davo, Schaubek 
en Importa). Dit alleen al 
bespaart veel rekenwerk 
en al dan niet gelukte 
proefafdrukken. Verder 
zijn er nog twee uiterst 
effectieve digitale hulpjes 
(luizards) beschikbaar: 
één voor het groeperen 
van de postzegelvalcjes 
en één voor het uitlijnen 
van diezelfde vakjes. 
De wizard voor het groe
peren zorgt ervoor dat 
de zegelvakjes (ongeacht 
hun formaat of het feit 
of ze liggend danwei 
staand zijn) op esthe
tisch verantwoorde wijze 
worden gerangschikt. 
De andere wizard geeft 
de gebruiker de moge
lijkheid om de eenmaal 
geplaatste vakjes op 
de juiste wijze te laten 
lijnen: aan de boven
zijde ('hangend'), de 
onderzijde ('staand') 
of op een van de andere 
mogelijkheden die de 
wizard te bieden heeft. 

Eenmaal gecreërde 
pagina's zijn heel flexibel 
te wijzigen. Eigenlijk 
kan de gebruiker van de 
software de tekst en de 
postzegelvakjes net zo 
lang veranderen tot een 
verantwoorde compositie 
is ontstaan. Heel leuk 

en in sommige gevallen 
ook heel handig is dat 
de postzegelvakjes niet 
alleen met tekst kunnen 
worden gevuld, maar dat 
het ook mogelijk is, af
beeldingen van de zegels 
in die vakjes te plaatsen. 
De optie 'passend maken' 
zorgt er dan voor dat het 
formaat van het vakje 
helemaal aansluit bij het 
formaat van de zegel. 

Dat de helpfunctie is 
geheel in het Nederlands 
uitgevoerd is uiteraard 
een groot voordeel; 
wie de helppagina's 
uitprint kan er een heel 
goed instructieboek 
mee samenstellen. 
Het is in die gevallen 
waarin albumbladen wor
den gecreëerd die groter 
zijn dan A4 natuurlijk wel 
zaak dat de gebruiker over 
een printer beschikt die 
grotere formaten aankan. 
Al met al is Stamp Album 
Studio een softwarepakket 
dat goede diensten kan 
bewijzen aan die verza
melaars die er graag wat 
tijd voor uittrekken om al
bumbladen te maken die 
helemaal aansluiten bij 
hun persoonlijke wensen. 
Dat het pakket prettig is 
geprijsd helpt uiteraard 
ook. Voor de twijfe
laars: op de site www. 
stampaIbumstudio.nl 
kan een evaluatieversie 
worden gedownload. 
stamp Album Studio, soJtu;are 
voor het maken uan albumbladen 
op maat (getest versie i lo) 
Pnjs 50 euro, ouerte maken op 
Postbankrekenin^ 4792810 t n u 
Aruades Zaandam, o vv 'Licentie 
SAS' (vermeld bij overmaking UUJ 
postadres OJIIUJ emailadres) Na 
betaling kan de evaluatieversie 
met behulp van een door de leveran

cier verstrekte recjistratiecode 
volledig ujorden ontsloten 

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

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

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

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

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

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
134g CG Almere 

UU 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

u DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 
€ 7.50 
€ 10 

€12,50 

€ 15 

€ 17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie ^en uakje! 

Ondergetekende 

Naam. 

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

Straat:. 

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'. 

http://stampaIbumstudio.nl


LUCHTPOST ONDER INVLOED VAN 
OORLOGSOMSTANDIGHEDEN 

2. Luchtlijn Bandoeng-Napels, mei-juni 1Q40 
D O O R H A N S E. A I T I N K , E N S C H E D E 

In het eerste deel van dit uit tw/ee 
afleveringen bestaande artikel 
heb ik in net kort iets verteld over 
enkele vluchten via de luchtlijn 
van de KLM Napels-Bandoeng 
in mei 1940. In dit deel zal ik hier 
w/at uitgebreider op ingaan. 
Op 2 mei 1940 vertrok de PH-
ARE Emoe vanuit Bandoeng met 
post voor Nederland. De Emoe 
arriveerde op 7 mei in Napels. 
De luchtpost w/erd per trein 
via Duitsland naar Nederland 
vervoerd en op het moment dat 
deze post Duitsland passeerde, 
vielen de Duitsers Nederland 
binnen. Deze luchtpost werd ten 
behoeve van de censuur naar 
Keulen gezonden en kwam eind 
juli/begin augustus in Nederland 
aan. Dit was de laatste post naar 
Nederland via de Indiëlijn. 
De luchtpost die op 5 mei 1940 
's avonds Napels bereikte, 
vloog op 7 mei met de PH-ALW 
Wiekwaal (gezagvoerder: G.J. te 
Roller) naar Bandoeng. Dit was 
de laatste post die uit Nederland 
via de Indiëlijn Nederlands-
Indië bereikte. Tegelijk met de 
Wiekwaal vertrokken de PH-ALT 
Torenvalk (gezagvoerder: Evert 
van Dijk) en de PH-ALP Pelikaan 
(gezagvoerder: C. Blaak) vanuit 
Napels naar Nederlands-Indië. 
Beide toestellen vlogen in bal
last. Voor de tussentraiecten 
werden voor een van ae toestel-

Af/e lOCHTposT 

In Filatelie van mei jl. werd het eerste deel van een 

tweeluik geplaatst over de wederwaardigheden van de 

KLM-luchtlijn van Nederland naar Nederlands-Indië in de 

periode augustus 1939-eind mei 1940. In het tweede en 

laatste deel beschrijft de auteur de verbinding Bandoeng-

Is in mei en juni 1940. Napels 

len nog vier passagiersplaatsen 
verkocht. Onderweg vernamen 
de bemanningen van de Duitse 
inval in Nederland. De drie 
toestellen landden in de loop 
van zondagmorgen 12 mei op 
het vliegveld Tjililitan bij Batavia. 
Tijdens de vlucht had zich verder 
niets bijzonders voorgedaan. 
Op 6 mei 1940 was de PH-ALR 
Reiger (onder de Australische 
KLM-gezagvoerder Allen Came
ron) van Bandoeng naar Napels 
vertrokken. Dit toestel ontving 
na 10 mei het bericht om alle 
voor Nederland bestemde 
luchtpost naar Nederlands-Indië 
terug te sturen. Op 10 mei kwam 
de Reiger in Alexandrië aan; het 
toestel bleef daar na overleg 
met de KLM-directie vier dagen 
staan. Op 14 mei vloog de Reiger 
verder naar Napels. Kort daarop 
vloog gezagvoerder Cameron 
geheel alleen met de Reiger via 
Marseille naar Engeland, waar hij 

Afbeelding 1. Luchtpostbnefvan 's-Cravenhase (7-5-1940] naar Hongkong. De bnef 
ging per trein via Duitsland naar Napels en woog op 7 mei 1940 met de KLM DC-3 
PH-ALW 'Wieiewaai' naar Bangkok (n-5-ig4o). Vandaar op 12 mei met de BOAC naar 
Hongkong. Het tarief bestond uit het porto van 12'/i cent (0-20 gram) + 2x3$ <^rit 
luchtrecht (5-10 grom) = Si'/i cent. 

veilig aankwam. 
Op 9 mei 1940 vertrok de PH-
AiRB Buizerd (gezagvoerder: 
Schot) vanuit Bandoeng naar 
Napels. Ook dit toestel ont-

Duitse inval in Nederland, werd 
de Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië van de gebeur
tenissen op de hoogte gebracht. 
De Gouverneur-Generaal kon
digde hierna, gebruik makend 
van de Regeling op den Staat van 
Oorlog en Beleg, de staat van 
beleg af voor geheel Neder
lands-Indië. In artikel 12 van de 
genoemde Regeling stond dat 
het militair gezag maatregelen 
moest nemen, onder andere be
treffende de censuur van brieven 
naar en uit het buitenland. 
Op grond van artikel 12 van de 
Regeling werd op n mei door 

HANi^<->* 

LUCHTPOST 
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Terug afzender Postverbinaingen 
met het Buitenland t l jde l l JK ver 
broken. 
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^-<ÄiV 

mm 
Afl}eelding2 Luchtpostbnefvan Zeist (9-5-1940) naarMedan De brief kon met worden 
verzonden in verband met de Duitse inval op 10 mei 1940 in Nederland. De post
verbindingen waren verbroken (zie strookje). Het tanefvoor luchtpost naar Nederlands-
Indië bedroeg 12'/i cent per 70 gram. 

ving na 10 mei het bericht om 
alle luchtpost voor Nederland 
uit te laden en te retourneren 
naar Nederlands-Indië. Dit 
gebeurde vermoedelijk op 13 
mei in Alexandrië. Daar bleef het 
toestel enige dagen staan; het 
vloog op 16 mei naar Napels. 
Kort daarna vloog de Buizerd 
met een bemanning bestaande 
uit gezagvoerder Schot, tweede 
piloot Stroeve, de radiotelegra-
fisten Alting en Blauw en de 
boorwerktuigkundige Alsem, 
vanuit Napels via Marseille naar 
Engeland. Dit toestel landde ook 
veing op Engelse bodem. De 
DC-3's Reiger er\ Buizerd bleven 
in Engeland, om later in contract 
voor de Britse luchtvaartmaat
schappij BOAC op de lijn Enge-
land-Portugal te gaan vliegen. 
Voorde Indiëlijn waren nu nog 
zeven DC-3's beschikbaar. 

INVOERING CENSUUR 
Op l o mei 1940, spoedig na de 

de legercommandant verorde
ning nummer 7 uitgevaardigd, 
luidende: Met ingang van heden 
is de censuur op alle postzendin-
een, telegrammen en telefonische 
berichten onder militair toezicht 
geplaatst. Op 12 juni werd deze 
censuur gedelegeerd aan de 
procureur-generaal bij het hoog
gerechtshof 
In de periode mei-augustus 1940 
zien we de volgende censuur-
stempels en -stroken: 

a. stempels 
- GECENSUREERD + nummer 
(twee regels). 
- CENSUUR / GEPASSEERD + num
mer (drie regels). 

b. stroken 
- DOOR CENSUUR GEOPEND 
(tweemaal). Bruine strook, 25 
mm breed. Lengte tekst 80.5 en 
83 mm. Op diverse kantoren 
gebruikt. 
- DOOR CENSUUR GEOPEND 
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Afljeelding^. Aangetekende en per expresse verzonden luchtpostbriefvan Medan (145
1940) naar Den Haag Op 14 mei 1^40 werd weer geprobeerd om met een DC3 van de 
KLM, de PHALO 'Oehoe' (gezagvoerder Smirnoff) Europa te bereiken. De 'Oehoe' had 
veel post voor Nederland aan boord en zou naar Aiexandrie doorvliegen. Vandaar werd de 
post die bestemd was voor Nederland, per schip naar NederlandsIndie teaiggezonden. 
De 'Oehoe' vloog enkele dagen later naar Napels De brief kwam op 30juni weer in 
Medan aan, waar het retourstempel werd geplaatst Het tanef bestond uit het porto van 
60 cent (20^0 gram) +20 cent aantekenrecht +}o cent expresserecht =110 cent. 

(tweemaal). Bruine strook met 
daarin strepen. Lengte tekst 83 
mm, ander lettertype. Op diverse 
kantoren gebruikt. 
 DOOR CENSUUR GEOPEND 
(tweemaal). Witte strook, 30 mm 
breed. Lengte tekst 83 mm. In 
Soerabaja gebruikt. 
 DOOR CENSUUR GEOPEND (één 
regel). Witte strook, 30 mm 
breed, lengte tekst 102 mm. In 
Soerabaja gebruikt. 
 GEOPEND MILITAIRE (wapen) 
CENSUUR MEDAN. Witte Strook, 
57 mm breed, lengte tekst 108 
mm. M van MILITAIRE en MEDAN 
met schuine benen ('M'). 
 GEOPEND MILITAIRE (wapen) 
CENSUUR MEDAN. Witte Strook 
3335 mm breed, lengte tekst 
108 mm. M van MILITAIRE met 
schuine benen ('M') en M van 
MEDAN met rechte benen ('M'). 

VLUCHTEN VANAF 10 MEI 1940 
Op i o mei 1940 vertrok de 
PHARC C/eronder commando 
van de Amerikaanse KLMge
zagvoerder A.F. Kalberervan het 
vliegveld Capodichino bij Napels. 
Op de romp en de vleugels van 
de DC3 was met witte verf het 
woord HOLIAND geschilderd. 
De bemanning vernam van de 
Duitse inval een halfuur nadat 
zij met de Cier uit Napels was 
vertrokken. De radiotelegrafist 
van Aarem vroeg het Engelse 
radiostation Mirabella op het 
eiland Kreta om nadere inlichtin
gen. Het radiostation bevestigde 
de Duitse inval in Nederland. 
De telegrafist op Kreta voegde 
daaraan toe: Don't be afraid, 
old boy. We 're going to help you, 
and so is France and probably 
the United States too. De Cier 
landde op woensdagmorgen 15 
mei om even over half elfop het 
vliegveld Tjililitan bij Batavia. Er 
was uiteraard geen post meer uit 

Nederland aan boord. 
Na 10 mei besloot de KLM 
om het luchtverkeer op de lijn 
NapelsBandoeng v.v. voorlopig 
te staken. In de NederlandsIndi
sche kranten werd in die tijd mel
ding gemaakt van de al langer 
gekoesterde plannen om de de 
verbinding AlexandriëBandoeng 
door de KLM te laten vliegen, 
terwijl Imperal Airways de route 
PooleNapels zou afleggen. Het 
was op 13 mei mog niet bekend 
of aan dit plan uitvoering zou 
worden gegeven. 
De KLM besloot om op 14 mei 
toch een vliegtuig naar Napels te 
laten vertrekken. In de loop van 
de morgen vertrok van Tjilili
tan de PHALO Oehoe onder 
gezagvoerder Iwan Smirnoff, 
volgeladen met ruim 315 kilo 
luchtpost voor Nederland. Het 

einde van het reisdoel was 
onzeker, maar een voortdurend 
telegrafisch contact met Indië 
bleef gewaarborgd. Het KLM
devies 'zo veilig mogelijk vliegen' 
werd gehandhaafd: desnoods 
zou de Oehoe naar Engeland 
doorvliegen. Inmiddels had ge
zagvoerder SmirnofFinstructies 
gekregen om naar Aiexandrie te 
vliegen en daar te wachten. Er 
werd besloten dat de luchtpost 
bestemd voor Nederland zou 
worden uitgeladen en weer naar 
NederlandsIndië zou worden 
terugezonden. De Oehoe vloog 
vanuit Aiexandrie door naar Na
pels en kwam daar in de avond 
van 19 mei aan. 
Op woensdag 15 mei vertrok 
weer een DC3 van de KLM, 
namelijk de PHARE Emoe, 
onder gezagvoerder Hulsebos, 
vanuit Napels naar Batavia; 
aankomst op 20 mei. Alle pas
sagiersplaatsen waren bezet. De 
Amerikaanse tweede piloot M.A. 
Mars had  net als zijn collega 
L. Gravis  ontslag genomen 
uit de KLMdienst. Ze vlogen 
samen met de Nandoe terug 
naar Napels, waar zij zich bij 
hun gezinnen voegden. De beide 
families vertrokken op 1 juni 
1940 met het SS Manhattan naar 
de Verenigde Staten. 
In de NederlandsIndische 
kranten verschenen op 16 mei 
berichten over het doortrekken 
van de Indiëlijn van Napels naar 
Londen. Er zou volgens de be
staande route worden gevlogen. 
Het laatste deel zou gaan van 
Napels via Marseille naar Enge
land. Eenmaal per week zou een 
DC3 uit NederlandsIndië naar 
Engeland vertrekken en eenmaal 
per week een DC3 vanuit Enge
land naar NederlandsIndië. De 
KLMtoestellen zouden in beide 
richtingen aansluiting geven op 
de KNILMtoestellen naaren van 
Australië. De passagierstarieven 
bleven ongewijzigd. Een enkele 

reis BataviaEngeland kostte 
f 1.350,; naar Marseille was dat 
f 1.285, en naar Napels f 1.225,. 
Op 19 mei 1940 deelde de 
Nededandslndische PTT mee 
dat er op 20 mei een DC3 "aar 
Engeland zou vertrekken. Er 
mochten uitsluitend 'gewone en 
aangetekende briefkaarten per 
luchtpost worden verstuurd in 
de Nederlandse, Franse of En
gelse taal, duidelijk geschreven 
of getypt, en in sobere bewoor
dingen gesteld'. 
Op 20 mei vertrok om half tien 
van het vliegveld Tjililitan bij 
Batavia de PHALN Nandoe, 
met onder andere luchtpost 
voor Engeland, naar Napels. Het 
doortrekken van de luchtlijn naar 
Engeland ging echter voorlopig 
niet door, zooat het eindpunt 
Napeis zou blijven. Wei ging 
men over tot een wekeliJKse 
dienst. 
Op dinsdag 21 mei 1940 vertrok 
de PHALO Oehoe onder 
gezagvoerder Smirnoff en met 
22 passagiers aan boord van 
Napels naar Batavia. Door een 
eenvoudige verbouwing van het 
interieur was het mogelijk om 
meer passagiers dan voorheen 
mee te nemen. Normaal waren 
er in de DC3 vier rijen van drie 
stoelen. Er werden eenvoudige 
stoelen bijgeplaatst, zodat men 
acht rijen van drie stoelen kreeg. 
Zo kon men het dubbele aantal 
passagiers meenemen. Uiter
aard kon dan minder post en 
vracht worden vervoerd. 
De Oehoe landde op zaterdag 
26 mei 1940 op het vliegveld 
Tjililitan bij Batavia. Twintig pas
sagiers hadden de reis naar Bata
via gemaakt. Eén passagier was 
in Medan uitgestapt en een in 
Palembang. Gezagvoerder Smir
noff, die niet lang daarvoor zijn 
vijftigste vlucht op de Indiëlijn 
had gemaakt, had ook zijn vrouw 
meegenomen. De passagiers 
hadden zich in zo'n vol vliegtuig 

RETOUH /Ĵ ZENDER 
o.ra., dat do mogolijkhoid bostaat to t 
vorzondins por "Trans Pac i f i c " ; in d i t 
goval moot oohtor hot stuk worden b i i 
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Afbeelding 4. Luchtpostbriefvan Medan (3151940) per Imperial Ainvays bestemd voor 
Londen en dan per schip naar New York De brief werd in Medan gecensureerd; nadat 
er een strookje op was geplakt werd de brief naar de aßender teruggestuurd. 



wel moeten behelpen. Gelukkig 
waren de weersomstandighe
den gedurende de gehele reis 
gunstig. 
De KLM-toestellen waren voor 
de komende vluchten van 28 
mei, 2 en 9 juni 1940 vanuit 
Napels volledig volgeboekt. Er 
moesten ook op deze vluchten 
extra stoelen worden bijgeplaatst 
om de ruim twintig passagiers 
veilig te kunnen vervoeren. 
Op zaterdagmiddag 25 mei 1940 
arriveerde om half één de Short 
S-23 Empire-vWegboot G-ADUV 
Cambria van de BOAC vanuit 
Poole in Tandjong Priok. De 
vliegboot had 50Kilo post aan 
boord, bestemd voor Batavia en 
andere plaatsen in Nederlands-
Indië. 
Omdat de KLM had besloten 
niet verder dan Napels te 
vliegen, zou veel post voor Ne-

naar Batavia. Het vliegtuig kwam 
daar op zondag 2 juni even na 
elf uur aan. De luchtpost die aan 
boord was, kwam hoofdzakelijk 
uit Singapore en Medan. 
Op 31 mei 1940 arriveerde om 
één half vanuit Poole in Tand
jong Priok de Short S-23 Empire-
vliegboot C-AETV Coriolanus met 
50 kilo luchtpost aan boord voor 
Nederlands-Indië. 

BESTUURSZETEL VERPLAATST 
Op 26 april 1940 nam de Neder
landse volksvertegenwoordiging 
de zogenaamde 'zetelverpaat-
singswet' aan. Ingevolge deze 
wet kon de plaats van vestiging 
van bijvoorbeeld de KLM naar 
een ander gebiedsdeel van het 
Koninkrijk worden overgebracht. 
Deze wet werd op 8 mei van 
kracht. Nog net voor de Duitse 
inval konden op grond van deze 

ATcCTLC /LU. 
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Afoeeldmg$. Luchtpostbnefvan Kwak (24-6-1940) op Sumatra naar Zurich m Zwitserland. De brief werd 
in Medan gecensureerd en vloog vermoedeiijlf op ijuli 1940 met de cbarterviucl^t van de KLM naar Lydda 
(5-7-1940), waar ze weer werd gecensureerd. Op 1^ juli vloog de brief per BOAC via de 'Horseshoe Route'van 
Tiberias naar Durban en via Kaapstad verder per schip naar Londen, waar de brief weer werd gecensureerd. 
Van Bristol vloog de bnefper BOAC naar Lissabon en ging ze verder per trein naar Zwitserland. Het tarief 
bestond uit het porto van 75 cent (020 gram) -1- }o cent luchtrecht (0-5 gram) = 55 cent. 
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derlands-Indië met de Engelse 
vliegboten worden vervoerd. 
BOAC slaagde erin om haar 
dienst van tweemaal per week 
van Poole naar Sydney en terug 
te handhaven. 
Op maandag 27 mei 1940 
vertrok de PH-ARG G/ervan 
Bandoeng naar Napels; de 
aankomst was op 2 juni. Het 
toestel zou de normale route 
naar Napels vliegen. Behalve 
briefkaarten konden ook weer 
brieven worden meegegeven. 
Er kon geen luchtpost voor 
Nederland, Duitsland, en door 
Duitsland bezette gebieden 
worden meegegeven. 
Op dinsdag 28 mei 1940 vertrok 
de PH-ALN Nandoe, volgeladen 
met 23 passagiers, van Napels 

wet de nodige maatregelen 
voorde KLM worden genomen. 
De Gouverneur-Generaal van 
Nederlands-Indië, jhr. mr. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer, 
stelde op 24 mei 1940 voor om 
dat deel van de KLM dat niet 
in Duitse handen was gevallen 
naar Nederlands-Indië over te 
brengen. Na overleg met de 
Nederlandse regering in Londen 
werd op 31 mei besloten dat het 
toezicht op de KLM zou worden 
uitgeoefend door de Gouver
neur-Generaal en dat het bestuur 
aan de KNILM zou worden 
opgedragen. 
De zeven nog op de Indiëlijn 
aanwezige DC-3's van de KLM 
werden op 1 en 2 juni 1940 aan 
de KNILM verkocht. Vier DC-3's 

kregen dezelfde landaanduiding 
als de KNILM-toestellen, maar 
ze behielden hun registratienum
mers. Het ging om de Nandoe 
(PK-ALN), de Oehoe (PK-ALO), 
de Torewalk (PK-ALT) en de 
W/eWoo/(PK-ALW). De vol
gende drie DC-3's kregen nieuwe 
registratienummers: de Pelil<aan 
werd PK-AFV, de Emoe werd 
PK-AFZ en de C/er werd PK-AFW. 
De eerste vier genoemde toestel
len werden later ingezet op de 
Lydda-Bandoeng lijn. 

NOG ENKELE VLUCHTEN IN JUNI 
Op zondag 2 juni 1940 vertrok 
de PK-ARG C/eruit Napels; het 
toestel kwam een dag eerder dan 
verwacht aan, namelijk op za
terdag 8 juni in Batavia. De Cier 
vertrok na slechts vijf uur in Na
pels te zijn geweest weer richting 
Nederlands-Indië. Het toestel 

had namelijk in 
Athene gewacht 
en vloog op 
zondagmorgen 
naar Napels 
om de daar 
gereed staande 
passagiers mee 
te nemen en 
aanvaarde nog 
op dezelfde dag 
de terugreis. 
De Cier had 20 
kilo luchtpost 
aan boord, die 
op de tussenlig
gende stops 
was ingeladen. 
Op maandag 3 
juni 1940 ver
trok de PK-ALW 
Wieiewaal (ge
zagvoerder: G.j. 
te Roller) vanuit 
Bandoeng 
naar Napels en 
arriveerde op 
zondag 9 juni 
in Napels. In 
verband met de 
dreigende toe
stand in Italië 
en na overleg 
met het KLM-
kantoor in Ba
tavia, werd het 
toestel meteen 

volgetankt en vertrok het nog 
dezelfde dag met 22 passagiers 
naar Nederlands-Indië. Het toe
stel zou aanvankelijk op dinsdag 
11 juni vertrekken, een dag na 
de Italiaanse oorlogsverklaring 
aan de geallieerde bondgenoten. 
De Wieiewaal kreeg in Lydda 
een onderhoudsbeurt en vertrok 
weer op woensdag 12 juni. In 
Karachi kreeg het toestel een dag 
vertraging, omdat vijf passagiers 
moeilijkheden hadden met hun 
Brits-lndisch visum. Na de op
lossing van dit probleem vertrok 
het toestel op vrijdag 14 juni. Op 
maandag 17 juni arriveerde de 
Wieiewaal om half twaalf met 
22 passagiers op het vliegveld 
Tjililitan bij Batavia. 
Op dinsdag 4 juni 1940 bracht 

een Short S-2j EwpiVe-vliegboot 
van de BOAC, die om 12 uur arri
veerde, vanuit Poole in Tandjong 
Priok slechts 18 kilo luchtpost 
voor Nederlands-Indië mee. 
Inmiddels was de Amerikaanse 
KLM-gezagvoerder A.F. Kal-
berger bij de KNILM (Austra-
liëdienst) gedetacheerd. De 
Amerikaanse KLM-gezagvoerder 
McMakin had inmiddels ook 
een aanvraag ingediend voor 
indiensttreding bij de KNILM. 
Op vrijdag 7 juni 1940 arriveerde 
omstreeks twaalf uur een Short 
S-23 Emp/Ve-vliegboot van de 
BOAC, de G-AEUI Coorong, 
vanuit Poole in Tandjong Priok. 
De vliegboot bracht bijna 50 kilo 
post mee voor Nederlands-Indië. 
Op dinsdag 11 juni besloot de 
KLM de dienst naar Napels op 
te schorten. Het vliegtuig dat op 
maandag lo juni richting Napels 
was vertrokken, werd na de 
landing in Medan naar Batavia 
teruggeroepen. 

Op 11 juni maakte de Postmaster-
Ceneral van de Britse posterijen 
in Londen bekend dat het vliegen 
via de Emp/'re-luchtlijnen zou 
worden gestaakt. 
Op woensdag 12 juni 1940 
kwam er nog een Short S-2;} 
Ewp/re-vliegDoot van de BOAC 
vanuit Poole in Tandjong Priok 
aan. Deze vliegboot bracht ruim 
23 kilo luchtpost voor Neder
lands-Indië mee. 

TWEE CHARTERS NAAR LYDDA 
Op woensdag 19 juni 1940 
vertrok de PK-ALO Oehoe met 
gezagvoerder Smirnoff, tweede 
piloot Hulsebos, marconist 
Buitendijk en de boordwerktuig-
kundigeVeenendaal richting 
Lydda. De Nederlandse Pacific 
Petroleum Maatschappij had 
het verzoek van haar Egyptische 
zustermaatschappij gekregen 
om hulp te verlenen bij de 
evacuatie van personeel dat al 
naar Bagdad was vertrokken. 
De Oehoe maakte vier vluchten 
tussen Lydda en Karachi, waarbij 
honderd Amerikaanse onder
danen - mannen, vrouwen en 
kinderen -werden overgevlogen. 
Vandaar gingen Amerikanen per 
schip naar de Verenigde Staten. 
Er werd ook nog een vlucht van 
Basra naar Karachi gemaakt, 
waarbij 25 Engelse vakantie
gangers werden afgehaald. Op 
dinsdag 9 juli wera de terugreis 
naar Nederlands-Indië aanvaard, 
waarbij 25 Amerikaanse passa
giers naar Singapore werden ver
voerd. Deze passagiers zouden 
meteen Nederlands schip naar 
de Verenigde Staten doorreizen. 
De Oehoe landde op donderdag 
11 juli om vijftien minuten over 
twee op het nieuwe vliegveld 
Kemajoran bij Batavia. 
Inmiddels was op maandag 1 juli 
1940 de PK-ALW Wieiewaal, on-
oer gezagvoerder Evert van Dijk, 
in charter naar Lydda vertrokken. 
Dit toestel zou ook families van 
een oliemaatschappij evacueren. 



.oU^ fc.^é*«'«

I 
■p9^i?a!**co..«*>^ 3.<jf 'iui£h</t^oLo^ 

: 

Afoeelding 6. Brief van Heemstede (öyig^o) naar Weitevreden. Ingevoige PTT Dien
storder K j o / " van ^juii 1^40 werd de brief via Duitsiand en Rusiand naar Wiadiwos
to/c in Siberië gestuurd. Vandaar ging de brief per sciiip via Japan naar Nederiandsindië. 
De brief werd eerst in Keuien gecensureerd en daarna ooii in Batavia (2411^41). De reis 
duurde ruim zes maanden. 
Het tarief voor de verzending naar Nederiandsindië was 12'/2 cent (020 gram). 

Erw/erd op de heenreis post 
meegenomen. 

POST VAN NEDERUND NAAR 
NEDERIANDSINDIË, JUU 1940 
Nadat de Duitsers op 15 mei 
1940 Nederland hadden bezet, 
was het briefverkeer van Ne
derlandsIndië naar Nederland 
niet meer mogelijk. Op 3 juli 
1940 vaardigde de Nederlandse 
PTT Dienstorder H.304'"= uit, 
betreffende de verzending van 
post naar het buitenland. De 
post vanuit Nederland kon weer 
naar NederlandsIndië worden 
verzonden. Er konden niet
aangetekende brieven volgens 
het gewone internationale tarief 
van 1272 cent (o tot 20 gram, 
daarboven f/i cent voor elke 20 
gram extra) en briefkaarten van 
772 cent worden verstuurd. 
De post ging per trein via het 

censuurkantoor in Keulen en 
verder via Berlijn, Warschau en 
Moskou naar Wladiwostok in 
Siberië. Vandaar ging de post per 
schip via Japan naar Nederlands
Indië. De reisduur bedroeg ruim 
zes maanden. 
Op 31 juli werd door de Ne
derlandse PTT de Dienstorder 
11.353'"' uitgevaardigd, betref
fende de verzending van brieven 
en briefkaarten, langs welke weg 
dan ook, onder andere naar Ne
derlandsIndië. Vanaf die datum 
was het sturen van post naar 
NederlandsIndië verboden. 
In de herfst van 1940 kwam 
de mogelijkheid om berichten 
van maximaal 25 woorden van 
Nederland naar NederlandIndië 
en omgekeerd via het Interna
tionale Rode Kruis in Geneve te 
versturen. 

Messrs., Keiler Bryxnt t Co 
9lï Jenoliuroö Buildings 
?enohuroh Strset 

L O H D O tr  B.C. 3 

>I.V. KONINKUJKE PAKETVtART. 
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Afbeeidingy. Lucintpostbriefvan Tandjong Priol< (2177940) naar Londen. De brief 
passeerde de censuur in Batavia en vioog op 2yjuii 1^40 met de BOAC via de 
'Horseshoe Route' naar Durban en verder per trein naar Kaapstad. Vandaar ging 
i^et per sciiip naar Londen. De totaie reisduur bedroeg 39 tot ^5 dagen. Het tanq 
bestond uit liet porto van 15 cent (020 gram) + tweemaal 80 cent luchtrecht (5
logram) = ly^cent. 

'HORSESHOE ROUTE' VAN START 
Vanaf 19 juni 1940 had de BOAC 
een nieuwe dienst ingesteld 
van Durban in ZuidAfrika naar 
Sydney in Australië v.v Men had 
het deel van de Africa Empire
dienst van Durban naar Caïro 
verbonden met het deel van 
de Australia £mp;Vedienst van 
Caïro naar Sydney. Deze nieuwe 
Emp/redienst werd de Horseshoe 
Route genoemd. 
Op 19 juni 1940 vertrok de 
Sinort 32} E/np/Vevliegboot 
GAFRA Cleopatra vanuit de 
baai van Congella in de ha
ven van Durban naar Sydney 
Vanaf Singapore werd de vlucht 
overgenomen door de Short 52} 
Ewp/revliegbootCAEUH Coric, 
met een Quantasbemanning 
onder commando van captain 
R.B. Tapp. Op 1 juli arriveerde de 
Corio in de Rosebaai bij Sydney 
Op dezelfde dag, 19 juni dus, 
vertrok de Short 52} Empire
vliegboot CAFBY Carpentaria 
vanaf Sydney naar Singapore. 
Daar wisselde de Quantasbe
manning met een BOACbeman
ning; de Carpentaria vloog verder 
naar Durban, waar de vliegboot 
op 1 juli arriveerde. 
Zo eindigden de eerste vluch
ten via de nieuwe route. De 
Horseshoe Route werd eenmaal 
per week in beide richtingen ge
vlogen. Op woensdag vertrok er 
een vliegboot vanuit Durban en 
vanuit Sydney In de loop van au
gustus werd een dienst opgezet 
die tweemaal per week vloog. 
De NederlandsIndische PTT 
deelde in Batavia mee, dat lucht
post voor de nieuwe Horseshoe 
Route kon worden aangeno
men voor Britslndië, Egypte, 
ZuidAfrika en Engeland. Het 
luchtrecht voor poststukken naar 
deze plaatsen was: 

Britslndië: 
briefkaarten 40 cent; brieven en 
overige stukken: 40 cent per 5 g. 
Egypte: 
briefkaarten 30 cent; brieven en 
overige stukken 40 cent per 5 g. 
ZuidAfrika: 
briefkaarten 50 cent; brieven en 
overige stukken 55 cent per 5 g. 
Engeland: 
briefkaarten 40 cent; brieven en 
overige stukken 80 cent per 5 g. 

KIM VUEGT ROUn NAAR LYDDA 
De KLM deed alle mogelijke 
moeite om weereen echtverbin
ding tussen NederlandsIndië 
en Palestina te openen. Op 
maandag 22 juli 1940 was het 
eindelijk zover en vertrok de 
PKALO Oehoe met gezagvoer
der I.W. Smirnoff, tweede piloot 
P.A. Deenink, marconist D.K.R. 
Schweitseren boordwerktuig
kundige j.H.W. Belie vanaf het 
vliegveld Kemajoran bij Batavia 
naar Lydda. De vlucht kon in vijf 
dagen worden voltooid: 

Eerste dag. BataviaPalembang

SingaporeMedan. 

Tweede dag: MedanPenang

BangkokRangoon. 
Derde dag: RangoonCalcutta

Allahabaajodpur 
Vierde dag: jodpurKarachiJask

Basra. 
Vi^de dag: BasraBagdadLydda. 

Al spoedig moest jask worden 
vervangen door Bahrein. 
Ongeveer een halfuur voor het 
vertrek van de Oehoe arriveerde 
de PKAFV Valk van de KNILM 
uit Australië. Een van de passa
giers stapte over naar de Oehoe 
om zijn reis naar Singapore te 
vervolgen. Door het opnieuw 
in het Teven roepen van deze 
aansluiting kwam er dus weer 
een geregelde verbinding tussen 
Sydney en Lydda. 
De Oehoe vloog op dinsdag 
30 juli terug naar Bandoeng, 
waar het toestel op 3 augustus 
aankwam. 
Er werd eenmaal per week gevlo
gen. De volgende vertrekdagen 
waren, in verband met de aan
sluiting op het KNILMtoestel 
naar en van Australië, op zondag 
uit Bandoeng en op woensdag 
uit Lydda. 
Zo waren er eind juli weer twee 
mogelijkheden om vanuit Ne
derlandsIndië naar Palestina en 
terug te vliegen. 
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Dit artikel werd oorspronkelijk 
geplaatst in De Aerophilatelist 
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Nederlandse Vereniging van 
AeroPhilatelisten 'De Vliegende 
Hollander'. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 142 
8 juli 2006. 
aanvang 13.00 uur, in EIGEN VEILINGZAAL, 
Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 143 te houden op 23 september 2006. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over 
opbrengst van uw kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

Uw speciale aandacht voor 
VEILING 142 
op 8 juli 2006. 

• KIJKDAGEN: maandag 3 juli t/m donderdag 6 juli 
van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 7 juli van 09.00 
tot 15.00 uur. Zaterdag 8 juli van 8.30 tot 12.00 uur. 

• VEILING: vrijdag 7 juli vanaf 16.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 8 juli vanaf 13.00 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Tevens allerlei leuke AANBIEDINGEN. 
• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 



postzegel magazine vanJEUCDFILATELIE Nederland (JFN ) 

smooRN 

436 

EEN GEMISTE KANS 
Jarenlang heeft Neder
land Europapostzegels 
uitgegeven Vroeger 
was het ontwerp van de 
postzegels m alle landen 
hetzelfde Maar al zo'n 
dertig jaar is dat met 
meer zo Alle landen 
geven nu zegels uit die 
allemaal met hetzelfde 
onderwerp te maken 
hebben De laatste keer 
dat Nederland meedeed, 
gingen de zegels over het 
circus Het IS jammer dat 
Nederland dit jaar met 
weer een keer meedoet 
Het onderwerp is name 
lijk heel belangrijk Er is 
veel om te doen Overal 
m Europa verschijnen nu 
postzegel die gaan over 
jongeren en integratie 

De Duitse post gaf een 
zegel uit met een sportief 
jasje waarop de tekst "in
tegratie en respect, onze 
toekomst" te lezen is 
Van Vatikaanstad komt 
een wat minder vlotte 
postzegel Je ziet een 
kerk, een moskee en een 
synagoge We hoeven je 
met te vertellen wat de 
ontwerper daarmee heeft 

SAMEN EEN! 
Op 7 juli IS het precies 
een jaar geleden dat er 
in Londen terreuraansla
gen waren Er ontploften 
bommen in metrosta
tions en bussen 52 
mensen kwamen om het 
leven en velen raakten ge
wond Alle daders konden 
worden gepakt Ze zeiden 
dat ze uit naam van de 
islam handelden Opval
lend was dat de Britten 
vrij rustig reageerden op 
het geweld Moslimlei
ders m Groot-Brittannie 
zeiden dat ook zij het erg 
vonden dat de aanslagen 
waren gepleegd Bijna 
alle moslims m het land 
willen gewoon m vrede 

leven met mensen die 
geen moslim zijn In de 
maanden na de aan
slagen werd op de post 

Redactie De Coedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299-463850 
M m V Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon 0183-403952 

geloof m hun stad Chris 
tenen, moslims, joden 
en niet-gelovigen moeten 
m vrede kunnen leven 
In het stempel staat 
"London-One", wat 
"Londen - Een" betekent 
Eenheid m Londen dus 
Geef terroristen geen 
kans IS de boodschap 
BIJ de Verenigde Naties 
werd een zelfde bood
schap uitgedragen door 
een stempel met de tekst 
"Terrorismus beseitigen" 
Dat betekent "Weg 
met terrorisme" Beide 
stempels kunnen mooi 
gebruikt worden in een 
verzameling waarin de 
problemen van onze tijd 
aan de orde komen. 
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een bijzonder stempel 
gebruikt Het laat zien dat 
Londenaren niet toestaan 
dat er ruzie is over het 

IJSKOUD HET 
LEKKERST 
Volgens sommige men
sen IS Italiaans ijs het 
lekkerste ijs dat je kunt 
krijgen Ook al beweren 
de reclames wat anders 
De Italiaanse post heeft 
een zegel uitgegeven 

met een plaatje van een 
overheerlijk ijsje en een 
gezellige ijscoman Er 
zijn nogal wat Italianen 
die in de vorige eeuw 
hun land verheten Er
gens anders probeerden 
ze een nieuw bestaan op 
te bouwen Een aantal 
van hen begon met de 
verkoopvan Italiaans ijs 
Eerst liepen ze gewoon 
door de straten met hun 
karretje, later konden 
sommigen een ijssalon 
openen In ons land is 
het Italiaanse ijs nog 
steeds populair Net als 
als andere Italiaanse 
gerechten als spaghetti 
en pizza, die tot de jaren 
zestig m ons land onbe
kend waren 

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

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

ledenadministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provinciale w/eg Noord 12*, 42J6 EE Almkerk, 

telefoon: o i J3 - 40 39 52 



Hijs de zeilen, we 
gaan varen! 

De komende Dag 
van de jeugdfilatelie 
is in Sommelsdijk. 
Dat ligt op Goeree-
Overflakkee. 
Dat is een Zuid-Hol
lands eiland. Het 
thema is: water. Dus: 
Pak het roer! Hijs 
de zeilen! Kom aan 
boord! 

We varen halve 
wind 

5 DANMARK T " ! 

Als je leert zeilen 
moet je goed weten: 
je leert er heel veel 
nieuwe woorden bij. 
Wat dacht je van: 
" De wind komt 
van achterlijker dan 
dwars".' ja, dat is een 
leuke, hè? En dan 
de twee bekendste: 
stuurboord en bak
boord. 

Wedstrijdzeilen 

Een boot gaat het 
snelst als hij recht 
ligt. Maar door de 
wind in het zeil wordt 
het schip omver ge
duwd. Dus wat doet 
deze wedstrijdzeiler? 
Die hangt ver buiten 
boord om het schip 
recht te houden. Dat 
heet: in de trapeze. 
Nu vaart hij heel hard 
(met de wind) en 
hij houdt het schip 
recht. 

Nog een zeiltje er bij 
• "J UMiumm 
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Als een schip in de 
wedstrijd zit, moet het 
alle wind gebruiken 
die het nodig heeft. 
Dus de schipper zet 
er zoveel mogelijk 
zeilen op. Dit bolle 
zeil heet: spinnaker, 
ook wel: de ballon. 
Als je dan de wind 
goed van achteren 
hebt, dan helpt zo'n 
spinnaker heel goed. 

De beroemde 
Flying Dutchman 

Zeilschepen zijn 
ingedeeld in klas
sen, in soorten. Op 
deze zegel zie je het 

kampioenschap van 
de klasse Flying Dut
chman. Dat is een 
prachtige zeilboot, 
bedacht door een 
zeiler die een heel 
snelle boot wilde 
bouwen. Hij noemde 
het schip in het 
Engels: de Vliegende 
Hollander. Ken jij 
de legende van dit 
spookschip? 

Het schip van 
Columbus 

Dit is een karveel. 
Het is een snel 
zeilschip uit Spanje 
of Portugal. Met zo'n 
soort schip is Colum
bus op zoek gegaan 
naar de nieuwe 
wereld. De grote 
mast staat niet in 
het midden van het 
schip, maar dichter 
tegen de voorsteven 
aan. Dit schip heeft 
in totaal drie masten, 
zoals je ziet. Dat be
tekent dat er ook veel 
zeilen op kunnen 
staan. En hoe meer 
zeil...hoe harder 
het vaart. Dit schip 
was bedoeld om de 
oceanen over te gaan 
en met handel weer 
thuis te komen. 

De visserij 
Voordat de men
sen andere landen 
gingen ontdekken. 

gebruikten ze boten 
om mee te vissen. 
Dat bootje moest een 
zeil hebben, om wat 
verder weg te kunnen 
gaan. Want ze moes
ten natuurlijk wel 
op tijd voor het eten 
thuis zijn! Heel veel 
Hollandse schepen 
waren daar ook voor 
bedoeld. 

Dwarsgetuigd 

Kijk eens goed naar 
het grootzeil van dit 
schip. Het zeil staat 
dwars op het schip. 
Ook een manier 
van zeilen. Maar 
dit is geen gewoon 
zeilschip. Dit is een 
roeiboot. En geen 
kleintje - een galei! 
Met zulke schepen 
vochten de Grieken 
hun oorlogen tegen 
de Romeinen. Zie je 
de voorkant? 
Op de boeg zit een 
indrukwekkend dier. 
Als je dat op je afziet 
komen...brr, dan ren 
je wel! 

Zeilen in je vakantie 
Vroeger ging ik altijd 
zeilen in de vakantie. 
Overdag zeilden we 
van het ene stadje 
naar het andere. Te
gen de avond 
kookte ik het ( > o e A « ^ 

eten aan boord. En 
als het donker werd 
kroop ik in mijn 
slaapzak. Al wiebe
lend viel ik in slaap. 

Een Theeklipper 

Dit is de Cutty Sark. 
Heel toevallig ben 
ik in Londen op dat 
schip geweest. Wat is 
er met deze klipper 
aan de hand? In i8oo 
haalden de Engelsen 
hun thee zelf uit 
India. Dat deden ze 
met snelle klippers, 
zoals deze. Dit schip 
werd gebouwd in 
1869. Maar een paar 
jaar later kwamen er 
stoomschepen, die 
waren niet afhankelijk 
van de wind. Toen 
gingen de klippers 
varen tussen Londen 
en Australië. Van alle 
klippers was de Cutty 
Sark de snelste. Ze 
deed haar eerste reis 
in 69 dagen, geen 
enkel schip deed het 
haar na. 

Zelf verzamelen 
Ca jij nu ook een 
albumblad maken 
over zeilboten? Heel 
veel landen hebben 
zeilschepen op ze
gels. Kijk alvast maar -
eens in je collectie. 
Veel succes! 
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WAAR ZIJN POSTZEGELS VAN 
GEMAAKT? 
Jaren geleden, toen mijn dochter Anna nog een kleine Anneke was, 
vroeg ze aan m i j : "Pappa, waar zijn postzegels van gemaakt?" In 
mijn onschuld antwoordde ik: "Natuurlijk van papier, lieve schat." 
Ik wist toen nog niet wat ik nu weet: postzegels zijn gemaakt van 
allerlei materialen. Ik neem jullie eens mee voor een wandelingetje 
door mijn postzegelalbum. 

Karton 
Naast postzegels, 
gedrukt op vele soorten 
en kleuren papier, komen 
we daar In de eerste 
plaats tegen postzegels 
van karton. Ze werden 
uitgegeven in Bhoetan in 
1968 met afbeeldingen in 

reliëfdruk van beroemde 
impressionisten. Nog niet 
zo bijzonder zeg je. Je 
hebt gelijk. 

Hout 
We gaan verder en komen 
dan terecht bij houten 
postzegels. In blokvorm 
gemaakt van uiterst 
dunne laagjes balsahout 
zien we daar uit het 
Afrikaanse land Djibouti 
afbeeldingen van vliegtui
gen, vogels en bestrijders 
van de ziekte lepra. Deze 
houtblokken zijn uitgege
ven in de jaren 1985 tot 
1989. De Zwitserse pos
terijen zijn tegenwoordig 
de grote initiatiefnemers 
van vernieuwingen op het 
gebied van de postzegel-
makerij. Zo gaven ze op 7 
september 2004 ook een 
postzegel uit van hout. 

= Voor het maken van deze 
° 0,7 mm dikke postzegels 
— gebruikten de Zwitsers ze-
= ven sparren van 120 jaar 
"2 oud. Er werd een speciale 
^ machine ontworpen om 

deze postzegels te kun
nen afstempelen. 

Metaal 
Vervolgens komen we 
terecht in de afdeling me
talen postzegels. Prachtige 
gouden luchtpostzegels 
uit Mali en Opper-Volta 
schitteren in het in mijn 
kamer binnenvallende 

zegel uit met dezelfde 
afbeelding. Zilveren post
zegels oxideren (roesten) 
gemakkelijk, vooral 
als jeer met je vingers 
aanzit. Om deze oxidatie 
te voorkomen werd de 
tweelinguitgiften van de 
paus te koop aangeboden 
in een speciaal ontwor
pen beschermhoesje. 

zonlicht. Tanzania gaf 
gouden postzegels uit met 
erop Alfa Romeo's en Rol
ls Royces. Dit ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de auto. Links boven 
in het zegelbeeld staat dat 
we hier te maken hebben 
met producten van 22 
karaats goud. 
Zilveren postzegels ken
nen jullie uit ons eigen 
land. In 2001 hadden wij 
de wereldprimeur met de 
uitgifte van een geheel 
zilveren postzegel met 
een waarde van fl 12, 75, 
geschikt voor aangete
kende post, vervaardigd 
van "zilver .999". Deze 
postzegels werden niet 
gedrukt, maar "geslagen", 
zoals dat ook bij munten 
gebeurt, door de Konink
lijke Nederlandse Munt te 
Utrecht. 

In 2003 vierde de vorig 
jaar overleden paus 
Johannes Paulus II zijn 
zilveren jubileum. Polen 
(waar de paus vandaan 
kwam) en Vaticaanstad 
gaven een zilveren post-

Bolivia is de belangrijkste 
producent ter wereld van 
tin. Uiteraard geef je dan 
ook filatelistisch materi
aal uit gemaakt van dat 
metaal. Het werd een tin
nen blokje met tennissers 
erop. In Hongarije waren 
ze er al vroeg bij. In 1955 
werd in Boedapest het 
Internationale Congres 
van de Lichtmetaalindu
strie gehouden. Daarom 
verscheen er een postze
gel van aluminium. Het 
was een luchtpostzegel. 
Logisch want vliegtuigen 
zijn gemaakt van dat 
lichte metaal. 
Bhoetan, het bekende 
postzegelknutselland, kon 
uiteraard niet achterblij
ven. De geschiedenis van 
de staalproductie werd 
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afgebeeld op een serie 
postzegels gemaakt van 
bandstaai met een dikte 
van o, 025 mm. Jam
mer dat deze zegels niet 
getand zijn. Anders zou 
je ze kunnen gebruiken 
om de eerder genoemde 
houten postzegels op 
maat te zagen. 

Kunststoffen 
In onze verzameling van 
postzegels gemaakt van 
ander materiaal dan pa
pier, komen we ook nog 
veel experimenten tegen 
die resulteren in zegels 
van allerlei kunststoffen, 
zoals folie en plastic. 

Textiel 
We stappen nu over naar 
de textielhoek. 
Natuurlijk neemt Bhoetan 
ook daar het voortouw. Ze 
gaven daar een prachtige 
serie uit van zegels en 
blokken met boeddhisti
sche religieuze voorstel
lingen, vervaardigd van 
kunstzijde. 
Niet alleen kunstzijde 
werd gebruikt, maar ook 

echte zijde. De Poolse 
Post gaf m 1958 ter gele
genheid van het 400-jarig 
bestaan een blokje uit, 
gedrukt op zijde. Er staat 
een postkoets op met 
paarden ervoor. 
In hetzelfde jaar was 
erin Brussel het Inter

nationaal Filatelisten 
Congres. In Hongarije 
gaven ze daarom een blok 
uit gedrukt op gewafeld 
wasdoek. Wat dat is moet 
je maar eens vragen aan 
je buurvrouw. 
Al eerder merkte ik op dat 
ze in Zwitserland graag 
meedoen met experimen
ten op postzegelgebied. 
Zij gaven op 21 juni 2000 
de eerste geborduurde 
zegel ter wereld uit, in een 
beperkte oplage. Bij het 
vervaardigen had men 
technische problemen 
met de speciaal ontwor
pen borduurmachine, 
waardoor de zegels met 
vertraging werden afge
leverd. Het ontwerp van 
deze zelfklevende post
zegel plus blok van vier, 
werd geheim gehouden 
tot de opening van een 
nationale postzegelten
toonstelling in St. Gallen. 
Ik weet het niet zeker, 
maar ik vermoed dat op 
diezelfde postzegelbor-
duurmachine (lekker lang 
woord voor bij het scrab-
belen) in 2003 voor een 
aantal Afrikaanse staten 
postzegels en blokken 
zijn vervaardigd van ted-
dybeerstof Dit berenras 
bestond toen zoveel jaar. 
In 2004 verscheen er een 
geborduurde postzegel 
in Italië. Die lijkt verdacht 
veel op het Zwitserse pro
duct uit 2000. Misschien 
doen de Zwitsers toch 
aan ontwikkelingshulp. 

Jullie zien dus dat er vele 
mogelijkheden zijn. Let 
vooral op de nieuwtjes. Ik 
garandeer jullie dat er nog 
veel meer gaat komen. 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
WAT VERZAMEL JE EIGENLIJK? 
Jeugdleider Toon van de StampKids Club heeft zijn 
leden (het zijn er inmiddels 700I) gevraagd wat ze ver
zamelen. We hebben weer twee reacties uitgekozen: 

Hallo allemaal! 

Ik ben jart. Ik ben 12 jaar. 
Ik verzamel postzegels 
omdat mijn vader ze ook 
verzamelt en het me ook 
wel aansprak. Dus ben 
ik briefjes gaan maken 
met "heeft u nog 
postzegels, zo ja, ik zou 
ze graag willen hebben". 
En toen kreeg ik mijn 
eerste postzegels. Ik 
spaar het thema Dieren, 
het liefst Vissen. 
Groeten, 

Jan (12) 

Hol! 
Ik spaar postzegels van 
dieren. Die heb ik nu in 
een mooi insteekboek 
gedaan. Daarin heb ik 
de dieren soort bij soort 
gedaan. Voorin staan de 
postzegels van poe
zen. Poezen zijn mijn 
lievelingsdieren. Mijn 
mooiste poezen postze
gel komt uit Cuba. Het 
is een klein blokje uit 
1997 uitgegeven voor de 
postzegeltentoonstelling 
In Hong Kong. Daarna 
heb ik postzegels van 
beren in mijn map. Heel 
lief vind ik een blokje 
met zes postzegels van 
pandaberen. Mijn zus 
gaat in de dierentuin 
het liefste naar de beren 
kijken. Met mijn zus kan 
ik niet ruilen omdat zij 
postzegels van vlinders 
verzamelt, maar wij kun
nen wel gezellig samen 
postzegelen. 

Jacoline (7) 

WIST JE DAT.. 
...Mijntje al meer dan 50 
jaar bestaat? Dick Bruna 
tekende het konijntje in 
1955. Daarna zijn er heel 

NEDERLAND: 
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veel "Nijntjes" in heel 
veel boeken versche
nen. En niet alleen in 
Nederland. De boeken 
van Nijntje zijn vertaald 
in 40 verschillende talen 
over de hele wereld. Ook 
op postzegels kunnen 
we Nijntje zien. Vooral in 
Japan zijn ze er helemaal 
gek van. Wist je dat er nu 
ook een Nijntje-museum 
is? Dat heet het Dick 
Bruna Huis. Het staat 
tegenover het Centraal 
Museum in Utrecht. Ga 
er maar eens op bezoek 
en geniet van al die leuke 
figuurtjes. En je kunt 
er ook zelf tekeningen 
maken. 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek dat iedereen in zijn boekenkast moet hebben 
is het ABC van het Postzegels Verzamelen deel 2. Het 
is uitgegeven door JFN en geschreven door een aantal 
deskundige verzamelaars die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoonstellingen en optreden als jurylid. 
Het gaat over de manieren waarop je kunt verzamelen 
en over de vele soorten verzamelingen die er zijn. Het is 
een ideeënbus. In de Posthoorn halen we regelmatig wat 
van die ideeën uit het boek halen en geven die aan jullie 
door. Deze maand willen we het hebben over de vraag: 

Is er wel genoeg materiaal voor mijn thema ? 
Er is nog iets dat je je moet afvragen, voordat je met 
een bepaald thema begint. Dat is of er genoeg postze
gels, stempels enz. van bestaan om er een verzameling 
mee op te zetten. 
Tot je geruststelling kan ik je zeggen dat er voor hon
derden thema's genoeg fllatelistisch materiaal bestaat 
om er mee vooruit te kunnen. Maar als je een verzame
ling over een heel bijzonder onderwerp zou willen be
ginnen, moet je dat toch wel even nagaan. "Hoe weet 
ik dat nou, of er voldoende fllatelistisch materiaal 

is ?", hoor ik je al vragen. Een 
joede manier is om dat aan 

A B C " ' ^ ^ ^ A - Meen postzegelhandelaar of een 
" * * ^ ^ f c ^Bandere verzamelaar te vragen. 

Je kunt ook eens op een ten-
|toonstelling rondneuzen of 
[een catalogus bestuderen. Je 
ziet dan opeens een heleboel 
mogelijkheden. 
(Uit ABC van het Postzegels 
, Verzamelen deel 2, biz. 14 
en 15) 

BELCICA '06 
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f \UNi 2006 
Dit is een puzzel voor 
alle jeugdige leden van 
De Posthoorn. 

Je antwoorden moeten voor 15 
september 2006 binnen zijn bij 
de redactie, 
DeCoedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Hier zijn de vragen: 

1. Wanneer werd Londen getrof
fen door een terroristische 
aanslag? 
2. Wat is het onderwerp van de 
Europazegels van 2006? 
3. Geef de naam van de snelste 
Theeklipper. 
4. Hoe heet het spookschip uit 
de legende? 
5. Noem twee landen die zegels 
van hout hebben uitgegeven. 
6. Waarom werden de Zwitserse 
geborduurde zegels met vertra
ging opgeleverd? 

JUNI 2006 
f Dit is een puzzel 

voor alle lezers van 
De Posthoorn. De 

antwoorden moeten voor 15 
september 2006 binnen zijn bi) 
de redactie, 
DeCoedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Geef de NVPH-nummers van 
de hier afgebeelde postzegel
fragmenten. 

Om in aanmerkingen te komen 
vooreen Mooi Nederland-velle
tje moet de envelop/kaart met 
geldige Nederlandse gelegen-
heidszegels gefrankeerd zijn. 

ANTWOORDEN PUZZEL 
JANUARI 
1. George Washington 
2. Koning Ahasveros 
3. Een hert 
4. Op de actrice Ann 
5. Albert Uderzo en René 
Goscmny 
6. Oost-Afrika 
7. Generaal Sosabowski 
Na loting gaat er een prijsje naar 
Emma Sakker (Born), David 
van Dongen (Oosterhout) en 
Pauline Terpstra (Zevenhuizen). 
Hartelijk gefeliciteerd! 

SPEURPUZZEL 
BURGERS'ZOO 
De volgende kinderen hebben 
een prijs gewonnen met de 
speurpuzzel in Burgers' Zoo: 
joel Robijn (IVIeppel), Giulia 
Aalders (Julianadorp), Judith 
Robijn (Meppel), Jürgen Fabn 
(Mol (B)), Remon Hollander 
(Aalsmeer), Menno v.d. Boven-
kamp (Culemborg), Steven Cra-
bijn (Rijswijk), Bradley Lansink 
(Alblasserdam), Alexandra Geux 
(Tilburg), Rianne Vlaar (Scha
gen). Zij krijgen hun prijs zo 
spoedig mogelijk toegezonden. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

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

lil 

http://www.stampkids.org


N.V.RH, onder de loep 
•Ä "^j^i^JDeze aflevering 

In september zal de 66e editie van de Speciale Catalogus van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen verschijnen Voordat de 
inhoud bij de drukker kan worden ingeleverd, vindt er een aantal 
bijeenkomsten van de cataloguscommissie plaats. Tijdens deze 
vergaderingen wordt er door de zeven representanten uit het 
ledenbestand van de NVPH overlegd en bij tijd en wijle flink over 
de tekst en prijzen gediscussieerd. Om u een impressie te geven 
van de werkzaamheden van deze commissie, bezocht Onder de 
loep de laatste bijeenkomst van het seizoen. Wat ons als eerste 
opviel is dat ze haar werk uiterst serieus neemt Hoewel de 
temperatuur op het terras van de Houtense vestiging van restaurant 
de Colonie naar andere zaken deed verlangen, werden we na 
aankomst van het laatste commissielid om klokslag twee uur naar 
binnen gedirigeerd. 

' Ik ben niet boos hoor, 
maar ik sta v^él op mijn strepen!' 
Een middagje vergaderen met de 
cataloguscommissie 

Achtereenvolgens betreden voorzitter Hans van den Eijnde, 
assistente Jozien van den Eijnde en de leden Erik Boeré (internet)-
detaillist. Rob Boom (detaillist), Ronald Bouscher (detaillist, 
commissionair). Rob Smit ((internet)detaillist), Henk Vleeming 
(veilinghouder) en Charles Voetelink (detaillist) de kleine 
vergaderruimte. René Dresken (veilinghouder) heeft zich afgemeld. 
Meteen na binnenkomst gaan de koffertjes en tassen open en 
komen grote stapels met paperassen te voorschijn Rob Boom van 
postzegelhandel Boomslamps zit al een jaar of tien in de commissie. 
'Ik ben een secuur type en zet graag de puntjes op de i. Ik denk 
dat deze eigenschap heeft meegespeeld toen Hans van den Eijnde 
mij indertijd vroeg om in de commissie plaats te nemen. Ik ben 
niet bijzonder thuis in het klassieke materiaal, daar hebben we 
andere specialisten voor. Ik zorg er voor dat alle nieuwe uitgiften 
in de catalogus worden opgenomen. Meestal wordt de eerste 
notering volgens een formule, die rekening houdt met de nominale 
waarde, vastgesteld Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals 
de Olympische schaatszegels Deze worden nu al voor een veelvoud 
van de nominale waarde verhandeld en daar wordt uiteraard 
rekening mee gehouden Ik heb me er in het verleden voor ingezet 
om ook de postzegelmapjes en de jaarsets in de catalogus op te 
nemen. En dat is inmiddels gebeurd.' 

Zelfklevers 

Nadat alle papieren zijn uitgepakt en diverse leden hun 'huiswerk' 
op het gebied van nieuwe prijzen en veranderde teksten bi| 
Jozien van den Eijnde hebben ingeleverd worden de laatste, min 
of meer hete, hangijzers doorgenomen 
Er volgt een discussie over de vraag of zelfklevende zegels in een 
aparte rubriek moeten worden opgenomen Internationaal gaan 
er steeds meer stemmen op om deze niet langer gezamenlijk met 
de gegomde zegels te catalogiseren. Er wordt door verzamelaars 
veel over deze zelfklevende zegels geklaagd, omdat regelmatig 
blijkt, dat ze hun naam eer aandoen en na verloop van enkele 

De cataloguscommissie. Zittend Enk Boeré, Henk Vleeming, Charles Voetelink, 
Hans van den Eijnde, Jozien van den Eijnde en Rob Boom. Staand Rob Smit 
en Ronald Bouscher 

jaren in de albums vastgeplakt blijken te zitten. Als deze zegels in 
een aparte rubriek worden ondergebracht, krijgen de gebruikers 
van de catalogus het optimale inzicht om zelf te kunnen bepalen 
of ze deze zegels nog willen verzamelen Bovendien worden de 
albumfabrikanten dan uitgedaagd om speciale albums te 
ontwikkelen, waarin de zelfklevers ook op de lange termijn veilig 
kunnen worden opgeborgen Rob Smit merkt op dat sommige 
landen, zoals Groenland, de zelfklevers al hebben verbannen uit 
de jaarsets. De commissie besluit om alle voor- en nadelen nog 
eens tegen het licht te houden en de grote Nederlandse album
fabrikanten te polsen Naar verwachting wordt voor de editie van 
2008 een definitieve beslissing genomen. 

m 
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Bontkraag 

Hoewel de commissie vooral gedurende het laatste decennium 
hard heeft gewerkt om de inhoud van de catalogus te 
perfectioneren, worden er nog steeds fouten en foutjes ontdekt. 
Zo komt de eerst vermelde plaatfout, 2P, te vervallen, omdat de 
bewuste afwijking op elk zegel van de betrokken plaat voorkomt 
en dus eigenlijk geen plaatfout is. Een ander voorbeeld. Bij de 
Bontkraagemissie (1899-1921) is sinds jaar en dag verzuimd om 
de meest voorkomende tanding (komtanding 12'/2) een aparte 
lettercode te geven. De meest voorkomende tanding krijgt in 
principe letter A, maar omdat deze -door de vroeger gemaakte 

fout- indertijd al is vergeven aan lijntonding 11 '/2 x 11, besluit 
de commissie om de eerst beschikbare letter, in dit geval de D, 
aan deze tanding toe te kennen. 
Ook over NVPH nummer 174 is tijdens eerdere vergaderingen 
het nodige te doen geweest. Vanaf de komende editie wordt de 
duidelijk te onderscheiden variant 174x opgenomen. Door een 
misverstand lijkt het er even op, dat de leden van de commissie 
het eerder besprokene waren vergeten. Bij Erik Boeré, die de 
wijziging aankaartte, ligt het hart even op de tong. 'We hebben 
dat besloten en dan gaan we het zo doen ook,' stelt hij een beetje 
vinnig. Even later blijken de wijzigingen wel degelijk vastgelegd. 
Boeré kijkt opgelucht en er kan weer een lachje af. 'Sorry hoor, 
ik was niet boos, ik sta alleen op mijn strepen. Beslist is beslist. 
Anders blijven we aan de gang.' De andere leden van de 
commissie betuigen hun instemming. 
De voorzitter gaat over tot het volgende punt op de agenda: 

V 

lOeveel aandacht moet er in de Speciale Catalogus worden 
besteed aan de zogenaamde persoonlijke postzegels in het 
algemeen en die ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 
voetbal (uitgifte mei 2006) in het bijzonder? Bij enkele leden van 
de commissie bestaat de angst, dot er veel filatelistische fantasie
producten op de markt zullen verschijnen, die tegen fancyprijzen 
te koop kunnen worden aangeboden. Na een pittige discussie 
wordt besloten om -mits er geen complicaties zijn in verband met 
het beeldrecht- in voorkomend geval alleen de basiszegel met 
voetballer Dirk Kuyt af te beelden, met daarbij de opmerking, dat 
andere afbeeldingen kunnen voorkomen, maar dat deze dezelfde 
prijsnotering kennen. 

Grootrondstempels in eenmalig katern 

Rond vijf uur worden de laatste beslissingen voor de 66e editie 
genomen. Jozien van den Eijnde verzamelt alle aangereikte 
gegevens, die ze de komende weken in de database zal 
veranderen. Ze heeft nog enkele duizenden prijs- en tekst
veranderingen voor de boeg, voordat de drukker aan het werk 
kan. Naast de uitbreidingen in de nieuwe editie -onder andere 
een eenmalig katern met prijsnoteringen van de Nederlandse 
grootrondstempels onder redactie van Cees Janssen en 
Peter Rozema- komen vanaf dit jaar de prijzen voor postzegels 
op brief te vervallen. Commissielid Vleeming geeft aan dat deze 
noteringen volledig zullen worden herzien en in de volgende 
Specialiteitencatalogus zullen worden opgenomen. 

De 66e editie van de Speciale Catalogus, die ook op cd-rom 
verkrijgbaar zal zijn, verschijnt traditiegetrouw op de tweede 
woensdag in september. Hoogstwaarschijnlijk zal de prijs, 
19 euro en 80 cent, dit jaar opnieuw niet worden verhoogd. 

Contactadres. Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 

E-mail: 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet: W>VW.nvph.lll 
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POSTALE GETUIGEN VAN DE EERSTE 
NEDERLANDSE VREDESMISSIE 

Vaderlandse pacificatiepogingen liepen verkeerd af 
DOOR OLAV P E T R I EN J A A P K O O P M A N S 
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'Hier, ik heb een paar oude 
poststukken voor je, Albanië 
1914, dat zie je niet veel.' Deze 
woorden begeleidden drie 
ansichtkaarten, verzonden uit 
Albanië naar Nederland. Keurig 
gefrankeerd met Skanderbegze
gels, dubbel tarief voor de kaart 
waar niet alleen een handteke
ning op stond, maar ook iets 
over geen tijd hebben, in het 
Nederlands, gericht aan een 
spoorwegingenieur in Limburg. 
In chronologische volgorde 
gelegd toonden de kaarten een 
reisroute. De vroegste kaart was 
een Griekse met een plaatje van 
Corfu/Kerkyra. De kaart werd op 
28 februan 1914 afgestempeld 
in Vlonë/Valona, een stad aan 
de Albanese kust. De middelste 
kaart toont een Albanese vrouw 
in klederdracht, op 24 maart 
1914 afgestempeld in Shkoder/ 
Scutari, gelegen aan het gelijk
namige meer bij de grens met 
Montenegro. De derde kaart 
toont een panorama in kleur 
van Valona; hij werd op n april 
afgestempeld in Shkoder. 

IDENTITEIT ONTHULD 
Welke Nederlander reisde in die 
tijd door dat gebied.' Albanië 
was sinds kort een onafhanke
lijk koninkrijk en behoorde van 
oudsher tot de minst toeganke
lijke streken van Europa. Lees 
het boek High Albania van de 
Britse reizigster Edith Durham 
(18631944) maar eens, een 
reisverslag uit het begin van de 
twintigste eeuw. Mogelijk een 
handelsreiziger, wellicht een 
journalist? Of zou het een lid 
zijn geweest van de Nederlandse 
missie die in het jonge koninkrijk 
de gendarmerie zou opzetten? 
De nandtekening viel niet ge
makkelijk te ontcijferen. Te zien 
waren een 'r', plus '00' of'aa' in 
het midden en iets als een 'n' op 
het einde. Verder leken er Ara
bische letters in voor te komen. 
De heer j .H . Koopmans van de 
studiegroep Griekenland bracht 
uitkomst. Inderdaad moest het 
iets met de Nederlandse militaire 
missie te maken hebben: de 
gevolgde route was typerend 
en ook de periode klopte. De 
Arabische tekens wezen op de 
naam Kroon, een majoor die het 
Arabisch beheerste, kennis van 
de Koran bezat en deel uitmaak
te van de missie. Majoor Kroon 

De vredesmissie van Nederlandse militairen in Uruzgan 

(Afghanistan) is niet de eerste operatie van dit kaliber. 

Filatelisten weten dat: er zijn postale getuigen van zulke 

missies, zoals prentbriefkaarten uit de Sinaï met een 

veldpoststempel en ansichtkaarten uit Irak met een NAPO

nummer als afzender. Maar wat is er nog te vinden van de 

allereerste Nederlandse vredesmissie: Albanië 1914? 

had in NederlandsIndië gediend in de handtekening. Een scan 
en zijn kennis van de Koran was van de kaart, gestuurd aan een 
daar goed van pas gekomen. arabiste, leverde als reactie op: 
De naam Kroon paste helemaal de desbetreffende tekens zijn 

inderdaad Arabische letters. Ze 
hebben geen klankfunctie in de 
handtekening. Letters worden 
vaak puur als ornament aan il
lustraties toegevoegd. Kortom, ik 
bezit nu drie kaarten van majoor 
Henri Kroon, de tweede man na 
de hoogste militair van de mis
sie, overste Lodewijk Thomson. 

DREIGENDE ANARCHIE 
Restte nog na te gaan wat 
er op de bewuste verzend
data zoal speelde. Daarvoor 
bracht het boek Zes maanden 
in Albanië van kapitein jan 
Fabius uitkomst. Verder schreef 
jan Kaptein in Oost Europa 

Unks en onder Griekse kaart met een 
plaatje van Corfu/Kerkyra, ontwaard 
op 2Sfebruan 1914 V\one/Va\ona, 
een stad aan de Albanese kust. 

Onderen rechtsonder een van de dne 
prentbnejkaarten toont een panorama 
in kleur van Valona De kaart werd op 
n april afgestempeld in Shkoder. 
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Filatelie gedetailleerd over de 
Balkanoorlogen; hij verwijst 
naar twee publicaties van deze 
kleurrijke Nederlandse officier. 
Onder andere de Thomson 
Foundation (in 2003 opgericht 
om de belangstelling voor 
Thomson en zijn vredesmissie 
levend te houden) meldt op 
het internet hoe een en ander 
verliep en ook hoe de laatste 
jaren de vredesmissie en haar 
leiding aandacht heeft gekregen 
in Nederland en in Albanië zelf 
Op 28 november 1912 riep Alba
nië tijdens de Balkanoorlogen 
van 1912-1913 de onafhankelijk
heid uit. Het land werd aange
vallen door buurlanden die net 
Osmaanse rijk aan het verdelen 
waren: Griekenland, Montenegro 
en Servië. In het binnenland 
met zijn vele clans (onder wie de 
Mirdieten) en zijn traditie van 
bloedwraak dreigde anarchie 
te ontstaan. De grote mogend
heden begonnen zich zorgen 
te maken over een dreigende 
oorlog. In 1913 verzochten zij Ne
derland als neutraal land om of
ficieren naar Albanië te zenden. 
In totaal gingen er zeventien 
man naar Albanië. Als vorst van 
Albanië werd aangezocht prins 

Wilhelm zu Wied, achterneef van 
koningin Wilhelmina. Uitgedost 
in operette-uniform is deze vorst 
op enkele Albanese zegels te 
zien. Het doel van de Nederland
se 'vredesmissie" was een Al
banese gendarmerie te vormen, 
zodat het land zichzelf zou kun
nen verdedigen. De Nederlandse 
militairen opereerden in Albane
se dienst en hadden een ruime 
mate van vrijheid van handelen: 
ze hoefden niet voor iedere 
beslissing groen licht aan Den 
Haag te vragen. De bij de missie 
betrokken militairen kregen in 
Albanese dienst een hogere 
rang. Vandaar dat kapitein Kroon 
als majoor wordt genoemd en 
majoor Thomson als overste. 

IMPONERENDE KORANKENNiS 
Eind 1913 begon het werk onder 
leidingvan de Internationale 
Controlecommissie vanuit Valo-
na. Het werk werd verdeeld over 
diverse regio's met steeds teams 
van enkele officieren, waarbij het 
team in het zuiden (het noorden 
van Epirus) al meteen betrokken 
raakte bij het Griekse offensief 
Fabius beschrijft hoe majoor 
Kroon en hij op 24 februari in Va-
lona arriveerden, na overleg op 4 
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Rechts: een Albanese 

postzegel met het portret 
van prins Wilhelm zu Wied, 
een achterneef van koningin 
Wilhelmina. Daaronder, een 

speculatieve zegel van de 
Mirdieten. 
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maart via Durazzo naar Scutari 
reisden en daar omstreeks 7 
maart arriveerden. Fabius schrijft 
vooral over zijn eigen ervarin
gen, maar meldt ook het een en 
ander over zijn meerdere. Voor 
het oprichten van de gendarme
rie trachtte deze onder ander 
steun te vinden bij de Mirdieten. 
Dit gebeurde in het gebied rond 
Scutari, dat door een buiten
landse interventiemacht werd 
gecontroleerd. Majoor Kroon 
kwam in hoog aanzien te staan 
bij de moslimgeestelijkheid 
toen hij tijdens overleg met de 
moefti met kennis van zaken 
uit de Koran citeerde. Met zijn 
Mirdieten speelde hij ook nog 
een rol in de strijd bij Durazzo. 

FATALE SCHOTEN 
Met de gendarmerie werd 
het echter niets: iedere clan 
diende zijn eigen belang. Fabius 
verdedigde met enkele stukken 
berggeschut Durazzo tegen 
opstandelingen. Als artilleristen 
bleek hij een mengelmoesje van 
voornamelijk buitenlanders die 
in Durazzo verbleven te hebben, 
onder wie de correspondent van 
de NRC. Men lijkt destijds wel 
zin te hebben gehad in een ver-

Links en onder, ansichtkaart, op 
24 maart 10/14 afgestempeld 
in Shkoder/Scutari. 

Rechts: overste 
Lodewijk 

Thomson sneu
velde op vreemd 

grondgebied. 
Niet lang na 

dit voor het Ne
derlandse leger 

schokkende 
verlies, brak de 
Eerste Wereld

oorlog uit. 

zetje, waarbij men soms met ar
gusogen - namens Oostenrijk of 
Italië - de ontwikkelingen volgde. 
Overste Thomson sneuvelde 
door een geweerkogel, wat een 
golf van ontzetting door Europa 
deed gaan. Immers: er sneuvelde 
een hoge militairen dat nog 
wel tijdens een internationale 
vredesmissie. Ongehoord! 
Enkele maanden later veran
derde de wereld. Nadat op 28 
juni 1914, twee weken na de 
dood van Thomson, in Sarajevo 
de schoten hadden geklonken 
waarmee Gavrilo Princip de 
Oostenrijkse aartshertog Franz 
Ferdinand en zijn vrouw Sophie 
vermoordde, duurde het nog 
maar kort voordat de algehele 
mobilisatie werd afgekondigd 
in het grootste deel van Europa. 
De Nederlandse militairen 
keerden eind juli I9i4terug naar 
hun gamizoensplaatsen, twee 
gevangengenomen officieren 
volgden in september 1914. 
Kapitein Fabius beschrijft hoe 
spannend de treinreis door Italië, 
Oostenrijk en Duitsland was in 
de laatste dagen voor het uitbre
ken van de Eerste Wereldoorlog. 

OPROEP AAN LEZERS 
Er zijn al postale getuigen van 
de Nederlandse vredesmissie in 
Albanië ontdekt, maar er moet 
nog meer post te vinden zijn die 
door leden van deze missie werd 
verzonden. Daarom een oproep 
aan de lezers van Filatelie: zoek 
eens goed naar poststukken uit 
Albanië, verzonden in 1914 - het 
kan nieuwe vondsten opleve
ren. Let bij post die uit Albanië 
werd verzonden op de volgende 
namen: generaal-majoor Willem 
j.H .de Veer, eerste luitenant 
Gerard A. Mallinckrodt, majoor 
Wouter de Waal, majoor Hugo 
j . Verhulst, majoor Henri j.L. 
Kroon, majoor Lucas Roelfsema, 
maioorjoan E. Snellen van 
Volienhoven, majoor johan M. 
Sluys, kapitein Carel de longh, 
kapitein jetze Doorman, kapitein 
Jan Fabius, kapitein Julius H. 
Sonne, kapitein Hendrik G.A. 
Reimers, kapitein jan H. Sar, de 
officier van gezondheid Tiddo 
Reddingius en de sergeant-ver
pleger Jan van Vliet. Een burger
arts, F. de Groot, trad op eigen 
initiatiefin Albanese dienst. 
Jan Fabius meldt ook nog de 
aanwezigheid van een NRC-cor-
respondent, de heer De Cruijff 

Literatuur 
Diverse internetsites (voer in 
Google bijvoorbeeld de zoek
term 'majoor Thomson' in) 
besteden aandacht aan de 
vredesmissie naar Albanië. 
Fabius, J.: Zes maanden 
in Albanië, Arbeiders
pers (heruitg., 1991). 
Durham, E.: High Albania, 
Phoenix Press (neruitg., 2000). 
Kaptein, J.: artikel in Oost Europa 
Filatelie, 22ste jaargang. 
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Postzegeluerenigmg Hoogeuecn-
..noam gekozen. 

J. Bruins wint waardebon 
In Hoogeveen zijn ze er 
in geslaagd een naam 
te bedenken voor hun 
verenigingsblad. Er 
kwamen verschillende 
suggesties binnen, zoals 
Veenpost, Verzegeld en De 
Posthoorn. Een meerder
heid koos Onder de Loep 
als naam. De heer J. 
Bruins uit Slagharen won 
de uitgeloofde waardebon 
omdat hij een van de be
denkers van de naam was. 
Wij wensen hem geluk 
en complimenteren het 
bestuur van de postzegel-
club Hoogeveen met hun 
(door 'Wij lazen voor u' 
gesuggereerde) actie om 
de oude bladnaam Opcieel 
Orgaan te vervangen door 
een 'echte' naam voor dit 
keurig uitgevoerde blad. 

Eerste van elf over i i / i i 
Voor me ligt een vrolijk 
uitgevoerd boekwerk, 
getiteld Karnaval in de Fi
latelie door Jean Meijntz. 
Als ik het opensla, ontdek 
ik een serieuze inhouds
opgave met hoofdstuk
ken zoals Karnai;al m de 
Oudheid, Roma Quadrata 
en Theater, komedie en 
tragedie. Mijn nieuws
gierigheid is geprikkeld 
en ik sla aan het lezen. 
Heel grondig wordt de 
geschiedenis van allerlei 
op carnaval gelijkende 
feesten behandeld. Zo 
vierden ze in Egypte het 

Jean Meijntz: . sene uan elf.. 

Feest van de Beschonken-
heid, een bevrijdingsfeest 
ter herdenking van de 
ondergang van de wrede 
godin Hathor. Het boek 
(128 pagina's) is mooi 
uitgevoerd en voorzien 
van filatelistische il
lustraties. Bijna vergeet ik 
u te vertellen dat het door 
mij ontvangen exemplaar 
het eerste deel is van een 
complete reeks: er volgen 
er nog tien, zodat het 
carnavalsgetal '11' over 
enige tijd bereikt is. Een 
prestatie van formaat van 
Jean. Het ISBN-nummer 
van het boek is go-5784-
274-2. 

Strijd tegen hergebruik 
Een interessant arti
kel is te vinden in Het 
Baltisch Gebied, blad 
van de gelijknamige 
filatelistengroep. In de 
tsarentijd werden in 
de Baltische Staten en 
in Rusland postzegels 
van heel hoge waarden 

Anti-hErgebniil<perforate. 

gebruikt op formulieren 
voor geldoverschrijvingen 
en pakketten. Het was 
erg verleidelijk om zo'n 
zegel nog een keer te 
gebruiken. Als dit maar 
vaak genoeg lukt, zou de 
schade in de miljoenen 
roebels kunnen lopen. 
De tsaristische post nam 
daarom geen halve maat
regelen. In 1908 werden 
stempels in gebruik 
genomen met pinnen die 
door de zegels heengin
gen. Soms beschadigden 
deze 'killerstempels' de 
inhoud van de brieven. In 
1910 mochten postkanto
ren die geld uitbetaalden 
en/of pakketten verzon
den, de zegels met hoge 
waarden ook in het zegel
beeld perforeren. Bij het 
artikel van Jan Kaptein 
staat zo'n zegel afgebeeld 
met het stempel van Riga 
en de perforatie MP 24 uit 
Moskou. Geen firmaper
foratie dus, maar een 
soort 'tweede ontwaar
ding'. 

Knoesten en stronken 
In het Mededelingenblad 
Liechtenstein, het orgaan 
van verzamelaars van de 
zegels van dit vorsten
dom, worden zegels 
met afbeeldingen van 
houtsnijwerk bespro
ken. De ontwerper Gstöl 
maakte zelfde afgebeelde 
kunstwerken uit boom
stronken, worteldelen en 
houtknoesten. De graveur 
van deze prachtige zegels 
is Wolfgang Seidel. 
Overigens lees ik het 
bewuste blad altijd met 
veel plezier - het heeft iets 
feestelijks. Er staan foto's 
in van vrolijke mensen en 
ze genieten van de goede 
zaken van het leven. Zo 
lazen we dat Piet, Jan en 
Arie met hun vrouwen 
gezellig dineerden in het 
Postmuseum in Vaduz, 
waar ze genoten van de 
nodige drankjes en hap
jes. Houwen zo! 

Kras of handtekening 
Soms kom je postzegels 
tegen die niet zijn afge
stempeld, maar met pen 
of inktpodood zijn ont
waard. Dit kan gebeuren 
om verschillende rede
nen. Soms zijn ze op het 
kantoor van verzending 
vergeten te stempelen; op 
het ontvangkantoor wor
den ze ontwaard met een 
kruis. Het stempel kan 
ook zoek of kapot zijn. De 
plaatsnaam en de datum 
worden dan met de pen 
aangebracht. Dit wordt 
ook wel gedaan bij te licht 
afgestempelde zegels. Als 
postzegels fiscaal worden 
gebruikt zijn ze voorzien 
van een handtekening. 
We ondenen deze kennis 
aan Hermes van de post
zegelvereniging Grieken
land. Bij het artikel wor
den voorbeelden getoond 
van Griekse zegels met de 
hier genoemde penver-
nietigingen. 

Groot en klein 
Helgrootste postkantoor 
ter wereld vinden we in 
Chicago. Het werd ge
bouwd in 1879, werd door 
een grote brand verwoest 
en is na de herbouw in 
1905 weer in gebruik 
genomen. Het telt dertien 
verdiepingen en beslaat 
een grondoppervlak 
van 245 bij 105 meter. 
Het is de Globe Koerier 
(filatelistenvereniging 

Archieflöto uon helgrootste postkontoor ter luereld m Chicago (VS). 

met het Griekse en 
Cyrillische alfabet en met 
lettertekens en cijfers uit 
Birma, China, Mongolië, 
Georgië, de Arabische 
wereld en Ethiopië (ik 
doe maar een greep). 
Druktechnisch gezien een 
hoogstandje, denk ik dan 
als leek. Maar ja, je kunt 
ook niet anders verwach
ten van deze 'drukdoe-
ners'. 

Daan viert de touwtjes 
In de thematische filatelie 
kun je allerlei thema's 
ontwikkelen. De vraag 
is alleen: hoe kom je aan 
een origineel thema? Kijk 
eens naar uw naam, mis
schien zit daar een idee 
voor een thema in. In Bre-
post (postzegelvereniging 
Breda, maart/april 2006) 

Het kleinste postkantoor ter luereld, 
gcucstigd in - zoals het bord netjes 
aange^ - Ochopee, Flonda 

'De Globe' die dit meldt. 
In hetzelfde blad vinden 
we een verhaaltje over het 
kleinste postkantoor; dat 
staat in Ochopee (Florida, 
VS). Oorspronkelijk was 
het een groter kantoor, 
gevestigd in een waren
huis. Dit gebouw brandde 
afin 1953. Het postkan
toor werd toen verplaatst 
naar een klein schuurtje 
achter het warenhuis en 
daar is het nog steeds 
gevestigd. Het gebouwtje 
is 2.20 meter breed en 
2.55 meter diep; het doet 
nog steeds volledig dienst 
als postkantoor. Ook op 
postkantoorgebied is 
Amerika dus een land van 
uitersten. 

Tekens verklaard 
Nummer 59 uit de 26ste 
jaargang van Druk 
Doende (filatelistische 
motiefgroep 'Papier 
& Druk' Nederiand) 
verklaart een verschil. Op 
zegels komen we teksten 
tegen die - althans voor 
onze westerse ogen -
soms in heel vreemde let
tervormen en lettertekens 
zijn aangebracht. Druk 
Doende helpt zijn lezers op 
weg: Ton Cornet neemt 
ons aan de hand om ons 
vertrouwd te maken met 
Russische landsnamen. 

Touw op postzegels (zie de loioop on
derin hctzegelbecld)- een opmerkelijk 
thema met mogelijkheden. 

is het verhaal te vinden 
van iemand die zich liet 
inspiren door zijn achter
naam: Daan Touw. 
Hij vertelt over verschil
lende knopen en ook 
over de eindjes aan elkaar 
knopen; het fabriceren 
van touw; aan het langste 
of kortste eind trekken; 
het gebruik van touw 
voor allerlei doeleinden 
enzovoort. 
Daan ontwikkelde op 
deze manier een persoon
lijk thema: 'Touw'. 



Geen ruzie meer 
Vroeger maakten TPG-
Post en de stadspostdien
sten nogal eens ruzie. Er 
werden zelfs processen 
gevoerd. Dat de lucht nu 

Sandd: ..in de ujolken door ure-
despact met TPGPosP... 

aan het opklaren is, lazen 
we in SPP, het blad van de 
Studiegroep Particuliere 
Postbezorging. Sandd 
(een grote stadspost
dienst) en TPGPost zijn 
overeengekomen dat 
poststukken die be
zorgd moeten worden 
door Sandd en die per 
ongeluk in de rode (bin
nenkort oranje) bussen 
van TPGPost terecht zijn 
gekomen, door laatst
genoemd bedrijf zonder 
Strafport aan de afzender 
worden teruggestuurd. 
Die afzender kan dan een 
nieuwe poging wagen om 
zijn brief door Sandd te 
laten bestellen. Een mooi 
bewijs van een gezonde 
samenwerking. 

DAAN KOELEWIJN 

BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 

Jubilea van steden 
Wie op zoek is naar een 
nieuw verzamelthema 
doet er mijns inziens 
goed aan in de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
nummerr 2/2006 het 
verhaal te lezen van 
Dieter Heinrich, Wenn 
Städte Jubiläum Jeiern. Als 
voorbeelden gebruikt 
hij de steden Halle 
(a/d Saale), Ingolstadt en 
Dresden. Dresden bestaat 
800 jaar, de beide andere 

steden 1.200 jaar. Via 
legio aanknopingspunten 
(zoals wordingsgeschie
denis, cultuur, gebouwen 
en beroemde personen) 
illustreert Heinrich met 
behulp van postzegels 
en stempels de kleur
rijke geschiedenis van de 
drie steden. Zo ontstaat 
gaandeweg een heel 
interessante verzameling. 
En van het een komt het 
ander. Zo treft u onder de 
universiteit van Ingol
stadt de naam aan van de 
beroemde Nederlander 
Petrus Canisius (1521-
1597), vice-kanselier 
aldaar, later onder andere 
- als man van de contra
reformatie - kerkleraar en 
heilige. Hij werd in 1997 
op postzegel vereeuwigd 
door Oostenrijk. De 
laatste jaren hebben de 
Duitse posterijen veel 
postzegels uitgegeven die 
in de categorie stedenju-
bilea passen. 

Overdrukte fiscals 
Peter Mansfield begint in 
Gibbons Stamp Monthly 
van februari 2006 met 
een serie verhalen over 
de Britse fiscale zegels, 
gebruikt in het buitenland 
(United Kmfldom Revenue 
Key Types used oversea, part 
1). Onder key types verstaat 
hij de nog onoverdrukte 
fiscale zegels, die naar 
behoefte konden worden 
overdrukt. In deze afle
vering behandelt hij het 
gebruik van genoemde 
zegels gedurende de 
onduidelijke politieke en 
fiscale status van Cyprus 
(1878-1925) en vervolgens 

het gebruik als militaire-, 
c.q. legertelegraafzegels 
in Egypte, Soedan, in 
Ashanti (nu Ghana), de 
Chinese verdragshaven 
Weihaiwei en in de Ara
bische Emiraten (Trucml 
States). Zeer talrijk zijn in 
dit verband de consulaire 
zegels in zeer uiteen
lopende buitenlandse 
valuta. Het artikel is rijk 
geïllustreerd en het wordt 
- zoals gezegd - vervolgd. 

Vijftig jaar TAAF 
Die Pinguine sind (Jast) 
immer dabei, zo luidt de 
titel van een artikel van 
Peter Fischer in Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
(22/2005). Hij staat stil bij 
het feit dat de Tcrres Austra-
les et Antarctiques Franfaises 
(TAAF) sedert 6 augustus 
1955 eigen postzegels 
hebben uitgegeven. In 
die periode waren dat er 
maar liefst 569. De zegels 
vinden niet alleen aftrek 

bij poolpostverzamelaars, 
De hoge kwaliteit en de 
grote variatie in thema's 
of onderwerpen stellen 
velen in staat een pracht-

Onderdeel TAAF. /\msterdamciland 
(55 Dierkante kilometer groot). 

collectie op te bouwen 
(zoals over ontdekkings
reizigers, geologie, flora, 
fauna, poolonderzoek, 
internationaal geofy
sisch jaar, cartografie of 
Zuidpoolverdragen). De 
totale oppervlakte van 
het gebied (Adélieland, 
Crozet-Eilanden, de 
Kerguelen en de eilanden 
Amsterdam en St Paul en 
nog enkele verspreide ei
landjes) bedraagt 440.000 

vierkante kilometer (een 
gebied dat ongeveer net 
zo groot is als Zweden). 
Er bevinden zich daar 
geen permanente bewo
ners. De tijdelijke stations 
zorgen op jaarbasis voor 
de verzorging van zeker 
honderdduizend post
stukken, waarvan 95% 
filatelistisch van aard. 

De XXste Winterspelen 
De afgelopen XXe 
Olympische Winter
spelen in Turijn en hun 
voorgeschiedenis zijn 
onderwerp geweest van 
enkele filatelistische 
verhandelingen. Zoals 
die van Waker Sieben-
grandl (Die Briefmarke) 
en Jean-Louis Emme-
neger (Gibbons Stamp 
Monthly), beiden in 
de februarinummers 
2006 van de genoemde 
bladen. Baron Pierre 
de Coubertin stelde in 
1894 voor de Olympische 

Boucn de eerste ujintersportzegel 
(Lake Placid, 1932). Onder: een 
Zweedse zegel uan ueertig jaar later. 

Spelen weer in te voeren. 
Athene volgde in 1896, 
waarbij twaalf speciale 
postzegels in 1895 de 
daarvoor vereiste gelden 
bijeen wisten te brengen. 
400.000 drachmen waren 
toen genoeg voor de 
organisatie, de bouw van 
enkele sportgelegenhe-
den en verbetering van de 
infrastructuur. De eerste 
Olympische Winterspelen 
kwamen pas in 1924, in 
combinatie met de Olym
pische Spelen te Antwer
pen. Chamonix had de 
eer de eerste deelnemers 
(245 mannen en dertien 
vrouwen uit zeventien 
landen!) welkom te heten. 
De spelen duurden van 
25 januari tot 5 februari 
1924. Er waren geen extra 
postzegels of ander filate
listisch materiaal; slechts 
één machinestempel, 
dat tegenwoordig heel 
gezocht is. Tijdens de 
vergadering van het IOC 

in Praag op 29 mei 1925 
werden de winterspelen 
van Chamonix - met 
terugwerkende kracht 
- uitgeroepen tot de eerste 
officiële Olympische Win
terspelen. Gaandeweg 
werd het aantal discipli
nes (in 1924 nog maar 
vijf) uitgebreid. Tezamen 
kunnen genoemde artike
len u goed op weg helpen 
bij het opzetten van een 
verzameling Olympische 
(Winter)Spelen. 

In het kort 
- De gehele maartafle
vering van het blad van 
de jubilerende (zestigja
rige) Netherlands Philatelic 
Circle ,The Netherlands 
Philatelist, is gevuld met 
afbeeldingen en beschrij
vingen van Nederlandse 
nationale en locale 
expressebrieven (1921-
1946). 

- Jeugdleiders attendeer ik 
graag op de herdruk van 
de brochure Sammeln, 
Gestalten, Ausstellen van 

de Deutsche Philatelis
ten-Jugend e.V. (5 euro 
plus porto. Verlag Junge 
Sammler, Postfach 1353, 
D-52503 Geilenkirchen). 
De auteurs zijn jeugdju-
ryleden. 

- Verschenen is het boek 
(140 bladzijden, 150 
historisch-biografische 
inleidingen en 550 af
beeldingen in kleur) Die 
Jesuiten in der Philatelie; 
ISBN 3-926765-08-9. 
(12.90 euro plus porto, 
Edition St. Briktius, 
Roncalliplatz 2, D-41569-
Rommerskirchen. 

GERARD GEERTS De Dwtsestad Maagdenburg bestond in 2005 tu;aaponderdjaar. 

Voorbeelden van Bnlsc fiscale zegels met ouerdruk uoor buitenlands gebruik. 



'HET LIEFST DOE IK 
WAT NIET IEDEREEN DOET' 

Zweedse kaart zette Frits var\ Culick aan tot zoektocht 
T E K S T EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In een 
poging deze deuren voor u te 
ontsluiten, gaat Filatelie op zoek 
naar de sleutel. Neem nu deze 
rustige, eikenbruine deur in Hoe
velaken. Wie vermoedt dat hier 
een filatelistisch detective woont? 

'Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan, hè? Toen ik in 1994 weer 
een stuk gezonder was, k\A/am ik in 
contact met iemand die Zweedse 

FIUVTEUEISOPZOEK... 
MISSCHIEN NAAR U! 
Heeft u ook een verrassend 
verhaal te vertellen? Hebt u iets 
unieks ontdekt, een geheel eigen 
verzamelstijl ontwikkeld of op een 
onverwachte plek een geweldige 
vondst gedaan? Deed u op een 
rommelmarkt een filatelistische 
ontdekking? Kwam u op zolder 
bij een oudtante een heel kostbare 
postzegel tegen? Zette uw buur
man oud papier aan de stoeprand 
en zag u daar wat negentiende-
eeuwse brieven uit Mauritius 
tussen zitten? Schrijf of mail de 
redactie en vertel waarom er een 
verhaal in uw ontdekking, vondst 
of verzamelwijze zit. De redactie 
maakt een selectie uit de bin
nengekomen reacties.U hoeft het 
verhaal niet zelf te schrijven, daar 
zorgen wij voor. Het redactieadres 
is Klipper 2,1276 BP Huizen. U 
kunt ook mailen: philatciie@tip.nl 

postzegels verzamelde. Maar dan 
met allerlei soorten stempels. Ik 
dacht, ik bewaar ze wel voor je als 
ik ze tegenkom. Toen ik een tijdje 
later een boekje met zo'n vijftig 
zegeltjes voor 'm had, wilde hij ze 
niet hebben. Niet mooi genoeg. 
Ach, dan begin ik er zelf toch 
mee? En zo is het gekomen'. 

Aan het woord is Frits van 
Culick, een ex-militair fluite-
nant-kolonel bij de Lucntmacht) 
inclusief snor en krachtige 
stem. Je hoort hem bij wijze van 
spreken nog Manneh, luistereh 
schreeuwen. Hoewel niet meer 
de jongste, want uit 1926, is Van 
Culick nog uitstekend bij de tijd. 
Tijdens zijn lagere school kreeg 
hij het postzegels verzamelen 
van vader onderwezen. In die tijd 
hoorde dat bij de opvoeding. En 
aangezien vader al Nederland 
verzamelde, ging de jonge Frits 
zegels van België sparen. Toen 
al zat het erin: net iets anders 
doen dan de meeste mensen. 
Wat later, omstreeks 1960, 
werkte hij als militair in Den 
Haag. De collectie België was 
al lang weggedaan, toen een 
collega hem vroeg om eens mee 
te gaan naar een veiling. 'Die zat 
daar vlakbij, de velling van De 

Munnik was dat. Dus ik mee, 
maar ja, wat moet je dan gaan 
verzamelen? Ik vond eigenlijk 
Nederland verzamelen geen 
kunst, want als je geld hebt, kun 
je alles krijgen. Toen kon ik van 
mijn baas in dienst een verzame
ling klassiek Amerika kopen en 
dat heb ik gedaan. Voor een in 
die tijd voor mij een behoorlijk 
bedrag, vierhonderd gulden. 
Wat ben ik toen gaan doen? 
Uitsluitend klassiek Amerika tot 
1900 op stempel verzamelen.' 

Uit de hand 
Een beetje filatelist heeft alweer 
genoeg gehoord. Dat gaat na
tuurlijk weer rap uit de hand lo
pen. En jawel, binnen de kortste 
keren was van Culick specialist 
op dat gebied. Uiteraard leerde 
hij veel, onder andere van Ame
rikaanse collega-militairen. Hij 
werd met zijn gespecialiseerde 
verzameling zelfs uitgenodigd 
voor de erehof van een van de 
Amp^//ex-tentoonstellingen. Ook 
was hij één van de eerste leden 
van de studieclub USA-Canada, 
zoals die toen heette. Omstreeks 
1990 waren er wat bestuurlijke 
problemen en kreeg Van Culick 
ook ernstige gezondheidsproble
men. Hij stopte radicaal met zijn 

OP ZOEK NAAR DE 10 ÖRE 

Frits van Gulick kan nog veel meer 
(bijzondere, maar ook gewone) 
exemplaren van de rode 10 öre Os
carzegel uit Zweden gebruiken (Mi
chel 43, Facit 54). Maar als u ze gaat 
afleveren, wees dan gewaarschuwd: 
de vermkkelijke notentaart die me
vrouw van Gulick maakt, is niet altijd 
op voorraad. 

Amerika-verzameling. 
Toen hij in 1994 beter was, 
trokken de postzegeltjes weer. 
Hij had nog steeds dat boekje 
met vijftig fraaie stempeltjes 
die niemand wilde hebben. 
En daar gaan we weer! 

Maniakale vormen 
Onze specialist neemt een slok 
verse koffie en kijkt wat guitig 
om zich heen. Zijn ogen begin
nen te glimmen als hij verder 
vertelt. 'Als ik wat probeerte 
doen, dan wil ik het ook goed 

mailto:philatciie@tip.nl


Frits van Culick: ...fascinerende kaart gaf geheimen prijs... 

doen', zegt hij. Van Gulick werd 
lid van de Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandmavië, de gespe
cialiseerde vereniging voor Scan-
dinaviëverzamelaars. 'Daar heb 
ik ongelooflijk veel aan gehad. 
Veel geleerd van mensen die er 
alles van afwisten en buitenge
woon goede literatuur gekregen 
op dat gebied. Ik begon binnen 
mijn collectie Zweden een 
gespecialiseerde verzameling 
van één zegeltje, de Zweedse 
Oscar loöre rood uit 1891. Een 

doodgewoon zegeltje. Wat je 
daar allemaal niet mee kan doen! 
Man, het begint gewoon mania
kale vormen aan te nemen.' 
Van Gulick pakt een indruk
wekkend dik insteekboek en 
bladert. Inderdaad, een heleboel 
postzegeltjes die allemaal verrekt 
veel op elkaar lijken. Met een 
waanzinnige variatie in stempel
typen, plaatsen, soorten, maten 

Onder, de achterzijde van de kaart, 
met nogal triviale mededelingen. 

en noem maar op. Natuurlijk, 
de firmaperforaties, kleur-en 
watermerkvariëteiten zijn er 
ook, maar die worden heel snel 
doorgebladerd, gerommel in de 
marge is het. Te gewoon eigen
lijk, dat doen al zoveel mensen... 
Terwijl iedereen op dit moment 
zwaar onder de indruk behoort 
te zijn, kijkt van Gulick wat on
verschillig rond. Want het eigen
lijke verhaal moet nog beginnen! 

Stapelgek 
'Een jaar geleden kocht Ik op een 
veiling een stapel briefjes. Dat 
ging eigenlijk om een brief met 
de door mij verzamelde rode 
Oscar-postzegel, afgestempeld 
op 22 april, mijn verjaardag. 
Toen ik het kavel thuiskreeg en 
doorkeek, viel mijn oog meteen 
op een briefkaart die me in 
eerste instantie helemaal niet 
was opgevallen. Een leuke kaart, 
filatelistisch afgestempeld, met 
censuurstempel en met witte 
en blauwe strepen. Die werden 
gebruikt om te kijken of er 
geheimschrift gebruikt werd. 
Dat maakt het op zich eigenlijk 
al interessant. Maar de tekst op 
de achterzijde intrigeerde me 
enorm. In keurig ABN schrijft 
een zekere Behrens aan zijn fa
milie dat het niet lukt om bloem 
en havermout naar Nederland 
te sturen. Het was 1943, midden 
in de oorlog. Ik dacht meteen: 
hoe zou dat afgelopen zijn? 
Van Culick heeft de oorlogstijd 
bewust meegemaakt. Is het de 
herkenbare situatie die zo tot de 
verbeelding spreekt? In elk geval 
komt in zijn brein een verbinding 
tot stand die resulteert in een 
opdracht: zoek uit wat hiervan 
is terechtgekomen. Tsja, dat is 
inderdaad iets wat niet iedereen 
doet als 'ie een briefkaart van 
zestig jaar geleden tegenkomt. 
Zijn vrouw verklaart hem voor 

stapelgek, maar de filadetective 
raadpleegt een ex-collega in de 
buurt van Zutphen, want dat was 
de plaats waar de briefkaart naar 
toe was gestuurd. Het blijkt dat 
de betreffende straat nu anders 
heet. De familie Behrens die er 
eens woonde, woont hier nu 
niet meer. Het moet natuurlijk 
ook niet te gemakkelijk worden! 
Met steun van een verzamelaar 
op de Skandinaviëclub (daar 
is-'ie weer!) die nogal handig is 
met stamboomonderzoek en 
de computer, werd bekend dat 
de schrijver van de briefkaart 
een correspondent van de NRC 
was, die in 1930 in Zweden 
was gestationeerd en daar na 
de oorlog is blijven hangen. 
Van Culick schreef naar de 
krant, waar ze hem in eerste 
instantie niet verder konden 
helpen, maar wel eens in hun 
abonneebestand wilden kijken. 
Dat bleek een schot in de roos. 
Een week later belde de zoon 
van de broer van de oorspronke
lijke schrijver van de brierkaart: 
'Hij vond het enig en bood aan 
contact te leggen met Eefje, 
de dochter van Behrens, die in 
de briefkaart werd genoemd. 
Die belde na twintig minuten 
al en vond het ook prachtig'. 
Naderhand is Van Culick bij haar 
op bezoek geweest en heeft hij 
ook een tweetal boekjes gekre
gen. Eén exemplaar ging over 
het leven van Behrens, door een 
vriend geschreven, het andere 
boekje neet Brieven van Charles 
Behrens. 'Daar staat in elk geval 
één briefje niet in, dat heb ik nu . 

Werk aan de winkel 
'Kijk, dit is nu het leuke aan 
verzamelen, je kunt iets doen, 
wat niet iedereen doet. Dat wil ik 
graag uitdragen, vooral aan niet-
verzamelaars. Want ook de jeugd 
moet weten dat het verschrik
kelijk leuk is om postzegels te 
verzamelen. En dat dat op heel 
veel verschillende manieren kan.' 
En wat nu? Het antwoord op 
de briefkaartvraag is immers nu 
gevonden? 'Oh, ik ben ervan 
overtuigd dat als iets dergelijks 
zich nog eens zou voordoen, 
ik er weer in stap'. De gulle 
lach die volgt, heeft OOK iets 
onheilspellends. Mevrouw 
Van Gulick zucht in stilte. Zij 
weet waarschijnlijk dat tegen
werpingen toch niet helpen. 
De Amersfoortse verzamelaar 
is dus nog lang niet uitgezocht. 
En hij zou ook eigenlijk zo weer 
de draad kunnen oppakken. 
De uitdagingen liggen toch 
voor het oprapen? Want hoe 
is het briefkaartje eigenlijk van 
de familie in Zutphen bij een 
postzegelveiling terechtge
komen? Welke verzamelaars 
hebben het in hun collectie 
gehad? En de brief die in de 
briefkaarttekst genoemd wordt, 
is die eigenlijk wel bekend? Kom 
op. Frits: werk aan de winkel! 

Lieve Allebei, wel bedankt voor Stockholm,9-IX-'43. 
jullie brief van 9-VIII, die gisteren kwam en dus pre
cies ook een ma.nd onderweg is geweest. Eefje was erg 
verguld, dat ze een heelemaal eigen brief ontving en 
zal vandaag héél netjes terugschrijven. Wat het zenden 
van bloem betref-s, waar Moeder over schrijft: me1jr. Blee^ 
ker kan dat krijgen omdat zij geboren Zweedsche is, an
ders wordt'rhet niet toegestaan. Ik dacht, dat U wel be-
gr'jap, dat wij die mogelijkheid allang onderzocht hebben 
en dat er werkelijk niets aan te doen is. Toen ik met 
veel moeite van een der hoogste heeren gedaan wist te 
krijgen, dat we dat pak aan Hel mochten sturen, heb ik 
ook nog geprobeerd o-a- havermout te mogen sturen, maar 
dat ging o-n-mogelijk. We vinden het ellendig genoeg, 
dat we niet kunnen helpen, maar er is niets aan de bepa
lingen te veranderen. We sturen dezer dagen weor een 
brief, hebben het druk met inmaak en werk. Veel liefs 
en. groetenW^Co"' 

^•^—H-jß/wö-x-Ä-«.*-
C.Gr.Behrens - Zornvägen 3 - AKGBY * Stockholm - Zweden 

HP^ 



1. Een Heine selectie uit 
destortuloed aan maiwe 

uitgiften ter^elegenKnd van 
de Sorte uerjaardafl van 

koningin Elizabeth 11 Jersey 
en Nieuw-Zeeland gaven zel^ 

zegels uit met een uersicnng 
uan echt ziluer. 

2. TYooping the Colour is een uoorbceld uan koninklijk theater 
waar de Bntten zo goed in zijn. Het symboliseert de nauuje band 

die er tussen uorrtenhuis en leger bertaat. 

5. Een vaandeldrager van de Scots 
Guords rtaatgereed om het vaandel 

oan de manschappen te tonen. 

^tiw.^ltj^ïi^l.'V^^a&.aiteU.ïLi^^^ 

Onder-4 Op de ftveede of derde zaterdag 
in juni njdt de koningin van Buckingham 
Polace naar Horseguards Parade om daar 
haar qficiele veijaardag te vieren. 

Boven: 5 De Life Guards met hun m-
druhvekkende uniformen uormen telkens 
weer een schitterend schouwspel. 

Rechts: 5./7. De Blues (boven) en Royols 
m ceremonieel tenue tijdens de parade van 

de Lord Mayor van de City of London. 

TROOPING THE COLOUR: KONINKLIJK 
VERJAARDAGSFEEST VOL PRACHT EN PRAAL 

Typisch Britse traditie dwingt verbazing en verwondering af 
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 

Als koningin Elizabeth II haar 
verjaardag viert - 21 april is de da
tum - dan gebeurt dat meestal 
in de familiekring. Alleen bij 
wijze van uitzondering wordt 
er op die dag iets bijzonders 
georganiseerd. Dit jaar was dat 
het geval, want de vorstin vierde 
haar tachtigste verjaardag [i]. 
De koningin maakte eentcorte 
wandeling door Windsor. Ze 
nam bloemen en cadeautjes in 
ontvangst en sprak met haar 
onderdanen, die massaal naar 
het stadje waren gekomen. Alle 
problemen uit de jaren '90 leken 
te zijn vergeten en vergeven. De 
Britse vorstin is weer ongekend 
populair. Op zaterdag 17 juni 
viert ze haar verjaardag voor de 
tweede keer, maar dan zoals ze 
dat al meer dan vijftig jaar doet: 

In Groot-Brittannië wordt de officiële verjaardag van de 

koningin niet gevierd met koekhappen, ringsteken of een 

défilé van burgers, maar met een indrukwekkende en 

feestelijke militaire parade. Jeffrey Groeneveld beschrijft 

dit kleurrijke hoogtepunt van de koninklijke agenda. 

met veel militair ceremonieel [2]. 

ACTIEVi DIENST 
Trooping the Colour is de officiële 
viering van de verjaardag van de 
Britse koningin, die plaatsvindt 
op de tweede en derde zaterdag 
in juni. Op die dag wordt in 
aanwezigneid van de vorstin het 
vaandel van het regiment (the 
colour) langs de manschappen 

gedragen (trooping) [3] op het pa
radeterrein van de Horse Guards 
in Londen [4]. De soldaten die 
deelnemen aan de ceremonie 
zijn allen afkomstig van een van 
de zeven regimenten van de 
Household Division. Elk jaar heeft 
een ander regiment de eer om 
op deze manier zijn vaandel te 
presenteren voorde koningin. 
Het gaat om de twee cavalerie

regimenten (Horse Guards) van 
de Life Guards [5] en de Blues and 
Royals [6, 7] en de vijf infanterie 
regimenten (Foot Guards) van 
de Grenadiers, de Coldstream 
Guards, de Scots Guards, de Irish 
Guards en de Welsh Guards. 
Daarnaast verzorgt de King's 
Troop Royal Horse Artillery het 
eresaluut [8]. Dit jaar zal het 
vaandel van het iste bataljon 
van de Welsh Guards de eer te 
beurt vallen om gepresenteerd 
te worden. In tegenstelling tot 
wat velen denken zijn de meeste 
soldaten nog in actieve dienst. 
Veel deelnemers aan de parade 
van 2005 zaten kort daarvoor 
nog in Irak. 

RIJKE HISTORIE 
De verschillende regimenten 



Older, n . De uaandcl-
drager van de Coldstream 
Guards neijjt het vaandel 

terb^roetinguande 
konmain 

Rechts: 10. Grcnodier 
Guards tijdens de pa
rade (rechts), qÊebecId 
in een postzegelboelge 

(boven) 

8. Aan het eind van de parade ivorden 
de eresaluutschoten verzorgd door King's 
Troop Roi|al Horse Artillery. 

CROSS 

KIni charta U i66o.i68j 

Links: 9. Charles II leefde 
m ballingschap tijdens het 
bcivind van Oliver Cromwell 
beivaakt door zijn Guards. 

*~2914 

12. De Scots Guards maren aan
vankelijk belast met de verdediging 

van de koninklijke kastelen. 

maken deel uit van de rijke 
militaire histone van Croot-
Brittannië. In 1656 werden de 
Guards geformeerd om de 
toekomstige koning Charles II 
te beschermen tijdens zijn bal
lingsschap in Vlaanderen [9]. Zij 
kregen het predicaat First dan 
wel Grenadier a\s beloning na de 
geslaagde actie tegen Napoleon 
in Waterloo in 1815. Daar versloe
gen zii de elite Grenadiers van 
Napoleons Keizerlijke Garde. Als 
onderscheidingsteken dragen 
de Grenadiers op hun kraag een 
badge met een granaat [loj. 

AANSUG 

Trooping the Colour wordt omgeven 
met veiligheidsmaatregelen die 
gezien de terreurdreiging noodza-

\ 
IRISH GUARDS 

<{.^nJUN05 
2857 

De Coldstream Guards werd 
geformeerd in i66 i . De konings-
gezinde generaal Monck had 
zijn manschappen verzameld 
aan de Schotse grens bij het 
plaatsje Coldstream. Vandaar 
marcheerde hij naar Londen 
om zijn succesvolle bijdrage te 
leveren aan de restauratie van 
de monarchie. Monck werd door 
koning Charles II beloond met 
een van de hoogste onderschei
dingen van het land, de Order of 
the Garter Na Moncks overlijden 
kreeg zijn regiment de naam 
Coldstream Guards [n], dat tot op 

keiijk zijn. Maar ook in iiet verleden 
verliep de ceremonie niet altijd 
even vlekkeloos. In 1981 werd de 
17-jarige Marcus Serjeant gearres
teerd, nadat hij met losse flodders 
op de koningin had geschoten. De 
vorstin schrok van de knallen, maar 
herstelde zich snel genoeg om haar 
paard in bedwang te houden. Poli
tieagenten en een guardsman wisten 
Serjeant te overmeesteren. Tijdens 
de rechtszaak werd bekend dat hij 
eerder met plannen had rondgelo
pen om de koningin te vermoor
den. Hl] had echter geen geschikt 
moordwapen kunnen bemachtigen. 
Serjeant werd veroordeeld tot vijf 
jaar gevangenisstraf wegens het 
opzettelijk bang maken van de 
koningin. 

1J./14. De Insh Guards ujerdcn 
in igoo geformeerd in opdracht 
van koningin Victona, die onder 
de mdrak was van de moed die 
Ierse soldaten hadden getoond 
tijdens de Boerenoorlog. 

15 Deel van het uniform 
van de Welsh Guard 

kenmerkend zijn de vijf 
knopen op de mouw. 

de dag van vandaag een badge 
draagt met de ster die hoort bij 
de hoge onderscheiding die aan 
MoncK werd gegeven. 
Ongeveer in dezelfde tijd werd 
de Scots Guards [12] geformeerd 
voor de verdediging van de 
kastelen van Edinburgh en Dum
barton. Op de badge van dit regi
ment IS de Schotse distel te zien. 
Van recenter datum zijn de Irish 
Guards [13,14] en Welsh Guards 
[15], die respedievelijk in 1900 
en 1913 werden geformeerd. 
Koningin Victoria beloonde de 
inspanningen van de dappere 
leren tijdens de Boerenoorlog 
met een eigen regiment. Koning 
George V vond het de hoogste 
tijd om de Welshmen als laatste 
een eigen regiment te geven. 
De badges van de laatste twee 
Cuoriis tonen de nationale 
symbolen: een klaverblad en een 
prei. 

MUZIEK 
Tijdens de ceremonie speelt 
muziek een belangrijke rol. Elk 
regiment heeft zijn eigen mars 
en tijdens de parade wordt er ge-
exerceerd op verschillende snelle 
en langzame marsen. Daarbij 
worden ingewikkelde patronen 
gemaakt, die met militaire 
precisie tot stand komen. Het is 
een lust voor het oog. Sommige 

BERENMUTSEN 

Wat er ook gebeurt, the show must 
go on. En dus is Trooping the Colour 
gehouden in de stromende regen 
en verzengende hitte. Soms wordt 
het een Guard teveel en verliest 
hij het bewustzijn. Wat het voor 
de militairen zwaar maakt is het 
warme en zware uniform dat ze 
dragen. Onderdeel daarvan is de 
grote berenmuts: die is vooral 
op warme dagen niet comforta
bel. Dierenbeschermers hebben 
overigens geprotesteerd tegen de 
mutsen, die hun naam danken 
aan het bont waarvan ze gemaakt 
zijn. Inmiddels is gehoor gegeven 
aan de protesten: nieuwe mutsen 
worden van kunstbont gemaakt. 
De oude, originele berenmutsen 
worden echter nog gedragen tot
dat ze vervangen moeten worden. 



^ ^ « : 

Rechts: 18. Onder 
leonine George II begon 

de lange traditie zoals 
wc die nu kennen, maar 
pas sinds 1805 ujordt de 
officiële verjaardag uan 
de monarch jaarlijks op 

dezemaniergcvierd. 

^ ^ l O W ^ ^ ^ 

Bouen en rechts. 16.I17 De muzikanten spelen 
een prominente rol tijdens TVoopmg the Colour. 

Een aantal dient met alleen uitstekende muzi
kant tezijn,maarook kundig paardrijder. 

Bonen: 21. Dne koninklijke 
hertogen uergezellcn de koningin; 
ul.n.r. pnns Charles, pnns Philip 

en de Hertog uan Kent. 

Rechts: 22. Groothertog 
Jan Dan Luxemburg ujas 

kolonel uan de Insh Guards 
en reed geregeld mee tijdens 

Trooping the Colour 

Onder: 25. Tijdens 
het conflict op de 

Knm, waarbij En
geland en Rusland 

tegenover elkaar 
stonden, speelde het 

vaandel nog een 
rol in de oorlogs

pS*.RESe>4^^ vomng. 
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19. Pnns Philip, de Hertog 
van Edinburgh, Senior 

Colonel van alle Household 
Divisions, gekleed in het uni
jörm van de Insh Guards. 

20. River Star, het paord dat pnns 
Philip placht te benjdcn tijdens de 

S R I D G ^ 

Rechts: 25. 
Koningin 

Elizabeth, de latere 
koningmmoeder, 

amuecrtmetpnnses 
Margareth op 

Horseguards Pa
rade even voordat 

koning George Wen 
zijn gevolg aanko
men De koningin 
volgde de parade 
altijd vanuit het 
gebouw van de 
Horse Guards. 

©JIBIEIIfflEIB^ 

Links: 24. Koning Rechts: 26. 
Edward VII hechtte De koninklijke 
veel woarde aan standaard wappert 
Trooping the op de koninklijke 
Colour. Hij was paleizen en Hor M ^ ^ J 
de eerste vorst die seguards Parade > 5 ^ » 
er jaarlijks aan als de koningin l ^ISTAN da CUNHA 
deelnam. aanwezig. 
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muzikanten spelen terw/ijl ze op 
een paard zitten. Dat vereist een 
speciale vaardigheid. Terwijl de 
ruiter met zijn handen zijn in

strument bespeelt, stuurt hij het 
paard met zijn voeten [16,17]. 
De ceremonie vond voor het 
eerst plaats op 30 november 
1748, om de verjaardag van 
koning George II te vieren [i8]. 
Wat begon als een bescheiden 
eerbetoon aan de monarch is 
uitgegroeid tot een schitterend 
schouw/spel, dat tot op de 
seconde is voorbereid. Want ook 
al is er hier sprake van een bijna 
260jarige traditie, niets v /̂ordt 
aan het toeval overgelaten. Zes 
weken van tevoren beginnen de 
repetities voor de parade in de 
beslotenheid van het kazerneter

rein. De exercities worden op 
film vastgelegd en nauwgezet 
bestudeerd op fouten. Vier we

ken later oefent men op locatie 
en een week daarna wordt er nog 
een generale repetitie gehouden. 
Bezuinigingen en toegenomen 
deelname aan oorlogsvoering 
en vredesoperaties hebben er 
voor gezorgd dat het aantal 
deelnemers aan Troopingthe 
Colour de laatste jaren aanzienlijk 
is afgenomen. Wie echter de 
cijfers ziet, zal nog steeds onder 

de indruk zijn: 800 Guardsmen, 
205 muzikanten afkomstig van 
de vijf infanterie regimenten, n8 
cavaleristen, 51 muzikanten te 
paard, 169 paarden, en verder 
nog 5o soldaten van de King's 
Troop Royal Horse Artillery met 65 
paarden en zes veldkanonnen 
voorde saluutschoten. En dan 
zijn er nog de vaste deelnemers 
aan het schouwspel: koningin 
Elizabeth I I , haar echtgenoot, de 
Hertog van Edinburgh [19, 20] en 
de andere koninklijke hertogen, 
onder wie prins Charles, de 

Hertog van Kent [21] en  toen hij 
nog staatshoofd was  Groot

hertog jan van Luxemburg [22]. 
Sinds enkele jaren rijdt ook de 
Princess Royal, prinses Anne, mee 
in de escorte van de koningin. 

VAANDEL 
De ceremonie die anno 2006 
plaatsvindt is gebaseerd op 
een oude traditie, die tot doel 
had om de troepen bekend te 
maken met het vaandel waar 
zij voor vochten. Tijdens een 
speciale ceremonie werd het 

COLONELINCHIEF 

Koningin Elizabeth II en andere 
leden van het koninklijk huis dra
gen de titel ColonelmChicf. Het is 
een ererang die te vergelijken is met 
beschermheer of beschermvrouw. 
De ColonelmChicf bezoekt zijn 
regiment geregeld en wordt op de 
hoogte gehouden van de belangrijk
ste activiteiten. De enige Colonelin
Chief die niet van koninklijke bloede 
is, is de Hertog van Wellington. Hij 
is een verre nazaat van de Held van 
Waterloo, die Napoleon versloeg in 
1815. Naast koningin Elizabeth ver
vullen nog drie andere buitenlandse 
vorsten de rol van ColonelinChicf: 
koning AbduUa II van Jordanië, 

koning Harald V van Noorwegen 
en koningin Margrethe II van 
Denemarken. In 1953 werd onze 
koningin Juliana ColonelinChiefvan 
het Royal Sussex Regiment. 

"1 

^tlIA/ 
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vaandel rondgedragen, zodat 
de manschappen het goed op 
zich konden laten inwerken. 
In geval van oorlog werd het 
vaandel meegedragen en aan 
het eind van de dag werd het 
bij het hoofdkwartier gehesen. 
Soldaten die in het heetst van de 
strijd hun regiment waren kwijt

geraakt, konden zo het eigen 
kamp herkennen. In de moderne 
oorlogvoering heeft het vaandel 
echter die functie niet meer. 
Tijdens de Krimoorlog werd het 
voor het laatst meegedragen 
[23]. Toch hebben de regimenten 
nog steeds hun eigen vaandel, 
waarop de plaatsnamen waar 
gevochten werd staan vermeld. 
Het is het symbool van het regi

ment, de band met het roemrijke 
verleden en daarom wordt het 
met trots en eerbied gekoesterd. 

AANPASSINGEN 
Van oudsher is de Household 
Division belast met de bewaking 
en beveiliging van de monarch. 
Er is dan ook een sterke band 
met het staatshoofd. Toch is de 
aanwezigheid van de koning of 
koningin bij Troopingthe Colour 
niet altijd een vanzelfsprekend

heid geweest. Koningin Vic

toria heeft in de 63 jaar dat ze 



ij.jiS. Koning GmrgeVgmg zijn 
troepen uoor op de taugweg mar 
BuclangKam Paloce (links). Nog 
steeds gaat de Iconinklijke stoet ma 
deJÈcstclijk uersierde Mali (onder), 
waar de mensen njendikgcnietcn 
uanhetscKouuispel. 

Rechts: 29. Slechts 
eenmaal nam 

koning EdiDord 
VIII het deple 

qf HIJ UJOS nog 
geen jaar koning 

toen hij ajtrad 
om met de tiuee 

maal gescheiden 
Mrs Simpson te 

trouiDen. 

\15' GUERNSl 

30, tm deel uan de koninklijkeJamihe op het balkon 
mn Bucl<ingham Palace; uan hnks naar rechts pnns 
Edtuard, pnns Charles, ^rmiss kms., de koningin, 
prms Philip en pnns Andreu;. De koningin isgekleed 
m het uniform uan de Coldstream Guards. 

iliK>i#» 

51. In 1951 nam prinses 
Elizabeth de honneurs 
ujaar voor haar zieke 

uader. 

Hierbouen en daarnaast-
52./35. De koningm is Colonel-
m-Chief beschermurouuie, uan 
regimenten uan de Household 
Diuision. Het uniform dat zij 
hier draagt is uan de Grenadier 

Guards, te herkennen aan de UJitte 
pluim op de hoed. 

regeerde de ceremonie slechts 
twee keer bijgewoond, waarvan 
eenmaal incognito. Pas tijdens 
de regering van haar zoon Ed
ward Vil werd de aanwezigheid 
van de koning een gewoonte 
[24]. In 1907 kwam nij vergezeld 
door een groot deel van zijn 
familie naar het paradeterrein 
[25]. De koninklijke standaard 
werd gehesen [26] en de koning 
werd begroet met het Koninklijk 
Saluut, waarna inspectie van 
de troepen volgde. De militaire 
bands speelden marsen, waarop 
de militairen marcheerden. De 
vaandeldrager, een onderofficier, 
ontving het vaandel en presen
teerde dat aan de manschappen. 
Vervolgens paradeerde men voor 
de vorst en na een afscheids-
saluut verliet de koning met zijn 
gevolg de paradeplaats. 
In grote lijnen is de huidige 
ceremonie gelijk aan die van 
1907, hoewel er wel verschillende 
aanpassingen in het programma 
hebben plaatsgevoncJen. In 1914 
vonden er veranderingen plaats 
om het publiek, dat in steeds 
grotere getallen van dit schouw
spel wilde genieten, een dienst te 
bewijzen. Voortaan zou de mo
narch aan het einde van de para
de zijn troepen voorgaan in een 

stoet die van de paradeplaats via 
de Mali naar Buckingham Palace 
ging [27, 28], waar dan nog een 
militair défilé plaatsvond [29]. In 
1950 bepaalde koning George VI 
dat hij zich na het défilé bij zijn 
familie op het balkon van Buc
kingham Palace zou vervoegen 
om daar het luchtdefilé van de 
Ra^aï Air Force te aanschouwen 
[30]. 

EXPERT 
De huidige koningin Elizabeth 
was in 1947 als jonge prinses 
voor het eerst bij Trooping tine 
Colour aarwNen^. Het was de 
eerste keer na een onderbreking 
van zeven jaar (veroorzaakt door 
de Tweede Wereldoorlog) dat de 
ceremonie weer plaatsvond. Het 
was het een betrekkelijk sobere 
versie, waarbij de militairen hun 
gewone uniformen droegen. 
Weinig pracht en praal, maar wel 
indrukwekkend. In 1951 verving 
de prinses haar zieke vader, die 
ruim een halfjaar later overleed 
[31]. Met uitzondering van 1955, 
toen vanwege een nationale 
staking Troopinetine Co/our niet 
kon doorgaan, neeft de ko
ningin vanaf 1953 jaarlijks de 
verjaardagsparade bijgewoond. 
Weinigen hebben dan ook zoveel 

Lmlcs: 34. De 
koningin op 
Burmese, het 
paard ujaarop 
zejarenlang 
tijdens Trooping 
the Colour heeft 
gereden. 

35,ƒ56 Sinds ig86gaat de koningin perjaeton, een licht 
open njtuig, ooit gebouwd uoor konmgm Victoria naar 

Horseguards Parade. De laatstejaren neemt ook de 
hoogbejaarde pnns Philip plaats in het njtuig. 

kennis van Troopingtlie Colour 
als de koningin zelf. Geen detail 
ontgaat haar en iedere afwijking 
van het draaiboek registreert 
ze om daar later nog eens op 
terug te komen. Tot aan 1986 
reed ze te paard in de gracieuze, 
maar moeilijke amazonezit van 
Buckingham Palace naar Horse
guards Parade, waar ze om exact 
elf uur 's morgens uur aankwam. 
Overigens kan de vorstin nooit 
te laat komen: mocht er enige 
vertraging optreden dan worden 
de klokken volgens de instructies 
even stilgezet. Elizabeth was 
bij alle gelegenheden steevast 
gekleed in het rode uniform 
van het regiment dat in het 
desbetreffende jaar het vaandel 
presenteerde. In plaats van de 
traditionele berenmuts droeg ze 
echter een driehoekig hoofddek
sel met pluim [32,33]. Vanaf 1969 
reed de koningin op Burmese, die 
in 1985 met pensioen ging [34]. 
Daarop besloot ze, in plaats van 
een ander paard te laten trainen, 
dat ze zich voortaan per rijtuig 
zou laten vervoeren. Sindsdien 
laat ze ook haar uniforms, die 
speciaal gemaakt waren om 
er comfortabel mee te kunnen 
paardrijden, thuis [35]. De laatste 
jaren neemt de Hertog van Edin

burgh, die dit jaar 85 wordt, ook 
plaats in het rijtuig [36]. In 2002 
vestigde hij een record. Met 
zijn 81 jaar was hij de oudste 
deelnemer in de geschiedenis 
van Trooping tlie Colour. 

TYPISCH BRITS 
Met verbazing en bewondering 
kijken buitenlanders naarde 
feestelijke en toch plechtige cere
monie die Trooping the Colour is. 
In een snel veranderende wereld 
vol spanningen onzekerheid 
geven oude tradities zoals deze 
houvast. De Britten genieten van 
het eeuwenoude schouwspel, 
dat misschien niet meer van 
deze tijd lijkt, maar dat hen meer 
dan ooit een gevoel van trots en 
eigenwaarde geeft. 'Your Majes
ty's Guards are ready to march off, 
Ma'am,' zegt de officier die de 
leiding heeft tegen de koningin, 
voordat zij voorgaat in de stoet 
naar Buckingham Palace. Wat 
koningin en Guards betreft is 
het motto: volgend jaar zelfde 
plaats, zelfde tijd. 
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SAMENSTELLING: H.W. VAN DERVLIST AIBP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 4 9  VERVALST STEMPEL LEIDEN EN 
ENIGE AANVULLINGEN OP EERDER PUBLICATIES 

In oktober 1977 vroeg 
een bekende verzamelaar 
me om een zegel van 
een vriend van hem te 
bekijken en eventueel te 
keuren (zie de inleiding 
van aflevering 39, Stempel
uervalsing 's Gravenhage Sta
tion H.IJ.S.M.i, 'Filatelie' 
van maart 2004, pagina 
256). Deze vriend schreef 
letterlijk: 'N.a.v. mijn 
'alarmerende' telefoontje 
bij jou thuis hierbij het 
origineel (aangeschaft in 
augustus óók bij X [naam 
van de veiling, Vt.]) plus 
een kopie uit de recent
ste Xveiling. Catalogus 
van Xveiling met de 
afbeelding van kavel 1127 
(NVPHioi).Watkunje 
achterhalen of opmerken 
over dit Leidse stempel?' 
Enige dagen later ontving 
ik de bewuste zegel met 

de kopie van de veihngca
talogus. 
Afbeelding 1 toont de be
wuste zegel: NVPHnum
mer 130, de jubileum
zegel van 2V2 gulden uit 
1923, afgestempeld met 
LEIDEN • • • 1 3 .XII. 2 6. 
8g. 
Afbeelding 2 is een kopie 
van veilingkavel 1127 
(NVPHnummer loi). 

Onderzoek 
Ik moest allereerst een 
stempel zien te vinden 
dat als vergelijking kon 
dienen. Het stempelboek 
19061918 (deel I, letters 
AM) in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag gaf geen uitsluit
sel. De hierin afgebeelde 
stempels hadden alle een 
cijfer tussen de sterren 
staan. Het stempel met 

de drie sterren was niet 
aanwezig. 
Al zoekend in mijn brie
ven en kaartenbestand 
vond ik een briefkaart, 
die van Oostenrijk was 
verzonden naar Leiden. 
Omdat de geadresseerde 
in de laatstgenoemde 
plaats niet meer woonde 
(zie de adresverandering) 
werd de kaart doorgezon
den naar Amsterdam. De 
briefl<aart is afgestempeld 
door de KRAGmachine 
met het LEIDENstem
pel met de drie sterren, 
waarvan de middelste een 
open ster is (zie afbeelding 
3)
Na nauwkeurig onder
zoek door middel van 
het maken van foto's en 
vergelijkende, vergrote 
tekeningen, bleek het 
stempel op de postzegel 
van 2^12 gulden (NVPH
nummer 130) niet 
overeen te komen met de 

stempelafdrukken op de 
brieflcaart. 
Het formaat van het 
vervalste stempel bleek 
kleiner te zijn dan het 
origineel. De voor de 
plaatsnaam LEIDEN ge
bruikte letters zijn anders, 
sommige zijn ronder dan 
de originele letters. De 
cijfers in het datumblok 
zijn eveneens niet correct, 
in het bijzonder de cijfers 
i e n 3 . 
Verder zijn er verschillen 
in de onderlinge afstan
den van de punten van 
13 en XII en 26. De totale 
afstand van begin 13 tot 
en met de punt achter 2 6 
was niet gelijk. Vooral bij 
sterke vergroting was dit 
duidelijk te constateren. 
Daarnaast is ook de kleur 
van het stempel verkeerd. 
Het zegel was ook nog 
dun. 
Nu is de moeilijkheid al
tijd dat men eigenlijk niet 

van één verdacht exem
plaar mag uitgaan. De 
afgebeelde zegel NVPH
nummer loi (zie afbeelding 
2, nummer 1127 in de 
veilingcatalogus) heeft 
hetzelfde stempel met 
dezelfde datum, 13.XU.25. 
8g. Mede hierdoor was 
het mogelijk mijn oordeel 
te bepalen; ik kon de in
zender binnen een week 
zijn zegel terugzenden, 
met de mededeling dat 
het hier om een vervalst 
stempel ging. 

Op 14 februari van dit 
jaar kreeg ik via dezelfde 
bekende verzamelaar een 
email met bijlage toege
zonden met de vraag of 
ik het stempel op de in de 
bijlage afgebeelde zegel 
10 gulden Jubileum 1913 
(NVPH nr loi) kende. Dit 
stempel kwam overeen 
met de in 1997 door 
mij gekeurde zegel met 

pivwwvw^ww 
i auiiiiiwMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiniiiiiiiniiun^ 

I I UIHVeRSJIL.EDmON HC 
. lummttmimmmtnutiMitmijmiimimmiu^iiiiumiliiwlffitM 

^ UMilllllllÉI 
m 

Afbeelding i  NVPHnummer i50,a_6estem
peld met een uerualst stempel LEIDEN • • • 
13.Xn.26. 89. 

Afbeelding 2  Kopie uan een 
afbeelding uit een ueilingcatalogus 
uan de zegel met NVPHnr 101, 
uoorzien uan het uerualste stempel 
LEIDEN •••13.XII.2&, 8g 

ai|l>WliMll|!iii||||iwilllwill|M|l|innimill|iiill|lll»llll|iniip^^^^ 
O M B 775 28 
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Postkartè^;^' 

j .  i . 

i l s 1 li ,.fl n 

Sa*aia)traai; 3.V!. | 
Hollana I 
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Afbeelding 3  Bnefkaart uit Oostenrijk die uia Leiden naar Amsterdam u;erd gezonden, uoor
zien uan de echte KRAGmachmeofstempeling LEIDEN • • • 11.Vin.28.15. 
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Rechts: ojbeclding 4  NVPH
nummer 101 met het uerualste 

stempel LEIDEN • • • 13 XII.2 5. 
gg (BKD), 

Rechts: ajbeelding 5  NVPH
nummer 131  Deze zegel, die in 

2005 in een ueilingcatalogus 
uierd aangetroffen, is uoorzien 

uan het uerualste stempel 
LEIDEN • • • 13 Xn.26. 8g. ^ ^ ^ * * ' ^ 

http://13.XU.25
http://13.Xn.26
http://11.Vin.28


vervalst KRAGstempel 
LEIDEN • • • 13.XII.26. 
8g. De afstempeling op 
de ditmaal toegezonden 
zegel was bijzonder mooi 
(zie afbeelding 4). 
Inmiddels zag ik in de 
catalogus van een veiling 
die begin maart 2006 
zou worden gehouden 
een Jubileumzegel van 5 
gulden uit 1923 (NVPH
nummer 131) afgebeeld 
die een vergelijkbaar 
stempel vertoonde. Alleen 
was het stempel in dit 
geval met zo duidelijk te 
onderscheiden. Ik zond 
de veilinghouder een scan 
van de andere zegels met 
het vervalste stempel, met 
het verzoek mij een scan 
van de door hem aange
boden zegel te sturen om
dat ik vermoedde dat het 
om een vals stempel ging. 
De veilinghouder was zo 
vriendelijk dit te doen. 

In een beleidende tekst 
schreef hij: 'Het stempel 
op onze 5 gulden heeft 
als bijzonderheid dat het 
stempel op de achterzijde 
duidelijker doorkomt clan 
de wat vage afdruk op de 
voorzijde.' 
Het bleek inderdaad 
om het hier beschreven 
vervalste stempel te gaan 
(zie ajbeeidm^ 5). 

Nieuwe vondsten 
Zoals ik al eerder schreef, 
komen er meer vervalste 
stempels op de hoge 
waarden van de Jubile
umseries uit 1913 en 1923 
voor. Eind januari van dit 
jaar vroeg een verzame
laar mij of ik een aantal 
zegels van zijn verzame
ling wilde bekijken. Hij 
toonde me twee zegels 
van 10 gulden uit de 
Jubileumserie van 1913 
(NVPHnummer loi). 

Tot mijn schrik moest ik 
constateren dat een van 
de zegels van een mij be
kende vervalste afstempe
ling was voorzien en dat 
de andere een dubieuze 
afstempeling had. Beide 
zegels heb ik ter keuring 
meegenomen. 
In het eerste geval gaat 
het om het inmiddels 
beruchte vervalste stem
pel 's Grauenha^e Station 
H.IJ.S.M.i, gedateerd 
3i,V.i8.iii2V (zie ajbeel
din^ 6) en de andere een 
vervalst stempel WOR
MERVEER8. 2.1556 
(zie ajbeeldin^ 7). De zegel 
van afbeelding 6 vertoont 
zelfs nog een restvan een 
tweede stempel, linksbo
ven. Vermoedelijk heeft 
men een blok van vier 
zegels met dit valse stem
pel vernietigd. Voor het 
tweede stempel gebruikte 
men als vervalsingsmodel 

DIALEZrNGEN '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. 

het stempel WORMER
VEER*5*, dat werd 
opgeleverd door De Munt 
in Utrecht in september 
1908 en daar weer werd 
terugontvangen op 22 
februari 1913 (waarna het 
stempel werd vernietigd). 
De letters in het origi
nele stempel hebben een 
bepaalde grootte, waar
door het mogelijk is dit 
stempel te onderscheiden 
van een ander stempel 
WORMERVEER • 3 • . Bij 
het vervalste stempel zijn 
deze letters vervormd: 
men heeft ze bijgetekend, 
net als de cijfers in het 
datumblok. De vorm van 
het stempel klopt in het 
geheel niet. 
In een speciaal door mij 
vervaardigd 'vervalsings
certificaat' heb ik de 
vervalsing afgebeeld en 
beschreven (zie de afbeel
dingen 8a en 8b). 
De verzamelaar had de 
zegels in 2004 en 2005 bij 
dezelfde veiling gekocht. 
Begin 2004 kocht hij het 
zegel met het vervalste 
stempel 's Gravenhage. 
Omdat hij enkele jaren 
geen lid van een filate

listische vereniging was 
geweest, was het hem 
ook niet bekend dat er 
over het vervalste stempel 
's Grauenhage H.IJ.S.M.i 
inmiddels een artikel was 
gepubliceerd (zie Filatelie 
van maart 2004, pagina's 
256 en 257). Ook de vei
linghouder kon nog geen 
kennis hebben van deze 
vervalsing, omdat het 
artikel pas na zijn veiling 
in 2004 was gepubliceerd. 
Op mijn advies heeft de 
verzamelaar contact op
genomen met de veiling
houder. Deze nam beide 
zegels terug, ondanks 
het feit dat de koper de 
twee zegels destijds niet 
had laten keuren. De 
koper ontving, met dank 
aan de veilinghouder, de 
betaalde aankoopkosten 
terug. 
Beide zegels, de ajbeel
dmgen 6 en 7, zijn aan de 
achterzijde voorzien van 
het merk STEMPEL VALS, 
zodat de zegels nog wel 
verkocht kunnen worden, 
maar niet als zegels die 
van een echt stempel zijn 
voorzien. 

Rechts. Afbeelding 8a 
Verkleinde kopie uan de 
uoor en achterzijde van 

hrt zogenoemde 
verualsmgsccrtijicaat. 

Links afbeelding 6 
NVPHnummer 101 met 
het uerualste stempel 
's Grauenhagc H.IJ S.M.i 
51 V18 1112V 

Links ajbecldmg 7 
NVPHnummer 101, 
o^cstempeld met 
het ucrvalste stempel 
WORMERVEER • j * 
8 2 15 5 6. 
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^̂ nam SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproI<en van ofbeeldm̂  melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

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

EUROPA 

ALAND 
265'o6. 'Mijn zegel', per
soonlijk te maken. 
I Klass in boekje van acht. 
Frame, door post Aland: 
meisje post brief. 

ALBANIË 
igio'o5. Vijftig jaar lid 
Verenigde Naties. 
40 L. Rood papier voor beeld
merk Verenigde Naties. 
20io'o5. Tekenfiguren, VII, 
Tom en lerry. 
40, 50, 80,150 L. (samen
hangend). Kater Tom en 
muis Jerry van William 
Hanna (19102001) en Joseph 
Barbera (1911). 
2iio'o5. Schilderijen. 
10, 20, 30, IOC L. Resp. stad 
aan rivier, landschap met 
aquaduct en burcht, mensen 
voor gebouw met minaret, 
mannen bij rivier en vesting. 
24io'o5. Klederdrachten, VI. 
Vel met twaalfmaal 30 L. 
Klederdracht uit resp. Tirana, 
Bende Tirane, Zal! Dajt, 
KavajeDurres, Has, Mat, 
Liqenas, Klenje, Maleshove, 
German, Kruje, Keq. 
25io'o5. Spelen landen 
Middellandse Zee in Almeria. 
20, 60,120 L. (samenhan
gend); blok 300 L. Beeldmerk 
en resp. startblok hardlopen, 
ringen, doorgeven stokje bij 
estafetteloop; zwemster. 
iiii'o6. Honderd jaar 
Rotary International. 
30,150 L. Resp. beeldmerk 
en wereldbol, beeldmerk. 
i4ii'05. Wapenschilden, V. 
10, 30,100,150 L. (samen
hangend). Familiewapen 
van resp. Bua, Karl Topia, 
Dukagjini II, Engjell. Ook 
boekje. 
i7ii'o5. Portulak. 
Velletje met vijfmaal 70 L. 
(driehoekige zegels). 
Verschillende afbeeldingen 
Portulaca grandiflora. 
2oii'o5. Tachtig jaar wieler
sport in Albanië. 
50> 60,120 L. (samenhan
gend). Wielrenners. 
28ii'o5. Zeshonderdste 
geboortedag vrijheidsheld 
Gjergj Kastriota (Skender
beg, 14051468). 
Velmet4o, 50, 60, 70, 80, 
90 L. (doorlopend beeld, 
twee ronde zegels). Details 
schilderij met veldslag door 

Naxhi Bakalli. 
29ii'05. Overwinning op 
fascisme zestig jaar geleden. 
50, 200 L. Resp. rozenstruik 
in helm weermacht en duif, 
soldaat en oorlogsmonument 
en vlaggen geallieerden op 
gebouw Rijksdag in Berlijn. 
4i2'o5. Fotografenfamilie 
Marubi. 
10, 20, 70, 200 L. Portretten 
van resp. Matia Kodheli
Marubi (schilder), Gegë Ma
rubi (19091984, fotograaf), 
Pjetër Marubi (18341905, 
fotograaf). Kei Marubi 
(18701940, fotograaf). 

ALDERNEY 
2i4'o6. Koningin Eliza
beth II tachtig jaar. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: 29, 34,42,45 p. Acht 
verschillende portretten en 
'80' met kroontje. Ook velle
tjes met tweemaal vijf zegels, 
op rand tekst en handteke
ning koningin. 

ANDORRA FRANS 
io4'o6. Legendes, het hol 
van de beer. 
€ 0.48. Beren bij grot. 

ANDORRA SPAANS 
i44'o6. Cultureel erfgoed. 
€ 0.78. Beeld 'Terra, ferro, 
aigua, foc' van Japanse kun
stenaar Satoru Sato. 

i65'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.57. Gestileerde mensen 
(integratie voor allen op 
onderwijs, werk en sociaal 
gebied). 

Andotra 

AZERBEIDZJAN 
i63'o6. Honderdste ge
boortedag dichters. 
10, 20 G. Portret van resp. 
Samed Vurgun (19061956), 
Suleyman Rustam (1906
1989)

■■■■■■■■■■■■■■■■■>»■■»»»»»i 
AzartMycan po^tu 2006 
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i74'o6. Datum melding 
5/380, jaar van Rusland. Kerk 
en toren staan in Bakoe, 
resp. 'Taza Pir'moskee, 
Maagdentoren (12''' eeuw). 

BULGARIJE 
283'o6. Ecologie. 
Velletje met 0.55,1.50 L. 
Resp. Martes martes, Ursus 
arctos. 

254'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
0.55,1. L. Sterren met resp. 
figuurtje, bloem. Ook boekje. 
274'o6. Bijeenkomst 
ministers buitenlandse zaken 
NAVO*landen, 27 en 28 
april in Sofia. 
Blok 1.50 L. Gekroonde 
leeuw. 
284'o6. Krant 'Trud' zeven
tigjaar. 
0.55 L. Krantenpagina's. 

mm f^^i^tr 

0^55! 
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CYPRUS 
45'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
30,40 c. In twee verschil
lende kleuren zelfde symbo
lische ontwerp. Ook boekje. 

CYPRUS TURKS 
282'o6. Wilde bloemen. 
15, 25, 40, 50, 60, 70 NTL. 
Resp. Helianthemum obtu
sifolium. Iris sisyrhinchium. 
Ranunculus asiaticus, Crocus 
veneris, Anemone coronaria. 
Cyclamen persicum. 

74'o6. Kunst. 
55, 60 NTL. Resp. aarde
werken vrouwenfiguur als 
amfora van Semral Öztan, 
schilderij vrouw door Mus
tafa Hastürk. 

hAAAAAAANUMyMbüyMUIhiM 

DENEMARKEN 
76'o6. 'Ny Carlsberg 
Glyptotek' (museum met 
collectie beeldhouwwerk) in 
Kopenhagen honderd jaar 
(gesticht door bierbrouwer 
Carl Jacobsen, genoemd naar 
brouwerij). 
4.75, 5.50, 8. kr. Resp. 
witmarmeren man met helm 
(detail Grieks grafmonu
ment, 330 V.C.), koepel 
oranjerie, beeld 'Danseres 
kijkt naar zool van haar 
rechtervoet' van Edgar Degas 
(18341917). Ook boekje. 

• ■ > > > * 

76'o6. Antieke racewagens. 
4.75,5.50,10., 17.kr. Tij
dens 'Historie Grand Prix' in 
Kopenhagen, resp. Alfa Dana 
Midget (1958), Austin Mini 
Cooper S met Ford Cortina 
en Alfa Romeo 1600 GTA 
(1965), Jaguar Etype (1963) 

met Volvo P1800 (1967), 
driemaal Lotus Elan (1965) 
en Renault Alpine (1973). 
Ook boekje. 

DUITSLAND 
45'o6. Frankeerzegel, 
bloemen. 
€ 3.90. Vuurlelie (Lilium 
bulbiferum). 
45'o6. Werelderfgoed 
Unesco*. 
€ 0.55. Sankt Goarshausen 
aan voet Loreley met burcht 
Katzenelnbogen. 

45'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.55. Modern vest met 
opdrukken 'integratie', 
'respect', 'onze toekomst', 
'Europa'. 

45'o6. Honderdste 
geboortedag Gerd Bucerius 
(19061995). 
€0.85. Detail gezicht 
uitgever. 

ESTLAND 
i24'o6. Vuurtorens, Tallin. 
4.40, 6.50 kr. (€ 0.28, 0.42). 
Kaart kustgebied met plaats
aanduiding en vuurtorens 
Tallin (staan in lijn) uit resp. 
1806,1896. 

TALLINNA ÜLEMINE , 
,896 •"••'" ""«2006 A . 
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i6-4-'o6. Schietsportfede-
•atie Estland vijfenzeventig 
aar. 
)..40 kr. (€ 0.28). Beeldmerk 
;n beeldje ('Copa Argen-
:ina'). 
5-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
3.50 kr. (€ 0.42). Lucht en 
rorm honingraat met ver-
ichillende gezichten. 

FINLAND 
4.-5-'o6. Suomenlinna 
(Zweeds: Sveaborg), zeeves-
ting vlak voor Helsinki, op 
'ijst werelderfgoed Unesco*, 
nu museumzone, gezamen
lijke uitgifte met Finland, 
'̂elletje met driemaal i" KI. 

(€ 0.65). Koningspoorten 
ïCherenfregat, inspringende 
^oek van de schans Von Fer
sen en fregat uit Turkoma-
<Iasse, bolwerk Hjärne en 
Fretgat uit Udenma-klasse. 

t-5-'o6. Katten. 
Viermaal i" KI. (in boekje). 
Huiskat, Engelse blauwe 
korthaar, lapjeskat. Pers. 
4-5-'o6. Vakantie. 
Wermaal i" KI. (in boekje), 
longen met hengel op 
steiger, twee meisjes in 
Dioemenwei maken krans, 
nan bij meer, vrouw in 
jloemenperk. 
t-5-'o6. Stad Vaasa vierhon
derd jaar. 
[" KI. (in boekje). Merenge-
Died met zeiltjes. 

j-5-'o6. Europa 2006, inte-
jratie***. 
;" KI. Fietsers op tandem. 

4-5-'o6. Embleem postbode. 
i" KI. In boekje van acht. 
Frame voor persoonlijke ze
gels, door post ingevuld met 
embleem pet postbode. 

SUOMiriNLAND 

FRANKRIJK 
io-4-'o6. Dijon, Cóte d'Or. 
€ 0.53. Beelden Mozes-
put (van Claus Sluter, ca. 
1345-1405/1406) en kerk St. 
Benigne. 

24-4-'o6. Tuinen in Frank
rijk, tuin Albert Kahn en 
arboretum in 'Pare de la val-
lée aux loups' in Parijs. 
Velletje (in vorm drie
luik) met tweemaal € 1.98 
(doorlopend beeld). Huis, 
bruggetje, op rand bomen, 
planten, ornament Japanse 
tuin, prieel. 

24-4-'o6. Dieren. 
€ 0.53, 0.53, 0.55, 0.82. Resp. 
meisje met poesje, hondje, 
meisje met veulen, lammetje. 
Ook velletje met de vier zegels 
in doorlopend beeld. 

2-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.53. Twee gezichten in keer-
druk met Europese sterren. 

2-5-'o6. Driehonderdste 
sterfdag Pierre Bayle (1647-
1706). 
€ 0.53. Portret filosoof, 
schrijver en hugenoot 
(vluchtte in 1681 naar Rotter
dam, werd daar hoogleraar 
aan de Illustere School). 
ii-5-'o6. Slavernij en afschaf
fing slavernij. 
€ 0.53. Man met hoed aan 
ketens. 

GIBRALTAR 
4-5-'o6. Winnaars wereldbe
ker voetbal. 
Velletje met zevenmaal 38 p. 
Beeldmerk wereldkampioen
schap 2006 en kindergezicht 
geschilderd in kleuren vlag, 
resp. Uruguay (1930,1950), 
Italië (1934,1938,1982), 
Duitsland (1954,1974, 
1990), Brazilië (1958,1962, 
1970,1994, 2002), Engeland 
(1966), Argentinië (1978, 
1986), Frankrijk (1998). 

GRIEKENLAND 
7-4-'o6. Tussenliggende 
Olympische Spelen 1906 
honderd jaar geleden. 
Twee velletjes met € 0.20, 
0.30, 0.50, 2.-; 0.50, 0.65, 
0.85,1.-. Zegel-op-zegel: 
acht zegels uit 1906, Yvert, 
resp. 168,172,169,173;170, 
175,178,171. 

7-4-'o6. Griekse musea. 
€ 0.05, 0.20, 0.50, 0.65,1.40, 
2.25. Resp. Kouros van An-
avissos (530 V.C. Nationaal 
archeologisch museum), zit
tende figuur van wit marmer 
(2800-2300 V.C. museum 
voor Cycladische kunst), 
cirkelfiguur, oostelijke gevel
steen Parthenon (Acropolis-
museum), Grieks-Romeins 
portret uit Anrinopolis in 
Egypte (400 n.C. Benaki-
museum, Athene), 'Concert 
van engelen' door Dominicus 
Theotokopoulos (Alexander 
Soutzos-museum in Athene). 

5.50, 7.-, 10.- kr. Resp. 
Rozites caperatus, Lacta-
rius dryadophilus, Calvatia 
cretacea. 

XAlAAlLlr NUN*AT OlflMlAIIO 

22-5-'o6. Expedities in 
Groenland, IV, Alfred Wege
ner (1880-1930). 
20.75 l̂ r. Portret Duitse 
onderzoeker. Ook blok met 
dezelfde zegel, op rand twee 
mannen met hond, vliegtuig 
en handschrift Wegener 'Ik 
zocht diamanten en vond een 
parel'. 
22-5-'o6. Schapenfokkerij in 
Groenland honderd jaar. 
7.50 kr. Schaap en landschap 
met schapen. 

GROOT-BRJTTANNIË 
28-3-'o6. Nieuwe waarden 
frankeerzegels Engeland, 
Schodand, Wales en Noord-
lerland. 
Viermaal 44 p.; viermaal 
72 p. Resp. eik, distel, narcis, 
kant; Tudorroos, tartan, 
veren, kant. 
6-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
I", 42, 44. 50. 64. 72 P-
Wereldbol als voetbal, 
voetballer, vlag en jaartallen 
wereldkampioenschap van 
resp. Engeland, Italië, Argen
tinië, Duitsland, Frankrijk, 
Brazilië. 

20-6-'o6. Moderne architec
tuur. 
I". 42- 44. 50. 64. 72 P-
Gebouw (plaats, architect), 
resp. St. Mary Axe (Londen, 
Foster and partners), Mag
gie's Centre (Dundee, Frank 
Gehry), Selfridges (Birming
ham, Future systems), Down-
land Gridshell (Chichester, 
Edward Cullinan), An Turas 
(Isle of Tiree, Sutherland 
Hussey), The Deep (Hull, 
Terry Farrell and partners). 

GROENLAND 
22-5-'o6. Eetbare paddestoelen. 

GUERNSEY 
20-5-'o6. Andy Priaulx (1974) 
wereldkampioen toerisme-
wagens. 
29, 34, 42, 45, 47, 68 p. in 
velletjes van tien met op 
rand tekst en racewagen en 
Andy Priaulx. Racewagen, 
resp. British Speed Hill 
Climb Championship (1995), 
Renault Spider Cup (1999), 
British Formula 3 (2001), 
FIA* European Touring Car 
Championship (2004), Nür-
burgring (2005), FIA* World 
Touring Car Championship 
(2005). Ook velletje met de 
zes zegels, op rand foto Andy 
Priaulx. 

2o-5-'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Isambard King
dom Brunei {1806-1859), 
ingenieur. 
29.34.42.45,47.68 p. 
Resp. Brunei en zakken post 
voor Guernsey op station 
Paddington, loc 3258 'King 
Arthur' vertrekt van Pad
dington, loc 'King Arthur' 
op viaduct Wharncliffe, 
post wordt overgeladen van 
boottrein naar 'Ibex' in haven 
Weymouth, 'Ibex' op zee, 
'Ibex' in haven St. Peter Port. 

20-5-'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
29.34.42,45,47.68 p. (34 en 
42 p. met'Europa'). Student 
reist jaar werkend door ver
schillende landen, resp. ober in 
Parijs metEiffeltoren, piramide 
en sfinx in Egypte, Chinese 
muur, Ayres Rock in Australië, 
Vrijheidsbeeld in New York, 
Tadj-Mahal in India. 

HONGARIJE 
30-3-'o6. Sasvariné Paulik 
Ilonara (1954-1999). 
185 Ft. Portret paralympisch 
kampioen tafeltennis en 
Sasvariné spelend. 

30-3-'o6. Honderdste 
geboortedag Detre Laszlo 
(1906-1974). 



212 Ft. Portret, sterrenhemel 
en toestellen. 
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303'o6. WiFi, Wireless Fi
delity: certificeringlabel voor 
draadloze datanetproducten. 
240 Ft. Beeldmerk. 
34'o6. Honderdste geboor
tedag Légrady Sandor (igo6
1987), graficus. 
75 Ft. Portreten handen met 
penselen bij kunstwerk. 

2006. Toeslagzegel water
overlast. 
27+100 Ft. WatergolQes met 
drijvende margriet. 

Sëgïtsünk! 

IERLAND 
ii4'o6. Paasopstand 1916 
(zelfbeschikkingsrecht 
voor Ierland) negentig jaar 
geleden. 
€ 0.48. Gerestaureerde post
kantoor in O'Connell straat, 
Dublin. 

ITALIË 
34'o6. Eerste maal stem
men voor Italiaanse burgers 
in buitenland. 
€ 0.62. Wereldbol boven 
stembus met Italiaanse vlag 
en wapenschild. 
54'o6. Postzegeltentoon
stelling 'Twee republieken', 
gezamenlijke uitgifi:e met 
San Marino. 
€ 0.62. Details voorkant 
Palazzo Montecitorio (Rome) 
en Palazzo Pubblico (San Ma
rino). Ook velletje met zegel 
Italië en SanMarino. 
i34'o6. Skischool Cervino 
zeventig jaar. 
€ 0.45. Skiklasje en gondel, 
beeldmerk skischool. 

204'o6. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', Gentile da 
Fabriano (ca. 13701427). 
€ 2.80. 'Madonna 
deirUmilta'. 

2i4'o6. Dagblad 'Il Giorno' 
vijftig jaar. 
€ 0.45. Man in pyjama leest 
Il Giorno. 

224'o6. Serie 'insteUingen', 
Constitutioneel Hofvijfüg 
jaar actief 
€ 0.45. Vergaderzaal Hof in 
Palazzo della Consulta op 
Piazza del Quirinale te Rome. 

294'o6. Honderdste 
geboortedag Enrico Mattel 
(19061962). 
€ 0.45. Portret ambtenaar en 
hoofd Italiaanse oliemaat
schappij Agip. 
294'o6. Serie 'Italiaanse 
regio's'. 
Viermaal € 0.45. Wapen
schild en omtrek regio van 
resp. Piemonte (ruiterstand
beeld Emanuele Filiberto in 
Turijn en koninklijke burcht 
Racconigi), Toscane (beeld 
'David' van Michelangelo 
uit Florence en landschap), 
Lazio (detail sarcofaag van 
Sposi in Rome en Etruski
sche necropolis Cerveteri), 
Puglia (basiliek St.Nicolaas 
in Bari en uitzicht op eiland 
Tremiti). 

KROATIË 
44'o6. Sport. 
2.30, 2.80 kn. Drie fasen 
start hardloper (Europees 
kampioenschap aüetiek, 
Göteborg 2006), gestileerde 
voetballer met bal en 
beeldmerk gelegenheid 
(wereldkampioenschap voet
bal, Duitsland 2006). 

254'o6. Groeten uit 
Kroatië. 
Vijfmaal 1.80, vijfmaal 
3.50 kn. In boekje 
(doorlopend beeld). 
Kroatische supporters en 
grote vlag. 

Ê S T A ^ 
LETLAND 
3i3'o6. Wereldkampioen
schap ijshockey. 
0.55 Lvl. Doelman. Velletje 
met acht zegels en acht aan
hangsels: vier met landsna
men, vier met vlaggen landen 
groep A, B, C en D. 

74'o6. Stad Cesis achthon
derd jaar. 
0.22, 0.31, 0.45, 0.55 Lvl. 
Resp. monument, kerk, ruïne 
kasteel, nieuw kasteel (nu 
museum). 

i94'o6. Sieraden voor vrou
wen, gezamenlijke uitgifte 
met Kazachstan. 
Tweemaal 0.22 Lvl. (samen
hangend). Twee verschil
lende sieraden (afbeelding bij 
Kazachstan). 
35'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
0.85 Lvl. Tekening met bo
men, mensen en dieren. 

LIECHTENSTEIN 
66'o6. Tweehonderd jaar 
soevereiniteit. 
0.85,1., 1.30,1.80 F. Resp. 
portret prins Johann I van 
Liechtenstein, kleuren Liech
tenstein, kleuren vorstenhuis 
Liechtenstein, wapenschild 
staat. 

 *   * ■ 

66'o6. Wereldkampioen
schap voetbal, Duitsland 
2006. 
3.30 F. Voetbalveld met spelers. 

66'o6. Liechtenstein vakan
tieland. 
0.85,1., 1.20,1.80 F. Resp. 
kasteel en meisje met mu
zieksleutel, berg en man met 
rugzak, man met glas wijn en 
bord met fles, berg en skiër. 

LITOUWEN 
i54'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
Tweemaal 1.70 Lt. Danspaar 
(man in rolstoel), hardlopen 
met rolstoelen. 

i35'o6. Wapenschilden. 
Driemaal i. Lt. Wapenschild 
van Kupiskis, Sakiai, Silute. 

LUXEMBURG 
i65'o6. Stad EschsurAl
zette honderd jaar. 
€ 0.50.19062006. 
i65'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.50, 0.70. Uitwedstrijd 
MMS*foto's voor jongeren, 
resp. blanke en zwarte 
hand vormen hart, jongeren 
houden wereldbol hoog. 

i65'o6. Persoonlijke zegels. 
'A'. Tekst: 'Meng.post.lu' en 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
i65'o6. Voetbal 2006: 
honderd jaar voetbal 
in Luxemburg, wereld
kampioenschap in Duitsland. 
€ 0.50, 0.90. Resp. oude foto 
voetballers en beeldmerk 
eerste voetbalclub 'FOLA' in 
EschsurAlzette, voetbal en 
beeldmerk wereldkampioen
schap. 
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MALTA 
i24'o6. Paasweek. 
7,15, 22, 27, 82 c. Resp. 
mannen met kruisen, man
nen dragen Christus aan 
kruis met Maria Magda
lena en Johannes de Doper, 
begrafenis Christus (beeld 
van Antonio Agius), houten 
beeld met herrezen Christus, 
altaar kerk St.Laurentius in 
Vittoriosa. 

95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
16, 51 c. Tekeningen figuur
tjes, resp. drie vrouwen met 
kind en baby, pratend en 
bij huis en bij rivier en in 
vergadering. 

http://'Meng.post.lu'


V1AN 
235'o6 Schakels tussen 
;iland Man en stad Washing
:on (postzegeltentoonstelling 
Washington 2006'). 
Zesmaal 21 p. Joseph 

urney Cannon (politicus, 
'ader van Man) en Cannon 
louse (1907, ondergronds 
'erbonden met Capitool), 
Vlary Clemmer (journaliste, 
Tioeder van Man) en krant 
■net inktpot en pen, Letitia 
hristian Tyler (vrouw presi

ient John Tyler, voorouders 
'an Man) en Witte Huis, Mat
:hew Stanley Quay (senator 
;n held Burgeroorlog), Henry 
Marse' Watterson (kranten
;igenaar en vriend president 
Roosevelt), Ewan Clague 
[betrokken bij Marshallplan 
ia Tweede Wereldoorlog, 
juders uit Man). 

MOLDAVIË 
233'o6. Frankeerzegels, 
irchitectuur. 
i2, 40, 53, 57, 60 b., 3.50 L. 
' ebouwen, resp. Beltsi, 
Kishinev, Kahul, Soroca, 
opceac, Kishinev. 

[44'o6. Klederdracht en 
landwerk. 
5.40, 0.60, 3., 4.50 L. Resp. 
»ehaakte rand, vrouw in 
raditionele kleding, man in 
dederdracht, borduurwerk. 
s84'o6. Componist en 
JirigentG. Mustea. 
)o b. Dirigent Mustea. 

MONACO 
;5'o6. Europa 2006, inte
:ratie***. 
0.53, 0.55. Europese 

iterren, regenboog in resp. 
cubus, wereldbol. 

MONACO ' '^ 

5'o6. Ramogeovereen
tomst dertig jaar (overeen
comst bescherming zee en 
trijd tegen vervuiling zee). 

€ 1.75. Beeldmerken kaart 
met vergroting gebied Saint 
Raphael, Monaco, Genua. 

Accord RA.M 

Pränruion du nulMU mam: t 

275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 
€ 0.90. Capitool en Ameri
kaanse vlag. 
275'o6. Honderdste 
geboortedag John Huston 
(19061987), Amerikaans 
filmmaker, schrijver en 
acteur. 
€ 1.80. Portret en filmscène. 

fmmmmmmmmmmmmmmmt 
1,80€ 

»MONACO 
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66'o6. Twintigste scherm
toernooi 'Challenge Prince 
Albert'. 
€ 0.48. Prins Albert in 
schermkleding en twee 
schermers. 

[ — ~ — „ ^ ^ ^ 0,48« 
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OEKRAÏNE 
2006. Frankeerzegel. 
'I'. Trolleybus, hotel Oekra
ïne en 2006. 
i24'o6. Ruimtevaartnatie. 
Driemaal 85 k. Internationaal 
project 'KoronasI', lassen 
in de ruimte, internationale 
wacht over komeet Halley. 
45'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
2.50, 3.50 Hr. Beeldmerk 
kampioenschap en resp. sup
porters, voetbal. 

OOSTENRIJK 
2i4'o6. Hulp slachtoffers 
overstroming. 
€ 0.7544.25. Overdruk tekst 
en waarde over frankeerzegel 
kruis op rots in Mondsee 
(Yvert227i). 

M 
i55'o6. Overdruk met 
boom. 
€ 0.55. Boom over frankeer
zegel kruisweg Heiligen
kreuz. 
i85'o6. Falco  Rock me 
Amadeus. 
€ 0.55. Portreten handte
kening Falco (Hans Hölzl, 
19571998). 

mm 

205'o6. 'Life Ball 2006' 
(feest voor hulporganisaties 
aids*"). 
€ 0.75. Fotomodel Naomi 
Campbell (1970). 

POLEN 
244'o6. Poolse steden, 
Czestochowa. 
2.40 Zl. Stadsgezicht. 

55'o6. Europa 2006, inte
gratie*" '̂̂ . 
2.40 Zl. Tekening man op 
boom plukt Europese ster
ren. 

255'o6. Paus Benedictus 
XVI bezoekt Polen. 
1.30 Zl. Portret paus. 

PORTUGAL 
i3'o6. Maskers, II. 
N 20 gr, A 20 gr, E 20 gr 
(zelfklevend). Verschillende 
maskers. 

223'o6. Water. 
N 20 gr, N 20 gr, A 20 gr, 
A 20 gr, E 20 gr, E 20 gr. 
Resp. glas water (consu
ment), regenbui met wolken 
en zon (cyclus), waterkraan 
met streep (beheer), klossen 
(bron van energie), zeilboot 
(bron van plezier), bloem 
(bron van leven). 

fSknuw^ 
204'o6. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Mozart 
(17561791). 
€0.57; blok€2.75. Resp. 
portret en notenschrift; 
doorlopend op rand: Mozart 
achter vleugel en handschrift 
met notenbalk. 

ROEMENIË 
i44'o6. Tulpen. 
Velletje met 0.30, 0.50, i., 
1.50, 2.10, 3.60 NL. (doorlo
pend beeld). Tulpenvariëteit, 
resp. turkestanica, ice folies, 
Cardinal, yellow empress, 
donna bella, don quixote. 

204'o6. Roemeens aarde
werk, huwelijkspotten, II. 
0.30, 0.40, 2.50, 3.10 NL. 
Potten uit resp. ObogaOlt, 
RadautiSuceava, Vladesti
Valcea, JupanestiTimis. 
45'o6. Europa 2006, inte
gratie*'**. 

2.10, 3.10 NL. Getekend door 
immigrantenkinderen, resp. 
kinderen bij huis met zon en 
vliegtuigen, volwassene met 
tas en kind voor huis. 
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RUSLAND 
i24'o6. Wapenschild en vlag. 
Tweemaal 5.60 r. Wapen
schild, vlag van Rusland. 
264'o6. Tretjakovgalerij in 
Moskou honderdvijftig jaar, 
schilderijen. 
Viermaal 5.60 r.; velletje met 
viermaal 15. r.; blok 15. r. 
Resp. 'Drieeenheid' Audrey 
Rublev (1402), 'Meisje 
met perziken' V.A. Serov 
(1887), 'Boven eeuwige rust' 
LI. Levitan (1894), 'Drie 
bogatyrs' (Russische ridders 
uit middeleeuwen) door 
VM. Vasnetsov (i8g8); af
beeldingen als 5.60 r.; beeld 
en gebouw. 

E^d^QI 
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45'o6. Geschiedenis 
Rusland, tsaar Alexander III 
(18451894). 
Tweemaal 10. r.; blok 25. r. 
Portret tsaar met resp. land
kaart, vlag en schip; op rand 
wapenschild. 

ii5'o6. Stad Blagovest
sjensk in OostSiberiè 
honderdvijftig jaar. 
5. r. Beeld, kerk en stads
poort. 
225'o6. 'Baltische fabriek' 
(grote Russische scheeps
bouwer) honderdvijftig jaar. 
Blok 12. r. Schepen. 



SLOWAKIJE 
2i-4-'o6. Geologische 
plaatsen. 
32.-, 35.- Sk. Resp. Sandberg 
met kamschelp (Flabelipec-
ten solarium), 'basaltstenen 
waterval' in Somoska. Ook 
velletje met beide zegels en 
tussenveld met stenenfor
matie. 

5-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
18.- Sk. Bloem samengesteld 
uit verschillende kleuren 
blaadjes. 

SPANJE 
20-4-'o6. Honderdjarige 
kranten. 
Vijfmaal € 0.41. Beeldmerk 
'Diario de Leon' (sinds 
igo6), gebouwen 'Diario 
de Pontevedra (sinds i88g), 
voorpagina 'Levante' (sinds 
1939, daarvoor 'El Mercantil 
Valenciano' sinds 1872), 
vestingmuur en man en 
vrouw met krant ('Diario de 
Avila' uit 1898), '150' (-jarig 
bestaan 'El Norte de Castilla', 
1856). 

iLwante I 
ESPANA 

24-4-'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
Blok € 2.39. Portret ontdek
ker Amerika, op rand kaart 
'Summa de cosmographia' 
van Pedro de Medina, op 
achtergrond 'Cristobal Colon 
1506-2006' alleen te lezen bij 
ultraviolet licht. 

27-4-'o6. Honderd jaar gele
den werd kroon geplaatst op 
beeld 'Nuestra Senora Santa 
Maria de los Remedies'. 
€ 2.33. Beeld. 

5-5-'o6. Postzegeltentoon
stelling Exfilna 2006 in 
Algeciras. 
Blok € 2.39. Facade stadhuis, 
op rand stad en haven 
Algeciras. 
9-5-'o6. Familie De Tassis 
(ook Von Taxis, regelde post
diensten in Europa) vestigde 
zich vijfhonderd jaar geleden 
in Spanje. 
€ 0.29. Paleis en ruiter brengt 
nieuws. 

TSJECHIË 
3-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
10.-, 20.- Kc. Speciale thera
pieën om gehandicapten te 
helpen, resp. hippotherapie 
(silhouet jongen en paard), 
canistherapie (silhouet en 
hond). 

TURKIJE 
io-4-'o6. Honderd procent 
steun aan onderwijs. 
0.60 NTL. Twee handen rond 
potlood. 
20-4-'o6. Turkse stripteke-
ningen, Karaoglan door Suat 
Yalaz. 
0.60, 0.70, 0.70, 0.80 NTL. 
Karaoglan resp. met pijl en 
boog, in gevecht en panter 
met vrouw, te paard met 
getrokken zwaard, te paard 
met zwaard. 
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2i-4-'o6. Officiële zegels, 
Kemal Atatürk (1881-1938). 
o.10, 0.50, 0.60,1.- , 
3.50 NTL. Portretten. 
ii-5-'o6. IzzetBaysal (1907-
2000). 
0.60 NTL. Portret. 

ig-5-'o6. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Kemal 
Atatürk (1881-1938). 
Tienmaal 0.60 NTL. Tien
maal Atatürk bij verschil
lende gelegenheden. 

TÜRKlYE CUMHURiYETi 

.1. 
I.J., 

«'J 

WITRUSLAND 
4-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
500, i.ooo r. Resp. rij pingu
ïns, paard. Ook boekjes. 

IJSLAND 
i8-5-'o6. Watervallen. 
55-->65.-, 75.-, 95.-, 220.-l<r. 
Waterval, resp. Faxi in 
Tungufljot-rivier, Oxararfoss, 
Glymur in Hvalfjórdur's 
Botnsa-rivier, Hjalparfoss, 
Skeifarfoss in Tjörnes. Ook 
velletje met de vijf zegels. 

i8-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
75.-, 95.- kr. Resp. hart bin
nen zwarte strepen, invoegen 
derde baan naast twee recht
door gaande. Ook boekjes. 

ZWEDEN 
4-5-'o6. Adetiek, Zweedse 
sprongen. 
Tweemaal brev (5.50 kr.), 
10.- kr., verenigingsdrukwerk 
(4.80 kr.). Resp. Carolina 
Kluft (zevenkamp), Kajsa 
Bergqvist (hoogspringen), 
Christian Olsson (hink-
stap-sprong), Stafan Holm 
(hoogspringen). 

4-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
Tweemaal 10.- kr. Kinderte
keningen, resp. drie kinderen 
met verschillende huidskleur 
(Wikkel Wong, 7 jaar), kaart 
Zweden bedekt met Zweedse 
vlag en jongen op weg naar 
Zweden (Alexandres Terzis, 
10 jaar). 

4-5-'o6. Sveaborg (Fins: 
Suomenlinna), zeevesting 
vlak voor Helsinki, op lijst 
werelderfgoed Unesco*, nu 
museumzone, gezamenlijke 
uitgifte met Finland. 
Velletje met driemaal 10.- kr. 
Koningspoort en scheren-
fregat, inspringende hoek 
van de schans Von Fersen en 
fregat uit Turkoma-klasse, 
bolwerk Hjärne en fretgat uit 
Udenma-klasse (afbeelding 
bij Finland). 
4-5-'o6. Zomer 2006. 
Viermaal brev inrikes (5.50 kr.) 
in mapje van tien; rolzegel 
brev inrikes. Resp. picknick 
vrouwen en eland, vrouw en 
kind zwemmen en hond, vis
sers met koffiekan, roeibootje 
en kikker; moeder met twee 
kinderen spelen in water. 
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BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
2i-3-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
30.- Dh. Bol: half voetbal, 
half wereldbol. 
8-4-'o6. Nieuw luchthaven-
gebouw in Algiers. 
30.- Dh. Luchthaven. 

ANGOLA 
6-g-'o5. Mandenmaken. 
27, 27, 45, 45 KZr. Resp. 
man met mand, mand en 
persoon met mand op rug, 
grote mand en twee mensen 
stampen graan tot meel, 
kleine mandjes in grote en 
vrouw met manden. 

8-ii-'o5. Dertig jaar onafhan
kelijkheid. 
27, 45 KZr. Resp. dam in 
stuwmeer Capanda, Antonio 
Agostinho Neto (1922-1979, 
eerste president) en Jose 
Eduardo dos Santos (1942, 
tweede president). 
i4-ii-'05. Wereldtop infor
matiemaatschappij. 
Velletje met tweemaal 45 KZr 
Brievenbus en kaart Afrika 
met man erop, wereldbol en 
computer. 

ARGENTINIË 
3-3-'o6. Landschappen en 
wijnen. 
Vier velletjes met$ i.-, 3.-; 
3.50, 0.50; 0.75, 3.25; 2.75, 
1.25 in boekje. Resp. drui-
venoogst, 'Valle del Zonda' 
met glas wijn en shiraz-drui-
ven; wijnproductie, 'Valle del 
Rio Negro' met glas wijn en 
Merlot-druiven; vaten wijn, 
'Valles Calchaquies' glas 
witte wijn en Torrontes-drui-
ven; karaf en glas wijn, 'Valle 
del Tupungato' met glas wijn 
en Malbec-druiven. 

^ , 

«MiÜia i^ 
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24-3-'o6.1976-2006, van 
verschrikking tot hoop. 
Velletje met tweemaal 75 e. 
Over beide zegels: ingang 
'Escuela de Mecanica de la 
Armada' (hier was concen
tratiekamp militaire junta ge 
vestigd, nu wordt het 'Museo 
de la Memoria'). 
8-4-'o6. Kerkelijk zilverwerk. 
Viermaal 75 c. (samen
hangend). Kroon (tweede 
helft i8''' eeuw), kandelaar 
(tweede helft 18'''' eeuw), kelk 
(laat 18'''' eeuw), reispenning 
(tweede helft 18'''' eeuw). 

ASCENSION 
24-7-'o6. Onderzoek en 
vernieuwing. 
20, 20; 35, 35; 40, 40; 50, 
50 p. (per waarde samenhan
gend). Resp. (reis Charles 
Darwin (1809-1882) met 
Beagle honderdvijfenzeventij 
jaar geleden:) HMS Beagle, 
portret; (tweehonderdste 
geboortedag I.K. Brunei, 



8061859:) SS Great Britain, 
)ortret; (vijfhonderdste 
terfdag Christophorus 
>olumbus, 14511506:) schip 
»lina, portret; (driehon
lerdvijftigste geboortedag 
idmund Halley, 16561742:) 
;aart met lijnen magnetische 
■ariatie, portret. Ook velletjes 
net viermaal zegels zelfde 
vaarde, op rand kompas
;treken en resp. insecten en 
nicroscoop, vuur en keten 
net wielen, zeedieren en 
loekmeter, 'King Charles 
)ak' en Halley kwadrant. 

^ t t i ^ ï i ' 
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AUSTRALIË 
i5'o6. Groeten uit Au
traliè. 
> 1.25,1.85. Resp. koala, 
loyal Exhibition Building in 
vlelbourne (op lijst wereld
rfgoed Unesco*). 

i5'o6. Vuurtorens uit de 
Lo'" eeuw. 
vijfmaal 50 c. Vuurtorens 
lit resp. Point Lonsdale 
1902), Cape Don (1916), 
Vollongong Head (1937), 
ilasuarina Point (1971), Point 
>artwright (1979). 

(5'o6. Voetbal in Australië. 
;o, 50 c , $ 1.25,1.85. Beeld
nerk wereldkampioenschap 
:oo6 en viermaal verschil
ende voetballer in actie. Ook 
ond velletje (voetbal) met de 
'ier zegels. 

i6'o6. 'Postie Kate'. 
Vijfmaal 50 c. 'Postie Kate', 
resp. schrijft adres bij sor
teercentrum, op motorfiets 
bij brievenbus, bij huizen, op 
motorfiets geeft brief af, met 
auto bij huis met mensen. 

66'o6. Walvisachtigen. 
50, 50 c , $ 1.25,1.85. Pan
daljeeldmerk WWF* en resp. 
Megaptera novaeangliae, 
Balaenoptera musculus, 
Balaenoptera physalus, 
Hyperoodon planifrons. Ook 
velletje met de vier zegels 
rand in vorm buitrug. 

BAHAMAS 
265'o6. Omroep zeventig 
jaar. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
kaart Bahamas en portret 
Harcourt Rodney 'Rusty' 
Blethel, kaart Bahamas en 
nieuw beeldmerk, hoofdge
bouw, eerste radiostation, 
kaart Bahamas en zendmast, 
kaart Bahamas en microfoon. 

BANGLADESH 
63'o6. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
Velletje met viermaal 10. T. 
'Tiananmen', 'Jatiya Sangsad 
Bhaban', Vriendschapsbrug 
over Gabkhanrivier, Chinese 
muur; op rand vlaggen Bang
ladesh en China, danseres, 
en gebouw. 
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BARBADOS 
265'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
kinderen zijn de toekomst 
10, 50 c., $ 2., 2.50. 
Beeldmerk tentoonstelling 
en resp. lezende kinderen, 
jongens in rolstoelen spelen 
balspel, jongen en meisje 
met viool, jongen en meisje 
bij computer. 

BERMUDA 
275'o6. Postzegelten
toonstelling Washington 
2006. 
$ i.io. Kaart Bermuda van 
Emmanuel Bowen uit 1747. 
Ook blok met dezelfde zegel, 
op rand beeldmerk tentoon
stelling (Amerikaanse vlag in 
enveloppe). 
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BHUTAN 
282'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de hond**. 
Velletje met 5,10,15, 20, 
25 nu. Resp. Sint Bernard, 
Ihasa apso, Maltezer, vlinder
hondje, husky. 

BRAZILIË 
273'o6. Graffitikunst. 
Driemaal R$ 0.55. Beeldmerk 
Lubrapex en resp. man met 
touwtje en weerspiegeling 
huizen, muzikant met hoed, 
man met spuitbus. 

34'o6. Honderd jaar 
luchtvaart. 
Driemaal R$ 0.85 (door
lopend beeld). Vliegtuig 
Alberto Santos Dunant 
(1906), satelliet, beeldmerk 
gelegenheid. 

CANADA 
265'o6. Canadezen in Hol
lywood. 
Viermaal 51c. Fay Wray {1907
2004), John Candy (19501994), 
Lorne Greene (19151987), 
Mary Pickford (18921979). 
Ook vier boekjes en velletje 
met de vier zegels. 

285'o6. Onderzoek 
oostkust NoordAmerika 
door Samuel de Champlain 
(15671635) vierhonderd jaar 
geleden, gezamenlijke uit
gifte met Verenigde Staten. 
51 c. Klein zeilschip met twee 
masten, kaart kustgebied. 
Ook velletje met tweemaal 
Canadese en tweemaal 
Amerikaanse zegels (39 c); 
op rand kaart. 

i56'o6. Aquarium Vancou
ver vijftig jaar. 
51 c. (in boekje). Kind voor 
glas waarachter witte dolfijn 
(Delphinapterus leucas). 

286'o6. Snowbirds, 
demonstratieteam Canadese 
luchtmacht vijfendertig jaar. 
Tweemaal 51 c. Piloot en 
vliegtuigen, vliegtuigen. Ook 
velletje met beide zegels. 

306'o6. Eerste atlas van 
Canada honderd jaar. 
51 c. Foto James White 
(geograaf, maker eerste 
editie atlas), hedendaagse 
kaart Canada, passer. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i6'o6. Winnie de Pooh, 
beer gecreëerd in 1926 door 
schrijver A.A. Milne en il
lustrator E.H. Shepard. 
Twee velletjes met NT$ 5., 

25.. Pooh resp. in lente (met 
kruiwagen), in zomer (in 
band met vriendjes op rivier); 
in herfst (wandelend bij 
vallende blaadjes), in winter 
(vissend in ijswak). Op ran
den Pooh resp. met gieter en 
met tijger en biggetje in om
gekeerde paraplu, bij hoop 
bladeren en met vrienden bij 
sneeuwman. 

CHRISTJVIASEILAND 
i36'o6. Gebouwen uit 
verleden. 
50 c , $ I., I., 1.45. Resp. 
moskee, Tai Pak Kong tem
pel. Soon Tian tempel. Tal Jin 
huis (tot 1995 ambtswoning 
gouverneur). 

OCOS(KEELING)EILANDEN 
i36'o6. Koraalriffen. 
Vel met vijfmaal 10, tienmaal 
25, vijfmaal 50 c. (doorlo
pend beeld). Resp. vijfmaal 
vogel, vijftienmaal vis bij 
koralen. 

COMOREN 
ii'o6. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
125,125, 300, 600 F. (samen
hangend). Resp. Hu Jintao 
(1942, president Volksrepu
bliek China) en Assoumani 
Azali (1959, staatshoofd 
Comoren), paleis Moroni, 
omroepkwartier Moroni, 
coelacanth (Latimeria cha
lumnae). 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
28ii'o5. Paus Benedic
tus XVI. 
360, 500 F. Paus, resp. op 
Sint Pietersplein in Rome, 
met staf 

Lc Pape Benott XVI 
A la place Saint Pierre d« Rome 
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CONGO (KINSHASA) 
ioi'o5. Honderdste sterf
dag Jules Verne (18281905). 
375,375.390, 390 FJules 



Verne en illustratie bij resp. 
maan en maanvaartuig, De 
reis om de wereld in 80 da
gen, Twintigduizend mijlen 
onder zee, Van de aarde naar 
de maan. Ook: van elke zegel 
blok, per waarde velletje. 
io-i-'o5. Schakers. 
480, 480 F. Rusian Ponomar-
jov (1983) met schaakbord, 
Gary Kasparov (1963) met 
speler bij computer en 
schaakbord. Ook blokken en 
velletje. 
8-2-'o5. Vijftig jaar Europa
zegels. 
310,310,350,350,390, 
390,410,410,455,455, 
480, 480 F. Europazegels uit 
verschillende jaren zonder 
naam land. Ook: per waarde 
velletje. 

EGYPTE 
20-i-'o6. Vijfentwintigste 
voetbalkampioenschap 
Afrikaanse landen. 
30 P. Mascotte met voetbal 
en omtrek Afrika. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2004. Verjaardagen. 
450, 500, 500 F. (samen
hangend). Resp.voetbal 
en beeldmerk FIFA* (FIFA 
honderd jaar), Pablo Neruda 
(honderdste geboortedag 
dichter), Anton Dvorak (hon
derdste sterfdag componist). 
2004. Vliegtuigen. 
400, 450, 500, 600 F. 
(samenhangend). Resp. 
Concorde, Airbus A340-600, 
Boeing 747-400, Eurofighter 
C-16 typhoon. 
2005. Kerken. 
400, 450, 550, 600 F. (sa
menhangend). Resp. kathe
draal van Pisa (Italië), Notre 
Dame in Poitiers (Frankrijk), 
dom in Speyer (Duitsland), 
kapiteel kathedraal Santiago 
de Compostela (Spanje). 
2005. Salvador Dali (1904-
1989)-
500, 600, 700 (samenhan
gend); blok 700 F. Schilde
rijen van Dali. 

FALKLANDEILANDEN 
2i-4-'o6. Tachtigste verjaar-

^ dag koningin Elizabeth II. 
= 24, 55, 80 p., £1.-; blok£2.-. 
'~' Portretten, resp. in 2001, 
^ bezoek aan kankercentrum 
= Elizabeth Hospital (2002), 
^ bezoek politie (2002), Essex 
3 universiteit (2004); uit 2002, 
" 2004 en 1953. 

FILIPIJNEN 
i2-4-'o5. Frankeerzegels, 
vlinders. 
I.- P. Arisbe decolor 
Stratos. 
8-9-'o5. Internationaal jaar 
van de eucharistie. 
Velletje met zesmaal 6.- P. 
Tekenmgen voor wedstrijd 
'Eucharistieviering met 
Maria'. 
i2-io-'o5. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Tienmaal 6.- P. (samen
hangend). Hebemoia 
glaucippe philippensis, 
Moduza urdaneta aynii, 
Lexias satrapes hiwaga, 
Cheritra orpheus, Achil-
lides chikae chikae, Arisbe 
ideaoides ideaoides, Delias 
schoenigi hermeli, Achil-
lides palinurus daedalus, 
Delias levicki justini, 
Troidaes magellanus. 
22-ii-'o5. Frankeerzegels, 
vlinders. 
5.- P. Parantica danatti 
danatti. 
2-i2-'o5. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Viermaal 21.- P. (samen
hangend). Cethosia biblis 
barangingi, Menalaides 
polytes ledebouria, Appias 
nero palawanica, Udara 
tyotaroi. 
9-i2-'o5. Frankeerzegels, 
vlinders. 
Viermaal 17.- P. (samen
hangend). Idea electra 
electra, Charaxes bajula 
adoracion, Tanaecia cal-
liphorus calliphorus, 
Trogonoptera trojana. 
3-i-'o6. St. Scholastica's 
College in Manilla honderd 
jaar. 
6.- P. Voorkant originele 
gebouw (door bombarde
ment 1941 verwoest). 

Ina i iS 
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5-i-'o6. Honderd jaar migra
tie naar Hawaï. 
6.-, 22.-; velletje met twee
maal II.- P. Resp. mensen 
pratend en aan het werk, ge
zichten en vlaggen; dezelfde 
afbeeldingen. 

20-i-'o6. Mary Johnston-zie-
kenhuis honderd jaar. 
Tweemaal 6.- P. (samenhan
gend). Beeldmerk en resp. 
oude gebouw met portretje 
Rebecca Parish (stichter 
ziekenhuis), nieuwe gebouw 
en operatieteam. 
8-2-'o6. Valentijnsdag. 

Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend). Engeltje in hart met 
resp. roos, brief 

GAMBIA 
27-2-'o6. WWF*, zwarte 
kroonkraanvogel. 
Viermaal 30.- D. in velletjes 
van acht of zestien. Verschil
lende afbeeldingen Balearica 
pavonina. 
27-2-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 30.- D.; 
blok 65.- D. Koningin 
Elizabeth, resp. in uniform, 
bij kroning, op omslag Time 
magazine, in trouwjurk; 
tijdens kroning. 

GHANA 
i5-3-'o6. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(1935-1977). 
Twee velletjes met viermaal 
8.000 Cs.; vel met negenmaal 
3.500 Cs. Resp. vroege foto 
Elvis met viermaal verschil
lende achtergrondkleur, 
Presley (viermaal andere 
achtergrondkleur); Elvis met 
gitaar (verschillende achter-
grondkleuren). 

GUINEE 
2i-7-'04. Olympische zomer
spelen 2008, Peking. 
200, 300, 5.000; driemaal 
blok 4.000 F. Stadion en 
resp. dressuurrijden, hard
lopen, tafeltennis; dezelfde 
afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Vincent van Gogh 
(1853-1890). 
200, 750, 3.000; driemaal 
blok 4.000 F. Zelfportret, 
resp. met hoed (1886), met 
strohoed (1887), met afge
sneden oor (1889); dezelfde 
afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Verovering planeet 
Mars. 
200, 750, 5.000; driemaal 
blok 4.000 F. Resp. astronaut 
en ruimtevaartuig Spirit, 
vaartuig Opportunity en 
ruimtesonde Beagle; de
zelfde afbeeldingen. 
2i-7-'04. Wetenschappers en 
paddestoelen. 
300, 750, 5.000; driemaal 
blok 4.000 F. Resp. Louis 
Pasteur (1822-1895) en 
Cantharellus cinnabarinus, 
Albert Schweitzer (1875-
1965) en Cantharellus 
rhodophyllus, Alexander 
Fleming (1881-1955) en 
Boletus edulis; dezelfde 
afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Zuid-Afrikaanse 
vuurtorens en schelpen. 
300, 750. 5.500; drie
maal blok 4.000 F. Resp. 
'Groenpoint' in Kaapstad 
met Lambis crocata, 'Cape 
Columbine' met Testudo 
graeca, 'Donkin' in Port 
Elizabeth met Alectis cillaris; 
dezelfde afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Paus lohannes 
Paulus II (1920-2005). 
450,1.500, 4.500; driemaal 
blok 4.000 F. 
2i-7-'04. Meteorieten. 
450, 2.500,3.500; driemaal 
blok 4.000 F. Resp. marsme

teoriet (Sahara), Bilanga-
meteoriet (Burkina Faso), 
maanmeteoriet (Afrika); 
dezelfde afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Scouting met fauna 
en flora. 
750, i.ooo, 4.500; driemaal 
blok 4.000 F. Padvinder met 
resp. paddestoel (Agaricus 
sp.), leeuw met jongen 
(Panthera leo), vlinder (Palla 
ussheri); dezelfde afbeel
dingen. 
2i-7-'o4. Schaken. 
750,1.500, 4.500; vier
maal blok 4.000 F. Resp. 
Viswanathan Anand (1969), 
Alexander Khalifman (1966), 
Rusian Ponomarjov (1983); 
dezelfde afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Honderdste sterf
dag lules Verne (1828-1905). 
750, 2.000, 3.500; driemaal 
blok 4.000 F. Illustratie bij 
resp. Twintigduizend mijlen 
onder zee, De reis naar de 
maan in 28 dagen, De jacht 
op de meteoor; dezelfde 
afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Brandweerwagens. 
750, 2.000, 3.750; driemaal 
blok 4.000 F. Resp. Candair-
ladderwagen (Frankrijk), 
Nissan-ladderwagen (Japan), 
bluswagen (Verenigde 
Staten, 1918); dezelfde 
afbeeldingen. 
2i-7-'o4. Rotary Internatio
nal honderd jaar. 
750, 2.500, 3.000; driemaal 
blok 4.000 F. Beeldmerk en 
resp. bevordering economie, 
gezondheidszorg, onderwijs 
op school en voor volwasse
nen; dezelfde afbeeldingen. 

HONGKONG 
30-3-'o6. Kinderzegels, 
aangeklede beren (resultaten 
ontwerpwedstrijd in 2004). 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3.-, 
5.-. Resp. beer die gaat vis
sen, bruid, beer in wei met 
lolly, berin met geborduurd 
schort, beer met muts en 
twee kerkjes, berin in tropen. 
Ook velletje met de zes 
zegels. 

INDIA 
30-3-'o6. Landbouwkundig 
onderzoekinstituut. 
5.- R. Graankorrels, gebouw, 
microscoop. 

i-4-'o6. Gouden jubileum 
62"" regiment cavalerie. 
5.-R. Tank. 

62 CAVALRY / « ^ J 

i2-4-'o6. Volksdansen, 
gezamenlijke uitgifte met 
Cyprus. 
Tweemaal 15.- R. (samen

hangend). Twee dansers 
en twee muzikanten, vier 
dansers. Ook velletje met 
beide zegels. 

\ l ROQ. -Sfe 
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2i-4-'o6. Honderdvijftig 
jaar middelbare school voor 
meisjes in Calcutta. 
5.- R. Schoolgebouw. 
28-4-'o6. Pannalal Barupal. 
5.- R. Portretvrijheidsvechte 
en parlementslid. 

IRAN 
4-i-'o6. Onafhankelijkheid 
graan. 
650 Ris. Graan, veld, vlag. 

ISRAËL 
8-5-'o6. Israëlische post. 
BlokNIS. 7.50. Gebouw. 
8-5-'o6. Universiteit Tel Aviv 
vijftig jaar. 
NIS. 3.60. Atoomstructuur 
en beeldmerk. 
8-5-'o6. Zonnestelsel. 
Zesmaal NIS. 2.50. Planeten, 
resp. Mercurius en Venus, 
Aarde en Mars, Jupiter, 
Saturnus, Uranus, Neptunus 
en Pluto. Ook velletje met de 
zes zegels. 
8-5-'o6. Postzegeltentoon
stelling Jeruzalem 2006. 
NIS. 15.-. Mozaïek 3'''' eeuw 
Megiddo. 

8-5-'o6. Bloemen. 
Tweemaal NIS. 1.50. Tulp, 
akelei. 

JAPAN 
i-2-'o6. Helden uit teken
films, III, Galaxy Express 
99g. 
Tienmaal 80 y. Tetsuro, 
Maetel, Claire, conducteur, 
Freija en Maetel, Tetsuro en 
Moriki Yutaka, Emeraldas 
en graaf Mecha, Herlock, 
Maetel, Galaxy Express 999. 
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9 
[-3-'o6. Internationale uit-
vissel ing en vriendschap, 
/ijfmaal 80 y. Twee l<o-
lijntjes met vogeltje, kind 
eeft kind kusje, ijsbeer 
eeftvis aan andere ijsbeer, 

wee getekende beestjes, 
'erschi l lende dieren op 
wereldbol. 

iwscsaieBMsisataiiiBi« , 

5-4-'o6. Helden uit 
lekenfilms, IV, Detective 
3onan. 
rienmaal 80 y. Karakters uit 
Detective Conan (genoemd 
laar Arthur Canon Doyle). 
20-4-'o6. Week van filatelie, 
rweemaal 80 y. (samenhan
gend). Geschilderd door 
Maruyama Oukyo, resp. 
mnde (Ipomoeaviolacea), 
onge hondjes. 

iyy'o6. 2006, Jaar van uit-
A'isseling met Australië. 
Tienmaal 80 y. (per twee 
samenhangend). Vlag 
Australië en Ayers Rock, 
^yers Rock en kangoeroe; 
jperahuis Sydney, opera-
wis en vlag; vissen in Great 
Sarrier Reef, Hart Reef; 
;flora:) Acacia pycnantha, 
3alIistemon citrinus; (fauna:) 
<oala's, ijsvogel (Dacelo 
lovaeguineae). 

SAAPVERDIÉ 
7-'o5. Dertig jaar onafhan-

celijk. 
)o.- e. Vrijheidsstrijder en 
joliticus Amilcar Lopes 
:apral (1924-1973). 

i8-7-'05. Schelpen. 
30.-, 40.-, 50.-, 60.- e. Resp. 
Cornus evorai, Harpa doris, 
Strombus lotus, Phyllonotus 
duplex. 
8-8-'o5. Kleine vogels. 
19.-, 42.-, 44.-, 55.- e. Resp. 
Passer iagoensis, Estrilda 
astrild. Passer domesticus, 
Acrocephalus brevipennis. 

i6-u-'05. Wereldtop infor
matiemaatschappij. 
60.- e. Beeldmerk Tunis 
2005. 

KAZACHSTAN 
i2-4-'o6. Kosmonautendag. 
i io , 1201. Kosmonaut, resp. 
PM. Popov (1966), A.M. 
Stepanov (1970). 
i9-4-'o6. Sieraden voor vrou
wen, gezamenlijke uitgifte 
met Ledand. 
Tweemaal i io t. (samenhan
gend). Twee verschillende 
sieraden. 

KA3AKCTAH 
KAZ.̂ KHSTAN 

KIRGIZIË 
i5-4-'o6. Frankeerzegel. 
0.50 s. Valk. 

KIRIBATI 
4-5-'o6. Datum melding 
5/386, Europazegels. 

KOREA NOORD 
2g-i-'o6. Honden. 
12.- w.; blok 70.- w. Be
roemde Chinese schilderijen 
met hond. 
9-2-'o6. Gezamenlijke uit
gifte kranten nieuwjaarsdag. 
3.-w. Symbolen. 
io-2-'o6. Olympische winter
spelen in Turijn. 
15.-, 85.-, i i c - , 135.-w. 
Resp. kunstschaatsen, 
ijshockey, schansspringen, 
schaatsen. Ook velletje met 
de vier zegels en boekje. 

LESOTHO 
i3-3- 'o6. Herders. 
0.70,1.-, 1.50, 2.10; blok 
10.- M. Resp. jongen op kalf 
man met koeien, herders spe
len spel op steen, jongen met 
geit op schouder; dansende 
herders en man met speren. 

LIBANON 
ii- io- 'o5. Frankeerzegels, 
gebouwen. 
L£ 100, 250, 300, 500, i.ooo, 
1.250,1.400,1.750, 2.000. 
Resp. vliegveld, parlement, 
stadion, nationaal museum, 
regeringsgebouw, Bank van 
Libanon, St. Paul's kathe
draal, Bahaeddine-Hairiri 
moskee, presidentieel paleis. 
i3-2- 'o6. President Rafik 
Hariri (1944). 
Tweemaal L£ 1.250, twee
maal L£ 1.750. Portret en 
resp. standbeeld met kerk, 
vlag, moskee, kind kust 
portret. 

MALDIVEN 
27-2-'o6. Frankeerzegels, 
zeeleven. 
o.oi, 0.20, 2.-, 20.- Rf. Resp. 
Manta birostis, Himantura 
uamak, Taenjura lymma, 
Aetobatus nannan. 
9-3-'o6. SAARC* twintig jaar. 
Blok 25.- Rf. Beeldmerk. 

MALEISIË 
28-3-'o6. Serie zeldzame 
vruchten, III. 
30, 50 s., I.- RM.; velletje 
met tweemaal i.- RM. Resp. 
Artocarpus sericicarpus, 
Phyllanthus acidus, Garcinia 
hombroniana; Lepisanthes 
alata, Baccaurea polyneura. 
26-4-'o6. Bergen in Maleisië. 
30, 30; 50, 50 s. (per waarde 
samenhangend); blok 
2.- RM. Berg, resp. Kinabalu, 
Ledang; Jerai, Mulu; Tahan. 

Malaysia » 30sen 

MARSHALLEILANDEN 
i2-4-'o6. Vijfenveertig jaar 
geleden eerste man in de 
ruimte. 
39 c. Joeri Gagarin (1934-
1968) en Wostok I draait om 
aarde. 

MAURITIUS 
i8-4-'o6. Honderdste 
geboortedag Prof Basdeo 
Bissoondoyal. 
10 Rs. Portret vechter voor 
sociale rechtvaardigheid met 
boek. 

MONGOLIË 
Januari 2006. Chinese ruim-
tevlucht Shenzou VI. 
Tweemaal blok 800 T. Astro
nauten. 
i-2-'o6. Chinees nieuvyjaar, 
jaar van de hond**. 
300, 400 T. Honden. 

MONTSERRAT 
i-4-'o6. Filateliebureau 
Montserrat dertig jaar, over
druk op vlinders, vogels en 
wilde bloemen. 
$ 0.70,1.- , 1.15,1.50, 5.-. 
Resp. Allamanda cathartica 
(Yvertio86), Kalochelidon 
euchrysea (Yvert 1064), 
Phoebis trite (Yvert 1073), 
Pseudolycaena marsyas 
(Yvert 1074), Plumeria rubra 
(Yvert 1089). 

NEVIS 
3-i-'o6. Bosbeheer Verenigde 
Staten honderd jaar (1905-
2005). 
Velletje met zesmaal $ 1.60; 
tweemaal blok $ 6.-. Natio
naal bos, resp. Eldorado, Pis-
gah, Chattahoochee-Oconee, 
Nantahala, Bridger-Teton, 
Mount Hoood; regenwoud 
van Nevis, Klamath. 

NIEUW-CALEDONIË 
23-3-'o6. Auto's museum 
Nieuw-Caledonië. 
Driemaal i io F. Georges Ri
chard (1900), Citroen Trèfle 
(1925), Renault NN (1925). 

i3-4-'o6. Rode Kruis zestig 
jaar. 
75 F. Rood kruis en '60' . 
i3-4-'o6. Medisch congres 
'Op zoek naar pijnbestrij
ding'. 
150 F. Schelp Conus geo-
graphus: (zeeslak produceert 
ziconotide: verlichting bij 
chronische pijn). 

pn>i«ue-CAU 
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OOST-TIMOR 
28-ii-'o5. Dertig jaar onaf
hankelijkheid. 
15, 25, 50, 75 c. Resp. vlag 
en oude man, vlag en kind, 
munt en haan, vlag en presi
dent Nicolau Lobato. 

PAKISTAN 
27-io-'o5. Hulp voor slacht
offers aardbeving. 
4 R. in vellen van acht met 
zeventien aanhangsels voor 
100 R. Tekst. 
8-i2- 'o5. Wereldkampioen
schap squash voor mannen-
teams in Islamabad. 
5 R. Beeldmerk en squash-
spelers. 

PALAU 
2i-2-'o6. WWF*, nautilus 
van Palau. 
Viermaal 63 c. in velletjes van 
acht en zestien. Verschil
lende afbeeldingen Nautilus 
belauensis. 
2i-2-'o6. Frankeerzegels, 
vogels. 
24, 39 c. Resp. Haematopus 
bachmani, Ardea herodias. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
22-2-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met 0.80, 3.20, 3.25, 
5.35 K.; velletje met viermaal 
2.50 K. Koningin met resp. 
gezin Clinton, Gerald Ford 
(dansend), Ronald Reagan, 
George W. Bush; viermaal op 
verschillende leeftijd. 

PITCAIRNEILANDEN 
2i-4-'o6. 'Old Glory' 
honderdvijfenzeventig jaar 
geleden (in 1831 werden 
naar Tahiti geëvacueerde 
bewoners teruggebracht naar 
Pitcairn). 
Blok $ 5.-. Kapitein William 
Driver aan het roer met Ame
rikaanse vlag, op rand kaart, 
passer, inktpot, tekst en 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 

POLYNESIË 
26-4-'o6. Eiland Maupiti. 
500 F. Berg en plaatsje aan 
zee. 

QATAR = 
5-3-'o6. Internationale dag ^ 
burgerbescherming. ^ 
0.50, 2.50 R. Verschillende " 
afbeeldingen van brandweer- 2 
wagen met brandweerlieden. ^ 



SALOMONSEILANDEN 
225'o6. vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (14511506), 
postzegeltentoonstelling 
Washington 2006. 
$ i .go, 2.20, 2.60,10.; blok 
$ 20.. Beeldmerk tentoon
stelling en resp. (schepen) 
Nina, Pinta, Santa Maria, 
wapenschild Columbus; 
portret Columbus, op rand 
schepen. 
2006. Onderzoek en vernieu
wing. 
$ 2.20, 2.20; 2.50, 2.50; 5., 
5.; 10., 10. (per waarde sa
menhangend). Resp. (twee
honderdste geboortedag 
LK. Brunei, 18061859:) 
SS Great Britain, portret; (reis 
Charles Darwin (18091882) 
met Beagle honderdvijfenze
ventig jaar geleden:) groene 
schildpad, portret; (driehon
derdvijftigste geboortedag 
Edmund Halley, 16561742:) 
duikklok, portret; (tweehon
derdvijftigste geboortedag 
George Stephenson, 1781
1848) trein 'Rocket', portret. 
Ook velletjes met viermaal 
zegels zelfde waarde, op rand 
kompasstreken en resp. ra
derboot, witkraagijsvogel en 
gouden fluiter (Halcyon chlo
ris, Pachycephala pectoralis), 
fases maansverduistering en 
Halley kwadrant, locomotief. 
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SAUDI ARABIÊ 
i2i2'05. Overlijden koning 
Fahd bin Abdoel Aziz alSa
oed (19232005). 
2, 3; blok 5 R. Portret. 

28i2'o5. Koning Abdoel
lah bin Abdoel Aziz alSaoed 
(1924). 
2, 2, 3, 3; blok 5 R. Verschil
lende portretten. 
28i2'o5. Mekka, hoofdstad 
Islamitische cultuur. 
3; blok 5 R. Resp. beeldmerk, 
plein met Ka'ba en minaret
ten. 
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28i2'05. Pelgrimstocht 
Mekka 1426 (2005). 
2 R. Plein met Ka'ba. 
30i'o6. Mensenrechten. 
2; blok 5 R. Gestileerde 
afbeelding mensen en beeld
merk; beeldmerk. 
i33'o6. OPEC^. 
2 R. Beeldmerk. 
34'o6. Internationale 
koning Faisalprijs, onder
steunend onderzoek. 
2, 3 R. Tweemaal in 
verschillende kleuren: 
wereldkaart en gouden 
penningen. 
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224'o6. Wasel, prepaid 
GSMservice. 
2 R. Computerkasten. 

SIERRA LEONE 
272'o6. Reizen paus Johan
nes Paulus II. 
Twee velletjes met viermaal 
2.500 Le. Madrid (2003), 
Kroatië (2003), BosniëHer
zegovina (2003), Slowakije 
(2003); Pompeji (2003), 
Zwitserland (2004), Lourdes 
(2004), Loreto in Italië 
(2004). 

SINGAPORE 
25'o6. Persoonlijk te maken 
zegels. 
Velletje met tweemaal vijf 
i" local. In vijf kleuren: 
palmmotief met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap. 
245'o6. Verdwijnende 
beroepen. 
Vijfmaal i" local; vijfmaal 
80 c. Resp. klompenma
ker, kuiper, specerijmole
naar, slangenbezweerder, 
satémaker; 'mamastore', 
'roti man', barbier, Chi
nese medicinale theewinkel, 
blikslager. 

"W^ éffn 

275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 
Velletje met i" local, $ 2.. 
Beeldmerk tentoonstelling 
op rand velletje melding 1/76, 
Chinees nieuwjaar. 
66'o6. Persoonlijk te maken 
zegels. 
Velletje met tweemaal vier 
$ 0.50. In vier kleuren: grafi
sche illustratie orchidee met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
2o6'o6. Vijfentwintig jaar 
automatisering met com
puters. 
i" local, 60, 80 c , $ I.. 
Symbolische afbeeldingen 
rond resp. telecommuni
catie, handel, onderwijs, 
overheidsdiensten. 

{\ 

> ' ■ 

Of 

, 0 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
84'o6. Zeezoogdieren. 
€ 0.53,1.15. Resp. Balaenop
tera acutorostrata, Physeter 
catodon. 

^ ^ ^ ^ F W V T V ^ ^ V ^ ^ V ^ ^ ^ ^ V 

TADZJIKISTAN 
Maart 2006. Tadzjiekse 
vertellingen. 
0.55,0.75,2., 3.Tr. (sa
menhangend in keerdruk). 
Viermaal scène uit vertelling 

TANZANIA 
308'o5. Vissen uit Victori
ameer. 
350, 400, 600, 800; vel
letje met zesmaal 350; 
blok 500 Sh. Resp. Labeo 
victorianus, Lates niloticus, 
Pundamilia nyererei, Bryci
nus sadleri; Haplochromis 
sharpsnout, Haplochromis 
chilotes, Mormyrus kan
nume, Clarias gariepinus, 
Synodontis afrofischeri, 
Protopterus aethiopicius; 
Oreochromis niloticus. 

27io'05. Vlinders. 
350, 500, 600, 800; vel
letje met zesmaal 600; blok 
500 Sh. Resp. Papilio ufipa, 
Mylothris sagala, Amauris 
tartarea, Charaxes lucyae; 
Papilio ufipa, Amauris tar
tarea, Euphaedra neophron, 
Charaxes lucyae, Abisara 
zanzibarica, Acrae utengu
lensis; Charaxes usambarae. 
9i2'o5. Verjaardagen en 
gebeurtenissen. 
350, 500, 600, 800 Sh.; vel 

met zesmaal 600 Sh.; blok 
500 Sh. Resp. kind met 
geamputeerd been (mondiale 
diabetesdag), mensen in de 
rij om te stemmen (alge
mene verkiezingen), paus 
Johannes Paulus II knielt in 
Tanzania (1990), paus Johan
nes Paulus II met president 
Mwinyi en kardinaal Laurean 
Rugambwa; president tekent 
unieverdrag, vrouw met baby 
stemt, paus met Mwa
limu J.K. Nyerere in Dar es 
Salaam, paus en kardinaal, 
Majimajimuseum in Songea, 
president B.W. Mikapa 
verbrandt wapens; Majimaji
monument. 

TRISTAN DA CUNHA 
i6'o6. Vijfhonderdjarig 
bestaan, III en IV. 
Twee velletjes met 30, 30, 30, 
50, 50, 80 p. Resp. vrijwil
ligers in training tijdens 
Tweede Wereldoorlog, 
weerstation HMS Atlantic 
Isle (1944), hand met aardap
pels en zegel 1946, postzegel 
St. Helena met overdruk 
Tristan da Cunha (Yvert 5), 
aardtrillingen en val stenen 
(1961), expeditie naar Gough 
Island (1955); expeditie 
Royal Society (1962), schip 
en roeiboot (terugkeer na 
vulkaanuitbarsting 1961 op 
Tristan: 1963), expeditie naar 
eiland Inaccessible (1982), 
postschip RMS St. Helena 
(1992), nieuw wapenschild 
(2002), schade aan gebou
wen door orkaan (2001). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
Maart '06. Hamad bu Khalifa 
Abu Shehab. 
? Dichter. 
44'o6. GCC*dag autisti
sche kinderen. 
4. Dh. Beeldmerk. 

VERENIGDE NATIES 
i76'o6. Werelderfgoed, 
Frankrijk. 
Zw.Fr. I., 1.30; US$ 0.39, 
0.84; € 0.55, 0.75. EifFeltoren 
en resp. Tour César (12''' 
eeuw, zeshoekige donjon op 
vierkante basis in Provins met 
middeleeuwse jaarmarkten), 
MontSaintMichel en baai 
in Normandiè; oevers van 
Seine in Parijs en kathedraal 
NotreDame, Romeins 
aquaduct 'Pont di Gard' bij 
Nimes; historische versterkte 
stad Carcassonne, Loireval
lei tussen SullysurLoire en 
Chalonnes met kasteel Cham
bord. (Afbeeldingen in Zw.Fr. 
komen ook op Franse zegels 
met resp. € 0.53, 0.90.) 

VERENIGDE STATEN 
i55'o6. Serie literatuur. 

Katherina Ann Porter {1890
1980). 
39 c. Portret schrijfster en 
schip. 

255'o6. 'Amber Alert', 
programma om vermiste 
kinderen snel op te sporen. 
39 c. Moeder met kind. 

275'o6. Wonderen van 
Amerika. 
Veertigmaal 39 c. (op 
achterkant zegels infor
matie). Grootste reptiel: 
Amerikaanse alligator 
(Alligator mississipiensis) 
hoogste kliffen: Moloka'i, 
grootste cactus: Saguaro, 
grootste gletsjer: Bering
gletsjer, hoogste duinen: 
Great Sand Dunes, grootste 
estuarium: Chesapeake 
Bay, grootste rotswoning: 
Cliff Palace, diepste meer: 
Crater Lake, grootste 
landzoogdier: Amerikaanse 
bison, langste rif: Florida 
Keys, langste wandelpad: 
Pacific Crest Trail, grootste 
door mens gemaakte
monument: Gateway 
Arch, oudste bergen: 
Appalachians, grootste 
bloem: Amerikaanse lotus, 
grootste meer: Bovenmeer, 
snelste landdier: prong
horn, oudste boom: den 
(Pinus longaeva), grootste 
waterval: Yosemite Falls, 
grootste woestijn: Great 
Basin, langste overspan
ning: VerrazanoNarrows 
brug, winderigste plaats: 
top van Mount Washington 
in New Hampshire, groot
ste canyon: Grand Canyon, 
grootste kikker: brulkikker 
(Rana catesbeiana), langste 
dam: Oroville dam, snelste 
vogel: slechtvalk (Falco 
peregrinus), grootste delta: 
delta Mississippi River, 
grootste geyser: Steamboat 
in Yellowstone National 
Park, grootste natuurlijke 
brug: Rainbow Bridge 
in zuiden Utah, grootste 
viswater: white stur
geon, langste bergketen: 
Rocky Mountains, hoogste 
bomen: coast redwoods 
(Sequoia sempervirens), 
grootste knaagdier: bever 
(Castor canadensis), 
langste riviersysteem: 
MississippiMissouri, 
regenachtigste plek: Mouni 
Wai'ale'ale, actiefste 
vulkaan: Kilauea, langste 
grot: Mammoth Cave in 
Kentucky, luidruchtig
ste dier: blauwe vinvis 
(Balaenoptera musculus), 
heetste plek: Death Valley, 
langste overdekte brug: 



;ornishWindsorbrug, 
;rootste plant: Amerikaan
e ratelpopulier (Populus 
remuloides). 

85'o6. Onderzoek 
lostkust NoordAmerika 
loor Samuel de Champlain 
15671635) vierhonderd 
aar geleden, gezamenlijke 
litgifte met Canada. 
9 c. Klein zeilschip met twee 
nasten en kaart kustgebied 
afbeelding bij Canada). 
)ok velletje met tweemaal 
;anadese (51 c.) en tweemaal 
Amerikaanse zegels; op rand 
:aart. 
,g5'o6. Postzegeltentoon
tellmg Washington 2006. 
'elletjemet$ i., 2., 5.. 
Reproductie zegels uit 1923 
net resp. Lincoln Memorial, 
apitool, hoofd beeld 'Free

lom' op koepel Capitool 
Yvert, resp. 246, 247, 248). 

305'o6. Amerikaanse 
diplomaten. 
Vel zesmaal 39 c. Op 
achtergond detils paspoor
ten en visa en portret van 
resp. Hiram Bingham IV 
(19031988), Charles E. 
Bohlen (19041974), Philip C. 
Habib (19201992), Robert D. 
Murphy (18941978), Chfton 
R. Wharton sr. (18991990), 
Frances E. Wilhs (18991983). 

VIETNAM 
i3'o6. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Mozart 
(17561791). 
2.000 d. Portret componist. 
i3'o6. Honderdste ge
boortedag Pham Van Dong 
(19062000). 
800 d. Portret vroegere eer
steminister. 

203'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sedar 
Senghor (19062001). 
800 d. Portret Senegalese 
dichter, politicus en filosoof. 
24'o6. Bedreigde hoender
vogels. 
800, 3.000, 3.000, 5.000, 
8.000 d. Beeldmerk Birdlife 
en resp. Arborophila davidi, 
Lophura edwardsi, Lophura 
hatinhensis, Polyplectron ger
maini, Rheinardia ocellata. 

WALLIS EN FUTUNA 
293'o6. Kind van de 
eilanden. 
75 F. Meisje. 

2g3'o6. Koninklijk vaandel 
koninkrijk Aio. 
85 F. 
i84'o6. Konmklijk vaandel 
koninkrijk Sigave. 
65 F. 
i84'o6. Haka Mai. 
190 F. 

WESTSAMOA 
6ii'o5. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
Velletje met $ 0.25, 0.50, 
I., 4.. Resp. twee heren en 
vlaggen China en Samoa, 
gebouw en wapenschilden 
beide landen, kom, twee 
astronauten op lanceerbasis. 
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*: Gebruikte afkortingen: 
aids Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

FIA Federation 
Internationale de 
l'Automobile 

FIFA Federation Interna
tionale de Football 
Associations 

GCC GulfCooperation 
Council 

MMS Multimedia Mes
saging Service 

NAVO Noord Atlantische 
Verdrags Organisa
tie 

OPEC Organization of Pe
troleum Exporting 
Countries 

SAARC South Asian Asso
ciation for Regional 
Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): 92'05 tot 29i'o6 
Jaar van de haan, 29i'o6 tot 
ij2'oy Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 

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

%. ^—.iBmniB^j 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten betreft. Alles op het gebied van 

l9 0lf^^ postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS ) ^^i 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtÄdam) 
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In maart 2004 werd in het 
kader van het Scandina
viènummer stilgestaan bij 
de eerste serie uitgiften 
in de reeks 'Noordse 
mythologie', een geza
menlijke emissie van acht 
Scandinavische landen. 
Dit voorjaar verscheen 
de tweede serie in deze 
reeks, met ditmaal als 
thema 'mythische we
zens'  voor verzamelaars 
van het thema 'Mytholo
gie' natuurlijk weer een 
topper, ook al vmd ik de 
eerste serie toch interes
santer dan de tweede. In 
2004 kwamen de alge
mene kenmerken van de 
Noordse mythologie aan 
bod, terwijl het dit jaar 
meer over een bepaald 
onderdeel gaat en de 
emissies daardoor thema
tisch gezien wat minder 
opzienbarend zijn. Ik 

moet met mijn oordeel 
wel voorzichtig zijn, 
want sommige uitgiften 
bieden als je ze wat nader 
beschouwt toch heel 
bijzondere aanwinsten 
voor bepaalde thema's. 

Een leuk voorbeeld is het 
velletje van Aland. Op de 
zegel van 0.85 euro is een 
Letesflubbe afgebeeld. Letes
^ubbar waren mythische 
wezens, die vooral op de 
eilandengroep Kokar 
(Kokar) leefden en de 
bevolking waarschuw
den voor aankomende 
stormen door op al
lerlei manieren lawaai te 
maken. Het waren kleine 
kereltjes die sterk leken 
op de gewone mannen 
van Kokar. Ze leefden 
in de buurt van de vis
sersdorpen en werden 
genoemd naar de plaats 

waar ze werden gezien. 
Zo had je de Or̂ ubbe en 
de Skarvskarsgubhe. 'Le
ten' zijn een soort drijvers 
voor haringnetten. In 
de brochure van Aland 
Posten wordt zelfs een 
taalkundige toelichting 
gegeven op het woord 
'lete'. Het velletje toont 
een mooie afbeelding 
van een letesgubbe die voor 
een naderende storm 
waarschuwt door met een 
haringnet met bronzen 
'letes' te rammelen. Voor 
de verzamelaars van het 
thema 'Weer' is dit een 
interessante aanwinst, 
bijvoorbeeld voor het 
onderdeel 'stormwaar
schuwingen'. Mogelijk 
is het blok ook bruikbaar 
voor het thema 'Visserij'. 

In het velletje met twee 
zegels van 7.50 kr. dat 
Faeröer uitgaf, heeft de 
rechterzegel ook een 
relatie met de visvangst. 
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Het daarop afgebeelde 
wezen is een Sjódreygil 
of Sjddrey^ur ofwel een 
zeegeest. Hij verschijnt 
vaak na zonsondergang 
op rotsige eilandjes, 
waar hij staat te krijsen 
en te schreeuwen om de 
aandacht van passerende 
vissersboten te trekken. 
Hij vraagt de bemanning 
dan hem mee te nemen. 
De Sjddrey îl verschenen 
in twee verschillende 
vormen. Soms leek hij 
op een man, soms ook 
op een hond. Hij was 
bruinachtig en als hij op 
het land werd waargeno
men, leek hij vuur af te 
geven. Hoewel hij maar 
één been of staart had, 
was hij in staat daarmee 
te springen, iets wat uit 
sporen in de sneeuw kon 
worden afgeleid. Als een 
Sjddreygil op het vasteland 
een man ontmoette, pro
beerde hij hem in zee te 
duwen. Maar was de man 
vergezeld van een hond, 
dan werd hij met rust ge
laten. Wie weet is de zegel 
dus ook bruikbaar voor 
de verzamelaars van het 
thema 'Honden'. Soms 
namen visserslui een 
Sjddrey îl inderdaad aan 
boord. Zolang het maar 
donker was, roeide hij 
voor twee vissersmannen. 
Bovendien was hij heel 
bedreven in het vinden 
van de juiste visstekjes. 
Maar bij het krieken van 
de ochtend vervaagde hij 
langzaam. Er waren wel 
vissers die probeerden 
het kruisteken over hem 
te maken, maar als het 
morgenrood in kracht 
toenam, smeekte de 
Sjddreyflil hen hem te laten 
gaan. Toen de beman
ningvan een vissersboot 
dat een keer weigerde, 
verdween hij tóch en 
het enige wat van hem 
achterbleef waren twee 

gekruiste beenderen. 

De thema's 'Weer' en 
'Visvangst' komen ook 
prominent aan bod in het 
velletje van Groenland. 
Dezegel van 7.50 kr. 
staat in het teken van 
de Groenlandse vertel
ling 'Moeder van de 
zee', een legende die een 
belangrijke rol speelde 
voor die Groenlandse 
gemeenschappen die van 
de vangst op zeezoog
dieren moesten leven. 
De 'Moeder van de zee', 
zo nam men aan, heerste 
over de dieren in de zee. 
Gedroegen de mensen 
zich slecht, dan vervuilde 
haar huis en kwam ook 
haar haar vol vuil en vie
zigheid te zitten. Omdat 
ze geen armen had, kon 
ze niet voorkomen dat 
het vuil zich ophoopte 
 ze werd dan kwaad en 
zorgde er voor dat de 
zeedieren wegbleven van 
de visgronden. Daardoor 
was de jacht tot misluk
ken gedoemd en stierven 
er mensen. De enige 
oplossing was de sjamaai 
Uitsflto^dn îtsoq ('de 
blinde') naar de 'Moeder 
van de zee' te sturen om 
haar te overreden de 
dieren hun vrijheid terug 
te geven zodat er weer ge 
jaagd kon worden. Geen 
eenvoudige opgave: het 
was een kwestie van lever 
of dood voor de sjamaan 
en voor de gemeenschap 
die hem op pad had ge
stuurd. Er was maar één 
manier om de 'Moeder 
van de zee' weer gelukkig 
te maken: de zee schoon
maken en beloven zich 
voortaan beter zouden 
gedragen. Als de sjamaar 
in zijn opdracht slaagde, 
mocht hij het haar van de 
'Moeder van de zee' kam
men en er op die manier 
het vuil uit verwijderen. 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


)e zeedieren keerden 
/eer terug, er kon weer 
'P ze worden gejaagd en 
r was dus ook weer eten 
oor iedereen; het leven 
ferd weer normaal. 
)p de zegel van 13.50 kr, 
> Asiaq, 'meesteres van 
et weer' te zien. De 
ogende van Asiaq is ook 
pgebouwd uit elementen 
ie we bij de vertelling 
an de 'Moeder van de 
ee' tegenkomen. Zo 
i'ordt beschreven hoe 
siaq rondtrok op zoek 
aar een man. Omdat 
e de wind en het weer 
aar haar hand kon zet-
sn, was ze tijdens haar 
mzwervingen altijd 
erzekerd van goed weer. 
laar hoe ze ook haar best 
eed, ze kon geen man 
inden die haar wilde 
lebben. Ten einde raad 
tal ze op een dag een 
sngetje, om dat groot te 
itengen, zodat hij haar 
oekomstige echtgenoot 
on worden. Dat was mo-
;elijk doordat zijn blinde 
TOotmoeder die op hem 
•äste, dacht dat zijn moe-
er hem meenam. Kort 
aarna kwam de moeder 
innen; ze miste haar 
ind en bleef heel verdrie-
ig achter. Asiaq bracht de 
jngen groot en toen hij 
ud genoeg was, werd 
ij haar man. Maar vanaf 
at moment schaamde ze 
ich zó dat ze een jongen 
Is man had genomen, 
at ze haar huis niet 
leer verliet. En dat is het 
lematische kernpunt in 
it verhaal, want vanaf dat 
loment bleef het weer 
lecht. De jagers konden 
aardoor niet meer jagen; 
oor Asiaq's gedrag 
wamen er mensen van 
onger om. Asiaq was 
chter onbenaderbaar. Al-
;en de sjamanen wisten 
ontact met haar te leg
en en zagen kans haar 
; ertoe te bewegen voor 
oed weer te zorgen. Eind 
oed, al goed: de jagers 
onden weer gaan jagen 
n de mensen hadden 
reer voedsel. De voorou-
ers van de Groenlandse 
evolking beweerden 
Itijd dat het vroeger beter 
'as. Maar waarschijnlijk 
oelden zij op de tijd dat 
siaq ronddwaalde om 
en man te zoeken en 
r voor zorgde dat het 
'eer altijd goed was. 
>e verzamelaars van de 
lema's 'Dans' en 'Mu-
iek' zien mogelijk toe-
assingen in de mytholo-
ie-uitgiften van Finland, 
loorwegen en Zweden. 
ehalve de nuttige infor-
latie in de omschrijvin

gen van de afbeeldingen 
in de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' is ook de spe
ciale website van de acht 
postadministraties een 
rijke bron van informatie: 
luiüUJ.topojtheworld.nu. 

TSJECHISCHE VISIE 
OP DE INTEGRATIE 

Het thema van de Euro
pazegels van dit jaar is 
'Integratie van immigran
ten zoals die gezien wordt 
door jonge mensen'. Het 
is de bedoeling dat dit 
thema wordt ingevuld 
door kinderen. Normaal 
gesproken zou ik op deze 
plaats geen aandacht 
besteden aan de zegels, 
want u krijgt de oogst aan 
Europa-uitgiften immers 
jaarlijks in een speciaal 
artikel voorgeschoteld. 
Maar ik wil in dit geval 
toch een uitzondering 
maken voor Tsjechië. 
We zijn er aan gewend ge
raakt dat sommige landen 
het niet zo nauw nemen 
met de regels van PostEu-
rop, bijvoorbeeld door 
de limiet van twee zegels 
per uitgifte te omzeilen. 
Dat is tot daar aan toe; 
maar de Tsjechen blijken 
ditmaal zelfs geen bood
schap te hebben aan de 
voorgeschreven invulling 
van het centrale thema. 
De twee Europazegels 
van 3 mei jl. hebben als 
onderwerp bijzondere 
therapieën voor gehan
dicapten, die door deze 
behandelingen weer 
vrij normaal kunnen 
functioneren. Een vorm 
van integratie, dat wel, 
maar wel afwijkend van 
het thema dat voor dit 
jaar werd vastgesteld. 
Het bijzondere schuilt 
bovendien in de visie dat 
dieren kunnen bijdragen 
aan deze integratie: de 
zegel van 10 k. is gewijd 
aan hippotherapie. Dat 
is een ondersteunende 
revalidatiemethode, 
uitgaand van het idee dat 
de tredbewegingen van 
een paard het centrale 
zenuwstelsel stimuleren 
en invloed hebben op alle 
spieren van de patiënt. 
De therapie schijnt te 
worden toegepast bij 
verschillende ziekten. 
Voor kynotherapie, het 
onderwerp van de zegel 
van 20 k., geldt hetzelfde. 
Voor verdere medische 

details verwijs ik u naar 
het internet, want deze 
therapieën worden ook 
in ons land toegepast. 
Thematisch gezien is 
het heel bijzonder dat 
ze nu op postzegels 
zijn afgebeeld; het zijn 
unieke aanwinsten voor 
de thema's 'Gezondheid', 
'Paarden' en 'Honden'. 

VUURTORENS 
ARGENTINIË 

Langs de lange kustlijn 
van Argentinië staan veel 
vuurtorens. Verdeeld over 
twee Argentijnse series 
van elk vier zegels zijn er 
daarvan tot nu toe acht af
gebeeld, namelijk in 1992 
(derde serie Iberoprenjïl 92) 
en 1997. Op i8 maart jl. 
kwam daar een derde 
serie bij, die duidelijke 
afbeeldingen van vier 
vuurtorens toont. Helaas 
verschaft de Argen
tijnse PTT voornamelijk 
informatie in het Spaans 
en wordt er slechts een 
summiere samenvatting 
in het Engels gegeven. 
Verzamelaars die niet 
over een Vuurtorencatalo
gus beschikken, kunnen 
nadere informatie vinden 
op de website wwiv.unc. 
cdu/jjiroujlrtt/lî hthouselarg. 
Onder General Sources (het 
is een Engelstalige site) 
wordt verwezen naar twee 
Spaanstalige websites. 
En dat is nuttig, want 
de Engelse lijst bleek 
niet compleet. Behalve 
informatie zijn op deze 
websites ook foto's van 
de vuurtorens te vinden, 
alsmede situatieschetsjes. 
Op de zegel linksboven 
is de vuurtoren 1° de Mayo 
afgebeeld, gebouwd 
door de bemanning van 
het schip ARA 1° de Mayo 
(de toren werd naar dit 
schip genoemd). De elf 
meter hoge vuurtoren 
werd in 1942 in gebruik 
genomen. Het is een 
historisch monument. 
De 23.5 meter hoge 
vuurtoren Aüo Nueuo op 
de zegel rechtsboven 
dateert uit 1902 en is 
eveneens een historisch 
monument. Door zijn 
locatie is het een van de 
moeilijkst bereikbare 
vuurtorens in Argentinië. 
De vuurtoren El Rincdn, 
afgebeeld op de zegel 
linksonder, is sinds 
1925 een belangrijk 

FAROS ARGENTINOS III 

lichtbaken voor de 
zeehaven Bahia Bianca. 
Op de zegel rechtsonder 
is een 'jubilaris' afge
beeld, want de vuurtoren 
Recalada a Bahia Bianca 
werd op i januari 1906 
in gebruik genomen; dit 
jaar kon dus het eeuw
feest van deze opval
lend slanke vuurtoren 
worden gevierd. 
Deze Argentijnse serie 
toont aan dat de verza
melaars van het thema 
'Vuurtorens' geregeld 
interessante aanwinsten 
aan hun toch al indruk
wekkende collecties 
kunnen toevoegen. 

VLINDERS 
SLOVENIË 

Het voor thematische ver
zamelaars aantrekkelijke 
land Slovenië gaf op 24 
maart in de Faunareeks 
twee interessante zegels 
met bijzondere vlinders 
uit. Beide vlinders zijn 
namelijk nog niet eerder 
op postzegels afgebeeld. 
Op de 'B'-zegel is de 
vorstspanner (Erannis 
ankeraria) afgebeeld. Deze 

nachtvhnder behoort 
tot de familie van de 
Geometridae ofwel de 
Spanners. Deze zeldzame 
en bedreigde vlindersoort 
komt niet alleen in de 
Karst-regio van Slovenië 
(een kalksteengebied) 
voor, maar ook nog in 
Italië, Kroatië, Hongarije 
en Roemenie. Bijzonder 
is dat de vorstspanner 
is weergegeven tegen 
een deel van de maan, 
waarschijnlijk om te 
accentueren dat het een 
nachtvlinder betreft. 
De 'D'-zegel zit in een 
aantrekkelijk blokje dat 
de Julische glansrebia 
(Erannis calcaria) toont, 
een lid van de familie 
der Satyridae (in ons land 
bekend als de zandoog
jes). Deze zeldzame en 
beschermde dagvlinder 
vliegt in juli en augustus 
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op rotsachtige hel
lingen op een hoogte 
tussen 1.400 en 2.200 
meter. Omdat hij de 
voorkeur geeft aan hoge 
bergen, komt hij alleen 
voor in het grensgebied 
van Italië, Slovenië en 
Oostenrijk (Venetiaanse 
Alpen, Julische Alpen 
en Karawanken). 

ROTSTEKENINGEN 
ZUID-AFRIKA 

Eigenlijk zou je 
postzegels met afbeeldin
gen van rotstekeningen 
'basiszegels' kunnen 
noemen, want ze duiken 
in allerlei thematische 
verzamelingen op. 
Behalve mensen (jagers, 
medicijnmannen e.d.) 
zijn veel dieren afgebeeld. 
Talrijke Afrikaanse 
landen zorgen voor 
legio voorbeelden. Zoals 
Zuid-Afrika, dat op 15 
februari een nieuwe serie 
rotstekeningen uitgaf, 
creaties die voor een 
deel te bewonderen zijn 
in musea. In Setcmpe, 
l<wartaalblad van de Zuid-
Afrikaanse postadminis-
tratie, wordt deze uitgifte 
uitvoerig besproken. Het 
blijkt dat vooral de eerste 
zegel een interessante 
thematische verrassing 
te bieden heeft. Hoewel 
de meeste aandacht 
waarschijnlijk zal uitgaan 
naar de roodgekleurde 
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figuur, is de man hnks 
de hoofdpersoon. Met 
enige fantasie lijkt het 
op een bassist, maar die 
benadering is te modern. 
Van dit personage zijn 
de beide figuren in het 
wapen van Zuid-Afrika 
afgeleid, waardoor deze 
zegel een sublieme aan
vulling is voor het thema 
'Heraldiek'! 'Omgekeerd' 
geldt dat natuurlijk ook 
voor de verzamelaars van 
het thema 'Rotstekenin
gen', die op zoek moeten 
naar een zegel, stempel 
of anderszins met dit 
wapen. Die heb ik zo snel 
niet kunnen vinden, maar 
de Heraldiekverzamelaars 
slagen daar mogelijk wel 
in. De figuur staat op een 
'draad van licht', in de 
beleving van de San (de 
Bosjesmannen) een lijn 
die alle mensen waar dan 
ook en uit alle tijden met 
elkaar verbindt. De San 
geloofden dat ze tijdens 
het dansen over deze 
'lichtdraden' konden 
reizen. De afgebeelde 
figuur is, zo blijkt uit de 
toelichting, een danser en 
bovendien een medicijn
man. De 'draad van licht' 
is te herkennen als een 

rode lijn in het onderste 
deel van de zegel. Daar is 
een deel van het Linton-
paneel te zien, dat zich 
bevindt in het Iziko-
Museum in Kaapstad. 
Ook de rotstekeningen op 
de twee volgende zegels, 
bevinden zich in een 
museum, namelijk het 
Zuid-Afrikaans Museum 
van Rotskunst in Johan
nesburg. De onderbreng
ing in een museum is 
geen cultuurbarbarisme, 
maar pure noodzaak 
om de rotstekeningen 
te beschermen tegen 
vandalisme en nadelige 
weersinvloeden. De 
tweede zegel toont 
de afiDeelding van een 
bergrietbok (Redunca 
jiiluorujtjla), een Zuid-
Afrikaanse antilope. Op 
de derde zegel staat een 
San-priester, die een vogel 
op zijn hoofd heeft beves
tigd om zijn krachten 
tijdens zijn kosmische 
reizen te versterken. 
Beide rotstekeningen zijn 
afkomstig uit het Barkly 
V^is, District in de Oostkaap 
(ten zuiden van Lesotho). 
Ze werden in 1940 in het 
museum ondergebracht. 
Op de vierde zegel is een 

rinoceros afgebeeld, die 
'op locatie' kan worden 
bewonderd op de vind
plaats Wildebeest Kuil, 
slechts vijftien minuten 
rijden van de bekende 
plaats Kimberley. 
Deze voor het publiek 
toegankelijke locatie 
is meer dan 600 rots
tekeningen rijk. Een 
bekende vindplaats in een 
schitterende omgeving 
is Game Pass Shelter in het 
Kamber̂  National Reserue, 
tegen de oostgrens van 
Lesotho en ten westen 
van Pietermaritzburg. 
De vijfde zegel toont de 
afbeelding van een eland 
(Taurotragus oryx), de groot
ste antilopensoort, die hier 
veelvuldig is afgebeeld. 
Op internet vond ik 
daarover uitgebreide 
informatie (zoeken 
op Game Pass Shelter). 
Weliswaar levert dat 
teksten in het Engels 
op, maar ze zijn the
matisch gezien heel 
informatief en ook nog 
eens hoogst interessant. 
Deze vindplaats wordt 
wel aangemerkt als de 
Rosetta Stone van de 
Zuid-Afrikaanse 
rots kunst. 

MOLENERFREEKS: 
'VERGANE GLORIE' 

De brochure Veraoncflloric 
- de kolenmijnen in Limburg 
in Jrankeerstcmpels (een 
deeltje in de Nostalgio-
reeks van Molenerf 
Productions) stamt uit 
2001, maar is dit voorjaar 
opeens heel actueel 
geworden. Na de drama
tische gevolgen die de 
sluiting van de kolen
mijnen tussen 1965 en 
1974 voor de werkgelegen
heid had, werd Limburg 
begin april opgeschrikt 
door het verlies van een 
groot aantal arbeidsp
laatsen bij drie bedrijven 
in één week, waaronder 
NedCar in Born. 
Op negen bladzijden 
worden 33 stempels 
getoond van hoofdzake
lijk de acht kolenmijnen. 
Aanvullend zijn enige 
stempels toegevoegd die 
de gang van de produ
cent naar de consument 
illustreren. Voor verdere 
informatie zie de website 
www.jTankecrstempel.nl van 
de SFG, onder de zegel 
met de molen. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 

Voor het thema 'Compu
ters' ontdekte ik een leuk 
Duits frankeerstempel 
van een bedrijf met de 
toepasselijke naam Mr. 
Byte®. 
Hoewel de politiek in het 
dagelijks leven behoor
lijk in de belangstelling 
staat, scoort het 
onderwerp bij thema
tische verzamelaars 
nauwelijks. Toch zitten 
er in de verhouding tus
sen regering en burgers 
interessante onderdelen, 

~= zoals het nieuwe middel 
S 'burgerinitiatief' om 
" de burgers meer bij de 
= politiek te betrekken. 
^ Ongetwijfeld hebt u al 
•^ gehoord van het burger-
^ forum over het nieuwe 
2 kiesstelsel, waarin 140 
"̂  leden onder leiding van 

- . . tv-presentatrice Jacobine 
4 6 8 ^^^' discussiëren. Ook 

het burgerinitiatief van 
Clean Air Nederland over 
het roolwrij maken van 
de horeca trekt 

veel aandacht. In 
Duitsland hebben ze al 
tijden aandacht voor de 
mening van de burger, 
zoals blijkt uit het leuke 
frankeerstempel Bür̂ er-
beratung van het stadsdeel 
Kreuzberg in Berlijn. 
De regering van Nord-
rhein-Westfalen heeft 
een BürgerCenter ingesteld. 
Volgens de informatie op 
internet is dit Burger- und 
Servicecenter een soort uit
gebreide Postbus 51. Ook 
in ons land zijn diverse 

toepasselijke stempels te 
vinden, bijvoorbeeld bij 
de gemeenten. Het NRW-
stempel is trouwens 
ook interessant voor het 
thema 'Communicatie' 
(moderne telefoon). 
Het vierde stempel is 
niet afkomstig van een 
overheidsinstantie, maar 
van het Algemeen Belgisch 
Vakuerbond Scheideland 
te Gent. Helaas heeft 
de ontwerper de tekst 
grafisch te mooi willen 
maken, waardoor de 

leesbaarheid in het 
gedrang is gekomen. De 
tekst luidt: Naast bitter 
zijn er zoueel andere smaken. 
Voor mijn gevoel vraagt 
die tekst gewoon om 
creatief taalgebruik in 
een verzameling over 
de verhouding rege
ring-burgers. Want had 
het kabinet Balkende 
het niet eindeloos over 
(eerst) het zuur en (nu) 
het zoet? Om over de 
bittere gevoelens van vele 
Nederlanders maar te 

zwijgen. En smaakt die 
ene euro compensatie in 
de week niet zoetzuur in 
plaats van zoet? Ik geef 
graag toe dat ik me wel 
eens gedraag als een 
thematische auant-gardist, 
maar ik probeer er mee 
aan te tonen dat er wel 
degelijk mogelijkheden 
zijn om een actuele pro
blematiek thematisch te 
belichten in bijvoorbeeld 
de open klasse of in een 
eenkaderverzameling. 
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dOÉ" 
LEIDEN EN 
REMBRANDT 

De Leiden-zegels in de se
rie Mooi Nederland boden 
als verrassing afbeelding
en van Rembrandt, naast 
de traditionele stads
gezichten. Rembrandt, 
Leidens beroemdste telg, 
mag ook eigenlijk niet 
ontbreken bij het moois 
van Leiden. Het velletje 
en de postzegel zijn het 
product van de nieuwe 
ontwerpers, Pin -̂pon^ 
Design die dit jaar op de 
serie zijn gezet. Levendi
ger en veelzijdiger zijn de 
velletjes, maar de zegels... 
o, wat blijven ze klein 
- te klein, en dat terwijl 
er zoveel moois op is te 
ontdekken. 
Op wtuuj.postzê elblo .̂ 
nl geeft Bate Hylkema 
een overzicht van alle 
zelfstandige elementen 
op de velletjes: het zijn 

NUK' SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
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er maar liefst dertig! Op 
de postzegel zelf zijn 
er acht van te vinden en 
daar zijn dus acht aparte 
maximumkaarten van 
te maken, die elk een 
aspect van de postzegel 
belichten. Dat is goed te 
illustreren met vier kaar
ten van schilderijen en 
vier met bouwwerken. We 
volgen daartoe het spoor 
op de postzegel [i] van 
rechtsonder naar boven. 
Rechtsonder zien we 
het gelaat van de jonge 
Rembrandt van zijn eerste 
zelfportret [2] uit 1627. 
Linksboven daarvan zien 
we een kleiner portret 
van Rembrandt en dat is 
het jeugdportret [3] uit 
1630 van de hand van zijn 
vriend Jan Lievens, maar 
dan wel spiegelbeeldig. 
Rembrandt deelde aan
vankelijk met Lievens een 
atelier in Leiden. Beide 
schilderijen hangen nu 

in het Rijksmuseum in 
Amsterdam en daarom 
zijn beide kaarten afge
stempeld in Amsterdam. 
Daarboven een tafereel 
uit een vroeg werk van 
Rembrandt, Palamedes 
uoor Agamemnon [4], uit 
1626. Het schilderij hangt 
in bruikleen in museum 
De Lakenhal in Leiden; 
vandaar de stempeling 
Leiden. Rechtsboven de 
tulp in de vlammende 
roodschakeringen die als 
bijnaam Rembrandttulp 
kreeg. Kaart [5] beeldt 
dit goed uit op een stil
leven van schilder Hans 
BoUongier. Rembrandt 
had weinig aandacht voor 
de plantenwereld in zijn 
werk. 
De gebouwen op de 
postzegel zijn markante 
panden in Leiden en die 
volgen we van linkson
der naar rechtsboven: 
Linksonder de in 1836 als 

waterstaatskerk gebouw
de en aan Maria gewijde 
Hartebrugkerk [6]. De 
huidige classicistische 
staat dateert uit 1897 met 
Ionische zuilen die een 
driehoekig fronton dra
gen. Bedrieglijk is de to
ren ernaast: hij lijkt sterk 
op die van het stadhuis. 
Het gaat echter om de to
ren van de Lodewijkskerk 
aan de Steenschuur, zoals 
kaart [7] tot in detail goed 
laat zien. Ook oud is de 
Stadstimmerwerf aan het 
Galgewater uit 1613 [8]. 
Oorspronkelijk was het 
een werkplaats met het 
huis van een timmerman 
in typisch i7'=-eeuwse 
Nederlandse stijl. Na 
een restauratie heeft de 
stadstimmerwerf een 
nieuwe functie gekregen: 
hij herbergt 33 apparte
menten voor senioren. 
Onderdeel was ook de 
woning waar Rembrandt 

vroeger woonde en 
schilderde en waarin nu 
het Rembrandtmuseum is 
gevestigd. 
Van de acht i7'-eeuwse 
stadspoorten zijn al
leen de Zijlpoort en de 
Morschpoort [9] over. 
Filatelistisch waren 
deze poorten al bekend 
van de geïllustreerde 
briefkaarten uit 1924 met 
tekeningen van Berlage. 
De Morschpoort was 
echter een foutdruk, 
omdat de Zijlpoort [10] de 
juiste afbeelding was. (zie 
Geuzendam 173/179 Fb 
enS.IIInr2). 

In Filatelie van mei jl. zijn 
in deze rubriek enkele 
stukken afgebeeld die te 
krap waren uitgesneden, 
een gevolg van bijzondere 
omstandigheden waar
mee de redactie te maken 
had. Onze verontschuldi
gingen! Redactie Filatelie 
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AANGEBODEN 

Maandblad Filatelie jaar
gangen 1940-2004 in linnen 
gebonden, 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 0546-
532155, email hl<uipers.j(3) 
Kccnrt.nl 

U)iüU).philatoon.nl voor betaal
bare postzegels Nederland 
en overzee, telefoon 0545-
295508. 

Zegels, blokken, vellen NL. 
Kijk op uJUJiu.librenphilatelic. 
com. F. Stavast, telefoon 045-
5251176. 

DDR 25% Bund, Berlin, 
Reich, NL + div. Eur. landen 
v.a. 35%. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894/06-
36047937. 

Duitsland 2005: pfr. 78 euro, 
gest. 58 euro, 2004: pfr.65 
euro 46 euro. Duitsl. 125 van 
2002 tot heden 10 euro. Eu
romunten San Marino 2004 
I, 2 en 5 et voor 5 euro. San 
Marino cpl 79 euro, speciale 
2 euro. Belg/Lux etc. 3.50 
euro. 'Mooi Nederland' vanaf 
nr. 3 2.50 euro per vel. Zwit
serland 2004 pfr. 49 euro, 
2005 pfr. 49 euro. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP, Zevenaar. Telefoon 
0316-343537, giro 5312882, 
bank 304810398. 

Elk kwartaal 2 grote veilin
gen Engeland en Gebieden 
bij Studiegroep Britannia. 
Bekijk ze op www.sgbntannia. 
nl of bel voor info naar 070-
3860232. 

Polen, Joegoslavië, Roe
menië, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Telefoon/ 
fax: 046-4512751. Ook 
rariteiten! 

° Postzegels en Posthistorie 
_ van Italië, Koloniën, San 
^ Marino en Vaticaan. Kijk 
^ op www.filitalia.nl 6x p.j. 
ÏÏ; veiling! 

470 
Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept. En 
uitgebreid meelopers. Ook 
voor uw manco's. Telefoon 
0180-520069. E-mail pluijm-
pies@liotmail.com 

Verenigd Europa - Harrie Ba

ken, telefoon 013-4684615. 
Zie u)U)UJ.harnebal(cn.com 

De Postzegelkrant op 
internet (postzegelen.nl). 
Prijsbrekende aanbiedingen, 
info over beurzen, nieuwtjes, 
maandelijkse veiling en veel 
meer! C. de Vos, telefoon 
0118-603292. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, iioo DA, 
A'dam Z.O. Telefoon 020-
6974978 en www.wien.nl 

Duitsl. 100 versch. gebr. grf. 
2000-2005 1° euro. Giro 
972073, G. Schoneville, 
Pr. Beatrixln. 144, 2286 LD 
Rijswijk. 

Plaatfouten enz. kijk eens 
op de grootste site met 
duidelijke plaatjes postzegel-
fouten.nl Arend Spijkman. 
Telefoon 0598-393841. 

Kindbedankkrt. (ookgevr.), 
maxkt. Fdcgebr./gest., post-
fris, autbj.comb. frankeerz. 
J. Laman Trip. Telefoon 
0499-474163. 

Franse en Duitse Koloniën 
uitverkoop: losse nrs. 30 tot 
35%; (deei)-verzamelingen 
20 tot 25%. Mancolijsten en 
inlichtingen Ir. Y.J.M. Yderaa, 
Koninginnelaan 11, 2275 
CJ, Voorburg. Telefoon 070-
3694365. 

Kilowaar prima kwaliteit o.a. 
200 gr. grf. mix Europese 
Landen wb nieuw 11 euro. 
Bank: 894812335. H.J. de 
Vries, Heemskerklaan 16, 
2181XR, Hillegom. Telefoon 
0252-518302. 

Nederland: V1856-1875 
ongestanst prijs 128.25 euro, 
inclusief aantekenen. J. Rot-
mans, telefoon 010-4103980. 
E-mail jan.rotmans(a)hrtnrt,nl 

loox W-Europa gebr. 
vanaf 2000 voor 5 euro. 
Giro 487438. P. V. Uden, J. 
Vermeerstr. 33, 3351 BN 
Papendrecht. 

Album met 84 maximum-
kaarten r. 4/87. Bod ge
vraagd. J.v.d.Meer. Telefoon 
0561-688809. 

Gest. van vele landen, ook 
postfr. Vraag mijn prijslijst 
aan. Nergens goedkoper! 
J.Roos, Jozefplein 22, 5552 

HV Valkenswaard. Telefoon 
040-2017307. 

Liechtenstein in 3 albums 
nieuw Davo, redelijk gevuld, 
mooie verzameling, 300 
euro. J. v.d. Podder. Tel. 078-
612889. 

N. Zealand, USA manco-
lijst gevr., ook losse nrs. 
Uit series gest. of postfr. 
met plakker. J.Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL, 
Vaassen. tu)dijkeidc@)hotmttil. 
com Telefoon 0578-571958. 

2 Alb. Nederl., i alb. Au
stralië en I alb. USA, allen 
voor een beginner, is mooi 
materiaal en heeft ook heel 
veel ruilwerk. V.d. Schans. 
Telefoon 0180-318285. 

GEVRAA6D 

Verenigingen, wij bieden u 
de hoogste prijs België grt. 
formaat, laatste uitgave. 
Telefoon 00-31-433260647. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. W. v.d. 
Berg, Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of telefoon 
070-3272108. 

Te koop gevr. FDC verz. NL 
Brabant-Limburg. Bel. Verz. 
ook rest v/h land. F. Stavast, 
telefoon 045-5251176. 

Filitalia zoekt verzamelaars 
van Italië, Gebieden, San 
Marino en Vaticaan. Bel Leo 
van den Brun, 070-3460328 
of kijk op www.filitalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht! Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzen-
dingen, veiling, blad. Bel 
070-3860232. Zie www. 
sgbritannia.nl See you! 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld. Tegen contante beta
ling. Gratis advies en taxatie. 
Telefoon 070-3388427 of 
06-51118436. 

Zoek te koop (ruil) firmaper
foraties wereld, jaapmans-
sen(3)hotmail.com. Laan der 
VN 31, 3844 AD, Harderwijk. 
Telefoon 0341-417980. 

Euro-zegels, onafgeweekt, 
grootformaat. W. Vreeswijk 

Telefoon 030-2715923. 

Frankeergeldige post
zegels van Nederland in 
grote hoeveelheden koopt J. 
Peerenboom.Telefoon 040-
2619766. 

PIaat-/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. Telefoon 0528-
268642. 

Snel en discreet de hoogste 
prijs voor uw verzameling 
postzegels en/of munten. 
P. Edward. Telefoon 06-
54624422. 

Modern grootformaat kilo
waar en gestempelde zegels 
uit Aruba. D. v. Loon, Muril-
lohof 34,1816 XV Alkmaar. 

Luxemburg, bod gevraagd 
op ie dag enveloppen 1983 
t/m 1994. F.C. van der Pol. 
Telefoon 0182-531711. 

Roodfrankeringen, als verza
meling of in grote partij. Rolf 
Folkerts. Telefoon 0478-
583337-

NL. kindbedankkrt. pb, 
6b/d, 9b/g telblok, fdc m. 
aant.strook, fdc blanco voor 
'63. J. Laman Trip. Telefoon 
0499-474163. 

Gezocht: Ned. Indië stem
pels: lang-, rond-, punt- en 
scheepsstempels. J. Hilverda. 
Telefoon 0592-388235. 

Te koop gevr. verzamelin
gen en/of partijen Ned. 
Aantekenstroken. T. Bulder, 
J.W. Frisoweg 6, 2741 BV, 
Waddinxveen. Telefoon 
0182-630582. 

Te koop gevr. NVPH 
Juniorcatalogi in originele 
staat 1951, 55,56, 69, go. 
K. Wijma. Telefoon 0511-
431433-

DIVERSEN 

Postzegelkring Latijns Ame
rika luiuiu.loca.nl, 23 euro, 2 y, 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr. 
Inl.: 010-5013334. 

Spanje en/of Portugal? 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
niet-leden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendin 
gen. 18 euro pj. Inlichtin
gen: 079-3611910 ofwww. 
Icsp-iberia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verza
melaars van Engeland en 
gebieden. Maak eens kennis 
bel 070-3860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, mee
tings, veiling, boekjes. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, telefoon 
0113-212762. E-mail: om-
bouu;@2celandnrt.nl 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Rembrancit! 
1606-2006-PortBetaald 

Drie verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 rOtT IITAAIO #TPSPOSr 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://Kccnrt.nl
http://www.sgbntannia
http://www.filitalia.nl
mailto:pluijmpies@liotmail.com
mailto:pluijmpies@liotmail.com
http://postzegelen.nl
http://www.wien.nl
http://fouten.nl
http://www.filitalia.nl
http://sgbritannia.nl
http://Icsp-iberia.nl
http://sgbritannia.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
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ZOJUIST BINNEN GEKOMEN KILOWAAR; 
IERLAND MISSIE met veel ENGELAND e.d., 

DENEMARKEN, ENGELAND, FRANKRIJK, 
IERLAND, LIECHTENSTEIN, USLAND. 

AANBIEDING KILOWAAR; 
Ikg MISSIE IERLAND nu 15,00 
5kg MISSIE IERLAND nu 62,50 

Ikg MISSIE DUITSLAND nu 19,50 
lOOgr LIECHTENSTEIN nu 32,50 

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR 
NEDERLAND POSTFRIS VOOR 1945 

BEL VOOR DE PRIJZEN. 
KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

[ l a i i a i i m l S ^ ^ [PEDflgDJSÏ g(E[)ÖMlll@«ffilB ®^ 
DDi 17CW DCD CTi Ik' MrtDiuiAAi ï ï 5 ü^ ^^^ OMSCHRIJVING 100 Qf 250 Qf 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL IX 3x 5x 10x_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 
L4/16 32 BLZ WIT 12 30 8,00 7,35 7,00 6,70 CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
I / i /o/ i / iQDiviA.iT l o n c l o o c 11 /A i m A i n / i A DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 puiTSLAND 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 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9 00 6,50 5 90 6 00 5 50 ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
, . . „ . oor,,,, r.nx Z\l ,„„„ „ . „ „ „ „ „ . „ FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 p.^^AND GOEDE MIX MET BOE^ESZEGELS 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 
„r„„^„^r-,^^„r^„„„„^^r-. ^,-^r,r.r,,-^,-^nr,,-r-^r.r, IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
D ; M A f l § ^ @ [ ï 3 E r a \ ^ ^ ® ( 2 f f i § 1 1 ] B ^ 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 -
1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58 50 LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
IKILO STROKEN ZWART OF BIANCO NU 58,50 LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 - - - - - -
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO . N U 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 u.SA. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
n ,y . i « . . i f « - , r r^./.r. ....rv . . « „ . . « . , o n « « Ku, ^ « « « WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 WESTEUROPA VEEL WNDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 NU 135 00 ISLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 

ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^nietdiik 2006 

London 

Grote Najaarsveiling 
no. 387 

Voor de komende veiling in het najaar kunt u 
wederom materiaal inzenden! 

In deze velling zal het tweede deel van de omvangrijke collectie Italië (incl. Staten 
en Koloniën), onder de hamer komen. Het eerste deel is in april onder grote 

belangstelling tegen bijzonder goede prijzen verkocht. 

Wilt u meeprofiteren? Plaats ook uw verzameling in dé internationale étalage! 
Neem vrijblijvend contact met ons op! 

i « « « « « V ^ 

lu67 

Alle Inzendingen (groot en klein) zijn van harte welkom! 

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 huls voor grotere objecten; 
Gratis verzekering. 

Kur ^^r^'T^HB^^i^^MY' 

U wilt ook 
inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 

^ — 
E-mail 
Giro 

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

^ Opbrengsten 386e veiling! 
info@fietdijli-veiiingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veiUngen.nl
mailto:info@fietdijli-veiiingen.nl



