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De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

GROTE INTERNATIONALE 
VEILING 

3 t/m 7 NOVEMBER 2006 
REEDS VELE INZENDINGEN WAARBIJ 

TOPCOLLECTIES VAN DIVERSE LANDEN 
O.A. MET GOUD BEKROONDE 

TENTOONSTELLINGSCOLLECTIE 

WWW. n p V. n I 

OVERWEEGT U OOK UW VERZAMELING TE 
VERKOPEN PROFITEER DAN VAN ONZE 
INTERNATIONALE KLANTENKRING NEEM 

Z.S.M. CONTACT MET ONS OP, 
INZENDEN VOOR DEZE VEILING # * ^ 

t/m 31 AUGUSTUS 
De Nederlandsche Postzegelveiling 

Leeuwenveldseweg 14-1382 LX Weesp 
tel 0294-433020 - fax 0294-433055 



STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ECHT OVERBODIG!!! 
VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2006 HOUDEN WIJ "OPEN DAG" 

VAN 09.00 TOT 21.00 UUR 
VANAF DIE DATUM ZIJN WIJ GEVESTIGD IN ONS NIEUWE KANTOOR AAN DE TINNEGIETER 13, 1625 AN HOORN 

HIERONDER ENKELE EENMALIGE AANBIEDINGEN, ALLEEN GELDIG OP 
1 SEPTEMBER EN AFGEHAALD OP ONS KANTOOR (Maximaal 1 per soort per klant) 

NEDERLAND JAREN 50 
pfr z.pl praktisch alles 
slechts 30% van de catw 

Nederland pfr z.pl 
287/88,293/95,310/12 
catw 52,00 nu 19,95 

ALLE DAVO ARTIKELEN 
20% KORTING* 

Deutsches Reich pfr zpl: 
634/42 cw 80,00 voor 16,00 
686/88 cw 110,00 voor 22,00 
692/93 cw 17,00 voor 3,40 
700 cw 35,00 voor 7,00 
739/42 cw 10,00 voor 2,00 

Nederland nos 392/396 + 
397/01 gebruikt 2x10 series 
cw 45,00 nu 3,95 

Nederland onbeschreven FDC's 
Tussen 1975 en 1993( El38-308) 
Max 5x zelfde catw 1000,00 
Nu 42,50 

BELGIË: 250 gram afgeweekt 
Eenvoudig materiaal met flink 
Wat doubletten lOOOen zegels 
Voor slechts 9,95 

NEDERLAND div. verschillende 
Gebruikte series jaren 1900-
1960 
Catw 200,00 slechts 27,50 

Nederland 10001! Bundels 
ä 100 zegels, kl.formaat o.a. 
Regina weinig variatie, catw 
Minimaal ? 10.000,00 
Slechts 17,50 

GRATIS NVPH 2007 
CATALOGUS BIJ 
AANKOPEN VANAF 250,00 
(wordt gratis toegezonden 
na verschijnen) 

Nederland no..422 in compleet 
Postfris vel met o.a. plaatfout 
Open lantaarn nu 17,50 

BELGIË : PERIODE CA 1915-
1940{ON)GEBR8.PFRZPL 
SLECHTS 25% OBP CAT 

NEDERLAND aut.boekjes 
Nos 30,35,36,39,40,41,45 
Pfr zpl catw 44,50 nü 9,95 
(is ±30% onder postprijs) 

NEDERLAND div.verschillende 
Ongebruikte(met pl)series 
Jaren 40/50 catw 200,00 
slechts 
17,50 !!! 

REP SURINAME VELLEN 4/6 
PFR Z.PL CATW 45,00 
SLECHTS 4,50 I I ! 

BUNDES POST BLOK No. 19 
POSTFRIS Z.PL CATW 4,50 
SLECHTS 0,45 

VANAF 8 SEPTEMBER ZIJN WIJ ELKE VRIJDAG (BEHALVE 22 SEPTEMBER EN 8 DECEMBER) 
GEOPEND VANAF 10.00 TOT 18.00 UUR. ANDERE DAGEN VEELAL AANWEZIG MAAR WEL EVEN 
VAN TE VOREN BELLEN. ONDER HET GENOT VAN EEN DRANKJE/HAPJE KUNT U COLLECTIES 
BEKIJKEN, LOSSE SERIES/ZEGELS AANSCHAFFEN ETC. ETC. Betaling: contant of pinnen. 
Hoe bereikt U ons: per auto: A7 Hoorn afslag 8, 1^ stoplichten links, 3^ weg rechts, 1^ weg 
links. Openbaar vervoer: Station Hoorn centraal, bus 49 halte 'pordar'. 

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. PRUZEN: TUSSEN DE 2 0 % EN 4 0 % LEVERING ZO LANG DE VOORRAAD 
STREKT! LET OP BU A F N A M E VANAF € 5 0 0 , 0 0 GRATIS DAVO LUXE A L B U M * !! 

Indonesië 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

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

prijs 

p.o.a 
p.o.a 

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 
p.o.a 

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 
1955/1969 
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 

265,001! 
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 MANCOLUSTÜ («goedkoopste in z'n soort van 1 van de 3 gebieden). 

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

$TAMP$ 

GLOBAL STAMP DEALERE^ 

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

Tinnegieter 13,1625 AN HOORN, Tlie Netherlands - geen winkel. 
Tel: overdag 06-55884387-vanaf 19.00-23.00uur: 0229-261611 

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

0 
Surf naar onze geheel vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

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


PO UNTEN' EN POSTZEGBLORGANISATIE 

MPO organiseert ook dit najaar weer een aantal gezellige en drukbezochte beurzen in verschillende 
plaatsen in Nederland. Tijdens deze beurzen kunt u zoals altijd uw collectie of een deel daarvan gratis 

en deskundig laten taxeren en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPO-beurzen najaar 2006: 
Nieuwegein 
Den I-laag / Wassenaar 
Amsterdam 
Rotterdam 
Etten-Leur 
Eindhoven 
Alkmaar 
Nieuwegein 
Den Haag / Wassenaar 
Amsterdam 
Rotterdam 
Etten-Leur 
Eindhoven 
Alkmaar 

27 augustus 
3 september 
17 september 
24 september 
1 oktober 
8 oktober 
15 oktober 
22 oktober 
29 oktober 
12 november 
19 november 
26 november 
10 december 
17 december 

Het Veerhuis 
van der Valk Bijhorst 
ROC Amsterdam 
Golden Tulip Airport Hotel 
De Nobelaer 
Hotel van der Valk 
De Rekere 
Het Veerhuis 
van der Valk Bijhorst 
ROC Amsterdam 
Golden Tulip Airport Hotel 
De Nobelaer 
Hotel van der Valk 
De Rekere 

Nijemonde 4 
Zijdeweg 54 •*̂ "** 
Jan Tooropstraat 99 
Vliegveldweg 59-61 
A. van Berchemlaan 2 
AalstenA/eg 322 
Muiderwaard 396 
Nijemonde 4 
Zijdeweg 54 
Jan Tooropstraat 99 
Vliegveldweg 59-61 
A. van Berchemlaan 2 
Aalstenfl/eg 322 
Muiderwaard 396 

Voor meer informatie over bezoek aan deze beurzen, gratis lidmaatschap van MPO, deelname aan de 
, beurzen als standhouder, de MPO-veing of algemene informatie kunt u contact opnemen met MPO 

via teinr. 030-6063944g|k|kopwww.mpo.rïi. Alvast vee! verzamelplezter! 44c?tkpopw 
g||tt|||il|Hg|ta 

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 ! 

ZEER GROTE VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 

Postzegel en Muntenhandel D e d o b c 
Nieuwstraat 6 * , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Postbank 908176 

Postzegel- en Muntencentrale 
Emmen 

ADRES: 
KERKPAD 43 
TEL: 0591-640925 
FAX: 0591-648247 

OPENINGSTIJDEN: 
Dl T / M VR 09.30 - 17.00 UUR 

DO 09.30 - 20.30 UUR 
ZA 09.30 - 17.00 UUR 

INFO(5)POSTZEGELCENTRALE-EMMEN.NL 
WWW.PMC-EMMEN.NL 

LID N.V.P.H. 

WEGENS ONZE ENORME UITBREIDING, WAREN 
WIJ GENOODZAAKT OM TE VERHUIZEN. 

OPENING OP VRIJDAG 
I SEPTEMBER 

MET GIGANTISCHE STUNTAANBIEDINGEN ZOALS: 

POSTZEGELS ROND 45% CATWAARDE. 
DIV. AANBIEDINGEN DAVO EN HARTBERGER 

STUNTAANBIEDING 
Insteekalbums 32/64 normaal p/st € 22,95 

NU p/st € 16,95 per 5 € 65,00 per 12 € 110,00 

MEER DAN 155 M^ POSTZEGELPARTIJEN 
EN MUNTEN PLEZIER. 

KOIM VAN 1 SEPT. T/M 23 SEPT. EN VIER DE OPENING MET ONS MEE 
EN ONTVANG DIVERSE PRESENTJES. 

http://www.mpo.r%c3%afi
http://www.postmunt.nl
http://www.pmc-emmen.nl


1919 Rietdijk 2006 

Grote Najaarsveiling no. 387 M 
op 6, 7 en 8 november — 

Voor de komende veiling kunt u tot circa 
20 september materiaal inzenden! 

In deze veiling zal o.a. het tweede deel van de omvangrijke collectie Italië (incl. Staten 
en Koloniën) onder de hamer komen. Wilt u meeprofiteren van de extra publiciteit die 
aan deze veiling wordt gegeven aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 

Alle inzendingen (groot en lutein) zijn van iiarte welkom! 

^&mMi 

i . »,j 

jfiäBiiffi 

MM XÜMtvfAhlW.'üf. 

i BS NBaHn OKU imikju 
mmmt.timxmi 

r^www^^^ 
',^guj^<^ i 

A^^^^lAAAA^ftd 

Plaats ook uw verzameling in de internationale étalage! 

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; 
* De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* Veilingcatalogus met alle foto's in full-color op internet! 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie In luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bij speciale collecties; 
Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
Gratis verzekering. 

U krijgt onze 
veilingcatalogus 

nog niet? 

U wilt ook 
Inzenden? 

Aarzel dan niet om 
contact met ons op 

te nemen! 

Wij zijn u graag 
van dienst! 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilÊngen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


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

Onze 107^ veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 9 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 

In onze 107® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
108® veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 7 september van 13.0018.00 
vrijdag 8 september van 13.0021.00 
zaterdag 9 september van 08.0012.00 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
op 25 november 2006. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 

Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veilingcatalogus gratis toe. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Inkoop & Verkoop 
Bel voor een reële prijs! 
Postzegels  Munten 

Bankbiljetten 

Kantooradres: Industrieweg 13 
3286 BW Klaaswaal 

T:0186571366  E:info®deruiterbv.nl 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

NIEUWE MICHELS IN DE ZOMERMAANDEN: 
DUITSLAND 2006/07 in kleur, 1072 biz. € 32,80 + CD 
EUROPA 1, O.a. Zwitserland, 
Oostenrijk, Tsjechoslow., Hongarije € 44,
EUROPA 2, o.a. Frankrijk, Andorra 
Monaco, Portugal, Spanje € 44,
EUROPA 3, o.a. Italië, Vatlcaan en 
Balkanlanden € 44,
EUROPA 4, o.a. Bulgarije, Roemenië, 
Griekenland, Turkije € 44,

EUROPA 5, o.a. Scandinavië compleet met Baltische Staten € 44, 7 sept 
EUROPA 6, o.a. GrootBrittannië, Ierland, Benelux landen € 44, 7 sept 
EUROPA 7, o.a. Polen, Rusland, Sovjet Unie, Oekraïne, etc. € 44, 7 sept 
Alle Europa delen in kleur, per deel meer dan 1100 bIz. 
Overzee deel 8, Zuidoost Azië 2006, o.a. Birma, Indonesië, Laos, 
Maleisië, Pakistan, India, Fr. Indochina, Singapoer, Vietnam € 69,

Vraag de prospektus met het volledige Michel programma. 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnel nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 0306924800 
fax 0306933011 postgiro nr 1700 

uw postzegelhandel op internet 

473 
■Kt 
m 
W 

Elk voor en najaar organiseren wij een veiling 
met een kwaliteltsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

Door overmaking van €10 ,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

Inlormalte 
Guitenhaven 5 
Nl 5211 TP 's Hartogenbosch 

Tel *31 (073) 612 20 33 
Fax +31 (073) 613 67 39 
E malt admtnO vanlokven nl 

tttidigd makilttf taxitaur 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mnmmiM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid l<lemstrol<en met 

± 15% Icorting 
• Vaste aanbieding 

Importa insteekboeken 
• Alle nieuwe catalogi: 

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

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbunns 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

S u r f o o k e e n s n a a r o n z e I n t e r n e t s i t e : W W W . V A N L O K V E N . N L 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://deruiterbv.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
http://WWW.VANLOKVEN.nl
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Filatelie' (waarin opgenomen De w 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit M 
gave van de Sticiiting 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 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: phi late! ie@tip.nl 
Website: uiu)u;jilateiie ws 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogeiweg 5,1349 CG Almere 
leanme de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax; 03653 84 880 
inJo(a)bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnemententand 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 
Telefoon: 025131 39 39 
Telefax: 025131 04 05 
Email: viamuJUJ.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: 

een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 

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
beeindiging: 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 lopendejaar^ang kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland te Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 

Bestuur: 
uoorzitter
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
pennmfl meester. 
H.P.G. van der Lienden 
frevoorzitter. 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
£) 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
53.500 exemplaren 

[SSNnummer: 01663437 

tA\edes7o 

> partner "̂  

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 
.486/487 

Verzamelgebied België 

Verzamelgebied Nederland 
.489 

Filatelistische evenementen 

De Posthoorn  jaargang 55juli/augustus20o6 

Postwaardestukken 

Luchtpostnieuws 

• 4 9 0 / 4 9 1 

4 9 1 / 4 9 2 

.494/495/496/497 

498/499/500 

De afscheidsserie van Danzig van 1939 

Postzegelboekjes 

5 0 2 

'. 5 0 3 / 5 0 4 / 5 0 5 / 5 0 6 / 5 0 7 / 5 0 8 / 5 0 9 

Nieuws 
Kranten leven 

ervan: nieuws. 
Maar met de 

belangstelling 
voor posthistorisch 

nieuws is het in 
de krantenwe

reld maar matig 
gesteld. René 

Hillesum belicht 
een uitzonde

ringsgeval. 

520 
L ĥirfi* tlcre hele episode iitorbUi 
wan ..Wij hebben er nog nooit v; 
tehcwril." «rut medcwicrtier M vtUi i 
^crbun Naast het bUuwc padvin^ 
JerMtempel 1» op de enwiop c 
ren ttedeelle te zien v 
Knnie lelie Wledeki^MTlsdieultJ 
î lndeluk Iflll euro en 7.1 cent ncerT 
tHde vDor de verjcevltle envelop wif 
lllllesumntetzeKxen „Dattshctgi 
neim van de velUns.'Ulnkt het n 
luuL Zdb een wocm|ri««U wD t 
ilM pri>S8:eveii. „Daar b dtt wereM 
«te uêin voor Dan we«t U ' 
Eowtcdek(H>erb." 

Op dezelfde veUins gin« ook e 
Rode Knils faimutter met een vf 
(tempel van de pKtvinder^MWtJ 
dieiwt Rotterdsm (inzet 330 t 
de deur utt vocM'de al even vorstdij^ 

n I6OUS euro. 

Bon voor het opgeven van kleine annonces 

De Icwestie Forum/Afinsa: dit vinden de lezers ervan 

. 510 /511 

. 512 

Opmerkelijk: de krant brengt posthistorisch nieuws 

Amerikaanse straat werd Nederlands erfgoed 

Bondspagina's 

Informatiepagina's van de NVPH 

Wij lazen voor u 

Vervalsingen herkennen 

Het ziekenfonds is weer even terug 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Maximafilie 

58/59 Sesamstraat 522 
5 2 0 / 5 2 1 

5 2 2 / 5 2 3 

5 2 4 / 5 2 5 

5 2 6 / 5 2 7 

5 2 8 / 5 2 9 

530/531 

532/533/534 

536 tot en met 549 

550/551/552 

Kleine annonces 
■553 

•554 

Bilde voorpagina 
Interessante vraag: was de laatste emissie 
die de Freie Stadt Danzig uitbracht 
inderdaad een serie van Danzig? Of moet de 
reeks worden ondergebracht bij Duitsland? 
Ton Hulkenberg verdiepte zich in de 
materie, met als resultaat een gedegen 
studie. De uitkomsten van zijn research 
zijn neergelegd in een artikel dat u in dit 
nummer van Filatelie aantreft. 

Advertentieindex 

Ze zullen het 
dertig jaar terug 

niet verwacht 
hebben, de 

makers van de 
Nederlandse 

versie van Sesame 
Street. Maar 

het is een feit: 
de straat is bij 
ons helemaal 
ingeburgerd. 

Ziekenfonds 
Dat bent u vast 

al weer vergeten: 
dat begin dit jaar 
het Ziekenfonds 

van het toneel 
verdween. Drewes 

Veenstra ziet 
echter mogelijk

heden voor een 
nostalgische, 

thematische en 
terugblik. 

M 
^ 

m 

M 
1̂  
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Apeldoornse postzegelhandel 480 
Auf der Heide 478 
Bijl, van der 554 
Brabantse postzegelen muntenveil ing. . . 501 
Bredenhof 555 
Dieten, van 556 
Filagent 535 
Globe, de 476 
Handelaren 481 
Hollandse, de 482 
Hollands Glorie 485 
Huls 482 
Hunter safes 482 

Lokven, van 478 
Meinhardt 501 
Mondial Postzegelveilingen 483 
MPO 476 
Nederlandsche Postzegelveiling, de 474 
NVPH 493 
Overijsselse postzegelveiling 484 
PPC 513 
PMCE 476 
Postbeeld 501 
Postmunt , 476 
Poststempel 478 
PZH Ron Herscheit 501 

PZH Lodewijk 480 
PZHWimdeNi j s 50g 
PZH Schoming 501 
Postzegelveiling Friesland 478 
Povela 482 
Rietdijk 477 
Ruiter, de 478 
Safe Nederland 480 
Smits 514, 515, 516, 517 
Stamps DNS 475 
St. Com. Dagvan de postzegel Amsterdam..480 
Zutphense postzegelhandel 480 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is Qßncial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journoiistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

Frankensteeg 5> 7201 KN Zutphen 

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

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

Openingstijden: woensdag 13.30 u. - 18.00 u. 
donderdag 10.00 u. - 18.00 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterdag 10.00 u. - 17.00 u. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 21,50 tot € 27,50 (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €5,30 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks €5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks €5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
jg0%g beschermcassettes informeer 
a t i r C bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77>Fax 010-414 94 99 

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

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 

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 
Er zijn div. handelaren aanwezig, er wordt een 
tombola gehouden en er is een stuiverhoek. 

De DvdP-envelop is hier uiteraard te koop, 
bestellen kan ook. 

KOM ALLEN KOM ALLEN KOM ALLEN KOM 
Aanvragen inschrijfformulier en verdere informatie: 

J. v/d Bijl 020 - 4974024 of M. Kleij 020 - 6405039 

Op zondag is het PARKEREN GRATIS 

Openingstijden: zat - 1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 uur 
zon - 10 .00 -16 .00 uur 

Toegang en catalogus gratis 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


Zaterdag 2 SEPTEMBER 
van 12.0017.00 uur: 

beurs in het MUSEUM voor COMMUNICATIE 
Zeestraat 8284 te Den Haag 

De volgende handelaren nodigen U uit: 

■ 

r 1 
^ w w w w w w 

1 RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en 

P commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

1 
Messchaertstraat 12 

1 1077 WS Amsterdam 
tel: 020679.5952, 

1 fax:020679.4780 

GesDecialiseerd in Nederiand. Ned.Indië. 
m Curasao en Suriname. 

m Grote voorraad klassiek Nederland, w.o.: 
emissie 1852 brieven, afetempelingen en 
plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels: 
Nederland, Ned.Indië, Cura9ao en Suriname. 

Laat ons uw fUatelistische interesse vantevoren 
weten opdat we het juiste materiaal mee nemen. 

www. botischer, nl email :info@bouscher. nl 
• • 

• * *• • • • • 

TAXATIESTAND: 

mogelijkheid tot gratis taxatie 
van uw collectie postzegels en 

postgeschiedenis. 

MUSEUM VOOR 
Zeestraat 82 

Plaats: Graham Belize 
Op zaterdag GRATIS PARKEER 

Op vertoon Filatelie tevens 

^ 

'r S i 

c 

3al 

GEL 
gra 

r 1 
PZH Ir. H.R Rozema 

Joan Maetsuckerstraat 140 
2593 ZP DEN HAAG 

Tel. 0703472531 

Gespecialiseerd in postgeschiedenis Nederland. 
Grote voorraad Nederland en l<oloniën. 

Andere landen of gebieden worden 
op verzoeli meegenomen. 

L J 
^mm r 
Overijsselse Postzegelveiling h.v 

Hengelosestraat 7678 
7514 AJ ENSCHEDE 

0534335500 

KIJKDAG voor veiling 189 d.d. 8/9 september 
Alle losse nummers en partijtjes zegels 

en enveloppen. 
Overige kavels: worden op aanvraag 

meegenomen. 

• • 

Ook aanwezig: 
Leden van de werkgroep 
'Handboek Postwaarden'. 

Onder redactie van de heren 
Holstege, Vellekoop en v.d.Heuvel 

Informatiestand. 

COMMUNICATIE 
\ DEN HAAG. 
op de begane grond. 
EGENHEIO rond het museum!! 
itis toegang tot museum!!! 
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U w VERZAMELING VEILIG ACHTER 
SLOT EN GRENDEL MET H U N T E R S A F E S 

■ ■ ■ ■ ■ B 

IP 

,MS02' M4 f SGI 160 

W A A R D E B E R G I N G 

B E R G H 127x6ax82CM 

SGI 160 160X51X52CM 

KELVINSTRAAT 19 
7 5 7 5 A S OLDENZAAL 

TEL. 0 5 4 1  5 2 2 3 1 5 
FAX. 0 5 4 1  5 2 2 1 9 0 

W W W . H U N T E R S A F E S . N L 
H U N T E R C ^ ' K L U I S . C O M 

BERGH 
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SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandeliikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 
Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken' Overtuig u van dit schitteren
de aanbod" 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592 350486 
fax 0592 355861 
email j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

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

KILOWAAR MET 2002/2003/2005 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortering en hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland 
Australië 
N Zeeland 
Engeland 
W Europa 

Nieuw en met hogere waarden 
veel nieuw en met hogere waarden 
veel grootformaat en hogere waarden 
met buitenland en hogere waarden 
onuitgezocht met grootformaat 

00 gr 
11 00 
15 00 
1050 
12 50 
9 00 
10 50 
6 50 
10 00 
1050 

8 25 

250 gr 
27 00 
35 00 
23 50 
30 00 
20 00 
25 00 
15 00 
23 50 
25 00 
8 50 

11 00 
19 50 
7 00 
7 50 

1 kg 
90 00 
130 00 
88 00 

112 00 
77 00 
94 00 
52 50 
90 00 
90 00 
28 00 
40 00 
76 00 
25 00 
27 50 

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

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raat 5 5  6 2 4 5 G H EYSPEN  Tel. 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

DE H O L 

Veiling Nr. 93 
wordt gehouden 

op zaterdag 9 september 2006 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153, Fax 0725614132 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

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


Naverkoop uit onze septemberveiling 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maanden september tot medio november plaats 
* Kijkt U eens op www.mondialstamps.nl daar vindt U de naverkooplijst en de gehele veilingcatalogus 
* Wilt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 
* Dagelijks kunt U inzenden. Vrijblijvende taxatie en U krijgt een schriftelijke bevestiging over de inzetprijzen 
Geachte filatelisten, 9ÊÊKÊÊ 
Hierbij een toelichting over de kavels van deze belangrijke veiling op zaterdag 16 september ^ J 
2006. U vindt o.a. Nederland gespecialiseerd w.o.veel met fotocertificaat, Roltanding o.a.32a, ■ 
Portzegels met veel zeldzame exemplaren, Plaatfouten, Kleinrond, Grootrond en Puntstempels, * 
Overzeese gebiedsdelen gespecialiseerd. Tevens een belangrijk aanbod losse nummers van België, 
Luxemburg, Duitsland en gebieden, Finland, Ierland, Israël, Liechtenstein, Oostenrijk, Polen, 
USA, Vaticaan en Zwitserland. Alsmede Labels, Vignetten, Fiscaal enz. Tevens een omvangrijke 

Ipdeling landencollecties van Andorra t/m Zwitserland. En dozen met diversen in overvloed. f 
U wilt niet veilen, maar gewoon verkopen en kontant beuren ? Neem dan per omgaande kontakt op voor een af
spraak. Wij kopen bijna iedere verzameling. Ook beleggingsposten en engros partijen. Wij kopen het hele jaar door. 

Door onze internationale kontakten is geen land ons onbekend. "EVENDEVENTER BELLEN." 

Tot ziens in Deventer. 
MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 1315 7413 AA Deventer Tel.0570631224 Fax 0570636293 
email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

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


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. ^^^^^ 
(H. Vleeming) wJ^))È 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE \ ^ 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 te Enschede 

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

VEILING 189: 
Vrijdag/zaterdag 8 /9 september in he t zalencentrum van 

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

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

Nederland: 
• Ca. 500 kavels BRIEVEN en POSTGESCHIEDENIS met PUNTSTEMPELS 

op brief (ca. 150 kavels), luchtpost naar het buitenland 1920-1940 
(ca. 100 kavels), schaarse tarieven, bestemmingen, frankeringen en EO. 

• Ca.600 kavels zegels van emissie 1852 t /m telegram 
• 1 5 0 kavels Overzeese Gebiedsdelen. 
• Afdeling oorlogspost P en 2^ Wereldoorlog. 

Buitenland: met aanbod van vrijwel alle europese landen inclusief uitgebreid 
DUITSLAND met gebieden(incl. Saar), Oost Europa(belangrijk 
Tsjechoslowakije) en Zwitserland met veel blokken van 4 en centraal 
stempel. 

Collecties, insteekboeken en dozen: ruim 2000 kavels van € 25,- tot ca. 
€ 3000,- inclusief kompleet aangeboden landenverzamelingen van 
Nederland en Scandinavië. 

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

Kijkdagen zowel in Enschede als in Ape ldoorn én in Den Haag . 

Zaterdag 2 sep tember van 12.00 uur tot 17.00 KIJKDAG in het 
MUSEUM voor COMMUNICATIE, Zeestraat 82-84 te DEN HAAG!! 

Ook tijdens de kijkdagen(inclusief die in Den Haag) is inzenden 
voor de veiling van 16/17 november mogelijk! 

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

mailto:opv.stainps@tiscali.nl


REP.SURINAME 
(vanaf 1990) 

Zon Omschrijving 

Unesco 
Arya Dewaker Tempel 
Paasweldadigheid 
Stamp World Londen 90 
Idem blok 
Javaanse Immigratie 
Bloemen 
UPAEP 
OASIOOiaar 
15Jaaronaftiankeli|k 
Kinderzegels 1990 
Kinderzegels Blok 
Vogels frankeerzegels 
Paasweldadigtieid 
Paasweldadigheid blok 
Monumenten 
Roofdieren 
UPAEP 
Slangen 
Kinderzegels 1991 
Kinderzegels Blok 
Orchideeën 
Paasweldadigheid 
Olymp Spelen Barcelona 
Olymp Spelen Blok 
Granada 1992 tentoonst 
YWCA 50 Jaar 
Tremen Overdruk 
Sepharad '92 
J E Matzeliger 
UPAEP 
Kerstzegels 
Kinderzegels 1992 
Kinderzegels Blok 
Vogels overdruk 
Medicinale Planten 
Paasweldadigheid 
Kevers 
Brasiliana '93 tentoonst 
Brasiliana 1993 Blok 
UPAEP 
Kerstzegels 
Kinderzegels 1993 
Kinderzegels Blok 
Vogel Overdruk 

4,50 
5,70 
5,90 
8,30 
9,40 
4,40 

13,50 
11,30 
1,50 
2,90 
6,80 
4,50 

23,30 
5,70 
4,50 

10,20 
9,40 
9,50 

15,00 
5,30 
3,60 

10,00 
5,30 
9,80 
6,80 
9,40 
4,40 
3,00 
3,40 
4,40 
8,50 
9,40 
5,30 
3,60 

27,00 
11,30 
6,00 

19,50 
10,50 
10,50 
8,00 
9,40 
7,40 
3,80 
1,90 

792 
793/96 
797 
798/00 
801/02 
803/05 
806 
807 
808/819 
820/21 
822 
823/24 
825/27 
828 
829/30 
831 
832/43 
844/49 
850 
851/52 
853 
854/56 
857/58 
859/62 
863 
864/65 
866/77 
878 
879/82 
883/84 
885/90 
891 
892/94 
895/96 
897/01 
902 
903/04 
905/06 
907/08 
909 
910/15 
916/17 
918/19 
920/31 
932 
933/37 
938 
939 
940/45 
946 

Vogel Overdruk 
Muziek/Folklore 
Vogel 
Vogel opdruk Port Paye 
Milieu 
WK Voetbal 1994 
WKVoetbal 1994 Blok 
100 jaar IOC 
Vlinders 
Fepapost 1994 tentoonst 
Fepapost 1994 Blok 
UPAEP 
Kerstzegels 1994 
Kerstzegels blok 
Volleybal 
Volleybal blok 
Medicinale Bloemen 
Bedreigde Dieren (WNF) 
Politie 
Verenigde Naties 50 J 
Nilom Junior Chamber 
Vogels 
UPAEP 
Kerstzegels 1995 
Kerstzegels blok 
Corneille 
Orchideeën 
Vogel 
Ecotoerisme 
100 Jaar Radio 
Olymp spelen Atlanta 
Olymp spelen Blok 
Vogels 
UPAEP 
Kerstzegels 1996 
Kerstzegels blok 
Vlinders Overdruk 
Frankeerz Port Paye 
Kinderzegels 1996 
ISOjaar Albina 
Suraico Bauxiet Industne 
Heinrich von Stephan 
Vlinders Overdruk 
Apen 
World Flight 
Orchideeën 
St Surinaams Museum 
Pacific 1997 Blok 
Moskeeën 
Moskeeën Blok 

1,90 
13,50 
30,00 
3,40 

10,50 
15,00 
13,50 
6,00 

16,50 
13,20 
13.20 
10,00 
6,80 

11,30 
7,20 
7,50 

24,40 
15,00 
7,50 
5,30 
3,40 

31,90 
10,90 
7,50 
5,30 
4,90 

18,40 
11,30 
8,30 
4,90 

16,50 
7,50 

11,30 
8,30 
8,50 
5,30 
5,30 
6,00 
6,80 
6,00 

12,80 
5,30 
5,30 

20,30 
2,10 
7,50 
4,20 
5,30 
7,70 
2,90 

947/50 
951/54 
955/59 
960 
961/63 
964 
965/66 
967/78 
979/81 
982/83 
984/89 
990 
991/92 
993/94 
995/96 
997 
998/01 
1002 
1003 
1004/06 
1007/08 
1009/20 
1021/24 
1025/32 
1033/34 
1035/36 
1037 
1038/39 
1040/41 
1042/43 
1044/47 
1048 
1049/51 
1052 
1053/54 
1055 
1056/67 
1068/69 
1070 
1071/72 
1073 
1074 
1075/78 
1079 
1080/81 
1082 
1083/84 
1085 
1086/87 
1088/89 

StaatsolieRaffinaden) 
Vogels 
Kinderzegels 1997 
Kinderzegels Blok 
Kerstzegels 
Kerstzegels Blok 
UPAEP 
Vlinders 
Vogels 
Veerboten 
Tempels 
Tempels Blok 
Hindoe Immigratie 
UPAEP 
NVPH Postzegelshow 
NVPH Postz show Blok 
Kerstzegels 
Kerstzegels Blok 
Vogel 
Kinderzegels 1998 
VJHO 
Bloemen 
Plantage Huizen 
Bedreigde Diersoorten 
Brug over Coppanamenv 
St Natuurreservaten 
Stinasu Blok 

UPAEP 
125 jaar U PU 
Kerst 1999 
Kerst Blok 
Kinderzegels 1999 
Kinderzegels Blok 
Tekeningen 
Verkeersbord I 
Tropische Vruchten 
Vogels 
Verkeersbord II 
Brug over Surinameriv 
Verkeersbord III 
World Stamp Expo Blok 
Olymp Spelen Sydney 
Olymp Sp Sydney Blok 
UPAEP (anti AIDS) 
Verkeersbord IV (rotonde) 
Kerst 2000 
Kerst 2000 Blok 
25 jaar onafhankelijk 
25 jaar IRA 

Jaargangen 

Aland 
Alderney 
Antillen 
Aruba 
Aruba FDC's 
Australië 
België 
Canada 
Duitsland 
Faroer 
Groenland 
Groot Brittannie 
Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest. 
Indonesië 
Isle Of Man 
Italië 
Jersey 
Litouwen 
Luxemburg 
IVIalta 
Nederland basis 
Nederland velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenrijk 
Suriname 
Tsjechië 
Tsjechië kib 
Uno NewYork 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Ver.Europa 
Vatikaan 
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 

121,00 
72,00 
29,00 
34,00 
80,00 
60,00 
77,00 
71,00 
88,00 

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 
32,00 
93,00 
86,00 
83,00 
25,00 
45,00 
75,00 
59,00 
69,00 
79,00 
79,00 

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

216,00 
59,00 
57,00 

INDONESIË 
Complete jaargangen 

Jaar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Zonnebl. 

(1/11) 
(12/38) 
(39/66) 
(67/106) 
(107/18) 
(119/32) 
(133/56) 
(157/88) 
(189/08) 
(209/35) 
(236/56) 
(257/85) 
(286/21) 
(322/78) 
(379/23) 

Prijs 

256,00 
245,00 
597,00 
40,00 
12,00 
23,00 
29,00 
21,00 
12,00 
7,00 
5,00 
5,00 

38,00 
24,00 
11,00 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

8.70 
26.30 
6.40 
4.70 
5.30 
4.90 
3.80 

18.80 
18.80 
4.90 

11.30 
5.70 
3.00 

10.50 
7.90 

16.90 
9.40 
6.80 

14.30 
9.40 
6.80 

18.80 
8,70 

18.00 
4.50 
4.90 
4.90 
8.30 
4.50 
2.70 
4.50 
3,40 
5,50 
2,50 
4,70 
3.00 

16.50 
7.50 
3.00 
3.60 
3.00 
5.30 

13,20 
6.60 
9.80 
3.00 
6.00 
3.60 
6.00 
6.00 

(424/58) 
(459/10) 
(511/62) 
(563/99) 
(600/31) 
(632/71) 
(672/92) 
(693/09) 
(710/33) 
(734/58) 
(759/13) 
(814/38) 
(839/71) 
(872/13) 
(914/41) 
(942/76) 
(977/34) 
(1035/01) 
(1102/36) 
(1137/81) 

1090 
1091/92 
1093 
1094/95 
1096/97 
1098/09 
1110/11 
1112 
1113/14 
1115 
1116/17 
1118/22 
1123/24 
1125 
1126/27 
1128 
1129 
1130/31 
1132 
1133 
1134/35 
1136/47 
1148 
1149 

1150/61 
1162/63 
1164 
1165/66 
1167/68 
1169 
1170/71 
1172 

1173/74 
1175 
1176 
1177/78 
1179/80 
1181/92 
1193 
1194/05 
1206/09 
1210 
1211/12 
1213 
1214/15 
1216 
1217/18 
1219/20 

8,00 
10,00 
25,00 
40,00 
55,00 
19,00 
94,00 

141,00 
77,00 
68,00 

136,00 
61,00 

105,00 
152,00 

58,00 
54,00 

152,00 
146,00 
529,00 
160,00 

Postzegel en Muntenhandel 

■HOLLANDS G L O R I E ' 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HGeStampdealer.nl 

Tel. 023 5477444 
Fax 023 5291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

Blok 25 jaar IPA 
Kinderzegels 2000 
Kinderzegels Blok 
Frankeerz Opdruk 3100 
Frankeerz Opdruk 1000 
Vogels 
UNIFEM 
Verkeersbord V 
Postzegels verzamelen 
Verkeersbord VI (brug) 
Vogels 
Vruchten 
UPAEP Amenca 
idem Blok 
Dag van de Postzegel 
Idem Blok 
Verkeersbord VII 
Kind/Kerst 2001 
Kind/Kerst 2001 Blok 
Verkeersbord VIII 
Frankeerz Opdruk 2500 
Papegaaien 
Verkeersbord IX voorrang 
Verkeersbord X Keer 
verbod 
Klederdrachten 12vj 
Vogels 2w 
Verkeersbord XI Voetpad 
Frankeerz Opdruk 3750 
Amphilex 2002 
Amphilex 2002 Blok 
UPAEP America 
Verkeersbord XII 
spoonweg 
Kind/kerst 2002 
Kind/kerst 2002 Blok 
Amphilex Blok overdruk 
Frankeerz Opdruk 2500 
Frankeerz Opdruk 2750 
Vogels 
Verkeer XIII motorfiets 
Oude Poppen 
Johan Enschede 
Johan Enschede Blok 
Vogels 
Verkeersbord XIV helling 
UPAEP Amenca 
UPAEP Amenca Blok 
Frankeerz Opdruk 3500 
Kind/kerst 2003 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

(1182/21) 
(1222/51) 
(1252/78) 
(1279/08) 
(1309/61) 
(1362/10) 
(1411/47) 
(1448/79) 
(1480/25) 
(1526/75) 
(1576/23) 
(1624/68) 
(1669/53) 
(1754/29) 
(1830/39) 
(1940/25) 
(2026/28) 
(2129/23) 
(2224/00) 
(2301/80) 
(2381/65) 
(2373/27) 

6,00 
5,30 
2,30 
6.00 
2.70 

16.20 
5.30 
3.00 
5.30 
3.80 

12.00 
3,80 
8,30 
8.30 
9,40 
9,40 
3,80 
6,40 
6.40 
3,80 
5.70 

16,50 
3,80 

3,80 
16,50 
12,00 
3,80 
7,20 
7,50 
7,50 
7,90 

3,80 

1221 
1222/23 
1224/25 
1226 
1227/38 
1239/50 
1251/52 
1253/64 
1265ff6 
1277 
1278/78 
1280 
1281 
1282/93 
1294/95 
1296 
1297/08 
1309/20 
1321/26 
1327/38 
1339/40 
1341 
1342/53 
1354/55 
1356 
1357/58 
1359/61 
1362 
1363/74 
1375/86 
1387/92 

6,00 
6,00 
8,30 
5,30 
5,70 

16,50 
3,60 

12.60 
5,90 
6,40 

10,20 
3,60 
9,00 
9,00 
6,40 
6,40 

165,00 
35,00 
27,00 
43,00 

245,00 
192,00 

72,00 
51,00 
57,00 
59,00 
51,00 

121,00 
136,00 

63,00 
99,00 
69,00 
86,00 
59,00 
56,00 
58,00 
55,00 
32,00 

Kind/kersl 2003 blok 
Frankeerz Opdruk 3500 
Luchtvaart 
Luchtvaart Blok 
Vlinders 
Teddyberen 
Verkeer ruiter/vrachtw 
Brievenbussen 
Olymp spelen 2004 
Olymp spelen 2004 blok 
UPAEP vogels 
UPAEP vogels blok 
Verkeersborden Blok 
Vogels 
Kind/kerst 2004 
Kind/kerst 2004 blok 
Vlinders 
Teddyberen 
Zeilschepen 
Orchideeën 
UPAEP 
UPAEP Blok 
Vogels 
Kinderzegels 
Kinderzegels Blok 
Tremen Overdruk 
50 jaar Europazegels 
50 jaar Europa Blok 
Orchideeën 
vogels 
Nobelprijswinnaars 

6,40 
6,40 
6,00 
6,40 

18,00 
18,00 
6,20 

19,50 
21,80 
6,20 
7,90 
7,90 

13,40 
21,80 
6,00 
6,00 

23,30 
23,30 
13,40 
19,20 
10,20 
8,30 

26,30 
6,20 
6,00 
4,50 
7,50 
7,50 

23,30 
23,30 
6,80 

Jaargangen 
SURINAME REP 

Jaar 

w w w . D O S t z e a e l h a n d e . c o m 

BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

Nederland 
Luchtpost 12/13 

Zeemeeuwen 
15 en 25 GULDEN 
Netjes gestempeld 

Catw € 300,00 

Nu voor 

€150,00 

I Oosten r jk 
 . i . i . . i . i . ^ . j .  . . = i . . B i ' , . . ^ . — 

Jaar michel Prijs 

Zonnebl. 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

(1/11) 
(12/48) 
(49/107) 
(108/155) 
(156/191) 
(192/236) 
(237/279) 
(280/320) 
(321/381) 
(382/432) 
(433/489) 
(490/523) 
(524/570) 
(571/612) 
(613/646) 
(647/684) 
(685/720) 
(721/754) 
(755/792) 
(793/828) 
(829/865) 
(866/915) 
(916/966) 
(967/008) 
(1009/52) 
(1053/95) 
(1096/35) 
(1136/80) 
(1181/26) 
(1227/96) 
(1297/58) 

Portokosten 
altijd extra 

Prijswijzigingen voorbehouden 

: "Mooi Nederland" 2005 
iSi' Complete set 10 blokjes € 4 9 , 5 0 
t;; (Nijmegen en Nederland apart f ?9 50) 

Provincievelletjes 
12 stuks incl. carnets € 99,50 

Postfns of gestempeld 

jÊJijfM, 
Wit blad Advies 
IBBIz L4/8 ß^f^ 
24BIZ L4/16 J**30 

BBÊSBmaMÊÊÊM 
Nu 

5,95 
8,75 

10 St. 
49,00 
79,00 

32BIZ 14/24 ,&WgS 13,75 129,00 
64BIZ L4/32  ' ^ 17 95 169 00 

Zwart blad Advies Nu lOst. 
16BIZ LS4/8 ê^eeff 7,95 69,00 
24BIZ LS4/16 £44311 10,95 99,00 
32BIZ LS4/24 g.a25tr 15,95 149,00 
64BIZ LS4/32 — ^ 19,95 189,00 

Luxe zwart insteekboek LZS4/16KS 32 BIz, glasheldere tussenblai 
Verkrijgbaar in rood of zwart van 30 00 l l O i i j J U 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1073/1083 
1084/1102 
1103/1127 
1128/1144 
1145/1176 
1177/1200 
1201/1230 
1231/1255 
1256/1283 
1284/1319 
1320/1352 
1353/1380 
1381/1409 
1410/1436 
1437/1473 
1474/1505 
1506/1539 
1540/1565 
1566/1596 
1597/1630 
1632/1663 

8,00 
10,00 
15,00 
12,00 
14,00 
13,00 
14,00 
13,00 
13,00 
16,00 
14,00 
13,00 
14,00 
17,00 
18,00 
25,00 
23,00 
27,00 
26,00 
25,00 
27,00 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

prijs 

66,00 
47,00 
43,00 
27,00 
25,00 
37,00 
45,00 
45,00 
48,00 
49,00 
85,00 
83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
75,00 
83,00 
81,00 

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

89,00 
112,00 
103,00 
113,00 
108,00 
148,00 
136,00 

1664/1694 
1695/1727 
1728/1762 
1763/1798 
1799/1835 
1836/1872 
1873/1908 
1909/1943 
1944/1977 
1978/2012 
2013/2047 
2048/2083 
2084/2114 
2115/2144 
2145/2176 
2177/2207 
2208/2239 
2240/2271 
2272/2301 
2302/2335 
2336/2362 
2363/2401 
2402/2456 
2457/2505 
2506/2563 

24,00 
25,00 
25,00 
26,00 
27,00 
29,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
33,00 
35,00 
35,00 
37,00 
37,00 
37,00 
44,00 
45,00 
47,00 
90,00 
45,00 
73,00 
84,00 
88,00 
79,00 

http://www.DOStzeaelhande


Si^irai«! E 
BEDRUFSZEGELVOOR 
JUBILEREND PO&PO 

Ter gelegenheid van haar 
6o-jarig bestaan heeft de 
Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars (Po 
& Po) een Bedrijfspost-
zegel laten maken. Het 
gaat om een zelfklevende 
zegel van 39 cent, type Za-
kenpostzegel 2004, in de 
kleur oranje. Deze zegel 
is voorzien van een tab 
waarop het jubileumlogo 
van Po & Po is afgedrukt. 
Bezoekers van de Alge
mene Vergadering van 
Po & Po in april hadden 
de primeur: zij kregen 

na de vergadering een 
ongebruikt exemplaar 
toegestuurd in een enve
lop die met dezelfde zegel 
gefrankeerd was. 
De nieuwe Bedrijfspost-
zegel van Po & Po is de 
derde in een reeks: eerder 
verschenen al een blauwe 
en een oranje zegel met 
als tekst op het tabje 
'Po & Po, de verzamelaars 
van fioststukken en poststem
pels'. Ze zijn inmiddels 
niet meer verkrijgbaar. 
De nieuwe zegel, die is 
aangemaakt in mailers 
van 50 stuks, wordt op 
Postex 2006 (oktober a.s.) 
te koop aangeboden in de 
stand van Po & Po. 

NEDERLANDS SUCCESJE: 
'ROCK ME, AMADEUS'! 

Nederland heeft meer 
exportproducten dan 
alleen maar tulpen, kaas, 
technologie en dienst
verlening - om maar eens 
een paar pijlers van onze 
economie te noemen. 
Neem muziek; onze land
genoten de gebroeders 
Bolland hebben al menig 
aangenaam deuntje weten 
te exporteren. Ook filate-
hstisch gezien is er erken
ning: op 18 mei jl. werd in 
Oostenrijk een bijzonder 
stempel gebruikt dat een 
van de grootste hits van 

^ de broers in het zon-
° ne^e zet: het door wijlen 
~ de Weense zanger Falco 
2 vertolkte Rock Me Amodeus. 
;;; Het stempel begeleidt een 
= postzegel van 55 eurocent 
= die aan de Oostenrijkse 
^ vertolker van het liedje is 
H gewijd. 

iS'^>PctI 2006 

^ ^m m 
II l{ « ( II ii (!, 

i8.öJefizoo6 

Oostenrijks« 'Amadeusprodurten' 

CANADA: DERTIENDE 
TERRITORIUM 

Reto Müller bericht in de 
Berner Bnejïnarken-Zeitung 
van maart jl. over een 
nieuw, dertiende territo
rium in Canada: Nunauut 
('ons land'). Het gaat om 
een van het Northwest Ter
ritory afgescheiden land
streek, waar circa 30.000 
bewoners, voor het 
merendeel Inuit, nu een 
zelfstandig gebied van ca. 
twee miljoen vierkante 
kilometer hebben gekre
gen. Het gebied loopt van 
Baffin Eiland tot aan de 
Noordpool. De hoofdstad 

heet Iqualit ('plaats waar 
veel vissen zijn') en telt 
4.200 inwoners. De post 
kan uitsluitend per lucht
post worden vervoerd. De 

eerste postzegel die aan 
het nieuwe gebied is ge
wijd, gebied toont een van 
de prachtige watervallen 
daar. G A GEERTS 

DOORZICHTIGE 
VERVALSINGEN 

In het Oostenrijkse blad 
Bnejinarke wordt gewaar
schuwd voor oude an
sichtkaarten die helemaal 
geen ansichtkaarten zijn. 
Een lezer van het ge
noemde blad kocht in een 
V̂ êens café twee kaarten 
die - zo leek het althans 
- in het kader van natio
naal-socialistische propa
ganda waren uitgegeven. 
Maar toen hij de kaarten 
thuis beter bekeek, werd 
hun ware aard hem al snel 
duidelijk: het ging om 
plaatjes die uit oude kran
ten of tijdschriften waren 

geknipt en vervolgens op 
de beeldzijde van - heel 
wat minder interessante -
ansichtkaarten waren ge
plakt. De verkoper bleek 
zijn handel gewoon voort 
te zetten en dus nam de 

bedrogen verzamelaar de 
gelegenheid te baat om 
zijn geld terug te vragen. 
Omdat de verkoper vond 
dat iemand die zo stom 
was geweest om er in te 
trappen, toch wel enig 
'leergeld' moest betalen, 
wilde hij aanvankelijk 
slechts de helft van de 
betaalde prijs restitueren. 
Uiteindelijk bood hij aan 
om het gehele bedrag 
terug te betalen, als hij 
dan ook de kaarten weer 
terugkreeg. Hier ging de 
bedrogen koper echter 
niet op in; hij vond - heel 
terecht - dat de vervalsin
gen vernietigd moesten 
worden. 

OPMERKELIJK INITIATIEF: 
COLLECTIE OP CD-ROM 

Op 23 juni jl. kwam bij 
René Hillesum Veilingen 
in Roosendaal de collectie 
van de verzamelaar J.S. 
van Oosterhoud onder 
de hamer. Bijzonder: alle 
kavels van deze veiling 
werden in hoge resolutie 
op cd-rom gezet. Daar
door ontstond niet alleen 
een digitale veilingcata
logus, maar werd ook de 
complete collectie voor 
het nageslacht bewaard, 

ondanks het uiteenval
len ervan dat nu eenmaal 
het gevolg is van het op 
een veiling brengen. De 
ontvangers zullen er blij 
mee zijn geweest, ook al 
omdat de bewuste cd-rom 
een geheel nieuwe hoofd
stuk van het Handboek 
Nederlandse Poststem
pels van Cees Janssen 
bevatte. In het hoofd
stuk, dat handelt over de 
noodstempels van 1945, 
worden de desbetreffende 
stempels - en dat is voor 
het eerst - van een waar

dering in euro's voorzien 
en wel door de bekende 
posts tukkenexpert Peter 
Rozema. Meer informatie 
is verkrijgbaar op de web
site u)U)U).jïlatelist.com 

FRIES IS TOCH ECHT 
GEEN STREEKTAAL 

Van de vijf zegels die in 
het velletje Keuze van Ne
derland (6 juni jl.) zitten, 
heeft er een voor enige 
discussie gezorgd. Het 
betreft het exemplaar dat 
gewijd is aan het thema 

'streektalen'. Het tabje 
aan de zegels maakt van 
die term gewag. Prachtig 
natuurlijk, maar het Fries 
- ook vertegenwoordigd 
op de zegel, met het 
woord Memmetaal - is 
toch echt geen streektaal. 
Onze vaste medewerker 
voor Friese (en vooral 

thematische) zaken, Dre-
wes Veenstra, werd door 
de Leeuivarder Courant om 
commentaar gevraagd en 
dat leverde een stuk in de 
bewuste krant op. Drewes 
stelt in het artikel dat 
TPGPost beter had moe
ten weten: een streektaal 
is een dialect, terwijl het 

Fries een echte, erkende 
taal is. Veenstra tekent er 
protest tegen aan dat de 
taal Fries - zijn taal - op 
één hoop wordt geveegd 
met een aantal dialecten. 
Een woordvoerdster van 
TPGPost noemde de zaak 
tegenover een verslag
gever van de Leeuwarder 

Courant 'vervelend'. Ze 
legt uit dat de zegel 
eerst uitsluitend aan het 
Twents gewijd zou zijn; 
later zijn daar het Fries en 
het Limburgs bijgeko
men. Verzuimd is toen 
om een goed onderscheid 
te maken tussen de be
grippen taal en streektaal, 



HEIMONDS GROOTHEID 
IN KLEIN FORMAAT 

Waar een grote stad klein 
in kan zijn, of een kleine 
stad groot: postzegels. 
Helmond heeft een 
interessant verleden als 
industriestad. Metaal, 
textiel, drukwerk, houtbe
werking; het zijn takken 
van nijverheid waarin de 
stad zijn sporen heeft 
verdiend. Takken die ook 
terug te vinden zullen zijn 
op de grote tentoonstel
ling die postzegelvereni
ging De Helm volgend jaar 
in samenwerking met 
Industrieel Er̂ oed organi
seert. Het evenement 
wordt op 15 en 16 septem
ber 2007 op een typisch 
Helmondse locatie ge
houden: theater 't Speelhuis 
(foto) naar aanleiding 
van het 30-jarig bestaan 
van de grootste stedelijke 
postzegelclub. Dankzij de 
samenwerking met Indus
trieel Er̂ oed kunnen daar 
interessante overblijfselen 
uit Helmonds industriële 
verleden getoond worden. 
De kaders van de postze
geltentoonstelling - zo'n 
driehonderd in getal 

zullen onder meer een 
filatelistische kijk op dit 
onderwerp geven. 
Dat er voor 't Speelhuis 
is gekozen, is een extra 
attractie voor de bezoe
kers. Met zijn hoekjes en 
gaatjes en verrassende 
doorkijkjes biedt het 

WIJZIGINGEN 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen twee 
maanden zijn de volgende 
wijzingen in de vereni-
gingsgegevens doorge
voerd; 

De Achterhoek 
De afdelingen Lichten-
voorde, Varsseveld en 
Winsterswijk zijn samen
gevoegd onder de naam 
Filatelistenvereniging 'De 
Globe' De Achterhoek. 
Secretaris is J.J.M. Spek-
schoor, de Haare 3, 7136 
MH Zieuwent, telefoon 
0544-351848. 
Katwijk 
PV Katwijk/Rjjnsburg: 
nieuw secretariaats-
ïdres is M. te Nijenhuis, 
Oranjelaan 17, 2231 DE 
Rjjnsburg, telefoon 071-
4027446. 

Mutaties in verenigings-
idressen kunt u door
geven aan mevrouw E. 
Braakensiek. Prins Wil-
lem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Helmondse theater een 
speciale achtergrond voor 
de tentoonstelling. In 
een aantal nissen worden 
video-installaties ge
plaatst, die filmpjes over 
Helmonds industrieel ver
leden zullen vertonen. 
De jubilerende postze
gelvereniging wil er een 
hoogwaardige tentoon
stelling van maken en dat 
komt ook tot uitdrukking 
in de omlijstende activi
teiten. Er zijn handelaren 
aanwezig en er komt een 
veiling met topmateriaal, 
zodat de ware postze
gelliefhebber aan zijn 

trekken kan komen. Heel 
bijzonder is de uitreiking 
van de landelijke Bert 
Lan^horstprijs. Langhorst 
was jarenlang voorzitter 
van De Helm en was heel 
actief binnen de landelij
ke organisatie van postze
gelverzamelaars. Hij was 
de grote promotor van 
het verzamelen door de 
jeugd en het opzetten van 
kleine, éénkader tentoon
stellingen. De Bert Lang-
horstprijs wordt dan ook 
toegekend aan de mooiste 
éénkader inzending. Voor 
de liefhebbers komt er 
een speciale tentoonstel
lingsenvelop, waarvoor 
TPGPost al een gele-
genheidsstempel heeft 
toegezegd. Het is dus hoe 
dan ook de moeite waard 
om het tweede weekend 
van september 2007 vrij te 
houden! 

KROATIË VERSIAAT 
FAVORIET OOSTENRIJK 

Elk jaar mogen de lezers 
van het Duitse postze
gelblad Deutsche Bnefinar-
ken-Reuue bepalen, welke 
zegel de 'allermooiste 
van Europa' is. Ze mogen 
daarbij kiezen uit de 
uitgiften van een beperkt 
aantal landen en moeten 
hun aandacht daarbij 
richten op de emissies 
van twee jaar terug. 
Onlangs werd 
bekend gemaakt 
wie de prijswin
naars van de 
jaargang 2004 
zijn. Heel ver
rassend kwam 
een blokje van 
Kroatië als eerste 
uit de (stem)bus: 
de emissie, 
gewijd aan het 

nationaal park Risnjak 
(foto). De verrassing zat 
'm er vooral in dat het 
(letterlijk) schitterende 
blokje van Oostenrijk met 
de Suiarowki-kristallen het 
nakijken had: dat werd 
slechts tweede. 
In totaal deden ig landen 
(waaronder eindelijk ook 
weer eens Nederland) aan 
de wedstrijd mee. Neder
land eindigde als tiende, 
met het blokje 'Nationaal 
Park Hoge Veluwe'. 

IN MEMORIAM 
DR. FRED L REED 

Een van de waarlijk gro
ten van de Nederlandse fi
latelie heeft ons verlaten: 
op 4 juni jl. overleed Fred 
L. Reed; hij werd 93 jaar. 
Als Fritz Riesen/eld werd 
hij, vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak, in 
Duitsland geboren. Hij 
studeerde tandheelkunde 
in Berlijn. Nadat hij in 
1938 naar de Verenigde 
Staten was verhuisd - zijn 
naam had hij inmiddels 
veranderd in Reed - deed 
hij dezelfde studie nog 
eens over, nu aan de tand
heelkundige faculteit van 
de Universiteit van New 
York. Hij verwierf daar
mee het recht om in de 
Verenigde Staten als tand
arts aan de slag te gaan. 
Begin van de jaren '50 van 
de vorige eeuw diende 
kapitein Reed als militair 
tandarts; hij maakte deel 
uit van een medische een
heid die in Korea, tijdens 
de oorlog daar, zijn werk 
verrichtte. 
Fred Reeds verzameling 
van de eerste emissie van 
Nederland (1852) behoor
de tot de belangrijkste en 
mooiste collecties die er 
op dit gebied bestonden. 
De verzameling werd op 
Amphilex 1967 in Amster
dam met de Grand Prix 
National bekroond. Zijn 
studie van afstempelin
gen, plaatkenmerken en 
afwijkingen van de be
wuste zegels kreeg alom 
bekendheid. Het door 
hem ontwikkelde 'Reed-
systeem', dat kon worden 
gebruikt om de mate van 
zeldzaamheid van de 

Fred Reed op ^g-jange leefhjd. 

zegels te bepalen, werd 
overal toegepast, tot aan 
het moment waarop Van 
Eysinga zijn bevindingen 
publiceerde. Fred Reed 
maakte deel uit van een 
kleine en selecte groep 
excellente filatelisten 
die furore maakten in de 
jaren '50 of'60; de eerste-
emissiespecialist wijlen 
dr. Van Balen Blanken 
maakte er deel van uit, net 
als de bekende filatelisten 
Poulie en De Kruyf. 
Dr. Reed ontmoette ik 
voor het eerst in New 
York, in 1965, op een 
vergadering van de 
Netherlands and Colonies 
Philatelists (NCP), een ge
zelschap dat maandelijks 
vergaderde in de Collectors 
Club. Bij die gelegenhe
den deelde Frede altijd 
ruimhartig de informatie 
waarover hij beschikte 
met de andere aanwezi
gen en hij hield er ook 
een aantal gedenkwaar
dige inleidingen. Hij kon 
als het moest behoorlijk 
eigenwijs zijn en omdat 
zijn mede-verzamelaar 
Jo de Kruyf uit precies 
hetzelfde hout gesneden 
was, leverde dat bijna 
legendarische, uiterst 

verhitte discussies op. Of
schoon ik een stuk jonger 
was dan de twee kemp
hanen, kon ik met beiden 
uitstekend opschieten; 
vaak probeerde ik als een 
soort vredestichter op te 
treden, lang niet altijd 
met succes. 
De verzameling van 
Fred Reed kwam in 1995 
onder de hamer; er waren 
drie aparte zittingen 
van het veilinghuis Van 
Dieten voor nodig. Veel 
van stukken die op deze 
manier hun weg naar de 
verzamelingen van een 
nieuwe generatie filate
listen vonden, kregen het 
predikaat 'ex-Reed', een 
omschrijving die we met 
het overlijden van Fred 
Reed zeker als een pos
tuum eerbetoon mogen 
beschouwen. In 2000 was 
Fred nog aanwezig bij de 
viering van het zilveren 
jubileum van de American 
Society/or Netherlands Phi
lately (de opvolger van de 

NCP), die in The Boulders 
Inn werd gehouden en 
bij welke gelegenheid 
hij een praatje hield over 
vervalsingen. Voor het 
overgrote deel van de 
aanwezigen was dit de 
laatste keer dat ze Fred in 
levende lijve konden zien. 
Het toeval wil dat onze 
dochter en haar gezin on
langs naar de staat New 
York verhuisden, niet al te 
ver van Albany, de plaats 
waar Fred in een bejaar
denhuis werd verzorgd. 
Tijdens een bezoek aan 
hem, enkele maanden 
terug, werd wel duidelijk 
dat zijn gezondheid sterk 
achteruit was gegaan. 
Het was de laatste keer 
dat we hem zagen. Onze 
gedachten zijn bij zijn 
gezin, in het bijzoncler bij 
zijn vrouw Lottie. 

Kees Adema 
President ASNP(igg5-2005) 

Gouernor/Kid Raad uan Bestuur 
Collectors Club Neu)Yorl< 

BENT U 'N DOORZEHER? 
SPAAR ZE AUE 2.6001 

Persoonlijke postzegels? 
Ons lijkt het een onmo
gelijk verzamelgebied. 
Maar dat neemt niet weg 
dat er veel filatelisten zijn 
die het leuk vinden om 
zulke zegels - het liefst 
'op stuk' - in hun collectie 
op te nemen. Compleet 
worden is er natuurlijk 
niet bij, maar moet dat 
dan? Moeten niet, kunnen 
wel, gek genoeg. Althans 
in Oostenrijk, want daar 
is onlangs een catalogus 
verschenen onder de titel 
Personalisierte Bnefinarken 

Oesterreich. Voor net geen 
50 euro krijgt u alle in 
2003, 2004 en 2005 
verschenen persoonlijke 
zegels op een presen
teerblaadje. Het zijn er 
zo'n 2.600 en ze worden 
in kleur afgebeeld. Meer 
weten? Ga naar de site 
wujw.personolisierte-brief-
marken.at! 



MM^k 
15 JULI 2 0 0 6 : 4 0 0 
JAAR REMBRANDT 

De vierhonderdste ge
boortedag van de schilder 
Rembrandt werd door 
TPGPost op 15 juli jl. aan
gegrepen om twee bijzon
dere postzegelvelletjes uit 
te brengen: 'Rembrandt: 
zelfportret met Saskia' en 
'Rembrandt 1606-1669'. 
Niet alleen de schilder-
zelf werd afgebeeld, ook 
de mensen die hem het 
meest na stonden. 
Het eerste velletje (6.45 
euro) is speciaal bedoeld 
voor aangetekende stuk
ken en toont Rembrandt 
met zijn echtgenote Sas
kia van Uylenburgh. Het 
velletje is gedeeltelijk in 
plaatdruk uitgevoerd en 
het werd op extra zwaar 
papier gedrukt. 
Op het tweede velletje 
staan staan vijf portretten 
die elk tweemaal voor
komen (waarde van de 
zegels: 39 cent). Er is een 
ontroerend portret van 
Rembrandts jong overle
den zoon Titus (olieverf, 
Kunsthistorisches Museum 
Wien) en een van Saskia 
van Uylenburgh, getooid 
met prachtige sieraden 
(olieverf. Staatliche Kunst
sammlungen Kassel). De 
'Man met baard in oos
terse kleding' is mogelijk 
zijn vader en de 'Zittende 
oude vrouw' waarschijn

lijk zijn moeder (beide: 
ets. Rijksmuseum Amster
dam). De 'Vrouw in een 
deuropening' (olieverf, 
Staatliche JVluseen zu Berlin, 
Gemäldegalerie) is mogelijk 
zijn huishoudster en 
latere levenspartner Hen-
drickje Stoffels. 
De zegel met het portret 
van Saskia is een twee
lingzegel; Duitsland 
bracht op 13 juü eenzelfde 
zegel uit, maar dan in de 
waarde 70 cent en - uiter
aard - met de landsnaam 
Deutschland. 

Ontwerper 
De uitdaging die de 
internationaal bekende 
ontwerper en typograaf 
Walter Nikkeis zich 
stelde, was de afgebeelde 
werken van Rembrandt 
toegankelijk te maken 
voor een zo breed mo
gelijk publiek. Daarbij 
was volgens Nikkeis een 
zekere behoedzaamheid 
op zijn plaats: 'Bij een 
gigant als Rembrandt 
past bescheidenheid van 
de kant van de ontwerper 
en typograaf Ik heb me 
dan ook verre gehouden 
van het interpreteren 
van zijn werken. Ik wil 
het werk van Rembrandt 
respecteren.' 

Overige gegevens 
De velletjes zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg

baar bij de CollectClub 
in Groningen, via de site 
u)U!u;.tp3post.nl en bij de 
bekende verkooppunten. 
Er is ook een prestige-
boelqe te koop (prijs 9.95 
euro). De geldigheid 
van de postzegels voor 
frankering is onbepaald. 
De zegels zijn gedrukt bij 
Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem. 

EMISSiEKALENDER 
SEPTEMBER 2006 

I september: 
Weken van de Kaart; 
velletje met drie 
postzegels van 0.39 euro 
(gegomd). Het velletje 
is gratis als premium 
verkrijgbaar tijdens de 
actiecampagne 'Weken 
van de Kaart'). 
I september: 
Mooi Nederland 
(Hanzestad Zwolle); 
velletje met vijf postzegels 
van 0.39 euro (gegomd); 
I september: 
Mooi Nederland 
(Hanzestad Kampen); 
velletje met vijf postzegels 
van 0.39 euro (gegomd). 
Prestigeboekje Mooi-
Nederland (nadere 
gegevens ontbreken nog). 
I september: 
Prestigeboekje Karel 
Appel (nadere gegevens 
ontbreken nog). 

4 AUGUSTUS 2006: 
'MOOI NEDERLAND' 
(DEVENTER/ZUTPHEN) 

Op 4 augustus jl. 
verschenen weer twee 
nieuwe velletjes in de 
reeks 'Mooi Nederland'; 
ditmaal was het de beurt 

.0 aan de Hanzesteden 
° Deventer en Zutphen om 
~ in het brandpunt van de 
^ filatelistische belangstel-
;;; ling te worden geplaatst. 
= Beide velletjes bevatten 
= vijf zegels van 39 cent. 
^ Bij het velletje van Deven-
i; ter ligt de nadruk op de li-
T. teraire en culturele rol die 
Ï; de IJsselstad vervult: het 
^ velletje bevat tal van ver-
2 wijzingen naar boeken (er 
= is zelfs een boekenwurm 

op het blokje te vinden!). 
Dat er een aantal stelt
lopers is afgebeeld wijst 
er op dat de ontwerpers 
ervan op de hoogte zijn 
dat Deventer de plaats is 
waar het jaarlijks festival 

'Deventer op stelten' 
wordt georganiseerd. 
Het Zutphense blokje 
laat een aantal markante 
bouwwerken zien, zoals 
de St. Walburgiskerk, 
de Drogenapstoren, de 
Berkelruïne en de Span
jaardpoort. 
Net als bij vrijwel alle 
andere velletjes uit de 
reeks geldt ook hier weer 
dat de blolqes uitsluitend 
in de genoemde plaatsen 
verkrijgbaar zijn en bij de 
CollectClub van TPGPost 
en via de website www. 
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 deze jongste 
velletjes uit de serie 'Mooi 
Nederland' kunnen we 
u helaas nog niet geven; 
wellicht lukt dat in een 
volgende editie van Filate
lie wèl. 

http://tpgpost.nl
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5 0 JAAR MIJNRAMP 
IN MARCINELLE 

Op 7 augustus jl. ver
scheen de emissie '50 jaar 
mijnramp in Marcmelle'. 
Het gaat om een blok met 
daarin tien non-priorze-
gels (tweemaal vijf) van 
0.70 euro. 
De zegels zijn ontworpen 
door Calisto Peretti en 
het ontwerperscollectief 
MVTM (Myriam Voz en 
Thierry Martin). 
De mijnramp die zich 
op 8 augustus 1956 in 
Marcinelle - een plaats 
ten zuiden van Charleroi 
- voltrok, was de grootste 
ramp van deze aard uit de 
Belgische geschiedenis. 
In de kolenmijn Le Bots de 
Cazier brak brand uit. Er 
kwamen 262 mensen om 
het leven, onder wie 136 
Italianen en 95 Belgen. 
De Italiaanse regering 
zegde het immigratiecon
tract met België na deze 
ramp op, waardoor de 
Belgische mijnen elders 
arbeiders moesten gaan 

Ansichtkaart met een afbeelding van de plaats uan de mijnramp van 195 6. 

zoeken; dat deden ze 
eerst in Griekenland en 
Spanje en later in Ma
rokko en Turkije. 
De zegels zijn gedrukt 
op de Goebel-i raster-
diepdrukpers (druk aan 
de rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. De 
zegel meet 40.2 bij 27.6 
millimeter en heeft als 
perforatiemaat 1V2 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). De 
korte zijde van de zegel 
vertegenwoordigt de 

cilinderomtrek. De perfo
ratie loopt in de boven- en 
onderrand van het blok 
geheel door; rechts is er 
niet doorgetand, terwijl in 
de linkerrand met i gat is 
doorgetand. 

Op de onderrand, rechts 
op het blok, staat de 
productbarcode en in het 
midden van de onderrand 
zien we de paneelnum-
mers in de vier process-
kleuren: geel, magenta, 
cyaanblauw en zwart. 

HANDBOEK BARCODE-
BLASTERS IS UIT! 

Geregeld heb ik in deze 
rubriek vermeld dat in 
België een enthousiaste 
groep verzamelaars actief 
is die zich bezighoudt 
met het documenteren 
van de balieloketstroken 
die geprint worden met 
een Blaster van de firma 
Cognitive Solution. Inmid
dels zijn sinds ruim een 
jaar alle postkantoren 
in België geautomati
seerd, is een groot aantal 
PostPuntcn in gebruik 
genomen en is al een 
begin gemaakt met het 
sluiten van kantoren, dan 
wel met het wijzigen van 
kantoornamen. 
Met dat laatste werd op 
6 juni jl. - meteen na 
het Pinksterweekeinde 
- gestart. Net op tijd is 
de bovenbedoelde groep 
verzamelaars, die onder 
leiding staat van Jean-
Pierre Claus en Lucien 
Van Hecke, erin geslaagd 
een compleet overzicht 
te geven van de stand van 
zaken bij de Barcode Blas
ters vóór 6 juni 2006. 
Tijdens de Dag van de Post
zegel Oost-Vlaaanderen werd 
het bewuste handboek, 
Inuentons van de 'Blaster'-
loketstroken, in Ertvelde 
ten doop gehouden. In 
dit ruim i io bladzijden 
omvattende boekwerk 
worden de achtergronden 
van de Blasters uitvoerig 
uit de doeken gedaan en 
wordt een compleet over
zicht gegeven van de ruim 
1.400 postkantoren met 
de diverse typen Blaster-
afdrukken. 

U kunt dit boek bestel
len door 15.80 euro 

TUfce Barcode Blaster-modellen. 

(inclusief verpakking en 
non-priorverzending naar 
Nederland) over te maken 
op rekening 000-1604110-
21 van Postzegel- en 
Hobbyclub Erfila, p/a 
Leenheerstraat 13, 6-9940 
Evergem, met vermel
ding van IBAN-nummer 
BE 170001 60401121 en 
BIC-nummer BPOBEBi. 
Voor lezers in België zijn 
de kosten 10.50 euro 
(inclusief verpakking en 
verzending). 
Het overzicht van de Blas
ters zal ook in de toekomst 
worden bijgehouden; 
belangstellenden kunnen 
aanvullingen op het hand
boek per e-mail toege
stuurd krijgen. 
U kunt zelf ook bijdragen 
door aanvullingen of 
meldingen van eerdere 
of latere datums dan de 
gepubliceerde door te 
geven aan: 

Jean-Piere Claus 
Folke Bernadottestraat 6 
B-9000 Gent 
Tel. 00-32-479 968556 

of 

Lucien Van Hecke 
Leenheerstraat 13 
B-9940 Evergem 
(Ertvelde) 
Tel. 00-32-9 3449799 of 
uanheckeliuys(a)pandora.be 

Voorbeelden uan loketstroken die door Barcode Blasters uierden geprint. 



SAIWENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziew0n@xs4all.ni 
website: vvww.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

REMBRANDT-400 JAAR: 

Op 15 juli jl. verschenen 
zes nieuwe zegels ter 
gelegenheid van het Rem-
brandtjaar: vijf van 0.3g 
euro (elk tweemaal in 
een blok van tien zegels, 
netjes verpakt in een cel-
lofaanzal^e met begelei
dend reclamemateriaal 
voor het themaboek 
Rembrandtsjamilie) en een 
blokje van 6.45 euro (ver
pakt in een envelopje). 
Wordt het niet eens tijd 
voor aparte verzamelge-
bieden 'cellofaanverpak-
kingen' en 'gesloten 
envelopverpakkingen'? 
De zegels van 0.39 euro 
zijn in offset gedrukt 
op een IVlitisubishi-pers 
van Joh. Enschede'Secu
rity Print in Haarlem, op 
'gewoon' gegomd papier 
van Tullis Russell. Voor 
de kamperforatie is een 
Bickel-perforeermachine 
gebruikt. 
De zegel van 6.45 euro 
(tot I juni was nog sprake 
van 5.75 euro) kreeg deze 
vreemde frankeerwaarde 
omdat TPGPost ons er 
aangetekende zendingen 
mee wil laten frankeren. 
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Het blokje is gedrukt 
op 2oo(?)-gramspapier 
(liever: karton) en nodigt 
- net zo min als dat het 
geval was in februari, 
met de stijve 'schaats-
zegels' - niet uit tot het 
bevestigen ervan op een 
briefzending. Ook deze 
zegel is gedrukt bij Joh. 
Enschede'Security Print, in 
offset - althans de tekst 
op de blokrand en de 
tekst op de zegel-zelf Het 
fond van de zegel is fijn 
gerasterd (R120, hoek van 
45 graden) en is in offset 
gedrukt. De afgebeelde 
ets is door de bankbiljet-
tendrukkerij in diepdruk 
uitgevoerd, voordat de 
offset werd aangebracht, 
met een nauwelijks zicht
baar raster; die is dus 
niet gegraveerd! De term 
'plaatdruk' (TPGPost) is 
misleidend: filatelisten 
denken dan meteen aan 
een prachtige gegraveerde 
tekening. Sinds 1948 
worden de Nederlandse 
postzegels al bijna nooit 
meer gegraveerd, maar 
fotomechanisch overge
bracht op een cilinder 
die voorzien is van een 
fijn raster en die daarna 
chemisch wordt geëtst. 

Bij de Zomerzegelreeks 
van 1956 (Rembrandt!) 
vermeldden de cata
logi jarenlang dat het om 
rasterdiepdruk/rotogra-
vure ging; dat werd later 
veranderd in 'plaatdruk'. 
Die correctie was in feite 
onterecht omdat de term 
'rasterdiepdruk' beter dan 
'plaatdruk' aangeeft hoe 
de zegels tot stand zijn 
gekomen. Ook bij de ze
gel van 6.45 euro is 'ras-

BEATRiX-HANGBLOKJES 
MET VIJF ZEGEi5[1] 

Nog steeds duiken er bij 
de geïntegreerde hang-
blokjes met vijf Beatrixze-
gels kenmerken op die bij 
nader inzien al heel lang 
aanwezig moeten zijn 
geweest. Eind juni 2006 
werd een donkerblauw 
sliertje gevonden links 
van het hangoog (zegel 
van 25 cent) en begin 
juli 2006 een vlekje in de 
kleur van de portretcilin
der rechtsonder de 'Y' van 
'Struycken' (39, 55 en 70 
cent en i euro; cihnder 
Wi) en een rode stip tus
sen de '3 ' en' 9' op zegel 2 
(hangblokjes van 39 cent, 
portretcilinders 2 en 4). 
Het blauwe sliertje bij de 
zegel van 25 cent is vaak 
weggevallen in het hang
oog, maar bij de eerste 
versie met TPGPost-logo 
waarbij het hangoog nog 
wel 'gevuld' was, is dit 
kenmerk goed te zien. 
Het vlekje bij de 'Y' trof ik 
eerst bij de zegel van 55 
cent aan (beide oplagen, 
zowel met drukrichting O 

als met drukrichting B) en 
daarna bij die van 39 cent. 
Daarna werd het ook bij 
de zegels van 70 cent en 
I euro - het vlel<je heeft 
de kleur van het portret 
- aangetroffen. Eigenlijk 
was de vondst toeval, 
want wat het eerst opviel 
bij de blokjes met zegels 
van 70 cent was een druk-
kleur die niet in de zegels 
zelf zat. Roodbruin! 
Wie de blokjes met een 
loep bekijkt kan zich ver
bazen over de vele smet-
vegen in blauw, rood of 
groen, afkomstig van de 
keerzijde van het blokje. 
Maar bij de zegel van 70 
cent is toch echt niets van 
roodbruin te bekennen, 
aan de zegelzijde niet en 
ook niet aan de keerzijde. 
Hoe kan dat dan? 
De Chesnut-drukpersen 
van Walsall Security kun
nen acht, respectievelijk 
negen kleuren aan. Hang-
blolqes met Beatrixzegels 
moeten standaard cyaan-
blauw, magenta, geel en 
zwart aanwezig zijn voor 
de keerzijde, maar ook 
donkerblauw en rood 

voor de zegelzijde (ten 
behoeve van het TPGPost-
logo). De kleuren die niet 
standaard aanwezig zijn, 
dienen voor het druk
ken van het portret en 
de waarde- en landsaan-
duiding. Het gaat daarbij 
om twee kleuren waarvan 
de inktbaden - van de 
in totaal acht of negen 
'drukwerken' - vervangen 
moeten worden zodra 
er gewisseld wordt van 
hangblokje. Als gebruik 
wordt gemaakt van de 
g-kleurenpers moeten 
de zes cilinders die niet 
voor de zegelafbeelding-
zelf worden gebruikt 
vervangen worden, maar 
het inktbad niet; voor de 
twee zegelcilinders kan 
het reservedrukwerk (het 
negende) ingezet worden 
en behoeft er slechts één 
drukwerk schoongemaakt 
te worden. Het andere 
drulcwerk hoeft niet per 
se te worden gereinigd: 
dat wordt gewoonweg 
niet gebruikt. Dit zou de 
verklaring kunnen zijn 
van de aanwezigheid van 
een roodbruine kleur op 

terdiepdruk' een volledig 
correcte omschrijving. 
Het tegelijkertijd ver
schenen prestigeboekje 
bevat de vijf zegels van 
0.3g euro elk tweemaal, 
met uitzondering van het 
portret van Saskia. Saskia 
komt desondanks twee 
keer voor in het boekje, 
maar de tweede zegel is 
de 'tweelingzegel' van 
0.70 euro van Duitsland! 
Een aparte plek kreeg een 

op de zegel van 6.45 euro 
gelijkend vignet dat - op 
karton - geheel in offset 
werd uitgevoerd, zonder 
waardeaanduiding. Het 
opnemen van een Duitse 
zegel in een prestige
boekje is de jongste mar-
ketingtruc van TPGPost: 
mocht de oplage niet 
geheel aan Nederlandse 
verzamelaars te slijten 
zijn, dan toch zeker wel 
aan de Duitse... 

leldrecht 
de hangblokjes van 70 
cent. Immers, de zegels 
van 55 cent die wellicht 
vlak voor werden gedrukt, 
vertonen wèl zo'n mooie 
roodbruine kleur voor de 
waarde- en landaandui-
ding! 
Ver gezocht? Misschien, 
maar het kan geen Icwaad 
om ook bij de andere 
Beatrix-hangblokjesop 
kleuren te letten die er 
niet thuishoren. Bij de 
blokjes met zegels van 55 
cent is in ieder geval geen 
spoor van een andere 

kleur gevonden; geen 
groenige kleur die niet 
ook afkomstig zou zijn 
als smet van de keerzijde. 
Het rode stipje tussen de 
'3 ' en de '9' op zegel 2 is 
bij de hangblokjes met 
zegels van 39 cent afkom
stig van de cilinder voor 
de waarde- en landsaan-
duiding. Het is gevonden 
bij drie versies met open 
hangoog: met 'W2' en 
met 'W4' (twee oplagen: 
die van vóór eind februari 
en die van daarna, zie de 
tekst hierboven). 

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


ENGELSE TAAL GEAHAQUEERD: 
IS HET «WISHOU' OF 'WISH YOU'? 

Als het beter is voor de 
markt dan doen we de 
Engelse taal gewoon 
geweld aan. Beter spel
len? Nowee! Wishou is de 
mogelijkheid om via het 
internet een (wens)kaartje 
met een eigen plaatje naar 
iemand toe te sturen, ä 
raison van 1.55 euro. 
Het hangboekje '10 voor 
Nederland', dat op 2 janu
ari verscheen met reclame
teksten voor de Jaarcol
lectie postzegels, is per 
15 juni 2006 vervangen 
door een hangboekje met 
wervende reclame voor 
Wishou en voor de printer
fabrikant Heu;Iett Packard. 
Met een toegangscode die 
aan de onderzijde van het 
hangboekje te vinden is, 
kan eenmalig via internet 
een Wishou verzonden 
worden - voor niks. Eind 
juni waren de meeste 
TPGPost-verkooppunten 
al voorzien van dit nieuwe 
hangboekje. 
Is het boekje ook op 
grote lijnen al behoorlijk 
verschillend van de voor
ganger, op detailniveau 
geldt dit evenzeer. Zo 
heeft het barcodeblok een 
andere grootte en verder 

moesten natuurlijk vrijwel 
alle drukvormen - vier 
kleuren binnenwerk, vier 
kleuren buitenwerk - ver
nieuwd worden. Slechts 
voor het aanbrengen 
van de fosforgedeelten 
zou dezelfde drukvorm 
genomen kunnen zijn. En 
toch, ondanks deze wijzi
gingen, is de oorspronke
lijke aanduiding voor de 
drukvomen (viermaal Wi) 
niet aangepast. 
De boekjes zijn bij Walsall 
Security Printing gedrukt; 
er werd gebruik gemaakt 
van een lo-kleuren 
ofFsetpers met druk aan 
de rol van MüUer-Martini. 
De clinders hebben een 

omvang van tweemaal zes 
(dus in totaal 12) boekjes; 
er is dus in twee banen 
van zes boekjes gedrukt. 
In de verpakkingen die 
aan de verkooppunten 
worden geleverd, komen 
steeds twee verschillende 
boekjes voor, die om 
en om in de verpakking 
zitten. De verschillen 
zijn goed te zien aan de 
hand van diverse kleine 
kenmerken. Net als bij 
hangboel<je 51 is het 
handig om de kenmerken 
zodanig te nummeren dat 
er sprake is van een uit
splitsing naar drukkleur 
en naar kenmerken die 
op het binnen- dan wel 
het buitenwerk voorko
men. Bij het binnenwerk 
(de zijde met de zegels-

Tien voor Nederland ('Moderne kunst') 

Nr Eerste dag 
verkoop 

(i5?).o6.2oo6 
iHB 054 
iHB054-C5i 
iHB 054 -M51 
iHB 054 -Y51 

Omschrijving 
inhoud 

Barcode- Artikel-
nr. nr. 

10 X 0.39 cent +44891 266701 
6 hechtpunten; drukrichting L 
blauw krasje in de foto links van het stel 
rood sliertje links in het hangoog. 
gele vlek in de 'O' van 'TPGPost' 

zelf) zijn tot dusver de 
meeste kenmerken te 
melden. Om de kleur aan 
te duiden - en het gaat 
bij de kleuren tot dus ver 
steeds om zogenoemde 
process-kleuren cyaan-
blauw, magenta, geel 
en zwart - gebruik ik de 
internationaal geaccep
teerde CMYK-aanduiding 
(C voor cyaanblauw, M 
voor magenta, Y voor 

geel/yellow en K voor 
zwart/key of black). Bij 
de nummers die met 51 
beginnen gaat het om het 
binnenwerk, bij die 71 om 
het buitenwerk. 
In mijn nummering van 
geïntegreerde hangboek-
jes komt dit boekje uit op 
nummer 54, - na de iHB's 
voor '50X voor Nederland' 
(nummer 52) en '50X voor 
Europa' (nummer 53). 

BEATRIX-HANGBLOKJES 
MET VIJF ZEGELS [2] 

Hoewel eind februari 
2006 de indruk bestond 
dat de hangblokjes met 
vijf Beatrixzegels van 39 
cent overal vervangen 
zouden worden door die 
met tien exemplaren van 
dezelfde zegel, blijkt het 
nog steeds mogelijk om 
de blokjes van vijf bij te 
bestellen. Althans, het 

kan bij een aantal kiosken 
en sigarenzaken. Bij de 
traditionele postkantoren 
bestaat die mogelijkheid 
al lang niet meer. 
De consequentie is wel 
dat er nieuwe varianten 
opduiken van de blolqes 
met vijf zegels. In hoever
re die blokken al lang van 
tevoren gedrukt waren, 
valt nog te bezien. 
Na eind februari 2006 
doken er blolqes op met 

kenmerken die tot dan 
toe slechts bij de zegels 
van 65 en 80 cent waren 
aangetroffen. Het betrof 
kenmerk 28 (voorlaatste 
rilgat aan de rechterzijde 
kapot) en kenmerk 45 
(linkerbovenhoek bij 
zegel I nietge' tand' , zie 
afbeelding). Met name 
dat laatste kenmerk is 
nogal slordig voor de 
eindgebruiker. 

Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2006 
(verschijnt begin oktober 
2006) moeten uiterlijk op i 
september 2006 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstijden 
en een telefoonnummer voor 
nadere informatie. Er wordt 
slechts één telefoonnummer 
vermeld. E-mailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 

Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOOKSTELUNGEN 
EN MANIFESTATIES 

15,16 en 17 september: 
Praag (Tsjechië). Collector 
(Sberatel), negende inter
nationale postzegelbeurs 
met verder aandacht voor 
telefoonkaarten, munten en 
andere verzamelobjecten. 
Beursgebouw (Vystauiste). 
Openingstijden: op 15/9 
en 16/9 van 10 tot 18 uur 
en op 17/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: telefoon 
00-420-223218403, fax 00-
420-224218312 of per e-mail: 
sberatel(ä)ppa.cz 
30 september/i oktober: 
Etten-Leur. Twee-m-één 
hobby, tentoonstelling annex 
filatelistische vrijmarkt, ge
organiseerd door Philatelica 

West-Brabant ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan 
van de vereniging, 't Turf-
schip, Lange Brugstraat 63. 
Thematische inzendingen, 
gekoppeld aan het tonen van 
elementen uit een tweede, 
niet-filatelistische hobby. 
Openingstijden: op zaterdag 
30/9 van 10 tot 22 uur en op 
zondag i/io van 10 tot 16. In
formatie: Ted van der Heul, 
telefoon 076-5016082. 
20, 21 en 22 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2006, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego-
rieèri 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Openings
tijden: op vrijdag 20/10 en 
zaterdag 21/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 22/10 van 
10 tot 16 uur. De aanmelding 
voor de tentoonstelling sluit 
op 30 april. Aanmelding en 
informatie: Leen Louwerse, 
Koningin Wilhelminastraat 
51, 2811 TT Reeuwijk, tele
foon 0182-395103 of aartvan-
soest@hetnEt.nl. Website www. 
nupv.nl. 
3,4 en 5 november: 
Enschede. Jubilex Enschede, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 75-
jari bestaan van de Enschede-

se Philatelisten Vereniging. 
Go Planet, Colosseum 70. 
Inschrijven mogelijk tegen 
de symbolische prijs van 75 
cent per kader (jeugdinzen-
dingen gratis), jurering door 
het publiek. Op vrijdag en 
zaterdag speciale jeugdboek. 
Inschrijven kan nog tot en met 
50 mei 2006. Aanmelden bij 
Roelof IJspeerd, Torenlaan 
68, 7559 PB Hengelo, tele
foon 074-2777416. 
4 en 5 november: 
Amsterdam. Amsterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling, 
georganiseerd door Dag van 
de Postzegel Amsterdam. 
Huygens College, 2e Const. 
Huygensstraat3i. Catego
rieën 2 en 3, met éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Ook inzendmgen op voor-
drukalbumbladen/catalogus-
inzendingen. Openingstij
den: op zaterdag 4/11 van 10 
tot I7uur en op zondag 5/11 
van 10 tot 16 uur. Verkoop 
envelop Dag van de Postzegel 
(bestellen kan ook bij onder
staand emailadres), hande
laren, tombola, stuiverhoek. 
Toegang en catalogus gratis, 
parkeren op zondag gratis. 
Deelnameformulieren en 
informatie bij I. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 of M. 
Kleij, telefoon 020-6405039, 
email: martinus6i(a)hetnet.nl 

10 en II november: 
Harderwijk. Aaltjespost 2006, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan van de postze
gelvereniging Harderwijk & 
Omstreken. Sociaal Centrum 
'De Kiekmure', Tesselscha-
delaan i. Speciale Harder
wijk-zegel. Openingstijden: 
op vrijdag 10 november van 
11 tot 21 uur en op zaterdag 
II november van 9 tot 16 uur. 
Informatie: G.H. Landman, 
telefoon 0341-426049 (na 
19 uur) of 06- 53720035 of 
per e-mail: g.h.\andmand(g> 
hccnet.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag van de 
Postzegel Rotterdom 2006, 
postzegeltentoonstelling in 
het Congrescentrum Ahoy', 
Rotterdam-Zuid. Expositie 
in samenwerking met De 
Vliegende Hollander. Cate
gorieën 2 en 3 , éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: op vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
op zaterdag 11 november van 
10 tot 17 uur en op zondag 12 
november van 10 tot 16 uur. 
Tijdens de tentoonstelling 
verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 

491 
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I 0152141701 of per email: 
H a ntmeester^planet n\ 
■ 10, II en 12 november: 
■ Rotterdam. 45ste Dag van 
I deA£roJilateli£;luchtposttent 
I oonstelling georganiseerd 
I door De Vliegende Hollander 
I (thema. Luchtpost 1946: 
1 nieuwe start). Congrescen
i« trum Ahoy',RotterdamZuid 
S Ca. 100 kaders; bijzonder 
'i poststempel en speciale 
~ enveloppen. Openingstijden: 
ï vrijdag 10 november van 
'm 10 tot 18 uur; zaterdag 11 
3 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 
w> der Helm, De Kolk 13, 3931 
2 WN Woudenberg, telefoon 
■ 0332858424 of per email: 
5 iuuanderhelm(a)ncrunet nl 
5 18 en 19 november: 
J Geleen. Glanaphil, tevens 

Limphilcx XXXVII. Tentoon
stelling in categorie 3 ter 
gelegenheid van het 75jarig 
bestaan van de Geleense 
postzegelvereniging De 
Philatelist. Cultuurcluster 
'De Hanenhof', Herenhof 2. 
Ca. 200 kaders. Opemngsüj
den: op zaterdag 18/11 van 11 
tot 17 uur en op zondag 19/11 
van 10 tot 17 uur De verza
meling Carnaval op Postzegels 
(zie Filatelie van febru
ari 2006, pagina 120) wordt 
tentoongesteld Handelaren 
aanwezig Inschrijven bij 
Hai Webers, Mergelakker 
51, 6181 IE Elsloo, telefoon 
0464372897 of per email. 
hai.U)ebers@planrt nl. 

2007 

25 februari: 
Nijmegen. Tentoonstel
ling tijdens PostzegelTotaal 
2007, georganiseerd door 
filatehstenvereniging 
Noviopost Wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote
maker de Bruineweg 272. 
Propagandatentoonstelling 
(metjuryadviesgesprek
ken), tentoonstelling in 
de categorieën een en 
tweekader. Openingstijden, 
niet opgegeven Informatie 
en inschrijvingen: J.P Tous
saint. Waterstraat 43, 6573 
AB BeekUbbergen, telefoon 
024841851 of per email 
j p toussaint(ä)planet nl. 
30,31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diamontpost 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging Aalsmeer, ter gelegen

_̂  held haar 6ojarig bestaan 
= (categorie3, open klasseen 
^ propaganda). Jeugdinzen

dmgen welkom Sporthal De 
= Bloemhof Hornweg. Ca. 300 
'^ kaders. Handel aanwezig. 
= Voorinschrijving. Postbus 
^ 249,1430 AE Aalsmeer of e
«t mail: m mijujaart@kabe[foon nl 
^ 27, 28 en 29 april 2007: 
• Sommelsdijk. Deltajila 2007, 
, nationale tentoonstelling 
^ georganiseerd door de 
i verenigingen van regio 7, ter 
5 gelegenheid van 100 jaar ge
i organiseerde filatelie in zuid
"" west Nederland. Categorieën 
ÄÄ I en 2, Ikader, open klasse, 
|0 ƒ jeugd Dag van dcjeugdjilatelie 
• * De Staver, Olympialaan 32. 

Openingstijden- op vrijdag 
27/4 van 18 tot 22 uur, op 
zaterdag 28/4 van 10 tot 18 
uur en op zondag 29/4 van 

10 tot 16 uur Inschrijven uoór 
1 december 20o5 bij M.A.C.M. 
van den Ende, Wouwsestraat 
36a, 4611 PM Bergen op 
Zoom, telefoon 0164-243591 

I of per e-mail an beijer@ 
planet nl. 
14,15 en 16 september: 

j Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema- 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen, wedstrijd
klasse 3, propaganda, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden nog onbe
kend Informatie H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
e-mail:j uogels2g@chello nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

20 augustus: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
26 augustus: 
Oldenzaal. De Boom, 
Bentheimerstraat43,10-16 
Telefoon 0541-518026. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
27 augustus: 

j Echt. De Weegbrug (Stams), 
! Loperweg 10,10-12. Telefoon 

0475-481347 
2 september: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Ileeweg79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 3993,12.30-15 30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10-16 Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-16 Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur) 
Nunspeet. De Wheme, Ds 
De Bouterlaan 5,13 15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout-Zuid. De Bunt-

I hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
9 september: 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 12 30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Juhanastraat 
8,10-16 Telefoon 0547-
363000. 
10 september: 

I Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 9-17. 
J Jadot, Spoorwegstraat 17, 
B-3200 Aarschot (België). 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,10-13 
Telefoon 0411-673775. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerwegi82b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Zeist. Christelijk College, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 

j 16 september: 
i Aalsmeer. De Schakel, 

Cyclamenstraat 70,10-16 
Telefoon 0297-343885. 

i Bilthoven. Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa 't 

I Vogelnest bij Zuiderkapel, 
I Boslaan i, 10-16. Telefoon 

0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13 30-17 Telefoon 0182-
615136. 

I Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 

i Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Woerden. Al Band, Filatehs-
tischc Contactgroep Islamitische 
Wereld Excelsior, Singel 45a, 
g.30-15 uur Telefoon 0348-
418770. 
17 september: 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 

j Woudenberg. De Camp, 
i De Bosrand 15,13-16.30. 

Telefoon 033-2863510 
21 september: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54,19-22 Telefoon 0167-
563887. 
23 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279 
Bodegraven, 't Anker, Oude 
Markt (naast NH Dorps-
kerk), 9.30-16.30. Telefoon 
06-53260579 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 

I Telefoon 010-4508474. 
I Hilversum. De Koepel, Ka-

pittelweg 399a, 12 30-15 30 
I Telefoon 035-5386170 

Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5, 
10-16. Telefoon 071-3614198. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0547-363000 
24 september: 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17 
Telefoon 010-4508474. 
Echt. St. Jons, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,10-12. Telefoon 
0475-481347 
Huissen. De Brink, Brink 
8,10-13. Telefoon 026-
3271979. 
Lichtenvoorde. De 
Swite, Goudenregenstraat 
2,10-16.30. Telefoon 0544-
375707-
25 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruineweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
30 september: 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg399a, 12.30-15.30 
Telefoon 035-5386170. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16 
Telefoon 0475-321179. 
Rozenburg (ZH). Zaal 
Adventskerk, Laan van Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 

POSTZEGEL-
VEILINGEN 

I oktober: 
Roosendaal. Jan Dekker 
Selection (topmateriaal 

I Scandinavië) ReneHillesum 
I Veilingen, Postbus 170, 4700 

AD Roosendaal, telefoon 
0165-527130. e-mail: mb@ 
jilatelist com; website: www 

' jilatelist com 
I oktober: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis Sheraton 
& Peel, Postbus 170,4700 
AD Roosendaal, telefoon: 

I 0165-527130. e-mail: mb@ 
' jilatelist com; website, UJUJUJ 

jilatelist com 
I oktober: 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon: 0165-527130. 

I e-mail: mb(g)jilatelist com; 
i website: UJUJU) jilatelist com 

6, 7 en 8 november: 
's-Gravenhage. Najaars-
ueiling Rietdijk b.v., 

I Noordeinde 41 (veiling in 
de Paleiskerk). Info: in/o@ 
rietdijk-ucilmgcn nl 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

I september: 
Weken van de Kaart, velletje 
met drie postzegels van 39 

I cent (gegomd); gratis pre
mium tijdens actiecampagne 
Weken uan de Kaart; 
Mooi Nederland (Zwolle); vel
letje met vijf postzegels van 
39 cent (gegomd); 
Mooi Nederland (Kampen); 
velleqe met vijf postzegels 
van 39 cent (gegomd). 
Prestigeboekje Mooi-Ne-
derland (nadere informatie 
ontbreekt) en prestigeboekje 
Karel Appel (nadere informatie 
ontbreekt) 
4 oktober: 
Bedreigde Dieren, velletje met 
twaalf verschillende postze
gels van 39 cent (gegomd). 
10 oktober: 
Mooi Nederland verzamelvel 
i; velletje met vijf verschil
lende postzegels van 39 cent 
(gegomd); 
MOOI Nederland verzamelvel 
2; velletje met vijf verschil
lende postzegels van 39 cent 

i (gegomd). 
16 oktober: 
TNTPost, velletje met 10 post-

j zegels van 39 cent (gegomd). 
! 7 november: 

Kinderpostzegels 2006 'Veilig 
verder'; velletje met zes 
verschillende postzegels van 
39+19 cent (gegomd). 
23 november: 
Decemberzegels, tien verschil
lende postzegels in velletje 
van twintig van 29 cent (zelf
klevend), 
Gocde-Doelenzegels, tien 

1 verschillende postzegels in 
velletje van twintig zegels van 

! 29+10 cent (zelfklevend). 

j Aruba 

I 29 september 
i Brandpreuentic; waarden 60, 

100 en 205 cent. 
I 31 oktober 

Parke Nanonal Arikok; waar
den 75,125 en 215 cent. 

I Wijzigingen uoorbehouden 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar-
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 
25 augustus 
15 september 
13 oktober 
10 november. 

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

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

BONDSBIBIIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar' Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
met meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). 
Via de site van de NBFV 
(www nbjv nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheek-zegel 
bereikt u de informatie 
die betrekking heeft op de 
prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliothcek@nbji) org). 

http://www.muscom.nl
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GERED! 
Het thema van de Dag 
van de Jeugdfilatelie 2007 
IS "water". In Noorwegen 
verschenen postzegels die 
prima in een waterverza
meling past. Water is niet 
alleen maar leuk, maar 

NORGE l O o o : 

kan ook gevaarlijk zijn. 
Soms moeten mensen uit 
het water gered worden. 
De Noorse vereniging die 
voorkomt dat mensen 
verdrinken, bestaat 100 
jaar. Daarom kwamen er 
verjaardagspostzegels 
uit. Op de ene zegel zien 
we hoe een drenkeling uit 

= het water wordt gedragen. 
^ Op de andere zegel is een 
"> kindje te zien dat lekker in 
% het water zwemt. Hij is al 
^ op jonge leeftijd gewend 
= aan het water. Daarom zal 
'^ hij niet meteen m paniek 
3 raken als hij per ongeluk 
5 in het water valt. 

494 ADRESWIJZIGINGEN 

Tijdens de jaarvergadering kregen een 

Aria Sprangers (foto 
links), die onder 
andere de ledenad
ministratie van De 
Posthoorn doet, en 
Willeke ten Noever 
Bakker kregen een 
zilveren speld. Een 
gouden speld was er 
voor Harrie de Kok. 
Hij is al vele jaren 
penningmeester van 
JFN. De JFN Trofee 
werd overhandigd aan 
Henk Overgoor (foto 
rechts) voor zijn vele 
werk om de tentoon
stelling in Burgers' 

•werKers van jFN een extra bedankje. 

Zoo tot een succes i« 
maken. In zijn dank 
woord zei hij dat al 

het werk met gedaan 
hdd kunnen worden 

der zijn ploeg 
Iwerkende me-

i werkers. Voor hen 

was de JFN Trofee 
ook bedoeld vond hij. 
Wij feliciteren ze alle 
vier met de verdiende 
onderscheiding! 

WIE DURFT? 
Op deze postzegel van 
Nieuw Zeeland staat 
met grote lettters DURF. 
Wat zouden we moeten 
durven? Bekijk de zegel 
maar eens goed. Zie je 
het al? Links onder staat 
de oplossing: bungy 
jumping. Met je voeten 
word je vastgebonden 
aan een soort elastiek. Je 
springt van grote hoogte 
naar beneden en vlak 
voor je de grond raakt, 
schiet je weet omhoog. 
Wie durft? 

KIEKENDE KONINGIN 

Koningin Elizabeth van 
Groot-Brittannië is 80 
geworden. Niemand 
staat meer op postze
gels dan zij. Het zullen 

van de zegels viel op. 
Je ziet niet een deftig 
portret van de jarige, 
maar een koningin die 
een foto maakt voor 

er honderden zijn. Ook 
bij haar 80ste verjaardag 
werden weer veel post
zegels uitgegeven. Een 

haar eigen fotoalbum. 
Kun je je zo'n postzegel 
voorstellen van onze 
koningin? 

EUROPESE VLAG JARIG 

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

naar www.stampkids.org 

De vlag van de Euro
pese Unie (EU) is jarig. 
De blauwe vlag met de 
12 gele sterren werd in 
1986 het symbool van 
de Europese Gemeen
schap (EG). Zo heette 
de EU vroeger. De vlag 
werd m 1955 ontwor
pen door Arsene Heitz 
en Paul Levy voor de 
Raad van Europa. Die 
gaf toestemming aan 
de EG om de vlag te 
gebruiken. Op de euro
munten zijn de sterren 
afgebeeld, kijk maar 
eens. 

VOETBALMOE? 
Na een junimaand met 
bijna elke dag voetbal 
zullen sommigen een 
beetje voetbalmoe zijn. 
Anderen krijgen er geen 
genoeg van. Voor hen 
nog een voetbalstempel 
uit Engeland. Hij werd 
gebruikt om te vieren 

ledenadministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provinciale weg Noord 128,4286 EE Almkerk 

telefoon: 0183 - 40 39 52 

dat Middlesbrough FC 
de finale om de UEFA 
Cup had bereikt. Die 

vond plaats in het 
PSV stadion in ons 
eigen Eindhoven. Mid

dlesbrough speelde 
tegen Sevilla, dat na 
26 minuten voorkwam 
met 1-0. In de laatste 
12 minuten van de wed
strijd scoorde de ploeg 
uit Spanje maar liefst 
3 andere doelpunten. 
De eindstand werd dus 
4-0. Het was een bit
tere pil voor de coach 
van Steve McClaren, 
die afscheid nam. Na 
het WK is hij de nieuwe 
bondscoach van het 
Engelse nationale team 
geworden. 

http://www.stampkids.org
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We gaan met de 
auto 

Onze Max en Char

lie laat ik niet alleen 

• •■•■ 
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Op reis met de auto 
vind ik heerlijk. We 
kunnen gaan waar

heen w/e willen en 
we zoeken een hotel 
als we moe zijn. Er 
is alleen één pro

bleempje: ik neem 

altijd teveel mee. 
Een koffer, en een 
tas, en nog een tas 
en nog een. En dan 
de tas met de boe

ken, de landkaarten, 
de spelletjes. 
Daarom zou die Fiat 
die je hier ziet voor 
mij te klein zijn! 

En wat doen we 
met de katten? 

Ik heb een zwarte 
Pers en een Maine 
Coon, bijna net als 
op deze zegels. 

achter. Dus als we 
de vakantie gaan 
bespreken, moet ik 
éérst weten wie er 

voor ze kan zorgen. 
Soms hoor je dat 
mensen daar niet 
aan denken. Snap ji 
dat nou? 

Vliegen kan ook 

HAUKHaUNUH 
MKIBNAL1367 

REPU s e t ' 
INDONESIA 

L ^ 
Als je ver weg wil 
gaan, kun je ook 
gaan vliegen. Ik vind 
dat ook prachtig. 
Er is aan boord van 
alles te beleven. 
Voor je het weet ga 
je al weer landen. 
Ik geloof best dat jij 
dat een hele leuke 

je hebt het al op de * 
voorpagina kunnen ; 
lezen: Willeke heeft ; 
de zilveren speld : 
van jFN gekregen. ! 
Op de foto zie je 
dat ze de speld • 
krijgt van Marianne ; 
Rozendaal. Willeke ; 
was tot voor kort ! 
secretaris van jFN, '. 
maar jullie kennen • 
haar toch vooral ; 
van haar stukjes in ; 
De Posthoorn. Wil ! 
leke doet dat al heel I 

manier van reizen 
vindt. 

Of op de fiets 

Dat wist je niet, hè? 
Maar je kan ook per 
flets met vakantie 
gaan. Je fietst van 
de ene stad naarde 
andere. Daar zoek 
je een hotel waar je 
blijft eten en slapen. 
De volgende dag 
kijkje op de kaart 
waar je heen wil en 
hup! Fietsen maar! 
Ik heb dat ook wel 
eens gedaan. Ik 
fietste hele lange 
stukken. 
En na de vakantie 
had ik houten billen 
van het zadel! 

De vakantie is om 
uit te rusten 
Je hebt gelijk: geen 
gefiets, maar luie

PELD VOOR WILL 

wat jaren. Gelukkig 
heeft ze ons verteld 
dat ze nog wel een 
tijdje door wil gaan 
met schrijven. En 

ren. Op de camping, 
aan een meertje, 
ledere dag even het 
water in, spelen en 
genieten. Wie wil 
dat niet? 

Zon, zee en strand 

Ja, natuurlijk, dit 
is ook geweldig. 
Het strand verveelt 
nooit. Je bouwt een 
kasteel, je zoekt 
schelpen of je graaft 
een kuil. En dan ga 
je weer het water in. 
Altijd goed. 

Lezen, lezen en 
nog eens lezen 
Er zijn kinderen (en 
ook oudere mensen) 
die graag lezen in 
hun vakantie. 
Daar ben ik er 

rm 

uddr üijii we heel 
blij mee! Willeke 
nogmaals gefelici

teerd met je zilve

ren speld. 

ook een van. Af en 
toe word ik uit mijn 
stoel gesleurd om 
mee te gaan wande

len. Maar zodra ik 

weer terug ben, pak 
ik weer mijn boek. De 
hele dag kan ik dat 
volhouden. Boeken 
van looo bladzijden 
heb ik zö uit. 

Jouw vakantie 
Ik weet zeker dat je 
deze vakantie wel 
eens denkt: wat 
zal ik gaan doen? 
Dan komt hier je 
antwoord: verzamel 
zegels die met je 
droomvakantie te 
maken hebben. Maak 
er een albumblad 
van. Dat wordt jouw 

persoonlijke verza

meling. Veel succes! 
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Het verhaal van Tim Krabbé 
Onlangs verscheen er weer een zogenoemd prestigeboekje. Dit zijn 
nieuwe producten van onze TPC. Ze lijken een beetje op een post

zegelboekje. In zo'n prestigeboekje zitten enige onlangs verschenen 
postzegels en er staat een kort verhaaltje in. 
Het boekje dat ik in 
handen kreeg bevatte een 
paar decemberzegels uit 
2004. Het verhaal v(/as 
geschreven door Tim 
Krabbé. Hij vertelt over 
een dame die hij kende en 
die de aardige gewoonte 
had om naast de vereiste 
postzegels die ze op haar 
brieven een mooie post
zegel bevestigde uit zo'n 
bekend postzegel pakketje 
voor beginners met bij
voorbeeld 50 zeilschepen 
of 100 vlaggen. Als ze een 
brief zond aan iemand 
die veel van schepen wist 
frankeerde ze een drie
master uit Laos bij. Een 
schaatsliefhebber ontving 
als extraatje een bijgeplak
te schaatser uit Niger (in 
dat land schaatsen ze niet, 
maar ze geven toch zegels 
uit met schaatsers). 
Het verhaal gaat verder. 
Eens kreeg ze een postze
gel in handen met iemand 
erop waarop ze vroeger 
verliefd was geweest. Ze 
wilde de man een kaartje 
sturen met daarop zijn 
eigen postzegel en haar 
persoonlijke postzegel die 
ze pas had laten maken. 
In het midden zou ze 
dan een roosje uit IJsland 
plakken uit het pakketje 
bloemen dat ze nog had 
liggen. Maar zou ze dat 
durven ? Ze vond nog een 
ansichtkaart die hij haar 
vroeger had gestuurd. De 
postzegel had hij wel heel 
slordig opgeplakt een 
cijferzegel van 8 cent zo 
scheef bevestigd dat hij 
wel op één punt leek te 
balanceren. Slordig van 
hem, vond ze en ook 
raadselachtig want naast 
de scheve zegel stond in 
potloodletters gekrabbeld 

PZLTLI Vroeger had ze 
dat niet begrepen, maar ik 
denk dat ze af en toe keek 
naarGMNLofGTSTop 
de televisie. 
Ze herinnert zich de an
sichtkaartenverzameling 
van haar overleden vader 
en na even zoeken vindt 
ze de kaart waaraan ze 
plotseling moest denken. 
POSTZEGELTAAL stond 
erop en een aantal postze
gels die in allerlei standen 
waren opgeplakt. In de 
tijd van die prentbriefkaart 
was het een poosje een 
rage om aan je geliefde 
te laten weten hoeveel je 
van haar hield door de 
postzegel op een bepaalde 
manier op te plakken. Op 
de ansichtkaart stond dat 
een scheef geplakte zegel 
die op zijn punt stond 
betekende : Wacht op mij. 
Nu besloot zij onmiddel

een oude schoenendoos 
had zitten. Ik zocht ze op 
en laat er een paar aan 
je zien en vertel er nog 
wat over. In het verleden 
bestond er een belangrijk 
verschil in portokosten tus
sen een ansichtkaart met 
tekst (werd beschouwd 
als bnefkaart) en een 
ansichtkaart met alleen de 
adressen van ontvanger en 
verzender. Grappenmakers 
verzonnen toen de post
zegeltaal. De stand van 
de opgeplakte postzegel 
was dan een aanduiding 
van wat men eigenlijk had 
willen schrijven. Zo kon je 
voor een koopje je liefde 
verklaren aan je vriendin. 
Vooral militairen, die toch 
al over weinig geld beschik
ten, maakten gebruik van 
deze taal. 

64 mogelijkheden 

/Kifl ,kV^. 

lijk de kaart aan haar oude 
vlam te verzenden met de 
postzegels in haar eigen 
postzegeltaal. 
Een leuk verhaal van Tim 
Krabbé vind je niet? 

Uit de oude schoenen
doos 
Toen ik het las moest ik 
plotseling denken aan een 
stelletje kaarten met deze 
postzegeltaal die ik nog in 

m 
P O S T Z E G E L T A A L 

I.Schnlfdaddtik! 
2. ik verlang uw vnendxJtdp 1 
3 Wee»Qelukkigentev>edcn< 

5 Bhrf uw trouwt 

6. Ik denk dan U! 
7. Vetacetmiiniet! 
b. SlechiMj beheert 
9 BcminftTpmii? 

l a V o ^ r a M d e U « 

Omstreeks 1900 is er een 
compleet boekje geschre
ven over de postzegeltaal. 
De schrijver stelt vast dat 
er acht plaatsen zijn om 

kopstaand of liggend acht 
verschillende standen kan 
innemen. In totaal zijn er 
dan 8x8=64 mogelijkheden. 

Niet erg romantisch. 
Andere mooie uitspraken 
op de kaarten zijn: Houd 
je taai. Blijf mij trouw. 

LE LANOAGB DES T IMBRES 
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Bemint gij mij? 
Toch is er verschil in de 
vertaling van de post
zegelstand op de acht 
kaarten uit mijn verzame
ling. Als ik de stand neem, 
zoals die voorkomt op 
het prestigeboekje van 
Tim Krabbé kom ik tot de 
volgende ontboezemin
gen: Denkt gij aan mij? 
Vaartwei. Altijd de Uwe. 
Bemint gi) mij? Mijn hart 
behoort jou. Ik denk aan 
je. Tot ziens. 
Je ziet dat het taalgebruik 
nogal ouderwets is, maar 
het is ook allemaal van 
lang geleden 

een postzegel te plakken : 
drie boven, drie onder, twee 
links en twee rechts. 
Verder kun )e de postzegel 
steeds i/8 slag draaien, 
zodat dierecht, schuin. 

Uit dit vergelijkend 
warenonderzoek blijkt dat 
je echt wel een postzegel
taalwoordenboek nodig 
hebt om te vertellen hoe 
verliefd je wel of niet bent. 

Maak mij gelukkig. Slechts 
u behoort mijn hart! Het 
is uit. Jij wordt mijn vrouw. 
Mijn hart is vrij. Ik heb ver

driet om uwe afwezigheid. 

Een gedicht 
Ook staan er soms 
gedichtjes op de kaarten, 
zoals: 
Weet men het zegel goed op te 
kleven 
Men zegt hienvede wat men 

bedoelt 

Kan de ontvanger veel vreugde 

geven. 
En wat men voor elkaar gevoelt 

Internationaal 
Deze postzegeltaal werd 
niet alleen geschreven in 
het Nederlands. Ik ken 
ook kaarten uit België, 
Frankrijk en Duitsland, 
dus we kunnen spreken 
overeen internationale 
postzegeltaal. 
In het Frans hebben ze het 
over Le Langage des Tim
bres in het Duits heet het 
Die Briefmarkensprache. 

Dit was het verhaal over 
de postzegeltaal, een on
bekend gebied in de niet 
zo romantische wereld der 
filatelie, maar je ziet: het 
kan anders! 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM 
WAT VERZAMEL )E EIGENLIJK? 
Jeugdleider Toon van de StampKids Club heeft zijn 
leden (het zijn er inmiddels 750!) gevraagd wat ze ver
zamelen. We hebben weer twee reacties uitgekozen: 

Hoi allemaal. Ik verzamel 
sport postzegels. Ik ben 
begonnen met postzegels 
te verzamelen toen ik 9 

was en ik ga er nog altijd 
voor. Waarom ik sport 
postzegels verzamel? Ik 
vind sport gewoon super, 
vooral het wielrennen ik 
ben een hevige fan van 
Tom Boonen en in het 
veldrijden Sven Nys. En in 
het tennis is de beste van 
de wereld Kim Clijsters. 
Dit is mijn thema, tot 
ziens. Thomas Flamand 

Mijn naam is Sylvia, 
ik ben 10 jaar ik woon 
in Culemborg. Het 
thema dat ik spaar is 
Nederland. Dieren vind 
ik echter ook heel leuk 
om te zien. Ik verzamel 
postzegels, omdat ik 
eerst niet wist wat ik 
moest verzamelen. Ik 
dacht aan oude muntjes 
maar nee, dat leek mij 
moeilijk om aan te 
komen. Ik dacht toen 
aan postzegels en dat 
mocht ook van mijn 
ouders. En toen bedacht 
ik dat mijn oma en 
mijn vriendin het ook 
spaarden en heb ik mijn 
oma gebeld om het te 
zeggen. En nu heb ik er 
al een hele boel, ik schat 
een stuk of 300 postze
gels. Groetjes Sylvia 
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Leuk, datjuUU- een, stukje- kehbetvaesckrevtHi Een, PMT-

cUakeldje- U noArjuüie' omierwta. Sport etv dUretv ziJH/ 

theuia/s die, vtel Lezers utui' De- Posthoorn, ook uerzMtce,-

lnv&ivnietiiUeetvzJj. TPQ f ost weet dat ook. VoMrom, 

kMm,iPU*v er zegels ttut uoeibaUers uit etvuerscJujni er op-

4 oktober een, serie- wiet bedreigde, dieren. Veel pleader m£t 

LrerzAnteleKfEe-tvfilAtelistiscke-aroeten, men, 

Jeffrey Croeneveld 

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

WASHINGTON 2006 

«ASI1I\(,I(),\2( 

In Washington werd een 
wereldtentoonstelling 
gehouden. Er waren drie 
jonge deelnemers uit 
Nederland. Zij scoorden 
enorm goed. Sebastiaan 
Breukel, Olga Husson en 
Patrick Peschke kregen 
ieder 80 punten (Vermeil) 
voor hun verzameling. 
Een mooi resultaat, 
waarmee we ze van harte 
feliciteren! 
• • • • • • • • • • • • 

BELCICA'06 WERELD
KAMPIOENSCHAP 
JEUCDFIUTELIE 

16-20 NOVEMBER 2006 
BRUSSEL 

f JULI/AUCUSTUS 
2006 
Vanwege de zo
mermaanden mag 

iedereen meedoen aan onze 
puzzel We hebben ook een 
speciale zomerprijs, namelijk 
een verrassingspakket van joh. 
Enschedé, de postzegeldrukker 
uit Haarlem. Er is één voor
waarde voor het versturen van 
je antwoord mag je alleen maar 
gelegenheidspostzegels met 
een euro waarde gebruiken en 
geen basispostzegel De vra
gen zijn te beantwoorden met 
behulp van deze Posthoorn. 
Stuur je antwoorden voor 
1 oktober naar de redactie van De 
Posthoorn, De Goedemeent i, 
1447 PT Purmerend Hier 
komen de vragen-

1. Wat IS het thema van de Dag 
van de Jeugdfilatelie 2007-* 
2. Sinds welk jaar is de blauwe 
vlag met de 12 gele sterren 
de vlag van wat we nu de EU 
noemen? 
3. Welke koningin is dit jaar 80 
geworden? 
4. Waardoor kreeg Willeke 
natte voeten? 
5. Hoe heten de nieuwe 
Nederlandse groot formaat 
postzegelboekjes? 

'AG VAN DE 
DFILATELIE2007 

fERDAC 28 APRIL 
ELSDIJK/MIDDEL-

HARNIS 
EMA WATER 

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: 

Wat is de juiste titel voor mijn verzameling ? 
De naam die je aan je verzameling hebt gegeven, 
noemen we de titel. Over het algemeen is het niet zo 
moeilijk om een titel voor je verzameling te bedenken. 
Als je een inzending over paarden hebt gemaakt, kan 
de titel gewoon zijn: "Het Paard". Dat is een heel 
algemene titel. Toch mag je zo'n algemene titel alleen 

ABC 

gebruiken als je verzameling ook echt over het paard 
in het algemeen gaat. Als uit je plan blijkt dat de ver
zameling eigenlijk over paardensport gaat, dan is de 
titel "Het Paard" te ruim. Deze titel belooft namelijk 
veel meer dan alleen paardensport. Als je het alleen 
over paardensport wilt hebben, neem als titel dan 
ook "Paardensport". 

Een titel kan ook te beperkt 
zijn. Iemand wilde een verza
meling opzetten over zwem-

Imen en had al een mooie titel 
bedacht: "Zwemmen, een 
prachtige watersport". Maar 
ial doende raakte de verza

melaar zo in de ban van het 
water en de watersport dat 
in het plan hoofdstukken 
ontstonden als zeilen en 
roeien. Afgezien van het 
feit dat het verstandig is 

om wel te kunnen zwemmen als je die spor
ten beoefent, hebben die niets met zwemmen te ma
ken. Wil je het over watersport in zijn algemeenheid 
hebben, dan is daar niets op tegen, maar verander 
dan wel de titel, niet "Zwemmen" maar "Watersport". 
(Uit ABC van het Postzegels Verzamelen deel 2, biz. 15) 

6. Wat haalde Daan uit de oude schoenendoos? 
7. Wie maakten m 1903 een eerste vlucht met een gemotoriseerd 
vliegtuig? 
8. Hoe heet het wereldkampioenschap jeugdfilatelie dat dit jaar m 
België wordt gehouden^ 

OPLOSSING PUZZEL FEBRUARI 
De j'uiste antwoorden van onze februari puzzel zi jn: 
1401,1555,171T. Na loting gaat een Mooi Nederland-velletje naar. 
F. de Graaf (Den Haag) Hartelijk gefeliciteerd! 



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

DANK! 

Aan het begin van een 
nieuw seizoen wil ik alle 
verzamelaars bedanken 
die bijdragen leveren aan 
deze rubriek. Daarbij 
noem ik speciaal J. Dies-
veld, K.P. van Iiijsden, 
B. Hellebrekers, H.C. Dut-
ting,].Kovacs, R. Meijer, 
J. Rutten,K. Schraer,]. 
TSchroots en N. Wlodinetz. 

NEDERLAND 

Ebay-enveloppen 
Na de PrcPaid Pakketdozen 
met opgedrukte pakketze
gel die uitgegeven werden 
in de zomer van 2005, is 
in juni 2006 een nieuw 
postwaardestuk versche
nen dat op dezelfde ge
bruikersgroep mikt. Het 
gaat om een voorgefran
keerde kartonnen envelop 
die alleen verkrijgbaar is 
via internet. De envelop 
is ongeveer 25 x 35 cm 
groot en is volgens de 
opgedrukte tekst geschikt 
voor zendingen tot 500 
gram, met een maximale 
dikte van 3,2 cm. 
De envelop heeft een witte 
ondergrond met rode 
bedrukking. Opvallend 
is het ontbreken van 
een zegelbeeld of'Port 

Betaald'-kenmerk, dat 
men zou verwachten in 
de rechterbovenhoek. De 
envelop is voorzien van 
een gedrukt adresblok 
met vijf adresregels: 
twee voor de naam, twee 
voor het adres en een 
voor de plaatsnaam van 
de geadresseerde. De 
laatste adresregel wordt 
voorafgegaan door een 
postcodekader. Onder 
het adresblok staan de 
beeldmerken afgedrukt 
van Ebay.nl, Koninklijke 
TPGPost en Marktplaats, 
nl. Aan de linkerzijde van 
de envelop is een rode 
rechthoek afgedrukt, 
met daarin uitgespaard 
een afzendergedeelte van 
vier regels, het maximale 
gewicht en de maximale 
dikte van de zending en 
de tekst 'Pre Paid / Enve
lop'. 
Er zijn nog twee zaken 
die me opvielen aan deze 
envelop: 
- dat dit nieuwe post
waardestuk uitsluitend 
bestemd is voor binnen
lands gebruik, is nergens 
uit af te leiden; 
- op de gebruikte exem
plaren die ik gezien heb, 
is geen enkel verzend-
kenmerk (stempel, PRIC 
o.i.d.) aangebracht; dat 
biedt kwaadwillenden de 

mogelijkheid tot herge
bruik. 
De 'Pre Paid Envelop' kost 
34.25 euro per 10 stuks 
en is te bestellen via de 
Ebay-winkel van TPGPost. 
Wanneer men het tarief 
van 2.25 euro voor een 
zending tot 500 gram van 
de verkoopprijs aftrekt, 
komt de prijs per envelop 
op 1.18 euro. 

Particulier postwaarde
stuk 'Vriendin' 
Tot mijn niet geringe 
verbazing kreeg ik in 
juni een tip dat bij het 
tijdschrift 'Vriendin' een 
voorgefrankeerde envelop 
was verstrekt. In het kader 
van een promotiecam
pagne kregen abonnees 
een extra exemplaar van 
het tijdschrift, met daarbij 
een envelop die bedoeld 
was om dat exemplaar 
door te sturen naar een 
vriendin. De envelop is 
24 bij 34 cm groot en is 
voorzien van een zegel
beeld van 1.56 euro in de 
uitvoering 'Tien voor uw 
brief' van Fred Inklaar. 
Dat zegelbeeld kennen 
we onder meer van de 
huidige briefkaart, maar 
de waardeaanduiding is 
anders en het jaartal is 
gewijzigd in '2006'. Ik 
heb nog geen exemplaar 
van dit nieuwe postwaar
destuk onder ogen gehad 
(alleen een scan), maar 
zodra er meer bekend is 
breng ik u op de hoogte. 
Gaat u ondertussen zelf 
op zoek naar gebruikte en 
ongebruikte exemplaren, 
want ze lijken zeldzaam 
te zijn. 

BELGIË 

Robland en andere gratis 
postwaardestukken 
De Belgische televisie
persoonlijkheid Rob 
Vanoudenhoven heeft in 
het voorjaar van 2006 zijn 
eigen 'land' opgericht. 
In een serie van acht 
uitzendingen voor de 
zender VTM ontwikkelde 
hij zijn nieuwe staat, 
inclusief volkslied en alles 
wat er verder bij hoort. 
Via Robs website konden 
belangstellenden zich 
aanmelden als inwoner 
van 'Robland'. De eerste 
van deze 'Robianen' 
ontvingen onder meer een 
'paspoort' en een speciale 
briefkaart. De Belgische 

Post heeft deze briefkaart 
ook verspreid onder de 
abonnees op Belgische 
postwaardestukken. Bij 
de zending van juni 2006 
trof men hem zonder 
kosten aan, evenals een 
vensterenvelop uit 'Rob
land'. Beide stukken zijn 
voorgefrankeerd met een 

gedrukte priorzege met 
tab. De tabs bevatten elk 
een portret van 'koning 
Rob r . 

De Post had nog meer 
verrassingen bij de 
zending gevoegd: een 
set van drie voorgefran
keerde prentbriefkaarten 

http://Ebay.nl


'With Love...' met op de 
beeldzijde telkens een an
dere voorstelling en op de 
adreszijde een gedrukte 
vogeltjeszegel 'Kluut' van 
46 eurocent met daaron
der de tekst 'Nationale 
Non PRIOR zending'in 
het Nederlands en het 
Frans. In de linkerbe
nedenhoek vindt men 
reclame voor Bahlsen-
koekjes en de tekst 'Zeg 
het met een kaartje'. 

Als laatste ontving ik 
nog een kaart met delfde 
wijze van voorfranke
ring, met als onderwerp 
'Speelstad Mechelen'. De 
beeldzijde van de kaart en 
de illustratie links op de 
adreszijde zijn ontworpen 
door Studio Max. 

Special Olympics 
Op 15 mei verscheen een 
serie van drie brieficaarten 
(genummerd 2006 ibis 
a/c) met als onderwerp de 
Special Olympics. De brief
kaarten zijn voorzien van 
het prior-zegelbeeld 'ko
ning Albert II' en hebben 
elk een afbeelding van een 
sporter. Afgebeeld zijn 
respectievelijk Adetiek, 
Turnen en Hockey. De 
kaarten zijn voor zien van 
het logo 'Special Olym
pics Belgium' en kosten 
0.52 euro per stuk. 

Vroeger en Nu 
In de populaire brief
kaartenserie 'Vroeger en 
Nu' zijn op 6 juni 2006 
weer tien nieuwe kaarten 
verschenen. De lay-out 
is gelijk aan die van de 
vorige reeksen. De oude 
en nieuwe stadsgezichten 
zijn deze keer onüeend 
aan de volgende plaats
ten: Dessel, Enghien, 
Esneux, Florenville, Her-
zele, Lissewege, Quenast, 
Wiere, Wijchmaal en 
Zichem. De kaarten zijn 
genummerd 2a 2006 t/m 
2j 2006 en worden los 
verkocht voor 0.52 euro 
per stuk. 

Voorgefrankeerde 
enveloppen 
De voorgefrankeerde 
envelop is in veel landen 
een succes. Zo ook in 
België, waar weer een 
nieuw type is verschenen. 
Het is een envelop van 
II.4 X 22.8 cm, voorzien 
van het prior-zegelbeeld 
'Europese Unie' zonder 
waardeaanduiding. De 
envelop is bestemd voor 
binnenlandse prior-zen
dingen t/m 50 gram en 
kost 0.70 euro per stuk. 
Er is een versie mét en een 
versie zonder venster. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Canada Post heeft voor een 
nieuwe serie briefkaarten 
een onderwerp gevonden 
dat bij mijn weten nog 
nooit op postwaarde-
stukken behandeld is: 
lokeenden. In een land 
waar de jacht wat meer 
geaccepteerd is dan hier, 
zullen deze kaarten vast 
in de smaak vallen. Het 
gaat om vier voorgefran
keerde prentbriefkaarten, 
elk met de afbeelding 
van een lokeend met 
enkele echte eenden 
op de achtergrond. De 
kaarten kosten $ 1.69 per 
stuk en zijn geldig voor 
verzending naar alle be
stemmingen ter wereld. 
Uitgifi:edatum 2 augustus 
2006. 

Vier Hollywood-acteurs 
van Canadese afkomst 
worden geëerd op een 
serie voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten die 
uitgegeven werd op 26 
mei 2006. Afgebeeld 
zijn John Candy, Mary 
Pickford, Lome Greene 
en Fay Wray. 

Duitsland 
Het zegelbeeld 55 euro
cent "50 jaar Verdragen 
van Parijs' is gebruikt 
op een C6-envelop ter 
gelegenheid van de post-

zegelbeurs in Koblenz (i 
en 2 april 2006). Links op 
de envelop staan een oude 
ansichtkaart van het Palais 
des Nations in Geneve en 
een Zwitserse zegel met 
hetzelfde gebouw. Uitge
geven 30 maart 2006. 

Nieuwe postwaardestuk-
ken met zegelbeelden 
uit de reeks permanente 
zegels 'Bloemen': 
145 eurocent 'Zwaardle
lie' op een mailing van 
Deutsche Post Philatelie met 
typografische vooraf-
stempeling 00.00.06-18, 
formaat C5. 

Het zegelbeeld 145-̂ 55 c. 
'WK Voetbal' is gebruikt 
op diverse mailings van 
Deutsche Post Philatelie met 
typografische vooraf-
stempelingen in mei 
en juni. Het zegelbeeld 
55+55 c. 'WK Voetbal' is 
gebruikt op een mailing 
van Deutsche Post Philatelie 
met typografische voor-
afstempeling -12-6.06-18, 
formaat DL. 

Op 8 juni 2006 verscheen 
een PlusBrief-envelop ter 
herdenking van Felix Graf 
von Luckner (1881-1966). 
Deze kapitein van de 
Seeadler doorbrak met zijn 
schip de Engelse blok
kade tijdens de Eerste We
reldoorlog. Op de envelop 
zijn zowel de kapitein 

als zijn schip afgebeeld; 
voor het zegelbeeld koos 
men 55+25C. 'Zeilschip 
Passat' uit de serie 'Voor 
de Jeugd'. 

Macedonië 
Drie briefl<aarten uit 2005 
die ik niet eerder meldde: 
60 jaar einde Tweede 
Wereldoorlog. Zegelbeeld 
12 d. 'Oorlog', illustratie 
vlag met jaartallen en 
verklarende tekst (mei 
2005). 
50 jaar UEFA. Zegelbeeld 
12 d. voetbal die zich door 
het heelal beweegt, illu
stratie beeldmerk 'UEFA 
50 years'. 
IOC jaar Macedonische 
film. Voorgefrankeerde 
prentbriefkaart met ze
gelbeeld 12 d. gestileerde 
filmcamera; beeldzijde 
poster van het 26e Inter
nationale Filmcamerafes
tival 'Gebroeders Manaki' 
20-25 september 2005 in 
Bilola. 

Portugal 
Op 25 maart 2006 ver
scheen een binnenland
briefkaart ter gelegenheid 
van het 700-jarig bestaan 
van het kasteel Évora 
Monte. Zegelbeeld en 
illustratie tonen een foto 
van het kasteel. Naast het 
zegelbeeld de tekst 'Port 
betaald' in Portugees en 
Engels, met daaronder 
in het Portugees 'Geldig 

voor Portugal'. Oplage 
20.000 stuks. 

Roemenië 
Enveloppen Jormaat C6: 
02/2006 Wolfgang Ama-
deus Mozart 1756-1791; 
zegelbeeld 50 b. portret, 
afbeelding Mozart als 
kind aan de piano. 
047/2006 t/m 049/2006 
drie kaarten uit een 
grotere reeks die is gewijd 
aan de vluchten met de 
toestellen VUL^ I en VUIA 
II in 1906. In zegelbeeld 
(50 b.) van de enveloppen 
ziet men een van de toe
stellen; op de linkerzijde 
staat telkens een andere 
oude foto. 
051/2006 Schaakwedstrijd 
tussen Wereldkampioen 
Veselin Topalov en Eu
ropees kampioen Dieter 
Nisipeanu, Boekarest, 6-9 
april 2006. 
052/2006 Schaakolympi-
ade Turijn, 20 mei-4 juni 
2006. 
053/2006 Pasen; zegel
beeld 50 b. en illustratie: 
twee verschillende mid
deleeuwse weergaven van 
Christus' Verrijzenis. 

Enueloppen Jormaat DL; 
017/2006 en 019/2006, 
twee enveloppen uit een 
grotere serie over de 
geschiedenis van de wal
visvaart. De zegelbeelden 
(50 b.) tonen producten 
die gemaakt zijn van 
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gevangen walvissen (ba
leinen, zeep). 

San Marino 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten voor 
priority-verzending naar 
het buitenland: 
Tentoonstelling over 
de renaissanceschilder 
Gentile da Fabriano, 20 
april-23 juli 2006 in Fabri
ano. Op de beeldzijde 
staat een afbeelding van 
het schilderij 'Madonna 
del Bon Gesü' (ca. 1390); 
het zegelbeeld (0.62 euro) 
toont een detail uit het 
schilderij. 
Nationale Bergbeklim
merbijeenkomst in 
Asagio, met in het 
zegelbeeld (0.62 euro) 
en op de beeldzijde een 
berglandschap met een 
monument. 

Slowakije 
De buitenlandkaart met 
zegelbeeld 9 Sk. Schenk
kan (verkoopprijs 12 Sk.) 
is verschenen met de 
volgende bijdrukken: 
120 CDV118/05 Postze
geltentoonstelling BRNO 
2005,10-15 ™si 2005. 
121 CDV 118/05 Postze
geltentoonstelling Nordm 
2005 in Götenburg, 26-29 
mei 2005; illustratie twee 
standbeelden in Göten
burg. 
122 CDV 118/05 Postze
geltentoonstelling Riccione 
2005, 26-28 augustus 
2005; illustratie EU-vlag 
en strand. 
123 CDV 118/05 Spoor
weg aan de zwarte Hron, 
Cierny Balog 24-9-2005; 
illustratie stoomlocomo
tiefbij stationsgebouw. 
124 CDV 118/05 i°° jaar 
Museum van Zahori in 
Skalici (16 september 
2005). 
125 CDV 118/05 Mooiste 
postzegel van het jaar 
2004; afbeelding postze
gel 'Vlot op de Dunajec' (7 
oktober 2005). 
126 CDV 118/05 Postze-
gelbeurs Smdeljinaen (28 
oktober 2005). 
129 CDV 118/05 Dag van 
de Slowaakse Postzegel 
en Filatelie; afbeelding 
zeilschip met postzegels 
als zeilen (18 december 
2005). 

De brieflcaart met ze
gelbeeld 8 Sk. Slowaaks 
Olympisch Comité (ver
koopprijs II Sk.) is ver
schenen met de volgende 
bijdrukken: 
127 CDV 107/05 Finale 
Davis Cup Slowakije-Kro-
atiê 2-4 december 2005, 
Bratislava; afbeelding 
twee tennissers met elk de 

vlag van hun land op het 
gezicht geschminkt 
128 CDV 107/05 Chompions 
league 2005; afbeelding 
embleem van voetbalclub 
FC Artmedia Bratislava 
en lijst met deelnemende 
clubteams. 

Briefkaart 130 CDV 
078/06 werd uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
postzegelbeurs in Essen, 
4-6 mei 2006. Zegelbeeld 
10 Sk. Schip op een rivier 
en kasteel op heuveltop. 

De Slowaakse briefkaar
ten met bijdruk worden 
genummerd volgens dit 
systeem: volgnummer, 
'CDV', volgnummer van 
de originele kaart, jaartal. 
De laatstgenoemde kaart 
is dus kaart nummer 130, 
verschenen in 2006, geba
seerd op briefkaartnum-
mer 78. 

De envelop met zegel
beeld 9 Sk. Lindeblad 
(verkoopprijs 12 Sk.) is 
uitgebracht met de vol
gende bijdrukken: 
100 jaar bandenfabriek 
Matador; illustratie twee 
paarden die door een 
band rennen (7 septem
ber 2005). 
Dag van de Open Deur 
van de Oostenrijkse 
filatehsten. Wenen 5-11-
2005; afbeelding dansers, 
vioolspeler (Strauss?). 

750 jaar Mesta Senica; af
beelding gebouw (2006). 

Thailand 
Een brieflcaart met ze
gelbeeld 2 baht 'Voetbal' 
werd afgelopen zomer in 
Thailand gebruikt voor 
een loterij. De kaart werd 
verkocht in sets van 10 
stuks, die voorgeadres
seerd waren door middel 
van een handstempel. 
Op de kaart diende men 
het land in te vullen 
waarvan men dacht dat 
het wereldkampioen zou 
worden. Voor de goede 
inzendingen waren er 
enkele miljoenen baht te 
winnen. Mijn (Nederland
se) correspondent heeft 
enkele gokjes gewaagd; 
met zijn inzending voor 
Oranje had hij in elk geval 
geen succes. Wel was hij 
zo attent een ongebruikt 
exemplaar te bewaren. 

Tsjechië 
Van de briefkaarten 
met zegelbeeld 7.50 kr 
Cijfer blauw en 9 kr Cijfer 
groen zijn nieuwe versies 
verschenen. De regel met 
microschrift boven de 
eerste adresregel bevat nu 
het jaartal 2006 in plaats 
van 2005. 

Brieflcaart 7.50 kr Cijfer 
blauw met de volgende 
bijdrukken: 
50 jaar stad Havirov (9 

november 2005). 
Franticek Josef Ritter 
Gerstner (1756-1832), de 
bouwer van de paarden-
spoorlijn tussen Budwies 
en Linz (22 maart 2006). 

Briefkaart 9 kr Cijfer 
groen met de volgende 
bijdruk: 
Postzegelbeurs Sindelfin-
gen (28 oktober 2005). 

Briefkaart 10 kr Cijfer 
rood met de volgende 
bijdrukken: 
Postzegelbeurs München 
(2 maart 2006) 
Postzegelbeurs Essen (4 
mei 2006) 

Nieuwe briefkaarten met 
bijzonder zegelbeeld, ver
schenen op 14 juni 2006: 
30 jaar Postmuseum in 
Vyssi Brod. Zegelbeeld 
7.50 k het museumge
bouw, een voormalig 
Cisterciënzer klooster. Af
beelding links: verschil
lende voorwerpen uit de 
collectie van het museum. 
De kaart is bestemd 
voor binnenlandse en 
buitenlandse verzending 
en kost 12.50 k. 
3e nationale postzegel
tentoonstelling Euregis 
Egrensis in Karlovy 
Vary. Zegelbeeld 7.50 k 
postzegels, pincet en loep 
plus te tekst 'Filatelie'. 
Links op de kaart een foto 
van het hotel waarin de 

tentoonstelling gehouden 
wordt met het embleem 
van de tentoonstelling. 
De kaart is bestemd 
voor binnenlandse en 
buitenlandse verzending 
en kost 12.50 k. 
Wereldkampioenschap 
Waterslalom dat van 2-6 
augustus gehouden wordt 
in Praag-Troja. Zegelbeeld 
10 k en illustratie: twee 
verschillende afbeel
dingen van kanoërs die 
uitkomen in de klasse 
C2. De kaart is bestemd 
voor binnenlandse en 
buitenlandse verzending 
en kost 15 k. Het is mij 
niet duidelij k waarom 
deze kaart een andere 
nominale waarde en 
verkoopprijs heeft dan de 
andere twee kaarten. 

Wit-Rusland (Belarus) 
Op 12 maart 1981 reisden 
de kosmonauten Wladi
mir Kovaljonok en Viktor 
Sanivich met de Soljoez T4 
naar het ruimtestation 
Saljort-6. Sanivich was de 
honderdste ruimtevaarder 
ter wereld. Na 25 jaar 
wordt de reis van beide 
kosmonauten herdacht 
met een briefkaart met 
waardeaanduiding 'B'. 
Het zegelbeeld toont het 
ruimtestation, links op 
de kaart staan de beide 
kosmonauten met op de 
achtergrond de lancering 
van hun ruimteschip. 
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KLM 

De KLM vloog op 26 
maart naar Billund met 
een Fokker-70. Helaas 
zijn de enveloppen van 
de heenvlucht nog steeds 
niet terug. TPGPost heeft 
meegedeeld dat men het 
pakket in Billund heeft 
ontvangen; we moeten 
maar afwachten. Billund-
Amsterdam is wel terug 
[i], dankzij de medewer
king van een advocaat in 
Denemarken van onze 
bevriende SAS-club. 
Zoals eerder werd gemeld 

werkt KLM samen met 
China Southern. Op 28 
mei jl. werd voor het eerst 
gevlogen tusuen Amster
dam en Chengdu [2]. 

LUFTHANSA 

Ik meld een aantal re
cente Lujthansfl-vluchten: 
Frankfurt-Astana (27 
maart [3]), Frankfiirt-
Westerland (8 april [4]), 
Hamburg-Westerland (13 
april), Frankfurt-Bahrain 
(2 mei [5], 's nachts 
Bahrain-Abu Dhabi en de 
volgende dag Bahrain-

Frankfurt) en Kiel-Mun-
chen (eveneens 2 mei). 
Op 21 mei was er een 
herdenkingvlucht van 
Berlijn-Schonefeld naar 
Keulen/Bonn [6]. 
Verder werden speciale 
stempels gebruikt ter 
gelegenheid van het WK 
Voetbal (openingswed
strijd, c.q. finaleduel [7]). 

ZEPPELIN 

Op 24 april jl. zou er een 
Zeppelinvaart zijn van 
Halle naar Neurenberg. 
De router werd echter 

veranderd in Berlijn-Mün-
chen[8]. 

ZWITSERSE VLUCHTEN 

Op 30 oktober 2005 was 
er een eerste vlucht van 
Frankfurt naar Zürich 
(lufihansajSwxss), naar 
aanleidingvan de codesha-
riTifl van beide Luchtvaart
maatschappijen [g]. 
Easijet Zwitserland neemt 
post mee! Eerst was er 
Dortmund-Genève en 
daarna Genève-Bourne-
mouth (beide op 15 de
cember jl. [10]). Erwerd 

ook UNO-post vervoerd. 
Op 12 april van dit jaar 
vloog Hebetic.com van 
Zurich naar Pisa met 
een Fokker-ioo; er was 
Liechtenstemse post aan 
boord [11]. 

EUROWINGS 

Vorige keer schreef ik 
over de vlucht Osnabrück-
Amsterdam en vermeldde 
daarbij de maatschappij 
Eurow\ngs. Dat klopte niet: 
het ging om European Air 
Express. Er werd gevlogen 
met een ATR-42-300. 

mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL
http://Hebetic.com


DE AFSCHEIDSSERIE 
VAN DANZIG VAN 1939 

Danziger postwaarden uit de laatste maanden van 'ig^Q 
DOOR A. HULKENBERG, BUNSCHOTEN (L ID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE) 

I.SAMIKVAniNG 

De afscheidsserie van Danzig 
(Michel Deutsches Reich 716-729 
en Ganzsachen Deutsches Reich 
P283-84) is een serie postwaar
den van Danzig met de opdruk 
Deutsches Reich en een waarde
aanduiding in Reichspfennig en 
Reichsmark. Hoe de serie tot 
stand gekomen is, is niet meer 
te achterhalen daar de Danziger 
postarchieven sinds het eind van 
de vijandelijkheden eind maart 
1945 verdwenen zijn. Dit artikel 
heeft tot doel de toenmalige 
gebeurtenissen te reconstrueren 
aan de hand van literatuurbij-
dragen over dit onderwerp. Het 
zal ingaan op de discussie over 
de catalogisering van de uitgifte 
bij Danzig of bij net Duitse Rijk. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
de invoering van de Duitse post
waarden in het gebied van de 
voormalige Freie Stadt Danzig. 

2. HOE HETTOT EEN 
AFSCHEIDSSERIE KWAM 

De eerste schoten van de 
Tweede Wereldoorlog werden 
op 1 september 1939 in Danzig 
afgevuurd. Diezelfde dag nog 
werd de Freie Stadt Danzig 
bij het Duitse Rijk ingelijfd. 
Ondanks deze inlijving bleven de 
Danzigers in eerste instantie een 
buitenoeentje binnen het Duitse 
Rijk. Zo stond in het Wiederverei
nigungsgesetz 13 van 1 september 
(ajbeeldine 1) dat met uitzonde
ring van oe Danziger grondwet 
al het ander geldende recht tot 1 
januari 1940 van kracht bleef 
Op 1 oktober voerde men hier 
de postale tarieven van het 
Duitse Rijk in en daarmee ook 
de Reichsmark. Door deze invoe
ring waren vanaf die datum dus 
postwaarden in Reichsmarken 
nodig. 

3. GELDIGHEID EN GEBRUIK 
VAN DE POSTWAARDEN VAN DE 
OUDE FREIE STADT DANZIG 

Na de inlijving bleven de 
postwaarden van de Freie Stadt 
Danzig gedurende de maand 
september geldig. Het was niet 
toegestaan om mengfrankerin-
gen met zegels uit het Duitse 
rijk te maken. De postwaarden 
van het Derde Rijk waren per 1 

Was de laatste serie postwaarden die de Freie Stadt 

Donzig uitbracht inderdaad een serie van Donzig? Of 

behoort deze reeks te worden ondergebracht bij het 

verzamelgebied Duitsland? Op die vraag goot de auteur 

van de nu volgende bijdrage uitvoerig in. 

Der Keidistag hat einstimmig dM folgende OesetE besohloseen, das hiermit 
verkündet wird: 

9t 
Das vom Staatsoberhaupt der Freien Stadt Danzig erlassene StaAtegnmd-

geeetE übcff die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich wird 
hiermit Reicb^esets. Es hat folgenden Wortlaut: 

M 
Die Staatsangehörigen der bisherigen Freien Stadt Danzig sind deutsche 

Staatsangehörige nach Maßgabe näherer Vorschriften. 

S3 
Im Gebiet der Frei«i Stadt DaAzig bleibt das bisher geltende Recht mit Aus

nahme der Verfassung der Freien Stadt Dansig bis auf «eiteiee in Kraft. 

I< 
In der bisherigen Freien Stadt Danzig tn t t am ersten Januar 1940 das ge

samte Beiohsrecht und preußische Landeereoht in Kraft. 
Der zustAndige Betchsminister kann im Einvernehmen mit dem Beichs-

minister des Innern bestimmen, daß Beichsrecht oder preußisohes Landesrecht 
in der bisherigen Freien Stadt Danzig nicht oder zu einem sp&teren Zeitpunkt 
oder mit besonderen Maßgaben in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf 
der Bekanntmachung im Beicbegesetzblatt. 

Bis zum 31. Dezember 1939 kann der Beichsminister des Innern im Einver
nehmen mit den zustandigen Beichsnunistem Beichsrecht uAd preußisches 
Zjandeerecht durch Verordnung emfiihren. 

SB 
Zentralstelle für die Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutachen Reich 

ist der Beichsminister des Innern. 
Der Beichsminister des Innern irird ermächtigt, die zur Durchführung und 

Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Bechte- und Verwaltungsvoischriften 
zu erlassen. 

S« 
Dieses Gesetz tritt am i. September 1939 in Kraft. 

Afbeeldm.g i. Tekst van het Wiederuercmigungsflcsetz' van i september 1939. 
Uit: Böttcher, 'Die Freie Stadt Danzy', 1995. 

september, ondanks het feit dat 
het gebied een deel van het Reich 
geworden was, hier niet geldig 
(zie hoofdstuk 5). 
Dit was geheel afwijkend van 
wat in de voormalige Duitse 
gebieden uit de Poolse corridor 
gebeurde. Hier zijn meteen de 
Duitse postwaarden geïntro
duceerd om het gebruik van de 
Poolse zegels tegen te gaan. Ook 
in het op 12 maart 1938 gean
nexeerde Oostenrijk ging men 
anders te werk. Hier bleven in 
eerste instantie de Oostenrijkse 
zegels in gebruik. Vanaf 4 april 
was er ook de langlopende 
Duitse Hindenburg-medaillon-
serie frankeergeldig, die men in 
mengfrankering met de oude 
Oostenrijkse zegels mocht 
gebruiken. Pas per 1 juni waren 
alleen de Duitse postwaarden 
geldig. 
in de voormalige Freie Stadt 
Danzig vormden de twee Duitse 
zegels ter gelegenheid van de 
terugkeer van Danzig in het 
Duitse Rijkeen uitzondering. 
Deze twee zegels met de tekst 
Danzig ist Deutsch waren per 18 
september ook hier verkrijgbaar. 
Hun frankeergeldigheid beperkte 
zich echter tot post die voor het 
Duitse Rijk bestemd was. Ook 
voor deze zegels gold dat men 
ze niet samen met Freie Stadt 
Danzig-zegels op een poststuk 
mocht gebruiken. Volgens 
Michaelis (zie literatuurlijst) 
was ook de bijzondere briefkaart 
Danzig ist Deutsch (P287) in de 
voormalige Freie Stadt Danzig 
verkrijgbaar. Het is de auteur niet 
gelukt om een sluitend bewijs 
niervoor te vinden. Volgens het 
Amtsblatt 107/1939 is de kaart 
op 27 oktober verschenen en 
was deze aan alle postkantoren 
verkrijgbaar. In tegenstelling 
tot de bovengenoemde zegels 
waarvan de Verfügung4^8/^^^iQ 
nadrukkelijk vermeldde dat de 
zegels ook in Danzig verkrijbaar 
werden gesteld, ontbreekt zo'n 
mededeling bij deze uitgifte. 
Doordat de hele september-

Ajbeeldmg 2. Brief uit Danzy naarZoppot 
en doorgestuurd naar Brunau, beide m de 
FSD, aanicomst op 27 septemlier 193g. 
De dienstzegel is noodaonkomststcmpel. 
De brief IS met 12 P ^ . uoor een interlokale 
bestemming gefi-ankeerd. Eigenlijk mocht 
deze zegel alleen op post naar Duitsland. 
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maand het Danziger postsy-
steem onveranderd bleef, was 
men een stuk duurder uit dan 
met het Duitse posttarlef. Een 
bnef naar Duitsland kostte sinds 
16 mei 1935 25 Guldenpfennig. 
Omgerekend naar Reichspfen
nig, bij een koers van ^ Gulden 
= 0.70 Reichsmark, bedroeg dat 
tarief 18 Reichspfennig. Dat was 
meer dan de 12 Pfennig die men 
in de rest van het Reich voor een 
interlokale brief betaalde. Brieven 
die met deze zegels waren ge
frankeerd, werden echter zonder 
problemen ook binnen het 
gebied van de Freie Stadt Danzig 
besteld (apeelding2). Hieruit 
zou men kunnen afleiden dat er 
tussen 18 september en 1 okto
ber binnen de Freie Stadt Danzig 
twee tarieven van kracht waren, 
afhankelijk van de gebruikte ze
gels! Kobold en Marx bevestigen 
dit in hun eigentijdse publicaties. 
Zij schreven dat het mogelijk 
was om volgens het Duitse 
tariefsysteem te frankeren, mits 
men de zegels Michel 714-15 ge
bruikte. Een en ander is echter in 
portotabellen of verordeningen 

niet terug te vinden. 
De geldigheid van de Danziger 
postwaarden eindigde per 30 
september 1939, met uitzonde
ring van de strafportzegels, die 
nog een maand langer in gebruik 
bleven [afbeelding],). De nomina
le waarde hiervan werd nu echter 
in Reichspfennig gerekend. Een 
uitzondering vormde de zegel 
met de opdruk 3 Culden (Michel 
P39). Vanwege de prominente 
aanwezigheid van het woord 
Gulden was deze zegel met 
meer bruikbaar Pas nadat ook 
de portozegels per 1 november 
buiten gebruik gesteld waren, 
ging men over op de strafportbe-
rekening van het Duitse Rijk. Dit 

Afbeelding 5. Locale brief uan Danzig 5 van 7 oktober 195g Voor een locale brief uias uolgens 
het Duitslandtaricfsinds 1 december 1933 een bedrag uan 8 Pfennig verschuldigd. 
De ontbrekende 2 Pfennig is naar het oude FSD-systeem met tweemaal het ontbrekende bedrag 
berekend en a^erond op 5 Pfennig Dit bedrag was het kleinste strajportobedrag dat men met 
portozegels m rekening kon brengen. Strajjjortobricuen uit oktober 1939 zijn zeldzaam. 

het stuk in Duitsland vervolgens 
met Strafport werd belast. Dit 
werd door sommige Duitse 
ambtenaren weer als overdreven 
beschouwd of zi) begrepen het 
nut er niet van: ze vernietigden 
alsnog de onafgestempeide 
zegels {aßeelding4). 

4 . DE INTRODUCTIE VAN 
DE AFSCHEIDSSERIE 

Met de verordening van 20 
oktoberi939 werd officieel de 
Reichsmark ingevoerd en de 
Danziger postdienst in die van 
de Reichspost ingebed. In 13 
van dit decreet werd ook de 
naamsverandering van LPD in 
Reichspostdirektion Danzig (RPD) 
geregeld (afbeelding^). Hier
mee kreeg een aantal postale 
regelingen achteraf alsnog een 
wettelijke basis. Het gebruik van 
de Reichsmark en de naam RPD 
waren tenslotte naar het publiek 
toe al sinds 1 oktober in gebruik. 
Op die eerste oktoben939 
gingen de postale tarieven in de 
Freie Stadt Danzig over naar die 
van het Reich. In de Danziger 
kranten maakte men bekend dat 
er nieuwe postwaarden kwamen 
en dat men de oude zegels in 
beperkte mate kon omwisselen 
[afbeelding 6). Ook had de LPD 
al in september bestelformulie
ren [afbeelding^) laten drukken 
om deze nieuwe postwaarden 
te kunnen bestellen. Om de 
omrekening van Gulden naar 
Mark en Pfennig te vergemak
kelijken publiceerden de kranten 
omrekentabellen. 
Omdat 1 oktober 1939 [afbeel-

Afbeelding ^a. Briefkaart uan Danzig 5 naar Zoppot Deze briefkaart uoor locaal uerkeer is 
een van de tiuee o/scheidsbriefkaarten die naast de zegels zijn uitgegeuen Aangezien de kaart 
mterlocaal gebruikt is, is strajportgeheuen (zie stempel 'Nachgebuhr'). Het strafjjort bestond 
sinds 1 nouember uit anderhalf maal het ontbrekende port uan 1 Pjennig Dit is naar bouen 

aj^erond op 2 Pfennig 

betekende dat men niet langer 
tweemaal het ontbrekende 
bedrag, maar slechts anderhalf 
maal dat bedrag moest betalen 
[afbeelding ̂ a). 
toch zijn er veel poststukken 
met mengfrankeringen be
staande uit zegels van het Duitse 
Rijk en de Freie Stadt Danzig 
bekend. Deze poststukken die, 
in de spanning van dat moment, 
er doorheen glipten of door 
enthousiaste loketbeambten 
werden getolereerd, zijn mets an
ders dan maakwerk en hebben 
geen waarde. Er zijn voorbeelden 
bekend waarbij de Duitse zegel 
niet afgestempeld en met blauw 
potlood omcirkeld is en waarbij 

Afbeelding 4. Drie drukuierkkaarten, op uerzoek gestempeld uoor stempeluerzamelaars uit het Duitse Rijk Zij zochten de zojuist aangepaste stempels uit dit gebied Op de rechtcrkaart ziet 
men dat het kantoor in Mariensee ujist dat de zegel niet geldig uias; men plaatste het stempel ernaast. In Pieckel nam men het niet zo nauuj en stempelde de niet-geldige zegel af Op de 
linkerkaart zien uie dat men ook in Sobbouiitz unst dat de zegel ongeldig was Het stempel uierd ernaast geplaatst, net als het bcurijdingsstempel In transit in Berlijn is de zegel alsnog 

'Nachträglich'a^estempeld In geen uan dezegeuallen is strajport geheuen 
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B 
l[)ecoi6iums ju t Sbccleitung ia Po|l> un6 

Tttegtap^tiuttwaliims ba bU^ttigen $nUn Ctait fiatijig 
mf ta« Seuifĉ e Kciĉ  (t)cutf(i)t Htt(̂ «pi>|t) 

}luf ®tuni 6cs (Bcfe^ce fiber 6it tDieitcDccefnigung 6et 
preien 6ta6t Dangig mit btm Oeutf({)in Seid) oom 1. ©tpttmbtt 
1939 (Rei<j»»9t(eSM. I C1547) wixi vaetintt: 

Oae Poll-; Teltatapljtn-
j tei tn e ta i f Oonjifl mir* 
glieicit. 

§ 1 
foiDÜ 5Mnfprt<f)n)trtn 6et bfs^ttifltn 
in bit Jltl(f)«po(}ocrtBaItuna tfnat-

§2 
Ott Äci(^epo)lmini|lct loitè ttmä^iHat, 6en flfctrgang i t s 

* « T>o)l" un6 ïtlegraplitnoettDalUinfl iet BiJabetigen Jtcien ©toet 
Sonjig Mcntnêtn Dctmógcns jum 1. Januar 1940 im 3cncf>nicn 
mit 6em €^ef 6et Sio'li'rroaltung 6et bisherigen Sttien 6 ta4t 
Sangig o6et iet pon ifim bejitinimttn Ciellt ju regeln. 

§ 3 
Die £an6espD|)6irettion Oan;ig ffl^tt 6Ce Se;ei(f|nung „2tei(()S> 

poffJireftlon'. 
§ 4 

(1) dm Derteiir oom äbrigen Rtii) naé} 6er bisftetigen preien 
Crtait Oanjig gelten Ut Seiingungen uni (Sebüéren ies Jn» 
lanisMcnlle«. 
. (2) Om PafetMenH gilt füt Potett oom übrigen Sei(% auget 

CftpTcugcn nai) iet bfo^erfgen Jteien CloM Danjiff (Jott 6w 
«n fid) maggebtnöen 6eböf)tenfa(jc» ftroeil» 4ei <Bebüfttenfa§ 
èet nädifinfeitigen Jone. 

(3) 3t i 5etngefptfl(^n fiber 100 Sitomefet bi» 700 Silometet 
(i(t für 6efptä(f)e oom übrigen Kei^ oußer ©ftpteugcn no^ 6 « 
biofietigen preien ©tait Öangig llott ies an fid̂  majgebenien 
(Bebfibttnla^cs ferocit» 6er (Bcbübrenfa^ 6et näd)|lnie*tigen 6 e -
tü^ienjlufe. 

Oie DerotJnnng ttitf om tTage nat^ Jet tJettflniuna fn Siaf i -
Sctlin, 6en ÏO. ©ftobet 1939. 

Der Jlei(^epo|lmlnl(fet 
©ftntforge 

Der Sci(^6mini)tet ie« Omieta 
0. D. Dr. ©ftufatt 

Oer Rci(6«mini|}et iet Jlnanjeti 
©taf Cijraerln oon RroJIsf. 

Afbeelding 5. 'Verordnung zur Überleitung der Post- und Telegraphcnueruialtung der 
bisherigen Freien Stadt Danzig au/das Deutsclic Reich (Deutsche Reichspost)'. Hierin 

Staat onder andere de naamsuerandering van LPD in RPD genoemd. 

flmtsUott ftec tanöespojtöiceMion 
Jalicgiuig 1939 I Bmqig, Am 96. Stpttmbat I Ht. >t 

] n l | a l « : 
91T. 180. $ofliveiticii6en in An4«aut £. 6fi 1 3lr. ISS. iBttfanb BOR 3<ttungm buT(( bie ĉrltQtr 

.. 181. ntttRO t̂î tfRiit) V> I «n 33(4n"^'*Bitsf^g< Im S<Ibt . . . C 66 

. ISS. gcAifpm&bitiifl mit Usflani • 66 | . 134. !Hricfb»44inia<tninttImg . . . . . . . . . 6 6 

sctfBa>>"s**t 
9tr. ISa $ a ^ t r t i f i 4 « i iii SttUftaatk 

(IV 2 204). 
Die Sanbrtooftbittniiin gibt mi! tinlai bcr (Zim 

Slidlemng bei freien 6labt ^ngig in ba6 bfutfdfc 
ttit^ebtct Dom 28 Spptmiber ab neue ̂ oflinert' 

itidftn ^rauS, bte but(f) Übtibtuifen bei bieder in 
Huri teftnblti^ii gniinnrten «u 3, S, S, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 50 P. 1 a 2 O nnb bre Qu6n 
©ettung befinbfiî en ^reimacte ^ 7 P Etergcftellt 
Doxben ftnb. abtnlD metbcn $oftratt<n mit bem 
Übtrbntif 5 b̂ n). 6 Rpf ,)uc 91u6aab« fpmmen. !Cec 
tiberbiuif fämtlii^ei îloftiDertjtiqcn ift [(fiiDOrg uiib 
trögt bte Hngaie S tut f i^ Stetig unb Rpf 6jn>. 

<Sd werben bie folgcnbm $oftn)ert3cic^n ifttOüS' 
gtgeben. 

3 Rpf Olli 3 P 20 Rpf auf 20 P 
4 . . 85 P 2S , . 25 P 
5 , . 5 P 30 . . SO P 
8 , . 8 P 40 . . 40 P 

1 0 , . l O P 5 0 . . 5 0 P 
12 , „ 7 P 1 RM , I G 
15 . . 1.5 P 2 , . 2 G 

« o f t l a r t e n : 
5 Rpf auf 5 P 
6 . . 10 P 

Tte neuen gmntorten bßrfru erfl Dom 1. Ol» 
tober 1039 ab gur ^rtimotfiung benu^ nierben. 
9)oin gldt̂ ett 3;age ab treten bte ^bübreniä^ bei 
^utfiQen 9fei(t)Sooft für bte tfretmat̂ unt) in Araft, 

bie nod) befonbrrS bcfonnt gegeben nerben. 
Sömtiit^e $oftiiKrt3eT{^ t» ®ulbenntdf)rung 

nettierrn mit Slbfauf be* 30. Srptembrr 19S9 î rt 
(Bultigfett }um |̂ rcimait)en oon ^oftfcnbunoen. 
Sm Umtaufe oon €onbei|w[hocrt{eii^ finbet nn t̂ 
ftatt, bagcgen tfinnen bic übrigen tfreimatfen. fonmt 
Tie fi(̂  m(̂ t im ^ f i ^ oon Sriefmortei^nbtem 
befinben, in Flemen SJlengen bis einf<^ 7, Ol* 
tobn 1939 gegen ^oftmertjeif̂ en in ^itii^Smaü» 
loti^ng umgetauf^t roerben. 3]er Sertouf fäint> 
ltd)ec außer uteltnng gcicgten {̂ retmarfen AU 
Sammienroeitcn finbet, folangc bcr ÜJocrot reiî t, 
bei bet aüortcnoerfanfsflene ber Cberouftfa|ie [latt 

tSie neuen Slorten Hnb ant̂  für bcn iSerfê r 
mit beul ïlitSIanb jugeloffen. 

3)er erflc Sebarf an neuen Edtorfcn unb $oft> 
förtcn gc t̂ bcn ÏBA ofine IBeftcHung JIL 9flod((« 
beftenungcu ^ben rcd)t)rilig jii erfolgen. ®8 ifl 
bofüt }U forgcn, bag bic iUlorfcn bcfonbciS beutli^ 
unb faviber abgcftcmpclt raerbcu. 

Sümt[id)c ouücr ffurä gefegten ^uffinertjieictien 
uub bir madiooitomoife ju 3 G, bic juriiifgejogcn 
toirb, finb im OTortcnbuit abjufcticn unb fogfeu^ 
mit 2iefcifff)ein oii bie C$fl ein,iufeRben. 5)ie 
übrigen Stm^porloniarlen befialten î re Qliiltig^t 
mit bcr 3Ral}gabc; bag i^ic Beträge fortan al* 
gteid^fennige geiten unb als fol<^ in boS SRarCen« 
bud) &n übertragen finb. 

'Sie eiiigetaufr t̂cn SRorfen finb ali foli^ getenn' 
jicit̂ net mit bem <Xrfb6naî nwifl für Oftober rin< 
}u[enben. 

InUHott bn £93) 1939 

Afbeelding 6. Bekendmaking nummer 150/1959. Hierin ujordt het publiek geujezen op de uitgifte 
van de ajscheidssene, het ongeldig worden uan de oude postpaarden en de mogelijkheden om de 

oude postuiaarden om te ruilen. 

ding 8) op een zondag viel, kon 
het publiek al op 28 september 
deze nieuwe postwaarden 
aanschaffen. Er volgde een 
ware stormloop op de zegels. 
De zegels waren deels snel 
uitverkocht en volgens de 
plaatselijke kranten bood men 
tot driemaal en meer dan de 
nominale waarde van 5.22 RM 
vooreen serie. In advertenties 
in de postzegelbladen uit eind 
1939 kan men lezen dat de serie 
bij een Berlijnse handelaar voor 
RM 11.75 en in München via 
'prijs op aanvraag' verkrijgbaar 
was. Volgens een reporter van de 
Berner Briefmarken-Zeitung gaf 
men op de tweede dag nog maar 
één serie per persoon uit en 
waren de waarden 1 en 2 Mark al 
uitverkocht doordat deze waren 
opgekocht door Duitse hande
laren. Tenslotte zag de LPD zich 
door speculanten genoodzaakt 
te dreigen met het bekendmaken 
van de oplagecijfers en later met 
het bijdrukken van de serie als de 
onnodige drukte bij de verkoop
punten niet zou afnemen. 
Tegelijkertijd accepteerde men 
met langer bestellingen uit Duits
land. Volgens de Berner Briefmar-
l<en-Zeitung was verzending van 
zegels naar het buitenland niet 
meer toegestaan. Mogelijk dat 
ook de onhoudbare situatie dat 
de zegels niet in Duitsland te krij
gen waren biereen rol speelde. 
De RPD had waarschijnlijk niet 

gerekend met een verkrijgbaar
stelling en verkoop in Duitsland, 
zoals blijkt uit een oplage van 
slechts 3.000 bestellijsten 
[afbeelding'/), gedrukt in septem
ber. Door de toenemende vraag 
werden in oktoben939 nog eens 
6.000 bestelkaarten bijgedrukt. 
Rembourszendingen en andere 
geldtransacties waren gedurende 
de eerste weken van september 
gestaakt. Vanaf 26 september 
(de datum van het besluit) 
werden deze beperkingen weer 
opgeheven. Maar zoals men in 
afbeelding 9 kan zien lijkt dit op 
9 oktober nog niet van kracht te 
zijn. Al vanaf 3 oktober vinden 
we een Zurwcfe-stempel op elke 
kaart of brief waarin naar deze 
nieuwe serie wordt gevraagd. Dit 
in rood afgeslagen stempel was 
er in twee uitvoeringen: Zurück! 
Nachnahmeifersand eingestellt. 
Reichspostdirektion (afbeelding 9) 
en Zurück! Markenversand einge
stellt. Reichspostdirektion [afbeel
ding 10). Een ander mogelijkheid 
is oat de Oberpostkasse door de 
vele aanvragen overstelpt werd 
en bestellingen afwees. Ten min
ste vanaf 24 oktober werd nog 
een derde stempel in gebruik 
genomen met de tekst Weitere 
Angabe erfolgt durch die Versand
stelle ßjr Sammlermarken Berlin 
W^o Ceisbergstrasse 7-9 Reichs
postdirektion [afreelding io). 
De filatelistische verkoop van de 
afscheidszegels in Danzig vond 

Danziger Raiffeisenbank 
e. G. m. b. H. 

wiaygBIfJ'i'iBBS^ 

Da nz ia 
Krebsmarkt 7/8 

Afbeelding 8. Brief van Tiegenhojnaar Danzig uan de eerste gebruiksdag uan de a/scheids-
zcgels. De brief is met 12 Pfennig correctgcfi-ankcerd uoor het intcrlocale tarief binnen 

Duitsland. 

officieel plaats tot i november, 
dus tegelijk met de omzetting 
van de LPD in de RPD staakte 
men hier de verkoop van deze 
postwaarden. Uit het boven
staande blijkt echter dat men 
daar begin oktober al groten
deels een punt achter zette. 
Deze taak nam nu de Versand-
stelle in Berlijn over. 
Met de verkoop van de af 
scheidsserie op 28 september 
was in de Freie Stadt Danzig een 
eigenaardige situatie ontstaan. 

De afscheidsserie was alleen ^ 
hier te verkrijgen en had alleen ^ 
van hieruit frankeergeldigheid. ^ 
Deze postwaarden waren niet -• 
alleen voor 'binnenlands' gebruik ^ 
bedoeld maar ook voor post " 
naar het Duitse Rijk en naar het ^ 
overige buitenland. Omdat de "" 
postwaarden niet in Duitsland »AII 
zelf verkrijgbaar werden gesteld, JyJ 
waren ze daar ook niet geldig. 
Een vreemde situatie: postzegels 
die in een kleine uithoek van net 
Reich verkocht werden en daar 



ObCtpOfrtaffe ©onjlu, ïtotum bes ü̂ftftempels 
Vaflt4«feliHl» 3>aniU S i . > ^Hnbtgalit 114/116 

gut «IiifKifl« oom 
oufeenftel^nbe Knfc^rift 

I. ^Dlstnbt SScrtjcK^ti S\vX> Exi unf 311111 %ttamttt ct^ItHl^: 

Umt«%niinfl«tiit« 1 ïwnjifl« Qlulbeii  0,70 RM 

8 P bniun*) 
6 P orange') 
7 P f^Bglüll 
8 P feibengrftn *) 
8/7 P gtfin, ••«»"* I 

10 P nittoriastön») 
IB P to t ' ) 
16 P gtau (fflu^ï ftut«) 
20 P bunMiot/^ßiot 
20 P giau 
26 P tornifw») 
30 P vioUtt 
36 P ultcomariii 
40 P bunlelblaii/^ablou 
40 P blau*) 
fiO P 6[aii/rot«) 
56 P lotbraun/iot 
70 P ^HgtBn/rot 
75 P Biolett/tot 
80 P bmun/iut 

1,— O ötangf/fiftnwtj*) 
2,— G rot/f4nMtj 
3,— G blau/fi^mir) 
6,— G littttot/ft^tOQij 

10.— G braun/f<OiDatj 

£ a f « ; o t l B « l « 19SIS 
15 P 9itt>) 
26 P bunlriarün*) 
N) P ^DUiiu *) 

t,— 0 Blolelt 

I P Uan 
10 P * ) . 
« P . 
20 P . 
30 P « ) , 
40 P ' ) . 
60 P . 
«0 P ' ) . 

100 P ' ) . 
9 .  0 . 
20/100 P 

$oftft<rt(R 
5 P fflcrteinbnitf oitingt 

10 P SQertcinbrud griln 
26 P BScitefnblud tannin 

ei lf t fdiKt««»» 
16 P rolbidun 

C t < u i n > i i | l i i « i n 
aïanjfflet »otf in giogbcbutg 
26 + 26 P  60 P 
40 + 40 P  80 P 

9tel4fnart<Vnni | i r i ( l l 
3 Rpt onf 8 P 
4 . . 86 . 
6 . . 6 . 
8 . . 8 . 

10 . , 10 . 
12 . . ' . 
16 . . 16 . 
20 . . 20 . 
26 . . 26 . 
80 . . 80 . 
40 . . 40 . 
80 . , 60 . 

1 ,  RM ., 1  0 
2 2 

VoUkiirtn 
6 Rpi nuf 6 P 
6 . . 10 . 

*) mil ^IflttnayBaRtftti^in 

2 ^ t 8Qnt)ri4<n »crbcn %t%nt 9oR)|ifHbHi8 ober 9to4utMC b4S 9«tnig« unb 
unlet Sinfc^Tciben netfanbt Kulee bem Setiag fUc bie SBcttaeii^n unb i^ce fijecfenbunfl 
(gtcigebfi^l) f i ^ n nlT ein Vufstlb, baS td o ^ bc« Seite« bei befteOten Snarien untei 
»ufiunbuus «nf 6 Rpl, mlnbillin« obei 60 Rpl unb ^S^flen« 10— RM bettügl. 8 » ' bie 
Oiiebigung Don SonbeinUnftben, bie ei^bli i^ Sne^raibeit Dcrutfadwn, finb uni bie 6el6flb)ften 
)u ciftatten 9Bert|Ci4en selben nebec umgetaif^t i » 4 inrBAfenoRHen

SInbeie aI6 bie DOifte^nb bejeii^nelen Onatlen tSnnen nit^t me^t abgegeben roeiben. 
JTiIoiiMie (1)atetfaitcnabr<f)nftle) nii^t Doibanben. 

9<|leate ailnrftcn aetbcii aigegcbea foDttt bcr gtttngt 9 o i i a t ret^t. SIragciabgnbe 
iiarbe^aücn. 

Vanaf T oktober waren alleen de 
afscheidspostwaarden en de 
eerder genoemde zegels Danzig 
ist Deutsch frankeergeldig in het 
voormalige Freie Stadtgebied. 
Het gebruik van andere Duitse 
zegels was nog steeds niet 
toegestaan. Op i november 
verscheen, in Amtsblatt Nr. 
116/1939, als aanhangsel bij de 
daar gepubliceerde Verordnung 
563 de onderstaande medede
ling van de 'Reichspostminister': 

Die von der früheren Landes
postdirektion Danzig aus Anlass 
der Eingliederung am 28 Sep
tember icj^g heraugegebenen 
Danziger Postwertzeichen mit 
Überdruck in Reichsmark und 
Reichspfennig können fortan 
auch zum Freimachen der im 
übrigen Reichsgebiet eingeliefer
ten Postsendungen verwendet 
werden. Die Marken werden 
nicht an den Postschaltern 
abgegeben, sondern sind nur bei 
der Versandstelle für Sammler
marken in Berlin V/ 'jo unter 
den üblichen Bedingungen 
erhältlich. Bestellungen können 
bereits jetzt an die Versandstelle 
gerichtet werden; die Ausliefe
rung wird erfolgen, sobald die 
Marken bereitgestellt sind. 

Door de tekst uit dit Amtsblatt is 
een discussie ontstaan over de 
werkelijke uitgiftedatum voor de 

rest van het Duitse Rijk (zie ook 
hoofdstuk 6). Uit het boven
staande blijkt dat de uitgifte van 
de afscheidsserie van Danzig 
daar pas vanaf of na 1 november 
inging. Ook de verwijzing sobald 
die Marken bereitgestellt sind wijst 
hierop. Toch gaat vrijwel ieder
een er van Uit dat 21 oktober de 
invoeringsdatum is. Waar komt 
deze verwarring dan vandaan? 
De zaak is toch simpel. De 
frankeergeldigheid ontstond op 
22 oktober (een dag na de pu
blicatie in het Gesetzblatt), maar 
de zegels waren echter nog niet 
verkrijgbaar Dit gebeurde pas in 
november. 

5. DE PRODUCTIE VAN 
DE AFSCHEIDSSERIE 

Waarom waren deze postwaar
den in eerste instantie alleen 
in de voormalige Freie Stadt 
Danzig te koop? De bestaande 
oerbestanden en de daaruit ont
stane opdrukbestanden waren 
beperkt. Zonder grootschalig 
bijdrukken van de oorspronkelij
ke waarden waren er eenvoudig 
te weinig zegels en briefkaarten 
om ook de rest van Duitsland 
te bevoorraden. Waarschijnlijk 
is door (politieke) druk uit het 
Reich besloten om de postwaar
den ook maar in Duitsland zelf 
te verkopen. Door de geringe 
beschikbare hoeveelheden 

i ^ 
Afbeelding 7. Het bestelformulier uan september 1939 uoor de nieuwe postujaarden. Hele
maal linksonder staat de drukdatum 9.59 en de oplage uan hctjormulier: 3.000 stuks. 

Afbeelding 10. Briefkaart op 24 oktober 1939 door de 'Oberpostkasse' teruggezonden. Het 
rode 'Zuruck'stempel meldt dat de uerzending uan postujaarden is gestopt. In het midden 

uan de kaart nog een rood stempel dat naar de 'Versandstelle' in Berlijn ucrujijst. 

Afbeelding g. Bricfkaort aan de 'Oberpostkasse' te Danzig. De kaortging retour, uoorzien 
uan een rood 'Zuruck'stempel. In de stempeltekst staat dat 'Nachnahmeuersand' (rembours

zendingen) niet meer worden uitgeuoerd. 
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frankeergeldigheid bezaten, 
konden elders niet gekocht of 
gebruikt worden. Hier kwam op 
22 oktober een beperkt einde 
aan. Wel kregen de postwaarden 
nu overal binnen het Duitse 
Rijk frankeergeldigheid, maar ze 
waren niet algemeen verkrijg
baar. Het enige verkooppunt 
voor geheel Duitsland werd de 
Versandstelle pr Sammlermarken 
in Berlijn. 

Ajbceldmg 11 Aangetekende brief naar Braunschuieig van 14 oktober 1939. De brief is 
met 42 Pfennig correct gefrankeerd (30 Pfennig uoor aantekenen en 12 P/ennig uoor een 
mterlocale briej). De zegel uan 30 Pfennig is nooit m de Freie Stadt Danzig uitgegeuen. 



kwam alleen de Versandstelle für 
Sammlermarken in Berlijn hier
voor in aanmerking. Dit kon ook 
niet anders, daar er een eenmali
ge voorraad was aangemaakt die 
de behoefte voor drie maanden 
(oktober, november en decem
ber) binnen de voormalige Freie 
Stadt Danzig moest dekken. Pas 
op T januari 1940 ging men hier 
over op de Duitse postwaarden 
(zie hoofdstuk 6). 
Hoe zijn nu deze afscheidszegels 
ontstaan? Zijn hier inderdaad 
alleen de oude restbestanden 
overdrukt of zijn er later nieuwe 
bijgedrukt? En waarom zijn er 
Michelnummers 728 en 729 
met X en ypapier? 
Al deze vragen blijken niet zo 
eenvoudig te beantwoorden. 
Zeker is dat Michelnummer 725 
(30 Pfennig) met het watermerk 
hakenkruis (ajheeldingn) nooit 
in Danzig is uitgegeven. Steeds 
meer zegels van Danzig werden 
bij de Reichdruckerei in Berlijn 
gedrukt op papier met het haken
kruiswatermerk. Waarschijnlijk 
was de zegel van 30 Pfennig al 
op deze wijze besteld, gedrukt en 
afgeleverd aan de LPD, maar niet 
meer tot uitgifte gekomen. 
Vrijwel alle auteurs ziin het er 
over eens  hoewel elk bewijs 
daarvoor ontbreekt  dat de 
overdrukclichés in Berlijn bij de 
Rijksdrukkerij zijn vervaardigd,. 
Met deze clichés zijn de restbe
standen en nieuw aangemaakte 
deelbestanden in één keer 
overdrukt. 

Sommige auteurs, maar ook de 
redactie van de Michelcatalogus, 
spreken van twee opdrukop
lagen, een Danziger en een 
Berlijnse opdruk. Toch is ook hier 
geen enkel bewijs voor een over
druk in de beide plaatsen. Wel is 
er een onderscheid, vooral bij de 
oude Culdenwaarden, tussen de 
verschillende opdrukken te zien. 
Hier zijn twee papiersoorten (x 
en y) gebruikt. De opdruk ziet 

er op de beide papiersoorten 
anders uit. Op dik geelachtig 
papier X (de zogenoemde Danzi
ger opdruk) ziet men een matte 
opdruk; op dun wit papier y (de 
zogenoemde Berlijnse oparuk) 
is de opdruk; glimmend, terwijl 
er ook verschiTin de gom aan 
te tonen valt. Het is ook bekend 
dat Michelnummer 728X zowel 
met matte als glanzende opdruk 
voorkomt. Mogelijk zijn hiervoor 
nog in Danzig aanwezige oude 
zegels samen met een nieuwe 
oplage gezamenlijk overdrukt. 
Door de fysische vloeieigen
schappen van de drukinkt zijn op 
de verschillende soorten (x en 
y)papier dan optische opdruk
verschillen ontstaan. 
Klein heeft echter aangetoond 
dat er maar één opdrukoplage 
bestaat. Tevens laat hij zien 
dat er drie opdrukinkten zijn te 
onderscheiden (zie hieronder), 
maar dat elke zegel maar in één 
van deze groepen voorkomt. 
Hieruit kan men concluderen: a. 
dat er maar één opdrukoplage 
is geweest en b. dat de LPD zijn 
dreigement om zegels bij te 
drukken niet heeft uitgevoerd. 

Groep I: (Michelnummers DR 
[Freie Stadt Danzig]): 
717 [215c], 721 [236], 723 [245] en 
729x[2i3]. 

Croep II: 
729y [#]. 

Croep III: 
716(289], 718 [290], 719 [291], 
720 [292], 722 [293], 724 [294], 
725 [#], 726 [295], 727 [296], 728X 
[#]en729y[#]. 

Voor de zegels met de vermel
ding # is geen equivalent van 
een Freie Stadt Danziguitgave 
gebruikt; het betreft hier zonder 
meer nieuwe oplagen. Maar ook 
van andere waarden zijn nieuwe 
oplagen gedrukt, herkenbaar aan 

de drukdata en de fors afwij
kende kleuren. Het idee van een 
Danziger en een Berlijnse opdruk 
wordt gevoed door de constate
ring dat de zegels uit groep I alle 
oorspronkelijke Freie Stadt Dan
zigzegels zijn en dat de zegels 
uit groep II en III zegels zijn die 
door de Berlijnse Reichsdruckerei 
zijn geproduceerd. 
Opmerkelijk, maar niet ver
rassend is dat  net als in het 
verleden het geval was  deze 
opdrukuitgiften typische 'Dan
ziger' afwijkingen vertonen. De 
zegel (Michel 729) met ontbre
kende opdruk Deutsches Reich of 
met een ontbrekende waarde
aanduiding stammen naar alle 
waarschijnlijkheid uit Danzig. De 
betere controle in de Reichs
druckerei liet zulke eenvou
dige fouten niet toe. Volgens 
een berichtje in de Deutsche 
BriefmarkenZeitung (1942) zijn 
deze afwijkingen ontstaan door 
papiersnippers op de drukplaat. 
Het lijkt dan ook verantwoord 
om te stellen dat alle zegels in 
Danzig zijn overdrukt. Het heen 
en weer slepen van partijen 
zegels en/of opdrukclichés tus
sen Berlijn en Danzig lijkt weinig 
aannemelijk. Als gevolg van de 
oorlog was er de eerste weken 
geen transport per auto of trein 
mogelijk tussen Danzig en 
Berlijn, terwijl het luchtruim voor 
de Lufthansa gesloten bleef Pas 
op 18 september liep er weer een 
trein tussen Berlijn en Lauenburg 
met een verbinding naar Danzig. 
Het is dan ook moeilijk te gelo
ven dat onder deze risicovolle 
omstandigheden de overdrukpla
ten en de postwaarden heen en 
weer gestuurd zouden zijn. 
Veel post met de afscheidsze
gels en de herinneringszegels 
Danzig ist Deutsch is filatelistisch 
beïnvloed of werd door enthousi
aste Danzigers rijkelijk met hun 
nieuwe zegels beplakt. Dit kwam 
ook doordat de postdirectie twee 

bijzondere stempels het licht liet 
zien. 
De eerste, met de tekst Der 
Führer hat uns befreit, met de 
vaste datum i. Sept. 1939, is op 
de grotere postkantoren in de 
Freie Stadt Danzig gebruikt. De 
stempels verschillen door kleine 
afwijkingen of qua stempelkleur 
De stempelinstructie was dat 
men de postwaarden met het 
bijzondere stempel vernietigde 
en er het dagtekenstempel naast 
plaatste [afbeelding 12). Deze 
instructie is over het algemeen 
goed nageleefd; alleen van het 
hoofd postkantoor Danzig 1 zien 
we vaak dat het dagtekenstempel 
ontbreekt [afbeelding!^). 
Het tweede stempel het zoge
noemdeJwbe/stempel met de 
vaste datum 79. Sept. 39  kwam 
in gebruik naar aanleiding van 
het bezoek van de Führer aan 
Danzig [afbeeldingi4). Het 
vinden van correct gefrankeerde 
post is niet altijd eenvoudig en 
zeker niet uit de oktobermaand. 
De niet toegestane bijfrankerin
gen met Duitse zegels komen 
op Bedarfspost vrijwel niet voor. 
Alleen 'filatelisten' hebben van 
alles uitgeprobeerd en gemaakt 
[afbeelding!^). 

Verder zijn er veel drukwerkkaar
ten met de Hindenburgzegels 
van 3 Pfennig uit september/ 
oktober met stempels van de 
Danziger dorpen. Veel stem
pelverzamelaars uit het Rijk 
stuurden deze kaarten naarde 
dorpspostkantoren, met het 
verzoek om een afslag van het 
aangepaste dorpsstempel op 
de retourkaart te plaatsen. De 
tekst van de dorpsstempels was 
na de inlijving aangepast. De 
oorspronkelijKe stempeltekst be
vatte onder meer de toevoeging 
Freie Stadt Danzig. Dit was niet 
meer van toepassing en men 
verwijderde de woorden Freie en 
Stadt. Meestal zijn deze kaarten 
gewoon getolereerd en besteld. 

Afbeelding 12. Aanfletekcnde brief uan Zoppot naar Eibmg van 8 september 1959. De zegel 
van 5 5 Gulden^ènnifl is correct uernietyd met het beurijdingsstempel; het dagteken
stempel staat ernaast, In de loop van de uorige ia^ was uit dit stempel, uit het nu lege 

segment onder de plaatsnaam, de tekst 'Freie Stadt Danzig' veruiijderd. Het tarief uoor een 
aangetekende brief naar Duitsland bedroeg 25+30 GuldenPfennig. 

Afbeelding 15. Brief uit de eerste helft uan september 193g uan Danzig 1 naar Berlijn. 
Het tarief uoor een brief naar Duitsland bedroeg 25 Guldenpjenmg. Dit tarief is hier met 
een horizontale strip roltandzegcls gerealiseerd. De ajstempeling is correct uitgevoerd met 

het bijzondere 'beunjdings'stempel. In tegenstelling tot de stempelinstructie staat het 
dagtekenstempel met op de envelop. 
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Een aantal kantoren hield zich 
aan de regels en plaatste het 
stempel naast de zegel (afbeel
ding 4). Vaak werd geen Strafport 
berekend, waarschijnlijk omdat 
de moeite in geen verhouding tot 
de opbrengst stond. Verder kan 
men hieruit concluderen dat er 
bij de Duitse verzamelaars geen 
enkel besef was van het feit dat 
postwaarden uit het Rijk in de 
vroegere Freie Stadt Danzig geen 
frankeergeldigheid hadden. 
Uit het voorgaande kan men ook 
concluderen dat de afscheids-
zegels met afstempeling uit het 
Duitse Rijk mogelijk zeldzamer 
zijn dan die met Danziger 
stempels. 
Er kwam een einde aan de gel
digheid van deze postwaarden 
op T januari 1941. Het publiek 
kon deze postwaarden in januari 
tegen andere geldige waarden 
inruilen. 

6. DANZIG EN DE DUITSE 
POSTWAARDEN 

In de periode van 1 september 
tot 1 oktober waren de post
waarden van het Derde Rijk, dit 
ondanks het feit dat het gebied 
een deel van het Reich geworden 
was, daar niet geldig. 
Hoewel op i oktober de Reichs
mark werd ingevoerd en er een 
afscheidsserie kwam in Reichs
marken, waren de postwaarden 
uit het oude Rijk met uitzonde
ring van de Michel-nummers 
714 en 715 niet geldig en niet 
verkrijgbaar in dit geoied. Wan
neer werden deze postwaarden 
dan ingevoerd? Tot voor kort 
wist niemand zich dat te herin
neren. Een mededeling hierover 
is niet bekend. Het dreigde een 
voor altijd onopgelost raadsel te 
blijven. Op slechts twee plaatsen 
in de literatuur wordt melding 
gemaakt van de invoering van 
de Duitse postwaarden in het 
gebied van de voormalige Freie 
Stadt Danzig. De meest directe 

vermelding vinden we bij Richter 
(1940). Deze Oberpostrat bij het 
Reichspostministerium schrijft 
dat per 1 januari 1940 ook in 
Danzig dezelfde postwaarden 
zullen gelden als in de rest van 
het Riik! De invoering per januari 
1940 neeft mogelijk te maken 
met het feit dat o.a. het Duitse 
postrecht pas op 1 januari 1940 
in de voormalige Freie Stadt 
Danzig rechtsgeldigheid kreeg 
[afbeelding s,\ 2). 

7. DE MICHEL-CATALOGUS 
EN DE AFSCHEIDSSERIE 

Het Europa-deel van de Michel 
1940 vermeldt de serie nog niet. 
Maar in 1941 zijn behalve de 
vermelding dat de serie in Berlijn 
of Danzig is gedrukt nog twee 
elkaar tegensprekende medede
lingen te lezen. 
Onder Danzig staat: die früheren 
unter Nr 308-^1 gemeldeten 
Marken sind zu streichen da diese 
ab 1-11-7939 "1^ Deutschen Reich 
zur Freimachung zugelassen sind 
und demzufolge unter Deutsches 
Reich aufgeführt werden. 
Onder Deutsches Reich staat: 
Nr 716-729 konnten ab 2i-io-ic)S9 
auch im Gebiete der Deutschen 
Reichpost zur Freimachung bis 
zum Aufbrauch verwendet werden 
und sind von da ah bei der Ver
sandstelle für Sammlermarken in 
Berlin W 20 erhältlich. 

Uit het catalogusdeel Danzig 
blijkt dat de zegels eerst bij 
Danzig waren gecatalogiseerd 
en later naar het Duitslanddeel 
zijn verhuisd. De catalogisering 
onder Danzig met de num
mers 308-321 is echter niet in de 
Michel-Europabanden te vinden. 
Daarnaast valt het hanteren van 
twee verschillende ingebruik-
namedata op. 
SchafFrath besteedt als enige 
aandacht aan deze twee data. 
Hij is van mening dat de overal 
genoemde datum 21 oktober 

193g niet kan kloppen; hij denkt 
dat 1 november correcter is. Hij 
grijpt terug op de publicatie van 
de Amtsblattverfügung op 1 no
vember! 93g. In deze Verfügung 
maakte de Reichspostminister 
onder andere de Verordnung 
van 20oktober!93g bekend. 
De Danzigredacteurvan Michel 
is waarschijnlijk uitgegaan van 
de datum ! november, terwijl 
de Duitslandredacteur zich liet 
leiden door de daar genoemde 
Verfügung van 20 oktober. Deze 
laatste werd één dag later gepu
bliceerd en had dus rechtskracht 
vanaf de tweeëntwintigste. Deze 
laatste datum kan volgens Schaff-
rath alleen maar kloppen als het 
Reichspostministerium tijdig in 
een mededelingenblad niet al
leen de postkantoren, maar ook 
het publiek geïnformeerd had. 
Dit is volgens hem niet gebeurd. 
De in hoofdstuk 4 genoemde 
Verfügung met het woordfortan 
mag dan misschien betekenen 
dat vanaf dat moment, dus 
vanaf 22 oktober de Danziger 
afscheidszegels in het Reien 
frankeergeldig waren, het wil 
nog niet zeggen dat die zegels 
ook daadwerkelijk beschikbaar 
waren. De in dezelfde medede
ling genoemde zin [...] sobald die 
Marken bereitgestellt sind duidt 
mijns inziens erop dat die post
waarden eerst nog uit Danzie 
moesten worden aangevoerd en 
dus niet op 22 oktober beschik
baar waren. Dit klopt ook beter 
met wat hierover al in hoofd
stuk 4 is opgemerkt. 
Opvallend is nog een mede
deling in een advertentie van 
Schaubek-Neuheitendienst uit 
!g3g. Na wat ophemelende 
reclamepraat over de afscheids
serie, schrijft Schaubek: Es ist 
dieselbe Abschiedsserie eines 
Postgebietes wie wir siez. B. von 
Bayern, Württemberg usw. kennen. 
Die Alben und Katalogen werden 
diese Marken unter Deutsches 
Reich registrieren, und es bedarf 

keiner Erläuterung dass durch den 
dadurch bedingten Bedarf auch der 
Preis schnell steigen wird... 
Dit is natuurlijk baarlijke onzin. 
De afscheidsseries van Beieren 
en Württemberg waren uitslui
tend in die beide landen frankeer
geldig en als de opdrukzegels 
van Beieren bedoeld worden, 
dan waren die vanaf de uitgif-
tedag in het gehele Duitse Rijk 
geldig. Het ziet er naar uit dat 
Michel mogelijk zijn oren naar 
de albummakers heeft laten 
hangen. Deze laatsten waren 
natuurlijk meer geïnteresseerd 
in extra's voor Duitsland dan 
voor een serie in een afgesloten 
verzamelgebied. 
Tenslotte is ook de hedendaagse 
Michel Spezial-Katalog (2005) 
nog steeds onvolledig in zijn 
informatie. Hier staat in het 
Duitslanddeel vermeld dat het 
om twee oplagen gaat (waarvoor 
geen enkel bewijs is). Verder 
meldt Michel dat de zegels 
vanaf 2! oktober 1939 ook in het 
gehele gebied van de Reichspost 
gebruikt konden worden. Hierbij 
wordt nagelaten te vermelden 
dat men de zegels al sinds ! ok
tober in de vroegere Freie Stadt 
Danzig gebruikte. Al ruim veertig 
jaar vermeldt de Spezial in het 
Danzigdeel helemaal niets meer 
over deze serie. Het tijdperk van 
1 tot 2! oktober!939 lijkt voor 
Michel niet meer te bestaan. 

8. SLOTBESCHOUWING 

De laatste tijd vindt er een 
discussie plaats over wie de hier 
behandelde afscheidspostwaar-
den heeft uitgegeven. Dit alles 
heeft te maken met de vraag: 
is het een uitgifte van Danzig 
of een emissie van Duitsland. 
Met andere woorden: waar 
horen deze postwaarden in de 
Michel-catalogus thuis.'* Het feit 
dat er de landnaam Deutsches 
Reich op staat en het feit dat de 
zegels na 21 oktober ook in het 

Afbeelding 14. Brief uan Danng-Langfuhr naar Kiel, correct gefrankeerd met 25 Gulden-
p/ennig, Conjorm de stempclmstructic is de zegel uernietigd met het zoflcnoemdcjubel-

stempei. Het dofltekenstempel staot er naast. 

Afbeelding 15 Locale brief van Danzig 6/Ausland van 7 nouember 1959. Volgens het 
Duitse tariefsysteem is de brief correct gefrankeerd. Binnen de FSD had de zegel van 5 

Pfennig m hettype-Hmdenburg echter nog geenjrankeeriDaarde, Dit soort brieuen werden 
getolereerd en zonder boete besteld. 



Duitse Rijkfrankeergeldigheid 
kregen, heeft er in de loop van 
de tijd toe geleid dat men ze bij 
Duitsland heeft opgenomen. Wie 
de tekst van de Verordnung 563 
uit 1939 {afl)eelclings) goed leest, 
ziet direct dat hier gesproken 
wordt over 'de door de vroegere 
Landespostdirektion Danzig naar 
aanleiding van de inlijving op 
28 september uitgegeven 
postw^aarden met overdruk in 
Rijksmark en Rijkspfennig kun
nen voortaan ook in de rest van 
het Rijksgebied worden gebruikt.' 
Ook Ueberschar, auteur van het 
tweede deel van het monumen
tale werk Die deutsche Reichspost 
19391945, zegt: tm Gebiet der 
ehemaligen Freie Stadt Danzig 
behielten die Danziger Postwert
zeichen bis 1^40 weiterhin ihren 
Wert. Dit alles betekent dat de 
afscheidsserie een emissie van 
Danzig en niet een uitgifte van 
Duitsland was. 
Daarmee zou het terecht zijn 
dat Michel de zegels weer zoals 
vroeger bij Danzig en niet meer 
bij Duitsland zou catalogiseren. 
Een vroegere redacteur van de 
Arge Danzig drukt zich als volgt 
hierover uit: Nichts ändert sich. 
In manchen Dingen ist der Michel 
schlimmer als eine Behörde! ('Er 
verandert niets. In veel zaken 
is de Michel nog erger dan de 
overheid'). Het laatste woord 
over deze uitgifte is zeker nog 
niet gesproken. 

SAMENVAniNGVANDE 
BELANGRIJKSTE DATA 

010939: 
Met de beschieting van de Westerplatte 
in Danzig breekt de Tweede Wereldoor
log uit 
180939: 
De zegels Danzig ist Deutsch komen ook in 
Danzig aan de loketten. 
280939: 
De aftcheidsserie komt in de verkoop. 
300939: 
Einde van de geldigiieid van de Freie 
Stadt Danzigpostwaarden. 
011039: 
De afscheidsserie is frankeergeldig, de 
Reichsmark en het Duitse porto worden 
ingevoerd. 
221039: 
De afscheidsserie is nu ook te gebruiken 
in het Duitse Rijk. 
261039: 
De LPD wordt RPD. 
311039: 
De filatelisQsche verkoop van de af
scheidsserie wordt in Danzig beëindigd. 
011139: 
De afscheidsserie is te koop bij de 
Versandstdle in Berlijn. 
010140: 
De Duitse postwaarden worden fran
keergeldig in de voormalige Freie Stadt 
Danzig. 
010141: 
Einde geldigheid van de aftcheidsserie. 
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Afkortingen 
SBZ: Schweizerische ßriefrnarkcnZeitung 
BBZ: Bemer BriefrnarkenZeitung 
DBZ: Deutsche BriefmarkenZeitung. 
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m^ EL- SAMENSTELLING: WALTERM.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

EXTRA NEDERLANDS PRESTIGEBOEKJE 
ALS EERBETOON AAN KAREL APPEL 

CRmfmé 
Na het prestifleboekje van Rembrandt (15 juli jl., zie hierbouen) komt er 
op 1 september a s een extra prcstigeboekje uit, gew\]d aan KarcI Appel. 

NEDERLAND 

Prestigeboekjes 
Binnenkort zullen er in 
Nederland drie prestige-
boelqes verschijnen. Op i 
september een boelqe met 
als thema Karel Appel. Dit 
betreft een extra uitgifte 
naar aanleiding van het 
overlijden van de schilder 
op 3 mei dit jaar. Op 
dezelfde datum verschijnt 
ook het al eerder geplan
de boelqe Mooi Nederland. 
En op 4 oktober tenslotte 
komt er een boekje uit dat 
de aandacht vestigt op 
met uitsterven bedreigde 
diersoorten. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Tatoeages 
Ook in Aland is het tatoe-
eren al jaren een wijdver
breide kunstvorm. Niet 
gek daarom dat er op 7 
september een postzegel
boekje verschijnt dat drie 
voor dit eilandengebied 

-° karakteristieke tatoeages 
S showt. Het begon ver-
~ moedelijk midden negen-
= tiende eeuw met Älandse 
"^ zeelieden die in contact 
= kwamen met zeevarenden 
= uit andere landen. 
-~. Te zien zijn de zeemans-
-• tatoeage (schip, vlag en 
^ tekst op bovenarm), de 
^ zogenaamde tnbal tattoo 
S; (zwarte patronen, vaak 
2 geïnspireerd door na-
"• tuurvolken) en als derde 

. . Il de tatoeage als blijvende 
5IU herinnering (op deze 

zegel die op het lichaam 
van een jonge vrouw die 
de tsunami in Thailand 
overleefde). 
De drie zegels hebben 

een waarde van 65 c en 
komen elk driemaal in 
het boekje voor. Prijs van 
het boekje is daarom 5.85 
euro. 

Argentinië 
Voetbalboekje 
Argentinië zat, met 
Servië-Montenegro, 
Ivoorkust en Neder
land, in groep C van het 
voorbije WK-voetbal. In 
een bijzonder boekje met 
een overzicht van alle 
wedstrijden tussen g juni 
en 9 juh (plus ruimte om 
de uitslagen in te vullen) 
bevinden zich vier voet
balzegels van elk $ i.-. 
Op de zegels staan door 
Fontanarrosa getekende 

stripfiguren afgebeeld in 
de kleuren van de vier lan
den uit deze groep. Dus 
ook een oranje Holanda-
zegel. 
De uitgiftedatum van het 
boekje was 13 mei. 

België 
Twee meuuie boekjes 
In België verschenen op 

ijjiJ!iiiim^iijjj.wiBn 

Kajt uan het boekje uan Aland: tatoeages bestaande uit vogels, 
sterren en de naam Molly. 

m 

Het voetbalboekje uan Argentinië. 

15 mei twee boekjes met 
zelfklevende postzegels. 
Bij beide betreft het ook 
zegels zonder waardeaan
duiding en de vermelding 
prior (52c). Het eerste 
bevat tien Rode-Kruisze-
gels. Thema op de zegel 
is het aan kinderen leren 
eerste hulp te verlenen. 
Het andere boekje bevat 
zegels met het logo van 
Bellica '06. Onze zuider
buren kennen al ten
toonstellingen onder de 
naam Bellica sinds 1972. 
De vooral op de jeugd 
gerichte tentoonstelling 
dit najaar - van 16 tot en 
met 20 november - is de 
vijfde in de reeks. 

Lmks: het Belgische boekje met 
de Bclgica-zegcls. 

Canada 
Hollyiüood-sterren 
In het meinummer van 
Filatelie schreef ik al over 
de Canadese boekjes met 
filmsterren die het in 
Hollywood gemaakt 
hadden. Er was toen nog 
maar één naam bekend: 
Fay Wray. 
Inmiddels zijn de boekjes 
op 26 mei verschenen. 
De andere sterren zijn: 
Mary Pickford (America's 

Ben Cartwright ('Po') uit de 
televisieserie Bonanza 

Sujcetheart), Lome Green 
(Botianzfl) en John Candy 
(Second City TV). 

Duitsland 
NietBraunbacfi, maar 
Braubach 
Het is erg slordig van de 
Duitse post dat op het in 
mei verschenen postze
gelboekje Oberes Mittel-
rheinta! de naam van het 
stadje Braubach foutief 
gespeld is ('Braunbach'). 
Er zijn acht miljoen 

Fragment uan hettopograjische 
kaartje op het Duitse boekje. 

boekjes vervaardigd. Niet 
bekend is of er nog een 
verbeterde herdruk komt. 

Ecuador 
Vier uoetbalboekjes 
Het WK voetbal was voor 
Ecuador aanleiding om 
met vier postzegelboekjes 
op de proppen te komen. 
Ze verschenen begin juni. 
De kaft van de boekjes is 
in overeenstemming met 
de zegels in de boek
jes: vijfmaal 40c trofee, 
vijfmaal 80c embleem, 
vijfmaal $ i.- mascotte en 
vijfmaal $ 1.20 vlaggen 
van de deelnemende 
landen. 

Frankrijk 
Prestî eboekje Mozart 
In de serie Carnet de Voyage 
maakt de Franse post dit
maal een bijzondere reis. 
Een dubbele reis zelfs, 
want de lezer/kijker volgt 
de componist Mozart aan 
de hand van zijn werken 
en van de plaatsen waar 
hij zoal vertoefde. 
Het Franse postzegel
boekje verscheen op 17 
juni en is nummer acht 
in de serie die in 2003 
begon. Het boekje staat 
bol van de fraaie illustra
ties, die veelal te maken 
hebben met zijn opera's. 
De hele uitvoering van 
zegels, tekst en illustra
ties (40 pagina's!) ademt 
een achttiende-eeuwse 
sfeer uit. 
Het boekje bevat ook zes 
velletjes met zegels. De 
prijs is 19.- euro. 

Opera's uan Mozart 
Het bekende postzegel-
boelcje met tien Mananne-
zegels zonder waarde
aanduiding maakt op 



Het prestyeboekje uan Frankrijk is een echt boekujerk. ingebonden en 
uoorzien uan een stevige kartonnen kqjt. 

* A ^ 

OU prix au timbre I 
ódicowrirdomvotnburMudupott» 

10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOUANTS \ 
AVALIDITl i 
PERMANENTE . 
quelle qu« >oft révoluekm 
du tarlf pour un« lettre 
fusqu'i 20g 

Nummer ii in de serie boekjes met permanente zegels 

de omslag de gebruiker 
opmerkzaam op de op 17 
juni verschenen Mozart-
zegels. 

Griekenland 
Europa 
Griekenland geeft al 
sinds 1984 jaarlijks een 
boelqe met Europazegels 
uit. Ook dit jaar. Het ver
scheen inmiddels op 15 
mei en bevat vier zegels 
van 0.65 euro en vier 
van 3.- euro. De oplage 
bedraagt 60.000 - genum
merde - boekjes. 

Groot-Brittannië 
Nieuwe permanente zegels 
Vanaf 21 augustus geldt er 
in Engeland een nieuwe 
tariefsstructuur: pricing m 
proportion, gewicht en af
meting bepalen het tarief 
Daartoe verschenen er 
op I augustus zes nieuwe 
permanente zegels. En op 
15 augustus worden daar 
nog eens wat boekjes aan 
toegevoegd: viermaal ist 
dass large (44p), viermaal 
2nd dass large (37p), 
tienmaal ist doss standard 
(32p) en tienmaal 2nd 
class standard (23p. De 
beide laatste hebben een 
vernieuwde uitvoering. 

Guernsey 
Prestigeboekje I.K. Brunei 
Net als Groot-Brittan
nië kwam ook het eiland 
Guernsey met een presti-
geboelqe ter gelegenheid 
van het 200e geboortejaar 
van de ingenieur Isam-
bard Kingdom Brunei 
(1806-1859). Ook voor de 
Kanaaleilanden was deze 
man van grote beteke
nis. Hij ontwierp de Great 

üc beide IJslondse Europazegelboekjes 

De zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar: tien
maal 75 kr en tienmaal 
95 kr. Zowel zegels als 
boelcjes zijn vervaardigd 
door Joh. Enschedé. 

kaart gebruikt kunnen 
worden. 

Flora uan Kroatië 
Water- en vijverplanten 
staan op de drie op 5 juni 

De zes zegels m het prestigebockje uan Guernsey. 

Western Railway (van Lon
den naar Weymouth) en 
zorgde ook voor een gere
gelde boot- en postdienst 
tussen het vasteland en de 
kanaaleilanden. 
Het boekje bevat viermaal 
de zes waarden tellende 
serie met afbeeldingen 
die de grote betekenis 
van Brunei voor Guernsey 
laten zien: de hierboven 
genoemde spoorverbin
ding (met het ook door 
hem ontworpen Wharn-
cliffe viaduct) en het 
overladen van postzakken 
van spoor naar boot. Een 
duur boekje weliswaar: 
viermaal £ 2.65 maakt 
£ 10.60. De uitgiftedatum 
was 20 mei. 

IJsland 
Europa 2006 
Ook in IJsland neemt het 
aantal staatsburgers van 
buitenlandse afkomst 
snel toe; van 5000 in 1995 
tot 10.000 eind 2004. 
De integratie verloopt er 
niettemin vrij soepel. De 
twee Europazegels van dit 
jaar - inmiddels versche
nen op 18 mei - geven dit 
symbolisch weer. 

Japan 
Poke'mon prestigeboekje 
Op 23 juni 2005 blijkt 
er in Japan een prestige
boekje verschenen te zijn 
met Pokémonmotieven 
op de zegels. De in Japan 
ontwikkelde computer
spelletjes - oorspronke
lijke naam Mouie JVIonsters 
- doen het nog steeds 
goed. Het boekje bevat 
twee zegels van 50 en 
twee van 80 yen. Daar
naast nog acht kaarten 
met ingedrukte zegels van 
50 yen en afbeeldingen 
van diverse figuren. 
Buiten Japan bleef het 
boekje vrijwel onbe
kend: het was ook alleen 
voor de Japanse markt 
bedoeld. 

Kroatië 
Groeten uit Kroatië 
De nationale vlag van 
Kroatië siert zowel de 
zegels als de kaft van het 
boekje wenszegels dat op 
25 april is verschenen. 
Het zegelvelletje bevat 
viermaal 1.80 en viermaal 
3.50 kn. Leuk is ook dat 
de voor- en achterzijde 
van het kaftje als ansicht-

verschenen zegels in de 
serie 'Flora en fauna'. 
De drie zegels hebben 
de volgende waarden: 
2.30 kn (witte waterlelie), 
2.80 kn (gele vijverlelie) 
en 3.50 kn (waterklaver). 
De helft van de oplage 
(200.000 series) is ver
schenen in boekjes met 
elk tien zegels. 

Letland 
MesseEssen - IJshockey 
Al jarenlang heeft de 
postdienst van Letland 
de gewoonte om op de 
eerste dag van belangrijke 
postzegelmanifestaties 
met een speciaal boekje 
te komen. Tijdens de 
iVlesse in Essen (van 4 tot 6 
mei) verscheen het eerste 
boekje van dit jaar. Het 
bevat vier postzegels van 
55 c. Deze zegel kwam uit 
op 31 maart en heeft het 
WK IJshockey te Riga als 
onderwerp. Er zijn 7.000 
boekjes vervaardigd. 

Washington - Karlis Huns 
Ook zevenduizend 
boekjes waren beschik
baar voor de op 27 mei 
geopende wereldtentoon-

WASmNOTONMW 

Het Letse boekje ter gelegenheid 
uan Washington 2006. 

Stelling Washington 2006. 
Het boekje bevat een 
velletje van vier 50 s-ze-
gels met een afbeelding 
van een werk van de Letse 
schilder Karlis Huns 
(19eeeuw). Dezegel 
verscheen al eerder op 
13 mei. 

Verder staan ons voor 
dit jaar nog de volgende 
Letse tentoonstellings
boekjes te wachten: 
Nordia 2006 (Helsinki, 
27-29 oktober); 
Sindeljïngen 2006 (27-29 
oktober) en 
Belgica '06 (Brussel, 16-20 
november). 

Noorwegen 
Toeristenboekjes 
Vakantiegangers naar 
Noorwegen zullen wel het 
een en ander herkennen 
in de op 9 juni verschenen 
drie toeristenboekjes. 
Alle boekjes bevatten tien 
zegels, waarbij het steeds 
om twee motieven gaat. 
In beeld komen: 
6.50 kr het 150 jaar oude 
raderschip Skibladner, 
6.50 kr. openluchtmu
seum te Lillehammer, 
8.50 kr. doorkijkje op de 
Noordkaap, 
8.50 kr. noordelijkste 
plekje van de Noordkaap 
(met de befaamde meta
len wereldbol), 
10.50 kr. Bryggen, be-

nHBES ram 
De zeijkleuende zegels m de 
Noorse boekjes liggen op de 

Jolic: dejrames ('matrices') zijn 
uerujijderd. 



schermd deel van Bergen, 
10.50 kr. Storseisundet 
Brug tussen Aver0ya en 
het vasteland. 
De boekjes zijn vervaar
digd bij Joh. Enschedé in 
oplagen van i.000.000 
(65 kr), 350.000 (85 kr) 
en 400.000 (105 kr). 

Oostenrijk 
SK Rapid 
SK Rapid geldt in Oos
tenrijk als de populairste 
voetbalvereniging. Sinds 
mei van dit jaar hebben 
de groenwitten ook hun 
eigen postzegels in een 
postzegelboekje. Het 
is de vijfde vereniging 
waaraan een Oostenrijks 
prestigeboekje is gewijd. 
Het boekje bevat veel in
formatie over de geschie
denis, de resultaten en de 
spelers van de 31voudige 
kampioen. De inhoud 
bestaat verder uit negen 
postzegels van 55c en 
twee postkaarten. Oplage 
10.000 boelqes. 

Roemenië 
Pasen 
Op 15 maart van dit jaar 
gaf de postdienst van 
Roemenië een paasboekje 
uit. Het bevat vijf velletjes 
van elk vier zegels van 50 

bani. Op de zegels staan 
fragmenten van iconen 
uit de negentiende eeuw. 

Slowakije 
Lenteboekje 
Het lijkt met de nade
rende herfst haast een 
anachronisme nu mee te 
delen dat Slowakije op 
31 maart een boekje met 
paas en lentezegels uit
gaf Het boekje bevat tien 
zegels van 10 kr. Sym
bolen van Pasen en lente 
(eieren, takjes, bloemen) 
zijn volop aanwezig. 

Tsjechië 
Meimaand is liefdemaand 
In Tsjechië beschouwt 
men de meimaand als de 
maand van de liefde. De 
zegel in het op 21 april 
verschenen wensenboelqe 
(vijfmaal 7.50 kr) laat 
dan ook een zoetsappig 
tafereeltje zien van een vi
oolspelend meisjeshoofd 
in een roos verpakt... Een 
wat rare omschrijving, 
besefik, maar het is dan 
ook een vreemde afbeel
ding. 

Kinderzĉ els 
Het op 31 mei versche
nen kinderzegelboekje 
(achtmaal 7.50 kr) geeft 

op de zegels een drietal 
bekende Tsjechische 
stripfiguren weer: Rum
cajs, Marka en Cipisek. 

Verenigde Naties 
Frankrijk 
Het is dit jaar voor de 
tiende maal dat de post
dienst van de Verenigde 
Naties een serie postze
gels en prestigeboekjes 
wijdt aan één specifiek 
werelderfgoed of aan een 
aantal in één geografische 
eenheid. Dit jaar 17 juni 
was de uitgiftedatum 
 viel die eer te beurt aan 
Frankrijk. 
Het gaat daarbij steeds 
om drie postzegelboek
jes: de uitgave van de 
adminstratie in New 
York met zegels van 24 c 
en 39 c, die van Geneve 
met Fr 0.20 en 0.50 en 
Wenen met 0.25 en 0.30 
euro. Elk boekje bevat op 
zestien pagina's een over
vloed aan kleurenfoto's 
en plaatjes plus gedetail
leerde tekstinformatie. 
Plus twaalfmaal de beide 
zegels op vier velletjes. 
Frankrijk heeft inmid
dels al dertig gebouwen, 
parken en landschappen 
op de Unescolijst staan. 
Zes ervan zijn gekozen 

voor de postzegels: de 
oevers van de Seine (met 
de Notre Dame prominent 
in beeld), het Romaanse 
aquaduct Pont du Gard, de 
middeleeuwse vesting
stad Provins, de Mont 
SaintMichel, Carcasson
ne en een stukje dal van 
de Loire. Op elke zegel 
staat bovendien  als dis
sonant in het beeld  de 
Eiffeltoren. 

Verenigde Staten 
Vlinder 
In een op 8 maart in 
de Verenigde Staten 
verschenen boekje is een 
hoofdzakelijk in Amerika 
voorkomende vlinder te 
zien: Junonia coenia oftwel 
in het Engels Common 
Buckeye.Een Nederlandse 

naam bestaat er bij mijn 
weten niet voor. 
Er bevinden zich tien 
zegels van 24 c (tarief 
postkaart) in het boekje, 
dat in twee uitvoeringen 
voorkomt: als automaat
boekje en als vouw
boekje. 

Wallis et Futuna 
Drie koninkrijkjes 
Ik had het bij het rechte 
eind toen ik in het vorige 
nummer veronderstelde 
dat er in het Franse over
zeese gebiedsdeel Walhs 
et Futuna weldra een 
derde vlaggenboekje zou 
verschijnen. Het derde 
koninkrijk  Uvea  heeft 
sinds 17 juni ook zijn ei
gen boekje. Het bevat tien 
vlagzegels van 55 F. 

Common Buckeye 
Ten 24(r 
Selfadhesive 
Stamps 

$2.40 

Het Amerikaanse boekje met de tien vlindenegeU. 

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

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatehe' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als uhd 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 formuüer aan het vol
gende adres: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere 

VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 
Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

O GEVRAAGD 

O DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€ 5 

€ 7,50 
€ 10 

€ 12,50 

€ 15 

€ 17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierboucn netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n vakje! 

Ondergetekende 

Naam. 

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

Straat:. 

PC+Plaats: 

Telefoon: 

(handtekening). 

Giro/banknummer:. 

Ten name van: 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye 
in behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 
'Filatelie'. 
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Stuur de bon 
ingevuld 

naar ons op 
en u ontvangt 
geheel gratis 

en vrijblijvend 
onze 

maandelijkse 
postzegelkrant. 

I 0% stuur mij de 
W d ■ partijen lijst 

NAAM: 

STRAAT: 

HUISNUMMER: 

POSTCODE: 

WOONPLAATS: 

TELEFOON: 

EMAIL: 

INTERESSEGEBIEDEN: 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel: 070 362 52 63 
Fax: 070 362 54 15 

Email: info@postzegelpartijencentrale. a 

Openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

9:00 tot 17:00 uur 



smitSi 

 I f ! 

S f^ ■■"Smtts 
Msestraatweg 40^  3551 £ j 

3170(i24>ur| 
iB^ä - info@ t̂s 

ely 
illtrëchte 

téllijnf 
tëlie.net 

STAMPS0NTHEWEB.COM 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen 
+ betere zegels/series Nederland & Overzee. Vraag vandaag nog onze gratis 

prijslijst aan of kijk op: WWW.FILATEUE.NET & WWW.STAMPSONTHEWEB.COM 

6741 Aruba 19861989. Prijs: € 125,00 
Postfris ministock 3x complete, 1988/9 4x aanwezig. Cat Waarde ca. 42o euro. 
6764 Australië 19131998. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie Australië 19131998 in Davo album. Bevat o.a. kangaroes tot 2 shilling met ver
schillende watermerken, George V iets gespecialiseerd en verder vanaf 1945 vrijwel compleet. 
Ook Australian Antarctica 19571998 compleet. 
6914 Azië. Prijs: € 300,00 
Collectie Noord en Zuid Korea en Taiwan met veel complete series, zowel gebruikt als ongebruikt, 
waaronder veel betere. 
6878 België 18491955. Prijs: € 640,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie België 18491955 in oud album. Collectie bevat veel beter ma
teriaal zoals (Yvert nummers): 165178* (176 ontbreekt), 818822*, 827831*, 863867*, 880891*, 
892899*, blok 30* etc. Verder ook leuk Luxemburg aanwezig, o.a. 425428o, 433438*, 454A*, 
luchtpost 1620* etc. Verder nog wat brieven aanwezig. 
6888 België 18491969. Prijs: € 1.200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 18491969 in oud Borek album. Collectie be
vat veel betere zegels zoals (Yvert nummers): 37o, 128**, 221233*, 291**, 356362o, 827831*', 
860862**, 892897** etc. etc. Hoge cat. waarde. 
6886 België 18651975. Prijs: € 360,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte restantcollectie België 18651975 in twee Kabe albums. Bevat 
vele betere series, waaronder ook spoonA/eg. Periode 19601975 is postfris compleet, inclusief 
blokken (waaronder dus ook blok 32). 
6890 België 18831987. Prijs: € 800,00 
Mooie **/*/o collectie België 18831987 in Davo album. Bevat zeer veel goed materiaal zoals tuber
culose 1929*, tentoonstelling 1930 (zegel uit blok) **, tuberculose 1930*, tuberculose 1931 etc. 
Ook veel blokken en een klein deel back of the book. Mooie collectie om op voort te bouwen. 
6863 Berlijn 19711989. Prijs: € 150,00 
Map met een postfrisse collectie Berlijn 19711989, vrijwel compleet op Leuchtturm bladen. 
6824 Brieven USA. Prijs: € 3.500,00 
Vier grote schuiflades vol met brieven USA. Voornamelijk klassiek materiaal. Enorme hoeveelheid. 
Ideaal voor verzamelaar of Ebayverkoper! 
6734 Bund 19461985 Prijs: € 100,00 
**/*/0 kleine beginnersverzameling, periode 19651985 nagenoeg compleet postfris, in Davo album 
6872 Bund Combinaties 1960. Prijs: € 650,00 
Schitterend kompleet ongesneden vel (markenheftchenbogen) Michel 5YII luxe postfris, cat. w 
2200 euro (minder dan 30% cat.w.l!) Zeer schaars! 
6774 Bund en Berlijn. Prijs: € 200,00 
Twee stockboeken goed gevuld met Bund en Berlijn, waaronder heel veel postfris materiaal en wat 
beter oudere zegels. 
6759 Bundespost 19491999. Prijs: € 395,00 
Gestempelde kwalitatief zeer mooi oa. Wohlfahrt 1949,1952 vanaf 1955 geheel compl. incl. blok 
1, het modern gedeelte O compleet incl. velletjes & alle dure toeslagsegels, moeilijk te krijgen! 
Pracht koop cat waard ruim € 3100, in Leuchtturm albums 
6773 Canada 18591973. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Canada 18591973 in Stanley Gibbons album. Bevat o.a. 1859: 12,5 en 17 
cents, 1868:0,5, 5 (2X) cents, 1893: 50 cents, 1897 jubilee: $2 en $3!!!, 1898:10 en 20 cents etc. 
6737 Curacao/Antillen 18731987. Prijs: € 300,00 
O/*/** verzameling wb klassiek zeer goed gevuld echte top ontbreekt, veel goede zegels en series 
incl. nr 5 O, lp 1942 O, port. Luchtpost etc. Antillen compleet op een zegel na. Hoge cat Waarde in 
2 Lindner albums, koopje 
6909 DDR 19491980. Prijs: € 160,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock DDR 19491980 in vier stockboeken. Veel complete se
ries, beter zegels en dienst. Koopje! 
6748 DDR Dienst/ZKD 19501965. Prijs: € 2.750,00 
Schitterende en unieke speciaalverzameling met talloze zeldzaamheden, brieven, specialiteiten, 
ook absolute top als de 1956 serie postfris (cat. 2400 euro!!) en de superzeldzame Dienstmarken 
D: nr 1 postfris en gebruikt, nr 2 postfris en gebruiktlü! (cat.w 3200 euro en 400 euro!!!!). E: nr 1 
postfris, gebruikt en op brief!!!, heel veel andere goede uitgaven + op brief, opgezet met beschrij
vingen, in album. 
6742 DDR. Prijs: € 100,00 
DDR: 100X nr 628** en 200X 339** Totale cat waarde 1940 Euro. 
6740 Duitse Kolonien. Prijs: € 120,00 
Postfris ongetande falsificaties 13 verschillende waardes in blokken van 6/9/12. In totaal 103 ze
gels. Leuke curiositeit 
6781 Duitse Rijk 18711944. Prijs: € 175,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk 18711944 in Davo album. Collectie bevat heel veel 
betere series en heeft een hoge cat. waarde. 
6811 Duitsland Reich. Prijs: € 125,00 
Klein lot Duitsland, voornamelijk Reich met kleine (opdruk) afwijkingen. Leuk lot voor de specialist! 
6862 DuitslandSovjet Zone. Prijs: € 210,00 
Map met **/*/o Duitsland Sovjet Zone op albumbladen, waaronder Goethe blok. 
6820 Duitsland. Prijs: € 460,00 
Een album en twee stockboeken met Duitsland. Bevat Reich, met o.a. Wagnerserie, Bund met veel 
postfris materiaal en DDR ongebruikt tot 1966 vrijwel compleet inclusief blokken. 
6776 Duitsland. Prijs: € 350,00 
Doos met 7 oude handelarenalbums. Bevat heel veel zegels, postfris, ongebruikt en gebruikt; rijp 
en groen door elkaar Duitse Rijk, Saar, DDR, Zones etc. Koopje, ideaal voor handelaar 
6835 Egeische Eilanden. Prijs: € 440,00 
Yvert nr. LP 33 in een compleet postfris vel van 50. Cataloguswaarde 1875 Euro. 

6829 Engeland fantastische uitzoel<partij. Prijs: € 5.000,00 
Voor de liefhebber: 5 DOZEN vol met Engeland in insteekboeken. albums, bladen, in zakjes en los. 
Enorme hoeveelheden klassiek met plaatnummers, betere zegels, watermerken en noem maar op 
De voormalige 'verzamelaar' kocht alles wat die maar kopen kon op Engeland gebied en zag door 
de bomen het bos niet meer Wekenlang uitzoekplezier! Grote vondstenpartij voor de avonturier! 
6819 Engelse koloniën. Prijs: € 250,00 
Diverse kleine deelverzamelingen van o.a. Botswana, Swaziland, Lesotho, Biafra (!) en iets Franse 
koloniën in 2 albums. Erg leuk lot. 
6880 Europa Cept 1958. Prijs: € 170,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 10) uit midden van het vel, zeldzaam! 
6881 Europa Cept 1960. Prijs: € 100,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 8) uit midden van het vel, zeldzaam! 
6882 Europa Cept 1961. Prijs: € 100,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 10) uit midden van het vel, zeldzaam! 
6883 Europa Cept 1964. Prijs: € 100,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 10) uit midden van het vel, zeldzaam! 
6884 Europa Cept 1965. Prijs: € 100,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 8) uit midden van het vel, zeldzaam! 
6885 Europa Cept 1967. Prijs: € 100,00 
Italië serie postfris in brugparen (vertikale strippen van 8) uit midden van het vel, bovenste 2 strip
pen zegel + label, zeldzaam! 
6906 Frankrijk 18531953. Prijs: € 250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 18531953. Collectie bevat o.a. veel beroemde man
nen series uit de jaren 50 ongebruikt en betere luchtpostzegels. 
6788 Frankrijk 18801976. Prijs: € 400,00 
Stockboek met een postfrisse en ongebruikte doublettenpartij Frankrijk 18801976 met veel beter 
materiaal. Cat. waarde ca. 5000 euro. 
6907 Frankrijk 19001960. Prijs: € 150,00 
Twee dunne stockboeken met een postfrisse en ongebruikte voorraad Frankrijk 19001960. Bevat 
vele betere losse zegels en series. Hoge cat. waarde! 
6908 Frankrijk 19351968. Prijs: € 600,00 
Postfrisse en ongebruikte stockvoorraad Frankrijk 19351968 in vier stockboeken. Bevat vele volle
dige series en verder preobliteres 19451985. Cat. waarde is 6100 euro (zonder gom niet geteld). 
6919 Frankrijk 19411990. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte voorraad Frankrijk 19411990 in 5 kleine stockboeken. Voornamelijk post
fris materiaal. Zeer hoge cat. waarde! 
6905 Frankrijk 19461963. Prijs: € 115,00 
Kleine postfrisse en ongebruikte collectie Frankrijk 19461963 met o.a. coins dates. Bevat ook 
duurdere series zoals 10721075 en 11181119. 
6735 Frankrijk 19601983. Prijs: € 160,00 
Collectie Frankrijk 19601983 in Leuchtturm album. Collectie bevat voornamelijk postfris materiaal 
en ook wat gestempeld en wat ouder materiaal. 
6804 Frankrijk ongetande kleurproeven. Prijs: € 100,00 
Interessant lotje ongetande kleurproeven wo. 4 zegels Chateau de Malmaison, Prince Imperial etc. 
Mooi kavel in totaal 29 zegels. 
6836 Goudkust/Ghana 19571958. Prijs: € 125,00 
Ie serie, opdrukserie, postfris in aantallen in veldelen; 4d (ruim 300x), lOsh (ruim iOOx), leuk voor 
opdrukfouten etc. Cataloguswaarde ruim 4000 Euro!!! 
6921 Grenada 18811981. Prijs: € 120,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Grenada 18811981 in album. Bevat wat leuk klas
siek en veel semimodern postfris materiaal. 
6814 Griekenland 18611940. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Griekenland 18611940 op albumbladen met veel betere 
Hermeskoppen op type verzameld. Bevat o.a. 1889:1 dr (*), 1896 t/m 2 dr 1902 serie *, 1917 op
drukserie (hoge waarden *), 1922 opdrukken, 1930 onafhankelijkheidsserie *, 1933 zeppelins etc. 
Tevens een insteekboek met doubletten. Enorme cat. waarde. 
6913 Groot Brittanie 19641987. Prijs: € 125,00 
Stockboek met postfris materiaal Groot Brittanie 19641987. Uitsluitend complete series gelegen
heidszegels. 
6799 Hongarije klassiek Prijs: € 75,00 
Gestempeld partijtje hongarije klassiek in aantallen leuk voor stempels 
6831 IJsland. Prijs: € 450,00 
Map met postfrisse vellen en veldelen van IJsland. Voornamelijk jaren 60 en 70. Cat. waarde ruim 
3900 euro (Michel). 
6838 Israel. Prijs: € 250,00 
Doos met Israel op insteekbladen. Bevat heel veel materiaal, voornamelijk postfris en meestal full
tab. 
6904 Japan 18881920. Prijs: € 75,00 
Klein stockboek met gestempeld materiaal van Japan 18881920. Leuk snuffelpartijtje. 
6893 Luxemburg 18521983. Prijs: € 900,00 
Zeer goed gevulde, vrijwel complete, voornamelijk gestempelde collectie Luxemburg 18521983 in 
Schaubek album. Collectie bevat zeer veel beter materiaal, zoals (Michel nummers): 1 (2X), 2 (2X), 
411,12, 56,66,82,83 etc. Ook goed dienst aanwezig. Zeer hoge cat. waarde!! 
6736 Luxemburg 18521988. Prijs: € 200,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 18521988 in Davo album. Collectie bevat 
ook wat beter materiaal van de jaren 50. Leuke koop. 
6896 Luxemburg 18521990. Prijs: € 750,00 
**/*/0 collectie met goed klassiek aandeel w.o. nr. 1/2,4,11,16a/b(*), jaren 20/30 en 50 heel goed
gevuld, ook luchtposten, blokken en veel dienst, in 2 Leuchtturm albums. Zeer hoge cat.w 
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6778 Luxemburg 1859-1999. Prijs: € 575,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1859-1999 in Davo album Collectie be
vat zeer veel beter matenaal, waaronder Europa CEPT1956 en 1957 ongebruikt Hoge cat waar
de' 
6894 Luxemburg. Prijs: € 840,00 
Zeer leuke partij Luxemburg met heel goed klassiek materiaal, zoals 1o (3 X), 2o (3X), 7o (2X), 29* 
(paar) etc etc Bevat ook postfris Echternach serie 1947 UPU serie 1949 postfris, 2 fr Europa 
Cept 1956 postfris Zeer hoge cat waarde' 
6744 IVIonaco 1885-1940. Prijs: € 130,00 
Kleine klassiek collectie Monaco 1885-1940 in insteekboek Voornamelijk ongebruikt en gebruikt 
materiaal Cat waarde ca 950 euro 
6797 Nederland 1852-1976. Prijs: € 300,00 
O/*/" verzameling zeer goed gevuld oa 9,19/28 Olympiade Goudse Glazen, Zeemens sene etc 
50 er jaren zo goed als compleet wb ook postfris incl kinderblokken en combi's Hoge cat waarde 
in davo album 
6805 Nederland 1939-2001. Prijs: € 350,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 1939-2001, inclusief heel veel blokken en velletjes 
van 10 in 2 zelfgemaakte albums 
6746 Nederland dealer restanten. Prijs: € 750,00 
Doos met restanten van een dealer 9 albums en stockboeken met Nederland en Overzeese 
Gebieden Zeer voordelig, voor de handel' 
6779 Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 1852-1975 
in twee albums en 1 stockboek Bevat veel beter materiaal zoals 12,14,18,29 etc 
6843 Nederland FDC collectie. Prijs: € 900,00 
Uitgebreide FDC collectie Nederland E1-E409 De El is zonder speciaal eerstedag stempel maar 
met een gewoon stempel op de eerste dag van uitgifte Nummer E2 ontbreekt Oudere FDC's in 
gevaneerde kwaliteit, vanaf El 62 zonder adres In 3 FDC albums 
6844 Nederland FDC's 1978-197. Prijs: € 150,00 
Complete onbeschreven collectie FDC's Nederland E163-E373 in 2 dure Davo albums 
6895 Nederland postfrisse stock. Prijs: € 1.000,00 
Mooie postfnsse restantstock Nederland in zeer goed gevuld dik insteekboek Loopt vanaf ca 
1945 met ook wat nominaal aanwezig Veel kindblokken en automaatboekjes Cat waarde 5500 
euro Nu voor 18% ' 
6750 Nederland stadspost. Prijs: € 100,00 
Lotje van 37 brieven en fdc's, alle van begin jaren 70, vrijwel alle verschillend' 
6786 Nederlands Indie en NN Guinea. Prijs: € 260,00 
Dik stockboek met postfrisse, ongebruikte en gebruikte doublettenpartij van Nederlands Indie en 
Nederlands Nieuw Guinea Heel veel matenaal, zonder echte top 
6856 Nederlands Indie. Prijs: € 170,00 
Map met een voornamelijk gebruikte collectie Nederlands Indie op Davo bladen Bevat o a 160-
166 en 337-346 
6855 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 100,00 
Map met postfris ongebruikt en gebruikt Nederlands Nieuw Guinea en ander overzee op Davo bla
den 
6755 Oostenrijk 1850-1987. Prijs: € 200,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1987 in twee Davo albums Collectie 
bevat leuk klassiek en de meer modernere jaren postfns 
6772 Oostenrijk. Prijs: € 1.200,00 
Enorme uitzoekparti] Oostenrijk in grote verhuisdoos Stockboeken vol met heel veel oud en klas
siek materiaal, stempels, betere uitgaven ook iets gebieden en VN in 9 voorraadboeken 
Fantastische partij' 
6785 Planten. Prijs: € 220,00 
Collectie planten en Gentse floralien in 5 albums Bevat 2 albums met zegels en 3 albums met 
FDC's en speciale uitgiften 
6903 Portugal 1853-1982. Prijs: € 265,00 
Gebruikte collectie Portugal 1853-1982 Het klassieke deel is in wat gemengde kwaliteit, maar de 
collectie bevat betere senes na 1930 Hoge cat waarde' 
6767 Portugal 1866-1970. Prijs: € 150,00 
Doublettenpartij Portugal 1866-1970 waaronder betere zegels zoals 1866,50 R groen 3X, 1867 50 
R gebruikt 100 R gebruikt, betere Provisorio opdrukken etc etc Gevarieerde kwaliteit 
6801 Ruimtevaart. Prijs: € 300,00 
Postfnsse motiefcollectie ruimtevaart inclusief vele betere uitgaven blokken, ongetand etc in twee 
speciale Kabe albums Periode 1959-1964 
6865 Saar 1947-1959. Prijs: € 200,00 
Postfrisse en gebruikte collectie Saar 1947-1959 op albumbladen in map waaronder betere senes 
6800 Spanje 1944-1975. Prijs: € 350,00 
Vrijwel complete ongebruikte collectie Spanje 1944-1975 in Schaubek album Collectie bevat ook 
beter luchtpost en blokken Helaas zit een (klem) deel van de zegels wat vastgeplakt Hoge cat 
waarde' 
6745 Spanje stock 1850-1973. Prijs: € 350,00 
Postfnsse/ongebruikte en gebruikte oude dealerstock Heeft jaren stil gelegen en daardoor gedeel
telijk vastgeplakt Mits zorgvuldig gedaan zijn veel zegels alsnog te redden Stock bevat veel en 
ook beter klassiek materiaal In twee dikke dealerboeken 
6813 Spanje/Portugal 1853-1960. Prijs: € 375,00 
Twee deelverzamelingen met veel klassiek waaronder beter matenaal Tevens een insteekboek 
met doubletten, gevaneerde kwaliteit met een zeer hoge cat waarde 
6821 Sport. Prijs: € 230,00 
Motiefverzameling sport in 4 dikke zelfgemaakte albums Opgezet per sport 
6871 St. Pierre et IVliquelon 1885-1942. Prijs: € 7.250,00 
Schitterende ongebruikte/postfnsse collectie in meest hele mooie kwaliteit veel oude toppertjes, 
de goede langlopende senes t/m de hoge waarden + een fanlastich aandeel FRANCE LIBRE op
drukken met vele toppers wo ook diverse gekeurde zegels en kopstaande opdrukken (met bere
kend, staan met in de Yvert"') cat w Yvert 48 000+ euro'" 
6782 Suriname 1873-1975. Prijs: € 850,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Leuchtturm album Zeer mooie, vrijwel 
complete collectie met een cat waarde van ruim 4200 euro 
6854 Swaziland 1961-1988. Prijs: € 120,00 
Map met een ongebruikte collectie Swaziland 1961-1988 waaronder langlopende senes Cat 
waarde 3900 Yvert francs 
6825 Tsjechoslowakije. Prijs: € 350,00 
Doos met Tsjechoslowakije in stockboek en zakjes en mapjes Zowel klassiek als modern maten
aal Dagen snuffelplezier' 

6747 U.S.A. 1851 -1967. Prijs: € 1.700,00 
Gebruikte collectie met zeer goed klassiek in ovem/egend mooie kwaliteit met o a 1857 1c t/m 
12c, 1861/66 1cVm30c(2c*) +3 zegels met grill 1869 1c t/m 15c, 1870/79 serie 1c t/m 90c met 
papiervaneteiten en grills, 1890 t/m 30c, Columbus 1893 1c t/m 1 dollar (1 dollar prachtig gecen
treerd en mooi centraal stempel" (50cents 2x), 1894/95 1ct/m 1 dollar, 1901 panam sene, 1902/3 
1c t/m 1 dollar, 1912/19 t/m 1 dollar, ook betere dienst en port aanwezig 1865 10c newspaper GE
BRUIKT" etc in Schaubek album Cat w (t/m 1929 berekend, rest kado) Yvert 9400+ euro 
6766 Verenigde Naties 1950-1998. Prijs: € 400,00 
Overcomplete postfnsse collectie Verenigde Naties 1950-1998 in twee Davo luxe albums Bevat 
matenaal van alle 3 de gebieden (New York, Geneve en Wenen) en is inclusief alle blokken, velle-
ties etc 
6915 Wereld 1940-1975. Prijs: € 330,00 
Stockboek met een postfnsse voorraad Wereld 1940-1975 Bevat o a Frankrijk, Luxemburg 
Zwitserland Turkije etc Veel doubletten aanwezig, zeer hoge cat waarde 
6794 Wereld diverse. Prijs: € 120,00 
Doos met diverse van de hele wereld, in een stockboek en mapjes Bevat o a veel postfris Nieuw 
Zeeland 
6873 Wereld diversen. Prijs: € 175,00 
Grote verhuisdoos vol met insteekboeken, meest eenvoudiger matenaal, doch ook wat beter/ouder, 
in 26 boeken/albums en los 
6840 Wereld rondzendboekjes. Prijs: € 400,00 
Doos met 91 rondzendboekjes met matenaal van de hele wereld maar voornamelijk West Europa 
Hoge rest waarde' 
6842 Wereld rondzendboekjes. Prijs: € 600,00 
Doos met 91 rondzendboekjes met matenaal van de hele wereld maar voornamelijk West Europa 
Hoge rest waarde' 
6850 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 240,00 
Wereld uitzoekdoos in mappen Bevat o a leuk Luxemburg USA, Midden Oosten, Azie, Portugal 
en gebieden. Midden- en Zuid-Amenka etc 
6848 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 240,00 
Wereld uitzoekdoos met zegels in 8 stockboeken, wat mapjes en een doosje Bevat voornamelijk 
materiaal van België 
6847 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 1.000,00 
Grote uitzoekdoos wereld in insteekboeken, zakjes en doosjes, beslist veel beter matenaal waar
onder postfns Duitse Rijk, Frankrijk vooroorlogs Zwitserland Liechtenstein, Slowakije en Kroatië 
postfris beter Nederland met legioenblokken etc Enorm avontuur' 
6830 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 400,00 
Grote uitzoekdoos hele wereld met o a veel Nederland en aangetekende bneven Enorm veel 
avontuur in vele insteekboeken, zakjes etc 
6826 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 380,00 
Grote uitzoekdoos hele wereld met een zeer gevaneerde inhoud We zagen vluchtig postzegel
boekjes Nederland Complete postfrisse vellen Berlijn en heel veel ander materiaal Dagen avon
tuur' 
6827 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 300,00 
Doos met diverse van de hele wereld waarin o a 2 vellenalbums met vellen en veldelen van 
Nederlandse Antillen en Sunname 
6828 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 750,00 
Grote uitzoekdoos van de hele wereld met veel matenaal waaronder veel beter, vaneteiten, hele 
vellen etc Weken plezier' 
6758 West Europa Handelarenpartij. Prijs: € 975,00 
O/*/** handelarenpartij in zakjes wb 50/50 Postfns/gestempeld Oa Nederland goed vertegen
woordigd incl veel complete en betere zegels 30er jaren. Klassiek uitzoeken in zakjes wb België, 
Duits Reich etc Veel postfris Malta velletjes, Spanje noem maar op Ook gebruikt engelse 
Kolomen veel gezien in de snelle blik Soms in ietwat div kwaliteit, koopje met grote winst mogelijk
heden in doos Kost wel wat tijd 
6793 West Europa. Prijs: € 360,00 
Doos met diverse West Europa op albumbladen Bevatoa leuk Nederland (b v 48,101)engoed 
West Duitsland en Berlijn 
6732 West Europa. Prijs: € 120,00 
Goed gevuld dik insteekboek met zegels van West Europa, waaronder betere Veel snuffelplezier 
6757 Zuid Afrika stempels. Prijs: € 300,00 
Stockboek met enorme aantallen wo Cape of Good Hope en Natal Zeer geschikt voor stempel-
verzamelaar 
6817 Zuid-Amerika 1858-1937. Prijs: € 750,00 
Zeer nette ongebruikte en gebruikte collectie van de diverse landen van Zuid Amenka in oud Kabe 
album Bevatoa beterArgentinie, Chili, Colombia, Mexico en Guatemala Cat waarde ruim 6000 
euro 
6780 Zweden 1850-1989. Prijs: € 625,00 
Gebruikte collectie Zweden 1850-1989 in twee Davo albums Collectie bevat naast de gewone ze
gels ookvrijwel alle boekjes velletjes, combinaties etc 
6875 Zweden 1872-1967. Prijs: € 240,00 
"/*/(*) betere zegels en senes in ietwat diverse kwaliteit wo 1872 3 4, 6 en 24 ore, beter jaren 
20/30 samenhangende paren cat w 2400+euro, slechts 10% cat w ' 
6918 Zweden 1885-1985. Prijs: € 250,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1885-1985 Collectie bevat enkele betere 
zegels van voor WO II en veel postfris matenaal waaronder blokken en boekjes 
6815 Zwitserland 1850-1970. Prijs: € 600,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Zwitserland, helaas met wat vochtschade Vaak enorme 
aantallen, maar deels vastgeplakt Ook veel nominaal (ca 600 Zwitserse Frank = ca 400 euro) in 
twee voorraadboeken 
6783 Zwitserland 1862-1974. Prijs: € 120,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1862-1974 in album Bevat ook wat betere senes 
6833 Zwitserland 1900-1964. Prijs: € 250,00 
Gebruikte collectie in mooie kwaliteit incl veel betere zegels & series. Luchtpost, de Paxserie t/m 
2fr echt gebruikt etc Cat Waarde 2600+ Euro slecht 11,5% 
6868 Zwitserland 1975-1985. Prijs: € 120,00 
Postfnsse collectie Zwitserland 1975-1985 op Davo bladen in map Bevat ook VN Geneve en wat 
ander VN 
6832 Zwitserland Pro Patria/Pro Juventute. Prijs: € 290,00 
Partijtje Zwitserland Pro Patna/Pro Juventute, 1913-1965 Over het algemeen 2 maal verzameld 
Hoge cat waarde 
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19/29V luxe + eert. 
3250,00 
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49 luxe 
120,00 

236/237 
** 
* 
0 

pr.ex. 
325,00 
75,00 

1,50 

f ^r j ^ 
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''.^m iH 

"" ' 

TT^ 
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1' 
|j|: ' 

' 
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12/2 r/ 'dr 
NEDERIAND 

■a^uAaa« 
101 prex. 

1500,00 
101 pr.ex. 

450,00 

|m««««^«*i*«PH 

56/76 pr.ex. 
325,00 

O 14,00 

257/260 pr.ex. 
100,00 
26,50 

O 15,50 

68 vrprex. 
500,00 

« * * * * i * * A * 

■*4H«AÉl**«i*d 

244/247 pr.ex. 
175,00 
36.50 

O 22.75 

124Fv pr.ex. 
O 650,00 

125 var pr.ex. 
O 300,00 

136/138 prex. 
75,00 

O 75,00 

80 luxe 
O 475,00 129/131 pr.ex. 

O 250,00 

iU 
| J3 . .CENT|* 

129/131 luxe 
O 1550,00 
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346/349 prex 

300,00 
175,00 

O 39,00 

592/595 prex 
52,00 
26,00 

O 30,00 O 

■ ■ g " " ""^ 
* ^ iTïeDeBr^^™' ■ 

A ^ U * A * * * « * * « « * t t * « * 

534/537 prex + eert 
700,00 
350,00 

356/373 prex 
100,00 
60,00 

O 65,00 

Md 

474/489 prex 
95,00 
45,00 

O 8 50 

O 12 25 V ^ ^ ^ P V W 

^r^^^^^www^ 

■AAAAwMMMU^ mat^^^^^^ÊAm 

k.y.(. 
^ M * * M 

«*«««V 

671/675 prex 
19 00 
9,50 

O 13,00 

681/682 prex 
48,00 
24,00 

O 0,85 

R1/18 prex 
275,00 

R19/31 prex 
90,00 

O 55,00 

R33/56 prex 
350,00 
145,00 O 

O 120,00 

^ * ^ I « * * M M . ^ 
R57/70 prex 

55,00 
40,00 

R71/73 prex 
75,00 
65,00 O 

ÉMte 

W ^ ^ P f V * ^ 

i i a f t *^«a* fc 
VOODMETKII NEDERLAND 

INEDERLAND 

V00n«6TKIND 
^ • • M 

%m»'' 

2«i,f| 

NLUhHLANIJ NtUhRLANU 

R74/77 prex 
95,00 
30,00 
25,00 

R78/81 prex 
15,00 
12 50 

R82/85 prex 
65,00 * 
15,00 O 
13,00 

R86/89 prex 
20,00 
15 00 

R90/93 prex 
80,00 
30,00 
25,00 

R94/97 prex 
70,00 
30,00 
22 50 

R98/101 prex 
70,00 
22 50 

O 20,00 

LP12/13 prex 
350,00 
225,00 

O 125,00 

IpaÉB 

| i ^ f ; « i « 

P27/28 prex 
75,00 

mrrwwmtmf^^nmrwmwmm 

kÉÉÉMÉMMMMMUMf l i i a iÉa i 
P29 prex 

45,00 

PpvlC prex +cert T7 luxe 
600,00 O 2500,00 

Ppv2C prex + eert Pbw1/7 prex 
18500,00 o 200,00 

B1/7 prex 
3500,00 

B1/7 prex 
850,00 

Onze openingst i jden: dinsdag t o t en met zaterdag van 10.00 t o t 18.00 uur 

INFORMATIEBON 
Naam , 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

ê 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2maandelijkse 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 0302892620 



DE KWESTIE FORUM-AFINSA: DIT VINDEN 
DE LEZERS VAN FILATELIE ERVAN 

Onze berichtgeving over de 
Ajinsa/Forum Filotelica-kwestie 
(zie juninummer, de pagina's 
411,416 en 417) heeft de pennen 
en toetsenborden in beweging 
gebracht. Hieronder een selectie 
uit de binnengekomen reacties. 
Redactie Filatelie 

WAARSCHUWING KAN HELPEN 
In deze reactie beperk ik me tot 
het verzamelen van postzegels. 
Ik ga ervan uit dat veel (begin
nende) verzamelaars deze hobby 
ook als een soort belegging zien. 
Daardoor moet ik denken aan 
de wettelijk voorgeschreven 
waarschuwing die bij wervende 
verhalen over beleggingsproduk-
ten vermeld dient te worden: 
De waarde var\ uw belê flin̂  kan jlurtu-
eren. In het uerleden behaalde resultoten 
bieden ̂ een garantie uoor de toekomst. 
Het zou helemaal niet gek 
zijn als er iets dergelijks (vrij
willig of wettelijk) ook voor 
postzegelsverzamelen zou 
gaan gelden. Een voorstel: 
De waarde var\ een postzetjeiferzame-
ling is maar betrekkelijk. In het uerleden 
betaalde prijzen resulteren zelden of nooit 
in een hofere opbrengst in de toekomst. 
Zo'n waarschuwing zou op een 
duidelijk zichtbare plaats in of 
op uw blad aangebracht kun
nen worden. Maar dan ook in de 
wervende folders van de Col-
lectClub in Groningen, filate-
listische advertenties enz.. 
Het is maar een idee. Voor het 
wettelijk maken van dit onder
werp zou de Consumentenbond 
zijn nek kunnen uitsteken. 

A. RINKEL, KRIMPEN A ; D U S S E L 

GEEF DE FEITEN WEER 
Ik vind uw bericht op bladzijde 
411 wel heel erg summier voor iets 
dat blijkbaar grote gevolgen kan 
hebben voor de filateliewereld. 
Inhoudelijk ben ik het wel eens 
met uw reactie op het schrijven van 

^ de heer Fiolet. Ik vind echter dat 
= u teveel bezig bent met Filatelie te 
^ verdedigen. Wat ik, als fanatiek 
= Spanje-verzamelaar, graag zou 
•̂  zien is een uitgebreide beschrij-
la ving van hetgeen exact gebeurd 
^ is en wat voor gevolgen dit kan 
^ hebben voor de verzamelaar in het 
^ algemeen en meer in het bijzonder 
^ de Spanje-verzamelaar, zoals: 
3 I. zijn er in Nederland slachtof-
^ fers (beleggers zogezegd) of 
zi alleen maar winnaars (of zoals 
"^ u zegt: handel blij, uerzamelaars 

I A blij en ook de NVPH blij)? 
O 2. zijn de zegels er wel of niet? 

3. wat gebeurt er als de wel 
aanwezige zegels op de markt 
komen? heeft dit alleen gevolgen 
voor de Spanjeprijs in Spanje 

of ook voor de Spanjeprijs in 
Nederland (en zo ja welke)? 
4. zijn er gevolgen voor andere 
verzamelgebieden en zo ja welke? 
5. kunnen verzamelaars zich 
hiertegen verzekeren? 
Duidelijk een gemiste kans voor 
uw, verder door mij zeer goed 
gewaardeerd, maandblad. 
U hoeft echt geen consumen
tengids te zijn, echter is het wel 
van belang om gewoon de feiten 
uitgebreid weer te geven. 
Laat a.u.b. ook lekker de ad
vertenties staan, want dat is 
in mijn ogen ook 'informa
tie' en geen 'commercie'. 

P. VALCKX, ARCEN 

ROMMEL: ONGEPASTE TERM 
Ik heb mij behoorlijk gestoord aan 
het gebruik van het woord rommel 
in de beide Afinsa-artikelen. 
Ik kan mij heel goed voorstellen 
dat, door de ogen van iemand 
die al ruim zestig jaar op traditio
nele wijze postzegels verzamelt, 
vernieuwingen op postzegelgebied 
en nieuwe verzamelproducten die 
door posterijen worden bedacht 
sterk afwijken van zijn 'filatelis-
tische kijk'. Eerlijkheid gezegd 
heb ook ik met een aantal van 
deze producten grote moeite. Het 
is echter volstrekt ongepast om 
dit als rommel te kwalificeren. 
Uiteindelijk is het de verzamelaar 
die zelf beslist wat hij verzamelen 
wil en is het de handel die hier 
vervolgens op inspeelt, zoals ove
rigens ook de heer Fiolet beseft. 
Het is waarschijnlijk wel zo, 
dat onder de lezers van het blad 
Filatehe verhoudingsgewijs meer 
traditionele verzamelaars van 
ouder materiaal zullen zijn, maar 
het getuigt van weinig respect 
om het woord rommel in relatie te 
brengen met een aantal genoemde 
zaken en dit vervolgens weer af te 
zwakken, zowel naar verzamelaars 
hiervan alsook naar de handelaren 
die dit in uw blad aanbieden. 
Ik ben er bovendien van overtuigd, 
dat het aantal verzamelaars van 
moderne zegels ueruit de groot
ste groep verzamelaars is, dat 
juist ook het moderne materiaal 
filatelistisch interessant is en dat 
daarnaast door de huidige oplagen 
dit weldegelijk als een gezonde 
basis voor een redelijk waarde
vaste investering op wat langere 
termijn loinnen worden gezien. 
U stelt in uw artikel dat uw bestuur 
een beleid heeft waarin ongewens
te advertenties worden geweerd, 
maar helaas wekt u eveneens 
de suggestie dat enkele minder 
gewenste advertenties worden 
gedoogd om juridische problemen 
te voorkomen en om het blad be

taalbaar te houden. Ook door uw 
boodschap dat lezers hun gezond 
verstand moeten gebruiken bij het 
consumeren van de commerciële 
boodschappen in het blad geeft u 
een toch wat negatief signaal over 
uw adverteerders af, en brengt u 
hen daarmee in feite in diskrediet. 
Gezien het feit dat steeds minder 
adverteerders concreet iets in een 
advertentie aanbieden, zou ik u 
toch voortaan om een iets positie
vere benadering willen verzoeken. 

CHARLES VOETELINK, POSTZEGEL- EN 

MUNTENHANDEL 'HOLLANDS GLORIE-

ZEVEN STELLINGEN 
Ik wil op de Afinsa-kwestie 
graag reageren door, zoals 
wijlen Maarten Luther deed, een 
aantal stellingen aan de kerk
deur van Filatelie te spijkeren: 
1. Postzegels zijn var\ huis uit 
geen beleggingsobjecten, maar 
lüinnen dat wel worden 
De waarde van een verzameling 
wordt bepaald door de marktwaar
de van het gebruikte ruwe materi
aal plus de toegevoegde waarde in 
de vorm van kennis en creativiteit 
van de betrokken verzamelaar. 
Een verzamelaar die een serie 
gekleurde zegeltjes bijeen weet te 
brengen en deze onderbrengt in 
een album of insteekboek brengt 
per saldo weinig toegevoegde 
waarde in. Een andere, die dit 
geheel verrijkt met (bijvoorbeeld) 
proeven, mengfrankeringen, 
interessante stukken met deze 
zegels gefrankeerd, afwijkigen of 
zelfs interessante vervalsingen, 
doet dat wel. Hij die blindelings 
20 of 50 vellen van dezelfde vellen 
zegels koopt en ze in een brand
kast of bankkluis opbergt, voegt 
in het geheel geen waarde toe en 
had het beter op de beurs kunnen 
proberen. Hij loopt dan hetzelfde 
risico als de belegger in Ahold of 
Legolease. Dit heet eenvoudigweg 
speculatie en hoeveel medelijden 
moeten wij met speculanten heb
ben? Een wijs woord van de oude 
heer Van Dieten: 'Na enkele jaren 
vergeet men het betaalde bedrag 
en geniet men van de l<waliteit'. 
2. Wie wil beleggen in he
dendaagse zegels zal uan een 
koude kermis thuiskomen 
De ontwikkeling van de moderne 
communicatie- en frankeertech-
nieken maakt de postzegel meer 
en meer tot een archaïsch feno
meen. Geheel verdwijnen zullen 
postzegels voorlopig niet, maar 
fimctie en nut ervan verminderen 
bij wijze van spreken met de dag. 
Daar staat tegenover dat onze 
geprivatiseerde postbedrijven 
gedwongen zijn dit product nog 
steeds in indrukwekkende hoe
veelheden op de markt te gooien 

om hun omzet te verzekeren en 
winst te maken - want dat willen 
de aandeelhouders. Daartoe laten 
zij kosten noch moeite achterwege 
en verrassen ons op gezette tijden 
met de ingenieuze nieuwigheden 
die wij allen wel kennen. Het heeft 
ondertussen wel tot gevolg dat zij 
in toenemende mate produceren 
voor verzamelaars en in steeds 
mindere mate voor gebruikers; zij 
verkopen iets dat zijn fimctie aan 
het verliezen is. Ze lijken op de 
toenmalige fabrikanten van gram

mofoonplaten, kolenhaarden, 
schrijfinachines en vulpennen. 
5. De waarde varx de postzegel ligt 
niet in zijnjünctie in de toekomst, 
maar in die in het uerleden 
De postgeschiedenis leert ons dat 
de postzegel een specifiek ige-
eeuwse uitvinding is, ontwikkeld 
om de destijds sterk groeiende 
poststromen snel en efficiënt te 
verwerken. Daarenboven vervulde 
hij in bescheiden mate een rol 
als waardepapier, met name in 
de hoge waarden.Die tijd is nu 
wel voorbij.Het is daarom niet 
onredelijk te veronderstellen dat 
de postzegelmarkt in toenemende 
mate de karakteristieken zal gaan 
vertonen van de antiekmarkt. 
Nieuwe Friese staartklokken, 
dekenkisten of Empiremeubelen 
worden nog wel gemaakt, maar 
de opwindenste exemplaren zijn 
het niet. Wie aan deze redene
ring twijfelt doet er goed aan de 
binnen- en buitenlandse veiling-
catalogi eens goed te bestuderen 
en daarna de opbrengsdijsten te 
raadplegen. Quality never denies 
itself en die quality ligt voor 80 
procent in de tijd voor 1945 - enige 
uitzonderingen daargelaten. 
4. Filatelie is meer dan postzegels 
In den beginne waren postzegels 
bestemd om op brieven geplakt 



te worden. Ze vormden onderdeel 
van een geheel dat verder bestond 
uit de brief met eventuele inhoud, 
de bemerkingen van de afzender, 
die van de postautoriteiten in 
handmatige of gestempelde vorm, 
eventuele censuur door burgelijke 
of militaire autoriteiten etc, etc. 
Niet zelden blijkt dan dat die zegel 
nu juist het minst belangrijke - zo 
men wil minst waardevolle - deel 
vormt De Parijse ballonpost is 
daar een van de sprekendste voor
beelden van. Niemand schaft zich 
daar stukken van aan vanwege de 
zegel van 20 cent in het type-Na
poléon III blauw die er veelvuldig 
op prijkt. Die postzegel kan zelfs 
geheel ontbreken (eofilateUe). 
Wie geïnteresseerd is in serieuze 
filatelistische investeringen moet 
verder kijken dan de zegels alleen. 
5. Hetfloed inuesteren in post
zegels ucreist brede kennis en 

kunde, met name historische 
Behoeft deze stelling nog toelich
ting ? Waarom zou voor de filatelie 
niet moeten gelden wat geldt voor 
branches zoals antiek, juwelen, 
goud en zilverwerk,schilderijen 
of onze dierbare AEX? 
6. Het blad Filatelie iŝ een Con
sumentengids, maar heeft wel de 
releuante kennis te verspreiden 
Een vakblad moet logischerwijze 
handelen over een vak en daarover 
nuttige achtergrondinformatie 
te verschaffen. Die artikelen zijn 
het blad dan ook ruimschoots 
aanwezig; zonder iemand tekort te 
willen doen wijs ik op de ver-
volgreeks Verualsin̂ en herkennen. 
Daar heb je nu als gespeciahseerd 
verzamelaar echt wat aan. Overi
gens geeft Van Dieten sinds enige 
tijd een nieuwsbrief uit waarin 
vermeld wordt wat er op de laatste 
veiling zoal is voorgevallen en 
wat nationaal en internationaal 
tendenzen en ontwikkelingen zijn 
op de postzegelmarkt. Nuttige 
lectuur voor serieuze verzamelaars! 
Misschien een idee om dat maan
delijks ook in Filatelie te doen? 
7. Het Afinsa-schandaal is leerzaam 
en toont duidelijk de tuiijfclachtî e 
kantjes uan de postzê elhandel aan 
Een toelichting lijkt me nauwelijks 
nodig. De gedupeerden van Afinsa 

lijken in overwegende mate zowel 
slechte verzamelaars als slechte 
beleggers te zijn. In Nederland 
zouden we in ieder geval beter 
moeten weten, want windhandel 
kenden we al in de zeventiende 
eeuw. Met tulpenbollen. 

W. TELLER, LEIDEN 

STUK VERSTERKT ONRUST 
Het artikel dat u in het juninum-
mer van Filatelie plaatste be
vatte geen voordelen, die altijd bij 
nadelen ontstaan. Uw stuk/artikel 
versterk onrust. Als u iets heeft te 
melden, bekijk dan de twee kanten 
en niet alleen de negatieve kant. 
Ook speculeren en beleggen 
hebben zo hun positieve kanten 
voor de filatelie, anders zou ik er 
geen geld insteken. Postzegels 
verzamelen komt weer terug bin
nen tien jaar, is mijn conclusie. Het 
aantal verzamelaars is maakbaar 

(zie voorheen Indonesië). Er is 
een wereldmarkt ontstaan door 
het internet. Miljoenen kansen! 

R.B. WORrELBOER, HOOGEZAND 

TENDENTIEUZE BERICHTEN 
Ik denk dat een blad als Filatelie 
niet om de Afinsa- en Forumzaak 
heenkan. Toch heb ik een aantal 
opmerkingen, met name op het 
artikel van de heer Fiolet. Ik ben 
met zijn bijdrage niet gelukkig, 
vooral omdat gesproken wordt 
over eenJilatelieschandaal, terwijl 
de hele zaak (ook volgens de heer 
Fiolet) juist niets met filatelie te 
maken heeft. Bovendien bevat 
het artikel een aantal feitelijke 
onjuistheden die niet weersproken 
worden. Ook wordt de filatelis
tische wereld (Filatelie, handel, 
de verzamelaars die profiteerden 
van de hoge prijzen) onterecht 
opgezadeld met een morele schuld 
die feitelijk bij een falende Spaanse 
overheid of gretige beleggers ligt. 
Wie geld wegzet of investeert loopt 

! altijd een zeker risico. Er is meestal 
een relatie wssen rendement en 
risico: wie een hoger rendement 
nastreeft, zal altijd met een groter 
risico te maken krijgen. De heer 
Fiolet neemt het op voor de 
'slachtoffers' van deze Spaanse 
bedrijven, maar vermeldt ook dat 

zij jaren geprofiteerd hebben van 
een rendement van 8 procent op 
hun spaargeld.Cmeer dan drie keer 
zoveel als de normale rente op een 
spaarrekening'). Misschien is het 
aardig om te melden dat Afinsa tot 
het moment van de inval altijd haar 
verplichtingen is nagekomen en 
dat er vorig jaar een Nederlandse 
bank failliet is gegaan waarbij de 
spaarders(!) grotendeels konden 
fluiten naar hun 'veilige' spaargeld. 
Het artikel is zwaar aangezet, maar 
bevat vele onjuistiieden. Zo is de 
koers van Stanley Gibbons niet 
onderuit gegaan omdat ze in post
zegels handelt, maar omdat dit be-
drijfvergelijkbare beleggingspro
ducten als die van Afinsa aanbiedt 
- naast overigens vergelijkbare 
constructies voor handtekeningen 
(autogrammen) van beroemde 
personen. Ben aantal keren wor
den de bedrijven Afinsa en Forum 
verward of op één hoop gegooid, 
terwijl uit alle pubhcaties blijkt dat 
vooral de handelswijze van Forum 
sterk onder vuur ligt. Hoewel er 
na de inval ook in de Spaanse 
pers een geruchtenstroom op 
gang kwam over valse postzegels, 
niet-bestaande postzegels en be
schadigde postzegels, is het maar 
zeer de vraag of hiervan - althans 
bij Afinsa- sprake is. Als dat het 
geval was had Afinsa niet overal ter 
wereld met strenge kwaliteitseisen 
postzegels hoeven op te kopen. 
Ook is het niet juist dat het contan
te geld is gevonden bij de directeur 
van Afinsa, zoals wordt gesteld. 
Ik heb Carlos de Figueiredo, de 
directeur van Afinsa, enkele jaren 
geleden mogen ontmoeten en het 
was een opmerkelijke ervaring. 
Bij een voordracht voor de Ascat 
kwam hij bij mij over als een 
gedreven ondernemer met een ge
zonde visie op de postzegelmarkt. 
Hij sprak niet over speculatie in 
postzegels, maar over een gelei
delijke positieve waardeontwik-
keüng, net iets boven de inflatie, 
waarmee alle partijen - ook de 
verzamelaars - gelukkig konden 
zijn. Hij bemoeide zich actief 
met de bestrijding van illegale 
zegels, had een gezond emissie-
beleid voor de landen die bij hem 
onder agentschap stonden en zijn 
Foundation zorgde voor positieve 
pubUciteit. Domfil (onderdeel van 
Afinsa) publiceert vele thematische 
catalogi die een gat in de markt 
opvulden en door veel verzame
laars gewaardeerd worden. 
Ik wil hiermee geen oordeel 
uitspreken over alles wat er binnen 
Afinsa is gebeurd - wèl dat Carlos 
de Figuiredo uitstekend besefte dat 
het welslagen van zijn beleggings
producten nauw verweven was met 
een gezonde filatelistische markt. 
Ik kan mij voorstellen dat Afinsa 
25 jaar geleden met de verkoop van 
postzegelbeleggingen begonnen 
is in het vertrouwen dat de markt 
zich ook in die zin zou ontwik
kelen. Ik heb ook niet de indruk 
dat Afinsa de prijzen snel wilde 
opdrijven. Integendeel, Afinsa is 
enige jaren geleden uit de markt 

voor CEPT-zegels gestapt, die in 
haar ogen te speculatief werd. 
Daarom wil ik ook voorzichtig zijn 
met het woord 'piramidespel'. Wat 
natuurlijk wèl gebeurd is, is dat 
met name de CEPT-zegels door 
de aankopen van Afinsa en andere 
bedrijven sterk in prijs zijn geste
gen. Het ging niet om enorme 
bedragen, maar de postzegelmarkt 
is relatief klein. Daardoor ontstond 
er een steeds groter gat mssen de 
prijzen waartegen Afinsa verkocht 
en de prijzen die de zegels zouden 
opbrengen bij verkoop in de pure 
verzamelaarsmarkt. Verder hadden 
deze bedrijven het tij tegen: de 
rente op spaarrekeningen en de 
inflatie (die in Spanje altijd zeer 
hoog was) daalden door de strenge 
eisen voor de euro; daardoor werd 
het moeilijker de beloofde ren
dementen te betalen. Overigens: 
ik heb begrepen dat Afinsa tot 
het moment van de inval nooit in 
gebreke is geweest met uitbetalen. 
Als de Nederlandse overheid mor
gen meedeelt dat een Nederlandse 
bank op het punt van springen 
staat, dan is het definitief gebeurd 
met deze bank. Alle rekening
houders zouden onmiddelijk hun 
geld willen opnemen en zelfs bij 
de meest solide bank is dat niet in 
kas. In Spanje is de dagen na de in
val bij Forum en Afinsa ook het be
sef gegroeid dat de overheid - die 
nooit enige controle heeft uitgeoe
fend - met haar inval als een olifant 
door de porseleinkast is gelopen. 
Als de Spaanse overheid deze 
bedrijven geleidelijk aan was gaan 
controleren was er waarschijnlijk 
veel minder schade aangericht. Het 
is ook maar de vraag in hoeverre de 
aanklachten van de Spaanse over
heid gegrond zullen blijken te zijn. 
Het is natuurlijk onzinnig om 
het hdmaatschap van bedrijven 
als Afinsa van beroepsverenigin
gen ter discussie te stellen. Het 
bedrijf opereerde legaal onder de 
Spaanse wetgeving. Het verkopen 
van beleggingen was maar één 
van de activiteiten van Afinsa, 
c.q. de Escalagroep. Er waren 
ook veilingen, catalogi (Domfil), 
groothandels enz. Daarnaast was 
het in Spanje heel gebruikelijk 
om 'culturele' voorwerpen zoals 
postzegels (maar ook schilderijen 
en antiek) op deze wijze als beleg
ging aan te bieden. Vergeet niet 
dat de peseta voor de komst van de 
euro een boterzachte muntwas, 
een omstandigheid waartegen veel 
beleggers zich wilden wapenen. 
Ben ik het dan helemaal niet met 
de heer Fiolet eens? Nee, ook 
ik vind dat de filatelie schade is 
toegebracht en dat die schade gro
tendeels voor rekening komt van 
tentenüeuze en onjuiste berichtge
ving in de pers - waar de bijdrage 
van de heer Fiolet (die voor een 
deel ongecontroleerde en onjuiste 
berichtgeving bevat) aan bijdraagt. 
'Filatelieschandaal' tettertde kop. 
En dat terwijl in het artikel juist (te
recht) betoogd wordt dat deze zaak 
niets met filatelie te maken heeft! 

ERIK BOERÊ, ALPHEN A/D RJ)N 
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OPMERKELIJK: DE KRANT BRENGT 
POSTHISTORISCH NIEUWS 

Hoe de 'hoofdprijs' voor een poststuk tóch meeviel 
D O O R RENÉ H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 
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Het verhaal begint op 2 april van 
dit jaar. In mijn poststukkenvei
ling Sheraton af Peel werd een 
kreukelige briefomslag opgeno
men in de rubriek '15 euro'. Het 
was wel zeker dat de briefomslag 
heel wat meer zou opbrengen 
dan deze inzetprijs, maar een 
reële prijs was nee! moeilijk in 
te schatten. Er was namelijk van 
alles mis met het stuk. Het was 
bijvoorbeeld helemaal gekreukt, 
alsof het zo bij het oud papier 
vandaan kwam (en dat was 
waarschijnlijk ook zo, zou later 
blijken!), de briefomslag was 
ingekort, de klep ontbrak en -
waarschijnlijk daardoor - ook een 
afzenderadres was niette vinden. 
Het enige dat mooi was, was het 
violette stempel van de Padv'm-
derspostdienst Rotterdam. Het 

Dat de krant nieuws brengt is een open deur. Maar 

postzegelnieuws in de krant, nee, daar zijn filatelisten 

niet echt aan gewend. Een nieuwe uitgifte, een 

spectaculaire drukfout, een schandaal of een vergissing 

van een postzegelontwerper - daar houdt het in de regel 

mee op. Maar nu kan er posthistorisch 'oud nieuws' 

gemeld worden! 

groene stempel met de Franse 
lelie was nogal fragmentarisch, 
voornamelijk door het inkorten 
(aßeelding 1). 

Ridderkerk 
Wat wèl duidelijk leesbaar was, 

zowel uit Nederland als uit vele 
buitenlanden. Uiteraard waren er 
de avonturiers die - vermoedelijk 
geïnspireerd door de bescheiden 
inzetprijs - wel een kansje wilde 
wagen. Daarnaast bleek er seri
euze belangstelling te zijn van 
een - onverwacht groot - aantal 
andere liefhebbers! Uiteindelijk 
werd het voddige briefje voor 
ruim i.5oo euro-nog zonder 
veilingkosten! Er volgden hoofd
schuddende reacties en er werd 
over 'de hoofdprijs' gesproken. 
Maar waarom? 

was de met potlood aange
brachte adressering: het stuk 
was gericht aan een weduwe in 
Ridderkerk ('bij Rotterdam', werd 
er nog aan toegevoegd). Op de 
veiling bleek er voor het stuk 
ruime belangstelling te bestaan, veiling zijn 

De krant helpt 
Eigenlijk kon niemand een goed 
antwoord op die laatste vraag 
geven. Wel was het duidelijk dat 
het marktmechanisme van de 
veiling zijn werk uitstekend had 
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gedaan. Ik besloot er maareen 
persberichtje van te maken en 
dan ditmaal niet uitsluitend voor 
de filatelistische pers. Ik had 
namelijk zo het vermoeden dat 
de locale pers geïnteresseerd 
zou zijn in de opbrengst van dit 
'stukje papier'. En inderdaad, 
een journalist van het A/ge
meen Dagblad meldde zich om 
meer informatie te krijgen. Het 
resulterende berichtje, dat met 
een afbeelding van het stuk werd 
geplaatst, stond als Ridderkerks 
nieuws in de editie GrootRot
terdam van het AD. Het werd al 
op 4 april op de website van het 
Algemeen Dagblad geplaatst en 
het was de ochtend erna in de 
papieren editie van de krant te 
vinden [afbeelding2). Diezelfde 
middag werd ik opgebeld door 
mevrouw Rijsdijk uit Ridderkerk, 
met de mededeling dat ze het 
handschrift van haar  inmiddels 
overleden  echtgenoot her
kende! Hii schreef de brief aan 
zijn moeder. 

Posthistorisch nieuws! 
Uiteraard wekte het telefoontje 
mijn nieuwsgierigheid en mijn 
belangstelling ging verder dan 
uitsluitend het aanhoren van 
deze mededeling. Al pratend 
kreeg ik meer informatie en het 
werd steeds interessanter! Als 
een soort toetje kwam de mede
deling dat mevrouw Rijsdijk de 

brief die in de briefomslag had 
gezeten, nog in haar bezit had. 
Dankzij dat feit werd de datering 
bekend èn de plaats van verzen
ding. De bnef was geschreven 
op 25 mei 1945, in MaastricM. 
Uiteraard is deze informatie 
voor de koper van de omslag 
bijzonder interessant. Maar deze 
'mosterd na de maaltijd' heeft in 
dit geval een bijzonder verzach
tende werking, want het was tot 
nu toe nu niet bekend dat er ook 
in Maastricht een padvinders
postdienst functioneerde! 

Comeiis Rijsdijk 
Mevrouw M. (Cre^ Rijsdijk
Snijders, degene dus die mij 
opbelde naar aanleiding van 
het krantenbericht in het AD, 
woont nog steeds in Ridderkerk. 
Ik mocht langskomen om de 
documenten die zij nog had uit 
die tijd bij haar te bekijken. Cor
nells (Cor) Rijsdijk werd op 29 
mei 1925 in Ridderkerk geboren. 
Op 22 januari 1943 stuurde de 
burgemeester van de gemeente 
Ridderkerk een gedrukte kaart 
aan Cor [afbeelding 2) met het 
bericht dat hij was ingeschreven 
voor de arbeidsdienstplicht voor 
het jaar 1943/44. Op lojanuari 
1945 schreef Cor een briefje aan 
zijn moeder: We zijn om j.20 uit 
het Feijenoord stadion vertrokken 
en We zitten hier in Utrecht met 
46 man in een goederen wagen. 

Postkarte 
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(zie afbeelding 4). De reis gaat 
naar Keulen, zo blijkt. Op 28 
januari schrijft Cor een brief uit 
KölnBuchforst. 
Hij verblijft in LMger Crenzstrasse 
en werkt als dwangarbeider bij 
de Deutsche Reichsbahn, in het 
Cemeinschafislager der Bahn
meisterei, in KölnDeutzNord 
(afbeelding 5). Zoals uit het 
Lagerausweis blijkt (afbeelding 6) 
is hij daarop 19 januari aan de 
slag gegaan. 

Nederiand in zicht 
Op 12 mei schrijft Cor een Duitse 
briefkaart vanuit het Hollands 
kamp in Eterpy, Champagne 
(Frankrijk). De kaart werd niet af 
gestempeld. Hij schrijft daar de 
dag tevoren aangekomen te zijn. 
Hij verblijft in een tentenkamp 
met ruim duizend Hollanders. 
Cor, relativerend: We hebben veel 
in dat moffenland meegemaakt, 
maar niet tegenstaande hebben 
we veel van de wereld gezien (zie 
afoeelding 7). 
Op 23 mei schrijft Cor voor het 
eerst vanaf vaderlandse bodem; 
hij meldt op 22 mei om 1 uur 
middernacht Maastricht binnen 
zijn gereden. 
Hij vertelt ook hóe: (...) via Frank
rijk, België zo naar Holland geko

men. De kaart is gefrankeerd met 
een zegel van vijfcent en werd 
na te zijn afgestempeld met het 
dagtekeningstempel Maastricht 

(typenrader, korte balk met open 
'4') naar Ridderkerk verzonden 
[afbeeldingen S en 9). 

Padvinders postdienst 
Twee dagen na dit kaartschrijven 
schrijft Cor een brief uit Maas
tricht (afbeelding 10). Hij zit nu 
met vierhonderd man in een 
school in Maastricht en hij heeft 
nog geen idee wanneer hij weer 
bij zijn moeder in Ridderkerk zal 
zijn. Hij schrijft onder meer nog 
niet naar 'Z.H.' (ZuidHolland) 
te mogen en voegt er aan toe 
U kunt mij een brief terug sturen, 
dan moet u hem afgeven aan het 
hoofdcentrale van de padvinderij. 
En verder: (...) stuur dan wat geld 
mee over want ik heb niets... 
De brief stuurt hij zonder 
postzegel, via de padvinders
postdienst. Voor het eerst is nu 
aangetoond dat er in Maastricht 
een padvinderspostdienst func
tioneerde. Het groene stempel 
met de Franse lelie was  althans 
in dit type  niet bekend, dus dat 
zal waarschijnlijk van Maastricht 
zijn. 
Het lijkt er dus op, dat hier 
gebruik is gemaakt van de 
padvinderspostdienst omdat 
er doodgewoon geen geld was 
om er een postzegel van te 
kopen! Voor zover bekend is dit 
trouwens ook de laatst bekende 
datum van afstempeling van het 
Rotterdamstempel. 
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AMERIKAANSE STRAAT WERD 
NEDERLANDS ERFGOED 

Sesamstraat viert zijn dertigste verjaardag 
DOOR JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 

De Nederlandse editie van de educatieve jeugdtelevisie-

serie Sesamstraat kreeg dankzij de voorkeurstemmen 

van het publiek onlangs opnieuw een postzegel. Jeffrey 

Groeneveld vertelt over de achtergronden van dit popu

laire televisieprogramma, dat nu al dertig jaar lang op 

beeldbuis te vinden is. 
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Er zullen maar weinig Neder
landers zijn die Sesamstraat nog 
nooit hebben gezien. Opa's en 
oma's van vandaag keken het in
dertijd met hun kinderen of klein
kinderen. Vaders en moeders 
leefden vroeger zelf mee met de 
verschillende figuren en de aller
jongsten doen dat nu. Het pro
gramma, dat zich richt op 3- tot 
7-jarigen, heeft al jaren een trouw 
kijkerspubliek. Gemiddeld kijken 
de kinderen drie tot vier keer per 
week. Er is geen ander program
ma dat in deze leeftijdsgroep 
meer kijkers trekt. Al dertig jaar 
is Sesamstraat een vast baken op 
de Nederlandse televisie, in het 
begin een keer per week te zien, 
maar later dagelijks. Het is dan 
ook niet zo vreemd dat de Sesam-
straot-postzegel van het Neder
landse publiek zoveel stemmen 
kreeg. 

HalfNederiands 
De eerste uitzending was op 4 
januari 1976. Sesamstraat was de 
Nederlandstalige ver
sievan het Amerikaan
se programma Sesame 
Street, dat sinds 1969 
in de Verenigde Staten 
te zien was. Het was 
een coproductie van 
de Nederlandse Om
roep Stichting (NOS, 
afbeelding i) en de 
Belgische Radio en 
Televisie (BRT). Het 
programma bestond 
voor de ene helft uit 
Amerikaans materi
aal en voor de andere 
helft uit materiaal van 
eigen bodem. Het 
karakter van de Nederlandse 
versie week enigszins af van de 
Amerikaanse. De Children Televi
sion Workshop, de organisatie die 
het programma in oe Verenigde 
Staten produceerde, was gericht 
op gettokinderen met een taal
achterstand, die nooit een kleu
terschool hadden bezocht. In de 
Nederlandse en Vlaamse situatie 
bestonden zulke kinderen niet. 
Bovendien werd in de Ameri
kaanse versie gebruik gemaakt 
van methoden die aansloten bij 
het onderwijssysteem in de Ver
enigde Staten. In de Nederlands
talige Sesamstraat ligt de nadruk 
vooral op het stimuleren van de 
emotionele ontwikkeling. De 
NOS en de BRT kregen toestem

ming om de naam Sesamstraat 
te gebruiken, op voorwaarde dat 
zij zich zouden houden aan de 
opbouw van het oorspronkelijke 
programma: 50 procent animatie 
en poppenscènes uit Amerika en 
50 procent scènes met straatbe
woners uit Nederland. In de pro
gramma's mochten bovendien 
de Amerikaanse personages zich 
niet mengen met de lokale figu
ren. Dat verklaart waarom Bert en 
Ernie bijvoorbeeld nooit samen 
te zien zijn met Tommie en lenie-
mienie (2 en 3J. Een uitzondering 
is Pino, die weliswaar heel erg lijkt 

gen in de week uit te zenden. De 
lengte van het programma werd 
wel verkort tot een kwartier. Per 
jaar worden 120 afleveringen ge
maakt, die drie keer per jaar wor
den uitgezonden. Voor de NPS, 
waar men steeds meer op de 
kleintjes moet letten, is dat niet 
alleen een kwestie van geld. Er 
is ook een pedagogische reden. 
Kinderen houden van herhaling 
en herkenbaarheid en de behan
delde onderwerpen worden door 
het repeterende karakter van de 
programma's beter onthouden 
(5 en 6). Er is een uitzondering: 

op de Amerikaanse Big Bird, maar 
toch een Nederlandse inbreng in 
Sesamstraat is ^ ) . Oorspronkelijk 
zag Pino er heel anders uit en met 
het verstrijken van de jaren is hij 
steeds meer op zijn Amerikaanse 
neef gaan lijken. 

Dagelijks programma 
In 1976 werd begonnen met een 
wekelijkse aflevering van een half 
uur op zondagmiddag. Twee jaar 
later ontstond de unieke kans om 
er een dagelijks programma van 
te maken. Op dat moment haak
te de BRT af maar dat weerhield 
de Nederlands Omroep Stichting 
(later Nederlandse Programma 
Stichting NPS) er niet van om 
sinds 1978 Sesamstraat zeven da-

de speciale Sinterklaasaflevering 
wordt alleen uitgezonden op 5 
december; dat gebeurt al sinds 
1987. Voor de gelegenheid is de 
uitzending ook extra lang, 25 mi
nuten. 

Eigen l<aral<ter 
De Nederlandse Sesamstraat 
heeft inmiddels een heel eigen 
karakter gekregen, ook al voldoet 
het programma nog steeds aan 
de oorspronkelijk gestelde eis. 
Dat eigen karakter zit hem vooral 
in de personages die in de straat 
wonen. Jonge kinderen moeten 
hen emotioneel herkennen. De 
personages vormen samen een 
grote familie, waarbij de kinder-
rollen vervuld worden door dieren 

1WEE AAN TWEE, 
TWEEMAAL 

Voor het tot leven brengen van de 
poppen Tommie en leniemienie zijn 
vier mensen nodig: twee per pop. Bij 
liet twintigjarig bestaan van Sesam
straat kreeg leniemienie benen. Vol
gens het script moest ze namelijk op 
stelten lopen. Tot dan toe was haar 
onderlijf altijd buiten beeld gebleven, 
omdat de muis simpelweg geen 
onderlijf had. Om te voorkomen dat 
de opnames gestaakt moeten worden 
door vieze of defecte poppen, zijn er 
altijd twee Tommies en leniemienies 
op een opnamedag aanwezig. 

met menselijke eigenschappen: 
de hond Tommie (7), de muis 
leniemienie, de vogel Pino en 
sinds kort het biggetje Purk (8). 
De volwassenen hebben zo ieder 
hun eigen karakters. Zo heb je de 
vriendelijke, maar soms strenge 
Paula (Sleyp); de mopperende 
Meneer Aart (Staartjes); de kin
derlijke Rik ((Hoogendoorn); de 

boze buurman Baasje 
(Martin van Waarden
burg) en de carrière
vrouw Lot (Lohr). Om 
het gekleurde deel van 
de samenleving in de 
straat een plaats te 
geven kwamen ook 
Cerda en haar zus 
Peetje (beiden ge
speeld door Gerda 
Havertong) en Hakim 
(Traïda) in de straat 
'wonen'. De Vlaamse 
Sien (Diels, 9) woont 
al dertig jaar in Sesam
straat, zij bleef ook 
nadat in 1978 de BRT 

zich terugtrok. Sien heeft in dertig 
jaar tijd verschillende buurtbewo
ners zien gaan en komen. Kijkers 
van het eerste uur zullen zich nog 
Piet (Hendriks) herinneren en 
ook aan Lex (Goudsmit) zullen 
velen nu nog met liefde denken. 
Mieke Verstraete speelde lange 
tijd Magda, de oma van Pino. 

Er%oed 
Onder de Amerikaanse figuren 
bevinden zich enkelen die tot ons 
culturele erfgoed zijn gaan beho
ren. Wie kent het Koekjesmonster 
(lo) niet of Bert en Ernie} En wie 
kent hun stemmen niet? Met zorg 
worden de Amerikaanse filmpjes 
nagesynchroniseerd. Sommigen 
beweren dat hierdoor Bert en 



Ernie nog leuker zijn geworden 
dan ze al waren, met dank aan 
Paul Haenen {Bert) en Wim T. 
Schippers [Ernie) Zij doen ook 
de stemmen van verschillende 
andere personages, zoals Kermit, 
CraafTel (n) en Grover. Deze van 
oorsprong Amerikaanse poppen 
zijn allemaal ontsproten aan het 
brem van poppenspeler Jim Hen-
son, die grote bekendheid genoot 
als de geestelijk vader van de 
Muppets (12). Poppenmaker Don 
Sehne zou de poppen vervolma
ken. De razende reporter Kermit 
de Kikker is een van de oudste 

figuren uit Sesamstraat Al m de 
jaren '50 maakte hij zijn opwach
ting in een door Hanson bedacht 
programma. 

Toekomst 
'Never change a winning team,' 
zeggen de Engelsen, met andere 
woorden, 'koester wat goed is'. 
Je zou dus denken dat een pro
gramma dat zo populair is bij 
jong en oud met alle mogelijke 
zorg wordt omgeven. Dat blijkt 
met zo te zijn. In een tijd waarin 
de concurrentie van de com
merciële omroepen moordend 

NEDERLAND 

IS, heeft de leiding van de NPS 
besloten om het gouden uitzend
tijdstip van iS.oo uur te verlaten. 
In plaats van te vertrouwen op 
de concurrentiekracht van Se
samstraat, vreesde men de con
currentie die op andere netten 
plaatsvond. Tot grote verbazing 
van de ouders werd de aanvangs
tijd met een half uur vervroegd. 
Vaste rituelen in vele Neder
landse gezinnen werden hiermee 
doorbroken. Daarnaast is er on
zekerheid over het voortbestaan 
van het programma, nu de NPS 
wordt opgeheven. Pino trok zelfs 

naar Den Haag om daar met ver
ontruste NPS-medewerkers te 
protesteren tegen de opheffing 
van de omroep Voorlopig lijkt de 
kou wat het programma betreft 
uit de lucht te zijn, maar absolute 
zekerheid is er met. Het zou jam
mer zijn als een programma dat 
zó tot de verbeelding spreekt van 
grote groepen jongeren; dat zijn 
educatieve waarde neeft bewezen 
en dat zo tot ons nationale cul
tuurgoed behoort, zou verdwij
nen. Het feit dat het Nederlandse 
volk Sesamstraat weer op een 
postzegel wilde, zegt genoeg. 

1 \r\ igj6 had ntetnand bij de NOS durven hopen dat dertigjaar later 
Sesamstraat symbool zou staan voor verantwoorde kindertelevisie 

Links 2 ,/3 Het vierde lustrum van 
Sesamstraat werd gevierd met twee 
postzegels waarop de populairste 
figuren uit het programma te 
zien waren Bert, Ernie, Tommie, 
leniemienie en Pino De laatste kon 
vanwege zijn lengte met helemaal op 
de postzegel 

''̂ V*1^*V"«ii»"-t?-^^i*';^^0~v*i j-xr^>>-.. 

Boven 5 Big Bird laat Elmo zien hoe leuk 
het verzamelen van postzegels is 

Links 6 ledere uitzending eindigt met het 
voorlezen van een verhaal om zo het voorlezen 
en samen lezen te stimuleren 

mÊÊÊÊÊJÊÊJÊÊiÊÊiiiÊ^fiÊliÊMÊÊÊiÊÊlIk 

Rechts 4 Pino's neef Big Bird, die in de 
Nederlandse Sesamstraat met voorkomt, 
maar wel in de succesvolle musical die dit 

jaar in de theaters te zien was 

20c 
12 Jim Henson hgsö iggo) de geestelijk vader van de Mup

pets, maar ook van tal van andere figuren uit Sesamstraat, 
onder wie Kermit de Kikker (linksboven op het velletje) 
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Bibliothecaris: 
mevr. P.M. van der Meer 
Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt 
Telefoon 030-2205348 
E-mail: bibliotheel^nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand van 

' ^ 10.00 tot 12.00 uur. 

e>j B o n d s i n f o r m a t i e b u r e a u 
^ Mr. W.P. H e e r e 
_3 P o s t b u s 4 0 3 4 
^ - 3 5 0 2 HA U t r e c h t 

^ Bondskeuringsdienst 
_^ Voorzitter: F.C.W. van Beckum 
^ Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
--V. zenden aan de secretaris van de 
~ Bondskeuringsdienst: 
zs H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
—• 2718 AC Zoetermeer 
uu Telefoon 079-3611910, e-mail 
—I bondskeunn5sd1enst@planrt.nl 
»— 
2 Service-afdeling 
— Informatie over de Service-

afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij het Bondsbureau 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERBNIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

Laatste kans voor kwalificatie voor het Mastertoerr}ooi 2008 

INSCHRIJVING BEKERTOERNOOI 
IN 2007 IS NU GEOPEND 
De voorbereidingen voor 
liet Bekertoernooi van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
zijn gestart. Dit toernooi 
wordt georganiseerd door 
Filatelistenvereniging 
Noviopost en vindt plaats 
tijdens hun jaarlijks eve
nement Postzegel-Totaal op 
zondag 25 februari 2007 
in wijkcentrum 'De Klok-
ketoren' in Nijmegen. 
Inschrijving voor de voor
drachtwedstrijd is mo
gelijk voor het gedeelte 
Algemene Filatelie of voor 
het gedeelte Thematische 
Filatelie. Deelname staat 
open voor alle leden van 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen. 
De voordracht kan, naar 
keuze, worden uitgevoerd 
door middel van dia's, 
een overheadprojector of 
een beamer. In alle geval
len wordt de benodigde 
apparatuur (kosteloos) 
door de organisatie ter 
beschikking gesteld. 
Aan de deelname aan het 
toernooi zijn geen kosten 
verbonden. 

Aspirant-deelnemers 
kunnen voor de vervaar
diging van dia's gratis 
gebruik maken van de 
faciliteiten van het Audio
visueel Centrum (AVC) 
van de Bond. De aanvraag 
hiertoe dient dan wel 
tijdig bij de secretaris van 
het AVC te geschieden. 

Van de deelnemers 
wordt verwacht dat zij 
een presentatie over 
hun thema/verzameling 
geven. Aan de diverse on
derdelen van de presenta
tie worden door een jury 
(voor ieder gedeelte drie 
leden) punten toegekend. 
De deelnemer met het 
hoogste aantal punten is 
winnaar van het betref
fende gedeelte. 

Als u een mooie verza
meling heeft, dan is dit 

de ideale 
gelegenheid 
om deze 
te tonen. 
Bezoekers 
van een 
postzegel-
tentoonstel-
hng hebben 
meestal 
onvoldoende 
tijd om alles 
te bekijken 
en te lezen. 
Tijdens 
het Beker
toernooi 
hoeven ze 
geen moeite 
te doen. U 
presenteert 
uw verzame
ling op de 
manier die u 

voorstaat. Natuurlijk kost 
de voorbereiding de no
dige moeite, maar u zult 
ervaren dat het de moeite 
waard was. 

Het Bekertoernooi van 
2007 is de laatste kans 
voor l<walificatie voor 
het Mastertoernooi dat 
in februari 2008 wordt 
georganiseerd. Dit 
Mastertoernooi is het 
Bekertoernooi dat in 2008 
gehouden wordt ter ge
legenheid van de viering 
van het eeuwfeest van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen. 
Deelnemers aan dit Mas
tertoernooi zijn de win
naars van beide gedeelten 
van de Bekertoernooien 
die in de jaren 2002 tot 
en met 2007 in Nijmegen 
zijn georganiseerd. 

Als u belangstelling heeft 
om deel te nemen, neemt 
u dan, in ieder geval vóór 
1 december 2006, voor 
nadere informatie en het 
verkrijgen van een regle
ment contact op met J.P. 
Toussaint, Waterstraat 43, 
6573 AB Beek-Ubbergen; 
telefoon 024-6841851 of 
per e-mail: j.p.toussaint@ 
planet.nl 
Wacht niet tot het laatste 
moment, want het toege
stane aantal deelnemers 
voor beide gedeeltes is 
niet onbeperkt. 
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WORKSHOP BBE IN 
APELDOORN 

Op het dit najaar te hou
den nationale postzegel
evenement Postex 2006 in 
Apeldoorn organiseert de 
Commissie Filatelistische 
Vorming weer een Work
shop Begeleiding Begin
nende Exposanten (BBE). 
De cursus is bedoeld voor 
degenen die voor het eerst 
willen meedoen aan een 
wedstrijdtentoonstelling, 
maar ook voor verzame
laars die al eens eerder 
exposeerden, een hogere 
beoordeling nastreven en 
daartoe hun kennis nog 
eens willen opfrissen. 
Tijd: zondag 22 oktober 
om 10.30 uur. Via de 
omroepinstallatie in de 
Americahal wordt bekend 
gemaakt waar de deel
nemers precies worden 
verwacht. 
De workshop duurt ruim 
twee uur. Een belangrijk 
onderdeel is het prak
tijkgedeelte, waarbij aan 
de hand van aanwezige 
verzamelingen wordt 
gekeken naar de belang
rijkste aspecten die bij 

het tentoonstellen een rol 
spelen. Er wordt zowel 
aandacht besteed aan 
thematische als aan tradi
tionele en posthistorische 
verzamelingen. 
Hebt u belangstelling? U 
kunt niet alleen meedoen 
aan de workshop in 
Apeldoorn, maar ons van 
tevoren al vertellen waar 
u mee bezig bent. Dat kan 
door bij de aanmelding 
(maar het mag ook later) 
een plan/schetsje/opzetje 
van de verzameling waar 
u mee bezig bent of een 
omschrijving van het 
probleem waarmee u bij 
uw verzameling worstelt 
op te sturen. Zo kunnen 
het docententeam zich 
voorbereiden en beter 
inspelen op individuele 
wensen en problemen. 
De workshop is gratis 
voor alle individuele leden 
van de bij de NBFV aange
sloten verenigingen. Voor 
de toegang tot Postex 2006 
is wel de normale entree
prijs van toepassing. 
De bij de workshop 
behorende brochure BBE 
is op het Bondsbureau 
te verkrijgen voor 3.50 

euro (exclusief 1.50 euro 
verzendkosten). Het 
is de bedoeling dat de 
deelnemers dit boekje 
(ruim 40 pagina's) vooraf 
bestuderen. 

Aanmelding: uo'o'r 13 
olctober bij het Bonds
bureau van de NBFV, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht, telefoon 030 
2894290, e-mail nbji)@ 
nb ;̂.demon.nl. De opzetjes 
van uw verzameling kunt 
u smren naar S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad aan't Haringvliet 
ofsbangma(a)xs4all.n!. 

WIPA 08 : INFORMATIE 
NU BESCHIKBAAR 

Van 18-21 september 2008 
wordt in het Austria Center 
Vienna te Wenen (Oosten
rijk) - met FlP-erkenning 
en onder het patronaat 
vandeFEPA-WIPAoS 
gehouden. Voor deze ex
positie kunnen inzendin
gen voor alle FlP-klassen 
worden aangemeld. Een 
aanmeldingsformuher en 
verdere informatie kunt u 
bij de Landscommissaris, 
de heer H. Buitenkamp, 
Beresteijnstraat26A, 9641 
AB Veendam, aanvragen. 

MULTIUTERALE TEN-
TOONSTELUNG 2008 

Tegelijk met WIPA 08, (zie 
het berichtje hierboven) 
dus van 18 tot en met 21 
september 2008, wordt in 
het Austria Center Vienna 
in Wenen (Oostenrijk) 
de multilaterale tentoon-
stelhng gehouden. Voor 
deze tentoonstelling 
in categorie i kunnen 
inzendingen uit de landen 
die in multilateraal 

verband samenwerken 
(Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland 
en Liechtenstein) worden 
aangemeld. Een aanmel
dingsformulier en verder 
informatie worden u 
graag toegezonden door 
de Landscommissaris, de 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK Hendrik Ido Ambacht, 
telefoon 078-6812576 of 
e-mail piet.alderliesten(3) 
hccnet.nl. 

http://www.nbfv.nl
http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@inbfv.org
mailto:bondskeunn5sd1enst@planrt.nl
http://planet.nl


BEKRONINGEN EERSTE EUROPESE KAMPIOENSCHAP 
VOOR THEMATISCHE FILATELIE 

Het eerste Europese Kam
pioenschap voor The
matische Filatelie werd 
op 4, 5 en 6 mei van dit 
jaar in Essen (Duitsland) 
gehouden De bekronin
gen van de Nederlandse 
inzendingen zijn 
Klasse i - Kunst en cultuur 
P Schuurhuizen, 'Culture 
of bread', gedeelde vierde 
plaats, 86 punten 

Klasse 2, Geschiedenis en 
organisaties 
D Speksnijder, 'Colum
bus discovers the new 
world', vierde plaats, 93 
punten 
Klasse 3, De mens en het 
dagelijkse leuen 
Mevr G C Bakker-Bak
ker, 'Der Schrebergarten 
- Meine Lust und Leben', 
zesde plaats, 75 punten 

Klasse 5, Transport en tech
niek W E J van den Bold, 
'May I introduce myselP 
My name is Automobile', 
tweede plaats, 94 punten 
Klasse 6, Geneeskunde en 
natuurwetenschappen 
P Struik, 'Mutter Erde 
nichts als Dynamik', 
zesde plaats, 87 punten 
Klasse 8, Landbouw en 
huisdieren 
H ten Have, 'About cows 
and calves', zevende 
plaats, 78 punten 

LUCHTVAARTDESKUNDIGE ARIE CEELEN 
WERD KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN 

In de raadszaal van het 
Eindhovense stadhuis 
reikte burgemeester drs 
A B Sakkers op 28 april 
jl aan 35 personen een 
koninklijke onderschei
ding uit Ar\j Ceelen, bij ve
len bekend als luchtvaart-
deskundige, was een van 
hen HIJ werd benoemd 
tot lid m de Orde van 
Oranje-Nassau De heer 
Ceelen is al meer dan 
dertig jaar een vrijwillige 

luchtvaartdeskundige Hij 
zette zich onder andere 
twintig jaar in voor het 
behoud van het luchtha-
vengebouw Welschap, dat 
plaats moest maken voor 
de nieuwe wijk Meerho
ven Mede dankzij zijn 
initiatief IS dit gebouw in 
2001 op de Rijksmonu
mentenlijst geplaatst 
De heer Ceelen was van 
1962 tot 1972 lid, c q be
stuurslid van de Eindho

vense Aeroclub (EAC) Hij 
vervulde een aantal taken 
binnen de afdeling Zweef-
vliegen van de KNVvL Hij 
was jarenlang redacteur 
van het tweemaandelijkse 
tijdschrift Thermiek van 
deze vereniging en redac
teur en publicist in andere 
bladen De heer Ceelen is 
nog altijd actief voor de 
aerofilatelievereniging 
De Vliedende Hollander Wij 
feliciteren de heer Ceelen 
van harte met de toeken
ning van zijn koninklijke 
onderscheiding 

'OPEN DAG 2 0 0 6 ' GESLAAGD: DEUREN 
BONDSBUREAU GAAN VAKER OPEN 

De 'open dag' op 18 maart 
2006 in het Bondsbureau 
te Utrecht is zo'n succes 
geweest, dat het Bondsbe-
stuur heeft besloten deze 
dag jaarlijks te houden 
Voor 2007 IS de 'open 
dag' op 17 maart in het 
Bondsbureau te Utrecht 
vastgesteld 
De bedoehng van deze 
dag IS dat (toekom
stige) deelnemers aan 
wedstrijdtentoonstel-
lingen vragen over het 

deelnemen, het opzet
ten en het beoordelen 
van inzendingen in de 
verschillende klassen, aan 
ervaren juryleden kunnen 
voorleggen 
Ook vragen over het 
Bondstentoonstellings-
reglement, het gebruik 
van bepaalde poststukken 
en allerlei andere vragen 
kunnen worden voorge
legd 
Bij het Bondsbureau zijn 
het Bondstentoonstel-

lingsreglement en de 
regels en richdijnen voor 
het opzetten en beoorde
len van inzendingen in 
de verschillende klassen 
verkrijgbaar telefoon 
030-2894290, website 
www nbjv nl en e-mail 
nbji)(a)nbji) nl 

U kunt zich tot uiterlijk 1 
Jebruari 2007 aanmelden 
bij de heer P Alderlies-
ten, Van Kijfhoekstraat 
63, 3341 SK Hendrik 
Ido Ambacht, telefoon 
078-6812576, e-mail piet 
alderliesten(3)hccnet nl 

DELTAFILA 2 0 0 7 . . . . 
EINDELIJK! 

In 1907 werd in Vhssm-
gen de eerste filatelisten-
vereniging van Zuid-W^est 
Nederland opgericht 
Geen wonder dat de Vlis-
sm ŝe Filatelisten Verenî in̂  
besloot dat feit m 2007 
uitgebreid wil herdenken 
met een omvangrijke ten
toonstelling Voor zo'n 
groot evenement is het 
verstandig alle hulp in te 
roepen die je kunt krijgen, 
de plannen werden aan
gekaart bij de vergadering 
van Regio 7 van de NBFV, 
ook omdat een geschikte 
locatie in Vlissingen 
ontbrak Besloten werd 
het jubileum gezamenlijk 
aan te pakken en het in 
Goes te vieren Er werden 
commissies gevormd en 
het Sportpunt in Goes 
werd tijdig gereserveerd 
Deze zaal was in 2002 
nog gebruikt voor een 
tentoonstelling van de 
vereniging in Goes en 
was uitstekend geschikt 
gebleken Ookdeniet-
Zeeuwse verenigingen in 
de regio. Bergen op Zoom 
en Goeree-Overflakkee, 
schaarden zich enthou
siast achter de plannen, 
die neerkwamen op een 
goed voorbeeld van een 
regiobreed gedragen 
activiteit Zeelandia 2007 
Herfst van 2005 zouden 
alle commissies 'echt' 
starten, hoewel er al veel 
voorbereidend werk was 
verricht OokJFNende 
Bond waren inmiddels in 
de plannen 'verwerkt' de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
en de Jaarvergadering van 
de NBFV zouden in Goes 
plaats vinden Het organi

satiecomité van Zcclandia 
2007 kreeg in november 
2005 echter opeens met 
problemen te maken Het 
kwam het erop neer dat 
de gemeente Goes het 
gebruik van het Sport
punt voor de filatelie had 
verboden Het duurde 
ruim drie maanden 
voor duidelijk werd dat 
Zeelandia 2007 in Goes 
onmogelijk was Hoe nu 
verder' De handdoek in 
de ring gooien' Iedereen 
kent de bekende spreuk 
van de Zeeuwen, Luctor 
etemergo Het probleem 
werd strijdbaar aangepakt 
en opgelost In Regio 7 
was nog een gemeente die 
aan alle vereisten voldeed 
Middelharnis In 2004 
was hier in De Staver de 
expositie Tussen Haringvliet 
en Grewlmgen gehouden 
en hier woont tevens de 
regiovoorzitter Vooral 
dankzij diens persoon
lijke contacten en korte 
verbindingslijnen kon de 
'transplantatie' van de 
tentoonstelling op korte 
termijn worden geregeld. 
Ook de Bond en JFN 
stemden in Er bleef nog 
wel een klein probleem
pje over Middelharnis ligt 
(nog steeds) in Zuid-Hol
land' De tentoonstelling 
werd derhalve omgedoopt 
in Deltajïla 2007 De regio
brede aanpak is natuurlijk 
gebleven en in de flyers 
en in de rubriek 'Filatelis-
tische evenementen' van 
Filatehe staan dan ook 
adressen uit West-Bra-
bant, Zeeuws-Vlaanderen 
en Goeree-Overflakkee 
Dat zal zeker voor dege
nen die De Staver kennen 
geen beletsel zijn zich aan 
te melden als inzender 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN IN 
2006 EN 2 0 0 7 (BIJGEWERKT TOT MEI 2006) 

Postex 2006 (OSE) 
20-22 oktober 2006, 
Americahal Apeldoorn 
Ca 300 kaders cat 2 en 
3, propaganda, i-kader, 
jeugd en gespeciahseerde 
verenigingen Inlichtin
gen B Mol, telefoon 0345-
613002 en PWalraven, 
telefoon 033-4806816 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam. 
4 en 5 november 2006, 
Huygenscollege Amster
dam Ca 250 kaders cat 
2 en 3 en propaganda In
lichtingen J C van der Bijl, 
telefoon 020-4974024 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam. 
10 tot en met 12 november 

2006, Ahoy' Rotterdam 
Ca 250 kaders cat 2 en 
3 en propaganda (tevens 
tentoonstelling van De 
Vliegende Hollander) In
lichtingen J Oosterboer, 
telefoon 0181-216568 

De Philatelist Geleen 
Glana-phil, tevens Lim-
philexXXXVII, i8eni9 
november 2006, De 
HanenhofGeleen Ca 
250 kaders cat 3 en 
propaganda Inlichtingen 
J Berezinski, telefoon 
046-4375490 

2007 

PV Aalsmeer 
30 maart-i april 2007 te 
Aalsmeer Ca 250/350 

kaders cat 3, i-kader 
en voordrukalbums 
Inlichtingen M Mijwaart, 
telefoon 0297-321656 

Combinatie Filatelisten
verenigingen in Zeeland 
27-29 april 2007, Mid
delharnis Ca 500 kaders 
cat I en 2 en jeugd Op 
28 april 2007 Alge
mene Ledenvergadering 
NBFV te Middelharnis 
Tijdens deze expositie 
wordt ook de Dag van de 
Jeugdfilatelie door JFN 
georganiseerd Inlichtin
gen Sj Bangma, telefoon 
0187-611542 

NVPV afdeling Almelo 
22 en 23 september 2007, 
Eikerbout Partycentrum, 
Almelo Ca 220 kaders 
cat 3, jeugd en propa
ganda Inlichtingen D 

Grunwald, 0546-455969 

De Helm, Helmond e.o. 
15 en 16 september 2007, 
Helmond Ca 300 kaders 
cat 3, I-kader, jeugd, 
open klasse en propa
ganda Inlichtingen H 
Vogels, telefoon 0492-
523864 (geen kadergeld) 

Postex 2007 (GSE) 
19-21 oktober 2007, 
Americahal Apeldoorn 
Ca 450 kaders cat 2 en 
3, propaganda, i-kader, 
jeugd en gespeciahseerde 
verenigingen Inlich
tingen B Mol, telefoon 
0345-613002 enP 
Walraven, telefoon 033-
4806816 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam 
Begin november 2007, 

Ahoy' Rotterdam Ca 
250 kaders cat 2 en 3 en 
propaganda Inlichtingen 
J Oosterboer, telefoon 
0181-216568 

Stichting comité Dag van 
de Postzegel Amsterdam 
Begin november 2007, 
Huygenscollege Amster
dam Ca 250 kaders cat 
2 en 3 en propaganda 
Inhchtingen J C van 
der Bijl, telefoon 020-
4974024 

PC Groot Veldhoven 
23-25 november 2007, 
Kempen Campus Veld
hoven Ca 500 kaders 
cat 2 en 3, jeugd en 
propaganda Inlichtingen 
mevrouw H Schalks, tel 
040-2536511 



N.V.RH, onder de loep 
TU 

Deze aflevering 
Het is in deze rubriek al eerder gezegd. Voor het vak van 
postzegelhandelaar is de praktijk de enige beroepsopleiding. 
Veel beoefenaren van het metier zijn dan ook als verzamelaar 
begonnen. Terwijl in de loop der jaren hun kennis op filatelistisch 
gebied groeide, ontstond tegelijkertijd een steeds grotere wens 
om ooit zelf een postzegelhandel te beginnen. Vaak blijven dit 
soort plannen steken in romantische bespiegelingen vanachter 
een glaasje wijn De enkeling, die er echt voor gaat, komt er 
cl snel achter dat er hard en met veel kennis van zaken moet 
worden gewerkt om zich een bestaansrecht te verwerven. 
Charles Voetelink, eigenaar van postzegelhandel Hollands Glorie, 
heeft het hele proces stap voor stap meegemaakt. 

en vertelt hoe het bedrijf ooit is ontstaan: 
'Mijn vader verzamelde postzegels, maar toen hij ging trouwen 
was hij genoodzaakt om zijn collectie te verkopen. Jarenlang 
heeft hij geen postzegel meer aangekeken, totdat ik rond mijn 
tiende jaar zelf interesse kreeg. Mijn vader was directeur van een 
groot postorderbedrijf in bloembollen. Als hij moest overwerken 
ging ik met hem mee om in de prullenbakken postzegels te 
zoeken. Later kreeg ik veel materiaal via de postkamer van dat 
bedrijf. Daar kwamen bestellingen vanuit de hele wereld binnen, 
veelal gefrankeerd met de nieuwste postzegels. We weekten de 
zegels af in de wastafel en legden ze op kranten Zaterdags 
ging ik met de gedroogde buit naar de postzegelmarkt van 
Amsterdam. Een stuiver en een dubbeltje uitzoeken. Ze trokken 
de insteekboeken bijna uit mijn handen.' 

'Mijn eerste handelswaar haalde 
ik uit de prullenbak' 
In gesprek met Charles Voetelink (46), 
postzegeldetaillist 

Ctiarles Voetelink: Eerst op de brug, nu achter de toonbani«. 

Het oude centrum van Heemstede op een regenachtige 
zomermorgen Terwijl het hemelwater gestaag valt bereiken 
we de Camplaan, waar op nummer 8 postzegelhandel 
Hollands Glorie is gehuisvest. Als we de grote en goed verlichte 
winkel betreden, treffen we eigenaar Charles Voetelink achter 
de toonbank aan. Tussen het helpen van de klanten en het 
beantwoorden van de telefoon door graaft hij in zijn geheugen 

Naar zee 

'Later ging ik samen met mijn vader veel naar beurzen en breidde 
de handel zich langzaam maar zeker uit. Op mijn zestiende was 
het voor mij afgelopen met de postzegels. Ik volgde een opleiding 
aan de Hogere Zeevaartsschool in Vlissingen en werd stuurman 
op de grote vaart. Mijn vader zette de activiteiten wel voort. 
Hij werd afgekeurd voor zijn werk en had zich als handelaar 
ingeschreven. Terwijl ik over de wereldzeeën voer opende hij 
in 1983 een klein winkeltje in Noordwijk.' Dick Voetelink had 
gezocht naar een aansprekende en vertrouwenwekkende 
naam: Postzegelhandel Hollands Glorie, naar het boek van 
Jan de Hartog. 
De grote vaart bracht zoon Charles niet wat hij ervan had 
verwacht: 'Vaak zat je vele weken op zee en als je eenmaal in 
een haven kwam, dan werd het schip in enkele uren tijd gelost. 
Van passagieren en iets van de wereld zien kwam op deze 
manier niet veel terecht. In 1986 had ik het wel bekeken en 
vond ik een baan bij de havendienst in Amsterdam. Als verkeers
regelaar in de kapiteinskamer had ik het in het begin best naar 
mijn zin. Toch had ik er moeite mee, dat je als ambtenaar weinig 
ruimte hebt om zelf beslissingen te nemen. Toen mijn vader in 
1989 aangaf dat hij Hollands Glorie ging verkopen, omdat de 
zaak hem boven het hoofd groeide, hoefde ik er niet lang over 

f "We hebben altijd 
gestreefd naar een 

grote en brede voorraad" 

na te denken. Ik vond het gewoon zonde dat hij deze goede 
zaak, die na jaren van opbouw zijn vruchten begon af te werpen, 
weg zou doen.' 
Senior en junior Voetelink zetten er samen, op een nieuwe locatie 
in Hillegom, de schouders onder. Tien jaar later was het bedrijf 
weer uit zijn jasje gegroeid en werd het pand in Heemstede 
betrokken. Na het overlijden van Dick Voetelink in 2004 zette 
Charles de zaak alleen voort. 
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Klantvriendelijk 

'Wat Hollands Glorie de klanten te bieden heeft? Om te 
beginnen een grote sorteringen albums, insteekboeken en 
andere filatelistische benodigdheden als pincetten, fosforlampen. 
Daarnaast een uitgebreide voorraad van Nederland en gebieden, 
Europese landen, alsmede Noord-Amerika, Austrolië en 
Nieuw Zeeland. Ook op gebied van motieven en thema's staan 
we ons mannetje. We hebben altijd gestreefd naar een grote 
en brede voorraad, waarin voor iedereen wat is te vinden.' 
Leo van Wamel, ruim vijftien jaar vaste klant, kan dit beamen. 

Het persoonlijk helpen van de klanten vind ik het leukst! 

'Ik verzamel de zegels van Nederland en gebieden voor de 
kinderen. Vraag me niet waarom, ik vind het gewoon leuk. 
Hollands Glorie heeft praktisch alles wat ik nodig heb. Ik vind 
het gezellig om hier te komen. Ze kennen de klanten nog bij 
naam en je wordt vriendelijk geholpen.' 
Charles Voetelink hoort het tevreden aan. 'Natuurlijk versturen we 
veel per post, maar het persoonlijk helpen van een klant vind ik 
toch het leukst. Na een explosieve groei van de postzegelhandel 
op internet, merk ik de laatste tijd dat een aantal verzamelaars 
hier een beetje van terugkomt. Als ze in de winkel binnenkomen 
kunnen ze kijken, kiezen en meteen kopen. Op internet 
daarentegen zijn met hetzelfde proces vele handelingen en 
dagen gemoeid.' 

Kritische noot 

Voetelink is ondanks de hogere kosten op allerlei gebied positief 
over zijn postzegelhandel, maar signaleert wel enige ontwikkelingen 
in de filatelie, die hij als minder gunstig beschouwd. Zijn kritiek 
betreft onder andere de uitgevende instanties, de posterijen. 
'Ten eerste stoort het mij dat de posterijen een postzegel steeds 
meer als gadget gaan zien. Een speeltje voor de verzamelaar, 
niet langer bedoelt om mee te frankeren. Als voorbeeld noem ik 

Oostenrijk en Zwitserland met hun geborduurde postzegels, 
zilveren en gouden postzegels met een hoge en incourante 
nominale waarde en de recente schaatszegels van Nederland.' 
Dat bedrijven en particulieren tegenwoordig de mogelijkheid 
wordt geboden om eigen postzegels maken is hem ook een 
doorn in het oog. 'Het overzicht is weg en het einde zoek. 
Fantasieproducten vinden tegen fancyprijzen hun weg naar 
de argeloze verzamelaar, die denkt dat hij iets unieks koopt. 

"In de winkel kun je kijken, 
kiezen en meteen kopen rr 

Als laatste noemt Voetelink de zelfklevende zegels. 'Kijk deze 
velletjes nu eens, nauwelijks tien jaar oud. Ze zijn tegen elkaar 
geplakt, de lijm puilt aan de kanten en tussen de zegels door 
naar buiten. De lijm verkleurt het papier. Zelfklevers zijn niet 
of met grote moeite uit albums en insteekboeken te halen. 
Deze zegels zouden, ook door catalogus- en albummakers, 
als een aparte categorie moeten worden gezien.' 
Hoewel het buiten nog steeds regent wordt het steeds drukker 
in de winkel. Charles Voetelink is duidelijk in zijn element. 
De verhuizing van de brug naar de toonbank heeft goed 
uitgepakt. Het beeldmerk van zijn postzegelhandel, een 
sleepbootje, geeft een perfecte samenvatting van zijn verhaal: 
Voor hem geen Hollands Glorie op de grote wereldzeeën, 
maar wél in de filatelie. 

Contactadres: Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: >W\nV.nvph.nl 
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Actief: Roden/Leek 
In Nieuwsbrief, het blad 
van de filatelistenver
eniging Roden/Leek en 
omstreken, worden de 
activiteiten van de werk
groep Literatuurtheater
sprookjes besproken. De 
groep gaf een nieuwe lijst 
uit van postzegels die te 
maken hebben met de 
genoemde thema's. Ook 
zegels met afbeeldingen 
van sagen, legenden, fa
bels, Griekse mythologie 
worden gecatalogiseerd. 
Een prachtig initiatief 
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van deze werkgroep. 
Overigens gaan veel leden 
van de club direct naar 
huis als de voorzitter het 
officiële gedeelte heeft 
gesloten. Het bestuur 
roep de leden op om 
voortaan nog even gezel
lig na te blijven. Je leert 
elkaar beter kennen je 
praat met anderen over 
de verschillende verzame
linteresses. Denk erom 
mensen, ook in het hoge 
noorden geldt; gezel
ligheid kent geen tijd. 

Oude brievenbussen 
De oudste brievenbussen 
zijn de zogenoemde tam
bun van Florence uit het 
begin van de zestiende 
eeuw. Het waren gesloten 
houten trommels met 
bovenin een gleuf die 
in grote kerken werden 
geplaatst, zodat ano
nieme aanklachten tegen 
boosdoeners en vermeen
de staatsvijanden konden 
worden gepost. Deze 
informatie is te vinden in 
het maart/aprilnummer 
2006 van het Belgische 
tijdschrift Collector Re
vue, dat verder vertelt dat 
de oudste Nederlandse 
brievenbussen in 1616 
werden geplaatst, bij het 
Paelhuysje in Amsterdam, 
ten behoeve van de uit
gaande post naar Hoorn 
en Enkhuizen. In hetzelf
de blad is een interview 
opgenomen met Patrick 
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'Het Paalhuis en de nieuuie brû  te Amsterdam', schilderij uanjan 
Abrahamsz Beerstraten (collectie Rijksmuseum, Amsterdam). 

Maselis, de auteur van het 
prachtige boek Van Azoren 
tot de Zuidpool, dat vorig 
jaar verkrijgbaar was in 
de Belgische stand op de 
Postex in Apeldoorn. 

Je kunt beter gaan eten... 
De Studiegroep Zwitser
land geeft viermaal per 
jaar het blad Jungfrau
post uit. In het maart
nummer troffen we een 
artikel van Evert Poel aan 
over de posttarieven in 
Zwitserland in het mid
den van de igde eeuw. Het 
verzenden van post was 
toen een dure aangele
genheid: een klein briefje 
voor het tweede rayon, 
dat met de postkoets over 
een afstand van 50 tot 120 
kilometer werd vervoerd, 
moest worden gefran
keerd met 10 rappen. 
Dezelfde prijs die je in een 
herberg betaalde voor een 
degelijke lunch. Voor het 
vervoer over een afstand 
van 120 tot 200 kilometer 
moest je in het derde 
rayon zelfs 15 rappen 
neertellen: de prijs van 
een diner met een goed 
glas wijn. Wat klagen wij 
dan nog over de tarieven 
van onze post. Wij hou
den in ieder geval nog wat 
over om te gaan eten... 

Hobbypropagandist 
Overal komen we Jan 
Bakker uit Zwolle tegen. 
Als cursusleider en work
shopbegeleider bij de 
Commissie Filatelistische 
Vorming van de Bond. 
Als juryhd op de vele ten
toonstellingen die in ons 
land worden gehouden. 
En in Sassenpepertjes 
(Postzegelvereniging 
Zwolle) lazen we over nog 

een andere activiteit van 
deze gedreven filatelist. 
Vanaf april 2006 verzorgt 
hij een programma over 
onze prachtige hobby op 
Radio Zwolle. Geregeld 
is Jan daar te horen, 
tussen halfvijf en vijf uur 
's middags, op 105.0 
FM. Fijn dat er mensen 
zijn die op deze wijze de 
filatelie propageren! 
Als u kennis wilt maken 
met Jan Bakker dan kan 
dat; hij schrijft geregeld 
artikelen voor De Post
hoorn, het jeugdblad dat 
maandelijks in Filatelie 
is opgenomen. Het is 
verheugend te constate
ren dat De Posthoorn niet 
uitsluitend gelezen wordt 
door jeugdfilatelisten. 
Geregeld ontvangen 
we reacties van zes
tig en hogere plussers 
op de artikelen uit dit 
voortreffelijke blad. 

J.H. Dunant (18281910) 
Voor ons ligt weer een 
uitstekend verzorgd 
nummer van Thema, het 
tijdschrift voor thema
tische filatelie. Naast 
de bijdragen van de vele 
vaste medewerkers, is er 
ook een artikel van Franz 
Warmenhoven in aan te 

treffen, over de oprichter 
van het Rode Kruis, Jean 
Henri Dunant. Opgegroeid 
in een beschermd, welva
rend milieu, trok Dunant 
zich al op jeugdige leeftijd 
het lot aan van minderbe
deelden. Bij een bezoek 
aan Italië in juni 1859 was 
hij getuige van de bloe
dige veldslag bij Solferi
no. Deze gebeurtenis was 
bepalend voor de restvan 
zijn leven. Zo kwam hij 
ertoe om met anderen het 
Internationale Rode Kruis 
op te richten. Na een 
faiUissement leidde hij ja
renlang een armoedig en 
ellendig bestaan. In 1901 
kreeg zijn werk erken
ning: Dunant ontving de 
Nobelprijs voor de Vrede. 
Een interessant artikel, 
geïllustreerd met mooi 
filatelistisch materiaal. 

Het gaat prima! 
In de Oosterhouter Post 
staat het jaarverslag 
van de voorzitter van de 
postzegelclub aldaar. Hij 
meldt: 'Het gaat prima 
met onze vereniging. 
De opbrengst van de 
nieuwtjesdienst scoort 
zeer hoog. Het rond
zendverkeer geeft een 
torenhoge opbrengst. De 
kwaliteit van de vei
lingkavels wordt steeds 
beter. De jeugdafdeling 
draait als nooit tevoren. 
De verenigingsavonden 
worden druk bezocht 
en zijn gezellig. Er zijn 
eigenlijk geen minpun
ten.' Geweldig toch? 

Wrappers 
Ongetwijfeld weet u wat 
een rapper is, maar kent 
u ook het begrip wrap
per? In Brittannia News 
van februari 2006 kunt 
u hierover lezen. Op i 
oktober 1870 verscheen 
in GrootBrittannië een 
nieuw soort postwaarde
stuk. Het waren bandjes 
die gebruikt werden als 
wikkel bij het verzenden 
van kranten. Ze kregen de 
naam Newspaper Wrappers. 
Wij noemen ze heel pro
zaïsch krantenbandjes. 
Deze officiële adresban
den waren in gebruik van 
1870 tot 1938 en hadden 
steeds de waardeindruk 
1/2 d. of 1 Penny. In die pe
riode verschenen 21 wrap
pers in verschillende types 
en met diverse teksten 
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Nogmaals: Franse post 
In het meinummer 
berichtte ik over de 
geschiedenis van de 
Franse post, zoals die 
door Albert Fillinger werd 
beschreven in de Berner 
Briefmarken Zeitung. In 
de afleveringen 02 en 03 
van de jaargang 2006 gaat 
hij hiermee door en sluit 
hij dit overzicht af Na 
eerder de initiatiefnemers 
te hebben besproken, 
gaat hij nu verder met 
het behandelen van de 
hoofdpersonen, die 
het poststelsel in de 
eeuwen daarna verder 
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hebben uitgebouwd 
en op welke wijze. 
Voor ons land zijn met 
name de volgende twee 
personen van belang: 
Miche! ie Tellier, Marquis 
de Louuois (kortweg 
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Louvois) en De Laual
lette. Louvois werd de 
eerste Surintendant des 
Postes (opperintendant der 
Posterijen). In 1672  het 
Rampjaar  verpachtte hij 
de posterijen ten bate van 
de Staat voor 2.700.000 
pond. Voorts schiep hij de 
eerste veldpostorganisatie 
voor de legers, die op weg 
gingen naar ons land. 
Tenslotte zorgde hij er
voor, dat het postverkeer 



tussen de oorlogvoerende 
staten toen zo ongestoord 
mogelijk verliep. Zijn 
aanpak werd later nog 
meermalen toegepast. 
In 1738 bracht de pacht 
al ruim 4 miljoen pond 
op. Dit leidde op 21 mei 
1738 tot een machtsgreep 
door kardinaal Fleury. 
Hij liet de pachtfamilie 
Pajot-Rouille uit hun 
functies zetten. Voort
aan controleerde een 
raad van zes personen de 
werkelijke opbrengsten 
van de post voor de staat. 
Vervolgens bespreekt 
Fillinger het reilen en 
zeilen van de post tijdens 
en na de Franse Revolutie. 
Het Consulaat en later 
ook keizer Napoleon 
bemoeiden zich intensief 
met de post. De pacht 
werd afgeschaft, privé-
postorganisaties werden 
opgeheven en de graaf 
De Lavallette werd met de 
algehele leiding belast. 
Deze zorgde voor de 
grootste uitbreiding tot 
nu toe en voor uniformi
teit op het gebied van de 
postwetten. Hier te lande 
trad de Franse postwet op 
I januari 1811 in werking. 
Het jaar ervoor, op 9 
augustus 1810, had De 
Lavallette van Napoleon al 
opdracht ontvangen een 
postkaart te doen vervaar
digen, die alle postroutes 
vanaf Portugal tot aan de 
Russische grens omvatte. 
De Lavallette bleef Napo
leon trouw tot het einde. 
Lodewijk XVIII liet hem 
ter dood veroordelen. 
Dankzij zijn vrouw kon 
De Lavallette, op de voor
avond van zijn terecht
stelling, onder de kleren 
van zijn vrouw uit de 
Concier̂ erie ontsnappen. 

150 jaar Finse postzegels 
In zowel Gibbons Stamp 
Monthly (van maart 
2006) als in de Deutsche 
Briefmarken Zeitung (de 
nummers 5 en 6/2006) 
werd uitgebreid aan
dacht besteed aan de 
150ste verjaardag van de 
eerste Finse postzegels. 
Finland was in 1856 nog 
een Russisch groot
hertogdom. Het eerste 
Finse postverdrag dateert 
overigens al uit 1638. 
De eerste twee postze
gels, van vijf, respectieve
lijk tien kopeken, werden 
met behulp van een 
hevelstempel op papier 
gedrukt en vervolgens 
uitgeknipt. Daarna wer
den ze meestal met een 
pen verder onbruikbaar 
gemaakt; poststempels 
zijn erg zeldzaam. De 

Finland nummer 1 

eerste twee postzegels 
werden in maart 1856 
uitgegeven, waarbij de 
geringe aantallen in het 
oog vielen: 235.000 res
pectievelijk 602.000. De 
restanten (42%, respec-
tievelij 26.5°/o)werden op 
31 januari 1861 vernietigd. 
Dat wil dus zeggen dat 
niet iedere Finlandver-
zamelaar een postfris 
exemplaar nummer i kan 
bezitten. Dejaaroplage 
bedraagt nu circa 160 
miljoen postzegels. Als 
oorzaken van het geringe 
gebruik toen noemt men 
de geringe bevolkings-
sterkte, de gebrekkige 
infrastructuur in het Land 
van de Duizend Meren 
(in i8go werden de eerste 
postrijwielen ingevoerd) 
en de grote afhankelijk
heid van Rusland. Echte 
Finse postzegels versche
nen in 1917 na de Februari-
revolutie in Rusland. Op 
6 december 1917 werd 
Finland onafhankelijk. 
Postaal kwam Finland 
pas echt op de kaart na de 
Olympische Zomerspelen 
van 1952 (4.900 aüeten 
uit 71 landen en postver
voer per helikopter). 
Politiek speelt Finland 
een belangrijke rol zowel 
binnen als buiten het 

met 1608. Diens militaire 
doctrine nam hij over en 
hij introduceerde die in 
het Zweedse leger. Ver
volgens commandeerde 
hij de Finse troepen in 
Rusland. Hij werd in 
1934 vereeuwigd op een 
Finse Rode-Kruiszegel. 

Curasao en de censuur 
Het International Bul
letin for Netherlands 
Philately behandelt onder 
andere Jan Schellings 
artikel Curasao censored 
Mail during WW II (deel i. 
The 'Remember' handstamp). 

de inhoud van het inmid
dels dertig jaar oude boek 
van Julsen en Bensen 
over de postgeschiede-
nis van Curagao en de 
Nederlandse Antillen. 
Het gebruik van het 
'Remember'-stempel 
wordt als overbodig 
aangeduid, nadat ook de 
Verenigde Staten zelf en 
rechtstreeks bij de oor
logvoering waren betrok
ken. De auteur verzoekt 
bezitters van bedoeld 
stempel op poststukken 
zich te melden bij de 
hoofdredacteur van het 
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De nadruk ligt op het rub
ber 'Remember'-stempel 
(afbeelding hierboven), 
dat van medio 1940 tot 
eind 1940 (doorgaans) 
werd aangebracht op de 
achterzijde van poststuk
ken, naast of in com
binatie met het regu
liere censuurstempel (zie 
hieronder). Over de ware 
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Finse Rode-Kruiszĉ el met het portret van Jacob de la Gardie 

Europese gebeuren. Een 
recent succes was het ver
drag tussen de Indonesi
sche regering en de Strij
ders Vrij Atjeh (GAM). 
De eerste 'Nederlander' 
op Finse postzegels, 
Jacob (Pontusson) de 
la Gardie (1583-1652), 
ontving hier zijn mili
taire opleiding van prins 
Maurits van 1606 tot en 

achtergrond en redenen 
van toepassing bestonden 
en bestaan tot op heden 
diverse opvattingen, met 
name het gebruik na 
1940. Schelling heeft een 
vijftigtal brieven met dit 
stempel bestudeerden 
brengt de resultaten nu 
naar buiten. Zijn tekst 
is mede bedoeld als 
herziening/aanvulling op 

Bulletin (p/a Raperbeek 
82, 3772 RW Barneveld). 

125 jaar zegels in Nepal 
Het koninkrijk Nepal, 
gelegen tussen India en 
Tibet, 'vierde' afgelopen 
april de 125ste verjaardag 
van de eerste postzegel. 
Helmut Schimpfermann 
geeft in de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
(7/2006) een overzicht 
in zijn bijdrage 125 
Jahre Marken in Nepal, doch 
unruhige Zeiten auch Jiir die 
Post. Hij doelt met die titel 
op de burgeroorlog, de 
stakingen en de aanvallen 
van Maoïstische troepen. 
Deze verhinderden dat er 
aandacht aan dit postale 

feit werd besteed. Vanaf 
1877 lovam er, naast de 
bodenpost van de rege
ring, een beperkt post-
stelsel voor de burgerij. 
Veel postzegels gaf men 
overigens niet uit: 845 in 
125 jaar.Tussen 1907 en 
1949 werden slechts drie 
verschillende zegelmo
tieven gebruikt. In 1907 
verscheen de godheid 
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Shree Pashupati (Shiva 
Mahadeva) op postzegels; 
een onderwerp dat in 
1930 werd herhaald (in 
Nepal is het hindoeïsme 
staatsgodsdienst). 
Tijdens de Tweede We
reldoorlog en daarna nog 
tot 1955 werden deze, 
in Engeland gedrukte 
postzegels, langs foto
grafische weg verme
nigvuldigd. In dat jaar 
trad het land toe tot de 
Verenigde Naties en in 
1956 werd het lid van de 
UPU. Volgens bronnen 
zouden de Maoïsten in de 
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afgelopen jaren meer dan 
550 streekpostkantoren 
hebben vernietigd. In de 
provincie Surkhet fiincti-
oneerden er in 2004 nog 
maar 150 van de 446. Als 
gevolg van een en ander 
zijn thans circa vijf mil
joen Nepalezen verstoken 
van postfaciliteiten. 

Warum ist es am Rhein... 
Wie (nog) niet overtuigd 
was van de eerder door 
mij beschreven moge
lijkheid om met behulp 
van postzegels van 
jubilerende steden een 
bijzondere en interes
sante verzameling op 
te zetten, raad ik aan de 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung nummer 6/2006 
van 17 maart jl. te lezen. 
Walter Köcher schrijft 
daarin over het onder
werp Auf dem ujunder-
schonen Rhein uon den 
Alpen bis zur Nordsee. In 
2002 is een deel van het 
Boven-Rijndal door de ^ 
Unesco op de werelderf- ° 
goedlijst geplaatst. _, 
Ook Nederland, de >-
delta van de Rijn, komt = 
uiteraard ruimschoots = 
aan bod, samen met de :^ 
andere landen die de Rijn Z, 
aandoet op zijn 1.320 T. 
kilometer lange tocht. ^ 
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SAMENSTELLING: H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEJVIIE VOOR FILATELIE 

AFLEVERING 5 0 (ZESDE DEEL VAN AFLEVERING 38)  DE VERVALSINGEN VAN 
RAOUL E. P. MAIER; TEKENINGEN EN ENIGE ECHTE GEBRUIKTE VOORBEELDEN 

Het is alweer een tijdje 
geleden dat we in deze 
rubriek aandacht besteed

den aan de activiteiten van 
Raoul E.P. Maier. Deze 
aflevering sluit aan op de 

afleveringen 3 8 [4] (Fila
telie, juni 2004) en 38[5] 
(idem, januari 2005). 

Zoals ik in januari 2005 
al aankondigde laat ik 
u nu een aantal teke
ningen zien die Maier 
heefl: vervaardigd en die 
duidelijk maken dat hij 
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Aanvulling afbeelding Q  Probeersels uit doos 2, map diverse, 
vel 18(25) met nageteicende stempels. 

Boven; ajbcelding Q  Kopie van een transparant met voorstudie Afbeelding R  Kopie van tekening met stempel Drost at Grisse 
tekeningen (MvC; arcliiefMaier, map E, vel 58). lAVA EEIC met aantekening (MvC; ardiiefMaier, map E, vel 42). 

soms speciale studies 
maakte om deze later uit 
te werken en te gebrui
ken voor afstempelingen 
op briefomslagen. Zelf 
betoogde hij overigens 
dat hij deze studies 
maakte om ze te kun
nen gebruiken voor zijn 
boek over de stempels 
van NederlandsIndië. 
Verder komen aan bod 
enige bladen met teke
ningen die gebruikt zijn 
in het boek Poststempels 
NederlandsIndic 18 64
1950 van Paul Bulterman, 
uitgegeven in 1981. In dit 
boek heb ik vele afbeel
dingen aangetroffen die 
afkomstig zijn van de 
tekeningen van Maier, 
om wat preciezer te zijn: 
meer dan 155 afdrukken 
van stempels en ruim 
twintig daarvan afgeleide 
stempelafdrukken of 
tekeningen die kleine af
wijkingen vertonen, maar 
verder overeenkomen met 
de tekeningen van Maier. 
In de Stempelindex zijn 
21 afdrukken van Maier 
gebruikt en 3 afgeleide. 

Op het eerste blad (ajbeel
ding Q  map E vel 38) zijn 
voorstudies afgebeeld 
die Maier kopieerde van 
archiefstukken waarop 
dergelijke administratieve 
stempels voorkwamen. 
In het archief heb ik een 
voorbeeld gevonden 
waarop hetzelfde type 
stempel meerdere malen 
is afgebeeld (doos 2, map 
diverse  vel i8[25]). De 
stempelafdruk linksboven 

Onder: aanvulling 2 op 
ajbeelding R  Omslag met 
vervolste stempels (GPO 
Sourabaya, R12 6 nr 2 6A) 
en Drost at Grissee  keuring 
00l7.Vt.116.3. 
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Links: aanvulling i op ajbeelding R  Omslag met vervalste stempels (GPO Sama 
rang, R117 nr 24b) en Drost at Grissee (R 53 nr 11c)  keuringen oo/2.Vt.38.2 e 
Ko47/o3.o6.Vt.42.i  (R184792). 
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DIALEZINGEN 'VERVALSINGEN HERKENNEN' 
Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen, kunnen een briefje 
sturen aan de redactie (Filatelie, Klipper 2,1276 BP 
Huizen). De redactie benadert de auteur dan. 

(Prean^er Regentschappen 
Sumedang ZeehnefOnge
Jrankeerd) is getekend. Bij 
de andere gaat het voor 
een deel om probeersels 
en om slechte afdruk
ken van een stempel. Het 
(administratieve) stempel 
van de Assistent Resident 
Soemedan̂  en (Li)mban3an 
met wapen en leeuwen is 
ook grotendeels bij
getekend. Dit stempel 
zou best eens gebruikt 
kunnen zijn voor Maiers 
voorstudies, gezien de 
vorm van de opbouw 
van wapen en leeuwen. 

Het tweede blad (ajbeel
din^ R  map E vel 42) 
laat een tekening zien die 
iVlaier, volgens zijn aante
kening, nog op een brief 
wilde aanbrengen. Om te 
laten zien dat hij dit ook 
echt heeft gedaan, twee 
voorbeelden van echt 
misbruikte omslagen, 
beide uit het 'beruchte' 
archief van Van Naessen 
in Grissee. De eerste brief 
heb ik m eerst 2000 en 
daarna nog eens in 2003 
afgekeurd (de tweede keer 
gebeurde dat op verzoek 
van de keuringsdienst van 
The Royal Philatelic Society 
in Londen). De tweede 
briefis eveneens in 2000 
gekeurd en afgekeurd. 

Op ajbeeldin^ S (map E 
vel 43) zijn bij meerdere 
stempels aantekeningen 
geplaatst van hoe en 
wanneer de stempels 
gebruikt werden. Ook 
heeft Maier sommige 
gebruikt op bepaalde 
brieven of omslagen. 
Omdat Maier zowel met 
verzamelaars contacten 
onderhield als in de ar
chieven kwam, had hij de 
mogelijkheid om van ver
schillende VOCstempels 
tekeningen te maken (zie 
ajbeeldin^ T  map E vel 
56). Bij de gemaakte teke
ningen noteerde hij dan 
de eventuele plaats van 
afstempeling en de datum 
van de brief of omslag. 
Of dit alleen de originele 
datum van omslag met 
afstempeling was, of dit 
op een omslag was met 
een door hem geplaatst 
vals stempel, valt niet 
altijd de achterhalen. Van 
sommige weet ik inmid
dels dat het de datum is 
van soms de originele af
stempeling, dan weer van 
een vervalst of een extra 
erbij geplaatst stempel. 

Volgende keer meer over 
dit onderwerp. Dan zien 
we onder andere dat 
Maier zich niet beperkte 
tot oude stempels. 
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BoDcn ajbeeldin^ S  Kopie van transparant met datumaantekeninflen (MuC; archicfMaier, 
map E, uel43). 

Linksonder: ajbeeldin^ T  Kopie van transparant met verschillende VOCstempels met data 
(MvC; archiefMaier, map E, vel 56). 

Hieronder: ajbeeldmfl U  Kopie van een transparant met bijzondere VOCstempels (MuC; 
archiefMaier, map E, vel 58). 
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HET ZIEKENFONDS 
IS WEER EVEN TERUG 

Invoering zorgstelsel rechtvaardige terugblik 
DOOR D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

532 

Aan het eind van dit jaar, als het 
nieuw/e zorgstelsel zijn eerste 
kalenderjaar volmaakt, is het 
aloude ziekenfonds waarschijn
lijk al volledig in de vergetelheid 
geraakt. Eigenlijk is dat niet 
terecht, want het was voor veel 
Nederlands heel lang een on
misbare voorziening. Maar wat 
politiek nauwelijks haalbaar werd 
geacht, lukte minster van Volks
gezondheid Hans Hoogervorst 
tóch: het kwam tot de invoering 
van een zorgverzekering tegen 
ziektekosten voor iedereen. Het 
onderscheid tussen de via het 
ziekenfonds en de particulier 
verzekerden kwam daarmee te 
vervallen. Dat had niet alleen 
gevolgen voor de verzekerden, 
maar ook voor de verzekeraars, 
zoals de ziekenfondsen en pu
bliekrechtelijke regelingen voor 
diverse groepen ambtenaren. 
In dit artikel wordt aan de hand 
van een serie frankeerstempels 
een aantal markante en langza
merhand soms minder bekende 
zaken uit de historie van de 
ziekenfondsen belicht. 

OUD EN NIEUW 
Voor de meeste Nederlanders 
vormden de financiële gevol
gen van de stelselwijziging de 
belangrijkste ingreep. Dat velen 
voortaan niet meer bij een zie
kenfonds maar bij een zorgverze
keraar waren verzekerd, maakte 
niet eens zoveel verschil. Eigen
lijk zijn de ziekenfondsen hele
maal niet weg; ze kregen alleen 
een andere status. Dus komen 
we ook nog steeds bekende na
men tegen. Sommige bestaan al 
heel lang. Zo was in Amsterdam 
in 1940 het Burgerziekenfonds 
van igo4 (later AZA) gevestigd 
[1,2]. Het Regionaal Ziekenfonds 
Salland, gevestigd te Deventer, 
bestond bijna anderhalve eeuw 
[3]. Het werd in i860 opgericht 
als Ziekenfonds voor den Arbeiden
den Stand uit i86o. Het 125-jarig 
bestaan werd zelfs met een 
logo in verschillende stempels 
herdacht, zoals toen Salland in 
1990 het 130-jarig bestaan kon 
vieren. Een paar jaar later werd 
het beeldmerk vervangen door 
een eenvoudige vlakverdeling en 
kreeg ook de tekst een moder
nere uitvoering: Salland Gezond
heidszorg Verzekeringen. 
Het is moeilijk te achterhalen 

Door de invoering van de nieuwe zorgverzekering tegen 

ziektekosten op 1 januari van dit jaor moesten de zieken

fondsen het veld ruimen. We kennen nu alleen nog maar 

zorgverzekeraars. Moor onze thematische medewerker 

waarvan het ziekenfonds Recht 
door zee al in 1815 werd opge
richt. 
Al in 1993 presenteerde het 
Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek 
te Doorwerth zich op een manier 
zoals we die nu van de zorgver
zekeraars kennen: RZR Zorgi/er-

D. Veenstra ontdekte dat een aantal frankeerstempels een zekeraar[4\. illustratief voor een 
ontwikkeling in de afgelopen 

goede basis bieden om de ziekenfondsen nog een keer in 

de herinnering terug te roepen. 

jaren bij de ziekenfondsen is het 
stempel uit 1989 van het Cen
traal Ziekenfonds uit Sittard met 
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welk ziekenfonds zich het oudste 
van Nederland mag noemen. Op 
de websites word je tegenwoor
dig bijna bedolven onder een 
lawine van informatie over de 
nieuwe zorgverzekering, zodat 
informatie over de geschiedenis 

vaak is ondergesneeuwd. Toch 
weet zorgverzekeraar Friesland 
'm Leeuwarden te melden dat de 
oorsprong van dit voormalige 
ziekenfonds te vinden is in een 
aantal ziekenfondsen uit de 
negentiende en twintigste eeuw, 

de tekst 'Centraal Ziekenfonds 
en VGZ - Samen zeker zo sterk [5]. 
Want het grote aantal zieken
fondsen is vooral de laatste jaren 
door allerlei fusies wel terug
gebracht tot een beperkt aantal 
grote spelers op de zorgverzeke-



ringsmarkt, zoals dat tegenwoor
dig wordt genoemd. 

HET TEKEN VAN DE 
ZIEKENFONDSEN 
Lezers van Filatelie zullen 
vast wel eens een frankeer-
stempel van een ziekenfonds 
zijn tegengekomen met een 
afbeelding die op een esculaap 
leek, het bekende teken dat op 
de voorruiten van artsenauto's 
valt aan te treffen. Toch is er 
een fundamenteel verschil. Het 
esculaapteken is genoemd naar 
Aesculapius, de Romeinse bena
ming voor de Griekse god van 
de geneeskunst/Asc/ep/'os. Deze 
god werd doorgaans afgebeeld 
met een staf waar een slang 
omheen kronkelt. Asciepios had 
twee dochters: i-tymeia (godin 
van de gezondheid) en Panakeia 
(godin van de geneesmiddelen). 
In de naam Hygieia is het 
woord liygiëne te herkennen, 
terwijl van Panakeia het woord 
panacee (een middel dat als 
oplossing voor alle kwalen kan 
dienen) is afgeleid. Hier komt 

godin Hygieia, die hulp biedt aan 
een zieke man. In internetsites 
wordt verteld, dat zij gewoonlijk 
wordt getoond met een slang en 
een drinkschaal, een teken dat 
dikwijls in apotheken is te zien, 
ook in de apotheek in de woon
plaats van uw auteur. Buitenpost, 
waareen fraai glas-in-loodraam 
kan worden bewonderd. De 
plaatselijke apotheker noemde 
dit de schaal van Hestia (godin 
van huis en haard), maar de 
internetencyclopedie Wikipedia 
spreekt van een gifmengschaal. 
Misschien dat een deskundige 
lezer duidelijkheid kan verschaf
fen. In het Wageningse stempel 
lijkt Hygieia inderdaad een drink
schaal in de hand te hebben. 
Als niet-medische organisaties 
mochten de ziekenfondsen 
het esculaapteken niet gebrui
ken. Daarom kozen ze een 
eigen teken, met een slang die 
om een schaal op een steel 
kronkelt. Dit teken vertoont grote 
gelijkenis met het teken dat we 
in apotheken zien. In de meeste 
stempels met dit teken heeft de 

van de Stichting Voiksgezondheids-
zorgVGZ, waarin het teken als 
logo gestileerd is afgebeeld en 
de schaal de vorm van een zand
loper heeft [8]. Verder komen we 
het teken van de ziekenfondsen 
tegen in stempels van farmaceu
tische bedrijven. 
Ter verduidelijking nog een 
opmerking over de lettercombi
naties ZNL-VGZ en ZZL-VGZ [9, 
lo]. Tegenwoordig is VGZ met 
ruim twee miljoen verzekerden 
een van de grootste zorgverzeke
raars van ons land; ze is al meer 
dan vijftig jaar actiefin Noord- en 
Midden Limburg, Nijmegen en 
in Noord-Oost- en Midden-Bra-
bant. Ik meldde al het stempel 
van het Centraal Ziekenfonds uit 
Sittard, waarin de samenwerking 
met VGZ tot uitdrukking kwam. 
Uit het stempel van ZNL uit 
Venio blijkt dat VGZ veertig jaar 
geleden al een samenwerkings
verband met een ander zie
kenfonds sloot, maar het voert 
binnen het bestek van dit artikel 
te ver om de vroege voorkeur 
voor VGZ als partner te achterha-

ZIEKENFONDS VARIA 
Hoewel de meeste ziekenfond
sen een algemeen karakter had
den (landelijk, regionaal, plaat
selijk), waren er in het verzuilde 
Nederland ook christelijke zie
kenfondsen. Sommige stempels 
daarvan zijn interessant voor 
de verzamelaars van religieuze 
thema's, omdat die fondsen 
meestal een naam van een hei
lige kregen. Ogenschijnlijk gold 
dat niet voor het stempel van het 
Katholiek Ziekenfonds in Utrecht 
[n], maar de envelop vermeldt 
de naam Ziekenfonds St. Liduina. 
Stempels met volledige naams
vermelding kunnen bijvoorbeeld 
worden gevonden bij Stichting 
Ziekenfonds St. Johannes de Deo 
in Den Haag (FR16196) en Zie
kenfonds St. Barbara in Nijmegen 
(PB6724). 
In het nieuwe stelsel spelen 
aanvullende verzekeringen een 
belangrijke rol. Geen nieuw 
verschijnsel, want dat was ook 
voor 1 januari 2006 al zo. Het 
Regionaal Ziekenfonds Leiden-Al
phen UA gebruikte verschillende 

Regionaal Ziekenfonds 
Leiden-Alphen U.A. 
Ziektekostenverzekeringen 
Reisverzekeringen 
BENTU REEDS 
AANVULLEND VERZEKERD? 

iet frankeerstempel van het 
Mgemeen Ziekenfonds Wagenin-
len en Omstreken te Wagenin-
jen in beeld, dat waarschijnlijk 
can worden aangemerkt als het 
nooiste ziekenfondsstempel 
iller tijden [6]. Het toont de 

schaal een platte vorm. Alleen 
in het stempel van het Regionaal 
Ziekenfonds 'Zuid-Limburg' (ZZL) 
in Maastricht heeft de ontwerper 
er een soort wijnglas van ge
maakt [7]. Ook een uitzondering 
zijn de stempels van vestigingen 

len. Wel blijkt de VGZ nog niets 
van zijn 'aantrekkingskracht' te 
hebben verloren, want ook IZA 
Nederland (zorgverzekeraar voor 
gemeenteambtenaren) sloot in 
2005 een samenwerkingsver
band met VGZ. 

stempels met daarin de vraag 
'Bent u reeds aanvullend verze
kerd?' [12]. Het stempel verwijst 
ook naar een branchevreemde 
activiteit: reisverzekeringen. Di
verse ziekenfondsen waren actief 
op deze markt en vooral Het 

W W 



Groene Land in Meppel (FR50071 
en PB9755) timmerde uitgebreid 
aan de weg met stempels als 
'Met vakantie? Het Groene Land 
voor een goede en voordelige 
reisverzekering' en 'Het hele jaar 
door verzekerd op vakantie met 
een doorlopende reisverzekering 
van Het Groene Land'. 
Nu vrijwel elke Nederlander pas
jes voor allerlei doeleinden bezit, 
zal niet iedereen beseffen datje 
een halve eeuw als ziekenfonds
verzekerde wel moest kunnen 
bewijzen dat je op tijd je zieken
fondspremie had betaald. Het 
Algemeen ziekenfonds 'Arnhem en 
Omstreken' in Velp [13] wees er in 
1951 op, in een frankeerstempel 
met de tekst 'Verzekerde denk 
aan uw kwitantiekaart bij bezoek 
aan arts, tandarts, apotheker, 
kantoor'. Het leuke van dit 
stempel is dat de kwitantiekaart 
de cartoonachtige vorm van een 
mens heeft. En wie kent behalve 
het befaamde ziekenfondsbril
letje ook nog de ziekenfonds
bode, die regelmatig de premie 

het tijd, de bakens te verzetten. 
Het ziekenfonds zocht de klant 
op, zodat die niet voor elke geval 
naar het kantoor hoefde. Daar
voor werd een bus ingezet, die 
in een stempel werd afgebeeld 
[14] met het logo en de tekst 
'voorlichting informatie centraal 
ziekenfonds'. Naast de afbeel
ding van de bus zien we de tekst 
'ons rijdend kantoor voor al uw 
ziekenfondszaken'. De grootste 
zorgverzekeraar in Friesland, 
het voormalige ziekenfonds De 
Friesland, bezoekt ook de dorpen 
in deze provincie metzo'n 
rijdend kantoor. 
Vroeger een vrij normaal ver
schijnsel, maar al weer geruime 
tijd geleden afgeschaft: de klas
severpleging. In het stempel 
van het Algemeen Ziekenfonds 
Amersfoort en Omstreken' in 
Amersfoort [15] vinden we dan 
ook de tekst 'Voor aantrekkelijke, 
aanvullende klasseverzekering 
voor ziekenfondsverzekerden: 
"V.G.C.N." Bergstraat 911 Tel. 
16076'. Eind vorig jaar werd 

tussen ziekenfondspatiënten en 
particulier verzekerden verleden 
tijd. Tegen die achtergrond is 
het stempel van het ziekenfonds 
MVZ uit Gouda interessant: 'De 
"ParticulierPatiëntPolis" kan 
ook Uw bezit worden!' [i6] Wel 
tegen een hogere premie natuur
lijk. Maar uiteindelijk wil iedereen 
wel graag zo goed mogelijk 
verzekerd zijn tegen eventuele 
ziektekosten. De stichting Het 
WitBlauwe Kruis in Amersfoort 
[17], opgericht in 1938 en in 1964 
opgegaan in de Amersfoortse, 
bood in 1955 de perfecte oplos
sing: 'Aan alle kanten gedekt met 
een polis van Het WitBlauwe 
Kruis'. Om die boodschap kracht 
bij te zetten werd er een afbeel
ding van een geharnaste ridder 
aan toegevoegd. Een stempel dat 
te leuk is om het te negeren! 

GEZONDHEID 
Ziekenfondsen hebben door 
de jaren heen weinig aandacht 
getoond voor gezondheidspre

ventie, als we de recente hype 

preventie gedaan. Een schaars 
voorbeeld is het stempel dat 
de Vereniging van Nederlandse 
Ziekenfondsen in Zeist gebruikte 
ter promotie van de nationale 
gezondheidsweek 'Nederland 
oké' im981 [i8]. 
Een gunstige recente uitzonde
ring vormde het ziekenfonds 
Het Groene Land in Meppel. De 
tekst in het frankeerstempel uit 
1992 spreekt voor zich: 'Gezond 
zijn, gezond blijven  Het Groene 
Land elke week op de regionale 
radio' [19]. 
De verzamelaars van het 
thema Gezondheid weten echter 
dat zij beter de blik op onze 
oosterburen kunnen richten. 
Al tientallen jaren gebruiken 
de talrijke vestigingen van het 
Duitse ziekenfonds AOK, de 
Atgemelne Ortskrankenkasse, vele 
bruikbare stempels, waaronder 
met gezondheidstips. 

Ter afsluiting van dit artikel 
rechtsonder een frankeerstempel 
van Wieling Assurantiën BV uit 
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kwam innen? Aan de Asch van 
Wijckstraat in Amersfoort kunt 
u zelfs een standbeeld van deze 
indertijd bekende figuur op zijn 
Solex vinden. 
In de jaren tachtig vond het 
Centraal Ziekenfonds in Sittard 

zelfs bekend dat er nog verzeke
ringsmaatschappijen waren die 
sommige verzekerden premie 
lieten betalen voor klasseverple
ging, terwijl dat niet mogelijk 
was. Met de invoering van het 
nieuwe stelsel is het onderscheid 

rond Becelpro oct/Vproducten 
even buiten beschouwing laten. 
Misschien werd die houding 
veroorzaakt doordat ze zo nauw 
waren betrokken bij de zieke, en 
niet de nog gezoncle mens. Toch 
werd hier en daar wel wat aan 

Dedemsvaart [20]. De stelling 
dat verzekeren in onze gecom
pliceerde samenleving voor extra 
zekerheid kan zorgen was ook 
in 1989 gerechtvaardigd. Maar 
eind 2005/begin 2006 werd dit 
stempel wel heel actueel! 



Vtiit^Iänd 2006 

(^brältär 

FIFA WORLD CUP GERMANY 2006 

< )| The 
riF\ 

\\i ltKu|)' 

Moixäco 

K'.t('J*h), 

.7\1^ 

^roätiß. 

(^oo^ 3rit;^äJxa2G 

Cyprus 

Malta 

unmuMiHinmw 

Zwit;0QrIäixd 

älUftlt' ^\ 

Vslß of Man 

1 van dsze en andere poatzegela, kunt u terecht bIj de vakhandel. Voor h 
I van aen postzsgslwinksl bij u In ds buurt kunt u contact opnemen met Filagent BV • 
"~"™"> WIndbrugstraat 17-34 • 7S11 HR Enacheds • (053) 43 42 532 • info@filag9nt nl 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

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

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

EUROPA 

ALAND 
48'o6. Serie natuur. 
€ 0.55,1.20. Resp. land
schap met huis en molen in 
Söderby op Lemland, rots 
in Norra Essvik op eiland 
Sottunga. 

48'o6. Serie 'mijn Aland' 
door bekende personen, V, 
regisseur, acteur en exvoet
baller Ake Lindman (1928). 
€ 0.75. Zeilboot in filmplaatje 
en handtekening. 

'*** — *
j-g-'o6. Tatoeages. 
Driemaal € 0.65 in boekje 
van negen. Drie verschillende 
tatoeëringen. 

S36 
aland 0.63 € 

9io'o6. Kerst 2006. 
'kerstpost '06'. Familie in 
slee met paard komt uit kerk, 
aan hemel hologramsterren. 
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ANDORRA FRANS 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.53. Gekleurde blokjes. 
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i26'o6. Nationaal park Val
lée de Sorteny. 
€ 0.55. Berglandschap. 

ANDORRA SPAANS 
66'o6. Natuurlijk erfgoed. 
€ 2.39. Patrijs (Perdix 
perdix). 
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ARMENIË 
273'o6. Honderdste 
geboortedag Vakhtang Anan
yan (19051980). 
170 d. Portret schrijver, boek, 
bomen en panter. 
273'o6. Honderdvijfenze
ventigste geboortedag Ra
phael Patkanian (18301892). 
220 d. Portret schrijver. 
273'o6. Honderdste ge
boortedag A. MelikPashaev 
(19051964). 
70 d. Portret dirigent en 
gebouw. 
273'o6. Kathedraal St. 
Maria. 
170 d. Kathedraal Russisch 
orthodoxe kerk in Yerevan. 
273'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
120,170 d. Beeldmerk spelen 
en resp. bergen, bergen en 
Italiaanse laars op ski. 
283'o6. Traditionele kunst. 
Blok 480 d. Geboorte 

Christus met aanbidding 
koningen. 

283'o6. Insecten. 
170, 350 d. Resp. Porphy
rophora hamelii. Procerus 
scabrosus fallettianus. 
283'o6. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Spiridon 
Melikian (18801933). 
350 d. Portret musicus, op 
achtergrond muzieknoten. 
283'o6. Traditionele 
kleding. 
170, 220 d. Man en vrouw 
met kleding uit resp. Sassun, 
Shatakh. 
283'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Viermaal 70 d. Beeldmerk 
'50' op verschillende kleuren 
achtergrond met resp. C, E, 
P, T. Ook velletje met de vier 
zegels, op rand Europazegels 
Armenië. 

AZOREN 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ o.60; velletje met tweemaal 
€ 0.60. Kindertekeningen, 
resp. hoofd met drie pop
petjes met verschillende 
huidskleur; mannetje met 
één been, vijf gekleurde 
figuren met stekels. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
io3'o6. Ecotoerisme. 
Tweemaal i. KM. Berg 
Treskavica in Trnovo, vlot bij 
rivier in Gorazde. 

Dodge Dil Graber (1939), 
Mercedes Benz SS Schwarzer 
(1929), Bugatti T57 Ventoux 
(1939)

54'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
Velletje met tweemaal 
2. KM. (doorlopend beeld). 
Emigranten en ornament; 
op rand gegevens Bosnische 
emigranten die het goed 
doen in nieuwe vaderland. 
204'o6. Fauna en flora. 
1.50, 3. KM. Resp. Formica 
rufa (behaarde rode bos
mier), Sarcosphaera crassa 
(kroonbekerzwam). 

g5'o6. Tien jaar 'dag van 
oorlogsgevangenen'. 
I. KM. Gevangenen achter 
prikkeldraad. 

Bosna i Hercegovina 1 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i5i'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Viermaal 2. KM. (samen
hangend), '50' over kaart 
Europa, kaart Europa met 
zonnebloemen en enveloppe, 
kaart met Europazegel 2003 
(Yvert 99), zonnebloem 
in enveloppe en nationale 
vlaggen. 
22'o6. Mondiale dag be
scherming moerasland. 
I. KM. Moeras Hutuvo Blato 
met baardmanneqe (Panurus 
biarmicus). 

54'o6. Antieke auto's. 
Velletje met 0.50, 0.50, i., 
2. KM. Resp. Mercedes Benz 
50oKCanbrioletB (1935), 

54'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
Tweemaal 2. KM. (sa

menhangend). Gekleurde 
voetafdrukken, gezichten in 
verschillende kleuren. 
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BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
44'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
I., 1.50 KM. Kindertekenin
gen, resp. gebouw en man 
met traan op wang en hart op 
shirt, mensen houden elkaar 
bij de hand en bloemen. 
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i44'o6. Pasen. 
0.70 KM. Versierde eieren in 
mandje. 

t Xpm€m»e m*<KlH(ti 
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BULGARIJE 
45'o6. Veselin Topalov, 
wereldkampioen schaken 
2005. 
Blok 1.50 L. (met en zonder 
perforatie). Topalov achter 
schaakbord, op rand wereld
kaart en beeldje (prijs). 

55'o6. Nationaal cultuurpa
leis in Sofia vijfentwintig jaar 
0.55 L.; aanhangsel. Ge
bouw; beeld. 
95'o6. Roofvogels, 
o.io, 0.35, 0.55,1. L. Resp. 
Circus aeruginosus. Circus 
cyaneus, Circus macrourus. 
Circus pygargus. 

,.i,MMn., 0 5 5 1 

205'o6. Hogere marine
school in Varna honderdvijf
entwintig jaar. 



0.55 L. Gebouw, persoon en 
gepavoiseerd schip. 

96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Blok I. L. Voetballers in actie 
en wereldbeker. 

CYPRUS 
i56'o6. Fruit. 
20, 25, 60 c. Resp. Elaeag
nus angustifolia, Mespilus 
germanica, Opuntia ficus 
barbarica. 

i56'o6. Transplantaties. 
13 c. Handen, bloem, 
lichaam: belang orgaando
naties. 

DUITSLAND 
45'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met de vier voetbal
zegels van 92'o6: 'voor de 
sport'. 
86'o6. Honderdste geboor
tedag Stefan Andres (1906
1970), auteur. 
Ê 0.55. Gekleurde rij boeken. 

55 

i6'o6. Tweehonderdste 
jeboortedag Johann August 
^.öbling (i8o6i86g), ingeni
ur. 
; 1.45. Brooklynbrug over 
;ast River in New York. 

l6'o6. Toeslagserie 'voor de 
eugd', dieren. 
0.45H0.20, driemaal 

I.55H0.25,1.45+0.55. Resp. 
)Oommarter, eekhoorn, 
eldhaas, reeen, wild zwijn 
net jongen. 

i37'o6. Serie 'Post'. 
€ 0.55. Zomer: veld met 
bloeiend koolzaad. 

i37'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669), gezamenlijke 
uitgifte met Nederland. 
€ 0.70. Detail schilderij 'Sas
kia van Uylenburgh'. 

i37'o6. Honderd jaar 
Duitse kentekenplaten mo
torrijtuigen. 
€ 0.45. Zeven kentekenplaten 
uit verschillende periodes. 

deutsche Kfz  Kennieichen 

i37'o6. Afbeeldingen uit 
Duitse steden. 
€ 0.55. Burcht in Burghau

i37'o6. Frankeerzegel, 
bloemen. 
€ I.. Gebroken hartje (Di
centra spectabilis). 

ESTLAND 
i85'o6. Tweehonderd 
jaar suikerwerkindustrie in 
Estland. 
4.40 kr. (€ 0.28). Bonbons. 

• ■ ■ « ■ ■ ■ ■ 
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225'o6. Persoonlijke 
zegels. 
4.40 kr. (€ 0.28). Posthoorns, 
op aanhangsel gebouwen in 
Tallinn. 
245'o6. Leverbloempje. 
0.30 kr. (€ 0.02). Hepatica 
nobilis. 

' 
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i6'o6. Unicef* zestig jaar. 
4.40n. kr. (€ o.28Ho.o6). 
Beeldmerk Unicef en eenden
paar met jong. 

76'o6. Tori stoeterij hon
derdvijftig jaar. 
Velletje met tweemaal 
4.40 kr. (€ 0.28). Afbeeldin
gen Estlandse paarden van 
ras Toric (Torgelse paard). 

236'o6. Bevrijdingsdag. 
4.40 kr. (€ 0.28). Wapen
schild défilé marine op 
bevrijdingsdag 2006. 

FAERÖER 
i26'o6. Europa 2006, inte
gratie'**'*. 
7.50,10. kr. Tweemaal 
verschillend: witte en bruine 
hand. 

i26'o6. Opening tunnel 
tussen eilanden Klaksviken 
Leirvik. 
Tweemaal 5.50 kr. Nordoya
tunnel en resp. vis, boot. 

FRANKRIJK 
2g5'o6. Vakantie. 
Lettre 20g (€ 0.53) in boekje 
van tien. Meisje in hangmat. 

295'o6. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Velletje met tienmaal € 0.53. 
Vijfmaal ronde zegel met 
voetballer in actie, scheids
rechter, reservebank, 
supporters, journalisten met 
camera's, trainers en coach; 
op rand voetbalveld. 

2g5'o6. Grot van Rouf
fignac. 
€ 0.55. Rotstekening van 
mammoet en andere dieren. 

ignac 

66'o6. Claude Viallat 
(1936), schilder. 
€ 1.22. Kunstwerk op cape 
stierenvechter. 

266'o6. Opera's van 
Mozart. 
Zesmaal € 0.53. Figuur uit 
resp. 'Die Zauberflöte', 
'Le nozze di Figaro', 'De 
ontvoering uit het serail', 'De 
goedheid van Titus', 'Don 
Giovanni', 'Cosi fan tutte'. 

Van elke zegel ook blok (in 
omslag) met op rand toneel 
met meer spelers. Ook velle
tje met de zes zegels, op rand 
portretMozart (17561791). 

»•»•••«» 

266'o6. Werelderfgoed 
Frankrijk, gezamenlijke uit
gifte met Verenigde Naties. 
€ 0.53, o.go. Resp. Tour 
César in Provins, MontSaint
Michel voor kust Normandië. 
Ook boekje met tweemaal 
de zegels van Frankrijk en 
Verenigde Naties in Zwitserse 
franken. 

266'o6.79™ Congres 
Franse federatie van postze
gelverenigingen. 
€ 0.53; aanhangsel. Gebouw 
Opéra Garnier in Parijs; 
beeldmerk en tekst congres. 

266'o6. Verjaardag. 
Lettre 20g. Olifant Babar in 
kostuum met kroontje en 
taart met kaarsjes. Ook vel
letje met vijf zegels, op rand 
Babar met vrouw Celeste, 
hun kinderen met vriendje. 

i ■■illlUliilfnir 1 

266'o6. Europese hoofdste
den, Nicosia. 
Velletje met viermaal € 0.53. 
Archeologisch museum, 
kerk Chrysalimictissa, poort 
Famagouste, aartsbisschop
pelijk paleis; op rand vaas 
(5''' eeuw), muntstuk, beeld 
Aphrodite, aardewerken 
kistje, beeldje dier (13''° 
eeuw). 
■i 



266'o6. Tango, gezamen

lijke uitgifte met Argentinië. 
€ 0.53, 0.90. Resp. twee paar 
dansende benen, man met 
bandaleon; ook boekje. 

266'o6. Stichting onderne

ming Post. 
Lettre 20g. Handschrift en 
apenstaartje. 

FONDATION D'ENTREPRISE 
L* POSTE 

266'o6. Airbus A380. 
€ 3. . Airbus A380. 

266'o6. Golfkampioen

schap 'Open de France' 
honderd jaar. 
€ 0.53. Gestileerde golfers. 

GIBRALTAR 
306'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
Viermaal 47 p. Kinderen met 
verschillende huidskleur 
spelen samen, resp. voetbal, 
op school, bij handenarbeid, 
muziek. 

■Q GRIEKENLAND 
< i55 'o6. Europa 2006, inte

^ gratie***. 
u5 € 0.65, 3. (samenhangend). 
= Tweemaal verschillend: 
~̂  gekleurde draden in elkaar 
Z gedraaid. 

i55'o6. Verjaardagen en 
gebeurtenissen. 
€0.15, 0.20, 0.50, 0.65, 
1.40, 3.. Resp. boek met 
handschrift en gebouw 
(archief Staten Generaal), 
Griekse vlag en Europese 
sterren (vijfentwintig jaar 
bij Europese Unie), tekst 
en beeldmerk (Eurovisie 
Songfestival 2006 in Athene), 
olijfboom (2006, jaar van 
olijven en olijfolie), krijger 
met schild en '1895' (Tinia), 
vergaderzaal (Griekenland 
in Veiligheidsraad Verenigde 
Naties 20052006). 

GROOTBRITTANNIË 
i87'o6. National Portrait 
Gallery honderdvijftig jaar. 
Tienmaal i". Portretten van 
sir Winston Churchill door 
Waker Richard Sickert, sir 
Joshua Reynolds door sir 
Joshua Reynolds, Thomas 
Stearns Eliot door Patrick 
Heron, Emmeline Pankhurst 
door Georgina Brackenbury, 
Virginia Woolf door George 
Charles Beresford, sir Walter 
Scott door sir Francis 
Chantrey, Mary Seacole door 
Albert Charles Challen, Wil

liam Shakespeare toege

schreven aan John Taylor, 
dame Cicely Saunders door 
Catherine Goodman, Charles 
Darwin door John Collier. 



HONGARIJE 
45'o6. Wenszegels. 
Driemaal 52 Ft. in vel van 
twintig; vijfmaal 52 Ft. in vel 
van twintig (met aanhangsels 
voor persoonlijke bood

schap). Resp. driemaal 
verschillende roos; orchidee, 
roos, lelie, tulp, gerbera. 
95'o6. Wereldkampioen

schap voetbal 2006. 
170 Ft. Beeldmerk en 
doelman over twee zegels 
doorlopend. 
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95'o6. Vijfhonderdvijftig 
jaar geleden Turken met 

sultan Mehmed II verslagen 
bij vesting Belgrado. 
120 Ft. Detail bronzen beeld 
Janos Hunyadi (ca. 1407

1456, Hongaars veldheer 
en regent) in Boedapest, op 
achtergrond houtsnede slag. 

95'o6. Europa 2006, inte

gratie***. 
190 Ft. in velletje van vier. 
Kwart bloem met blaadjes als 
gezichten; op rand woorden: 
solidariteit, integratie, tole

rantie, verscheidenheid. 
g5'o6. Voor de jeugd 2006, 
honderd jaar geleden won 
Ferenc Szisz eerste Grand 
Prix. 
120+50 Ft. Szisz (18731944) 
achter stuur racewagen en 
portret. 

95'o6. Levend erfgoed II, 
paarden. 
75, 90,140,160 Ft.; velletje 
met driemaal 200 Ft. Resp. 
'Shagya Arab', 'Mezöhegyes 
halfbred', 'Gidran', 'Noni

usz'; 'Hucul' , Lipizzaner, 
'Kisber halfbred'. 

ig5'o6. Frankeerzegels, 
stoelen. 
300, 500, i.ooo Ft. (metUV

licht beeldmerk Post). Resp. 
bankje iS"*' eeuw, rococobank 
ca. 1880, Vassilystoel van 
Marcel Breuer (1925). 

i95'o6. Wenszegels. 
Driemaal 52 Ft. in vel van 
twintig; tweemaal 52 Ft. in 
vel van twintig; tweemaal 
90 Ft. in vel van twintig (met 
aanhangsels voor persoon

lijke boodschap). Resp. 
rammelaar, eendje, blauwe 
en roze babyschoentjes; 
trouwringen, roos met vlin

der; roos, clematis. 
86'o6. Componisten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië. 
Tweemaal 90 Ft. Portret, 
handtekening en muziek

schrift van resp. Bela Bartok 

(18811945) en luidspreker, 
George Enescu (18811955) 
en viool. 

i56'o6. Internationaal 
operafestival Miskolc. 
19 Ft. Beeldmerk festival. 

236'o6. Museum Schone 
Kunsten honderd jaar. 
Velletje met viermaal 200 Ft. 
Madonna van Raphael 
Esterhazy, Maria Magdalena 
van El Greco, ruiterstand

beeld van Leonardo da Vinci, 
Drie vissersboten van Claude 
Monet. 
236 'o6.79'" Dag van de 
postzegel. 
Tweemaal 52 Ft. (doorlopend 
beeld); blok400+200 Ft. 
Resp. tweemaal fresco's met 
de vier deugden (collectie 
kasteelmuseum Esztergom; 
iconostase kathedraal 
Szentendre, op rand details 
kathedraal. 

276'o6. Grenswacht. 
170 Ft. Beeldmerk grens

wacht, valk en mythologische 
vogel. 

IERLAND 
95'o6. Europa 2006, inte

gratie***. 
€ 0.48, 0.75. Ontwerpen uit 
wedstrijd onder scholieren, 
resp. kinderen met Ierse en 
Europese vlag, bloemen met 
in hart vlaggen van verschil

lende landen. 

95'o6. Europese vlag 
twintig jaar. 
€ 0.48. Twaalf sterren op 
blauwe achtergrond. 
255'o6. Universiteitskerk 
St. Stephen's Green hon

derdvijftig jaar. 
€ 0.48. Interieur kerk in 
Dublin op schilderij van dr. 
Thomas Ryan. 
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66'o6. Verjaardagen Kelti

sche wetenschappers. 
Tweemaal € 0.48 (samen

hangend). Honderdste 
geboortedag Mairtin O Cad

hain (19061970, schrijver in 
Ierse taal), honderdvijftigste 
sterfdag en tweehonderdste 
geboortedag Johann Caspar 
Zeuss (18061856, onderzoe

ker Keltische talen). 

66'o6. Vijftig jaar depar

tement voor gebieden met 
Keltische taal, tien jaar TG4 
(vierde nationale tvzender: 
TailifiseGaeilge4). 
Tweemaal € 0.48. Stenen en 
toetsenbord met jaartallen 
1956 en 2006, 'TG 4' en tien 
kaarsjes. 

206'o6. Veerdienst Ross

lareFishguard honderd jaar. 
Tweemaal € 0.48 (samenhan

gend). Stoomschip, modernt 
veerboot Stena; ook velletje 
met beide zegels, op rand 
havenkade. 

266'o6. Slag aan de Sommi 
negentig jaar geleden. 
€ 0.75. Schilderij door J.P. 
Beadle met soldaten. 

ITALIÉ 
65'o6. Honderd jaar 



'Targa Florio' (stratenrace op 
Sicilië). 
€ 0.60. Schilderij 'La Targa 
Florio' (1930) van iVIargaret 
Bradley: pubUek en vlaggen 
langs de weg. 

65'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (14511506). 
€ 0.62. Columbus schrijft in 
logboek, op achtergrond drie 
schepen. 

85'o6. Europa 2006, mte
gratie***. 
€ 0.45, 0.62. Rij jongeren 
van verschillende afkomst 
op muurtje, resp. van voren 
gezien, van achteren. 

^KitCfn^ovt^mVf^ 

55'o6. Algemene vergade
ring CISM (Conseil Interna
lonal de Sport Militaire) in 
lome. 
10.45. Beeldmerk gelegen
leid en colosseum. 

!o5'o6. Wereldkampioen
ichap schaken in Turijn. 
0.62. Houder waarin globe 

■ervangen door schaakbord. 

■6'o6. Zestig jaar vrouwen
iesrecht. 
0.60. Foto Nilde lotti (1920

999), politicus. 

i6'o6. Constituerende ver
gadering zestig jaar geleden. 
€ 0.60. Vergadering en beeld
merk gelegenheid in kleuren 
Italiaanse vlag. 

96'o6. Wereldkampioen
schap bridge. 
€ 0.65. Op achtergrond van 
harten gestileerde Arena 
van Verona met beeldmer
ken nationale en mondiale 
bridgefederatie. 

êïtMPIONRTI D«L MONDO Dl BRtDaC 
vcnoNn é, 2006 
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i36'o6. Vijftig jaar mili
taire samenwerking Salto di 
Quirra. 
€ 0.60. Eiland Sardinië, 
vanuit Perdasdefogu ster
ren, wapenschild 'Poligono 
interforze'. 
2i6'o6. Honderdjarig 
bestaan 'Comando Generale 
della Guardia di Finanza' 
en van 'Legione Allievi della 
Guardia di Finanza'. 
Tweemaal € 0.60. Hui
dige en vroegere gebouw 
'Comando Generale' van 
financiële politie in Rome, 
oude gebouw opleidings
instituut in Maddaloni 
met militair in uniform uit 
vroeger tijd. 
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67'o6. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', Grieks 
theater in Tindari. 
€ 1.50. Ruïne theater, 
Tireense Zee en klassiek 
toneel. 

JERSEY 
i8'o6. Vlinders en motten, 
II. 
3437.42. 51. 57.74 PResp. 
Catocala nupta, Polygonia c
album, Lymantria monacha, 
Lycaena phlaeas, Celastrina 
argiolus, Anthocharis 
cardamines; ook velletje met 
51, 57, 74 p. in doorlopend 
beeld. 

269'o6. Frankeerzegels, 
wilde bloemen II. 
1,3,5,15,70,75,85, 
90 p. Resp. Parentucellia 
viscosa, Angelica sylvestris, 
Hypericum elodes, Anagallis 
tenella, Lychnis floscu
culi, Veronica beccabunga, 
Cardamine pratensis. Iris 
pseudacorus. 

KROATIË 
g5'o6. Europa 2006, inte
gratie**'*. 
Tweemaal 3.50 kn. (doorlo
pend beeld). Twee helften 
oog met daarin weerspiege
ling resp. witrode blokjes, 
Europese sterren. 

a35'o6. WWF* dwergstern. 
Viermaal 5. kn. (samen
hangend). Pandabeeldmerk 
WWF en verschillende af
beeldingen Sterna albifrons: 
op eieren, in vlucht, duik in 
water, bij water. 

R A' /\ T . S K A : 
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i6'o6. Kroatische automo 
bielclub HAK honderd jaar. 
5. kn. Auto van merk 'The 
Elmore' uit 1905. 

Negriev: koepel op gebouw 
en koepel van binnen. 

56'o6. Kroatische flora, 
moerasplanten. 
2.30, 2.80, 3.50 kn. Resp. 
Nymphaea alba, Nuphar 
lutea, Menyanthes trifoliata 

LETLAND 
i35'o6. Letse schilders, 
K.T. Huns. 
0.40 Lvl. Meisje met tam
boerijn. 

96'o6. Individuele zegels. 
0.31 Lvl. Raamwerk voor 
eigen zegel. 
i66'o6. Christophorus, 
symbool van Riga. 
0.36 Lvl. Christophorus met 
kind op arm. 

.. . LATVIJA 36 

LITOUWEN 
275'o6. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
I., 1.30 Lt. Ornamenten uit 
resp. Veivirzenai, Vaizga
kiemis. 

MACEDONIË 
i4g'05. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis (1421 
september), tuberculose. 
6 den. Lotharings kruis. 
ii2'o5. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis (17 
december), AIDS*. 
6 den. Hand met condoom. 
i3'o6. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis (18 maart), 
kankerbestrijding. 
6 den. Vrouw controleert 
borst. 
54'o6. Kunst. 
12, 34 den. Resp. SintPieter 
in Rome vierhonderdvijftig 
jaar: houtsnede, tweehon
derdste geboortedag Makarie 

MADEIRA 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.60; velletje met tweemaal 
€ 0.60. Kindertekeningen, 
resp. poppetjes; zwembad, 
blinde met hond. 

MALTA 
26'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met 7,16, 27, 76 c. 
Beeldmerk kampioenschap 
en resp. Franz Beckenbauer, 
Pelé, Bobby Charlton, Dino 
Zoff; op achtergrond en 
rand: publiek. 

56'o6. Concert Sting op 
Malta. 
Blok 1.50 Lm. Herdruk 
kindertekening 18102000 
(Yvert 1119), op rand bassist 
en drummer; 10% opbrengst 
blok voor Rainforest Foun
dation. 

MAN 
237'o6. Auto's van Peel 
Engineering uit Man. 
28, 31, 38, 41, 54, 94 p. Resp. 
Peel P50, Trident, Viking 
Sport, BMC GRP Mini, 
Manxcar, Piooo. 

MOLDAVIË 
65'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
0.60, 4.50 L. Resp. wereldbol 
vol huizen en mensen, drie 
artiesten (met fluit, palet 
en snaarinstrument). Ook 
boekje. 
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245'o6. Schaakolympiade, 
Turijn 2006. 
4.50 L. Beeldmerk olympi
ade, schaakbord met stukken 
en tijdklok. 
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MONACO 
i76'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Pierre Corneille 
(16061684). 
€ 0.53. Portret toneelschrij

0,53€ 
ONACX) 

i76'o6. Televisiefestival 
2006. 
€ 0.82. Hand voor tvtoestel. 
i76'o6. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756
1791). 
€ 1.22. Portret componist. 

206'o6. Prins Pierre Stich
ting veertig jaar. 
€ 2.50. Portret, viool, boek, 
schilderspalet en muziek
schrift. 
i77'o6. Honderdste 
geboortedag Dino Buzzati 
(19061972). 
€ 0.55. l?ortret en handteke
ning Italiaanse schrijver. 

mmmmmmmmm 
: MONACO 

: #• 
0,55€ 

i77'o6. Accobams (Accord 
2 sur la Conservation des 
=> Cétacés de la Mer Noire, de 
'~' la Méditerranée et de la Zone 
'^ Adantique adjacente) tien 
^ jaar. 
^ €0.90. Beeldmerk, vissen 
IS en kaart met Zwarte Zee, 
= Middellandse Zee en gedeelte 
\ Adantische Oceaan. 

O.S>0€ 
MONACO 

ijj'oè. Honderdste ge
boortedag Luchino Visconti 
(19061976). 

€ 1.75. Foto en portret Itali
aanse filmregisseur. 
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NOORWEGEN 
96'o6. Honderd jaar gele
den eerste wetenschappelijke 
poolexpeditie naar Spitsber
gen door prins Albert I van 
Monaco (18481922). 
6.50,8.50,22. kr. Resp. 
poolijs met stapel stenen 
en mannen maken foto 
(Spitsbergen 1906), gebouw 
voor kolentransport, dorpje 
Longyearbyen. Velletje met 
de drie zegels, op rand 
bergen. 

g6'o6. Toerisme. 
6.50, 6.50, 8.50, 8.50,10.50, 
10.50 kr. Resp. Skibladner 
(stoomboot, vaart sinds 
1856 tussen Eidsvoll, Gjovik, 
Hamar en Lillehammer), 
Maihaugen (openluchtmu
seum), geologische formatie 
Kirkeporten (kerkdeur) op 
plateau Noordkaap, mensen 
bij navigatiebaken op plateau 
Noordkaap, Bryggen in Ber
gen (op lijst werelderfgoed 
Unesco*), Adantische weg 
(8,3 km met acht bruggen 
tussen Averoy en Eide). 

* A 
96'o6. Noorse Coöperatie 
honderd jaar. 
6.50 kr. Vrouw bij rekken 
supermarkt. 

OEKRAÏNE 
i75'o6. Bijeenkomst GUAM 
(organisatie voor demo
cratische en economische 
ontwikkeling). 
70 k. Beeldmerk GUAM en 
vlaggen aangesloten landen. 
245'o6. Serie 'Kiev door de 
ogen van kunstenaars'. 
Viermaal 70 k. Borys Tulin: 
'Poort van Zaborovskyi' 
(1987), 'Olha Basystiuk zingt' 
(1987), Oleksandr Hubarev: 
kerk (1990), 'Andriivskyi 
Uzviz' (1983). 

i66'o6. Stad Lviv zevenhon
derdvijftig jaar. 
Velletje 70 k., 2.50 Hr. 
Gravure stad. 

OOSTENRIJK 
46'o6. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden', 'Wei
tenfelder Kranzelreiten'. 
€ 0.55. Ruiters en vlaggen. 

76'o6. Formule i legenden. 
Vel met viermaal € 0.55, 
tweemaal 0.75, i., 1.25. 
Portret, racewagen en 
handtekening van resp. Jim 
Clark, Jackie Ickx, Jackie 
Stewart, Alain Prost, Stirling 
Moss, Mario Andretti, Bruce 
Mclaren, Jack Brabham. 
86'o6. Post naar de beurs. 
€ 0.55. Beeldmerk post. 
276'o6. Beschermheilige 
Hemma. 
€ 0.55. Patroonheilige 
Kärnten. 

286'o6. Federale Kamer van 
Industrie en Handel zestig 
jaar. 
€ 0.55. Jaarmeter, 'WKO' en 
zestig jaar. 

306'o6. Mozart in Salzburg. 
€ 0.55. in vel van tien. Portret 
Mozart, op achtergrond 
Salzburg. 

i7'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.75. Kring dansende 
vrouwen met verschillende 
huidskleur. 
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i7'o6. Ottfried Fischer 
(1953)
€ 0.55. Portret toneelspeler 
en cabaretier. 
Miiiiiiiimiiiiii 
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27'o6. Dag van de postze
gel 2006. 
€ 2.65H.30. Airbus A310
300. 
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267'o6. Annasäule in 
Innsbruck. 
€ 0.55. Zuil in Maria There
sien Strasse ter herinnering 
afweer Beierse aanval in 
1706. 
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POLEN 
i95'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 
Blok 2.40 Zl. Tekst 'Washing
ton 2006', op rand oude 
kaart Verenigde Staten, 
op aanhangsel envelop, 
vlag, portretten George 
Washington {17321799) en 
Poolse vrijwilliger Tadeusz 
Kosciuszko (17461817) in 
Vrijheidsoorlog 17751783. 

295'o6. Vuurtorens. 
Vel viermaal 2.40 Zl. Vuur
toren in Stilo (ca. 1900), 
Krynica Morska (1951), Gaski 
(1878), Niechorze (1866). 
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i6'o6. Dag van het kind, 
speelgoed. 
Tweemaal 1.30 Zl. (driehoe
kig). Molentje, bromtol. 
206'o6. Zilveren en gouden 
objecten, gezamenlijke 
uitgifte met China. 
Tweemaal 1.30 Zl. Gouden 
bokaal met edelstenen 
(China, iS"*' eeuw), zilveren 
bierkroes met bijbelse tafere
len (Gdansk, 16601680). 
256'o6. Arbeidersopstand 
in Radom (1976, staking 
n.a.v. forse prijsstijgingen 
levensmiddelen). 
Blok 3.50 Zl. Vrachtwagen 
met stakers. 
286'o6. Gewapende 
opstand in Poznan (1956, 
staking metaalindustrie). 
Blok 3.50 Zl. Stakers met 
vlag en spandoek. 

PORTUGAL 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.60; velletje met tweemaal 
c 0.60. Kindertekeningen, 
resp. man achter hek; man 
op karretje, mensen met 
verschillende huidskleur in 
wei met zon en vliegtuig. 

i55'o6. Belangrijke mensen 
uit Portugese geschiedenis 
en cultuur. 
Vijfmaal € i.. Humberto da 
Silva Delgado (19061965) 
met mensen, Thomaz José de 
Mello (19061990) met figu
ren, Fernando LopesGraga 
(19061994) met muziek
schrift, George Agostinho 
Baptista da Silva (19061994) 
met tekst. Romulo Vasco da 
Gama de Carvalho (1906
1997) met handschrift. 

235'o6. Europees voetbal
kampioenschap UEFA* voor 
jeugd onder 21 jaar. 
Blok € 2.75. Voetbalbenen, 
op rand supporters. 



76'o6. Wereldkampioen
schap voetbal in Duitsland. 
€ 0.45,1.; blok 2.40. Beeld
merk kampioenschap en 
resp. tweemaal voetballers in 
actie; wereldbeker, op rand 
stadion. 

i76'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
€ 0.30, 0.60. Resp. landschap 
van zandheuvels, land met 
boom in blad en dorre boom. 

2i6'o6. Romeins erfgoed in 
Portugal. 
€ 0.30, 0.45, 0.50, 0.60. 
Resp. mozaïek Oceanus 
(gemeentemuseum Faro), 
tempel in Evora, schaal met 
afbeeldingen soldaten, Janus 
Bifrons. 

ROEMENIË 
85'o6. Historische gebeur
tenissen, stichting Roemeens 
vorstenhuis honderdveertig 
jaar geleden en honderdvijf
entwintig jaar geleden werd 
Roemenië koninkrijk. 
0.30,1., 2.10, 2.50 NL.; blok 
4.70 NL. Kroon en zegel op 
zegel, resp. Carol I, Ferdi
nand I, Carol II, Michael I; 
tweemaal Carol I, op rand 
vergadering volksvertegen
/voordiging (Yvert 14, 264, 
395, 630; 176). 

75'o6. Gedenkdagen, II. 
1.50,1., 1.20 NL. Resp. 
■ijfhonderdste sterfdag 
:;hristophorus Columbus 
14511506, portret, omtrek 
talie en schip), honderd
te sterfdag Paul Cézanne 
18391906, portret, omtrek 

Frankrijk en Cézanne met 
palet), honderdste sterfdag 
Henrik Ibsen (18281906, 
portret, omtrek Noorwegen 
en maskers). 

i75'o6. Dorpsmuseum 
Dimitrie Gusti zeventig jaar. 
2.20 NL. Mensen in museum. 
i95'o6. Vijfentwintig jaar 
geleden eerste Roemeense 
astronaut, DumitriDorin 
Prunariu in de ruimte. 
Blok 2.10 NL. Overdruk 
datum en gelegenheid met 
goud of zilver over blok 1996, 
postzegeltentoonstelling 
Espamer (Yvert blokken 242). 
66'o6. Algemene Tentoon
stelling in park Karel I te Boe
karest honderd jaar geleden. 
Velletje met 0.30, 0.50, 
I., 1.20,1.60, 2.20; blok 
2.20 NL. Gebouwen van 
tentoonstelling 1906, resp. 
hoofdingang, kasteel, post
kantoor, paviljoen Europese 
Donaucommissie, indu
striepaleis, Romeinse arena; 
paleis van kunsten. 
86'o6. Componisten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Velletje met tweemaal 
1.20 NL. Portret, muziek
fragment, handtekening en 
vlag van resp. George Enescu 
(i88ii955),BélaBartok 
(18811945). 

96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met 0.30, 0.50, i., 
1.20 NL. Beeldmerk kampi
oenschap en resp. wereld
beker en publiek, bal in net, 
voetballer, wereldbeker in 
handen. 

266'o6. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik en il
legale handel. 
2.20 NL. Beeldmerk 'drugs 
zijn geen kinderspel'; op twee 
aanhangsels beeldmerken 
United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC) en 
nationaal antidrugs bureau. 

I DROGUItlLE g 
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26 tunteZiua mternationala impotnva 
consumului $f traficului ilicit de droguri 
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RUSLAND 
295'o6. Olympisch com
plex 'Luzhniki' vijftig jaar. 
6. r. Stadion. 

66'o6. Bloemen. 
Viermaal 7. r. (doorlopend 
beeld). Viermaal kwart 
boeket. 
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i56'o6. Altaj tweehonderd
vijftig jaar geleden vrijwillig 
bij Rusland. 
5.r. Dier. 

206'o6. Serie Russische 
regio's. 
Zesmaal 6. r. Ryazan (kloos
ter, standbeeld, regenboog, 
berkenbos), Kostroma 
(meer met boot, standbeeld, 
gebouw), Vladimir (kerk, 
gevelsteen en beeld vogel), 
Tula (kerk, samowar, rivier), 
Pskov (kasteel, standbeeld, 
kerk), republiek Adygeya 
(paard bij rivier). 

296'o6. Tocht om de wereld 
van het zeilschip Kruzen
shtern 20052006. 
4. r. Wereldkaart en zeil
schip op zee. 

SAN MARINO 
igö'oö. Europa 2006, inte
gratie***. 
€ 0.45, 0.62. Uitwedstrijd 
onder scholieren, resp. 
vlinder met Aziatisch kin

derhoofdje en twee vlinders 
met gezichten wit en zwart 
kindje, de mens van Vitruvius 
(Leonardo da Vinci) in puz
zelstul<jes en tekst 'de kleur 
van onze huid verandert ons 
binnenste niet'. 

ig6'o6. Soevereine en 
Militaire Orde van Malta 
(SMOM). 
€ 2.20. Dokter beluistert 
met stethoscoop borst kind 
en vrijheidsbeeld met paleis 
en staatsziekenhuis; op 
aanhangsel zegel SMOM: 
kind met dokter en verpleeg
ster met Maltezer Kruis, op 
achtergrond toegangspoort 
Magliana in Rome en wapen
schilden Malta en Maltezer 
Orde met tekst Goethe 'Al
leen concrete gebaren tonen 
de kracht van liefde'. 

igö'oö. Kruisboogfederatie 
vijftig jaar. 
€ 0.36, 0.45, 0.62,1., 1.50, 
2.80. Resp. vendelzwaaiers, 
vlaggen van negen kastelen 
in San Marino, boogschutter 
gereed om te schieten, twee 
schutters leggen pijlen aan, 
drie vendelzwaaiers, wa
penmeester met blazoen vol 
pijlen en vlaggen federatie en 
San Marino. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
9i'o6. Honderdvijftigste ge
boortedag Stevan Stojanovic 
Mokranjac (18561914). 
46. Ndin. (€ 0.50). Af
beelding en handtekening 
componist. 

i3i'o6. Tweehonderdste 
geboortedag en honderdvijf
tigste sterfdag Jovan Sterija 
Popovic (18061856). 

33. Ndin. (€ 0.40). Portret 
schrijver. 

io2'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
53"> 73' Ndin. (€ 0.60, 0.80). 
Beeldmerk spelen en resp. 
schansspringer, alpine skiër. 
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i3'o6. Pasen. 
16.50,46. Ndin. (e 0.20, 
0.50). Resp. versierd ei, 
mandje versierde eieren. 
63'o6. DonauCommissie 
(bevaarbaar houden Donau) 
honderdvijftig jaar (Parijs 
verdrag 3031856). 
Tweemaal 16.50, tweemaal 
46. Ndin. (€ 0.20, 0.50). 
Beeldmerk commissie en 
resp. brug Novi Sad, kasteel 
Smederova, ommuurde stad 
Belgrado, Tabula Traiana. 

34'o6. Beschermde dieren. 
16.50,16.50, 46., 46. Ndin. 
(€ 0.20, 0.50). Resp. Canis 
lupus, Otis tarda, Vormela 
peregusna, Ursus arctos. 

45'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
46., 73. Ndin. (€ 0.50, 
0.80); velletje met 46., 
73. Ndin. (€ 0.50, 0.80). 
Kindertekeningen, resp. 
man met parasol op strand 
met pinguïn, leeuw met 
lammetje; mensen op straat, 
man en vrouw voor poort met 
regenboog. 
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i24'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
33., 46. Ndin. (€ 0.40, 
0.50); velletje met twee
maal 46.Ndin. (€ 0.50). 
Beeldmerk kampioenschap, 
resp. spelers en Branden
burger Tor, keeper met bal 
en stadion; over beide zegels 
stadion met Brandenburger 
Tor in Berlijn. 

265'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nekola Tesla 
(18561943). 
16.50, 46. Ndin. (€ 0.20, 
0.50); velletje met 46., 
112. Ndin. (€ 0.50,1.30). 
Resp. portret uitvinder en 
natuurkundige, elektromotor 
met portret; portret, stoom
turbine (op rand transforma
tor, schets Tesla voor toren 
draadloze overdracht ener
gie, Niagarawatervallen). 

Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
ioi2'o5. Mineralen. 
« 2.. Pyriet en calcium uit 
mijn Trepga. 

SLOVENIË 
ig5'o6. Wenszegel. 
C. in velletje van zes zelfkle
vende zegels. Veldboeket met 
engeltje. 
i95'o6. Wereldkampioen
schap kajak en kanovaren 
voor junioren in Solkan. 
C. Kajakvaarder. 

D. Godheid Svarog, al in 12''" 
eeuw als vader van de zon 
genoemd. 

Slcvenija c/ 
i95'o6. Serie 'geschilderde 
bijenkastpanelen'. 
D. Meisje wil jongen met 
hooivork slaan met hark 
(paneel uit 1882). 

256'o6. Vijftien jaar: onaf
hankelijk Slovenië, uitgifte 
postzegels, controle over 
luchtverkeer. 
Blok C. Radarscherm met 
concentrische cirkels. 

SLOWAKIJE 
i95'o6. Klokkentorens uit 
renaissance. 
27., 29. Sk. Toren in resp. 
Kezmarok, Podolinec. 
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3i5'o6. Frankeerzegel. 
10. Sk. Kindertekening: 
bloem en vlinders. 

^ i95'o6. Europa 2006 
^ integratie' 
^ D. Witte, zwarte en gevlekte kat 
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i95'o6. Sloveense mytholo
gie, Svarog. 

96'o6. Kasteel Devm. 
10. Sk. Kasteel op rots, 
mogelijk met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap. 

96'o6. Frankeerzegel, 
Slowaakse volkskunst. 
25. Sk. Lange hoorn 
herders. 
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236'o6. Serie technische 
monumenten. 
28., 31. Sk. Resp. drink
glas van blauw kobaltglas, 
koperen maatbeker uit 
1576. 

SPANJE 
i75'o6. Wetenschap. 
€ 0.29, 0.57. Resp. beeld
merk dag van het internet 
(wereldbol met pijltjes), 
beeldmerk XXV congres 
wiskunde in Madrid en ge
deelte Codex Vigilanus met 
primitieve versie Arabische 
getallen. 

235'o6. Honderd jaar 
'SociaHstische jongeren' in 
Spanje. 
€ 0.78. Twee gezichten van 
jonge mensen naast ster 
honderdste verjaardag. 

_ ^ 0 , 7 8 € 
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295'o6. Postzegelten
toonstelling Espana 2006 in 
Malaga 
Blok € 0.78. Affiche tentoon
stelling met ligstoel en bosje 
jasmijn (bloem Malaga) als 
parasol en beeldmerken. 
56'o6. Feesten, Fiestas de 
San Pedro y San Marcial in 
Irun (Baskenland). 
€ 0.29. Kerkje en mannen 

met rode baretten en rode 
sjaals schieten in de lucht 
(schilderij van Gaspar Mon
teslturrioz). 
86'o6. Architectuur. 
€ 0.29, 0.38, 0.41, 0.57, 
0.78, 2.33. Resp. Casa 
BatUo in Barcelona (1906), 
Vapor Aymerich in Cata
luna (fabriek uit 1909, nu 
museum), watertoren in 
Albacete (nu bibliotheek), 
theater Campos Eliseos in 
Bilbao (1902), auditorium 
Alfredo Kraus op Gran Ca
naria (1997), busstation in 
Casar de Caceres (1992). 
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i56'o6. Personen, Al Idrisi 
(Abu Abdallah Mohamed 
Ben Idrisi, +11001164/1166), 
geograaf en cartograaf 
€0.78. 
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57'o6. Flora en fauna. 
€ 0.29, 0.41 in boekjes van 
honderd. Resp. Carduelis 
chloris (groenling), iris. 
67'o6. Archeologie. 
€ 0.29, 0.57, 0.78. Resp. 
archeologische opgraving 
Los Miliares, afbeelding ge
vonden in L'Alcudia, bronzen 
beeldje: krijger van Moixent. 

67'o6. Feesten, 'Carreras 
de Caballos de Sanuucar de 
Barrameda'. 
€ 2.33. Paardenrace langs 
strand. 

TSJECHIË 
3i5'o6. Voor het kind, ver
halen schrijver V. Ctvrtek. 
7.50 Kc. Rumcajs, Manka 
en hun zoontje Cipisek 
ontworpen door Radek Pilar 
(19311993). 

i46'o6. Koningen uit 
dynastie Premysliden. 
Velletje met 12., 14., 15., 
22., 28. Kc. Resp. Ottokarl 
(11971230), Wenceslaus I 
(12301253), Ottokar II 
(12531278), Wenceslaus II 
(12781305), Wenceslaus III 
(13051306). 
i46'o6. Nationaal park 
Tsjechisch Zwitserland. 
19. Sk. Pas van Kamenice. 
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i46'o6. Boheemse juwelen 
en keurmerken. 
15., 18. Sk. Resp. vergulde 
zilveren broche met granaten 
en parel (1904), gouden han
ger met granaten (1930). 

ÜEMMMMMM 

TURKIJE 
305'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
0.70 NTL. Handdruk mensen 
met manchetknopen met 
Turkse en Europese vlag. 

56'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
0.25, 0.50, 0.60, 0.70 NTL. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Tweemaal 0.70 NTL. Beeld
merk kampioenschap en 
tweemaal voetballer in actie. 



226'o6. vliegtuigen, igi2
1914. 
0.60, 0.70, 0.70 NTL. Resp. 
Deperdussen, RJEP, Bleriot. 

TÜRKIYl CUMHURIYETI 
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VATICAAN 
226'o6. Reizen paus 
Benedictus XVI2005. 
€ 0.62,1.40. Portret tijdens 
resp. eucharistiecongres in 
Bari (Italië), Jeugddag in 
Keulen (Duitsland). 

226'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A.Mozart (17561791). 
€ 0.80. Portret en muziek 
'Exsultate, Jubilate' (1773). 

226'o6. Vijfhonderd jaar ge
leden begin bouw SintPieter 
in Vaticaan. 
6 0.45, 0.45 (doorlopend 
3eeld); 0.60, 0.60 (door
opend beeld). Medaillons 
3p munten uit 1506, resp. 
illegorie, architect Bramante 
;over beide zegels ontwerp 
Wichelangelo); paus Julius II, 
jebouw volgens eerste ont
verp Bramante (over beide 
egels ontwerp Bramante). 

VITRUSLAND 
i6'o6. Vijfentachtigste 
;eboortedag I.P. Shamjakin 
19212004). 
60 r. Portret schrijver en 
leelden. 
66'o6. Frankeerzegels, 
umvogels. 
o, 20,30, 50,100, 200,300, 

,00, i.ooo r., A, B, H. Resp. 
)enanthe oenanthe. Parus 

caeruleus, Ficedula hypole
uca, Carduelis cannabina, 
Carduelis chloris. Passer 
montanus, Fringilla coelebs, 
Sylvia curruca, Coccothraus
tes coccothraustes, Phoeni
curus ochruros, Erithacus 
rubecula. Parus major. 
i96'o6. Vleermuizen. 
Driemaal 500 r.; velletje met 
driemaal i.ooo r. Myotis 
dasycneme, Vespertilio muri
nus, Barbastella barbastellus; 
Myotis dasycneme, Vesper
tilio murinus, Barbastella 
barbastellus. 

205'o6. Rashonden, II. 
Velletje met tweemaal 25, 
tweemaal 50, tweemaal 75 c. 
Resp. springer spaniel, 
Yorkshire terriër, poedel, 
chowchow, Argentijnse dog, 
dwergschnauzer. 

246'o6. Tango, gezamen
lijke uitgifte met Frankrijk. 
75 c , $ 4.. Resp. man met 
bandaleon, twee paar dan
sende benen. 

Juli. Augustkanaal. 
Blok 1.500 r. Kanovaarders, 
op rand sluis en route. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
34'o6. Conferentie Moravi
sche kerk. 
$ 0.30,1., 1.50; driemaal 
blok$ 5.. Resp. bisschop 
John Ephraim Knight, John 
Andrew Buckley, Moravische 
kerk Old Spring Gardens; 
gedenkteken Westerby; zand
kokerboom (Hura crepitans); 
Teachers college. 
io4'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(19261962). 
$ 3.. Portret actrice. 
io4'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal $ 2.; blok 
$ 6.. Foto's en portretten. 
ii5'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
75, 90 c., $ 2., 3.. Resp. 
postzegel ijshockey 1963 
Oostenrijk (Yvert978), 
postzegel kunstschaatsen 
1963 Oostenrijk (Yvert 977), 
postzegel bobsleeën 1963 
Oostenrijk (Yvert 980), affi
che olympische winterspelen 
1964. 
2g5'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
Benjamin Franklin (1706
1790). 
Twee velletjes met driemaal 
$ 3.. Vijfmaal portret Frank
lin, postzegel 1847 Franklin 
(Yvert Verenigde Staten i). 

ARGENTINIË 
65'o6. Nationale autosport. 
Viermaal 75 c. Categorie 
(auto, kampioen 2005), 
resp. 'Rally Nacional A8' 
(Toyota Corolla WRC, Luis 
Pérez Companc), 'Turismo 
Carretera' (Ford Falcon, Juan 
Manuel Silva), 'Turismo Com
peticion 2000' (Ford Focus, 
Gabriel Ponce de Leon), 'Tu
rismo Nacional Glase 3' (Ford 
Escort, Patricio di Palma). 

205'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ I.; blok $1.50; twee vel
letjes met tweemaal $ i. in 
boekje. Resp. bal in doel; 
'Inodoro Pereyra' in shirt Ar
gentijns nationaal elftal, op 
rand meer karakters uit strip 
'Inodoro Pereyra, el renegau' 
van Roberto Fontanarrosa; 
speler Argentinië en beeld
merk kampioenschap, speler 
Servië en Montenegro; speler 
Ivoorkust, speler Nederland 
en beeldmerk kampioen
schap. 
275'o6. Mondiale dag tegen 
tabak. 
75 c. Knoop in sigaret en 
raam met wolkenlucht. 
io6'o6. Persoonlijkheden, 
II. 
Tweemaal 75 c. Tato Bores 
(19271996, acteur), Rodolfo 
Walsh (1927vermist sinds 
1977, journalist). 

I REPUBLIC* ARfiENTINA I K C 
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io6'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
Tweemaal 75 c. Hagedis 
(Lilotaemus sp.) bij vetplant 
(Calycera crassifolia), voet
afdruk hagedis bij verdorde 
plant. 

i76'o6. Wintersporten. 
Viermaal 75 c. (samen
hangend). Gestileerde 
afbeeldingen van resp. skiër, 
snowboarder, langlaufer, 
biadeet. 

ARUBA 
34'o6. Vijfbg jaar YMCA* 
in Aruba. 
75, 205 c. Tekst 'that they all 
may be one' en resp. beeld
merk YMCA, kinderen in 
speeltoestel en rolschaatsers 
met basketbalspelers. 

imm 
BAHAMAS 
37'o6. Frankeerzegels, 
bloemen. 
5,10,25,35,40,55,65, 
75, 80, 90 c , $ I., 2., 5,, 
10.. Resp. Hippeastrum 
punicum, Barleria cristata, 
Adenium obesum, Bauhinia 
sp., Plumeria sp., Beau
manti grandifiora, Nerium 
oleander, Strelitzia reginae. 
Plumbago compensis, Rosa 
sp., Cryptostegia madagasca
riensis, Jatropha integerrima, 
Brugmansia suaveolens, 
Crinum sp. 

BAHREIN 
255'o6. Vijfentwintig jaar 
Gulf Cooperation Council 
(GCC). 
100 fils (driehoekig); blok 
500 fils. Beeldmerk en 
resp. vlag Bahrein, vlaggen 
golfstaten (Bahrein, Koeweit, 
Oman, Qatar, Verenigde 
Arabische Emiraten en 
SaoediArable). 

96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
100, 200. 250 fïls. Portretje 
sultan en resp. beeldmerk 
kampioenschap, wereldbol 
met voetbal en beeldmerk, 
beeldmerk en wereldbol. 

BERMUDA 
226'o6. Gemaakt in Ber
muda, IV. 
35, 70, 85 c , $ 1.25. Resp. 
pot honing met honingraat 
en bijen, schilderij: mannen 
met blokken steen, beeldje: 
jongen met vissen aan draad, 
flesje parfum met bloera. 

Mt$a9 In O C < 
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BOTSWANA 
305'o6. Vissen uit Oka
vangorivier. 
0.80, 2.10, 3.90, 4.70 P. Resp. 
Serranochromis robus
tus, Hydrocynus vittatus, 
Hepsetus odoe, Synodontis 
nigromaculatus. 

BRAZILIË 
ig4'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
R$ 0.85. Beeldmerk kampi
oenschap. 
ii5'o6. Bidu Sayäo (1902
1999). 
R$ 0.55. Portret operazan
geres en operahuis Rio de 
Janeiro en Metropolitan in 
New York. 

2i5'o6. Mondiale dag cultu
rele verscheidenheid, dialoog 
en ontwikkeling. 
R$ 1.90. Mensen en wereld
kaart. 

543 



BRUNEI 
i5-7-'o6. Zestigste verjaardag 
Muda Hassanal Bolkiah, 
Sultan van Brunei. 
Zesmaal 60 c. (00k in vel-
leqe); blok $ 60.-. Sultan bij 
verschillende gelegenheden. 

CANADA 
6-7-'o6. Wereldkampioen
schap lacrosse (balspel). 
51 c. in boekje. Lacrosse-spe-
ler, doel en kaartjes voor de 
gelegenheid. 
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i9-7-'o6. Alpine Club Canada 
honderd jaar. 
51 c. Bergbeklimmers en 
pikhouweel. 

3-8-'o6. Lokeenden. 
Viermaal 51c. (samenhan
gend). Viermaal verschillen
de lokeend tegen natuurlijke 
achtergrond van schilderijen 
door Pierre Leduc; ook vel
letje met de vier zegels. 

i6-8-'o6. Vereniging grafisch 
ontwerpers in Canada vijftig 
jaar. 
51 c. Grafisch ontwerp. 

23-8-'o6. Wijn en kaas. 
Viermaal 51 c. in boekje van 
acht. In vorm wijnetiket: drie 
verschillende glazen wijn, 
wijnvaten en proever, in vorm 
kaaspunt: tweemaal verschil
lend kaasplateau. 
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zö-g-'oö. Macdonald College 
honderd jaar. 
51 c. Wapenschild en 
gebouw. 

CAYMANEILANDEN 
i8-7-'o6. Rijkdom uit de zee. 
25, 25, 60. 75 c , $ I.-. Resp. 
Pomacan±us arcuatus, 
Eretmochelys imbricata, 
Holocanthus ciliaris, Mala-
coctenus boehlkei, Equetus 
punctatus. Ook velletje met 
de vijf zegels en vier boekjes. 

CHILI 
7-3-'o6. Internationale dag 
van de vrouw. 
$ 390. Vier vrouwen van ver
schillende legeronderdelen. 

2i-3-'o6. Honderd jaar 
Departement lichamelijke 
opvoeding, sport en recre
atie. 
$ 230. Atleten en '100', 
beeldmerk en olympische 
vlam. 

nVUdENTODE 
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2i-3-'o6. Kasteel Wulffs 
honderd jaar. 
$ 230, 390. Wapenschild ge
meente Vina del Mar en resp. 
kasteel, huis en windmolen. 
Op aanhangsel wapenschild 
en gebouw bij zee. 
i9-5-'o6. Chili, toeristisch 
land. 
Vijfinaal $ 230. Tekeningen 
van berg en palmbomen in 
Arica, beelden Paaseiland, 
paalwoningen in Castro, 
bergen Torres del Paine, 
pinguïns Antarctica. 

3i-5-'o6. Publicatie Don 
Quichot vierhonderd jaar 
geleden, II. 
Viermaal $ 10. Tekeningen. 

9-6-'o6. Katholieke universi
teit Noorden vijftig jaar. 
Tweemaal $ 230; aanhangsel. 
Verschillende afbeeldingen 
met studenten aan het werk; 
beeldmerk en gebouw. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
30-6-'o6. Wenszegels, 
reizen. 
Vijfmaal NT$ 3.50; vijfmaal 
NT$ 5.-. iVlooie plekjes in 
Taiwan, resp. reistas met rot
sen, gebouw met roeiboot, 
boek met brug, surfplank 
met rotsformatie op strand, 
hart met stoomloc; zelfde 
afbeeldingen. Ook velletjes 
met tweemaal de vijf zegels 
met dezelfde waarde, op tus-
senvelden en rand plaats voor 
persoonlijke afbeeldingen. 
i4-7-'o6. Vissen van het 
koraalrif 
NT$5. - , 5.-, 12.-, 12.-. 
Resp. Amphiprion ocellaris, 
Zanclus cornutus, Coris gai-
mard, Oxycirrhites typus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i2-4-'o6. Qingcheng-bergen. 
60, 80, 80, 80 f Resp. poort, 
pad omhoog, oude tempel, 
bron. 
i3-4-'o6. Ondergrondse 
boeddhistische tempel 
Yungang. 
Viermaal 80 f; blok 6.- y. 
Beelden, resp. Sakyamuni, 
bodhisattva, bodhisattva, Xie-
shi-bodhisattva; Sakyamuni. 

22-4-'o6. Tianzhu-bergen. 
60, driemaal 80 f Resp. 
rivier, taoïstisch oefenterras, 
tempel, top Qingtian. 

i3-5-'o6. Wetenschappers 
modern China, IV. 
Viermaal 80 f Liang Xi (1883-
1958) en bomen, Mao Yiseng 
(1896-1989) en brugpijlers, 
natuurkundige Yan Jici 
(1900-1996) met moleculen, 
natuurkundige Zhou Peiyuan 
(1902-1993). 
22-5-'o6. Vuurtorens. 
Viermaal 80 f Vuurtoren in 
resp. Dagu, eiland Guishan, 
Wusongkou, Mulantou. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
4-i-'o6. Frankeerzegels. 
30, 40, 50, 60 R Wapenschild 
republiek. 

\ REPUBUQUE DU CONGO * 

i4-3-'o6. Denis Sassou-
Nguesso (1943), president 
Afrikaanse Unie. 
500 R Portret en beeldmerk 
unie. 

COSTA RICA 
i7-3-'o6. Kunst. 
120 Cs. Internationaal kunst
festival 2006: twee acrobaten 
en vliegtuig. 

20-3-'o6. Voetbalclub Car-
tago honderd jaar. 
85 Cs. Voetbalscène en 
clubwapen. 

DOMINICA 
i4-2-'o6. NBA* basketbal
spelers. 
Zesmaal 90 c. in vellen van 
twaalf met NBA-beeldmerk 
en beeldmerk club en statis
tieken en foto speler op rand. 
Resp. Antoine Walker van de 
Miami Heat, Hedo Turkoglu 
van Orlando Magic, Amare 
Stoudemire van Phoenix 
Suns, Jason Richardson 
van Golden State Warriors, 
Kenyon Martin van Denver 
Nuggets, Elton Brand van de 
Los Angeles Clippers. 
2o-3-'o6. Honderdste ge
boortedag Leopold Senghor 
(1906-2001). 
$ 2.-. Portret politicus en 
dichter. 
29-3-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Portretten. 

29-3-'o6. Olympische win
terspelen. 
75, 90 c , $ 2.-, 3.- . Beeld
merk spelen Turijn en resp. 
postzegel Joegoslavië 1983 
ijshockey (Yvert 1895), beeld
merk olympische winterspe
len Sarajevo 1984, postzegel 
Japan 1998 curling, affiche 
winterspelen Nagano. 
7-4-'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(1926-1962). 
$3 . - . Portret actrice. 

ECUADOR 
26-9-'05. De vier werelden, 
ministerie van toerisme. 
Viermaal $ 0.30, viermaal 
$ 0.40. Resp. (kust:) huizen 
Cerro Santa Ana (Guayaquil), 
dansers (Esmeraldas), 
(Amazone:) rivier Misahu-
alli, bewoners Tsunki Suar 
(Pastaza), (Andes:) kerk van 
Cisne (Loja), ruïnes van Inga-
pirca, (Galapagos:) zeehond, 
duiker bij zeeschildpad. 

i9-io-'o5. Santa Maria de Jesus. 
$ 0.25. Detail beeld. 
i9-io-'o5. Paus Benedictus XVI. 
$ 2.-. Wapenschild en paus. 

26-io-'o5. Luchtmacht 
Ecuador. 
Viermaal $ 1.25. Insigne en 
resp. portret Carlos Uscate-
guis (1961-2002) en vliegtuig, 
KFIR-C2, Cessna A-37B, 
Mirage Fi-JA. 
i2-ii-'05. Post en telegraaf 
$0 .25 ,1 . - . Insigne en 
beeldmerk met resp. staart 
vliegtuig en portret José Abel 
Castillo, propeller vliegtuig 
en portret Elia Liut (piloot 
dubbeldekker Telégrafo I). 

i7-i i- 'o5. Ecuador en VN-
blauwhelmen. 
Driemaal $ 0.75. Beeldmerk 
Verenigde Naties en driemaa 
vredessoldaten. 



25ii'05. Kerst. 
Viermaal $ 1.25. Kinderteke
ningen kerstverhaal. 
30ii'o5. Ecuadoraanse 
identiteit. 
Tienmaal $ 0.25. Verschil
lende aquarellen vrouwen 
Quito 19'''̂  eeuw. 
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ri2'o5. Don Quichotvan 
Wiguel de Cervantes Saavedra 
londerd jaar. 
fweemaal $ 2.. Don Quichot 
:e paard en resp. windmo
ens, boeken aan boom. 

li2'05. Quito, erfgoed 
nensheid. 
0.25. Tekst en beeldmerk. 

ii2'o5. Nationaal instituut 
oor cultureel erfgoed, 
'iermaal $ 0.40; blok $ 2.. 
Lesp. Jozef met Jezus, Sint
lUgustijn, Maagd van Quito, 
'errijzenis Christus; 'La 
)ivina Pastora'. 

L SALVADOR 
i3'o6. Vijfenzeventig jaar 
ichtvervoer op Amerikaans 
Dntinent (TACA: Transpor
ts Aéreos del Continente 
raericano). 
weemaal 5. C. ($ 0.57), 
oorlopend beeld. Beeld
lerk gelegenheid en 
apegaai met resp. vliegtuig 
HTEC Stinson en halve 
ereldbol, halve wereldbol 
1 Airbus A3ig. 
?4'o6. Eerstesteenleg
ng kathedraal in Santa Ana 
Dnderd jaar geleden. 
50, 2.50 C. ($ 0.17, 0.2g). 
ssp. beeld SintAnna met 
nd, kathedraal. 

3i5'o6. Flora en fauna El 
Salvador. 
Tienmaal i. C. ($ o.ii), 
samenhangend. Pteroglos
sus torquatus, Smyrna blon
fildia, Hypanartia dione, 
Sciurus variegatoides, Ceiba 
pentandra, Ramphastos 
sulfuratus, Eunica tatila, Ca
tonephele numilia, Mephitis 
macroura, Enterolobium 
cyclocaroum. 

FALKLANDEILANDEN 
ig5'o6. Schip 'Great Bri
tain' van Isambard Kingdom 
Brunei (18061859). 
24. 55 P> £ I50 Verschil
lende afbeeldingen schip. 

FIJI 
255'o6. Beroepsgolfer Vijay 
Singh (ig63). 
Velletje met vijfmaal $ i.. 
Verschillende afbeeldingen 
Singh. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 0.65, 0.90,1.20, 2.. 
Beeldmerk kampioenschap 
en voetbalscènes. 

FUI <5̂  $2 

207'o6. Purperkoet. 
Velletje met tweemaal 
$ 2. (doorlopend beeld). 
Prophyrio prophyrio, resp. 
staand, op nest. 

GAMBIA 
64'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(ig26ig62). 
30. D. in velletje van vier. 
Portret actrice. 

GHANA 
i53'o6. NBA* basketbal
spelers. 
Zesmaal 3.500 Cs. in vellen van 
twaalf met NBAbeeldmerk en 
beeldmerk club en statistieken 
en foto speler op rand. Resp. 
David Welsy van Houston 
Rflckets, Corey Maggette van 
Los Angeles Clippers, Al Har
rington van Adanta Hawks, 
Manu Ginobili van San Antonio 
Stpurs, Carlos Boozer van Utah 
Jazz, Carlos Arroyo van detroit 
Pistons. 
2g3'o6. Internationaal jaar 
natuurkunde. 
2.000, 4.000, 4.500, 5.000, 
6.000 Cs. Resp. beeldmerk 
Atoom Energie Commissie 
Ghana, onderzoeksreactor 
Ghana, Albert Einstein, 
Francis K. Allotey (Ghanees 
natuurkundige), experiment 
elektriciteit in lab. 
74'o6. Honderdste sterfdag 
Jules Verne (18281905). 
Velletje met viermaal 
8.000 Cs.; blok 20.000 Cs. 
Resp. 'Vijf weken in een 
luchtballon' en portret 
auteur, illustraties uit boek, 
tweemaal heteluchtballon
nen; Hindenburg, op rand 
Verne en Vrijheidsbeeld. 
74'o6. Slag om Trafalgar 
tweehonderd jaar geleden. 
2.000, 3.000, 5.000,10.000; 
blok 20.000 Cs. Resp. John 
Jervis (eerste graaf van St. 
Vincent), schilderij met 
schepen in zomer 1805, zee
slag, dood admiraal Nelson; 
schepen (Agamemnon, Van
guard, Elephant, Captain). 
74'o6. Paus Johannes 
Paulus II. 
12.000 Cs. Foto paus. 

GRENADA 
28i2'05. Voetbal. 
Twee vel met tienmaal $ 1.50. 
Voetbalscènes, resp. tien
maal voetbalclub Chelsea, 
tienmaal overwinning Liver
pool Europese beker. 
2i2'o6. Elizabeth II tachtig 
jaar. 
Vel met viermaal $ 3.; blok 
$ 6.. Foto's. 
2i2'o6. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(19351977). 
Blok $ 20. met goud. Con
cert Elvis 1968. 
2g3'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Tweeëndertigmaal $ 1.50. 
Foto's elftal van resp. An
gola, Argentinië, Australië, 
Brazilië, Costa Rjca, Kroatië, 
Tsjechië, Ecuador, Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Ghana, 
Iran, Italië, Ivoorkust, Japan, 
Mexico, Nederland, Para
guay, Polen, Portugal, Saudi 
Arable, Servië en Montene
gro, ZuidKorea, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, Togo, 
Trinidad en Tobago, Tunesië, 
Oekraïne, Verenigde Staten. 
3o3'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(19261962). 
$3.. Portret actrice. 
ii5'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
75, g o c , $2., 3.. Resp. 
affiche winterspelen 1980, 
postzegel skiër 1948 Zwit
serland (Yvert 452), affiche 
winterspelen 1948, postzegel 
ijshockeyer 1948 Zwitserland 
(Yvert 451). 
275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
Rosa Parks. 

$ 3. in velletje van drie. Foto 
Rosa Parks (stond in bus 
niet op voor blanke); op rand 
beeldmerk tentoonstelling en 
Capitool. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
2i2'o6. Elizabeth II tachtig 
jaar. 
Vel met viermaal $ 3.; blok 
$ 6.. Foto's. 
2i2'o6. Zeventigste 
geboortedag Elvis Presley 
(19351977)
Blok $ 20. met goud. Con
cert Elvis 1968 met gitaar. 
303'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(i926ig62). 
$3.. Portret actrice. 

GUATEMALA 
222'o6. Strijd tegen 
armoede. 
Tweemaal 50 c; tweemaal 
5. Q. (per waarde samen
hangend). Resp. handen 
en weg, lachende kinderen; 
handen en vlag, lachende 
kinderen. 

HONDURAS 
i85'05. Vijfenzeventig 
jaar medisch tijdschrift 
Honduras. 
3., 5., 12., 30. L.; viermaal 
blok 25. L. Titelbladen met 
resp. huis, vogel, jaguar, 
margrieten; papegaaien, 
papegaai, haan, pauwen. 
36'o5. Frankeerzegels en 
dienstzegels met overdruk. 
3., 5., 5., 30., 35.Lover 
resp. Yvert luchtpost 1148, 
266, (dienst:) 69, 226, 53g, 
671. 
10., 20., 25., 40., 50. L. 
over verplichte toeslagzegel 
Rode Kruis uit igög. 
Tweeëndertigmaal 8. L. over 
zegels iggg (Yvert luchtpost 
looiAiooiAH). 
Twaalfmaal 15. L. over 
velletjes frankeerzegels met 
muziekinstrumenten (Yvert 
60, 61). 
98'o5. Zeventig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Japan. 
8., 15., 30.; velleqe met 
viermaal 25. L. Resp. scène 
uit toneelstuk, beeldmerk 
jaar CentraalAmerika en 
Japan, Nationaal Congres en 
prinses Sayako van Japan; 
Japans aardewerk, bloemen, 
aardewerk van Maya's, 
Mount Fuji in Japan en 
nationaal park Pico Bontio in 
Honduras. 
i2g'05. Tweehonderdste 
geboortedag generaal Jose 
Trinidad Cabanas. 
3., 8., 15. L. Portret. 
28g'o5. Honduras, hoofd
stad water. 
30.; blok 50. L. Waterdrup
pel met resp. hart en vlinder 
en beeldmerken; hart. 
2005. Amerika Upaep*, 
bedreigde paddestoelen. 

Velletje met 20., 25., 30., 
50. L. Resp. Hygophorus 
marzuolus, Lactarius deli
ciosus. Boletus pinophilus, 
Gyromitra esculenta. 

HONGKONG 
45'c6. Landschap China, V, 
bergTaishan. 
Blok $10.. Bergen. 

275'o6. Postzegeltentoon
stelïing Washington 2006. 
Blok $ 10.. Regenboog, rij 
kinderen, duif met brief; op 
rand doorlopend en beeld
merk tentoonstelling. 

i56'o6. Chinese idiomen. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Resp. 
'respect maakt een goed 
huwelijk': paar groet elkaar 
met kopje in de hand,' lezen 
geeft altijd een beloning': 
keizer Taizong uit de Song
dynastie leest bij lampje, 
'wees voorbereid op succes': 
haan en jonge man oefent 
met zwaard, 'allemaal in het
zelfde schip': twee mannen 
in wankel bootje. 

i87'o6. Achttien districten 
van Hongkong. 
Achttienmaal $ 1.40. Op elke 
zegel drie verschillende bij
zonderheden van een district. 

IRAK 
2i3'o6. Norouz (Perzisch 
nieuwjaar). 
250 Din. Vrouw en bloemen. 

IVOORKUST 
203'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sédar 
Senghor (igo62ooi). 
50, 250 F. Tweemaal portret 
en kaart met Afrika en 
Europa. 

JAMAICA 
i25'o6. Datum melding 
3/218, frankeerzegels ge
bouwen. 



JORDANIË 
27-i2-'o5. WWF*, Arabische 
spiesbok. 
1.50, 5.-, 7.50,12.50; blok 
20.- fils. Pandabeeldmerk 
WWF en verschillende af
beeldingen Oryx leucoryx. 
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27-i2-'05. Vriendschap met 
Japan. 
7.50,12.50,15.-; blok 
20.- fils. Resp. Japanse 
teksten, gebouw, gebouw; 
museum. 
27-i2-'o5. Internationaal jaar 
sport. 
I.-, 10.-, 15.-, 20.-; blok 
20.- fils. Kindertekeningen, 
resp. tennisser, man met me
daille, voetballers, zwemmer; 
jongen met bal. 

i3-3-'o6. Vissen uit de Rode 
Zee. 
0.50, 5.-, 7.50,12.50; blok 
20.- fils. Verschillende vis
sen. 
ij-j- 'oö. Bescherm onze 
kinderen. 
7.50,10.-, 12.50; blok 
20.- fils. Resp. volwassen- en 
kinderhand, moeder met 
kind in armen, armen dokter; 
jongen. 
i3-3-'o6. Herleving islamiti
sche kunst. 
5.-, 7.50,10.-, 15.-; blok 
20.- fils. Resp. inlegwerk, 
graveren koper, kalligrafie, 
houtsnijwerk; schildering en 
mozaïek. 

KAZACHSTAN 
27-4-'o6. Saksaul. 
25 t. Boom (Haloxylon aphyl-
lum). 
3-5-'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
210 t. Handen van ver
schillende huidskleur met 
penselen boven kaart Europa 
en regenboog. Velletje van 
tien en velletje van tien in 
keerdruk. 
3i-5-'o6. Spoorlijn Tur-
kestan-Siberië vijfenzeventig 
jaar. 
200 t. Mensen kijken vanaf 
berg naar stoomtrein. 

<<200 

KIRIBATI 
27-5-'o6. Onderzoek en 
vernieuwing. 
Steeds tweemaal samen
hangend: 25; 50; 75 c ; 
$ I.-, 1.25,1.50. Resp. portret 
Charles Darwin (1809-1882), 
vissen; portret Isambard 
Kingdom Brunei (1806-
1859), heet ijzer; portret 
Christophorus Columbus 
(1451-1506), schip; portret 
Thomas Edison (1847-
1931), fonograaf; portret 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), viool en papier 
met ganzenveer; vliegtuig 
Concorde over twee zegels. 
Ook velletjes met vijfmaal 
twee zegels. 

Augustus '06. Dinosaurus
sen. 
25, 50, 60,75 c , $ I.-, I.-, 
1.25,1.50. Resp. Ultrasaurus, 
Rhamphorhynchus, Dilo-
phosaurus, Brachiosaurus, 
Eoraptor, Minmi paraverta-
bra, Stegosaurus, Giganoto-
saurus. 

KOREA ZUID 
8-5-'o6. Gongguk-universi-
teit honderd jaar. 
220 w. Universiteitsgebouw. 
22-5-'o6. Sookmyung-
universiteit voor vrouwen 
honderd jaar. 
220 w. Gebouw. 

2-6-'o6. Op weg naar succes 
bij wereldkampioenschap 
voetbal 2006. 
220 w. Beeldmerk kampioen
schap en Koreaanse vlag. 
5-6-'o6. Frankeerzegel, 
koolmees. 
90 w. Parus major. 
9-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Tweemaal 220 w. Beeldmerk 
kampioenschap en resp. 
silhouetten twee voetballers, 
bal in net en leeuw met shirt. 

3-7-'o6. Serie Koninkrijk 
Koguryo (277V.C.-668), II. 
Velletje met tweemaal 480 w. 
Tombes Janggunchong en 
Sanseongha, de goden van 
zon en maan; op rand goden 
vuur en beschaving, bin
nenkant tombe, tekening en 
bronzen voorwerp. 

LIBERIA 
6-4-'o6. Olympische winter
spelen. 
$ 20.-, 25.-, 35.-, 50.-. Beeld
merk spelen Turijn en zegels 
1975 Oostenrijk, resp. slee 
(Yvert 1330), affiche Olym
pische Spelen in Innsbruck 
1976, biatlon (Yvert 1331), 
kunstrijden (Yvert 1328). 
27-5-'o6. Driehonderdste 
geboortedag Benjamin Fran
klin (1706-1790), postzegel
tentoonstelling Washington 
2006. 
Blok$ 120.-. Portret Ameri
kaans staatsman, schrijver en 
natuurkundige. 

MAAGDENEILANDEN 
Juli '06. Tachtigste verjaardag 
koningin Elizabeth II. 
15, 75 c , $ 1.50, 2.-; velletje 
met $1.50, 2.-. Portretten. 

MACAU 
i8-5-'o6. Musea en hun 
collectie, II, Museum van 
communicatie. 
Achtmaal 1.50 ptcs.; blok 
10.- ptcs. Resp. stempel, 
weegschaal, brievenbus, 
sorteervak, antieke telefoon, 
schakelkast, computerkast, 
kabeleind; postzegel 1884 
(Yvert i). 

9-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
1.50, 2.50, 3.50, 4.- ptcs. 
Beeldmerk kampioenschap 
en viermaal voetballers in 
actie. 
28-6-'o6. Afbeeldingen op 
waaiers, Kam Hang. 
1.50,1.50, 2.50, 2.50, 3.50; 
blok 10.- ptcs. Waaiers met 
verschillende afbeeldingen. 

MALAWI 
25-7-'o5. Honderd jaar 
Rotary International. 
25, 55, 60, 65 K. Beeldmerk 
Rotary en resp. twee kinde
ren in schoolbank en school
bord, jongen in rolstoel, 
dokter bekijkt oog en jongen 
leest braille, verpleegster bij 
couveuse; velletje met de vier 
zegels. 

MALEISIË 
25-5-'o6. Zoetwatervis, III. 
30, 50, 50 s., I.-; blok 5.- RM. 
Resp. Leptobarbus hoevenii, 
Pangasius sp., Hampala 
macrolepidota, Probarbus 
jullieni; Clarias batrachus en 
Mystus nemurus. 

Malaysia .r SOsen 

22-6-'o6. vijftig jaar Dewan 
Bahasa dan Pustaka (orgaan 
ter bevordering van de natio
nale taal). 
50, 50 s., I.- RM. Beeldmerk 
en resp. mensen, planten-
blad, boeken en notebook. 

MAROKKO 
26-4-'o6. Ministerie Buiten
landse Zaken vijftig jaar. 
6.- Dh. Werelddelen, '50', 
'1956-2006', officiële ont
vangst. 
28-4-'o6. Flora. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Narcis
sus cantabricus, Paeonia 
mascula. 

i4-5-'o6. Koninklijk leger 
vijftig jaar. 
2.50, 6.50 Dh. Insigne 
met '50', drie militairen en 
vliegformatie en resp. tank, 
schepen. 
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MARSHALLEILANDEN 
27-5-'o6. Postzegelten
toonstelling Washington 
2006, herdruk lopende 
serie 1922-1925 Verenigde 
Staten. 
Velletje met i, i, 2, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 
14, 15, 20, 25, 30, 50 c.; 
velletje met 14, 30 c. Resp. 
Nathan Hale, Benjamin 
Franklin, Warren G. Har
ding, George Washington, 
Abraham Lincoln, Martha 
Washington, Theodore 
Roosevelt, James Gar
field, William McKinley, 
Ulysses S. Grant, Thomas 
Jefferson, James Monroe, 
Rutherford B. Hayes, 
Grover Cleveland, indiaan. 
Vrijheidsbeeld, The Golden 
Gate, Niagara watervallen, 
bizon, Arlington Amphi
theater (Yvert 256, 228, 
259, 229-245); indiaan, 
bizon (ongeperforeerd, 
Yvert 240, 244), op rand 
Amerikaanse vlag en 
Capitool. 

MAURITANIË 
i9-7-'o5. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
100, 370 um. Vlaggen beide 
landen en rep. schepen en 
kraan, schepen aan kade. 

i6-ii-'o5. Wereldtop infor 
matiemaatschappij. 
100, 370 um. Hetzelfde 
ontwerp: wereldbol met sa 
tellieten en beeldmerk top 
i6-ii-'05. Vijfenveertig jaai 
nationale onafhankelijk
heid. 
100, 370 urn. Hetzelfde ont 
werp: boot, graafmachine, 
landschap, booreiland met 
boot. 
28-ii-'o5. Muziekinstrumen 
ten uit Mauritanië. 
100, 220, 370, 440 um. 
Resp. 'tidinit' en 'gambré', 
'ardine', 'tam-tam', 'kora' e 
'djembé'. 



:8-ii-'05. Fauna. 
00, 220, 370, 440 um. 
Lesp. doornstaartagaam 
Uromastyx alfredschmidti), 
loornadder (Cerastes ceras-
es), hagedis, schorpioen. 

8-ii-'05. Flora. 
00, 220, 370, 440 um. Resp. 
cacia, euphorbia, jujube-
loom, apenbroodboom. 
8-ii-'o5. Schoonheid 
/lauritanië. 
00, 220, 370, 440 um. Resp. 
issers en dolfijnen, 'Hadh 
' Ghanbi', 'Adrar', 'Tiris 
iemour'. 

lAURJTIUS 
6-'o6. Ecologie. 

, 8,10, 25 Rs. Resp. vogel 
Acridotheres tristis) met 
prinkhaan (Nomadacris 
eptemfasciata) en bergen 
1763: natuurlijke bestrijding 
prinkhanen door vogels), 
issen {1980: herpopulatie bij 
unstrifFen), akkers (1958: 
eheersing erosie, terrassen 
1 Rodrigues), reuzenschild-
adden (1881: eerste voort-
lanting in gevangenschap). 

1AY0TTE 
5-5-'o6. 'Les amphidromes'. 
1.07. Veerpont. 

;-5-'o6. De markt in Brousse. 
0.53. Marktkraam met 
renswaar. 

iWICRONESIË 
2i-2-'o6. Frankeerzegels, 
vogels. 
24, 39, 75, 84 c., $4.05. 
Resp. Psittacula himalayana, 
Nectarinia asiatica, Psitta
cula cyanocephala, Vanellus 
malarbaricus, Streptopella 
decaocto. 

MONGOLIË 
i-2-'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
Vel met twaalfmaal 200 T. 
Beeldmerk CEPT* en boom 
waarin afbeelding over 
Mongohè, resp. boogschut
ter, kamelen, herders, geiten, 
rotsen, toren gebouw, skelet 
dinosaurus, circusartiesten, 
yoert, twee mannen in tradi
tionele kleding, vliegtuig, os. 
Ook zes velletjes met twee 
zegels. 

MONTSERRAT 
2-5-'o6. Fauna en flora, vlin
ders en zeeanemonen. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.30; tweemaal blok $ 6.-. 
Resp. Hyalophora cecropia, 
Uraniidae chrysiridia riphea-
ria, Saturnia pyri, Uraniidae 
alcides zodiaca; Condylactis 
gigantea, Actinia equina, 
Nemaster rubigmosa, Rhizo-
psammia verrilh; ?;?. 

29-6-'o6. Honden. 
$ 1.15,1.50, 2.-, 5.-; blok 
$ 6.-. Resp. rottweiler, boxer, 
corgi, Deense dog; Sint 
Bernard. 

NAMIBIË 
24-5-'o6. Rol traditionele 
mannen. 
Twee vel met zesmaal 
'Standard mail'. Man resp. 
geeft aanwijzingen, maakt 
bij vuur ijzeren voorwerpen, 
met pijlen, bij vee, met 
waterkruiken, vertelt verhaal; 
met baby, maakt muziek met 
trommels, bewerkt houten 
beeld, schildert dieren, met 
ploeg en os, met pijl en boog. 

24-7-'o6. Het hele jaar door 
stromende rivieren. 
$ 3.10, 5.50,19.90. Resp. 
Orange-rivier met vogels, 
Kunene, Zambesi en vogel 
vangt vis. 

MiilMHC<MK 
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NAURU 
27-5-'o6. Onderzoek en 
vernieuwing. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: 25; 50; 75 C; $ I.-; 1.25; 
1.50. Kompasroos en resp. 
portret W.A. Mozart (1756-
1791), toetsenbord piano en 
hals snaarinstrument; portret 
I.K. Brunei (1806-1859), wiel 
en keten; portret Edmund 
Halley (1656-1742), l<wadrant; 
portret Charles Darwin (1809-
1882), microscoop; portret 
Thomas Edison (1847-1931), 
gloeilamp; portret Christo-
phorus Columbus (1451-
1506), astrolabium. Ook 
velleq'es metvijfinaal twee 
zegels, op rand groot portret. 

9-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ I.-, 1.50, 2.-, 3.-. Beeldmerk 
kampioenschap en voetbal
lers, resp. winnaar Uruguay 
in 1950 tegen Brazilië, win
naar Argentinië in 1978 
tegen Nederland, winnaar 
Italië tegen West-Duitsland 
in 1982, winnaar Brazilië in 
2002 tegen Duitsland. 
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Augustus '06. Dinosaurus
sen. 
10, 25, 50, 75 c , $ I.-, 1.50, 
2.-, 2.50. Resp. Parasau-
rolophus, Quetzalcoatlus, 
Spinosaurus, Triceratops, 
Tyrannosaurus rex, Euo-
plocephalus, Velociraptor, 
Protoceratops. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN 
7-4-'o6. Vlinders. 
24, 53> 100-149.285, 335 c. 
Resp. Danaus chrysippus, 
Prepona praeneste, Caligo 
uranus, Ituna lamirus, Eu-
phaedra gausape, Morpho 
hecuba. 

26-4-'o6. Orchideeën. 
153, 240, 285, 295,380, 
500 c. Resp. Brassolaelio-
cattleya 'Susan Harry', 
Miltoniopsis 'Jean Sabourin', 
Promenaea xanthina 'Sylvan 
Sprite', Paphiopedilum 
streathamense 'Wedgewood', 
Cattleya chocoensis Linden, 
Disa kewensis 'Rita Helen'. 

io-5-'o6. Klassieke auto's. 
51,100,149,153,195,750 c. 
Resp. MGB (1976), Stude-
baker Avanti (1963), Pegaso 
cabriolet (1953), Delage 
Aerosport (1939), Hispano 
Suiza Boulonge (1924), 
Pierce Arrow Motorette 
(1903). 

/ X n t i l l 

26-5-'o6. Postzegeltentoon-
stelling Washington 2006. 
100,100,149, 149 c. 
(samenhangend); blok 
405 c. Beeldmerk tentoon
stelling en resp. George 
Washingtonbrug in VS 
en Emmabrug op Cura
sao, brievenbussen VS en 
Nederlandse Antillen (NA), 
eerste transcontinentale 
vlucht VS en transatlanti
sche luchtpost KLM (Snip), 
beeldmerk UPU*; vlaggen 
VS en NA met Capitool en 
paleis Gouverneur NA. 

i6-6-'o6. Driehonderd jaar 
Otrobanda (de overzijde, wijk 
in Willemstad), II. 
100,149, 335, 500 c. Beeld
merk gelegenheid en resp. 
Hoogstraat, Emmabrug, Pasa 
Kontrami (ijzeren brug). 
Zeemanshuis. 

NEPAL 
8-3-'o6. Internationale dag 
van de vrouw. 
5.- R. Portret koningin 
Komal Rajya Laxmi Devi 
Shah. 

H H^QuMn KCoMl Rnty» IMurd Oavl ih»h 
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6-4-'o6. Mondiale hindoe
federatie vijftig jaar. 
2.- R. In elkaar grijpende 
handen. 

NEVIS 
20-3-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Portretten. 
24-4-'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
30, 90 c., $4.-, 5.-. 
Beeldmerk Turijn en resp. 
postzegel skischans 1956 
Italië (Yvert 720), postze
gel schaatsstadion 1956 
Italië (Yvert 722), postzegel 
schaapbaan 1956 Italië (Yvert 
723), beeldmerk winterspe
len 1956. 
27-5-'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
Mahatma Gandhi (1869-
1948). 
$ 3.- in velletje van drie. 
Portret Gandhi, op rand 
beeldmerk tentoonstelling en 
Capitool. 

NIEUW-CALEDONIË 
24-5-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal. 
iio F. Beeldmerk kampioen
schap en twee voetballers 
met bal. 

>iOUVElJf 

24-5-'o6. Komst kolonisten 
tachtig jaar geleden. 
180 F. Boeren bij tractor. 

NIEUW-ZEELAND 
3-5-'o6. Wenszegels. 
Velletje met zevenmaal 
$ 0.45,1.50, 2.-, 2.- en vijf 
aanhangsels voor persoon
lijke boodschap. Resp. 
champagneglazen, mascotte 
Buzzy Bee, bloem pohutu-
kawa (Metrosideros excelsa), 
sterren, roos, varenblad, 
varenblad, trouwringen, 
pohutukawa, sterren. 
27-5-'o6. Postzegeltentoon-
stelTing Washington 2006. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Varenblad, kiwi; op tussen-
veld beeldmerk tentoonstel-
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ling, op rand bomen en tekst 
over tentoonstelling. 
57'o6. Duurzame energie. 
45, go c, $ 1.35,1.50, 2.. Resp. 
windmolenpark in Tararua 
(Palmerston North), stuwdam 
Roxburgh (Central Otago), 
tanks voor biogas in Waikato, 
geothermische centrale in 
Wairakei, vuurtoren met zon
nepaneel in Cape Reinga. 
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NORFOLKEILAND 
45'o6. Honderdvijftig 
jaar geleden emigreren alle 
bewoners (193) Pitcairnei
landen naar Norfolkeiland 
(gezamenlijke uitgifte met 
Pitcairneilanden). 
10, 30, 50, 50 c., $4.. 
Bounty day, resp. intocht, 
gedenken soldaten, kerkhof: 
eren voorouders, picknick, 
Bountybal. 

PAKISTAN 
263'o6. Hooggerechtshof 
Pakistan honderd jaar. 
4,15 R. Gebouwvan twee 
verschillende kanten. 
i44'o6. QuaideAzam Mu
hammad Ali Jinnah bezoekt 
leger op 13 april 1948. 
Tweemaal 5 R. Militairen en 
tanks. 

PITCAIRNEILANDEN 
76'o6. Honderdvijftig 
jaar geleden emigreren alle 
bewoners (193) Pitcairnei
landen naar Norfolkeiland 
(gezamenlijke uitgifte met 
Norfolkeiland). 
$ 0.50,1., 1.50, 3. (samen
hangend met middenveld 
waarop koningin Victoria 
en beide eilanden). Resp. 
mensen op rotsen bij zee, 
driemaster Morayshire onder 
zeil, Morayshire zonder 
zeilen, mensen op kade. 
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= POLYNESIÉ 
"̂  275'o6. Marquesaseilan
^ den of Washingtoneilanden 
i_ (postzegeltentoonstelling 
^ Washington 2006). 
uj 60, 130 F. Resp. twee bewo
= ners, zeilschip. Ook velletje 
^ met beide zegels. 

56'o6. Scènes uit dagelijks 
leven. 
300 F. Mensen aan tafeltje en 
muzikanten op toneel. 
2i6'o6. Vogels uit Poly
nesië. 
Tweemaal 250 F. 

SALOMONSEILANDEN 
304'o6. Datum melding 
6/464, onderzoek en vernieu
wing. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 4., 5., 10., 20.. Beeld
merk kampioenschap en 
voetballers, resp. Duitsland 
winnaar 1954 van Hongarije, 
Engeland winnaar 1966 van 
WestDuitsland, Frankrijk 
winnaar 1998 van Brazilië, 
Salomonseilanden tegen 
Australië 2006. 

266'o6. Honderdvijftig jaar 
Victoria Cross. 
$ I., 2.20, 2.50, 5., 10., 
15.. Victoria Cross en resp. 
Russische kanonnen in Bala
clava, marinekorporaal Char
les Lucas, koningin Victoria 
met eerste Kruis, korporaal 
Sukanaivalu, korporaal Rat
tey, soldaat Patridge. 

Augustus '06, Dinosaurussen. 
5,10 c , $ 1.50, 2.15, 2.40, 3., 
IC, 20.. Resp, Baryonyx, 
Diplodocus, Pteranodon, 
Argentinosaurus, Centrosau
rus, Allosaurus, Ankylosau
rus, Iguanodon. 

SEYCHELLEN 
286'o6. Aartsbisschop 
Makarios van Cyprus vijftig 
jaar geleden in ballingschap 
op Seychellen. 
3.50,15. R. Makarios (1913
1977) resp. omringd door 
mensen, met decoraties. 
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296'o6. Dertig jaar onaf
hankelijkheid. 
0.50,1. , 1.50, 2., 3.50,4., 
15. R. Resp. Steen van bezit 
(tweehonderdvijftig jaar 
geleden kregen Seychellen 
naam), drie vlaggen van 
onafhankelijke Seychellen, 
natuurreservaat Vallei van 
Mai (op lijst werelderfgoed 
Unesco*), schoolkinderen 
(onderwijs), Jacob Marie 
met 'bonm' (cultuur en 
traditie), schip (economische 
vooruitgang), beeldmerk 
gelegenheid. 

SIERRA LEONE 
74'o6. Olympische winter
spelen. 
i.ooo, 1.300, 2.000, 3.000 Le. 
Beeldmerk spelen Turijn en 
resp. zegel Verenigde Staten 
i960 Olympische Spelen 
(Yvert 678), olympische zegel 
Canada 1987 (Yvert 1027), af
fiche spelen Calgary, affiche 
spelen Squaw Valley i960. 

SINGAPORE 
206'o6. Vijfentwintig jaar 
informatietechnologie. 
!'■ local, 60, 80 c , $ I.. Resp. 
regering: beeldscherm met 
toetsenbord en muis, handel: 
man met elektronische 
documentatie in magazijn, 
onderwijs: leerling achter 
scherm met gegevens, tele
communicatie: schotel. 

boeddhistische, historische 
en culturele gebeurtenissen 
en heiligdommen. 
75'o6. Krant 'Sinhala 
Bauddhaya' honderd jaar. 
5. Rs. Voorpagina krant en 
portret. 

^^■■■■H ~ 

i85'o6. Nationaal cadet
tencorps honderdvijfentwin
tig jaar. 
2. Rs. Beeldmerk gelegen
heid. 

ST. LUCIA 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 0.95, 2.. Beeldmerk 
kampioenschap, voetbalveld 
en tweemaal verschillende 
voetbalscène; ook velletje 
met beide zegels, op rand 
stadion St. Lucia. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
76'o6. Sfeer op archipel. 
€ 0.30. Huizen aan zee. 

SRI LANKA 
53'o6. Madithiyawala Wi
jithasena Anunayake Thero. 
17. Rs. Portret. 
243'o6. Honderdste 
cricketwedstrijd Kingswood
Dharmaraja. 
4.50 Rs. Cricketspelers, 
beeldmerken en gebouwen. 

55'o6. Visak 2006. 
Steeds tienmaal: 2.50, 4.50, 
5., 10., 17. Rs. Vijftigmaal 

i46'o6. Trekvogels. 
€ 2.53. Kleine burgemeester 
(Larus glaucoides). 
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ST. VINCENT 
30i'o6. OPEC*, fonds voor 
internationale ontwikkeling 
dertig jaar. 
Vel met viermaal $ 3.. Pape
gaai, waterval, zomerhuisje, 
papegaai. 
92'o6. Frankeerzegel, vis. 
20 c. Holacanthus cillaris. 
3i3'o6. Tachtigste ge
boortedag Marilyn Monroe 
(19261962). 
$3.. Portret actrice. 

i85'o6. Olympische winter
spelen Turijn. 
75,90C.,$2., 3.. Resp. 
affiche winterspelen 1932, 
postzegel skiër 1932 VS 
(Yvert 311), affiche 1926 
Chamonix met grote vogel, 
gedeelte enveloppe met 
afstempeling Chamonix ovei 
zegel Sower. 
275'o6. Postzegelten
toonstelling 2006, Nelson 
Mandela (1918). 
$ 3. in velletje van drie. 
Portret Mandela, op rand 
beeldmerk tentoonstelling ei 
Capitool. 

SURINAME 
266'o6. Nobelprijswin
naars. 
SR$ 0.20,1.20,1.70, 2., 
3., 3.50. Portretten van resp 
Aung San Suu Kyi (1991: 
vrede), Milton Friedman 
(1976: economie). Marie 
Curie (1911: scheikunde), 
Johannes Diderik van der 
Waals (1910: natuurkunde), 
Selma Ottilia Lovisa Lagerlof 
(1909: literatuur), Gary S. 
Becker (1992: economie). 

SYRIÉ 
39'05. Tweeënvijftigste 
internationale tentoonstel
ling Damascus. 
$ 15. Beeldmerk en bol. 
279'o5. Mondiale dag 
toerisme. 
$ 17. Eiland Arwad. 

309'o5. Cultuurschatten, 
gezamenlijke uitgifte met 
Turkije, Iran en Afghanistan 
$ 25. Portret Perzisch dichte 
Mevlana (Djalal alDin 
Roemi, 12071273), moskee 
en dansers. 
9io'o5. Wereldpostdag 
2005. 
$ 18. Beeldmerk UPU*, we
reldbol en enveloppen. 
i6io'o5. Mondiale dag van 
het kind. 
$ 17. Wereldkaart met kring 
kinderen. 
i6n'o5. Wereldtop infor
matiemaatschappij. 
$ 17. Beeldmerk top en 
archeologisch stuk 'Bbla Tal 
Mardikh'. 



6ii'o5. 'Correctionist 
»lovement' vijfendertig jaar. 
> 25. Stuwdam Teshreen. 

« « ■ ■ « • • « ■ 

:6i2'05. Syrische vernieu
wers. 
! 10,17,18. Portretten van 
esp. Nizar Kabbani (1923
998), Sadalah Wannous 
19411997), Omar Abu 
(.eisheh (19101990). 
:9i2'05. Bomendag. 
! 17. Palm. 

i3'o6. Revolutie 8 maart. 
18. Vlaggen. 
i3'o6. Aleppo, hoofdstad 
ïlamitische cultuur. 
17,18; blok $ 25. Resp. 

asteel, moskee; moskee. 
i3'o6. Moederdag. 
17. Moeder en kind. 

64'o6. Frankeerzegels, 
resident Assad. 
15, 25, 50. In verschillende 
leuren: portret. 
74'o6. Nationale dag. 
ijfmaal $ 10. Leiders van 
e opstand rond 1920 tegen 
ranse bezetting: sultan 
'asha al Atrach, Yousef al 
.zmeh, sjeik Saleh al AU, 
5rahim Hanano, Ahmad 
loraimed. 

MAILAND 
4'o6. Monumentendag 

006. 
3., 3., 15. B. Historisch 

ark Phu Phrabat, resp. 
ua Bok met voetafdruk 
oeddha, heilige grenssteen, 
5tsformatie Thao Barot, 
jtspilaar Nang Usa. 

■4'o6. Phra Racha Wang 
erm paleis, gebouwd door 
3ning Taksin de Grote in 
?68 in Then Buri {nu hoofd
A'artier Thaise marine), 
iermaal 3. B. (samenhan
:nd). Troonzaal, heiligdom 
5ning Taksin, twee Chinese 
jizen, huis koning Pinklao. 

55'o6. Koning Bhumibol 
Adulyadej (1927) zestig op de 
troon, I. 
Velletje met zesmaal 3. B. 
Verschillende portretten. 
i25'o6. Belangrijke boed
dhistische feestdagen, 
Visakhapujadag. 
3. B. Boeddha voor hen 
geboren op zaterdag. 
275'o6. Honderdste 
geboortedag Buddhadasa 
Bhikku (19061993), boed
dhistisch filosoof 
Viermaal 3. B. Buddhadasa 
zittend bij bomen, met zon, 
biddende monniken, weg
getje (ook velletje met de vier 
zegels). 
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2006. Vliegveld Suvarnab
humi, geopend 2992000. 
3.B. Gebouw. 
96'o6. Koning Bhumibol 
Adulyadej (1927) zestig op de 
troon, II. 
100. B. Koning in uniform 
opperbevelhebber met ko
ninklijke ceremoniële jas. 

246'o6. Anemoonvissen. 
Viermaal 3. B. Amphiprion 
clarkii, Amphiprion ocellaris, 
Amphiprion perideraion, 
Amphiprion potymnus; ook 
velletje met de vier zegels in 
doorlopend beeld. 

TOGO 
24i'o6. Tweehonderdste 
sterfdag Friedrich von Schil
ler (17591805). 
Velletje met driemaal 700 R; 
blok i.ooo F. Resp. beeld en 
portret dichter en denker, 
standbeeld, portret; huis. 
24i'o6. Honderdste sterf
dag Jules Verne {18281905). 
Vel met viermaal 550 F. Huis 
Verne, standbeeld, stand
beeld, ballon en bergen met 
sneeuw en man met speer en 
dieren. 
24i'o6. Vijfenzeventig jaar 
wereldkampioenschappen 
voetbal. 
Vel met driemaal 700 F.; blok 
i.ooo F. Voetballers, resp. 
David Beckham, Ronaldo 

Nazario, Fernando Hierro; 
Eusebio, op randen elftal 
Uruguay 1930. 
24i'o6. Honderd jaar 
Rotary International. 
Vel met driemaal 700 F.; blok 
i.ooo F. Verschillende scènes 
met kinderen. 
24i'o6. Paus Johannes 
Paulus II. 
550 F. in velletje met vier 
zegels. Paus. 
24i'o6. Tweehonderd jaar 
stoomlocomotieven. 
Vel met viermaal 550 F.; 
tweemaal blok i.ooo F. Resp. 
DX 5287, W192, Central Pa
cific Jupiter, Lwdham; Rovos 
Rail Class 25 No. 3484; Num 
242 ooi Class 242. 

URUGUAY 
222'o6. Maldonado twee
honderdvijftig jaar. 
Tweemaal $ 16. Gebouwen, 
kathedraal. 
io3'o6. Alfredo Zitarrosa 
(19361989). 
Tweemaal $ 16. Verschil
lende portretten musicus met 
muziekinstrumenten. 

283'o6. Theater Solls hon
derdvijftig jaar. 
$ 16. Theatergebouw. 
i55'o6. Krant 'Diario Espa
nol' honderd jaar. 
$ 16. Portret oprichter 
Manuel Magarinos en kran
tenpagina. 
i95'o6. Bedrijvendag. 
$16. 

MÉÉÜ t# iXMI^ 
• D U LH. LA LMPRLSA P f B U C A » 

21DiHAYO 

i6'o6. Zelmar Michelini 
(19241976), Hector Gutier
rez Ruiz (19341976). 
Driemaal $ 16. Portret 
Michelini, portret Ruiz, beide 
politici. 
206'o6. Orquesta Sinfónica 
del Sodre (Ossodre) vijfenze
ventigjaar. 
$ 16. Symfonieorkest en 
portret. 

VERENIGDE STATEN 
i26'o6. Serie Hollywood
legenden, Judy Garland 
(19221969). 
39 c. Portret zangeres en 
actrice. 

i56'o6. Heruitgifte Ronald 
Reagan (19112004). 
39 c. Portret (37 c. op 
92'05). 

WALLIS EN FUTUMA 
3i5'o6. Tachtigste geboor
tedag Jean Soane Michon 
(19261998), schilder. 
400 F. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal. 
100 F. Voetballer. 
i76'o6. Koninklijke vlag 
koninkrijk Uvea. 
55 F Vlag. 
i76'o6. 'Salon du Timbre' 
in Parijs. 
140, 200 F. Resp. 'Mata Val', 
'MataTai'. 

ZAMBIA 
256'05. Honderd jaar jezu
ïeten in Zambia. 
1.500, 2.550, 2.700, 3.300 K. 
Resp. bisschop, pastoor en 
kerk, pastoor en kerk. Sint 
Ignatius. 
^9'7' '°5' Honderdste 
geboortedag Dag Hammar
skjöld (19051961). 
1.500, 2.700 K. Tweemaal 
in verschillende kleur, 
portret secretarisgeneraal 
Verenigde Naties, beeldmerk 
VN, omtrek Zambia. Velletje 
met beide zegels, op rand 
vlag Zambia. 

ZIMBABWE 
254'o6. Waterbeheer en 
gebruik in Zimbabwe. 
$ 30.000, 225.000, 375.000, 
450.000. Resp. kraan boven 
emmer, irrigatiekanaal, wilde 
dieren bij poel, stuwdam 
Kariba voor waterkracht. 
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ZUIDAFRIICA 
25'o6. Medische hulpverle
ning op platteland. 
Velletje met zesmaal 
Standard postage. Helikopter 
AS350 met man aan touw, 
twee paar ineengeslagen 
handen, vliegtuig Pilatus 
PC12 en patiënt op brancard, 

motorfietsambulance en 
hulpverlener bij patiënt, 
ambulance en hulpverleners 
met brancard, trein voor 
gezondheidszorg 'Phelophe
pa' en dokter kijkt in mond 
patiënt. 
96'o6. Bhambathaopstand 
honderd jaar geleden. 
Standard postage. Portret 
Bhambatha met landschap 
Mome Gorge (KwaZulu
Natal). 

i86'o6. Rode Kruis 'War 
Memorial' kinderziekenhuis. 
Standard postage, Standard 
international letter. Resp. 
verpleegster met kind in 
verband, ziekenhuis. 

*: Gebruikte afl<ortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

CEPT Conférence Euro
péenne des Admini
strations des Postes 
et des Telecommu
nications 
National Basketball 
Association 
Organization of Pe
troleum Exporting 
Countries 
Union of European 
Football Associati

NBA 

OPEC 

UEFA 

Unesco 

Unicef 

Unmik 

Upaep 

UPU 

WWF 
YMCA 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 

ons 
United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 
United Nations 
International 
Children's 
Emergency Fund 
United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 
Union Postal de las = 
Americas y Espaiia y ° 
Portugal '' 
Universele Post ■^ 
Unie/Union Postale ^ 
Universelle/Univer >̂  
sal Postal Union ^ 
World Wildlife Fund = 
Young Men's Chris ;^ 
tian Association — 

**: Chinese dierenriem "■ 
(zodiak): 92'05 tot 29i'o6 ^ 
Jaar van de haan, 29i'o6 tot " 
i72'o7Jaarvandehond. 2 

549 
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Over twee jaar kan 
filatelistisch Nederland 
een jaar lang feest vieren, 
want in 2008 bestaat de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigingen 
NBFV een eeuw. Ten
toonstellingen zullen 
een belangrijk onderdeel 
vormen van de jubileum
viering, metals 'uitsmij
ter' Veendamphilo 5, medio 
december 2008. De Bond 
doet er alles aan om de 
evenementen tot een 
succes te maken. Zo zijn 
allerlei tentoonstellings
regels in 2008 aanzienlijk 
soepeler (zie www.nbfv. 
nl). 
Het honderdjarig bestaan 
van de Bond biedt ook 
thematische verzamelaars 
een unieke gelegen
heid hun bestaande, 
maar vooral ook nieuwe 
verzamelingen te pre
senteren. Er is dus werk 
aan de winkel, want wie 
goed beslagen ten ijs wil 
komen (merkwaardig 
om dit te schrijven in een 
week waarin in Nederland 
een hittegolf heerst!) kan 
beter twee jaar dan twee 
maanden van tevoren 
beginnen met de voorbe
reidingen. 
Al is het kiezen van een 
nieuw thema een strikt 
persoonlijke kwestie, ik 
veroorloof me toch een 
suggestie te doen. De 
inspiratie daarvoor wordt 
geleverd door de serie 
'Verdwijnende beroepen', 
die Singapore op 24 
mei uitgaf In onze high 
techsamenleving zijn al 
lang tal van beroepen ver

^ dwenen. Als gevolg van 
° de sterke economische 
■̂  ontwikkeling van Singa
^ pore doet dit verschijnsel 

zich ook daar voor. Toen 
ik de informatiefolder 
van deze uitgifte ontving, 
bedacht ik me dat dit juist 
in deze tijd een interes
sant onderwerp is voor 
een thematische verzame
ling. De mogelijkheden 
om er iets van te kunnen 
maken hangen uiteraard 
af van het beschikbare 
materiaal. Dit is geen 
thema waarvoor een 
kantenklare catalogus 
beschikbaar is: hiervoor 
moet nog ouderwetse 
'pioniersarbeid' worden 
verricht. Maar met een 
zo'n nieuw, nog niet of 
nauwelijks eerder gepre
senteerd thema kun je wel 
scoren! Ik werd nog en
thousiaster toen ik me uit 
het min of meer recente 
verleden heel bruikbare 
uitgiften van Portugal, de 
Azoren en Madeira herin
nerende. Gelukkig had ik 
nog wat documentatie in 
huis. De folders bevatten 
teveel informatie om ze 
hier uitputtend te behan
delen, maar het is wel 
duidelijk dat de bewuste 
uitgiften kunnen dienen 
om iemand over te halen 
met dit thema aan de slag 
te gaan. 

De uitgifte van Singapore 
bestaat uit twee series van 
vijf zegels. Op de eerste 
serie van vijf zegels (alle 
in de waarde ist Local) zijn 
de volgende beroepen af
gebeeld: klompenmaker, 
kuiper, specerijmolenaar, 
slangenbezweerder en sa
témaker. Een opmerkelij
ke combinatie: we treffen 
een oerHollands beroep 
als de klompenmaker aan 
naast een typisch Oosters 
beroep als slangenbe
zweerder. Dat geldt ook 
voor de andere serie van 
vijf zegels (waarde van 

alle zegels: $ 0.80), al is 
het door de gehanteerde 
Engelse benamingen 
soms moeilijk de ware 
aard van het beroep te 
doorgronden. De derde 
en de vijfde zegel leveren 
geen problemen op: die 
tonen een barbier en 
een blikslager. De vierde 
gunt ons een blik in 
een Chinese medicinale 
theewinkel. Mijn Engelse 
van Dak schoot echter 
tekort bij de vertaling van 
de beroepen op de eerste 
twee zegels. Op de tweede 
zegel loopt een Roti Man 
met een grote mand op 
zijn hoofd. Na raadple
ging van het internet 
houd ik het op een soort 
broodbezorger/verko
per, die dagelijks langs 
de huizen gaat. Maar 
hij verkoopt ook allerlei 
lekkernijen zoals snoep. 
Op een website stond 
een leuk verhaal over een 
gemotoriseerde Roti Man. 
Op de eerste zegel is een 
Mama Store afgebeeld. 
Hier hielp het internet me 
niet zo heel veel verder; 
gezien de afbeelding zal 
het wel gaan om een soort 
kruidenierswinkel voor de 
eerste levensbehoeften. 

Typische ambachtslieden 
zijn ook afgebeeld in de 
serie 'Oude beroepen', 
die San Marino op 12 
september 2002 uitgaf 
Deze serie van zes zegels 
ademt een nostalgische 
sfeer. Afgebeeld zijn een 
smid, een bezembinder, 
een stoelenmatter, een 
schrijver, een messenslij
per of scharensliep en een 
kolenbrander. De zegel 
met de smid is ook inte
ressant voor het thema 
'Paarden', want de ont
werper heeft het accent 
gelegd op het maken van 

hoefijzers voor deze edele 
viervoeters. Verder is de 
zegel van de schrijver een 
prachtige aanwinst voor 
thema's in de sfeer van 
'Papier en druk'. 

Zoals mag worden ver
wacht, besteedt de post
administratie van vrijwel 
ieder land aandacht aan 
het nationaal erfgoed in 
meest brede betekenis 
van dit begrip. Daarin 
past ook de aandacht voor 
typisch nationale beroe
pen, zoals we die in de 
jaren 1990, iggi en 1992 
op zegels van de Azoren 
zagen. De drie series van 
vier zegels in de voor 
Portugal zo kenmerkende 
vormgeving zijn aantrek
kelijk, omdat ze beroepen 
in beeld brengen die we 
ook in Nederland kennen 
of hebben gekend. Boven
dien zijn sommige zegels 
bijzonder bruikbaar voor 
andere thema's. De serie 
uit 1990 met 'actiebeel
den' van een wagenma
ker, een pottenbakker, 
een blikslager en een 
kuiper zou ook door ons 
land kunnen zijn uitge
geven. De serie uit 1991 
heeft een meer specifiek 
karakter, kenmerkend 
voorde Azoren. De 
beroepen hebben betrek
king op de productie en 
verwerking van diverse 
steensoorten voor allerlei 
(decoratieve) doeleinden. 
De serie uit 1992 biedt 
naast twee alledaagse ook 
twee thematisch interes
sante beroepen. Op de 
zegel van 120 e. is een 
scheepstimmerman aan 
het werk (thema Scheep
vaart). In de toelichting 
op die van 10 e. wordt er 
op gewezen, dat de grote 
kennis van houtbewer
king op de Azoren vooral 

tot uitdrukking komt in 
de bouw van muziekin
strumenten, en dan in 
het bijzonder gitaren. Op 
deze zegel zien we dan 
ook een gitaarbouwer aar 
het werk (thema Muziek) 
Nog breder van opzet is 
de reeks'Beroepen en 
persoonlijkheden uit de 
19e eeuw', die Portugal 
van 1995 tot en met iggg 
uitgaf De vijf series van 
vijf zegels zijn ook mooi 
vormgegeven. De vaak 
eenvoudige aanduidinger 
in de catalogi zijn niet 
altijd helder over wat is 
afgebeeld, zodat het som; 
'thematisch puzzelen' is 
om de juiste betekenis 
te doorgronden. Zo ook 
bij de zegel van 20 e. uit 
1995. Michel geeft als 
beroep aan Spmdel und 
Loffelverkaufer. Bij nauw
keurige beschouwing van 
de afbeelding zien we eer 
man die de indruk wekt 
een soort marskramer te 
zijn. Hij houdt een bos 
lepels in zijn linkerhand. 
Op zijn rug heeft hij een 
witte zak, terwijl voor 
zijn borst een mand met 
inhoud hangt. Het her
kenbaarst is het voorwerj 
waarvan hij er zo te zien 
twee op de schouder 
draagt. Coosje Suiveer uil 
Hoogezand, verzamelaar 
ster van het thema Textie 
hielp me hierbij en dank
zij haar kan ik melden 
dat dit waarschijnlijk 
een spinrok (in het Duits 
Rocken of Kunckelstab) is, 
een stok die op het spin
newiel wordt geplaatst 
en waar de ruwe vlas op 
wordt geplaatst, klaar on 
gesponnen te worden. 
Het zou ook kunnen gaai 
om een stok met ruwe 
wol of vlas, die bij het 
spinnen met de spintol 
of spinstok onder de arm 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL
http://www.nbfv
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'ordt gehouden. Het 
oor Michel gebruikte 
'oord Spinde! betekent 
;pintol' en daarvan geeft 
e internetencyclopedie 
Atapedia de volgende om-
chrijving: 'Een andere 
envoudige manier om 
spinnen is met behulp 

an een spintol. De spin-
3l bestaat uit een rond 
tokje waaraan een plat 
and schijfje is bevestigd, 
an dit schijfje wordt een 
raad bevestigd, waarbij 
e tol met het schijfje 
aar beneden hangt. In 
e ene hand wordt de 
raad met de te spin-
en vezels over de hand 
istgehouden, de andere 
and zal steeds kleine 
lukjes van de vezels 
akken en toevoegen aan 
e bestaande draad. Door 
e draaiende beweging 
m de tol zal de draad 
orden gevormd.' In de 
sgentiende eeuw werd 
3or elk huishouden 
ol en vlas gesponnen; 
arme mensen deden 

it voor eigen gebruik, 
betere stand deed het 

oor de show', om goed 
doen. Ik wijs hier ook 

5 de zegel van 55 B. uit 
; Roemeense serie 'Kle-
;rdrachten (eerste reeks) 
11968. Heel mooi, maar 
el zeldzaam (het stamt 
t het midden van de 
ren dertig van de vorige 
uw) is het frankeer-
empel van textielfabriek 
J. Menko & Zonen uit 
ischede met een vrouw 
n een spinnewiel. 
;uk is ook de zegel 
n 45 e. uit de eerder 
inoemde Portugese 

serie met een afbeelding 
van de Portugese Stiefbeen 
ofwel een handelaar in 
oude metalen. In deze 
series vallen soms ook 
'parallel'-zegels metal 
genoemde beroepen 
te ontdekken, zoals de 
scharensliep. 
Bij het samenstellen van 
deze rubriek maak ik 
dankbaar gebruik van de 
informatiefolders die de 
posterijen verspreiden. 
De brochures van de 
Azoren en Portugal waren 
een tijdlang ideale infor
matiebronnen; vanwege 
de uitvoerige informatie 
en de sfeervolle verhalen 
over het toenmalige leven 
in de hoofdstad Lissa
bon heb ik die folders 
bewaard. In iggg trad het 
tijdperk van de infor
matieverschraling in en 
inmiddels volstaat men 
al enige jaren met een 
vouwblad dat alleen het 
doel van de uitgifte, de af
beeldingen van de zegels 
en wat onleesbare teksten 
bevat. Het vouwblad van 
iggg bevat nog slechts 
informatie over één 
zegel uit de vijfde reeks, 
namelijk die met een af
beelding van een koetsier. 
Verteld wordt dat Feliciano 
das Seges ('Feliciano van de 
koetsen') in de achttiende 
eeuw één van de populair
ste persoonlijkheden uit 
Lissabon was. Hij had als 
koetsier een vaste stand
plaats bij het Cofe'Central 
op het Chiadoplein, 
waar nu een boekhandel 
is gevestigd. De laatste 
tien jaar werkte hij alleen 
nog maar 's nachts - niet 
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alleen omdat hij dan de 
meeste klanten kreeg, 
maar ook vanwege de 
deplorabele staat van zijn 
koets, die het daglicht 
niet meer kon verdragen. 
Het vehikel werd boven
dien getrokken door twee 
'aftandse' paarden. Door 
zo'n verhaal komt de 
persoon op de zegel als 
het ware tot leven! 

Een leuke benadering bij 
dit soort thema's kan de 
tegenstelling oud-nieuw 
zijn. Daarvoor zijn vier 
series van vier zegels 'op 
maat' beschikbaar, want 
de Jeugdzegels van de 
BRD en Beriijn uit ig86 
en 1987 tonen beelden 
van beroepsbeoefenaren 
in het verleden en heden. 
Het spreekt vanzelf dat 
behalve zegels ook ander 
materiaal beschikbaar 
is, zoals stempels, 
postwaardestukken en 
frankeerstempels. In de 
laatste categorie kan ik u 
een voorbeeld geven van 
een oud/nieuw-duo in de 
textielsfeer. Het Hon
gaarse stempel uit 192g 
toont hoe het toeging 
in de zaak van Sam. F. 

Goldberger en Zonen uit 
Boedapest. De verkoper 
toont de mevrouw, die op 
een stoel zit, zijn fraaie 
stoffen. Rechts is een 
andere dame afgebeeld, 
mogelijk een dochter 
of een vriendin van de 
klant. Fratelli Fashion 
uit Wassenaar - volgens 
het internet een zaak met 
vestigingen in Leiderdorp 
en Sassenheim - nam in 
het frankeerstempel uit 
igSg een afbeelding op 
van een kledingverkoper 
uit vroeger tijden, die met 
een koffer vol kleding op 
de rug langs de huizen 
gaat om zijn waren aan 
de man of vooral aan de 
vrouw te brengen. Op de 
koffer staat de naam de 
naam van het merk Elitair 
® - Fme arts m fasliion van 
Fratelli Fashion. 
Heeft het verzamelvirus 
al bij u toegeslagen en 
wilt u op zoek gaan naar 
een zegel die past bij het 
Hongaarse frankeerstem
pel? Niet doen, want die 
heb ik al gevonden: de 
Luxemburgse zegel die 
op 16 maart 2004 werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de Belangenvereni
ging Handel en Nijver
heid Esch-sur-Alzette. 
Op die zegel toont de 
verkoper ook stoffen aan 
een mevrouw in een stof-
fenwinkel. De perfecte 
matcli dus, afgebeeld in de 
rubriek Nieuwe uitgiften 
van april 2004 (bladzijde 
380 linksonder). 

Ter afsluiting nog een 
suggestie voor een 
thema waar ik een zekere 
emotionele binding mee 
heb (waarover zo dadelijk 
meer): 'Ons dagelijks 
brood'. Een breed thema, 
maar wie het doortrekt 
naar de dagelijkse levens
behoeften door de tijden 
heen, krijgt te maken 
met een leuke themati
sche uitdaging die volop 
kansen biedt voor een 
persoonlijke benadering. 
Ik kom hierop door de 
folder die ik ontving van 
de PTT van Argentinië en 
die informatie bevat van 

de serie 'Kruideniers- en 
dorpswinkels' van 10 sep
tember 2005 (zie 'Nieuwe 
uitgiften', november 
2005, bladzijde 829). De 
bewuste winkels hebben 
dan wel een wat andere 
functie dan bij ons, maar 
toch spraken de vier ze
gels mij aan, omdat mijn 
moeder een kruideniers
winkel dreef, waarin ik 
jarenlang als kind van tijd 
tot tijd werd ingezet als 
- wat nu heet - 'vakken
vuller'. 
Maar ik kan ook een 
actuele zegel melden, 
namelijk een zegel die 
Noorwegen op g juni 
uitgaf ter herdenking van 
het honderdjarig bestaan 
van de Noorse Coöpera
tie. De zegel toont een 
vrouw die boodschappen 
doet in een zelfbedie
ningszaak. De komst van 
een supermarkt in het 
dorp betekende uiteinde
lijk ook het einde van de 
winkel van mijn moeder! 

Nog even terug naar de 
titel boven dit stukje: 
Er is u;erl< aan de iDinlcelL 
Wie op zoek wil gaan 
naar een nieuw thema, 
kan gebruik maken van 
een 'superadviseur': 
de website tliematische. 
uerzameigids.nl. Webmas
ter Toon Oomens heeft op 
overzichtelijke wijze een 
enorme hoeveelheid links 
naar thema's en themati
sche sites geplaatst. 

De kreet Werk aan de 
ivmkel! geldt ook voor 
de bestuursleden van 
de Postzegelvereniging 
Veendam, organisator 
van de in het begin 
genoemde tentoonstel
ling Veendamphila 5, die 
als voorbereiding op het 
jubileum in 2008 hebben 
besloten om op A4-bla-
den verschillende thema's 
in beeld te brengen. Die 
bladen worden onder 
andere opgehangen in de 
bibhotheek, scholen, het 
gemeentehuis, musea en 
hetwaterschapshuis in 
Veendam. Een uitste
kend idee, dat navolging 
verdient! 
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DAAR IS GEEN 
WOORD FRANS BIJ 

Dat kopje hierboven: is 
het waar of niet waar? 
Beide! Ik gebruik deze 
enigszins dubbelzinnige 
titel ter inleiding op een 
thematisch interessante 
Belgische website van de 
ook in ons land bij vele 
verzamelaars bekende 
Jacques Desimpelaere 
uit Rekkem. Hij was al 
jaren van plan een boek 
uit te geven over de 
geïllustreerde Russische 
enveloppen uit de periode 
1953-1960. Vanwege de 
hoge drukkosten moest 
hij dat plan moet laten 
varen, maar het internet 
zorgt voor een aantrekke
lijk alternatief. Op de site 
iviüiü.jidephil.be (u kunt 
ook u;u)u;.jidephil.eu inty
pen) kunt u kennis ne
men van een eerste aanzet 
voor deze catalogus. Als 
u op de button Collection 
klikt krijgt u toegang tot 
de eerste resultaten. Mis
schien vindt u het jammer 
dat de site Franstalig is, 
maar volgens mij is het 
niet zo'n groot bezwaar. 
Het grote voordeel van 
mooie afbeeldingen en 
uitstekende informatie -
ook in thematisch opzicht 
- maakt veel goed. Als 
het Frans voor u teveel 
geheimen heeft, dan hebt 
u waarschijnlijk wel een 
collega of een kennis die 
de helpende hand kan 
bieden. U kunt de tekst 
waar u belangstelling 
voor hebt ook selecteren 
en kopiëren naar de site 
van BabelFish (babeljïsh. 
flltauista.com) en daar de 
optie 'Frans-Nederlands' 
kiezen. 

Hoe nuttig de site kan 
zijn blijkt uit het volgende 
voorbeeld. Ik klikte op de 
maand maart 1955 (1955-
03) en daarna op het item 
0094 29/03/1955 Chimée, 
Ie chateau 'Nid d'hirondelles'. 
In de toelichting las ik 
vervolgens, dat het afge
beelde kasteel gebruikt 
is om er de film 'De tien 
kleine negertjes' naar het 
boek van Agatha Christie 
te draaien. Een aantrek
kelijk postwaardestuk dus 
voor thema's als 'Film', 
'Vogels' en 'Literatuur'. 

=: ARGENTINIË 
< WERELDKAMPIOEN! 

Nee, dit verhaal gaat niet 
over de echte wereld
kampioen van het WK 
Voetbal in Duitsland. Dat 
is immers niet Argentinië, 
maar Italië. Maar toen 
ik de folder van Correo 
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Argentina ontving waarin 
de uitgifte, gewijd aan 
het WK Voetbal 2006 ont
ving, wist ik het meteen: 
Argentinië wordt wereld
kampioen van de WK-
uitgiften. Zelfs zonder op 
dit moment een volledig 
beeld te hebben van alle 
uitgiften, denk ik niet dat 
er zich nog echte concur
renten zullen aandienen. 
Bij de anderen overheer
sen de gebruikelijke 
beelden van stadions, 
voetballers en actiemo
menten. Daar zitten best 
aantrekkelijke zegels 
tussen en de verzamelaars 
van dit thema zullen tóch 
wel geneigd zijn om alle 
uitgiften aan te schaffen. 
Zo is het blok van Frank
rijk thematisch gezien 
interessant vanwege de 
functionele samenhang 
van de zegels. Toch is ook 
hier de bekende uitspraak 
van Johan Cruyff, Ieder 
uoordeel heb z'n nadeel, van 
toepassing, want de ze
gels zijn niet afzonderlijk 
verkrijgbaar. De uitgiften 
van deelnemende landen 
genieten vanzelfsprekend 
de voorkeur, zoals die 
van Duitsland met de 
mascotte Goleo. Het viel 
overigens wel op datje tij
dens het WK het officiële 
logo overal tegenkwam, 
maar dat Goleo van de 
aardbodem verdwenen 
leek. Malta presenteerde 
een serie met opvallend 
expressieve 'pasfotootjes' 
van vier voetballegenden. 
Eigenlijk is de zegel van 
Argentinië niet eens zo 
heel bijzonder, al kan hij 
thematisch bruikbaar 
zijn voor een onderdeel 
waarin aandacht wordt 
geschonken aan dat 
waar het bij voetbal om 
gaat: doelpunten scoren. 
Argentinië dankt het 
wereldkampioenschap 
WK-uitgiften dan ook niet 
aan die zegel, maar aan 

Roberto Fontanarrosa. 
Voor het velletje en de ze
gels in het postzegelboek
je is gebruik gemaakt van 
diens stripverhaal Inodoro 
Pereyra, el renegau. Op de 
zegel van $1.50 is de 
hoofdpersoon, Inodoro 
Pereyra, afgebeeld in het 
voetbalshirt van Argen
tinië, De afbeeldingen 
op het velletje zijn ook 
ontieend aan deze strip. 
In het postzegelboekje 
zitten twee velletjes met 
ieder twee zegels van $ i.-
met spelers van hetzelfde 
kaliber als de hoofdfi
guur. Het leuke is dat dit 
de vier landen uit Groep 
C van het WK 2006 zijn, 
dus inclusief Nederland! 
Zie voor het omslag van 
het boekje de rubriek 
'Postzegelboekjes' elders 
in dit nummer. Wat mij 
betreft is dit de leukste en 
de origineelste filatelisti-
sche bijdrage aan het WK 
van dit jaar. 

Vanzelfsprekend werden 
vooral in Duitsland voor 
het WK talrijke bijzon
dere stempels gebruikt. 
Maar ook de steden waar 
de wedstrijden werden 
gespeeld, lieten zich niet 
onbetuigd, zie bijvoor
beeld het stempel van 
WM-Stadt Stuttgart uit 
2005. 
Voordat het WK van start 
ging, was er eerst, in Por
tugal, nog het 'EK onder 
21', waar het jeugdige 
Nederlands elftal onder 
leiding van de bekende 
coach Foppe de Haan 
Europees kampioen werd. 
Inderdaad: de ploeg met 
topscorer Klaas Jan Hun-
telaar, die niet mee ging 
naar Duitsland. 
Portugal gaf op 23 mei 
een aantrekkelijk velletje 
uit met een strip van een 
zegel van 2.75 euro en 
links en rechts een vignet 
met charmante beelden 

van voetbalsupporters. 

Verwacht u ook nog een 
oordeel over de WK-
bijdrage van TPGPost, 
'Speciaal voor de verza
melaars'? Die bijdrage 
heeft door zijn opzet 
meer het karakter van ver
zamelaarsexploitatie, een 
methode waarop TPGPost 
samen met tal van andere 
postadministraties het 
patent lijkt te hebben 
verworven. 
Andere voorbeelden: de 
reeks 'Mooi Nederland' 
en het Rembrandtvelletje 
van 6.45 euro. Gelukkig 
kan ik mij op deze plek 
beperken tot de themati
sche waarde die de TPG-
Post-emissies voor het 
thema 'Voetbal' hebben. 
Ik kan me voorstellen 
dat Voetbalverzamelaars 
moeilijk om Nederland 
heen kunnen. Maar wie 
alle velletjes wil opnemen 
plus de nog extra aan te 
schaffen Persoonlijke 
zegels (om de defini
tieve selectie compleet te 
krijgen), lijkt te maken te 
krijgen met een variant 
op het gezegde 'Bloot 
slaat dood'. Studio 
Dumbar mag dan in een 
persbericht lyrisch doen 
over het eigen ontwerp, 
maar het eindresultaat 
is van een mistroostige 
gelijkvormigheid, die een 
negatief effect zal hebben 
op de verzamelingen. 
Nee, dan zou ik nog liever 
een groepsfoto zien van 
de definitieve selectie, 
desnoods verwerkt in een 
velletje. Maar zulke oplos
singen passen in Den 
Haag kennelijk niet in de 
(exploitatie)plannen! 

'URIAUB AUF SEE' 
METMOLENERF 

De meeste brochures 
van MolenerfProductions 
zijn opgebouwd rond 
Nederlandse frankeer-
stempels. In Urlaub auj 
See m Duitse jrankeer-
stempels (2001) worden, 
verdeeld over zestien 
pagina's, 49 frankeer-
stempels getoond van 
Duitse rederijen, voor
namelijk uit Bremen en 
Hamburg. De stempels 
stammen hoofdzake
lijk uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Die 
rederijen ontdekten 
al in de negentiende 
eeuw dat er een 'groei
markt' bestond voor 
wat we tegenwoordig 
een cruise noemen. In 
de stempels worden 
allerlei bestemmin
gen aangeprezen; je 
kon destijds op luxe 
schepen, zoals die van 
de Hamburg-Amerika-
lijn, ook al wereldrei
zen maken. 
Voor verdere informa
tie over het genoemde 
boekje: zie de website 
uJUJUJ.Jrankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 
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Tot slot nog een tip voor 
de verzamelaars van dit 
thema. Ga op zoek naar 
een frankeerstempel van 
Koninklijke Ten Cate in 
Nijverdal, de grootste 
fabrikant van kunstgras 
voor voetbalvelden. Ten 
Cate verwacht dat het 
volgende WK (dat van 
2010 in Zuid-Afrika) zich 
op kunstgras zal afspelei 
De kunstmatten worden 
geproduceerd op de brei-
machines uit de tijd toen 
het ruim 300 jaar oude 
Ten Cate een ouderwets 
en noodlijdend textiel
concern was. Op interne 
kunt u er alles over lezen 
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GESLAAGD: DE PARIJSE 
'SALON DU TIMBRE' 

Een geslaagd bezoek aan 
Parijs en aan de Franse 
maximafilie was de Salon 
du Timbre, die van 17 tot 
en met 25 juni werd 
gehouden in het Pare Flo
rale. Het was een groots 
opgezet postzegelevene
ment voor jong en oud. 
Dansende Polynesische 
dames verwelkomden 

de bezoekers [i]. Voor 
de jeugd was het een 
ideaal schoolreisje; de 
kinderen kwamen dan 
ook met klassen tegelijk. 
Het parkeerterrein mocht 
dan met al die bussen 
een leuke aanblik bieden, 
ouderen klaagden nu over 
het lawaai van de kwet
terende kinderen, die zich 
prima amuseerden met 
een puzzeltocht en allerlei 
activiteiten [2]. 

In een rustige tent naast 
het hoofdpaviljoen was 
de tentoonstelling te 
vinden, met alle takken 
van de filatelie en extra 
veel jeugdinzendingen. 
De maximafilie was 
ruim vertegenwoordigd 
met inzendingen over 
landen (o.a. Frankrijk, 
China en Cyprus) naast 
thematische inzendin
gen. De inzending over 
Filmgeschiedenis werd 

het origineelst gevonden. 
Anny Boyard, voorzitster 
van de Franse vereniging 
voor Maximafilie, hield 
op zondag een druk 
bezochte lezing over 
maximafilie [3]. 
Elke dag kwamen er nieu
we postzegels of blokken 
uit (in totaal negentien 
zegels) en daarnaast nog 
drie Lisa-automaatstroken 
[4, 5 en 6]. Onderwerpen: 
tropisch fruit, het gebouw 

van de Franse Ope'ra en 
Mozart. Recent hiervan 
gemaakte maximum-
kaarten zijn [7] met het 
speelse fruit in het bana-
nenrokje van Josephine 
Baker en [8] met de rij
kelijk versierde Opera van 
architect Garnier. Van de 
laatste verscheen ook een 
gewone zegel [9]. Beide 
kaarten zijn ontwaard met 
het gelegenheidsstempel 
[10], naar een van de drie 
vergulde beelden op het 
dak van het operagebouw. 
In het midden zien we 
Apollo die zijn lier opheft, 
geflankeerd door al
legorische beelden van de 
poëzie en de muziek, van 
de hand van d'Aimé Mil
let. Van de Lisa-strook van 
Mozart kunnen verschil
lende maximumkaarten 
gemaakt worden dankzij 
de afbeeldingen (piano, 
notenbalk of- zoals op 
[11] - een cello). 
Van de vele nieuwe 
uitgiften toon ik de twee 
gemeenschappelijke uit
gaven met de VN, gewijd 
aan het werelderfgoed. 
Kaart [12] toont de 
beroemde abdij van Mont 
St. Michel voor de kust 
van Normandié. De abdij 
is in feite een versterkt 
fort op een rotspunt die 
tachtig meter boven de 
zeespiegel uitsteekt. De 
plek is vooral beroemd 
vanwege de extreme getij-
denwerking voor de kust, 
met wel vijftien meter 
hoogteverschil tussen eb 
en vloed. 

De tweede zegel [13] 
toont de Tour de Cesar 
in Provins in de Cham
pagnestreek. Deze stad 
heeft zijn middeleeuwse 
karakter behouden dank
zij de oude, 1.200 meter 
lange stadswallen met 22 
torens. Een daarvan, de 
Tour de César, is een over
dekte, versterkte toren uit 
de 12de eeuw. Het is de 
enige bekende zeshoekige 
donjon op een vierkante 
basis. De toren verscheen 
overigens al in 1964 op 
een postzegel [14]. 
Meer buitenlandse 
maximafilie is te zien in 
Luxemburg, op de 17de 
dag van de Maximafilie, 
die zal worden gehouden 
op 2 en 3 september in 
Steinfort bij de Belgische 
grens; zie stempel [15]. 
Volgende maal houden 
we het bij Nederland, met 
Rembrandt. 
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Maandblad Filatelie jaargangen 
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 hkuipers ^(§)hccnet nl 

www philatoon nf voor betaalbare 
postzegels Nederland en overzee 
0545-^95508 

Zegels, blokken, vellen NL Kijk 
op www Iibrenphilatelie com F 
Stavast045 5251176 

DDR 2 5 % Bund. Berlin, Reich, 
NL + div. E landen V a 35%. 
J Romkens Telefoon 045-
5462894/0636047937 

Duitsland 2005 pfr 78,- euro 
gest 58,- euro 2004 pfr 65 -
euroges t 46 , -euro Duitsl 125 
van 2002 tot heden 10.- euro 
Euromunten San Marino 2004 
I, 2 en 5 et 5 , -euro San Marino 
cpl 79,- euro speciale 2,- euro 
Belg/Lux etc 3,50 euro Mooi 
Nederl Vanaf nr 3 2,50 euro 
per vel Zwitserland 2004 pfr 
49,- euro, 2005 pfr 49,- euro 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP, Zevenaar Telefoon 
0316-343537 Giro 5312882 Bank 
304810398 

Elk kwartaal 2 grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij 
Studiegroep Britannia Bekijk ze 
op www sghntanma nl of bel voor 
info naar 070-3860232 

Polen, Joegoslavië Roemenie 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 
6135 CS Sittard Tel/fax 046-
4512751 Ook rariteiten' 

Postzegels en Posthistorie van 
Italië, Kolomen, San Marino en 
Vaticaan Kijkop u;ujuijilitali(i nl 
6x p j veiling' 

Eurocat Europa Cept. Inkoop de 
hoogste prijs Cept En uitgebreid 
meelopers Ook voor uw 
manco 's Telefoon 0180-520069 
E-mail pIuijmpies(5)hotmai! com 

Verenigd Europa - Harne Baken, 
Telefoon 013-4684615 Zie www 
harmhaktn com 

De Postzegelkrant op internet 
(postzegelen.nl). Prijsbrekende 
aanbiedingen, info over beurzen, 
meuwqes, maandelijkse veiling 
en veel meer ' C de Vos Telefoon 
0118-603292 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema 's Wien, 
P b 2 2 5 i 7 , i i o o D A A ' d a m Z O 
Telefoon 020-6974978 en www 
Wien nl 

S54 
Plaatfouten enz kijk eens op 
de grootste site met duidelijke 
plaatjes postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman Telefoon 0598-
393841 

Kilowaar prima kwaliteit o a 

200 gr grf mix Europese 
Landen wb nieuw 11,- euro 
Bank 894812335 H l de 
Vries, Heemskerklaan 16, 2181 
XR, FliUegom Telefoon 0252-
518302 

Gest van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper ' I Roos, Jozefplein 22, 
5552HV, Valkenswaard Telefoon 
040-2017307 

Liechtenstein in 3 albums nieuw 
Davo, redelijk gevuld, mooie 
verzameling, 300euro J v d 
Polder Telefoon 078-6128894 

FDC'snrs 88 t/m 363 
onbeschreven E Both, Hooilaan 
118, 4816 EJ, Breda Telefoon 
076-5876633 

De Prov. Velletjes 2002 compl 
Nr I t/m 12 in present Mapjes 
75 euro incl verz kost A 
Schimmel Telefoon 030-
6963907 

Twee identieke sets FDC met 
adres USA 1952-58 a 62 stuks 
t e a b H Genders Telefoon 
046-4747941 

Nederland PTT albums in 9 
albums nrs i t/m 307 (2004) cat 
w 1877 euro prijs 700 euro W 
Kreft Telefoon 010-4719609 

60 Versch Kanaaleilanden of 70 
versch Zwitserland i euro G 
Boetzkes Telefoon 0492-516251 
Giro 3428224 

Australië 250 versch 7,25 euro 
Zwitserland 400 versch 13,50 
euro Scandinavië 1200 versch 25 
euro P Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX, Best Giro 1324692 

W. Duitsl na 1945 1000 versch 
18 euro, W Europa 1000 versch 
14 euro P Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX, Best Giro 1324692 

loox p/z 5 euro van USA, UK, 
BRD, België, Italië, Norge, Can. 
PvUden, JVermeerstr 33,3351 
BN, Papendrecht 

Nederland, Ver. Europa (bijna 
alles) Stuur uw nummers , 
ontvang mijn prijs F Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV, 
Zevenaar Telefoon 0316-529241 
f ghi]hen(§)Wünadoo nl 

N. Zealand, USA mancohjst gevr , 
ook losse nrs uit series gest of 
postfr J Dijkstra, Lindenoord 
20, 8172 AL, Vaassen Telefoon 
0578-571958 tu;dijkemde@ 
hotmail com 

100 grf zgls V voor 2001 van 
W. Europa geen Ned 100 ret 
A Meesen, Burgmr Everaarsln 
38, 4503 AB, Groede 

Thailand, Japan, Z-Korea, 
Indie, Laos, Z-Vietnam, 
Ceylon/Sri Lanka, Cambodja, 
Bhutan, Nepal, Burma, China, 
Bangladesh, Ryukyu, USA, UNO, 
Mauriuus/Biot, Ierland Lijsten i 
euro per land (met vergoeding) 
W Salenün, Hans-Luther-Allee 
17,45131 Essen, Duitsland 

GEVRAAGD 

Verenigingen, wij bieden u de 
hoogste prijs België grt formaat, 
laatste uitgave Telefoon 0031 
433260647 

Mooie collecties v d hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 
W v d Berg, Valkhof94, 2261 
HV Leidschendam of telefoon 
070-3272108 

Te koop gevr FDC verz NL 
Brabant-Limburg Bel Verz ook 
rest v/h land F Stavast 045 
5251176 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino en 
Vaticaan Bel Leo van den Brun 
070-3460328 of kijk op www. 
fï litalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad Bel 070-3860232 
Zie www.sgbritannia.ni See you' 

Topprijzen voor mooie 
verzamelingen van NOG en 
gehele wereld Tegen contante 
betaling Gratis advies en taxatie 
Telefoon 070 3388427 of 06-
51118436 

Zoek te koop (ruil) 
firmaperforaties wereld 
jaapmanssen@hotmail com. Laan 
der VN 31, 3844 AD, Harderwijk 
Telefoon 0341-417980 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland m grote hoeveelheden 
koopt J Peerenboom Telefoon 
040-2619766 

Plaat'/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 

Gevraagd voor mijn gehandicapte 
man postzegels van de gehele 
wereld Porto wordt eventueel 
vergoed A v Zanten, Biezengors 
18, 4251 DK, Werkendam 

Te koop gevr verzamelingen 
en/of partijen Ned. 
Aantekenstroken T Bulder, 
J W Frisoweg 6, 2741 BV, 
Waddinxveen Telefoon 0182-
630582 

Ver. Europa gestemp speciaal 
Bulgarije, Roemenie, ook 
meelopers F Balk Telefoon 06-
51089586 ßc balk@kpnplanrt nl 

Gezocht zegels v Fillipijnen 
1899-1940 American Dominion 
Porto Rico 1899-1900 
Revenu s tamps 1862-1875, 
Documentzegels schepen 1898, 
Proprietary zegels 1881, Canal 
Zone 1904-1971 air mail P vd 
Schans Telefoon 0180 318285 

Te koop gevr NVPH-Junior-

catalogi in originele staat 
1951, 55, 56, 6g, 90 K Wijma 
Telefoon 0511-431433 

Zoek te koop postzegels Portug. 
Timor Pv Putten Telefoon 030 
2283265 

Bloks mooi Nederland 2323 en 
2324 M van der Ham Telefoon 
010-8901706 

Na 30 jaar start ik weer met 
verzamelen thema Rode Kruis en 
zoek contact met personen/clubs 
hiervoor H Peter broers Dr 
Abr Kuyperstr 61, 3131 HB, 
Vlaardingen Pcte5943(5)planet nl 

DIVERSEN 

Postzegelkring Latijns Amerika 
www.laca.nl 23,= euro, 2 x 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr Inl 
010-5013334 

Spanje en/of PortugaP 4 x 
pj bijeenkomsten in Utrecht 
metveiling (ook seh r ) Ook 
met-leden mogen bieden 
Kwartaalblad en rondzendingen 
i8,= europJ Inlichtingen 07g-
3611910 of wiuio ksp iberiü nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis bel 070-3860232, 
zie www.sgbri tannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes 

Israel graüs prijslijst en 
verzorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, telefoon 
0113-212762 E-mail ambouuj^ 
zedandnrt nl 

Postzegelboekjes^ Rolzegels'? 
Automaats troken^ Hangblokjes^ 
Mailers ^ De filatelie is in 
beweging' Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (www 
postaumaat nl) m e t o a veilingen 
met zeer gunstige prijzen S I 
Delfos Telefoon 030-2932685 

Grote ruilbeurs Middenholland 
zat 23 sept Van 9 30-16 30 
u inHetAnker,Nieuwmarkt, 
Bodegraven(centrum) 
Semihandelaren en ruiltafels 
aanwezig Wij zoeken nog 
semihandelaren voor munten, 
ansichtk en, postzegels D 
Verwoerd Telefoon 0172-614367 
of06-53260579 

Philatelica West-Brabant 
25 j Jub unieke creatieve 
filatel Vrijmarkt, ca 25 
motiefverzamelingen en 
bijbehorende miniaturen en 
schaalmodellen ' tTurfschip, 
Lange Brugstr 63, Etten-Leur, 
30 sept van 10 00 tot 22 00 u , i 
okt van 10 00 tot 16 00 u Gratis 
entree en parking Info T v d 
Heul Telefoon 076-5016082 

PV Huizen heeft nog tafels te 
huur voor de najaarsbeurs op 18 
november A Klmkert Telefoon 
035-5310865 

U.S.A./Canada verzamelaar^ 
Rondzendingen, veiling, ruilen, 
nieuwtjes H Winterberg 
Telefoon 0251-234256 of UHÜU; 
üsca nl 

Verzamelbeurs in Steenwijk 
van post /munten/ans e d zaal 
DeMeente, Stationsplein i 
tegenover het s taüon zat 23 sep 
Van 10 00 tot 16 00 u , er zijn 
nog tafels te huur G ten Dam 
Telefoon 0547-363000 

Jubileumbeurs za 30 sept 
a s m Pluspunt, Flemingstr 
Zandvoortvan 10 00 tot 16 00 u 
Postz /munten/ansichtk H den 
Duyn Telefoon 023-5712303 of 
023-5378129 

Ruilen! Italië Yv 19+24, Cat 
waarde Br 5500,-pond ruilen 
voor dezelfde waarde in postfris 
vogels/vissen P Eggink 
Telefoon 0229-241579 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i Postzegels 
yv. van der Bijl i) 

tz±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://postzegelen.nl
http://postzegelfouten.nl
http://litalia.nl
http://www.sgbritannia.ni
http://www.laca.nl
http://www.sgbritannia.nl
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Bovenstraat 286-0,3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
email BtBdenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Maandag Is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

NA LANG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT 
OM NIEUW KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE 

LANDEN TE VINDEN, WE HEBBEN BINNEN GEHAD; 
DENEMARKEN lOOgr. 7,50 - FINLAND lOOgr. 10,00 
FAROER lOOgr. NU 52,50 - ENGELAND lOOgr. 10,00 

JAPAN lOOgr. 13,50 - lOOgr. U.S.A. 15,00. 
BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS!!!! 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr.AUSTRALIË grootformaat NU 12,00 

Ikg. MISSIE U.S.A. NU 15,00 
250gr. GRIEKENLAND NU 24,00. 

ER ZIJN WEER VEEL PARTIJEN EN 
NALATENSCHAPPEN BINNEN GEKOMEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9.00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16 60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

yïïL[li»ffi@D3IK] 15)(2)[fi SWUKMPlAyiEËK] 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILOl»" "^BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

PEDÜStOflSïï § [ I ] P B M t @ m ^ (§[I 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LITOUWEN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2005 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

1(2X2)^ 
100 gr 

7,50 
14,00 
19,00 
7,50 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
13,50 
19,00 

]®^ 
250 gr 

18,50 
33,00 
46,00 
17,50 

20,00 

29,50 
22,50 

23,50 
34,00 
29,50 

35,00 
42,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 

22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

WM 
500 gr 

32,50 

32,50 
37,50 

55,00 
42,50 

47,50 
68,00 

82,50 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:BtBdenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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OSTZEGELVEILINGl 

DANKZIJ UW VERTROUWEN, INZENDERS EN KOPERS, 
ORGANISEREN WIJ AL IN 3 EEUWEN 
INTERNATIONAAL GEORIËNTEERDE POSTZEGELVEILINGEN VAN NIVEAU! 

NA ONZE EERSTE VEILING UIT NOVEMBER 1892 VOLGT ALWEER 
VEILING 602 DIEQgfclfiilDEN WORDT OP 11, 12 EN 13 SEPTEMBER 2006 

U BENT WEER VAN HARTE WELKOM IN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

wiiuiiHi.»wa 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 

Lylantse Baan 3 

NL  2908 LG Capelle aan den IJssel sawj 

l ^ "  0 3 F   F  ■.:c:tf*»«3l—»: , 1 

VEILINGINDELING: 
Maandagmiddag 11 september dozen en collecties uit merendeels authentieke nalatenschappen, 
dus met veel avontuur ^ | S ^ 
Maandagavond 11 september buitenland, w.o. Deens Westlndie, Turkije 
Dinsdagmiddag 12 september Nederland en Overzeese Rijksdelen waarbij weer veel 
bijzonderheden, zoals Nederlands beroemdste foutdruk ^ 
Dinsdagavond 12 september Japanse bezetting en Indonesia Interim, waaronder het eerste 
gedeelte van de bekende collectie van wijlen Mr. Tj. de Jong 
Woensdagmiddag 13 september de inmiddels traditionele zitting Postgeschiedenis van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen, waarin opgenomen het eerste gedeelte van de internationaal met groot 
goud bekroonde tentoonstellingscollectie "Hangend Haar" van de heer R. Onstwedder 
Woensdagavond 13 september luchtpost, Zeppelinpost met veel zeldzame stukken en crashmail 

Van Dieten Postzegelveilingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 
WWW.VANDIETEN.COM 

tel 0102845560 fax 0102845565 info@vandieten.nl 

http://WWW.VANDIETEN.COM
mailto:info@vandieten.nl



