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STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ÉCHT OVERBODIG!!! 
NEDERLAND COMPLETE POSTFRISSE JAARGANGEN 

INCLUSIEF KINDBLOKKEN EN INCLUSIEF "LANG 
LOPENDE"SERIES ( BEHALVE 1949 = ZONDER 518/37) 

EN 1969 = ZONDER 939/58) PRIJZEN 25-35% 
VANAF 250 EURO 10% EXTRA KORTING ////ƒ EN 

VANAF 400 EURO 15% KORTING 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

22,60 
212,20 
25,40 
78,00 

240,50 
78,50 

221,00 
80,80 

154,20 
72,80 

207,00 

nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 

6,80 
82,50 
7,60 

23,40 
89,50 
23,50 
78,00 
24,00 
46,00 
21,85 
71,00 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

81,30 
49,90 
56,00 
64,50 
21,50 
47,60 
29,80 
12,60 
56,20 
17,90 
38,70 

nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 
nü 

24,90 
14,95 
16,80 
19,35 
5,40 

11,90 
7,45 
3,15 

14,00 
4,45 
9,65 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 
cw 

27,40 
36,70 
52,40 
40,20 
38,80 
36,90 
36,10 
19,40 

nü 6,85 
nü 9,00 
nü 13,00 
nü 10,00 
nü 9.70 
nü 9,00 
nü 9,00 
nü 4,85 

vanaf 1976 leverbaar tegen ongeveer 
postkantoorprijs, behalve enkele 
moderne vellen van 10 of 20 

ELKE VRIJDAG( NIET OP 22 SEPTEMBER EN 8 DECEMBER) IS ONS KANTOOR 
GEOPEND VANAF 10.00 TOT 18.00 UUR, WIJ SERVEREN GRATIS KOFFIE, 

THEE, FRIS EN TUSSEN DE MIDDAG VERSE BROODJES MET DIVERSE 
SOORTEN BELEG !!! ( ÉN U KUNT BIJ ONS PINNEN & CHIPPEN) 

LET OP: GRATIS NVPH 2007 CATALOGUS BU AANKOPEN 
VANAF 250 EURO UIT ONZE AANBIEDINGEN 

(slechts éénmalig, of 10 euro korting) 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN SEPTEMBER 2006 

6052 NEDERLAND: 379 a/d (duif) in complete rol van 1000 
( DUIZEND) zegels = 100 complete series, voorzien van originele 
banderol met datum stempel 1 feb 1942, SUPERCONDITIE!! 
Cataloguswaarde gebaseerd op losse series Is 1.600,00 ( vorig 
jaar nog 1.300,00, dus hier zit toekomst in) mogelijkerwijs flink 
wat plaatfouten ( no. P 379aP catw 40,00 p/stuk!!) ZEER 
SCHAARS EN EXCLUSIEF Was 595,00 -/-20% = 476,00 
6166 NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES: stockboek met een 
PRACHTCOLLECTIE van vele lOOen VERSCHILLENDE!!! Allen 
alfabetisch gerangschikt, iets voor de specialist !! was 95,00 nü 
/■ 50% = 47,50 
6246 ISRAËL: 2 albums met een pracht collectie FDC's ( EERSTE 
DAG ENVELOPPEN) VANAF 1948 ( NO 1 DUS!!!)tot ca 1989 op 
slechts een handjevol na alles onbeschreven tot 1956 zonder tab 
( zijn zo uitgegeven! !)en vanaf 1956 dus ALLES MET FULL TAB!! 
Totaal ca 520 VERSCHILLENDE, EXTREEM HOGE CATALOGUSWAAR
DE!! En bij STAMPSDNS was 225,00 nü  20% = 180,00 
6251 NEDERLAND: 3 DAVO albums( nw staat nw prijs 60,00) met 
een geheel complete ONBESCHREVEN collectie FDC's ( EERSTE 
DAG ENVELOPPEN) vanaf 1970 ( El 02) tot en met de laatste van 
2001 ( E 447) vanaf 1977 incl. alle a nummers, Totale catalogus
waarde 1.450,00 was 255,00!!!! Nü 10% = 229,50 
6419 OUD SURINAME: postfris zonder plakker! 5x no 45, 5x no. 
75, 5x no. 80, 5 x no. 83, 5 x no. 85, 5x no 86, 5 x no. 88, 5x no.93, 
5 X Luchtpost 27/28 catw ca 500,00 Nü 75,00 SUPER WINST
PAKKER!! 
6582 ISRAËL: 5 LUXE LINDNER TTYPE VOORDRUKALBUMS, 
BLANCO KLEMSTROKEN (NIEUW TYPE) NWPRIJS ? 476,001! Met 

een praktisch complete POSTFRISSE collectie 19531991 incl. 
blokken catw 2000,00 nü 445,00 
6664 NEDERLAND: provincievelletjes( 13 stuks) compleet postfris 
zpl catw 212,50, de collegae vragen tussen de 99 en 149 euro en 
bij STAMPSDNS slechts 79,50 
6718 NEDERLAND: DAVO album, prima staat met een pracht
collectie AUTOMAATBOEKJES tussen no.1 en 81 ruim 100 stuks, 
(ca 5 doubletten) o.a. no. 9eF!! 12Af etc etc ZEER HOGE CAT 
«.NOMINALE WAARDE!! Nü 245,00 
6775 IJSLAND: Lindner luxe Ttype voordrukalbum, blanco 
klemstroken incl. cass, nieuwstaat nw prijs € 148,00 met een 
kleine collectie 18731983 (on)gebruikt en flink veel postfris, leuk 
geheel nü 75,00 (ZIE 7 KL.FOTO'S) 
6783 ZWEDEN: blanco klemband met een PRACHTCOLLECTIE tus
sen 1941 en 1993, zo goed als compleet( dus ook de verschillen
de soorten combi's uit boekjes) tot 1962 ongebruikt en deels 
postfris vanaf 1962 geheel postfris zonder plakker HEEL VEEL 
MATERIAAL!!!! CATW ca 2000,00 !!! SUPERDEAL 375,00 
6790 NED.NW GUINEA: DAVO luxe voordrukbladen met een com
plete GEHEEL POSTFRISSE collectie vanaf no. 1 tot en met 81 f 
port en Untea catw 314,00 nü 69,50 
6802 INDONESIË: 2 x DAVO ( 1 x Cristal 8, 1 x Luxe) voordruk
albums, blanco klemstroken goede staat nw prijs ca 175,00 met 
een geheel postfrisse collectie 19491983(bladen t.e.m. 1998), 
praktisch compleet, in begin missen de "dure"wel aanwezig no. 
35 ( ? 120,00) en ook alle blokken . o.a. voetbal, tevens port, 
iets Riau en I.Barat, Totale cataloguswaarde nü SUPERDEAL: 
330,00 !!!!!! 

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

STAMPS 

GLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirl< N. Sluis 

Tinnegieter 13,1625 AIM HOORN, The Netlierlands  geen winkel. 
Tel: overdag 0655884387 vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: stampsdns@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 

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

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


Reis door de Hanzesteden! 
Uniek themaboel< nr. 18 met prachtige foto's en 
4 postzegelvellen uit de Mooi Nederland-serie met 
Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen (17-20). 

Te koop via Collect Club (050) 586 12 34 
of bestel via htpp://onlinewinkel.tpgpost.nl 1L>TPGP0ST 
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Postfris zonder 
plakker 
1(XX) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
10a(xx) 
11 (xx) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
3C(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
1C4/10XX 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150XX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194xx 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 

2 50 
150 
150 

20 — 
1 6 

4 — 
16 — 
22 — 
35 — 
80 — 

255 — 
35 — 
3 3 
30 — 
52,— 
70 — 
150 

26 50 
1 0 5 

60 — 
5 — 

11 — 
540 — 

5 — 
60 — 

1 7 0 

4 5 
1 7 0 

55 — 
55 — 
9 

145 — 
12 — 
8 8 

170 — 
98 — 
1 8 
98 — 

135 — 
70 — 

475 — 
9 50 

3 2 
2 50 

35 — 
125 — 

5 50 
32 — 
4 8 
3 0 
54 — 
3 6 
1 5 
4 8 
12 50 

150 — 
15 — 

9 — 
8 
7 50 

1 6 
1 8 
24— 

2 — 
44 — 
44 — 

5 — 
2 80 

12 50 
9 50 

175 — 
4 50 
5 — 

1 8 
125 
4 
7 60 

3 6 
2 5 

3 — 
7 50 

£ »URINAME 
N e d e r l a n d s & O n a f h a n k e l i j k 

308XX 35 — 
309/11XX 2 0 

312/15XX 1 2 

317/20XX 5 

321/22XX 2 50 
331/34XX 6 

Fosfor 
331/34XX 1 5 

Kpl jaargangen 
+ blok 
1961 Vm1975xx 
spec pn|S 5 0 

Lp1/7xx 18 — 
Lp8/14xx 
Lp 15/19xx 325 — 
Lp20/22xx 28 — 
Lp 23axx 5 — 
Lp23bxx 5 

Lp24/26xx 2 5 

Lp27/28xx 2 

Lp 29/30XX 4 50 
Lp31xx 5 — 
Lp 32/33XX 1 50 
Lp32/33axx 150 
Lp32/33VEL15

Porto 
33/35XX 1 4 

36/46XX 1 5 5 

47/57XX 8 

Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cal 
1975XX 30 — 
1976XX 18 — 
1977XX 11 — 
1978XX 1 0 

1979XX 9 

1980XX 1 5 

1981XX 18 — 
1982XX 20 — 
1983XX 20 — 
1984XX 20 — 
1985XX 42 — 
1986XX 2 5 

1987XX 3 3 

1988XX 3 6 

1989XX 3 5 

1990XX 33 — 
1991XX 40 — 
1992XX 40 — 
1993XX 6 0 

1994XX 7 5 

1995XX 8 0 

1996XX 8 0 

1997XX 80 — 
1998XX 95 — 
1999XX 66 — 
2000XX 88 — 
Ongebr plakker 
1/3x 3 50 
4x 12 50 
5x 10 50 
6x 2 50 
6Ax 1 5 

6Bx 11 

7x 10 50 
8x 13 50 
9x 22 50 
lOx 52 50 
10Dx 8 0 

lOax 175 — 
11x 22 50 
12x 20 50 
13Bx 21 — 
14x 32 — 
15x 45 50 
16/20X 2 4 

22x 1 

23/28X 6 8 

29x 1 8 

30x 4 0 

30fx 95 — 
31x 3 25 

xx=postfris zonder plakker met gom (xx) 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen te 
geldig voorzover de voorraad strekt Pos 
levering vanaf Euro 150  opdracht Geen 

J.H. ACK 
ROSENDAEL21121 HH LAI 

v a n a f n 

32x 
32ax 
32ao 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/11X 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp 8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

P r i j z e 

8 — 
390 — 
4 2 5 

3 25 
42 50 

2 50 
2 50 

8 8 
22 50 
9 8 
3 0 

1 1 0 

9 8 
1 5 

1 2 5 

6 6 
1 2 5 

7 5 
1 2 4 

11 — 
26 50 
31 — 
45 50 

1 3 5 

1 5 
1 6 
2 3 

2 50 
14 — 
1140 
1 5 
10 — 
9 50 
4 

4 0 
6 40 
4 50 
2 40 
6 25 

1150 
12 — 
1 8 
3 5 
11 — 
5 

8 0 

1195 
25 — 
18 — 
2 0 
1 5 
1 0 
7 50 

1 7 5 

225 — 
2 0 
4 50 

2 0 

1 1 5 

8 
1 8 5 

2 7 5 

9 5 
95 — 
25 50 

130 — 
8 5 
1 1 
8 50 

77 — 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
lOaB 
13B 
15B 
4C 

12 — 
3 0 

4 60 
6 60 

1 6 
1150 
45 — 
1150 

Dostfris zonder plakke 
Jken IS mooi gebruikt 
tgiro 271040 Porto 
jvinkel bezoek gaarnf 

ERMAN^ 
«IDSMEER  Tel. 

e t t o 4 0 % 
sn in 

8C 
9C 
IOC 
lOaC 
lic 
12C 
13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 

Lp 18 

Lp47A 
Lp50A 
Porto 
3111 
7IV 
36/46 
15III 

r zonder 

E u r o 

5 — 
1950 

6 60 
1 6 
2 5 
22 50 
17 50 
3 0 

5 — 
3 2 

6 70 
8 

1 2 
12 50 

1 6 
3 6 
5 
8 80 
7 50 

8 8 
18 70 
9 8 
10 90 
29 50 

9 50 
4 4 

6 50 
8 50 

9 5 
74 — 
3 8 
7 2 
12 50 

1 2 4 

1 7 
27 50 
25 — 
2 0 
14 — 
1 6 
17 50 
2 0 
12 — 
1 4 
12 50 
1 6 

12 — 
11 — 
12 50 

7 50 
7 60 
4 60 
5 50 
4 — 
4 — 

19 75 
35 — 
12 — 
4 50 
6 25 

12 50 
24 — 
23 — 
16 — 
4 — 

190 — 

177 — 
1 5 
14 — 

2 2 5 

2 
2 

5 8 
90 — 
44 — 
54 — 

gom zoals 
Nrs NVPH Aanbod 
3xtra echter franco 
; na telef 

1 
afspraak 

0204823966 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

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

Geopend woensdag t m vri|dag 11 0017 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

Nederlandstalig tijdschrift uit België dat maandelijks verschijnt 
met de nieuwe Belgische en Nederlandse uitgiften. Verder 

vindt u in DE POSTZEGEL interessante artikels over klassieke, 
thematische en actuele onderwerpen. Ook wordt speciaal 

aandacht besteed aan de uitgiften van de overige landen, aan 
de filatelistische manifestaties en driemaal per jaar verschijnt 

een verkoop voor en door abonnees met meer dan 1.000 
kavels en... te veel om op te noemen. 

Voor een GRATIS proefnummer schrijft u vandaag nog naar 
K.V.B.P., Werfplein 6 te B8000 Brugge, telefoon/fax: 

003250337047, email: kvbp.depostzegel@skynet.be 

Het jaarabonnement bedraagt slechts 15 euro. 
Voor advertenties in DE POSTZEGEL; 

Telefoon 0032486527477. Fax 003250337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegeis 
en 
filatelistisclie benodigdiieden. 

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

http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be


Ï-J. » J . i . l \ . 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn '<!§^é' 

Email info®espa veiling nl'Tel 055 3603413'Fax 055 5763149 ^̂ ^̂ '̂ "̂'̂  

De E S PA een doorlopende internet
veiling met veel prachtmateriaal van 
Nederland+Kol Beigie, Israel, Frankrijk, 
Luxemburg, Oostenrijk, Luchtposten en 
topnummers van Zwitserland Kijk al tijd op WWWespa-veiling nl 

IWWW.KIENHORST.CM 

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 ! 

ZO LLECT. ZO LliGT4 

OPEN DAGEN - Vrijdag 15 sep en Zaterdag 16 sep 
GRATIS surprise voor alle klanten! Van 10u - 16u 

Partijen, restanten etc, 
duizenden FDC's los uitzoeken 50 et 

Ruime gratis parkeergelegenheid 
Voor routebeschrijving zie onze site 

www.collect-plus.com 
Neemt u ook eens een kijkje op onze verschillende sites voor 

Enveloppen/brieven partijen losse zegels onze ULTRASALE en SUMMERSALE 
met talloze items voor Euro 2 00 - Euro O 75 per serie _________ 

ü kunt ons verder elke zaterdag bezoeken van 10u 16u 
of op afspraak op de Zuiderparklaan 133 2574 HD in Den Haag 

Tel 070 3925409 Email mbezemer@xs4al! nl 

INKOOP! 
Wij kopen graag 

Speciaalkollekties 

Buitenland 
en 

Nederland 
Ook te koop gevraagd: 

NEDERLAND 
Postfris vóór 1900 

FDC's blanco vóór 1960 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 251 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: 
insulincie@wanadoo.nl 

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

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Wij zoeken voor onze veiling volgend materiaal. 
Klassiek en semi-klassiek, zowel los als op brief, betere losse nummers 

België en buitenland, verzamelingen, samenstellingen, doubletten, stocks en oude ansichtkaarten 

U kunt contact met ons opnemen via tel 00 32 3 232 22 05 voor een concrete afspraak om in te zenden of 
voor nadere inlichtingen U kunt de gratis catalogus van deze 111'"' veiling ontvangen op eenvoudig verzoek 

gencht aan info@vanlooystampauctions com, via telefoon of via onderstaande adresgegevens. 

Lange Koepoortstraat 43 - B-2000 Antwerpen - Tel. 00 32 3 232 22 05 - Fax 00 32 3 225 18 73 
info@vanlooystampauctions.com - www.vanlooystampauctions.com 

Sil 

http://WWW.KIENHORST.CM
http://www.postmunt.nl
http://www.collect-plus.com
mailto:insulincie@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:info@vanlooystampauctions.com
http://www.vanlooystampauctions.com


Geachte Filatelist(e), 

Heeft U al eens een GRATIS PRIJSLIJST 
aangevraagd bij 

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

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

IN DEZE UITGEBREIDE GRATIS PRIJSLIJST 
VAN NEDERLAND EN OVERZEE VINDT U 

VELE AANBIEDINGEN EN KOOPJES. 

U kunt op vier manieren m het bezit komen 
van deze gratis lijst 

• Even een belletje naar 077 - 35 12 698 
Fax 084 - 75 96 330 

• Via e-mail info@postzegelhoes nl 
• of een briefje naar 
'T POSTZEGELHOES 

'Jjj Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree 

(vh Wrjngaardstraat 2 teVenIo) 

GEEN WINKEL BEZOEK NA AFSPRAAK HANS MANS 

MAAND AANBIEDING: 
Postfris Nederland serie 474-489 
cat.waarde: 195,- voor: € 9 0 , -

PS 
De gehele li/st staat ook op internet www postzegelhoes nl 
Via het winkelwagentje-systeem kunt U ook direct Uw 
wensen kenbaar maken 

Arve Collectors bv 
Brieven poststuIdeen covers 

Thema's en posthistorie 

WWW.postzegelstekoop.nl 

cißf 
Winkel P 

www.stores.ebay.nl/arvecollectors 

Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
organiseert sinds 1968 jaarlijks een postzegeltentoonstelling 

38^ "DAG VAN DE POSTZEGEL" 
m Congrescentrum AHOY' te Rotterdam, 
tevens 45*̂  DAG van de AEROFILATELIE 

t.g.v. 70 jaar De Vliegende Hollander 
vrijdag 10 november 2006 van 10 00 tot 18 00 uur 
zaterdag 11 november 2006 van 10 00 tot 17 00 uur 
zondag 12 november 2006 van 10 00 tot 16 00 uur 

Entree € 3 , - jeugd t/m 14 jaar gratis Gratis catalogus 
De handel is ruim vertegenwoordigd. Grote altijd 

prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 
De jaarlijkse 'Dag van de Postzegel' enveloppe (nr38) is nu reeds 
te bestellen voor € 2,25, giro 15 43 700 tnv Dag van de Postzegel, 

Maassluis info tel 010-5911049 of E-mail melgerfScaivyay nl 

m 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

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

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

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

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

telefoontje of (brief)kaartje. 

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

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

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

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

internet- www postzegelhandelzeist.nl 

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

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

Mobiel 00 31 (0)653447302 
e mail geertzen phila@wxs nl 

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

Tel 00 31 (0)348 501582 
Fax 00 31 (0)348 434602 

é4€ Capelse postiegelbeurs 
Zaterdag 23 en zondag 24 september 2006 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis' 
• Eindpunt metro 'de Terp'VCapelle aan den l)ssel 
• Openingstijden beide dagen van 10 00 -17 00 uur 

Voor inlichtingen 
Tel 06 51245528 (Hr AJ Elshoff) 
Internet http //home hccnet nl/g v d koore/ 

IJ JFILATELISTENVERENIGING)* 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De volgende Capelse postzegelbeurs in 2006 
25 en 26 november. 

http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.stores.ebay.nl/arvecollectors
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://postzegelhandelzeist.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Sticliting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 
De officiële mededelingen van de Ne ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
derlandse Bond van FilatelistenVereni ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
gingen NBFV en de NVPH, alsmede de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten Uit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. „ . 
Hoofdredacteur: Nieuw op het postkantoor 
Aad Knikman AIJP 57O 
Klipper 2,1276 BP Huizen. Verzamelgebied België 
Telefoon: 0355254391 577 
Telefax: 0355240926 Verzamelgebied Nederland 
Email: philütelie@tip.nl S78/S7Q 
Website: www.füatüie.ws j iëpösthööra laaygangs ' f sëptémbër2ÓÖ6 
Advertentieverkoop: " : ;■; 580/581/582/583 
Bureau de Troye Postwaardestukken 
Prieelvogelweg5,1349CG Almere 584/585 
Jeanine de Troye Bondspagina's 
Telefoon: 0365384528 586/587 
Telefax: 03653 84 880 Duitse Rembrandtzegel in Nederlands prestigeboekie 
info@bureaudrtroye.nl ° r o j cJïfi/rSn 
Abonnementen en bezorgklachten: Postzegelboeiqes 
Abonnementenland 590/591 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest Maximafilie 
Telefoon: 025131 39 39 cg2 
Telefax: 0251310405 BÖëkënpïa'nk 
Email: viaujujuj.aboland.ni _ „ . 

594 
Adreswijzigingen: Postzegels als identiteitsboodschappers 
Adreswijzigingen geeft u op aan de ••; ;•■, 59°/597/598/599 
secretaris van de vereniging waarvan u Filatelistische evenementen 
lid bent. Individuele abonnees zenden 600/601 
hun adreswijziging aan de administra Washington 2006: 'Stamps and SO much more ' 
tie (zie 'Abonnementen'). 6o2/6o3 
Hoewordikabonnee?' De poepoetans op het eiland van de duizend tempels 
Er zijn twee abonnementsmethoden: •■■ OO4/005/OOO/OO7 
. een collectief abonnement: Gevarieerd programma, veel filatelie: Postex 2000! 

U kunt lid worden van een vereniging 608/609 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 'Die voldoening, dat is gewoon niet te beschrijven!' 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 610/611 
™ ë ^ n S a = S ; ^ ; : iëfo^ëtiëpëgiëa'sva^dëNVPH 
hiervoor kunt u zichm.U.V. België *••. "••■; 012/013 
aanmelden bij Abonnementenland in Vervalsingen herkennen 
Uitgeest (zie 'Abonnementen') voor 614/615 
€22.70 (Nederland), €36.20 (buiten Wij lazen VOOr U 
land, standaard) of €58.(buitenland, _ __ _ ___ 616/617 
priority). Een individueel abonnement NÏèÜwë'Üïtèïftën 
S d t " e 7 S o p 7 m ! n Z S ' ^ ^ •••• • .  ' • 618/619/620/621/622/623/624/625 
jaar (ii nummers). Abonnements TliematlSCIl panorama 
beëindiging: zie 'Opzegging abon O20/627/628 
nement'. Kleine annonces 

630 
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 vi'aarnaar 
het blad moet worden gezonden! 

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

Losse nummers: 
Nummers van de lopende jaargang kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 

Bestuur: 
voorzitter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 
ereuoorzitter; 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
33.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Bilde voorpagina 
Precies honderd jaar geleden voltrok zich 
op Bali een tragedie: een bloedige botsing 
tussen de Westerse kolonisator en een 
trotse, hindoeïstische radja die niet wenste 
te buigen voor eisen van vreemdelingen, die 
bovendien van een lagere kaste waren. Een 
militaire expeditie maakte een einde aan het 
zelfbestuur van de radja, ten koste van vele 
mensenlevens. Peter Storm van Leeuwen 
neemt u mee, een eeuw terug in de tijd. 

AjyKjgrjgry^gjjin^^ 
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ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is OJiciül Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phiiateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 
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Smits Philately 
3551 é x Utrecht 

3170 (i242uur;^|^stellijn)^ 
1620 - info@filatelie.net 
tÄMI>^ONTHEWEB.COM 

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

Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
7115 Australisch Antarctica. Prijs: € 160,00 
Postfrisse collectie Australisch Antarctica in Seven Seas album. Collectie loopt t/m 2001 en is over
compleet. 
7025 Azoren en IVIadeira. Prijs: € 185,00 
Stockboek met een gestempelde voorraad Azoren en Madeira. Leuke koop! 
7060 Bangladesli. Prijs: € 425,00 
Doosje met albumbladen, rondzendboekje en brieven/kaarten van Bangladesh. Heel veel variëtei
ten, zoals kopstaande en dubbele opdrukken. Zeer schaars materiaal, erg leuk! 
7014 België 1945-1967. Prijs: € 200,00 
Postfrisse en gebruikte collectie België 1945-1967 in insteekboek, waarin beter materiaal & veel 
complete series. Ook wat blokken en spoonwegzegels aanwezig. 
7024 Bund 1954-1995. Prijs: € 300,00 
Zeer dik stockboek met postfris Bund 1954-1995. Veelal in blokken van 4 en zeer veel blokken aan
wezig. Cat. waarde 3500 euro. 
7072 Bund. Prijs: € 250,00 
Postfrisse collectie Bund 1960-1984 en oudere series, alle luxe postfris zoals 143-146,150 (5X), 
156-159. In luxe Kabe album. Koopje! 
6973 Canada. Prijs: € 350,00 
Grote doos met 14 (!) Stanley Gibbons albums met een speciaalcollectie Canada met o.a. plaat-
blokken, imprints etc. 
7019 Chili 1853-1924. Prijs: € 160,00 
Kleine klassieke gebruikte collectie met veel Ie emissie met verschillende typen, diverse hogere 
waarden en iets back of the book, op albumbladen 
7057 Curagao/Antillen 1873-2003. Prijs: € 625,00 
Postfrisse/ongebruikte en gebruikte collectie Cura(;ao/Antillen 1873-2003 (!) in twee Lindner al
bums. Vanaf 1950 zo goed als compleet, voornamelijk postfris inclusief blokken. 
7111 Cyprus 1960-1997. Prijs: € 375,00 
Postfrisse collectie Grieks Cyprus 1960-1997 in Leuchtturm album. Collectie is op CEPT series na 
vrijwel compleet en bevat o.a. blok 1 luxe postfris. 
6967 D.D.R. 1950-1989. Prijs: € 225,00 
Dubbele verzameling, zowel **/* als gebruikt verzameld incl. blokken, in 3 dikke insteekboeken, 
zeer hoge cat.w KOOPJE! 
6930 DDR 1949-1970. Prijs: € 250,00 
Collectie DDR 1949-1970, voornamelijk postfris/ongebrulkt in Dave album. Vrijwel compleet, maar 
zonder de blokken. Hoge cat. waarde! 
6923 Denemarken Julenzegels. Prijs: € 400,00 
Twee albums met ca. 140 ansichtkaarten met Julenzegels, waaronder 1906 (2X). Erg leuk, zelden 
gezien. 
7108 Dieren. Prijs: € 175,00 
Davo album met blanco bladen met een collectie Dieren. Postfris, ongebruikt en gebruikt met ook 
beter materiaal waaronder st. Pierre en Papua. 
7093 Dieren. Prijs: € 280,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie dieren in een blanco Davo album. Bevat veel beter 
materiaal, zoals Hongkong 242-243" en 253-254". Hoge cat. waarde! 
7043 Duitse Rijk. Prijs: € 170,00 
Leuke, voornamelijk gestempelde collectie Duitse Rijk met betere zegels In Borek album. Bevat 
o.a. (Michel) 378-384o, 398-401o, 403-406o, 438 (* zonder gom), 459-462o etc. Hoge cat. waardel 
7082 Duitse Rijk. Prijs: € 470,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Rijk in Davo album. Bevat zeer veel materiaal, 
waaronder wat blokken, combinaties, rolzegels in strippen van 11 en tevens wat Zones aanwezig. 
Leuk snuffelkavel. 
7052 Duitsland 1949-1973. Prijs: € 1.300,00 
Zeer mooie ongestempelde vrijwel complete collectie Bund, Berlijn en DDR 1949-1973 met heel 
erg veel top materiaal, waaronder:Bund: 117-120*, 123-138* (70 pf ontbreekt), 139-140*, 141-
142*, 143-146*, etc. Berlijn: 1-20*, 61-63*, 64-67*, 68-70*, blok 1*, alle klokkenseries etc. DDR: 
261-270*, blok 7*, 284-285*, 286-288*, blok 8A*, 8B*, 9A*, 9B* etc. Zeer hoge cat. waarde! 
6928 Duitsland kerstzegels. Prijs: € 250,00 
Uitgebreide postfrisse/ongebruikte collectie Kerstzegels van Duitsland, 1952-1982 in twee dikke 
veilenmappen. Ook variaties zoals ongetand en complete vellen. Motief is voornamelijk bloemen. 
7065 Duitsland poststukken. Prijs: € 150,00 
Klein boekje met ruim 40 poststukken van Duitland, waaronder WO I en WO II. Bevat ook Feldpost 
3 op klein pakketfragment (zegelwaarde al 350 euro). Leuk lot! 
7106 Duitsland zones. Prijs: € 300,00 
Verzameling met zones van Duitsland, Saarland en wat lokaalpost. Leuk lot met ook wat afwijkin
gen. In een Kabe album. 
6958 Egypte brieven. Prijs: € 175,00 
Doos vol met moderne frankeringen jaren 80/90, veel met hoge waarden en/of motief! 
7047 Engeland 1935-1973. Prijs: € 900,00 
Stockboek met een postfrisse stock Engeland 1935-1973 waaronder fosforseries en portseries. 
Bevat o.a. (Yvert) 238**, 256-259**, 279-282** (4X), 367-369A**, 370-371A**, 375-377A**, 378-
380A** (3X) etc. Zeer hoge cat. waardel 
7013 Engeland klassiek. Prijs: € 1.500,00 
Stockboek met voornamelijk klassiek materiaal van Engeland. Bevat veel betere materiaal zoals 
dure plaatnummers, 1 pond Edward (Yvert 121, 525 euro), opdrukserie 1883 (74/75) etc. etc. Ook 
postfris en ongebruikt materiaal aanwezig. Zeer hoge cat. waarde! 
7048 Engeland. Prijs: € 125,00 
Vellenmap met FDC's en postfris materiaal van Engeland in veldelen. 
6924 Engelse gebieden. Prijs: € 100,00 
Stockboek met diverse zegels van de Engelse gebieden. Bevat zowel postfris, ongebruikt als ge
bruikt materiaal. Voornamelijk oudere zegels. 

7088 Engelse koloniën. Prijs: € 260,00 
Stockboek met postfris materiaal van diverse Engelse koloniën, waaronder beginsels van 
Rhodesie en Kanaaleilanden. 
7110 Engelse koloniën. Prijs: € 225,00 
Stockboek met postfris materiaal van diverse Engelse koloniën. Ook zeer modern materaal aanwe
zig-
6957 Ethiopië brieven! Prijs: € 175,00 
Circa 600 echt gelopen grootformaat brieven jaren 80/90, veel hoge frankeringen, zelden aangebo
den! 
7023 Europa CEPT 1956-1982. Prijs: € 3.750,00 
Enorme accumulatie/stock met de goede Portugal, Ierland, Andorra en Cyprus series in rijtjes!! 
Verder alles wat we maar van CEPT hebben w.o. gebruikte stock, Nederland series in grote aantal
len etc. etc. in 10 insteek/voorraad boeken en mappen, in grote verhuisdoos. Enorme wederver
koop waarde 
7073 Falkland Islands. Prijs: € 280,00 
Klein stockboek met een postfrisse collectie Falkland Islands en wat Dependencies en South 
Georgië. Bevat veel motief en veel langlopende series. Cat. waarde ca. 950 euro. 
7083 Finland 1911-2000. Prijs: € 525,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Finland 1911-2000 in Davo album. Periode 1930-2000 is zo goed 
als compleet inclusief blokken. Zeer mooie collectie, hoge cat. waarde! 
7081 Frankrijk boekjes. Prijs: € 320,00 
Safe insteekalbum met een collectie Rode Kruis boekjes 1962-2000, blok 3 gestempeld en wat 
moderne postfrisse blokken. Hoge cat. waarde! 
7056 Frankrijk. Prijs: € 2.200,00 
Gigantische stock Frankrijk ca. 1940-1970 in twee superdikke stockboeken. Voornamelijk postfris 
materiaal. Cat. waarde 22.000 euro. Nu voor slechts 10% Koopje! 
6949 Frans Andorra. Prijs: € 220,00 
Map met veldelen port 7 en 16/17 waaronder millesimes. Cat. waarde Yvert 2700 euro. 
6951 Franse koloniën stempels. Prijs: € 200,00 
Rondzendboekje met veelal buitenlandse afstempelingen op Franse zegels met o.a. 5082 
(Beyrouth), 5089 (Jaffa), 5079 (Alexandrette), 5091 (Lataqui) etc. Ook Paquebot en Journeaux af
stempelingen, totaal ruim 40 zegels, interessant! 
7087 Franse koloniën. Prijs: € 250,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Franse koloniën. 
Voornamelijk oudere series. Hoge cat. waarde! 
7041 Griekenland. Prijs: € 110,00 
Twee dunne stockboeken met voornamelijk Griekenland, waaronder postfris in aantallen. 
6925 Groot Brittannië, Australië, Zuid Afrika. Prijs: € 240,00 
Lot met Groot Brittannië, Australië, Zuid Afrika in drie stockboeken. Bevat o.a. Groot Brittannië met 
veel oud materiaal met plaatnummers. Leuk snuffel-lot! 
7036 Indonesië 1950-1995. Prijs: € 375,00 
Postfrisse collectie Indonesië 1950-1995 in Importe album. Collectie is vrijwel compleet inclusief 
velletjes en boekjes. Hoge cat. waarde! 
6931 Indonesië 1951-1997. Prijs: € 900,00 
Prachtige postfrisse complete collectie incl. de goede blokken jaren 80 en 90, in Victoria album 
7092 Jaar van het kind. Prijs: € 120,00 
Speciaalcollectie Jaar van het kind 1979 in speciaal album. Bevat ca. 140 postfrisse series en blok
ken van de hele wereld. 
6956 Kenia brieven! Prijs: € 200,00 
Prachtlot groter formaat brieven jaren 80/90, veelal hogere frankeringen en heel veel mooie motie
ven, doos vol! 
7096 Korea. Prijs: € 470,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Korea. Zowel Zuid- als Noord Korea 
en redelijk wat zegels van voor de scheiding. Heel veel blokken en voornamelijk postfris materiaal 
met veel motief series. 
7069 Lesotho. Prijs: € 200,00 
Dun stockboek met postfrisse series van Lesotho uit de periode 1966-1992. Veel modern materi-

7091 Luxemburg 1852-1995. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1995 in 2 luxe Leuchtturm albums. 
Hoge cat. waarde! 
6966 Luxemburg 1895-1972. Prijs: € 200,00 
**/*/0 collectie w.o. beter jaren 50 postfris, 1956 Europa CEPT serie *(zr. fraai), In stockboek, hoge 
cat.w. 
6943 Luxemburg 1900-1980. Prijs: € 170,00 
Schoenendoosje met 10 rondzendboekjes Luxemburg 1900-1980 met zeer veel materiaal. Zowel 
postfris, ongebruikt als gebruikt. Hoge cat. waarde! 
6968 Luxemburg 1923. Prijs: € 500,00 
Blok 1A ongebruikt, lOfr groen (zegel postfris), Yvert cat.w. 1400 euro, zeldzaam blok!! (Michel 
cat.w. 2000 euro!), oplage slechts 5100 blokken! 
6981 Nauru 1979-1982. Prijs: € 300,00 
Postfrisse series in complete vellen, in diverse aantallen, w.o. motief, enorme cat.w. en fractie van 
originele postkantoorprijs (mag daar nog geplakt worden!) 
7010 Nederland 1852-1986. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1986 in Davo luxe album. Collectie is zeer aardig gevuld, ook 
voor de oorlog. Totale cat. waarde 3118 euro. 
7012 Nederland 1899-1959. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte collectie Nederland 1899-1959 in Davo luxe album. Redelijk gevuld, ook vooroorlogs 
in mooie kwaliteit. Bevat o.a. Ruyter 1907, opdruk 1923, Toorop 1923, Rode Kruis 1927, 
Olympiade 1928 etc. etc. Totale cat. waarde 2280 euro. 

mailto:info@filatelie.net
http://WWW.FILATEUE.NET


7008 Nederland 1940-1975. Prijs: € 850,00 
Postfrisse collectie Nederland 1940-1975 in Davo luxe album Collectie is zo goed als compleet 
met veel betere series zoals tralies 1940, legioenblokken, Europa 1956, Amphilex vellen 1967 etc 
Bevat tevens wrat gebruikte zegels Cat waarde 3473 euro 
7050 Nederland 1941-1979. Prijs: € 280,00 
Postfrisse/ongebruikte collectie Nederland 1941-1979 in Davo album Vrijwel compleet zonder 
blokken Zeer hoge cat waarde' 
7035 Nederland 1961-1976. Prijs: € 205,00 
Postfnsse en gebruikte (dubbel verzameld) complete collectie Nederland 1961-1976 in luxe Safe 
album Bevat o a Amphilex vellen 1967 postfris 
7006 Nederland 1966-1976. Prijs: € 165,00 
Partij Nederland 1966-1976 postfns op albumbladen Cat waarde 1128 euro Nuvoor15%i 
7004 Nederland handelarenstock. Prijs: € 250,00 
Dik handelarenstockboek met een gebruikte stock Nederland 1852-1996 Geen echte top aanwe
zig, maar wel enorm veel materiaal, waaronder veel klassiek Kwaliteit is helaas gemengd, cat 
waarde is enorm' 
7007 Nederland postfris. Prijs: € 1.200,00 
Partij Nederland postfris in aantallen in twee stockboeken Voornamelijk jaren 40-70, waarin veel 
goedmatenaal, zoals Amphilexvellen 1967 (2X) Totale cat waarde 8173 euro Koopje' 
6962 Nederland uitzoekpartlj. Prijs: € 600,00 
Grote uitzoekpartij, rijp en groen door elkaar met o a deelverzamelingen wo beter matenaal fdc's 
en speciale enveloppen, leuke oude brieven enorme hoeveelheden bundels jaren 60/70, leuk voor 
plaatfouten en variëteiten etc etc Grote doos vol' 
7104 Nederlands Indië. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie in luxe Davo album Bevat zeer veel 
beter materiaal zoals 1 o, 2o 3-16*/o, 21* 37* 97-98*99-128*, 149-159* etc Tevens N Guinea 
compleet incl Untea Zeer mooie collectie hoge cat waarde' 
7033 Nederlands Indië. Prijs: € 185,00 
Collectie Nederlands Indie */o in Davo luxe album Bevat o a mooie nummer 1 ongebruikt met 
gom Tevens Nederlands Nieuw Guinea, vrijwel compleet inclusief Untea en port 
6953 Nederlands Indië. Prijs: € 650,00 
Zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie op Importa albumbladen Bevat oa 1o 2o, Java 
compleet gebruikt Buiten Bezit compleet gebruikt, Bandoeng compleet ongebruikt, 166o etc 
Tevens N Guinea compleet 
6954 Nederlands Indië. Prijs: € 800,00 
Zeer goed gevulde collectie Nederlands Indie op Importa albumbladen Bevat o a 1o 2o, 5*, 37*, 
Java compleet gebruikt Buiten Bezit compleet gebruikt Bandoeng ongebruikt 166* etc etc 
Tevens N Guinea compleet ongebruikt, incl Untea 
7059 Nieuw Zeeland. Prijs: € 260,00 
Grote doos met diverse van Nieuw Zeeland Bevat o a verzamelingen, blokken, FDC's, stockkaart-
jes(wo jaargang 1984) Kinbati Tuvalu jaarboek Australië etc 
6955 Nigeria brieven! Prijs: € 150,00 
Prachtlot groter formaat bneven jaren 80/90 veelal met hogere waarden en veel motieven, zelden 
aangeboden in doos 
7002 Oostenrijk 1850-1934. Prijs: € 250,00 
Redelijk gevulde gestempelde collectie Oostenrijk 1850-1934 in album Nadruk ligt op het klassie
ke deel en tevens zijn er gebieden aanwezig waaronder betere zegels Moet uitvoerig worden uit
gezocht hoge cat waarde' 
6964 Overzee 1870-1971. Prijs: € 200,00 
Leuke goedgevulde ongebruikte/gebruikte collectie van de diverse landen ook betere zegels en 
series aanwezig Indie ook met Bezetting en Intenm, Nw Guinea compleet incl UNTEA etc in 
Davo album 
7049 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 100,00 
Voornamelijk gestempelde collectie Overzeese Gebiedsdelen in Importa album Bevat Nederlands 
Indie N Guinea en Suriname Redelijk gevuld en in een zeer mooie kwaliteit 
7107 Papua Nieuw Guinea. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Papua Nieuw Guinea tot ca 1990 Hoge cat waarde 
6983 Rusland 1960-1980. Prijs: € 225,00 
Postfnsse partij in complete vellen, complete senes & blokken van 4 wo veel betere senes 
Socialisme 1961 in tandingen. Olympische Spelen 1980 etc Cat waarde € 4000,- ++ 
7026 Rusland. Prijs: € 125,00 
Stockboek met postfnsse series van Rusland Voornamelijk jaren 70 en 80 Cat waarde ca 1100 
euro 
7027 San Marino 1950-1985. Prijs: € 265,00 
Postfrisse en gestempelde voorraad San Marino 1950-1985 in stockboek Heel veel zegels, zeer 
hoge cat waarde' 
6959 Saoedi Arable brieven! Prijs: € 250,00 
Prachtlot grootformaat brieven jaren 80/90, veel hoge waarden en goede frankeringen, in doos 
Zelden of nooit aangeboden" 
7097 Schilderijen/kunst. Prijs: € 120,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte motiefcollectie Schilderijen en kunst in twee Davo albums op 
blanco bladen 

7038 Suriname 1873-1975. Prijs: € 460,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Davo al
bum Bevat o a 1-15o 41-57oetc Vanaf 1925 compleet Hoge cat waarde' 
7037 Suriname 1936-1995. Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie Suriname 1936-1995 in Importa album Vanaf 1960 zo goed als compleet, in
clusief velletjes Hoge cat waarde' 
7113 Tristan da Cunha 1965-1991. Prijs: € 200,00 
Postfnsse collectie Tnstan da Cunha 1965-1991 in insteekboek Collectie bevat veel motiefsenes 
en heeft een hoge cat waarde 
6996 U.S.A. 1861-1900. Prijs: € 550,00 
Prachtlot uitsluitend betere gebruikte zegels in meest bovengemiddelde kwaliteit met o a 1861 5c, 
12c, 15c 30c, 1869 6c (zonder gnl, zeldzaam zegel') 15c type II', 1870/1882 t/m 30c, ook 1912 
parcelpost sene 1 et t/m 1 dollar etc Cat w Yvert 3900+ euro' 
6988 U.S.A. pre-cancels. Prijs: € 450,00 
Collectie van circa 4000 zegels (locals en bureau) + 2 catalogi (Noble en PSS) 
7046 Uruguay. Prijs: € 130,00 
Stockboek met postfnsse senes van Uruguay waaronder leuk motief Veel blokken van 4 en veel 
velletjes 
7099 Verenigd Europa. Prijs: € 120,00 
Postfnsse collectie meelopers en bijlopers Verenigd Europa, waaronder ongetande blokken van 
Hongarije In stockboek cat waarde ca 1800 euro 
6965 Verenigde Naties 1950-1991. Prijs: € 225,00 
Nagenoeg complete meest postfnsse collectie van de 3 gebieden incl blokken en velletjes (N Y 
blok 1 mist), in Davo album, hoge cat w 
7064 Wereld doosje. Prijs: € 500,00 
Doosje met twee albums met stockkaartjes Bevat veel postfns Frankrijk, leuk Duitsland en 
Scandinavië Hoge cat waarde' 
7063 Wereld doosje. Prijs: € 500,00 
Doos met stockkaartjes hele wereld Bevat o a leuk Nederland en België Zeer hoge cat waarde' 
6999 Wereld klassiek. Prijs: € 400,00 
Klem stockboekje met klassiek matenaal van de hele wereld Bevat o a goed Portugal, Cape of 
Good Hope Engelse kolomen, Oostenrijk, Italië en gebieden en Duitse Staten Enorme cat waar
de' 
7070 Wereld luchtpost. Prijs: € 235,00 
Twee dikke stockboeken met luchtpostzegels van de hele wereld Voornamelijk gebruikt matenaal 
met doubletten en betere zegels Heel erg veel matenaal' 
7003 Wereld motief. Prijs: € 300,00 
Stockboek gevuld met voornamelijk postfrisse complete motiefseries Bevat veel motief 
Vluchtelingenjaar, antihonger en sport O a betere series van Macao (sport 1962, Michel 422-427 
2X postfns 1966 432-439 postfns) leuk Midden Oosten en Zuid-en Midden Amenka Zeer hoge 
cat waarde' 
6987 Wereld uitzoekdoos. Prijs: € 360,00 
Diversen in 20 stockboeken wo aardig Australië gebruikt in aantallen, Indonesië verzameling, 
Engelse kolomen etc wo natuurlijk ook betere uitgaven aanwezig, in grote verhuisdoos 
7074 Wereld uitzoekpartij. Prijs: € 320,00 
Stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van de hele wereld Bevat veel beter 
postfnsse zegels en betere zegels van IJsland Hoge cat waarde' 
7090 West Europa blokken. Prijs: € 675,00 
Drie dikke stockboeken met postfnsse blokken en velletjes van West Europa Loop t/m 2002 en be
vat zeer veel matenaal waaronder veel nominaal 
7071 Zuid Korea. Prijs: € 320,00 
Stockboek met postfrisse blokken van Zuid Korea, waaronder betere Totale cat waarde ca 1500 
euro 
7029 Zweden 1858-1980. Prijs: € 265,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gestempelde collectie Zweden 1858-1980 in Davo album Bevat 
o a Gustav 1928 (*/o) en veel betere paren Zeer hoge cat waarde' 
7114 Zweden. Prijs: € 480,00 
Gebruikte stempelcollectie Zweden van de nrs 16-38 en dienst 1-8 Heel erg veel prachtige af-
stempelingen In totaal ruim 800 stuks 
6991 Zwitserland 1900-1965. Prijs: € 250,00 
Leuke meest ongebruikte partij met veel complete series in diverse aantallen ook goed pro 
Juventute en Patria aanwezig, verder luchtpost en heel veel keerdrukken, in insteekboek Zeer ho
ge cat w 
7103 Zwitserland 1938-1968. Prijs: € 325,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1938-1968 in twee goed gevulde Safe al
bums Collectie bevat o a veel goede blokken Hoge cat waarde' 
6941 Zwitserland. Prijs: € 140,00 
Album met een restantverzameling en 3 insteekboeken Zwitserland 1854-1988 Veel matenaal zo
wel postfris, ongebruikt als gebruikt 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
^ , , Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
Geboortedatum 
Telefoon ^ j ^ ' ^^^^^ "^'j ^ ^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden met mij op via tel. nr. 
Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 



Postzegelveüing Wiggers de Vries "v 
G.J. Garritsen Heemraadschapslaan 100 telefoon 020 - 6249740 
RegisterTaxateur 1181 VC Amstelveen e-mail gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 191^ veiling wordt gehouden 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 september. 

Met een mooi aanbod van goede losse series en zegels, uitgebreid puntstempels, 
kleinrond- e.a. stempels, post(waarde)stukken met veel beter Nederlands Indië, 

originele landen- (mooi Franse gebieden) en motiefcollecties, 
prentbrief kaarten met veel spoorwegen en een vrijwel cpl. collectie van Noten 

en een zeer uitgebreide en interessante afdeling munten en penningen. 

De gehele catalogus vindt u vanaf 4 september op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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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 
Malta 
Nederland basis 
Nederland velletjes 
Nederland FDC's 
Oostenrijk 
Suriname 
Tsjechië 
Tsjechië kib 
Uno New York 
Uno Geneve 
Uno Wenen 
Ver.Europa 
Vatikaan 
Zwitserland 

2004 

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 

2005 

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 

(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) 

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 

' H O L L A N D S G L O R I E ' 
Camplaan 8 

2103 GW 
Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Tel. 
Fax 

023 5477444 
023 5291605 

Bank 683112619 
Giro 4208936 

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) 

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 

Jaargangen 
SURINAME REP 

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

Zonnebl. 
(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) 

www.Dostzeaemande .com 
BEZOEK ONZE WINKEL IN HEEMSTEDE 

Nederland 
Luchtpost 12/13 

Zeemeeuwen 
15 en 25 GULDEN 
Netjes gestempeld 

Catw € 300,00 

Nu voor 

€150,00 

Oosten r jk 

Portokosten 
altrjd extra 

Prijswijzigingen voorbehouden 

I "Mooi Nederland" 2005 
N Complete set 10 blokjes € 4 9 , 5 0 
^ : (Nijmegen en Nederland apart € 29,50) 

Leuchtturm Insteekboeken 

I Provincievelletjes 
12 stuks Incl. carnets € 99,50 

Postfns of gestempeld 

Wit blad Advies Nu 10 st. 
16BIZ L4/8 S^fSS 5 95 49 00 
24BIZ 14/16 . g  t * ^ 8,75 79 00 
32BIZ 14/24 .gJftgS 13,75 129 00 
64BIZ UI32 MirSÓ 17 95 169 00 

Zwart blad Advies Nu 10 st. 
16BIZ LS4/8 Ê^f lC 7 95 69 00 
24BIZ LS4/16 £J43tr 10,95 99,00 
32BIZ LS4/24 g^25tr 15,95 149 00 
64BIZ LS4/32 SSTÖff 19,95 189 00 

ek LZS4/16KS 32 BIz, glasheldere tu! 
isette Verkrijgbaar in rood of zwart van 30 00 22,50 

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

miehel 
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 

Prijs 
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 

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 

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

50 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
50 

500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
500 
100 
100 

Sr. 
Sr
Sr. 
gr
gr. 
gr. 
gr. 
gr
gr. 
gr. 
gr
gr. 
gr. 
gr. 
gr
gr. 
gr. 
gr. 
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr
gr

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

ZOMERAANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

250 GR. KANAALEILANDEN € 25,
met een enorme variatie en Isle of Man 
2'/2 KG. AUSTRALIË MISSIE € 79,
met 2006uitgaven en véél grootformaat 
250 GR. FRANKRIJK 
GROOTFORMAAT € 25,
zeer nieuw materiaal en dus met veel 
2006uitgaven 
250 GR. JAPAN GROOTFORMAAT € 22,50 
ongelooflijk veel verschillende zegels 
(ook uit bloes) 
DUITSLAND MISSIE 
4V2 KG. € 85, / 9 KG. € 165, 18 KG. € 310,
al jarenlang onze "knaller", behoeft geen 
nadere toelichting 
100 GR. FAR OEREILANDEN 
eigen import en daarom zo goedkoop, 
grote variatie met h.w.'s 
velletje NIJMEGEN uit de serie 
MOOI NEDERLAND 
postfns of gestempeld 

€ 35,

€ 4,50 
lOst. € 42,50 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

Tel. 0243777730 Fax 0243730735 
Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per EMAIL: j .haarlem@wxs.nl 

NADERE INFO ? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend onder rembours of voomitbetaling op gironr 
3752594 of bank 93 28 13 720 Pri)zentncl porio excl rembourswijzigingen voorbehouden Bij aankoop u!t 
de normale pnjsl(js( van minimaal 3 soorlen 5% korling bij aankoop boven € 70  en 10% boven € 180,
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen 
Geen bestelling onder € 35

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

E . « 
Paypal 

5i7 

mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.Dostzeaemande
mailto:j.haarlem@wxs.nl
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"~ 
- F I L A T E L I E DE BOEIER -

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht l̂ waliteit 

^Nederland & OR -ju 
J L Rep. Suriname ^ 

Indonesië 

1 M 
van: 

Zwitserland 
\/raag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

U kunt ons bezoeken op: www.1 ilateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
ZWITSEF 

95-97 
98-100 
101x 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1131 
114-116 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 
246-9 
250-55 

7,20 
7,95 

14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 

109,00 
22,50 
23,00 
7,80 

46,50 
47,50 
88,50 
45,00 

179,00 
30,00 
6,80 

14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 

80,00 
2,25 
2,25 
6,75 

47,00 

NEDERLAN 
135-7 
138-41 
167-70 
172-5 
176-9 
180 

37,00 
27,50 
23,50 
32,50 
16,50 
4,10 

NED. NIEUV 
1-9 
10-18 
19-21 
22-24 
25-29 
30-37 

7,00 
27,50 
22,00 
17,50 
0,80 
5,40 

CURACAO-N 
100 
103 
104-20+c 
135-7 
138-40 
141-52 
153-7 
168-77 
178-81 

3,50 
5,50 

455,00 
127,50 

4,50 
87,00 
16,50 
13,00 

245,00 

ILAND POST 
266-69 4,75 
270-6 55,00 
281-84 4,90 
287-90 4,90 
294-96 4,00 
blok 2 45,00 
306-09 5,10 
321-24 11,10 
326z 17,50 
blok 4 37,00 
328-30V 125,00 
328-30W 110,00 
328-30X 17,50 
335-43 14,25 
359-62 2,50 
377-85 29,50 
387-94 44,00 
blok 6 62,50 
405-07 7,50 
blok 7 52,50 
412-5 2,05 
blok 8 50,00 
blok 9 52,50 
blok 10 42,50 
431-34 3,40 
438 6,50 
439-42 2,25 
blok 11 110,00 
blok 12 95,00 
447-59 260,00 
460-63 8,00 
465-68 2,20 
470 12,50 
471-74 5,10 

FRIS (nrs. vIgs. Michel) 
479 
480-83 
492X-5X 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 

8,00 
5,10 
2,50 

24,00 
35,00 
3,60 

45,00 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 

52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1236-40 
1242-4 
1321-6ya 
1335-9 
1369Klb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1655-7 
1663-6 
1681-4 

3,05 
6,35 
9,90 
8,40 
3,95 
4,20 
5,20 

20,00 
3,40 
2,50 

31,00 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 
2,80 
2,95 

15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 

14,00 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,50 
4,50 
4,20 
4,60 
4,60 

DS-INDIË POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
182-5 17,50 
216 3,25 
217-20 27,50 
221-5 12,00 
226-7 3,00 
228-9 7,80 

230-4 
235-8 
239-40 
241-5 
246-52 
266-71 

11,90 
3,75 
2,70 
9,50 
8,50 
7,50 

290-2 
293-7 
298-03 
304-16 
337-46 
PRT53-65 

10,50 
19,50 
1,90 
7,00 

82,50 
11,00 

\l GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
38-40 1,90 
41-44 1,60 
45-48 1,60 
49-52 1,60 
53 0,50 
54-56 0,40 

57-60 
61-62 
63-66 
67-68 
69-72 
73-74 

1,10 
0,50 
1,20 
0,30 
0,70 
0,20 

75 
76-77 
78-81 
port 1-6 
unt.1-19 
comp!. 

0,15 
0,20 
0,35 
6,00 

27,50 
154,00 

ED. ANTILLEN POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
185-94 49,50 
195 23,70 
200-05 11,00 
206-8 8,20 
209-10 6,00 
218-29 45,00 
230-33 265,00 
234-8 33,50 
239-43 31,50 

245 
246 
248-52 
255-6 
275-90 
298-02 
959-64 
967 
1258-62 

4,50 
3,50 
9,50 
5,00 
8,75 
3,50 
5,70 

13,75 
10,20 

luchtpost 
1-3 
4-16 
41-4 
45-52 
53-68 
69-81 
82-8 

132,50 
31,50 
20,50 
12,00 
18,00 
11,50 

235,00 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot€ 120,-+ €2,-admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbehiouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

Klippe r 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax:0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mall : info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

14-15 oktober 2006 

OW 
^ ^ ^ «evv' 

^ ^ 

VAN 9:30-17:00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde ,,De Berenkuil" en A27 
680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 3,50 

Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 
Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 

Een evenement dat u niet mag missen! 

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 

i 
SHPE Testapparatuur 
g f f l Signoscope 11 en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. IVIet de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat. 

Naast waternnerken, kunt u papieronregel-
matigheden, reparaties, dunne plekken en 
dergelijke ontdekken. 
Signoscope T1 9886 € 172,50 
adapter 11 9887 € 15,-
Signoscope 12 9875 € 77,50 
adapter 12 9876 € 12,50 

PERFOtron/c ^o^oQ^Af^^^^ 

- ^ ' 

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

een absoluut zeker meetresultaat. Voor 
de postzegels zonder één enkel gevaar, 
daar de zegel door het apparaat slechts 
optisch wordt bekeken. 

PERFOfron/c nr. 9 8 5 0 

€ 225,-
SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 010-4143077 fax 010-4149499 

Voor handel portvrij boven € 75,- excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij | 
boven de € 25,-. 

http://www.1
http://ilateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl


!>♦. 
Postzegelhandel K. D€M HGRTOG VJIAMeh 

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

Dan zijn wij u gaarne van dienst! lusp €io, 

23(>233 
A"««tÄosW>^ 
c o m p 
€275 ' 

,\ee\ P° 

p w v a v « * ^ 

Comple te postfrisse serie 
104105 nnet cert i f icaat 

€ 5 7 5 
Idenn serie gestempeld 

€ 1 7 0 

d e nrs. 129, 130 en 131 
ongebru ik t 

€ 295,

Teiegramzegei nr. 7 
ongebru ik t 

met cert i f icaat 
€ 1.250,

Telegramzegel nr. 12 
€ 225,

*««««« 

L « * a * M M « ^ k * M 
Comlete postfrisse serie 

Brandkostzegels met 
cert i f icaat 
€ 1.075,

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen, 
onbeschreven 
j aargangen 

Scherpe prijzen 
v a n a f 3 0 % . 

Jaar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Prijs € 

25,  

9 , ~ 
5 , 

1 1 , 

8 , ~ 
1 5 , 

1 4 , 

1 1 , 

17,— 
1973 + ANR('S) 
1974 + ANRCS) 
1975 + ANR('S) 
1976 + ANRCS) 
1977 + ANRCS) 
1978 + ANR('S) 
1979 + ANRCS) 
1980 + ANRCS) 
1981 +ANRCS) 
1982 + ANR('S) 
1983 + ANRCS) 
1984 + ANR('S) 
1985 + ANR('S) 
1986 + ANR('S) 
1987 + ANR('S) 
1988 + ANR('S) 
1989 + ANR('S) 
1990 + ANRCS) 
1991 +ANR('S) 
1992 + ANR('S) 
1993 +ANR('S) 
1994 + ANR('S) 
1995 + ANR('S) 
1996 + ANR{'S) 
1997 + ANR('S) 
1998 + A NRCS) 
1999 + ANRCS) 
2000 + A NRCS) 
2001 + A NR('S) 
2002 + A NR('S) 
2003 + A NRCS) 
2004 + A NRCS) 
Aile nummer 
ool( ios verier 

44,— 
34 , 
20 , 
18,
7 , 
6 , 
5,— 
5 , 
5 , 
5 , 
8 , 

10,
10,
10,— 
16,
15,
10,
13,
16,
23 , 
25,— 
25, 
30 , 
34 , 
4 0 , 
5 4 , 
50 , 
62,— 
73, 
73,50 
69 , 
6 4 , 

izijn 
jgbaar 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

prijs € 14,— 
1 0 , 

14,— 
1 3 , 

1 4 , 

1 3 , 

1 2 , 

1 3 , 

16 ,~ 
1 8 , 

1 7 , 

2 8 , 

20,50 
29,50 
2 6 , 

2 3 , 

Nr. 16 gebruikt 
€ 6 5 , 

NEDERLAND POSTZEGEL

BOEKJES postfris 

Nr. Prijs e 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9ÊF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
148 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
3844B 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 

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

82,50 
22,50 
22,50 

6,— 
1,50 
3,25 

1 5 , 

2 , 

2 , 

3,50 
6,— 
5,50 

2 8 , 

6,— 
13,50 
3 5 , 

9 , 

8 9 , 

6 9 , 

54,— 
6 8 , 

2 0 , 

1 0 , 

5 , 
3 9 , 

4 8 , 

8 9 , 

6 5 , 

1 8 , 

4 , 

5 , 

6,— 
11,— 
6 , 

7,— 
7,50 

10,— 
3 , 

2,50 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,50 
2,25 
3,— 
2,25 
3 , 

3,50 
2,25 
4,— 
1,60 

Prijs € 
met 

Telblok 

4, 

6,

4 , 

8,

115,

40, 

6,— 
5,— 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9 , 

7,50 
35,— 
10,— 
2 1 , — 
45,— 
1 2 , 

95,— 
67,50 

115,— 

17,50 
13,— 
57,50 
75,— 

195,— 
1 1 5 , 

6, 

1 8 , 

8,— 
9,— 

10,— 
12,50 
4 , 

4,— 
3,— 

per boekje 
per boek|e 
per boekje 

per boekje 

per boekje 
per boekje 
per boekje 

53 t/m 62 2,— per boekje 
63 
64 
65^b6 
67 
68 
69 
70 
71 
72 t/m 74 
7576 
77 
78 
79 
80 
81 

3 , 

3,50 
3 , 

5,— 
3 , 

3,75 
5,— 
5,75 
3 , 

5,— 
3,— 
3,75 
4,75 
3 , 

3,— 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAIVIE postfris 
Complete j aargangen 
vanaf 30%l 

Jaar 

19751976 
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 

Prijs e 

4 5 , 

1 1 , 

9,— 
8,— 

1 5 , 

1 9 , 

2 0 , 

2 0 , 

22,— 
4 0 , 

3 9 , 

3 5 , 

3 9 , 

3 4 , 

3 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

6 0 , 

7 6 , 

8 0 , 

8 0 , 

8 6 , 

9 5 , 

7 0 , 

9 0 , 

9 1 , 

94,— 
9 7 , 

1 3 4 , 

Postzege lboe Icjes 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

9 , 

Bij a a n l ( o o p v a n 
€ 50,  Sur iname 
of meer, ontvangt u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

lïise^ijQji». 

Neder land postfrisse 
serie. Complee t 
nrs. 534537 met 

cert i f icaat € 695,

D.V. 20 en 21 
oktober 

zijn wij aanwezig 
op de 

Postex 
Postzegelshow 
te Apeldoorn. 
v a n 1 0 . 0 0 to t 1 7 . 0 0 

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

Jaar Prijs € Prijs € 
postfris gestempeld 

1975 4,— 
1976 3,— 
1977 II,— 
1978 5,-

1979 10,— 
1980 10,— 
1961 11,— 
1982 20,— 
1983 16,-

1984 23,— 
1985 22,— 
1986 18,— 
1987 21,— 
1988 19,— 
1989 25,— 
1990 25,-

1991 33,-

1992 31,-

1993 26,— 
1994 35,-

1995 29,-

1996 42,-

1997 55,-

1998 76,-

1999 66,-

2000 
2001 

63,-

80,-

3,50 
2,50 
9,-

4,50 
9,50 
10,-

11.— 
16,— 
13,— 
19,-

19,— 
14,-

18,— 
16,-

20,— 
22,— 
30,-

29,-

25,-

32,-

26,— 
38,— 
52,-

60,-

58,— 
62,50 

84,— 
2002 104,-
2003 98,-

NEDERLAND 
plaatfouten postfris 

Nr. Prijs 
€ 

102P 180,

137P110,

199P 36, 

287 P 25, 

292 P 60, 

313P 20, 

316P 20, 

336P 25,~ 
352P 12,50 
376 P 12,~ 
414P1 9,~ 
420 P 9 , 

419P 7,50 
564P 45 , 

567 P 45 , 

697P 20, 

807 P 5 , 

807P1 5 , 

Nr. Prijs 
€ 

334PR1 10,

379 PRl 25 , 

387 PR 20, 

387 PRl 20, 

757 PR 5 , 

759PR1 5 , 

802PR3 7 , 

864PR 22,50 
856 PR 3,50 
876 PR 5 , 

887 PR 12,

1027 PR 10,

1056PR 5,50 
1066PR 5 , 

1084PR 4 , 

1088PR1 9 , 

1092PR1 5 , 

1092PR1 5 , 

85 P Blok van 4 met 
velrand Met certificaot 
van J PH van 
Wilgenburg €1.000,

AANBIEDING 
EERSTE DAG ENVELOPPEN 
NEDERLAND BLANCO 

Nr. E 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 € 
78 € 
78A€ 

€10,50 
€24,— 
€ 5,50 
€12,50 
€ 4,50 
€ 1 2 , 

€ 9 , 

5,— 
5,50 
3,30 
4,50 
2 , 

1,25 
1,25 
4,— 

€ 1 , 

€ 1,75 
1 ,— 
1,25 
1,80 
0,70 
2,25 
0,60 
0,60 
1,— 
1,40 
0,80 
1,40 
0,60 
1,35 
0,80 

84A € 4,50 
4,25 
1,20 
1,45 
0,55 
2 , 

1,— 
1,— 
1,80 
2,45 
1,35 
2,80 
1,50 
2,45 
1,35 
1,35 

100 € 2,80 
101 € 0,90 
102 € 0,90 

Nr. E 

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

0,90 
2,80 
0,90 
1,60 
1,35 
3 , 

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

€32,50 
2,80 
2,80 
0,90 
5 , 

0,90 
0,70 
1,90 

€ 22,50 
2,80 
0,70 
1,40 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 
1,— 

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

De eerste dog enveloppen, 
die hierboven niet vermeld 
staan, hebben wij vrijwel 
allemaal voor u op voor

raad. De enveloppen voor 
nummer 35 hebben wij 
vrijwel alléén beschreven 
of getypt op voorraad. 

Verzamelt U plaatfouten 
op FDC's, vraag 
vrijblijvend Informatie. 

Beste l l ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGV(anen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69 335 

Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.336. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

Kantoor o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00  1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0  1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

EMAIL: postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl Zet fouten v o o r b e h o u d e n . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
POSTZEGELHANDEL WILEM TIEMAN: "AL RUIM 40 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

1) NEDERLAND 2002 provincie-velletjes 1 t/m 12 complete serie postfris 
in presentatie-mapjes cat w € 200 — Nu €75,— 

2) NEDERLAND FDC's E 62 tot en met E 252a luxe onbeschreven comple
te verzameling (manco nr129a)cat w €762,— Nu €100,— 

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

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

tot Z zeer gevaneerd (ruim 28 000 strookjes) € 155,— 
5) NEDERLAND en Overzee tot 1940© charmant, goed gevuld Avro-

albumwi o a 134/135, 346/349 etc , div kw/aliteiten € 1 7 5 , -
6) NEDERLAND FDC's 1964 tot en met 1994 (E62 tot en met E330, manco 

nr 129a) verz onbeschreven (cat w € 1 076,65) Nu €195,— 
7) NEDERLAND 1969/1989 complete postfnsse collectie 1969 -1989 

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

8) NEDERLAND 1999/2004 O gestempelde compl jaarcoll in ong verp 
(catw ca €552 , - ) Nu € 2 2 0 , -

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

10) NEDERLAND 1872/ca 2000 "rijp en groen" fantastische partij vol 
avontuur, incl oud/ouder materiaal, hoge waarden, vele complete 
engest /resp postfr series, onuitgezocht op plaatfouten, stempels etc , 
etc catw ruim€4 000, —, prachtkoop, vnendenprijsje €295,— 

11) NEDERLAND postz.mapjes nrs 1 toten met 255b 100% compleet 
1982 tot en met 2001 272 stuks cat w € 1 391,40 postkantoorprijs € 
504,92 (= f 1 112,70) Spotkoopje, nu slechts € 295, -

12) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ 1/6 1995 tot en met 
juni 2004, complete, luxe coli onbeschreven cat w € 1 053,20 plus 
gratis luxe albums Nu €395,— 

13) NEDERLAND engros-postje postfnsse euro-zegels, voor frankering, 
vanzelfsprekend toeslag NIET geteld (nominaal € 503,50) Nu € 395,— 

14) NEDERLAND ca 1872/2000 grote super-gezellige uitzoekpartij 
ongeplukt "njp en groen" incl veel nuttig en bruikbaar materiaal 
(catw ca € 6 000,-) Nu € 4 5 0 , -

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

16) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 100% compleet € 500, -
17) NEDERLAND aantekenstrookjes: grote partij om uit te zoeken van A 

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

18) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfns in originele verpakking 
100% compleet 1976/2005 plus suppl 1982/1994 (cat w ruim 
€ 1 700, - , zie biz 459 van NVPH-spec cat 2006) Nu € 700 , -

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

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

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

22) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 (xx) ten dele in 
vellen/veldelen nominaal (plakwaardel ruim f 3 000,—(€ 1 361,—) van
zelfsprekend toeslagen NIET geteld Nu €850,— 

23) NEDERLAND 1945/2004© postz verz 100% compleet gestempeld 
plus vele, vele extra's zoals velletjes, boekjes etc , etc (cat w ruim 
€ 3 500,-) € 8 5 0 , -

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

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

(1 toten met81) 100% compleet €1 .200 , -
27) NEDERLAND frankeergeldig: 5000 postzegels, zeer gevarieerd, ten 

dele in velletjes/veldelen van 80 cent (nominaal f 4 000, — (€ 1 815,12) , 
toeslagen vanzelfsprekend NIET geteld Nu €1.250,— 

28) NEDERLAND FDC's El tot en met E30 100% complete verz , eerste 13 
stuks met foto-cert (cat € 5 649,50) Nu €1 .950 , -

29) NEDERLAND 1945 t/m 1980 (xx) postfns-verz in luxe Leuchtturm-
albumincl 518/537, port en Lpl 2/13 (cat w ca € 5 000, —, 810 zegels 
en 19 blokken) Nu € 2 . 0 0 0 , -

30) NEDERLAND roltanding 1925/1933 (xx) luxe complete verz postfris 
zonderpl -manco nr32-(catw € 3 680, - , 100 zegels) €2 .300 , -

31) NEDERLAND automaatboekjes periode 1964/2001 engrospost zeer 
geschikt om voordelige en fraaie frankenngen te maken en studie, abso
luut ONUITGEZOGHT op vananten, foutdrukken, telblokjes etc fnomi-
naa|f 7215,—(€3 274,—) , vanzelfsprekend toeslagen zoals b v opde 
zomerzegels-boekjes penode 1983/1994 NIET geteld, ook goede boek
jes uit de 6 en 9 serie Spotkoopje' Nu € 2.350, — 

32) NEDERLAND grote puntstempel-verzameling € 2.450, -

33) NEDERLAND penode ca 1940/2005 fantastische coli ovenwzg speciale 
verzamelgebieden veelal in luxe albums zoals o a Davo, PTT-kaartjes, 
mamimumkaarten, PTT-mapjes, kinderbedankkaarten, speciale velletjes 
o a Amphilex '67 postfris, FDC's, carnets, boekjes etc , etc , etc uitslui
tend mooie luxe kwaliteits-collecties' Oorspronkelijke aanschaf-waarde 
ruim € 25 000 — Belangrijke, waardevolle koop (totaal in ruim 100 al
bums') nu in een keer in de voordeelaanbieding' Niet te geloven € 2.500,— 

34) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties postfns penode 1978/2003 incl 
suppl Engros/beleggings-post van deze leuke jaarcollecties, in de voor
deelaanbieding (zie NVPH spec -cat Nederland 2006 bIz 459) 
cat w € 8 549,50 Nu € 2.800,-

35) NEDERLAND velletjes van 10 periode 1967/2005 groot aantal luxe 
kostbare Davo-albums met luxe complete postfnsse velletjes incl vele 
betere o a Amphilex'67, verhuis, sesamstraat etc , etc Deze engros
post uitsluitend geteld op nominaal € 3 780, — Niet te geloven, nu alles 
in een keer in de voordeelaanbieding € 3.000, — 

36) NEDERLAND 1852/2005©belangrijkeverz gestempeld w i vele 
topstukken, ook doubletten etc , vele zeldzame zegels zitten er in aan
tallen in, onuitgezocht op tandingen, plaatfouten, stempels etc 
Topobject' €3.500,— 

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

38) NEDERLAND tot 1939 (xx) unieke voorraad postfns zonder plakker incl 
doubletten, de grote topstukken met foto-cert (cat w € 40 488, —) 
Nu € 18.000,-

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

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

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

42) BELGIË ca 1950/1990 unieke verz van uitsluitend zeldzaam en 
ongebruikelijk matenaal incl vele topstukken Belangrijke prachtkoop, 
dit IS een coli waar iedere grote Belgie-verzamelaar zeer gelukkig mee 
IS' € 7 5 0 , -

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

sche avonturen-partij onuitgezocht op foutdrukken en specialiteiten 
incl talloze complete series, blokken etc , etc ENORM hoge cat waarde' 
Nu € 2 0 0 , -

46) DUITSE RIJK 1872/1945 leuke partij om uit te zoeken € 2 2 5 , -
47) DUITSLAND ca 1872/1904 coli/partij om uit te zoeken, incl veel pnma 

matenaal, ook staten, gebieden, talloze complete series, ook postfris, 
hoog genoteerd en zeldzaam materiaal (cat w ruim € 10 000,—) 
Nu € 4 8 0 , -

48) DUITSLAND Bundespost 1949/1960 (xx) Michel-nrs 111 tot en met 
345 postfns-verz 100% compleet (cat w ca € 6 0 0 0 , - ) €2 .800 , -

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

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

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

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

53) FAR-OER vanaf 1975 gigantische partij/collectie, zeer gevarieerd incl 
vele specialiteiten Spotkoopje' €300,— 

54) GEHELE WERELDverzameling periode ca 1870/1955 (Old-timer, div 
kwaliteiten, zonder grote topstukken in 2 albums € 275,— 

55) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verz en partijen, vrij
wel alleen courant en goed verkoopbaar materiaal, geschikt voor postze-
gelhandel, rondzendverkeer, ruil, opzet wereldverzameling/thema-coll 
etc, etc Verk waarde € 4 000, —, cat w hier natuurlijk een veelvoud van 
(vele duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan 
5%) Spotkoopje' € 9 5 0 , -

56) GEHELE WERELD penode ca 1950/2004 coli incl doubletten 1 e dag 
enveloppen etc , veelal onbeschreven incl vele ongebruikelijke landen 
en vele, vele topstukken, een droom van een collectie zeer gevaneerd 
(ruim 8 000 stuks)' Nu € 3.000,-

57) GEHELE WERELD: verz incl doubletten, ook mooi klassiek in ruim 250 
albums, ook vele, vele extra's (ruim 300 000 zegels) € 5.500,— 

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

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

60) INDIA (klassiek & modern) fantastische coli /partij waarin veel zeldzaam 
en ongebruikelijk matenaal, ook ranteiten, poststukken, Indische klein-
staten, curiosa etc , etc Hoogst interessant topobject' € 1.250,— 

61) ITALIË ca 1850/1990 koffer met verz , col i , zakjes, insteekb , dozen incl 
veel waardevol en zeldzaam matenaal, ook talloze complete postfnsse 
series € 900, — 



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

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

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

65) NED.NW.GUINEA 1950/1962 (XX) 100% compl pfr-verz cat w 
€289,30,106 zegels € 1 3 5 , -

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

67) PORTKOL.&GEB.:verz overw ininsteekboeken €300,— 
68) RUSLAND postwaardestukken etc ca 1890/1990 bijzonder interes

sante prachtcollectie incl veel zeldzaam en ongebruikelijk historisch 
materiaal (ca 400 stuks) €500,— 

69) RUSLAND ca 1866/2000 enorme verzameling in 15 insteekboeken 
wi talloze betere en zeldzamere zegels en senes Prachtkoop' €900,— 

70) SAAR 1920/1959 mooie verzameling €300,— 
71) SKANDINAVIE periode ca 1850/2000 coli /partij ten dele in insteek-

albums, zakjes, dozen incl talloze complete postfrisse senes, abonne
menten etc , etc Oorspronkelijke aanbiedingspnjs per onderdeel ruim 
€ 18 000, —, cat w hier natuurlijk een veelvoud van, incl mooi IJsland, 
Aland, DWIndie, Groenland etc , etc Niet te geloven nu alles in een koop 
in de voordeelaanbieding € 2.500, — 

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

incl exclusief en zeldzaam materiaal merendeels postfris (in 12 albums/ 
insteekb etc) Oorspronkelijke aanschafwaarde € 2 800,— Nu alles 
voor een fractie van de aanschafwaarde € 350, — 

74) SURINAME 1873/1960 30-bladiginsteekboek €3 .800 , -
75) TURKIJE ca 1920/1980 zeer bijzondere vrijwel uitsluitend postfns-

verzameling waann veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal o a 
Bienfaissance incl vele van de allergrootste topstukken en vele, vele 
rariteiten €3 .500 , -

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

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

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

frisse complete series, leuke koop voor een vriendenprijsje' € 220,— 
80) VER.EUROPA ca 1956/2004 gigantische, belangrijke, veelzijdige 

coli /partij incl vele postfrisse series ook vellen/veldelen, overal worden 
zeer hoge prijzen gevraagd en betaald, bij ons gaat alles voor 'n kleine 
prijs de deur uit in een koop €2.550,— 

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

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

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

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

banden, nu voor een een fractie van de uitgifte-prijs. € 120,— 
87) DIEREN (thema) WNF de grote verz in 8 banden € 3 2 5 , -

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

ZIJN DOORG/VANS M E I FILATELISTISCH 

88) AANTEKENSTROOKJES Nederland: partij om uit te zoeken, zeer ge-
vaneerd (ruim 15 000 stuks) Nu € 110, — 

89) ANSICHTKAARTEN etc periode ca 1910/2000 zowel oud als modern 
materiaal (incl vooroorlogs) Fantastisch leuke partij voor uitzoeker, we
derverkoper etc incl filmsterren, sporten, popgroepen, talloze motieven 
etc , etc (ca 10 000 kaarten) € 300, -

90) ANSICHTKAARTEN Nederland watertorens: verzameling € 4 2 5 , -
91) ANSICHTKAARTEN etc penode ca 1900/2000 zowel Nederland als 

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

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

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

doeleinden studie, handel/wederverkoop "pleasure and profit", veiling
houder etc (ruim 5 000 kaarten) € 1.300,— 

94) ANSICHTKAARTEN Nederland penode vanaf ca 1900 vrijwel uitslui
tend dorps- en stadsgezichten incl vele, vele topstukken en zeldzaam
heden, ook fotokaarten, spectaculaire stoomtrams etc , vele kleine 
plaatsjes etc (ruim 4 000 kaarten) €2 .500, -

95) ANSICHTKAARTEN Nederland penode hoofdzakelijk ca 1900-1935 
coli topografie, bestaand uit vrijwel uitsluitend zeldzame en ongebruikelij
ke TOPKAARTEN o a veel fotokaarten van kleine plaatsen, kleine en klei
nere plaatsen, straatjes, volkstypen, kermiskaarten, stoomtrams incl zeld
zame stations, incl talloze spectaculaire schoonheden (ruim 1 000 top-
kaarten. vrijwel uitsluitend ongebruikelijke zeldzaamheden') € 5.000,— 

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

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

98) DAMMEN: erg leuke coli van dit gewilde thema o a op prentbnefkaar
ten, ook incl enkele Items thema schaken €270,— 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tastische coli /partij waann vele verrassingen en ongebruikelijke biljet
ten, veelal in pnma kwaliteit Koopje' € 295,— 

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

110) SCHAKEN: leuke coli , zeer gevarieerd o a op oude ansichtkaarten 
etc, etc €155,— 

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

112) SIGARENBANDJES: grote, belangrijke partij "rijp en groen" incl mooi 
klassiek in 2 uitpuilende koffers (vele, vele duizenden stuks) 
Koopje' € 3 9 5 , -

113) SLUITZEGELS, vignetten etc uitgebreide belangrijke verzameling met 
in waarde een zwaartepunt op romantisch klassiek materiaal van een 
grote schoonheid o a veel postzegeltentoonstellingszegels uit de 
penode ca 1910-1939 (uniek topobject, gehele wereld merendeels 
postfris zonder plakker, ruim 3 500 zegels) € 1.550, — 

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

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

116) TAFELTENNIS: leuke thema-coll oa op oude ansichtkaarten €270,— 
117) TELEFOONKAARTEN overw Nederland partij "rijp en groen" waann 

naast veel algemeen materiaal ook veel algemeen materiaal ook vele 
zeldzame en ongebruikelijke stukken en vele aantrekkelijke motieven 
(ruim 2 000 stuks) Spotkoopje' Nu € 250, -

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

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

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 
Postbanknr: 193 598 t.n.v. W. Tieman Amsterdam ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.cotn 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willemtieman@yahoo.cotn


P.W.Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Winiceltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 • zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Banl< 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werkelijke ver
zendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

^w'0^Ér%sa^ ^£\f%CZ.f'^f%ir%'T3f ^ ~7 ê^g::*.tta.tnt I c l f l k f i i r ' 

1 Midden: Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije 44,00 
2 Zuid-West: Andorra, Frankrijk, Monaco, Portugal & Spanje 44,00 
3 Zuid: Italië, San Marino, Vaticaan, Malta, Joegoslavië & opvolgers, Alba
nië 44,00 
4 Zuid-Oost: Bulgarije, Griekenland, Roemenië, Turkije & Cyprus 44,00 
5 Noord: Scandinavië & Baltische Staten 44,00 
6 West: België, Groot-Brittannië, leriand, Luxemburg, Nederiand 44,00 
7 Oost: Oekraïne, Polen, Rusland, Sovjetunie, Wit-Rusland 44,00 
Duitsland 2006/2007 in Icleur 32,80 
Oostenrijk 2006 in kleur 34,00 
Zwitseriand & Liechtenstein 2006 in kleur 34,00 
Overzee deel 8 IVlidden- & Oost-Azië 2006 69,00 

.IU.,S«..»l!i.«.»« BJi5*». lfc .*-»l , | | ;Q|- . 

catalogus Duitsland 2006 in kleur 12,90 ' 
catalogus West-Europa 2006 in kleur 29,90 
catalogus Noord- & Noordwest-Europa 2006 in kleur 29,90 
catalogus Oost-Europa 2006 in kleur 29,90 
Europa 3 leverbare delen & Duitsland 2006 in kleur! 86,00 

SBK Zwitserland & Liecht. 2007, kleur 19,90 

NVPH speciale catalogus Nederland 2 0 0 7 
met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 4 19,80 

Zonnebloem Indonesië & Suriname 
catalogus Indonesië 48e editie 2006 14,90 ' 
catalogus Suriname 25e editie 2006 11,90 

NVPH CD-ROM Nederland/Gebieden 2007 19,80 

Aanbieding NVPH catalogus & CD-ROM 12^90 
NVPH speciale catalogus Nederiand & Gebieden & CD-ROM 2005 12,90 
NVPH speciale catalogus Nederiand & Gebieden 2005 in kleur 9,90 
NVPH CD-ROM Nederiand & Gebieden 2005 5,00 
Mast catalogus Plaatfouten Nederiand 2003 in kleur 9,90 

Yvert-catalogl 2 0 0 6 / 2 0 0 7 
pocketcatalogus Frankrijk 2006, in kleur met gratis lichtloep 11,00' 
catalogus Frankrijk 2007, in kleur 21,50 
catalogus Monaco, Andorra, DOM-TOM, TAAF & CEPT 2007 in kleur21,50 
catalogus West-Europa deel 1 Landen A-E 2006 in kleur 38,00 
catalogus Overzee Landen A-B 2005 31,00 
catalogus Overzee Landen C-D 2006 31,00 
catalogus Overzee Landen D-G 2006 31,00 
Classiques du monde wereldcatalogus 1840-1940 ed. 2005 in kleur 85,00 

Z u m ä t e i n Z w r i t s e r i a n d 2 0 0 7 
catalogus Zwitseriand & Liechtenstein 2007 in kleur 19,50 
catalogus Zwitseriand & Liechtenstein 2007 in kleur spiraalbinding 21,90 

Af'iiK spec. cat. Oostenrijk 2007, kleur 39,90 

EdifitSbanie S 0 0 7 in k leur 
Edifil catalogus Spanje 2007 in kleur 16,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2007 in kleur 32,90 
Edifil speciale catalogus Cuba 1855-1958 editie 2002 in kleur 80,00 
Edifil speciale catalogus Cuba 1959-2005 editie 2005 80,00 

Afinsa spec. cat. Portugal 2007 in kleur 37,90 

SclSïSïinn«3 I t f i i t ö 9 n o 7 i n klées 
speciale catalogus Italië 2007 in kleur 26,90 
speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2007 in kleur 19,90 
speciale cat. Vaticaan, San Marino & Maltese Orde 2007 in kleur 19,90 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2007 in kleur 16,90 
speciale catalogus Oud-ltalië deel zegels 2007 in kleur 96,00 

'' Pergamijnzakjes ^ 
r 

in mm 
45x60 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 
130x200 

per 100 
3,00 
3,20 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
3,90 
5,20 
7,50 

per 1000 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 
60,00 

'̂ BBIHP'' 
Insteekboeken 
Importe 10 stroken per biz. 
Edelweiss 24 (48 witte biz.) 13,30 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 witte biz 
3 stuks 

Climax 24 (48 zwarte biz.) 
3 stuks 
Climax 32 (64 zwarte biz.) 
3 stuks 

32,90 
)16,80 
42,90 

16,80 
39,90 
22,10 
54,90 

Dallay speciale catalogus Frankrijk 2007 in kleur 23,90' 
Dallay speciale cat. voormalige Franse koloniën Europa & Azië 2007 39,90 
Dallay speciale cat. voormalige Franse koloniën Afrika 2006 49,90 
Dallay speciale catalogus Andorra, Monaco & TAAF 2006 in kleur 22,90 
Dallay speciale cat. DOM-TOM (= huidige kolonieën) 2007 in kleur 39,90 

tie spec. cat. Israël 2006 in kleur 105,00 

spec. cat. Groot-Brittannië & Commonwealth 1840-1952, in kleur 
catalogus Concise Groot-Brittannië 2006 in kleur 
speciale catalogus Australië & Gebieden 2005 3e editie in kleur 
speciale catalogus leriand 2006 in kleur 
speciale cat. Bahamas, Bermuda, Caymans, Jamaica 2006 in kleur 
speciale cat. Malawi, Rhodesië, Zambia, Zimbabwe 2005 in kleur 

85,40 
47,40 
37,90 
24,60 
32,20 
28,40 

StonéKam Gl^ilit-Britliiirtnjë'2006 kléir^ 34,S0 

Thematische catalogi 
Domfil Olympische Zomerspelen op zegels 2 delen 2006 in kleur 95,00 
Domfil Olympische Winterspelen op zegels 2002 in kleur 32,00 
Domfil Vlinders op zegels 2002 in kleur 40,00 
Groth supplement WWF op zegels 4/2006 in kleur 14,50 
Groth catalogus WWF 1998 & 4 supplementen t/m 2006 in kleur 29,90 

ailuneiy: 
ca. 180 biz. per editie, jaarabonnement 26 nrs. incl. porti 
3 recente nummers exclusief porto 

75,80 
7,50 

www.collectura.com 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://www.collectura.com


BWiPäl'l'fflBHE'JET 

FNIP Kiitwerpffla 
FNIP 

30 sept./1 Okt. 2006 

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

www.fnip.be 
info@fnip.be 

r, 

zaterdag van lO.OOu tot 18.00u 
zondag van lO.OOu tot 16.00u 
toegangsprijs : € 3,00 

info: 
FNIPvzw-Bordink35-B-2170 Merksem 

tel.: 0032 3 644 37 37 
fax : 0032 3 644 38 38 

Filatelie in samenwerking met FNIP 
biedt u 50% korting op de toegangsprijs 

Met deze bon 50% korting op de toegangsprijs 
op zaterdag 30 sept. of zondag 1 okt. 2006 

naam 
adres 
postnr gemeente 

' % 

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


S^YNHi E 
DE RUYTERIOOK AllKE 
OP NEDERLANDSE ZEGEL 

Het had natuurlijk al
lemaal geheim moeten 
blijven, maar dankzij een 
artikeltje in de Promn
ciaie Zeeuwse Courant (en 
dankzij onze abonnees 
Toon Oomens enjohan 
Wielemaker, die ons van 
het bericht op de hoogte 
stelden) kunnen we alvast 
een tipje oplichten van de 
sluier die over het emis
sieprogramma 2007 van 
TPGPost hangt. 
In de PZC van 28 juli werd 
onder de kop Geknipt als 
Michiel aandacht besteed 
aan de zeventienjarige 
Michiel Adriaansens uit 
Vlissingen, een lookalike 
van de fameuze zeeheld 

Michiel Adriaenszoon de 
Ruyter. Michiel is door 
TPGPost uitverkoren 
om te worden afgebeeld 
op een van de vijf zegels 
die de 400ste geboorte
dag van de succesvolle 
admiraal in 2007 zullen 
herdenken. Behalve 
Michiel zijn er nóg eens 
vier landgenoten die 
gekoppeld worden aan De 
Ruyter: ze wonen net als 
Michiel in een plaats die 
in het leven van de zeeheld 
een belangrijke rol heeft 
gespeeld. Jeen Berting van 
Ontwerpbureau Overburen 
maakt de foto's voor de 
serie. Jeen werd op zijn 
beurt gefotografeerd door 
Ruben Oreel uit Vlissin
gen; hij is de maker van de 
foto hiernaast. 

Het bovenste 'Mooi Nederland'velletje is een normaal exemplaar, met de bekende donkerpaarse achtergrond
kleur. Onder het Rotterdamvelletje dat de heer Cramer aan ons voorlegde (donkerblauuje achtergrond). 

^ KLEURVERSCHIL 
° 'MOOI NEDERLAND' 

^ Zijn er oplageverschillen 
" bij het Rotterdamvelletje 
L^ uit de reeks 'Mooi Ne

'Z derland'?Hetlijkterop. 
!̂  Lezer H.J. Cramer uit Den 
™ Haag legt ons een exem
S plaar voor dat een blauwe 
2 achtergrondkleur heeft, 
^ in plaats van de gewone 

_ _ . paarse kleur. Het velletje 
Hjfl is aan de Keuringscom

missie van de NVPH 
voorgelegd en die heeft 
een certificaat afgegeven 
waarin wordt verklaard 
dat 'het blok echt is, met 

het duidelijk kleurver
schil dat de ondergrond 
donkerblauw is, terwijl 
het origineel als onder
grond donkerpaars heeft.' 

Lezers die in hun collectie 
ook een blauw in plaats 
van een paars velletje heb
ben, wordt verzocht dat 
bij de redactie te melden. 

ESTUND; DUBBELE 
STANDAARD 

Sinds I januari voert 
Estland op zijn zegels 
een 'dubbele standaard'. 
De waarden worden niet 
alleen in kronen vermeld, 
maar ook in euro's. 
De stap is bedoeld als 
voorschot op de officiële 
invoering van de euro in 

Estland. De Estse kroon 
op dit moment ongeveer 
6.5 eurocent waard is. 

4.40 

EESTI 

€ 0.28 

WIJZIGINGEN 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
zijn de volgende wij
zingen in de verenigings
gegevens doorgevoerd; 

Philatelica Leiden 
Nieuwe secretaris; 
Rob L.G. Hogenelst 
Nassaulaan 80 
2382 GP Zoeterwoude 
telefoon 0715895337 
email lioflen877(a)zonnet.nl 

Philatelica Emmen 
Nieuuie secretaris: 
A.K. Bos, Achterkamp 10, 
7761 DRSchoonebeek, 
telefoon 0524531750. 

Als u mutaties in de 
verenigingsadressen wilt 
doorgeven (alleen voor 
aangesloten verenigin
gen) kunt u dat doen op 
dit adres: 
Mevrouw E. Braakensiek 
WillemAlexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

MONSTERACHTIG 
MOOIE EMISSIE 

Postimerkkikeskus (de 
filatelistische dienst van 
Suomen Posti, de Finse 
posterijen) heeft eind juni 
laten weten dat er in mei 
2007, ter gelegenheid van 
het Eurovisiesongfestival 
in Helsinki, een Fins 
miniatuurvelletje met vier 
zegels ter ere van de win
naar van 2006 (LORDI) 
zal worden uitgegeven. 
Eén van de zegels wordt 

ontworpen door Mr. Lordi 
himself: Tomi Putaan
suu. De overige zegels 
en het velletje worden 
ontworpen door Timo 
Berry. Berry (1973) is een 
jonge kunstenaar die ook 
internationaal bekend
heid geniet en die voor 
zijn posterkunst diverse 
internationale prijzen in 
de wacht sleepte. Ook 
op het gebied van het 
ontwerpen van postzegels 
blaast hij inmiddels zijn 
partijtje mee. 
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I speciale catalogus 
POSTZEGELS VAN NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN 
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ënmalig: 
JDeciaal katern 

Grootrondstempels 

.LAUWDRUK NR. 4 
bijgevoegd! 
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müSR^lSk 
I SEPTEMBER 2006: 
WEKEN VAN DE KAART 

TPGPost en de verkopers 
van wenskaarten hebben 
er een jonge traditie van 
gemaakt: van de jaarlijkse 
'Weken van de kaart' 
die het verzenden van 
wenskaarten moeten sti
muleren. Het concept is 

eenvoudig: wie een aantal 
wenskaarten koopt, krijgt 
er een velletje met drie 
postzegels van 39 cent bij 
cadeau. 
De velletjes zijn m die 
zin buitenbeentjes dat ze 
maar beperkt geldig zijn. 
Ook bij het velletje dat 
op I september jl. voor 
het eerst te koop was, is 

dat het geval: de zegels 
mogen maar tot i janu
ari 2007 op poststukken 
worden gebruikt. 
Maar er is nóg een reden 
waarom het velletje van 
dit jaar als bijzonder mag 
worden aangemerkt: het 
feit dat het blokje het laat
ste kunstwerk weergeeft 
dat de wereldberoemde 

Nederlandse kunstenaar 
Karel Appel (1921-2006) 
gemaakt heeft. Op het 
moment dat dit num
mer van Filatelie ter 
perse ging, was nog geen 
uitgebreide informatie 
beschikbaar, maar het 
lijkt erop dat het om 
een krijttekening gaat. 
Heel apart is dat de zegel 

«i» TPGPOST 
Karel Appel (1921-2006) behoort tot de grote schilders van de twintigste eeuw. Zi)n vitale expressionistische werk 
vormt een vervolg op de ontwikkeling waartoe een andere Nederlander, Van Gogh (1853-1890), de aanzet gaf 
De kindertekening was een belangmke inspiratiebron voor de wereld van fantasiewezcns die hij, in felle kleuren, 
onder meer het 'Appelrood', opriep Dat gold ook voor de internationale Cobrabcwcging (1948-1951) waarvan 
hij met ziin Amsterdamse vnenden, de schilders Constant (1920-2005) en Corneille (geb 1922), medeopnchter 

was ïn de tweede helft van de jaren vijttig stortte hi) zich met totale oveigave m de ved, waarmee hi) zich in die 
periode op vnjwel abstracte wijze uitte Tegen 1980 ging hij de mens als onderwerp centraal stellen Hij maakte 
ook dnedimensionale objecten en schreef gedichten Zijn werk bevindt zich in musea over de gehele wereld 
Als zijn laatste werk ontwierp Karel Appel deze postzegel voor TPG Post 

weken, 
van de kaart Aanvang verkoop I september 2006 Artikelnummer 260861 

Deze posaegels ztjn na 31 december 2006 met meer bruikbaar voor frankering llllllllllll||llllll|ll 
71434l'i047083 

geen enkel typografisch 
element bevat: de zegel is 
helemaal getekend. 
Het 'Weken van de kaart'-
velletje is op de gebruike
lijke plaatsen te koop en 
verder bij de CollectClub 
van TPGPost en via de site 
u)U)U).tpflpost.nl. In een ge
selecteerd aantal winkels 
is het velletje bovendien 
gratis verkrijgbaar, bij 
aankoop van een aantal 
wenskaarten. 
Er komt ook een speciaal 
prestigeboekje, gewijd 
aan Karel Appel. 

EMISSIEKALENDER 
OKTOBER 2006 

4 oktober: 
Bedreigde Dieren; velletje 
met twaalf verschillende 
postzegels van 0.39 euro 
(gegomd). 
10 oktober: 
Mooi Nederland: verza-
melvel i; velletje met vijf 
verschillende postzegels 
van 0.39 euro (gegomd); 
Mooi Nederland: verza-
melvel 2; velletje met vijf 
verschillende postzegels 
van 0,39 euro (gegomd). 
16 oktober: 
Naamswijziging TPGPost in 
TNT Post; velletje met tien 
postzegels van 0.39 euro 
(gegomd). 

576 

1 SEPTEMBER 2006: 'MOOI 
(KAMPEN EN ZWOLLE) 

Op I september ver
schenen weer twee 
nieuwe velletjes in de 
reeks 'Mooi Nederland'. 
Net als het geval was met 
de emissie van 4 augustus 
jl. (gewijd aan de plaatsen 
Deventer en Zutphen) 
waren ook ditmaal twee 
Hanzesteden aan de IJssel 
aan de beurt: Kampen en 
Zwolle. Beide velletjes 
bevatten vijf zegels van 
39 cent. 

Tot de gebouwen die op 
het velletje van Kampen 
worden weergegeven, be
horen het Oude Raadhuis, 
de Koornmarktpoort, 
het Nieuwe Raadhuis en 
een representant van de 
Juflcndstil-huizen die in 
de stad te vinden zijn. 
Andere interessante 
details op het Kampen-
velletje te zien zijn, zijn 
een hoorn van het Sint-
Annagilde, een fragment 
van het doek 'Gezicht 
op Kampen' van Berend 
Averkamp en het geld 
waarmee het (veel te dure) 
carillon dat de stad Kam
pen van Zwolle overnam, 
betaald werd (zie ook de 

NEDERUND' 

beschrijving van het vel
letje van Zwolle). 

Belangrijke elementen op 
het velletje van Zwolle zijn 
de Sassenpoort en de ka
rakteristieke 'Peperbus'. 
Van de afgebeelde perso
nages noemen we Johan 
Thorbecke en Gerard 
Terborgh. De opmerke
lijke bijnaam van de Zwol
lenaren, 'blauvwingers', 
wordt verbeeld door een 
aantal blauwe vingeraf
drukken. De Zwollenaren 
kregen hun bijnaam toen 
ze het klokkenspel van 
hun verbrande toren aan 
Kampen verkochten. De 
Kampenaren betaalden de 
aankoopsom in vierduiten 
(stuivers) uit, waarop de 
Zwollenaren blauwe vin
gers kregen van het tellen 
van de geldstukken. 
Net als bij vrijwel alle 
andere velletjes uit de 
reeks geldt ook hier 
dat de blokjes alleen in 
de genoemde plaatsen 
verkrijgbaar zijn, bij de 
CollectClub van TPGPost 
en via wivw.tpgpost nl. 
De geldigheidstermijn 
van de zegels is nog niet 

bepaald. De zegels zijn 
gedrukt bij Joh. Enschedé 
in Haarlem. De oplagen 

zijn voor Kampen en 
Zwolle verschillend: 
van het velletje, gewijd 

aan Kampen werden 
er 125.000 gedrukt; bij 
Zwolle is dat 140.000. 



■ K ^ B ^ M V ^ p H ^ N SAMENSTE: SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN SEPTEMBER 

Op 25 september a.s. 
verschijnen de volgende 
Belgische emissies: 

Hanzesteden Brugge en 
Antwerpen; 
100 jaar Instituut voor 
Tropische Geneesl<unde. 

Hanzesteden 
Het gaat bij deze emissie 
om twee blokken met 
tien nonpriorzegels 
(vijfmaal twee) van 0.70, 
respectievelijk 0.80 euro 
die gewijd zijn aan de 
Belgische Hanzesteden 
Brugge (zegel van 70 
cent) en Antwerpen (80 
cent). 
De zegels zijn ontworpen 
door Jean Libert. 
Afgebeeld zijn het 'Oost
erlingenhuis' in Brugge 
en het 'Oosters huis' te 
Antwerpen. De oorsprong 
van beide namen ligt in 
de term die men voor de 
Duitse hanzekooplieden 
gebruikte: ze werden 
'Oosterlingen' genoemd. 
De naam 'Hanze' zelf 
zou samenhangen met de 
roepnaam 'Hans' (Johan
nes). 
Het Oosterhngenhuis in 
Brugge dateert van 1480 
en werd ontworpen door 
Jan den Poele. 
Het Oosters Huis in Ant
werpen stamt uit 1564 en 
werd gebouwd door Cor
nells Floris. In de nacht 
van 9 op 10 december 
1893 ging het gebouw in 
vlammen op. Het is niet 
meer herbouwd. In 2005 
werd besloten om op de 
plaats van het Oosters 
Huis het zogenoemde 

MASgebouw te plaatsen; 
het tegenwoordige Mu
seum aan de Stroom. 
De Hanzestedenzegels 
zijn gedrukt op 'eerste' 
Goebelpers (rasterdiep
druk aan de rol) bij 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 27.6 bij 40.2mm 
(formaat 3), de perfora
tiemaat ii'/a (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal); de korte zijde 
vertegenwoordigt de 
cilinderomtrek. De perfo
ratie loopt in de zijranden 
geheel door, boven niet 
en in de onderrand met 
één gat. 
Op de onderand, rechts 
op het blok, staat de pro
ductbarcode en in het 
midden van de onderrand 
zien we de paneelnum
mers, die gedrukt zijn in 
de vier processkleuren: 
geel, magenta, cyaan
blauw en zwart. 

IOC jaar Instituut voor 
Tropische Geneeskunde 
Op 25 september ver
schijnt ook een blok met 
tien nonpriorzegels 
(vijfmaal twee) van 0.80 
euro, gewijd aan het 
honderdjarig bestaan 
van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde 
(afgekort ITG). 
De zegels zijn ontworpen 
door het ontwerpbureau 
B2. 
Het Instituut voor Tro
pische Geneeskunde 
werd in 1906 in Brussel 
opgericht als 'School voor 
Tropische Geneeskunde'. 
Het was aanvankelijk 
speciaal bedoeld om zich 
bezig te houden met de 

Detail van een oudeplatte.grond met een afbeelding uon het Oosters Huis 
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gezondheidsproblemen 
in de Vrijstaat Congo 
van koning Leopold II. 
In 1931 verhuisde het 
instituut naar zijn huidige 
locatie aan de Nationale
straat 155 in Antwerpen. 

Aduertentie 
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WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis pnjslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
tittp://pzhronli.filasoft.nl 

P.Z.H RON HERSCHEIT ,,__ .̂ 
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Daar bestond de huisves
ting uit een ArtDeco
gebouw aan de vroegere 
Congo Dokken. De eerste 
steen voor het gebouw 
werd op 7 augustus 1925 
gelegd door de archi
tecten Marcel Spittael en 
Paul Le Bon. 

De zegels zijn gedrukt op 
de 'eerste' Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats 
in Mechelen (raster
diepdruk aan de rol). 
Het zegelformaat 27.6 
bij 40.2 mm (formaat 3); 
de perforatiemaat is ii'/j 

(16 tanden horizontaal, ° 
23 tanden verticaal). De <~ 
korte zijde vertegenwoor ~ 
digt de cilinderomtrek. = 
De perforatie loopt in de * 
zijranden geheel door en 'Z 
boven in geheel niet; in de ^ 
onderrand is met één gat ^ 
doorgeperforeerd. u 
Op de onderand rechts < 
op het blok zien we de ^ 
productbarcode en in het 
midden van de onder \1l 
rand zijn de paneelnum
mers gedrukt in de vier 
processkleuren: geel, 
magenta, cyaanblauw en 
zwart. 
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NIEUWE NEDERLANDSE 
PAKKETZEGELS 

Eind mei 2006 kregen de 
zakelijke balies plotseling 
een voorraad 'nieuwe' 
pakketzegels toege
stuurd, zonder toelich
ting. In Business Nieuws 
van 22 mei jl. was wel 
enige toelichting te vin
den, maar pas in de editie 
van een week later was 
een uitgebreide beschrij
vingvan de toestand per i 
juni 20o6(!) te vinden. 
In het kader van de 
tariefwijzigingen zijn per 
de genoemde datum de 
volgende veranderingen 
bij de pakketzegels door
gevoerd: 
- de gewichtsklassen zijn 
vereenvoudigd: er blijven 
over de klassen i tot 10 
kilo en 10 tot 30 kilo; 
- AVG zonder aanvul
lende diensten vervalt; 

het is niet meer mogelijk 
pakketten die zwaarder 
zijn dan 10 kilo zonder 
aanvullende dienst te 
versturen. 
- het onderscheid tussen 
AVP en AVG wordt niet 
meer gemaakt; de 'basis
zegel' is AVP, de 'zekerze
gels' zijn AVG; 
- door de combinatie met 
'verhoogde aansprakelijk
heid' ('zeker') vervalt een 
aparte zegel. De 'zeker'-
zending is altijd verze
kerd tot 500 euro. 
De basiszegels hebben 
een track&trace-barcode, 
de 'zeker'-zegels niet. 
De laatste worden steeds 
gebruikt samen met 
formulier PS6077, dat 
een eigen track&trace-bar
code heeft. Bij de aparte 
'rembours'-zegel wordt 
een remboursformuher 
gebruikt dat track&trace 
mogelijk maakt. 

BasisPakkeltotlOklIo * 3 S K R 0 0 1 1 3 5 9 7 * 
Gegevens 
geadresseerde 

IL'TPCPOST 

Basis 
Pakketzegel 
tot 10 kilo 
Alle«n voor verzending binnen Nederiand 

J 

*3SKR00113597* 

Tabel A 

artikel
nummer 

205711 
tie! 
205712 
tie! 
225701 
225702 
225703 
225704 
225705 
225706 
226707 
225708 
225709 
205710 
235701 

omschrijving 

Rembours - los 

Verhoogde aansprakelijkheid 

AVP 5 kg-los 
AVP 10 kg - los 
AVG 5 kg - los 
AVG 10 kg - los 
AVG 20 kg - los 
AVG 30 kg - los 
AVG 5 kg - boekje 
AVG 10 kg - boekje 
AVG 20 kg - boekje 
AVG 30 kg-boekje 
AVP 5 kg - boekje 

verkoop
prijs 

6.00 

1.30 

5.50 
7-25 
7-25 
9.50 

11.50 
13.60 
72.50 
47.50 
57-5° 
68.00 
27.50 

T ^ 

product
barcode 

+4482 = Joh. Enschedé produc-

+4499 = Joh. Enschedé produc-

+8435 
+8442 
+8459 
+8466 
+8473 
+8480 
+8497 
+8503 
+8510 
+4475 = NB! Proforms-productie 
+9159 

Tabel B 

artikel
nummer 

265701 
265702 
265703 
265704 
265705 
265706 

omschrijving 

Basis pakketzegel -lo kilo - los 
Basis pakketzegel -lo kilo - boekje 
Zeker pakketzegel -lo kilo - los 
Zeker pakketzegel -lo kilo - boekj 
Zeker pakketzegel -30 kilo - los 
Zeker pakketzegel -30 kilo - boekj 

.MMIiaBlIMKK 

verkoop
prijs 

6.20 
62.00 
7-95 

- 37-75 
11.95 

e 59-75 

product
barcode 

+46857 
+46871 
+46895 
+46918 
+46932 
+46956 

Tot I juni van dit jaar 
waren de verkoopgege
vens zoals weergegeven 
in bijgaande tabel A. 
Al deze zegels konden 
vanaf I juni 2006 niet 
meer verkocht worden. 
Dit plaatste de verzame
laars van pakketzegels 
voor een acuut probleem. 
Immers, de gewone 
postkantoren verkochten 
deze zegels allang niet 
meer. Uitkomst boden 
de spaarzaam aanwezig 
business-bahes en enkele 
servicepunten, althans 
voor zover die niet slechts 
de pakketzegels in hang-
boekjes in de aanbieding 
hadden. 
Sinds I juni van dit jaar 

zijn de verkoopgegevens 
zoals aangegeven in 
bijgaande tabel B. 
De zegels zijn gedrukt in 
meerkleurenoffset op een 
Müller-Martini-pers met 
druk aan de rol; het gaat 
om een pers van druk
kerij Lijnco in Groningen. 
De drukvormen hebben 
rastermaat en de rasters 
staan onder de volgende 
hoeken: magenta 75 
graden, cyaanblauw 15 
en geel o. Bij het zwart 
en okergeel is geen 
sprake van rasters. Het 
donkerblauw is opge
bouwd uit magenta plus 
cyaanblauw, het rood uit 
magenta plus geel. Het 
okergele figuurtje licht 

onder ultraviolet licht op; 
het dient als een beveili
ging tegen kopiëren. 
Bij deze Lijnco-productie 
is het zaak om er op te 
letten of aan het begin 
van de barcode een 
zogenoemd 'mikpunt' 
voorkomt. Overigens is 
nog zo'n 'mikpunt' tot nu 
toe niet gevonden. 
Nieuw is het voorkomen 
van een verticale 'rillijn' 
aan de rechterzijde van de 
zegel; de lijn is zeer zwak 
zichtbaar als de zegel 
onder schuin opvallend 
licht wordt gehouden. 
De basis-pakketzegel 
is inmiddels gevonden 
zonder aangebrachte 
horizontale slitlijnen! 

^ PERSOONLIJKE 
° POSTZEGELS 2 0 0 3 

^ Op 20 mei 2003 ver-
- schenen cijferzegels 
ï van 39 cent in blokken 
'Z van 10, met naast het 
^ 'officiële' zegeldeel een 
S al voorbedrukt label 
i om te laten zien hoe de 
< door de gebruiker zelf 
^ te bestellen zegels er uit 

" r ~ : zouden kunnen zien. Bij 
j 7 x de voorbedrukking ging 

het om afbeeldingen van 
bekende persoonlijkhe
den, zoals de toenmalige 
- en huidige - premier. 
Wie blokken met een 

eigen afbeelding bestelde, 
kreeg zegels terug waarbij 
op het label links van de 
postzegel een afbeelding 
was 'geprint'; daarvoor 
werd een laserprinter ge

bruikt. Het printen zelf 
werd tot eind vorig jaar 
gedaan bij de zegeldruk
kerij van Joh. Enschedé in 
Haarlem, terwijl de voor
bereiding (o.a. het maken 

van de printbestanden) 
geschiedde bij Cendris in 
Leidschendam. 
Sinds kort wordt echter 
alles afgehandeld door 
Cendris, dus ook het 

printen. Levert dat nu 
andere producten op? 
Bij de bovengenoemde 
zegels van 39 cent was 
het opvallend dat de 
afbeelding een nogal 
grof raster vertoonde 
(foto links). In mei 2006 
kreeg ik zegels met labels 
in handen waarbij de 
afbeelding uiterst scherp 
overlcwam. Onder de loep 
is te zien dat de afbeel
ding niet meer uiteen 
valt in grove 45-graden 
rasters, maar in een fijne 
diagonale lijnenstructuur 
(foto rechts). Navraag bij 
de afzender leverde op dat 

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


NIEUWE 'GEEN GEHOOR' 
PEEL AND STICK UBELS 

Er is nieuws te melden 
over de 'Geen gehoor' 
peel and sticklabels: in 
april van dit jaar werden, 
naast de bekende P1261 
formulieren, de zo goed 
als identieke formulieren 
met P60 61  versie 0106 
aangetroffen. 
Al eerder waren naast 
de formulieren van het 
typeP226o(zonderde 
gekleurde stickers, maar 
met stickers die rood 
omkaderd zijn) formulie
ren met nummer P60 60 
(versie 0106) gemeld. Bij
zonder aan deze nieuwe 
formuheren, c.q. deze 
nieuwe stickers is het 
gebruik van het TPGPost
logo met zes balken in de 
'G' (type 4), m plaats van 
de gebruikelijke zeven 
(type 3)! 
Maar ook is nieuw dat 
de tekst van het formu
lier weer geheel 'echt' 
is gedrukt, in plaats 
van geprint. Let ook op 
het 'broederlijk' naast 
elkaar voorkomen van de 
'postbode' en de 'pakket
tenchauffeur'. De meest 
recente P2261 zijn voor de 
postbode, de P6061 voor 
de pakkettenchauffeur? 

Bij de gekleurde 'Geen 
gehoor'stickers is het 
TPGPostlogo meestal 
geheel uitgespaard (dia
positief gedrukt). Waar de 
donkerblauwe kleur over 
de kleur van het volvlak 
gaat, is de mengkleur 
goed te herkennen; zo 
ontstaat er als donker
blauw over rood gaat 
'zwarte' randen. 
Er zijn echter ook stickers 
gevonden waarbij de let
ters 'TPG' geheel zwart 
zijn (of groen, als het gaat 
om donkerblauw over 
geel). Dit kan alleen maar 
als de letters 'TPG' niet 
uitgespaard waren! 

«1» TPG POST 

Geachte mevrouw/heer 

Vandaag 

De zending is afkomstig van 

uit 

Nr 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Het betreft een zending 
n A die niet door de brievenbus kan 
D B waarvoor getekend moet worden 
n C waarvoor uitsluitend door uzelf of een gemachtigde kan worden getekend 
n D waarvoor uitsluitend door uzelf kan worden getekend 

Voor de zending is een bedrag van € ■ verschuldigd wegens 
ongefrankeerd / rembours ƒ overige kosten 
U kunt de zending vanaf eerstvolgende werkdag na 13 oo uur gedurende drie weken 
afhalen op de onder vermelde postvestigmg Voor het afhalen van zendingen geiden 
verschillende (legitimatle)bepalingen Zie ommezijde 

LI Op verzoek van de afzender is de zending retour gestuurd 

Voor informatie over producten en diensten van TPG Post en over de openstellingsttjden 
van de postvestigmg kijk op www tpgpost nl Voor overige vragen kunt u helfen met 
TPC Post Klantenservice telefoon {058) 233 33 33 TPG Post Klantenservice is bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 08 30 tot 17 30 uur 

Met vriendelijke groeten 
uw pakkettenchauffeur 

de zegels begin mei 2006 
besteld waren, na een 
nieuwe reclameactie van 
TPGPost. Deze afbeel
dingen zijn ongetwijfeld 
geprint bij Cendris. 
Wordt bij Cendris steevast 
een nieuwe printme-
thode gebruikt voor de 
zogenoemde 'gepersona-
hseerde zegels'? Of waren 
dit de laatste exemplaren 
waarbij de afbeelding 
naast de echte zegel staat? 
Overigens staan de hier 
bedoelde tien cijferze-
gels van 39 cent in de 
NVPH-catalogus alle 
omschreven als 'meer-

kleurig'. Als we naar de in 
de catalogus opgenomen 
afbeeldingen kijken, dan 
is er bij zeker vier zegels 
met een vies geel kleurtje 
geen verschil te zien, bij 
twee zegels iets paarsigs 
c.q. roodachtigs en bij 
twee zegels een blauwige 
kleur. Als we dan boven
dien ook nog bedenken 
dat de afgebeelde kleuren 
in de catalogus niet nood
zakelijkerwijs overeen 
hoeven te komen met de 
werkelijkheid, dan blijft 
niet anders over dan met 
de handen in het haar te 
zitten... 

KAFTBEDRUKKINGEN 
' 1 0 VOOR NEDERLAND' 

In de vorige editie werd er 
al gewag van gemaakt; het 
hangboekje '10 voor Ne
derland' van 2 januari jl. is 
inmiddels in een nieuwe 
versie (gewijzigde kaft-
bedrukking met reclame 
voor Wishou's) verschenen. 
De nieuwe uitvoering is 
vrijwel overal te koop. 
Wie de oude versie gemist 
heeft: die is nog verkrijg
baar in de verpakking 20 
postzegels + 5 gratis wens
kaarten (barcodenummer 
714341047410) 

Met een abonnement op de JaarwHectie 
Postiegelt heeft u alt jd leuke postiegeli brnnen 
handbereik Of het nu vooreen verjaaritagtkaait 
een brief naar het buitenland of kerstgroet is 
BoveraJten ontvangt u gratis een kleurrijk boekje 
metmteressanteachtergrondinfotniatieovei 
«lie postiegets U hoefl nooit 
voor postiegcbl 
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postzegelmagazine wanJEUCDFILATELIE Nederland (JFN ) 

SIHOORN 
DAG VAN DE )EUCDFILATELIE 2007 

Op 28 april 
2007 wordt in 
Sommelsdijk 
de Dag van de 
Jeugdfilatelie 
gevierd (zie 
ook Postscrip
tum). Omdat 
het thema van 
de tentoonstel
ling "water" is, 
staat dit nummer van 
De Posthoorn bijna 
helemaal in het teken 
van water. We hopen dat 

Redactie: De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon: 029946 38 50 
M.m.v.' Willeketen Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Oomens 
Administratie en adreswijzigingen: Ana Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 018340 39 52 

WATERIGE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 

je een ideetje opdoet 
om een mooie verzame

ling te maken rond dit 
thema. 

DE VIS WERD DUUR BETAALD 

Er is een mooi 
toneelstuk dat onder 
andere gaat over de 
visserij aan het begin 
van de vorige eeuw. 
Het heet Op hoop 
van zegen en werd 
geschreven door 
Herman Heijermans. 
Als het oude vrouwtje 
Kniertje hoort dat 
een vissersschip is 
vergaan in de storm 
zegt ze: "De vis wordt 
duur betaald". In 
1974 werden Heijer
mans en Kniertje 
(een rol van Esther de 
Boervan Rijk) afge
beeld op Nederlandse 
Zomerzegels. 
Tegenwoordig vallen 
er gelukkig slechts 
zelden doden in de 
visserij. Het is een 
veel veiliger beroep 
geworden. Er zijn nu 

EEN LITERTJE MINDER 
In de hete zomer die nu 
achter ons ligt, zochten 
velen verkoeling in het 
water. We lieten het bad 
lekker vollopen en we 
namen eens een extra 
douche. Vreemd genoeg 
hoorde je niet dat we 
zuinig moesten zijn met 
water Blijkbaar is er in 

andere problemen. Er 
kan niet meer zomaar 
gevist worden, want 
er is een kans dat 
sommige vissoorten 
uitsterven. In België 
verscheen een velletje 
dat aandacht besteed 
aan het vissen op de 
Noordzee, je ziet het 
leven boven water, 
met de vissersboot en 

de meeuwen die ook 
iets hopen te vangen, 
en het leven onder 
water. Herken je de 
vissen? Van kabel
jauw, haring en rog 
heb je vast wel eens 
gehoord en misschien 
lust je ze zelfs wel. 

van de hondshaai of 
de pladijs gehoord? 

ons land zoveel water, dat 
we ermee kunnen doen 
wat we willen. Toch is dat 
niet echt zo. Om schoon 
drinkwater te krijgen, 
moeten het water uit 
de grond en de rivieren 
schoongemaakt worden. 
Dat is een ingewikkeld 
en kostbaar proces. 

En je zou het niet altijd 
denken in ons waterrijke 
land: ook bij ons kunnen 
waterbronnen uitdrogen. 
Daarom is het niet zo'n 
gek idee om ook nu nog 
zuinig aan te doen met 
water. Een minuutje kor
ter douchen helpt al. 
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In augustus vonden in 
de Praagse wijk Troja 
(Tsjechië) de wereld
kampioenschappen 
water slalom plaats. 
Met een kano of kajak 
moeten de deelne
mers een wildwater 
parcours afleggen. 
Het is de bedoeling 
dat ze ondertussen 

ook nog allerlei hin
dernissen omzeilen. 
Het is een spectacu
lair gezicht. Het is 
bovendien voor de 
deelnemers nogal 
inspannend. Aan het 
eind van de "rit" is 
met te zien of ze nou 
nat zijn van het zweet 
of het water. 

PRAHA TROJA 2006 

CESKA REPUBÏÏKA 

III 

DREIGEND WATER •••• 
Sinds 2004 weten we al
lemaal wat een tsunami 
is. Aan het eind van dat 
jaar werden grote delen 
van Azië getroffen door 
metershoge vloedgol
ven. Duizenden mensen 
gingen dood, huizen 
werden vernield, mensen 
verloren al hun bezittin
gen. Water brengt niet al
leen maar goede dingen. 
Door een postzegel van 
San Marino worden we 
nog eens aan de tsunami 
van toen herinnerd. Op 
de zegel is zo'n hoge golf 
te zien. Op de achter

grond zijn we ook nog 
een wand met allemaal 
foto's. Die werden in de 
eerste dagen na de ramp 
opgehangen. Familiele
den en vrienden hoopten 
zo informatie te krijgen 
overn hun vermiste 
dierbaren. 

EEN EENDENGEZIN 
De eend mag niet in je 
verzameling over het 
water ontbreken. Estland 
gaf een leuke zegel uit 
waarop een compleet 
eendengezin te zien is: 
vader, moederen kind. 
Waarom zul je je afvra
gen staan deze eenden 
nou op een postzegel ter 
ere van 60 jaar UNICEF? 
UNICEF is het kinder
fonds van de Verenigde 

Naties, een organisatie 
waar de meeste landen 
lid van zijn. Al sinds 
1946 zet UNICEF zich m 
om ervoor te zorgen dat 
kinderen een beter leven 
krijgen. In de afgelopen 
60 jaar zijn veel kinderen 
geholpen, maar er is nog 
steeds een hoop narig
heid. Het eendengezin 
staat symbool voor het 
veilige gezin dat we alle 
kinderen gunnen. 

» ■ ■ » » ■ » ■ ■ ■ » » » i r » » » » » » » 
unicef^<:=i 



Dieren die je niet 
ziet 

Ken je dat? Je 
zwemt in het water 
en ineens voel je 
ets onder je voeten 

bewegen... 
Een beest! Ik weet 
dan niet hoe snel ik 
het water uit moet. 
Maar eenmaal op 
de kant wil ik toch 
weer het water in. 
Dus: wat was dat 
nou wat ik voelde? 
Dit kreeftje op 
deze zegel is een 
Turkse rivierkreeft. 
Hij komt voor in 
Twente of de Ach
terhoek. Al eens 
gevoeld? 

Een otter 

Deze Europese 
otter komt voor in 
Europa en Azië. 
Hij kan heel groot 

worden: wel 140 
centimeter. Dit is 
een interessant 
zoogdier. Het is 
een rover. Hij eet 
vissen en kreeften 
en zoogdieren. Ze 
kunnen vele uren 
zwemmen en ze 
duiken kort onder 
water. De ingang 
van hun hol ligt 
onder water. Ik heb 
er nog nooit een 
gezien, jij wel? 

Een leuke hippo 

Een Afrikaner, dit 
Nijlpaard. In het 
Engels heten ze: 
Hippopotamus. 
Dat wordt afgekort 
met: Hippo. Ze zijn 
loeigevaarlijk, al 
zou je dat niet ver
wachten. Overdag 
liggen ze te rusten 
in het water. Je ziet 
alleen hun ogen 
en hun afgesloten 
neusgaten. Als 
het avond wordt, 
komen ze uit het 
water om te grazen. 
Stoor ze niet, want 
ze vallen direct 
aan. En tegen zo'n 
kolos heb jij niets 
te vertellen. 

loud je van 
kikkers? 

Achter ons huis is 
water. En op een 
goede dag zat er 
één brulkikker. Die 
brult echt, hoor! 
Wat een herrie 's 
nachts! En waar 
er één zit, zitten 
er twee, dat snap 
je. Dus zo héél 
erg dol op kikkers 
ben ik niet. Wat 
je hier ziet is een 
klauwkikker. Al
leen al vanwege de 
afbeelding zou ik 
hem verzamelen. 
Zo mooi! 

Een zeekoe 

De Lamantijn 
wordt wel zeekoe 
genoemd. Deze 
zoogdieren leven 
onder water en ze 
lijken op olifanten. 
Het zijn planten-
eters en ze leven 
van zeegras. Ze 
moeten elke twintig 
minuten boven 
komen om adem te 

halen. Dus slapen 
doen ze tussen 
twee ademhalingen 
door! 

Onze eigen 
zeehond 

Heb je ze wel eens 
zien liggen op een 
zandbank in de 
Waddenzee? Je 
vaart er langs als 
je naar een van de 
eilanden gaat. Ze 
lijken zo onhandig 
met dat logge lijf. 
Maar dat wordt 
even anders als ze 
in zee zwemmen! 
In de dierentuin 
kan je dat goed be
kijken. Dan scheren 
ze langs het glas 
rakelings langs je 
heen. 

Een bloem of een 
dier 

Weet jij het? Dit is 
een zeeanemoon, 

genoemd naar de 
bloem anemoon. 
Hij heeft poliepen 
met tentakels die 
ze gebruiken om 
vis te vangen. Er is 
nog iets leuks over 
de zeeanemoon te 
vertellen. Hij leeft 
in symbiose met 
een kreeft of een 
clownsvisje. Dat 
betekent samenle
ven waar ze allebei 
wat aan hebben. 
Het visje en de 
kreeft verstoppen 
zich in de ane
moon. 
De anemoon 
beschermt ze, en 
krijgt daarvoor eten 
terug. 

Alle eendjes 
zwemmen... 

Dit is een zomer-
taling, een kleine 
soort eend. En ja, 
er bestaan ook 
wintertalingen. Er 
zijn veel zegels met 
eenden te vinden. 
Ideetje voor een 
albumblad, mis
schien? Veel suc
ces! 

(ytxieA«^ v»^*v 
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Filatelie hoefl niet duur te zijn. 
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Eerder dit jaar, begin mei, was er een postzegeltentoonstelling in 
Ede. ik mocht in de jury zitten om een aantal ikader inzendingen te 
beoordelen. Dit riep bij mij een aantal herinneringen op die terug

gingen tot ig86. De Zwolse postzegelclub organiseerde toen de 
tentoonstelling IJsselpost in Hattem. Wim Crouwel, de ontwerper 
van de naar hem genoemde cijferzegels, wilde deze happening 
openen. Ik verzamelde deze zegels toen al zo'n tien jaar en heb mijn 
verzameling in de erehof laten zien. Daarmee stond ik, zonder het 
zelf te weten, mede aan de wieg van wat nu de algemeen bekende 
12 filatelistische elementen zijn. Ik liet dit gewone zegeltje namelijk 
zien zoals het op alle mogelijke manieren gebruikt kon worden, in 
de verzameling zaten natuurlijk ook postwaardestukken en zegels 
uit postzegelboekjes. 

ÏL'TMPOST 
08 02 2005 
5447 PT 1 

Nederland € 0,39 

Fam Groeneveld 
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Olievlek 
Met een groep enthou
siaste mensen van 
Jeugdfilatelie Nederland 
hebben we nagedacht 
en ideeën verzameld. In 
ons honk in Woudenberg 
zijn de "i2 filatelisti
sche (basis)elementen" 
ontstaan. Daarna zijn 
deze als een olievlek over 
bijna de hele wereld ver
spreid. Tijdens de ten
toonstelling in Ede kwam 
ik een aantal zaken tegen 
die met bovenstaand 
verhaal te maken heb
ben. De uitnodiging voor 
de opening kwam op een 
postaal unieke manier bij 
mij in de brievenbus. Hij 
was gefrankeerd met een 
speciale "persoonlijke 
postzegel" van Fila Ede 
20o6 en voorzien van 
een firmaperforatie uit 
het verre verleden. De 
kaart was verder voorzien 
van de rode sorteercode 
van het kantoor van ver
zending en de PRICcode 
van het bezorgkantoor 
(voor PRIC en andere 
codes: zie ook Filatelie nr 
5, 20o6, pp. 366369). 

Digitaal 
Samen met een ander 
jurylid mocht ik de Bert 
Langhorstprijs toeken
nen aan een ikader 
inzending die voor 
het eerst meedeed. 
Bert Langhorst was 
een enorme promotor 
voor het verwerken van 
filatelistische elementen 
in een verzameling. De 
prijs werd gewonnen 
door iemand die de 

meest moderne ikader
verzameling had: "De 
digitale frankering in 
Nederland". Sinds 2001 
is het mogelijk om met 
de eigen PC en printer 
de post te frankeren 
en met TPC ter ver
rekenen en dit alles via 
het betrekkelijk nieuwe 

lenbak. Maar wat gaat er 
later gebeuren? 

Speciaal strookje 
Als er nog tijd over is, 
loop ik altijd even langs 
de aanwezige handela
ren. Er is altijd wel iets 
interessants dat niet veel 
kost. Zo vond ik bijvoor

fwMUiPKi fWJe^ffiJ 

X ledertórD neiferland neóertand I 
TPGproduct Easy 
Stamp. Een dergelijke 
verzameling kost nu nog 
niet veel, het materiaal 
belandt vaak in de prul

beeld een grote envelop 
(29 bij 16 centimeter). 
De afzender was de grif
fier van de Eerste Kamer 
en de geadresseerde de 

toenmalige Commissaris 
van de Koningin in Gel
derland, de heer Geert
sema, die ook lid was 
van de Eerste Kamer. Op 
de envelop zat een ex
pressestrookje dat je niet 
iedere dag ziet. Het werd 
in de jaren zestig van de 
vorige eeuw ingevoerd 
voor de Eerste en Tweede 
Kamer der StatenGe
neraal. De datum van 
afschaffing weet ik helaas 
nog niet. Het is een 
brief zonder postzegels, 
maar met verschillende 
andere filatelistische 
elementen: dienstpost 
(bij deze manier van 
frankeren werd achteraf 

het port verrekend door 
de overheidsinstantie die 
de brief verstuurde met 
de PTT), een speciaal 
expressestrookje met de 
mededeling dat het recht 
is voldaan, maar als er 
op zaterdag geen ge
wone bestelling mogelijk 
is dan dient de brief per 
expresse bezorgd te wor
den. Op de achterzijde 
staat het aankomststem
pel "Dieren, 18.12.83". 
Het postkantoor De 
Steeg was kennelijk op 
zaterdag gesloten. Een 
mooi voorbeeld van 
interessante filatelie, en 
dat bijna voor niets. 

Jan Bakker 

De Griffier 
van de Eerste Kamer 
der StatenQeneraai 
Postbus 20017 
2600 EA Den Haag 

1!37S4fl670S 
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POSTSCRIPTUM 
DOE MEE MET DE DAC VAN DEJEUCDFILATEUE! 
Alle jeugdleden van JFN worden uitgenodigd om mee 
te doen met de tentoonstelling. Dat kan dit jaar in 
3 verschillende groepen: 

1. "Mijn favoriete Post

zegel", 1 blad. Laat je 
favoriete postzegel zien 
op 1 blad. Schrijf erbij 
waarom je de postzegel 
hebt gekozen. 

2. Filamarathon 2007, 612 
bladen. De opdrachten 
vind )e ergens anders op 
deze pagina. 

3. "Wedstrijdklasse", 
minimaal 12 bladen, 
thema Water of eigen 
onderwerp. Hier kun je 
meedoen met de Begin

nersklasse (12 bladen) of 
de Wedstrijdklasse Jeugd 
(12 bladen of meer). 

Je kunt je via je jeugd

leider aanmelden. Je 
aanmelding moet binnen 
zijn op 31 december 
2006 

BELGICA '06 

WERELDKAMPIOENSCHAP 

JEUCDFILATELIE 

i620 NOVEMBER 2006 

BRUSSEL 

FILAMARATHON 2007 
Doe je ook mee met de Filamarathon 2007? 
Je kunt mooie prijzen winnen! Maak 6 of 12 albumbladen aan de hand van de 
volgende opdrachten: 

1. Laat op 1 of 2 bladen 
zien m welke vorm water 
voorkomt, zoals sneeuw, 
ijs, regen of water; 

2. Maak i of 2 bladen 
over vaste en beweegba

re bruggen, veerponten 
en andere manieren om 
water over te steken. Je 
hoeft je niet te beperken 
tot Nederland. Zet er wel 
bij waar het is. 

3. Laat op ■ 
zien wat er allemaal in 
het water leeft, bijvoor

beeld vissen, kwallen, 
dolfijnen, plankton, 
koraal. 

4. Maak 1 of 2 bladen 
over hoe de mensen over 
water varen. Hoe was 
dat vroeger? Hoe is dat 
tegenwoordig? 

5. Laat op 1 of 2 bladen 
zien welke watersporten 
je kent. Sommige men

sen zijn echte waterrat

ten. 
6. Maak 1 of 2 bladen 
over het water in Neder

land, rivieren, kanalen, 
Deltawerken, sluizen en 

hoe de mensen van het 
water leven. 
Op ieder blad laatje 
postzegels en andere 
filatelistische ele

menten zien, zoals 
(frankeer)stempels, post

zegelboekjes en post

waardestukken. Vergeet 
niet om er een (leuke) 
tekst bij te schrijven. 
Vertel iets aanvullends, 
dus niet wat al op een 
postzegel staat. 
Als je klaar bent, doe je 
ELK blad in een apart 
plastic hoesje met 
gaatjes aan de linker

kant om m een ordner 
of multomap te kunnen 
doen. Achter ELK blad 
steek je een extra velletje 
papier met daarop de 
titel van de inzending, 
het volgnummer van de 
inzending (dus van i , 2, 

|3 12), je naam, je ge

iboortedatum, je volledige 
ladres en als je het hebt 
pok je emailadres, en 
ten slotte de naam van je 
;postzegelvereniging. Veel 
fsucces! 

Meer dan 750 jongens en meisjes gingen je voor! 
De postzegelclub van JFN op internet: 

de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

^ K K V ^ 
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fUatelistUckearoei: twt

Jeffrey Croeneveld 

TOESTEMMING 

Het overnemen van artikelen uit De Posthoorn is toegestaan, 

1 PUZZEL 
SEPTEMBER 
2006 9 

Dit IS een puzzel voor 
alle jeugdige leden van De 
Posthoorn Je antwoorden 
moeten voor 15 oi<tober 
2006 binnen zijn bij de 
redactie, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. Hier 
zijn de vragen 

1. Wat IS het thema van de 
Dag van de jeugdfilatelie 
2007' 
2. Hoe heet het digitaal 
frankeren van TPC? 
3. Hoe heet een nijlpaard in 
het Engels^ 
4. Wat IS een zomertalmg? 
5. Wie schreef het toneelstuk 
Op hoop van zegen? 

6. Hoe heet de VN organi

satie die helpt het leven van 
kinderen te verbeteren* 
7. Hoe noemen we een ^ 
metershoge vloedgolf' 

ANTWOORDEN 
PUZZEL 
MAART 

1. Eten en drinken, 
2. 39, 69 en 85 cent, 
3. Verenigde Naties, 
4. Bernhard, 
5. LesMyensde Sion 

(Wallis), 2 
6.1 graad, ^» 
7. Toon. 

Na loting hebben de x 
volgende inzenders een ÏÜ 
prijsje gewonnen ^ 
Sharon Nouwens, ^ 

U J 

Marco Geraerds en Mike 3 
Hultermans. H

Hartelijk gefeliciteerd' ^ 

St3 

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

NEDERLAND 

'Pre Paid Envelop' nu 
met frankeerstrook 
Bij de 'Pre Paid Enve
lop' die ik in het vorige 
nummer van Filatelie 
beschreef, viel op dat 
er in de rechterboven
hoek geen zegelbeeld of 
'Port Betaald'kenmerk 
te vinden was. Blijk
baar heeft TPG Post 
ook ingezien dat dat 
niet handig is. Als u de 
enveloppen nu bij www. 
ebay.nl bestelt, worden 
ze geleverd met een op
geplakte frankeerstrook 
(afbeelding boven). Deze 
frankeerstrook bevat een 
datumloze afdruk van een 
frankeermachinestempel 

(PB 889943) metals waar
deaanduiding 2.25 euro. 
Elke strook heeft aan de 
linkerzijde een uniek zes
cijferig nummer, zoals dat 
bij frankeerstempels van 
dit type gebruikelijk is. 
Over de envelop valt 
nog op te merken dat de 
sluitklep voorzien is van 
een plakstrip met een 
viertalige gebruiksaanwij
zing op de beschermfolie. 
Aan de binnenzijde van de 
sluitklep zijn in blauw
groene inkt de drukdatum 
en tijd plus een volgnum
mer aangebracht (foto 
onder). Correspondent R. 
Timmerman merkt op dat 
dit nummer inzicht kan 
geven in de oplage van dit 
nieuwe postwaardestuk. 

V !L>TPGPOST 

€00225ct 
# PB 889943 
"NEDERLAND 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Op 31 mei 2006 werd een 
briefkaart uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
200jarig bestaan van 
de Barrio de San Jose de 
Flores. 

Australië 
Behalve de envelop ter 
herdenking van de in
voering van de achturige 
werkdag werd op 19 april 
2006 nóg een envelop 
uitgebracht. Deze PSE (Pre 
Stamped Enuelopc) is gewijd 
aan het 150jarig bestaan 
van het parlement van 
de deelstaat Tasmanië. 
In het zegelbeeld (50 c.) 
staat een afbeelding van 
het parlementsgebouw; 
dezelfde afbeelding komt 
terug op de envelop, 
waarop ook afbeeldingen 
staan van enkele beteke
nisvolle details en de tekst 
'150 jaar tweekamerparle
ment en verantwoordelijk 

^ bestuur'. 
o 

<~ Onlangs kreeg ik een 
~ poststuk waarvan ik de 
■= status niet met zeker
^ heid kan vaststellen: een 
'Z vensterenvelop met in 
!̂  de rechterbovenhoek de 
^ aanduiding Postale Paid/ 
S Australia en een afbeelding 
< van het operagebouw in 
= Sydney. Waarschijnlijk 

_  _ gaat het niet om een 
5 8 4 postwaardestuk, maar om 

partijenpost. Wereldwijd 
is er een tendens om de 
'Port betaald'aanduiding 
van dit soort post te ver
fraaien met illustraties. 

Canada 
Het stuntteam van de 
Canadese luchtmacht, de 
Snoiubirds, werd opgericht 
in 1971 en viert dit jaar 
dus zijn 35jarig bestaan. 
Ter gelegenheid daarvan 
zijn op 28 juni 2006 twee 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten uitgebracht. 
De zegelbeelden zonder 
waardeaanduiding van 
deze kaarten zijn ont
leend aan de postzegels 
van 51 cent die op de
zelfde datum verschenen. 
Naast het zegelbeeld staat 
zoals gewoonlijk 'Port Be

taald' in het Frans en het 
Engels. Op de beeldzijde 
ziet men een formatie 
van negen Snowbirds, op 
de ene kaart boven een 
berglandschap, op de 
andere kaart onderstebo
ven vliegend boven een 
landschap met huizen en 
groen. De kaarten kosten 
$ 1.69 per stuk. 

Duitsland 
Van de tweelingpostzegel 
'400 jaar Rembrandt' met 
het portret van Saskia van 
Uylenburgh kan men een 
kleine, gespecialiseerde 

verzameling maken. 
De postzegel verscheen 
in Nederland met een 
waarde van 39 eurocent 
(velletje en prestige
boekje) en in Duitsland 
met een waarde van 70 
eurocent (ook opgeno
men in het Nederlandse 
prestigeboekje, zie elders 
in dit nummer). En dan 
is het zegelbeeld van 70 
eurocent in Duitsland 
ook nog gebruikt op de 
PlusBrtefenvelop '400e 
geboortedag Joachim von 
Sandrart'. Von Sandrart 
(16061688) werd bekend 
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als schilder en graveur 
en als schrijver van het 
eerste werk over de Duitse 
kunstgeschiedenis. Op 
de envelop (verkoopprijs 
0.85 euro) zijn twee van 
zijn werken te zien: een 
zelfportret in krijt en een 
vignet dat hij ontwierp 
voor zijn boek. 

Het WK Voetbal leverde 
een serie van 12 briefkaar
ten op, één voor elk van 
de steden waar wedstrij
den gespeeld werden. 
Deze kaarten hebben 
een zegelbeeld ontleend 

http://ebay.nl


aan de voetbalpostzegel 
45+20 cent Sporthilfe en 
worden per set verkocht 
voor 9 euro. 
Van diezelfde kaarten is 
ook een uitvoering ver
schenen met een genum
merd hologram op de 
adreszijde. Deze kaarten, 
uitgebracht in een oplage 
van 1.500 stuks, werden 
door een Duitse hande
laar voor 150 euro per set 
verkocht. 

De Duitse Mozart-postze-
gel van 55 cent is gebruikt 
als zegelbeeld op een 
PlusBnef-envelop in for
maat DL. 

Estland 
Briefkaart nummer 31 
verscheen op 13 juni 2006 
en schenkt aandacht 
aan de deportaties door 
de Sovjets in juni 1941. 
Zegelbeeld korenbloem, 
illustratie treinwagon. 
Briefkaart nummer 32, 
van 7 juli 2006, wijst 
op het 75-jarig bestaan 
van de Internationale 
Filatelistische Vereniging 
in Esdand. Zegelbeeld 
embleem, illustratie 
postzegels. 

Finland 
Twee nieuwe kaarten in 
de serie ter gelegenheid 
van 150 jaar Finse post
zegels. Kaart nummer 5 
kwam uit op 24 augus
tus 2006 en heeft op de 
beeldzijde een zwart-wit 
opname van een treinwa
gon waarbij twee post-
beambten staan met een 
lading post. Kaart num

mer 6 wordt verwacht 
op 27 oktober 2006 en 
toont een kleurenopname 
van een postbode met 
een moderne postauto. 
Over het zegelbeeld van 
de beide nieuw kaarten 
- ontleend aan oude Fmse 
postzegels - heb ik geen 
details. De verkoopprijs is 
0.85 euro per stuk. 
De complete reeks van 
zes jubileumkaarten 
geeft een mooi beeld van 
de verschillende wijzen 
van postvervoer in de 
afgelopen 150 jaar: paard-
en-wagen, schip, fiets, 
zeppelin, trein en auto. 

Ierland 
In 1942 vond de eerste 
non-stop vlucht plaats 
tussen Foynes (Ierland) 
en New York. Op een 
Ierse briefkaart staan de 
piloot, Charles Blair en 
zijn toestel, de Sikorsky 
VS 44-A, in het zegel
beeld. De briefkaart werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van de opening van 
het Flyinfl Boat Museum 
in Foynes op 3 juli 2006. 
Bij de oprichting van dit 
museum speelde de Irish 
Airmail Society een belang
rijke rol. De briefkaart 
wordt verkocht voor 1.50 
euro per stuk en kan over 
de hele wereld verzonden 
worden. 

Ook nog even dit: in 
februari 2006 verschenen 
twee wenskaarten met 
envelop en drie prent-
briefkaarten voor Saint 
Patrick's Day. Prijs res
pectievelijk 2.50 en 1.50 

euro per stuk. Voor elke 
verkochte kaart schonk 
An Post 25 eurocent aan de 
Irish Hospice Foundation, 

Malta 
Abonnees ontvingen in 
één keer de volgende 
uitgaven: 
Een briefkaart met drie 
zegelbeelden (76,16 en 
II c.) die in 2004 werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van de Olympische 
Spelen in Athene. 
Een briefkaart met twee 
zegelbeelden (51 en 16 c.) 
die uitgegeven werd voor 
de Stampex in 2005; thema 
Europa, voedsel. 
Een briefkaart met twee 
zegelbeelden (51 en 16 c.) 
die uitgegeven werd voor 
Veronajil, gehouden van 
19-21 mei 2006. 

Moldavië 
Twee voorgefrankeerde 
enveloppen uit 2006: de 
eerste herdenkt compo
nist en pedagoog Vasile 
Zagorschi (1926-2003), 
de tweede acteur Con-
stantin Constantinov 
(1915-2003). 

Noorwegen 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten vestig
den deze zomer aandacht 
op het 150-jarig bestaan 
van de Koninklijke 
Garde. De ene kaart toont 
gardisten in het blauwe 
parade-uniform, de 
andere laat gardisten zien 
in gevechtskleding en met 
wapens. De zegelbeelden 
van beide kaarten zijn 
ontleend aan de foto's op 

de beeldzijde. Prijs 20 kr. 
I per stuk. 

De jaarlijkse kaart voor 
het koninklijk paleis heeft 

i dit keer als onderwerp de 
kleine eetzaal, die ook in 
2002 op een briefkaart 
verscheen, maar nu geres
taureerd en heringericht 
is. In het zegelbeeld van 
de kaart staat een foto van 
de voorzijde van het pa
leis. Verkoopprijs 20 kr. 

Oekraïne 
De ramp met de kern
centrale in Tsjernobyl 
wordt herdacht op een 
briefkaart die uitkwam 
op 10 april 2006. Het 
zegelbeeld (70 k.) toont 
een combinatie van een 
zonnebloem en het teken 
voor 'straling'. Links op 
de kaart een afbeelding 
van de kerncentrale en de 
jaartallen 1986-2006. 

Portugal 
Drie nieuwe briefkaarten: 
75 jaar Congregatie der 
Passionisten in Portu
gal. Deze kloosterorde, 
met als officiële naam 
Congregatie van het 

lijden van Jezus Christus 
werd in de achttiende 
eeuw opgericht in Italië. 
Zegelbeeld: portret van 
oprichter Paulus van het 
Kruis; links op de kaart 
staat het embleem van de 
Passionisten (uitgifteda
tum 6 mei 2006). 
250ste geboortedag van 
Abbé Faria, een pionier 
op het gebied van de 
hypnose. Zegelbeeld en 
illustratie: beeld van Faria 

met een patiënte (31 mei 
2006) 
Antonio Rodrigues 
Sampaio (1806-1882), 
journalist en politicus. 
Zegelbeeld (0.30 euro) 
en illustratie: portret met 
op de achtergrond twee 
kranten. 

Slovenië 
Streepje, een gekleurde 
speelgoedbal, is de 
hoofdpersoon uit een 
Sloveens kinderboek. Hij 
staat afgebeeld op een 
voorgefrankeerde envelop 
met waardeaanduiding 'A' 
die uitgegeven werd op 24 
maart 2006. 

Vaticaan 
Het eerder aangekondig
de luchtpostblad voor de 
veertigste verjaardag van 
de USFI, de Unie van de 
Italiaanse Filatelistische 
Pers, is verschenen op 22 
juni 2006. De organisatie 
werd opgericht in 1966 
en verenigt journalisten, 
schrijvers, uitgevers 
en verzamelaars. De 
voornaamste doelen zijn 
uitwisseling van informa
tie en het stimuleren van 
onderzoek. 
Het donkerblauwe 
luchtpostblad heeft een 
zegelbeeld van i.- euro 
met de afbeelding van 
het waardestempel van 
een 'Sardijns paardje', 
dat door sommigen 
beschouwd wordt als 's 
werelds oudste postwaar-
destuk. Op de linkervoor
zijde van het postblad 
staat het embleem van de 
USFI. 
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MULTILATERALE GEMEINSCHAFT VERGADERDE 
IN HET HAUS DER PHIUTELIE IN BONN 
Van 21 tot 23 juni werd 
in het Haus der Philatelie, 
het bureau van de Duitse 
Bond, de jaarlijkse verga
deringvan de Multilaterale 
Gemeinschajt gehouden. 
Aan de vergadering 
werd deelgenomen door 
vertegenwoordigers van 
de Bondsbesturen van de 
vijf aangesloten landen 
Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Liechten
stein en Nederland. Naast 
de vergadering van de 
Multilaterale Gemeinschajt 
werd ook gesproken met 
vertegenwoordigers van 
de nationale postadmini
straties van de desbetref
fende landen. Van de 
NBFV waren de voorzit
ter, de heer T.J. Koek, 
en de heer P. Daverschot 
aanwezig; TPGPost werd 
vertegenwoordigd door 
de heer A. Jochems. In 
totaal waren zeventien 
personen aanwezig. 
Doel van deze bespre
kingen is het behartigen 
van de belangen van de 
verzamelaars door het 
vinden van oplossingen 
voor gezamenlijke pro
blemen en het vaststellen 
van gemeenschappelijke 
wegen. Tijdens de ver
gaderingen werden weer 
veel ervaringen en ideeën 
uitgewisseld en alle aan
wezigen waren het er over 
eens dat de verzamelaars 
gebaat zijn bij een goede 
samenwerking tussen de 
Bond en de post, al zul
len er wel tegengestelde 
belangen blijven. 

Werving van leden 
In alle landen ervaart men 
een teruggang in het aan
tal georganiseerde verza
melaars. Daarom moet 
meer aandacht worden 
besteed aan de werving 
van nieuwe leden. In alle 
landen wordt weliswaar 
veel geld besteed aan de 
werving van jeugdleden, 
maar dat heeft weinig 
resultaat. Het bijsluiten 
van postzegels bij een 
postzegeltijdschrift met 
een oplage van 180.000 
exemplaren in Duitsland 
leverde slechts 200 reac
ties op. Bij de werving van 
nieuwe leden dient men 
zich niet alleen te richten 
op de jeugd, maar ook op 
ouderen van 40 jaar en 
daarboven, die wellicht 
op jonge leeftijd postze

gels hebben verzameld. 
Verenigingsbestuurders 
moeten meer actief 
worden en nieuwe leden 
zo veel mogelijk de kans 
geven om hun verzame
lingen te tonen. Overi
gens blijkt in Nederland 
de Internetsite Stampkids 
met ca. 700 leden een 
groot succes. Opgemerkt 
werd dat de benadering 
van de jeugd van 12 tot 
21 jaar als één groep niet 
voldoet; zo moet bijvoor

Alle landen zullen nu 
proberen een eigen 
postzegel met het motto 
Multilaterale Gemeinschajt 
uit te geven. 

Financiën Bonden 
Door de teruggang in het 
aantal georganiseerde 
verzamelaars lopen ook 
de financiële middelen 
van de Bonden terug. In 
Duitsland en Oostenrijk 
worden geregeld ter ge
legenheid van de Dag van 

Filatelistische 
herinnering 
Door de Duitse en 
Oostenrijkse posterijen 
werd de vergadering in 
Bonn filatelistisch onder 
de aandacht gebracht 
met respectievelijk een 
bijzonder stempel van dit 
Multilaterales Treffen en een 
personalisierte Briefinarke 
waarop het Haus der Phila
telie is afgebeeld. 
Voor de volgende verga
dering van de Multilaterale 
Gemeinschajt in 2007 zal 
Liechtenstein als gastheer 
optreden. 

Paul Daverschot 

De deelnemers aan de vergadering voor het Haus der Philatelic 111 Bonn, 

beeld iemand van 12 jaar 
anders worden benaderd 
en behandeld dan iemand 
van 18 jaar. 

Multilaterale postzegel 
De vorig jaar uitgespro
ken wens om bij gelegen
heid van de volgende 
multilaterale tentoonstel
ling in 2008 een gemeen
schappelijke zegel of 
velletje uit te geven, blijkt 
niet te kunnen worden 
gerealiseerd. 
In Duitsland maakt het 
ministerie van Financiën, 
dat het laatste woord 
heeft over de uitgifte van 
postzegels, bezwaren 
tegen deze uitgifte. 
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Duitse postzegel met 'multi
lateraal' gelcgcnheidsstempel. 

de Postzegel toeslagze
gels uitgegeven waarvan 
de opbrengst voor een 
groot deel ten goede 
komt van filatelistische 
activiteiten in die landen. 
In 2009 zal in Essen weer 
een IBRAtentoonstelling 
worden gehouden. Ten 
behoeve daarvan wordt 
dat jaar een Dag van de 
Postzegelzegel met toe
slag uitgegeven, waarvan 
de geschatte opbrengst 
zo'n2 tot2.5 miljoen 
euro bedraagt. 

Multilaterale tentoon
stelling 
Zoals gezegd zal in 2008 
de volgende multilaterale 
tentoonstelling worden 
gehouden. Deze zal 
plaatsvinden in We
nen, gelijktijdig met de 
WIPA 08. Op de tentoon
stelling zullen onder 
meer enkele bijzondere 
zegels worden getoond, 
zoals de beroemde non
e'mis 'Audrey Hepburn' en 
bijzondere verzamelin
gen, waaronder de Dalai
Lamabrieven. 

ENVELOP'DAG VAN DE 
POSTZEGEL 2 0 0 6 ' 

Op 20 oktober geeft de 
NBFV op Postex 2006 in 
Apeldoorn (20, 21 en 22 
oktober) de envelop ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel (num
mer 38) uit. Ook ditmaal 
werd het couvert ontwor
pen door Paul Walraven 
uit Amersfoort. Ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel wordt op 
Postex 2006 een bijzonder 
stempel gebruikt. 
De envelop is zaterdag en 
zondag verkrijgbaar in de 
'Dag van de Postzegel'
stand; hij kost 75 cent 
(blanco exemplaar). En
veloppen die zijn voorzien 
van een postzegel en een 
stempel kosten 1.50 euro 
per stuk. Ook enveloppen 
uit eerdere jaren zijn in 
beperkte mate verkrijg
baar. 
Wie niet in de gelegen
heid is de envelop op Pos
tex 2oo5 aan te schaflFen, 
kan terecht op de speciale 

http://www.nbfv.nl
http://www.nbfv.nl


WIE IS VICTOR COENEN? 

Victor Coenen (46) is 
getrouwd met Rachel 
en heeft twee dochters 
Maaike (9) en Nicoline (6) 
en woont in de prachtige 
vestingstad Willemstad. 
Victor werkt sinds 2005 
als algemeen directeur 
van de Polymer en Chemical 
Company in Boxtel. Zijn 
grote liefhebberijen zijn 
golfen filatelie, 's Zomers 
wordt tijd ingeruimd 
voor golfen de rest 
van het jaar gaat veel 
tijd naar de filatelie. 
Het begon toen Victor als 
5-jarig jongetje van zijn 
vader een aantal postze
gels kreeg, die lustig met 
vriendjes werden geruild. 
Toen vader Coenen in 
1970 zei dat het handig 
zou zijn om in één land te 
gaan specialiseren, koos 
Victor Duitsland. Het eer
ste voordrukalbum werd 
aangeschaft en het vakjes 
vullen begon serieuze 
vormen aan te nemen. 
Victor, die in Amersfoort 
woonde, werd lid van 
de postzegelvereniging 
Amersfoort, waar de 
jeugdafdeling werd geleid 
door de heer Bergers. 'De 
maandelijkse postzegel
avond die hij leidde was 
iets waar ik altijd naar 
uitkeek; daar heb ik pas 
echt het postzegelvirus 
opgelopen. Het enthou
siasme waarmee we 
werden begeleid was voor 
mij een grote stimulans 
om verder te gaan in de 

filatelie,' zegt Victor. 'Het 
zal ongeveer 1973 zijn ge
weest toen ik als jeugdlid 
meedeed aan de tentoon
stelling in het Zonnenhof 
ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de 
vereniging. De voorzitter 
van een grote vereniging 
vroeg me, een lezing te 
houden over de post
zegels die tijdens de 
Japanse bezetting van 
Nederlands-Indlë waren 
uitgegeven, daarvan had 
ik een grote verzameling 
opgebouwd.' De collectie 
Is naderhand verkocht, 
iets waarvan Victor nog 
altijd spijt heeft, want 
het was een interessant 
gebied om te verzamelen: 
erg moeilijk, maar dat 
trok hem juist aan. Geen 
wonder dat hij zich naast 
Duitsland en gebieden 
ook specialiseerde in 
de Balkan met klassiek 
Bosnië-Herzegovina en 
Montenegro - twee heel 
Ingewikkelde filatelis-
tische gebieden, maar 
wel erg Interessant om te 
verzamelen en tentoon te 
stellen. Er was inmiddels 
zóveel materiaal, dat door 
de bomen het bos niet 
meer te zien was. 'Om 
me goed voor te bereiden 
op mijn eerste serieuze 
poging om klassiek Mon
tenegro tentoon te stellen 
volgde ik de cursus Be
geleiding bij Beginnende 
Exposanten (BBE), waar
door ik adviezen kreeg 
hoe mijn verzameling 
op te zetten en wat wel 

en wat niet op te nemen. 
Voor mij betekende het 
meedoen aan tentoon
stellingen dat ik veel 
gerichter ben gaan verza
melen en kopen. Ik had 
daarbij wel het geluk dat 
er een jurylid is, die een 
diepgaande kennis van de 
Balkan heeft en daarover 
veel heeft gepubliceerd. 
Dat helpt natuurlijk wel!' 
Inmiddels is Victor ook 
een enthousiast publicist: 
hij zet zijn kennis op 
papier en verbreidt die in 
verschillende publicaties, 
zoals Notities van de 
Nederlandse Academie en 
in Opus van de Euro

pese Academie, maar hij 
laat anderen ook in zijn 
kennis delen door mee 
te doen aan het Bondsbe
kertoernooi dat Novio-
post in Nijmegen jaarlijks 
organiseert. Hij behaalde 
een ie, 2e en 3e prijs met 
lezingen over de dlenst-
post ten tijde van de DDR, 
klassiek Montenegro en 
het Plebisciet Allenstein. 
Via Paul Walraven werd 
Victor uiteindelijk bij het 
Bondsbestuur voorgedra
gen, waarvan de leden in
middels bekend zijn. 'Een 
geweldige club hardwer
kende, prettige mensen, 
die pro deo een enorme 

hoeveelheid tijd stoppen 
in het bestuurswerk van 
de Nederlandse Bond. Ik 
heb in de loop der jaren 
zo veel plezier van de fila
telie en de georganiseerde 
filatelie mogen beleven, 
dat ik ook iets terug wil 
doen. Voor de jeugd, voor 
de verzamelaar en voor de 
doorgewinterde filatelist. 
Filatelie is een geweldige 
hobby, goed voor ieders 
algemene ontwikkeling. 
Ik wil dan ook graag 
mijn bescheiden steentje 
bijdragen teneinde de 
georganiseerde filatelie 
de toekomst in te helpen. 
We moeten er met z'n al
len voor zorgen, dat onze 
kinderen en kleinkinde
ren ook nog postzegels 
kunnen verzamelen of 
beter nog actieve filatelie 
bedrijven. Als individuele 
verzamelaar of filatelist 
kan dat niet of in ieder 
geval onvoldoende. Ge
organiseerd kan dat beter 
en dat is nu juist wat het 
bestuur van de bond voor
staat. Dat kunnen we niet 
alleen, maar met alle ver
enigingen en haar leden. 
Het gaat erom gemeen
schappelijke belangen 
te verenigen en niet om 
de tegenstellingen uit te 
vergroten. Ik wil daarbij 
niet aan de kant blijven 
staan en toezien, maar er 
actief aan deelnemen om 
de filatelie op een hoger 
plan te krijgen. Dat is 
voor mij de belangrijkste 
reden om in het Bondsbe
stuur zitting te nemen.' 

Dag van de Postzegel in 
Amsterdam (4 en 5 
november, Huygenscol-
lege) of op de Dag van de 
Postzegel in Rotterdam 
(10-12 november, Ahoy'). 
Verder kan de envelop 
ook op onderstaande 
adressen worden besteld; 
de kosten zijn in dat geval 
2.25 euro per stuk (inclu
sief verzendkosten): 

Stichting Comité'Dag van de 
Postzegel Amsterdam 
Haya van Somerenlaan 50 
1187 RB Amstelveen, 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank
rekening 9359986, o.v.v. 
van uw naam en adres). 

Stichting Comité'Dâ  van de 
Postzegel Rotterdam 
H.R. Hoiststraat 26 
3141 BL Maassluis, 
(maak het verschuldigde 
bedrag over op Postbank-
rekening 1543700, o.v.v. 
van uw naam en adres). 

Rembrandtjaar 
Het jaar 2006 staat bij veel 

(Daj van de (PostzeßeC2006 
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mensen, en niet alleen bij 
postzegelverzamelaars, 
in het teken van de grote 
meester Rembrandt van 
Rijn. Talrijke tentoonstel
lingen en evenementen 
zijn en worden gewijd aan 
deze kunstenaar, die we

reldberoemd is geworden 
door zijn kleine en grote 
schilderstukken. 
Rembrandt is waarschijn
lijk op 15 juli 1606 of 
1607 geboren in Leiden. 
Hij behoorde tot de 
belangrijkste schilders 

van de zeventiende eeuw. 
Rembrandt heeft zo'n 
600 doeken geschilderd. 
Maar niet alleen in de 
schilderkunst was hij een 
grootmeester. Hij maakte 
ook honderden etsen 
en enkele duizenden 
tekeningen: vaak met de 
pen, maar ook met krijt 
en zilverstifi:. 
In 1634, toen Rembrandt 
in Amsterdam woonde, 
trouwde hij met de ach
ternicht van de Amster
damse kunsthandelaar 
Hendrick Uylenburgh. 
Saskia was de dochter van 
een oud-burgemeester 
van Leeuwarden. Hij leer
de haar kennen in 1631, 
toen ze 19 jaar oud was. 
Op 10 juni 1633 maakte 
Rembrandt zijn verloving 
bekend door het onder
trouwregister te onder
tekenen in de Oude Kerk 
in Amsterdam. Een dag 
later maakte Rembrandt 
een portretje van Saskia, 
waar hij deze tekst onder 
plaatste: Dit is naar mijn 
huysurou fleconterfeit toen zij 

21 jaar \u(x%, den derden da^ 
als Ulij ^etroud waren, den 
8junijusi633 (het woord 
trouwen betekende toen 
nog verloven). Waarschijn
lijk is de tekening, met 
zilverstifi op perkament, 
door Rembrandt vervaar
digd in Friesland, waar 
hij met zwager en voogd 
Gerrit van Loo overlegde 
over het voorgenomen 
huwelijk. Saskia was 
op dat moment een 
minderjarige wees. Zij ^ 
moest daarom bij het hof = 
een verzoek, een 'venia ~ 
aetatis', indienen om te ^ 
mogen trouwen. Dit heeft: = 
zij ook gedaan. ^ 
Rembrandt heeft meer ^ 
portretten van Saskia ^ 
gemaakt. Het portretje uit ~ 
juni 1633 laat haar zien als ::! 
Flora, met een weelderige « 
hoed en een bloem in haar =: 
hand. Drie jaar later heeft 
Rembrandt dit portretje W 7 
gebruikt als basis voor een 
schilderij met Flora als 
hoofdfiguur. Het portretje 
bevindt zich in het Kupjer-
stichkabinett in Berlijn. 



DUITSE REMBRANDTZEGEL 
IN NEDERLANDS PRESTIGEBOEKJE 

Ebay-opschuddingj maar geen Michel-notering 

Een opengslagen exemplaar van het veelbesproken Rembrandtprestigeboekje van TPCPost 

Postzegels verzamelen? Een saaie 
hobby, zeggen ze. Maar als die
zelfde 'ze' de afgelopen tijd eens 
een kijkje hadden genomen op di
verse Europese eSoysites, hadden 
'ze' daar misschien wel iets anders 
over gedacht. Op de veilingsites in 
Nederland, Duitsland en Oosten
rijk buitelden de aanbiedingen van 
Rembrandtprestigeboekjes plotse
ling over elkaar heen. De prijzen 
waarvoor de boekjes werden 
ingezet en verkocht, liepen gestaag 
op. Kon je aanvankelijk nog 
gemakkelijk voor rond de postprijs 
(9.95 euro) een boekje scoren, na 
een aantal dagen was dat over: 
toen liep de prijs in de vele tientjes. 
Hier en daar werd zelfs rond de 
zeventig euro per boekje gevraagd. 

Geen argwaan 
Toen het boekje in het juli/augus
tusnummervan Filatelie werd 
aangekondigd, was de gekte volop 
losgebarsten. Maar omdat Filatelie 
een productietijd van ongeveer 
vijf weken heeft (de kopij voor 
het bewuste nummer ging begin 
juli al naar de drukker), beperkte 
de redactie zich in de rubriek 
'Nieuw op het postkantoor' tot 
een aankondiging die uit welge
teld één regel bestond. Van de 
bijzonderheid die het boekje in het 
brandpunt van de belangstelling 
zou plaatsen, was Filatelie op dat 
moment nog niet op de hoogte. 
Die bijzonderheid bestaat eruit 
dat er een Duitse zegel in het 
prestigeboekje is opgenomen. 
Nu zou je dat zegeltje, dat 
broederlijk naast de Nederlandse 
uitvoering van deze tweelingzegel 
in het boekje werd gezet, hooguit 
als een inventief aardigheidje 
van TPCPost kunnen opvatten. 
Wat is er immers leuker dan die 
twee Saskia's, de Nederlandse en 
de Duitse, netjes naast elkaar te 
zetten? Maar wie er even dieper 

^ over nadacht, kon zelfde vragen 
= oproepen die verklaren waarom 
^ het boekje opeens zo gezocht was. 

X Duidelijk verschil 
^ Eigenlijk is het heel simpel: de 
i Duitse zegel in het Nederlandse 
'^ boekje is door een Nederlandse 
^ drukker,Jo/). Enschedé Secu

^ rity Print 'm Haarlem, gedrukt. 
Dezelfde Duitse zegel die in Duits
land in velletjes van tien stuks 
werd en wordt verkocht, is bij een 
Duitse drukker gedrukt: Bagei 
Security Print CmbH ei Co KC'm 
Mönchengladbach. En tweelingen 
of niet: de twee Duitse Saskiaze
gels, zeg maar de 'Nederlandse' 

en de 'Duitse druk', zijn gemak
kelijk van elkaar te onderscheiden. 
De 'Duitse Duitse zegel' licht 
onder ultraviolet geel op, terwijl 
de 'Nederlandse Duitse zegel' 
van een Nederlandse, Lvormige 
fosforbalk is voorzien. Daarmee is 
het meest in het oog springende 
onderscheid tussen de beide 
versies aangegeven, al zijn er nog 
meer verschillen (papier, raster). 

Tweede Koblenzzegel? 
De opname van een Duitse 
postzegel in een Nederlands pres
tigeboekje zou de Nederlandse 
verzamelaars koud kunnen laten: 
niet iedereen verzamelt die boek
jes en als je het toch doet, krijg 
je de Duitse zegel er gewoon bij 
cadeau  niets aan de hand toch? 
Maar voor Duitse verzamelaars (of 
verzamelaars in andere landen die 
Duitsland verzamelen) ligt dat an
ders. Veel Duitslandverzamelaars 
herinneren zich de opschudding 
die de zegel looojanre Koblenz 
uit 1992 veroorzaakte nog goed. 
Die zegel werd in een oplage van 
31 miljoen stuks gedrukt, op fluo
rescerend papier Maar: niet èlle 
zegels lichten onder de ultravio
lette lamp op. Een deel van de op
lage, ca. 1 miljoen stuks als we de 
Michel Deutschland SpezialKata
log mogen geloven, werd namelijk 
gedrukt op normaal papier En een 
zegel op normaal papier  Michel
nummer 1583X  staat genoteerd 
voor 35 euro, in plaats van de twee 
euro die bij dezelfde zegel op fluo
rescerend papier wordt vermeld. 
Als een afwijkende zegel die in een 
oplage van een miljoen exempla
ren werd gedrukt ai een notering 
van 35 euro krijgt, wat moet een 
Duitse zegel die in een oplage van 
rond de 45.000 stuks werd ver

init^atmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊmi itjuüii ^Mp, 

spreid dan wel niet kosten? Ziehier 
de verklaring voor de 'goud
koorts' die op internet uitbrak. 

Wat doet Michel? 
Voor we ons kunnen verdiepen in 
de catalogus, c.q. handelswaarde 
van de in Nederland gedrukte 
Duitse Saskiazegel, moeten we 
het hebben over de exacte status 
van de zegel. Want ook al zullen 
veel Duitslandverzamelaars ge
neigd zijn de zegel rücksichtlos in 
hun collectie op te nemen, er zijn 
er minstens zoveel die eerst wel 
eens willen weten of het überhaupt 
nodig is om dat te doen. Anders 
gezegd: deze laatste groep wil 
eerst wel eens zien wat de album
fabrikanten doen (nemen ze de ze
gel in hun supplementen op?) en 
hoe de belangrijkste catalogus, die 
van Michel, er over denkt (wordt 
het een hoofdnummer, een sub
nummer of slechts een voetnoot?). 
Voor diegenen die flink wat pres

tigeboekjes hebben ingeslagen 
 en er zijn handelaren die fors 
hebben ingekocht  moet het een 
teleurstelling zijn geweest dat Mi
chel al vrij snel met een verklaring 
kwam die duidelijk maakte dat 
de catalogus deze zegel niet al te 
serieus neemt. De redactie van 
Michel bleek te rade te zijn gegaan 
bij Deutsche Post, waar men 
meedeelde dat het postbedrijf 
de in Nederland gedrukte zegel 
beschouwt als een nichtautori
sierte Nachdruck, zeg maar als een 
zonder toestemming vervaardigde 
facsimile. Dit standpunt zorgde 
voor veel discussie op het internet
forum www.postzegelblog.nl. Dat 
men het er in veel gevallen niet 
mee eens was, viel te voorspel
len: veel van de deelnemers aan 
de Wog  of ze nu handelaar of 
particulier zijn  hadden er immers 
financieel gezien belang bij dat de 
in Nederland gedrukte Duitse Sas
kiazegel een zo officieel mogelijke 
status in de catalogus zou krijgen. 

Eén lijn 
Als we op 1 augustus met TPC
Post in Den Haag bellen om te 
proberen na te gaan hoe de zegel 
in het prestigeboekje terecht is 
gekomen, komen we niet veel 
verder. Peter Sorber, manager 
marketing consumentenmarkt 
bij TPCPost, IS nogal terughou
dend. Hij vertelt dat er geen reden 
is om er geheimzinnig over te 
doen, 'maar ik wil eerst overleg 
hebben gehad met Deutsche Post, 
zodat we beiden met hetzelfde 
verhaal naar buiten komen.' Voor 
dat standpunt is begrip op te 
brengen, al is het vreemd dat de 
beide PTT's het er weken na de 
uitgifte nog steeds niet over eens 
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zijn wat er nu precies gebeurd, 
c.q. misgegaan is. Dirk Klasen, 
Pressesprecinervan Deutsche Post, 
is enkele dagen later wèl bereid 
om er iets over te zeggen. Klasen 
zegt dat er geen sprake is van on
derling overleg om 'op één lijn' te 
komen. Integendeel: hij deelt mee 
dat Deutsche Post van oordeel is 
dat TPGPost gewoon buiten zijn 
boekje is gegaan. 'Er is voor het 
drukken van de bewuste zegel niet 

Bundesdruci(erei gegaan.' Leuk 
om te weten, maar hoe zit het met 
Enschedé: wie heeft de Haarlemse 
drukker van het Duitse materiaal 
voorzien? 'Dat weet Ik niet,' zegt 
Klasen. 'Want daar heb ik geen 
zicht op. Dat is nu juist iets wat 
we van TPGPost willen weten.' 

De rol van de ontwerper 
Aangezien Peter Sorber niets wil 
meedelen totdat Nederland en 

.met daarin twee Saskiazegels; de Duitse versie zorgde de afgelopen weken voor commotie. 

eens toestemming gevrèègd, dus 
laat staan dat we die toestemming 
verleend zouden hebben,' zegt 
hij. 'We hebben TPGPost al een 
tijdje terug gevraagd of ze ons 
een verklaring voor hun gedrag 
willen geven, maar tot op heden 
(4 augustus, red.) hebben we 
nog niets van ze gehoord.' Voor 
Klasen is de zaak dan ook heel 
eenvoudig: geen toestemming, 
dus ook geen 'echte' zegel. 

Nicht gewusst 
Ferme taal, maar had Deutsche 
Post dan niet kunnen weten dat 
TPGPost plannen had om met 
de Duitse zegel aan de slag te 
gaan? En hoe kan Enschedé een 
Duitse zegel drukken zonder 
medewerking van Deutsche Post} 
Iemand moet toch het materiaal 
 een opzichtmodel of digitale 
bestanden  aan Enschedé hebben 
geleverd? Klasen: 'Wat die eerste 
vraag betreft: wij wisten er echt 
niets van. ja, er waren inderdaad 
Duitse functionarissen aanwezig 
toen de Nederlandse zegels of
ficieel werden gepresenteerd. En 
ja, alle kans dat ze toen ook het 
prestigeboekje in handen hebben 
gehad. Maar als ze niet konden 
weten dat er een Duitse zegel in 
dat boekje zat, waarom zouden 
ze er dan naar op zoek gaan?' 
Over het tweede aspect  dat van 
de levering van het beeldmate
riaal aan Enschedé  is Klasen 
heel wat onzekerder: 'Dat weet 
ik niet precies, maar ik zoek het 
uit.' En inderdaad, tien minu
ten later belt de Pressesprecher 
terug. 'Het is in dit geval gegaan 
zoals het meestal gaat,' zegt hij. 
'Het ontwerpmateriaal is van de 
ontwerper rechtstreeks naar de 

Duitsland op één lijn zitten, zijn 
er eigenlijk maar twee manieren 
om te weten te komen hoe En
schedé het Duitse drukmateriaal 
in handen heeft gekregen: door 
Enschedé te bellen of de ontwer
per van de Rembrandtzegels, 
Walter Nikkeis, lastig te vallen. 
Laatstgenoemde heeft op het 
moment dat wij hem bellen (7 
augustus, red.) het prestigeboekje 
nog niet gezien, wat het voor hem 
lastig maakt om een uitgebreide 
reactie te geven. Wel is duidelijk 
dat het nooit zijn bedoeling is 
geweest dat de Saskiazegel die 
hij voor Duitsland ontwierp, 
ook in het Nederlandse presti
geboekje terecht zou komen. 'Ik 
heb de "gewone" Nederlandse 
zegels geaccordeerd (Nikkeis 
doelt hier op het velletje van 10 
en het blokje van 6.45 euro, red.) 
en ik heb ook de Duitse Saskia
zegel van 70 cent geaccordeerd, 
maar niet het prestigeboekje.' 
Toch lijkt de Dordtse ontwerper 
 zonder dat hij het wist en geheel 
te goeder trouw  een rol in het ge
heel te hebben gespeeld. Nikkeis: 
'Als ontwerper heb ik uiteraard van 
beide emissies  het Nederlandse 
velletje en de Duitse Saskiazegel 
 proefdrukken gekregen. Het 
viel me daarbij op dat de Duitse 
versie  ik spreek nu alleen over de 
reproductie van het detail van het 
schilderij  beter was dan de Ne
derlandse. Dus heb ik Enschedé 
geadviseerd om in Duitsland 
het digitale materiaal van het 
schilderij op te vragen, zodat ze 
dat zouden kunnen gebruiken.' 
Hoe het verder is gegaan blijft ook 
voor Walter Nikkeis gissen, maar 
al reconstruerend sluit hij niet uit 
dat de Duitse drukker Bagel niet 

slechts het digitale materiaal van 
het detail van het schilderij aan 
Enschedé heeft geleverd, maar het 
complete materiaal dat nodig was 
voor het drukken van de Duitse 
zegel, dus inclusief de typografie 
(waardeaanduiding, landsnaam en 
de tekst Rembrandt 16061669). 

Vergelijkingsmateriaal 
Die laatste hypothese zou kun
nen verklaren waarom de Duitse 
zegel in het Nederlandse boekje 
terechtkwam. Nog maar eens 
gebeld met Dirk Klasen van Deut
sche Post. De Pressesprecher weet 
inmiddels wat meer: 'Het blijkt 
inderdaad dat er materiaal van ons 
naar Nederland is gegaan, maar 
met de uitdrukkelijke aanteke
ning dat dit materiaal uitsluitend 
ter vergelijking mocht worden 
gebruikt. Dat was nodig omdat 
men in Nederland de Nederlandse 
zegel graag wilde afstemmen op 
de Duitse.' Dat klopt dus met 
het verhaal van Walter Nikkeis. 
Zegels vergelijken, dat is natuurlijk 
prima. Maar er is méér gebeurd: 
er is een complete Duitse zegel in 
een Nederlands boekje terecht
gekomen. Wie heeft nu eigenlijk 
beslist dat dat moest (of mocht)? 

Peter Sorben ...'steeds njimergeïnterpreteerd' .. 

Aangezien Walter Nikkeis er niets 
van afwist en Deutsche Post blijft 
beweren dat ze nooit toestem
ming heeft gegeven, moeten 
we de blik wel naar Den Haag 
richten, dus naar TPGPost. 

Steeds ruimer geïnterpreteerd 
De zaak wordt inderdaad wat dui
delijker als TPCPost iets van zich 
laat horen. Peter Sorber richt zich 
op 11 augustus om 16.46 uur tot 
bezoekers van het internetforum 
www.postzegelblog.ni. Hij meldt dat 
TPGPost al begin dit jaar aan het 
Duitse Finanzministenum toestem
ming heeft gevraagd voor het op
nemen van een afbeelding van de 
Duitse zegel in het Nederlandse 
boekje. 'In de vele correspondentie 
en gesprekken hierover met het 
ministerie en vervolgens met Deut
sche Post is deze toestemming 
binnen TPG Post steeds ruimer 
geïnterpreteerd. Met als te betreu
ren gevolg een opdracht aan onze 
vaste drukkerij johan Enschedé 

om een herdruk van de zegel op 
te nemen in het prestigeboekje. 
Omdat voor dit laatste geen 
toestemming is gegeven door het 
Duitse ministerie van Financiën 
heeft de zegel in het prestige
boekje geen officiële status en is 
er slechts sprake van een vignet.' 

'Vignetbenaming? Onzin!' 
Een vignet, dus? Dat zou jammer 
zijn voor de bezitters van al die 
Rembrandtboekjes. Maar ja, 
als de Duitsers geen toestem
ming hebben verleend voor het 
opnemen van een echte zegel in 
het Rembrandtboekje, kan de 
zegel in de Nederlandse boekjes 
inderdaad geen Duitse zegel 
worden genoemd, maar hooguit 
een facsimile. Of nog mooier: een 
door een ofliciële PTT vervaar
digde vervalsing van een Duitse 
zegel. Een Michelnotering lijkt 
er in dat geval niet in te zitten. 
Is daarmee dan ook de vraag 
beantwoord wat zo'n Duits 
zegeltje uit het Nederlandse 
prestigeboekje waard is? Is dat 
'wat de gek ervoor geeft'? 
In de jongste editie van Postau
OToot schrijft Walter de Rooij (ook 
de man die in Filatelie de rubriek 
'Postzegelboekjes' verzorgt): 
'Die vignetbenaming is natuurlijk 
grote onzin. Natuurlijk is het 
wel een postzegel! En natuurlijk 
kun je hem in Duitsland gewoon 
gebruiken (gebeurt ook al)!' 
Over het aanvankelijke argument 
van Deutsche Post dat het geen 
zegel kan zijn omdat er niet 
wordt voldaan aan de Duitse 
kwaliteits en veiligheidseisen 
zegt De Rooij: 'Wanneer de zegel 
wèl aan de Duitse standaard zou 
beantwoorden, was het dan ineens 
wel een postzegel? ja, impliceert 
de verklaring. Het houdt tevens in 
dat TPG Post daar wèl toestem
ming voor zou hebben gehad. 
En daar wordt over gezwegen.' 
Er zou, zo concludeert De Rooij, 
duidelijkheid moeten worden 
verschaft over wat er nu precies 
is afgesproken: 'Hoe kwam die 
70centzegel in het boekje terecht? 
Dat moet toch na te gaan zijn? 
Het zou TPGPost sieren als dat 
eens uit de doeken wordt gedaan.' 
Vlak voor Filatelie ter perse gaat 
komt er toch nog bericht uit Den 
Haag: op een zogenoemde Q&A 
(Questions and Answers) neemt 
TPGPost een aantal vragen over ° 

het boekje door. Opmerkelijk is het = 
antwoord op de vraag: Is de Neder ~ 
landsDuitse postzegel frankeergeldig ^ 
in Nederland? TPG Post antwoordt z 
daarop: U kunt uw Prestigeboekje ;^ 
Rembrandt 16062006 bij de ^ 
bekende verkooppunten inleveren. U '^ 
krijgt dan uw geld (g. 95 euro) voor ^ 
het Prestigeboekje terug. Mocht u dit " 
niet willen dan kunt u dit vignet hij ^ 
uitzondering op uw zending plakken, "■ 
en dan zal TPC Post hem bezorgen, P * A 
En daarmee lijkt de sensatie 9 0 1 
compleet: het is geen Duitse zegel, 
geen vervalsing, geen vignet. Het 
is gewoon een Nederlandse zegel 
met het Inschrift Deutschland... 

http://www.postzegelblog.ni
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NEDERLANDS BOEKJESFRONT: 
GEEN KOMKOMMERTIJD 
NEDERLAND 

Boekje 82b 
Op 2 januari van dit jaar 
verscheen een boekje 
'10 voor Nederland' met 
tien postzegels van 39 c. 
met afbeeldingen van 
moderne kunstwerken. 
Er was wat discussie of 
dit boekje wei boekje 

Voor en achterzijde boekje 82b 

genoemd mocht worden. 
TPGPost rangschikte het 
namelijk onder de vel
letjes en voorzag het dus 
ook niet van een boek
jesnummer. Toch is het 
overduidelijk een dicht of 
open te vouwen boekje. 
In de deze maand te ver
schijnen NVPHcatalogus 
krijgt het nummer 82. 
Intussen is er in juni een 
tweede versie verschenen. 
Had de eerste versie op de 
achterzijde reclame voor 
de Jaarcollectie Postze
gels, de nieuwe maakt re
clame voor het versturen 
van kaarten: 'Hoe wordt 
uw digitale foto een echt 
kaartje?' 

= Waarom zoveel voor zo 
° weinig? 
^ Inmiddels zijn weer drie 
J Nederlandse prestige
^ boekjes verschenen: 
^ Rembrandt (15 juli), Mooi 
^ Nederland en Karel Appel 
^ (beide I september). 
H Volgt nog op 4 oktober: 
2 Bedreyde Diersoorten. 
"• Deprijsdiedeverza

CAA "̂ ^̂ ^̂ "̂  si^oor betaalt 
J Y P is onveranderd: 9.95 

euro. En wat zat er in 
het Rembrandtboekje? 
Negenmaal 39 c. maakt 
3.51 euro. Teveel betaald: 
6.44 euro! Of zou je die 

ene Duitse zegel van 70 c. 
ook mee moeten tellen? 
Benieuwd trouwens of 
de Duitse post nu ook 
30.ooo(?) maal zeventig 
cent afgerekend krijgt. 
Afgezien van de vraag wat 
de Nederlandverzame
laar in hemelsnaam met 
een Duitse zegel moet. 
Wel een noviteit, die ene 
Duitse zegel in een Ne
derlands boelqe. Australië 
gaf vorig jaar wel een 
prestige(kerst)boekje uit 
met daarin ook zegels van 
de Christmas Eilanden. 
Maar die zegels zijn ook 
in Australië geldig, dus 
dat ligt anders. Ook Rus
land gaf eens een boekje 
uit met een Russische en 
een Duitse zegel (2004, 
ontmoeting Duitse en 
Russische jeugd). Maar 
dat waren losse met de 
zegelrand ingeplakte 
zegels. Dus ook weer een 
ander geval. 
Wat jammer is dat de 
'zegel' van de ets met 
Rembrandt en Saskia van 
6.45 euro (het aangete
kende tarief was op 15 
juni stiekem verhoogd 
van 5.75 naar 6.45 euro) 
geen echte postzegel is, 
maar een simpele afdruk 
in offset. 

Het blijft moeilijk te 
verteren, die hoge prijs 
voor zo weinig nominaal. 
TPGPost zou de boekjes 
gerust tot die € 9.95 met 
zegels kunnen vullen (of 
met minder voor minder 
natuurlijk), want vrijwel 
elke verzamelaars houdt 
de boekjes intact. 
Was ik eerder redelijk 
enthousiast over de fraaie 
uitvoering van de boekjes, 
bij het Rembrandtboekje 
is het (reclame)verhaal 
ondermaats door de tekst
en taalfouten: is ueruaar
diflt, intrede maken i.p.v. 
doen, nu eens Rembrandt's 
(fout) en dan weer Rem
brandts (goed), patriciers
dochter (moet met trema), 
getuigen (aanvoegende wijs 
moet zonder n). De tekst 

is vermoedelijk gemaakt 
door de jongste bediende 
van Stardust Theatre B.V. 
Daarnaast wordt er op dit 
moment (begin augustus) 
tussen TPGPost en Deut
sche Post geredetwist over 
de status van de Duitse 
zegel van Nederlandse 
makelij. Deze zegel toont 
wat verschillen met de 
Duitse. Het opvallendst 
is dat de Nederlandse de 
hier bekende fosforesce
rende L heeft en de Duitse 
geheel fluorescerend is. 
Handel en verzamelaars 
(ook in Duitsland) wor
den al aardig onrustig... 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Honderd jaar rijbewijs 
Ook het eeuwfeest van het 
nationale rijbewijs moet 
postaal gevierd worden, 
zo vindt men in Australië. 
En niet te zuinig ook: vijf 
postzegels met afbeel
dingen van auto's  met 
elk ook een eigen boekje 
 plus een prestigeboekje 
met het hele spul en nog 
veel meer. 
De auto's (en dus ook de 
boekjes) verschenen op 
15 augustus. Waarde 50 c. 
en afgebeeld zijn Ford TT 
Truck (1917), Holden FE 
(1956), Morris 850 (ig6i), 
Holden Sandman HX (1956) 
en Toyota LandCruiser FJ60 
(1985). 

Rock posters 
In een serie van tien 
postzegels wordt de 
relatie tussen popmuziek 
en grafische ontwerpen 
zichtbaar gemaakt. Net 
als de muziek maakt de 
kunst van het ontwerpen 
van posters een ontwikke
ling door. De postzegels 
met posters verschijnen 
op 12 september en zijn 
verkrijgbaar in een boekje 
met tien zegels van 50 
cent en ook in een pres
tigeboekje. Dat boekje 
heeft een verkoopprijs 
van $ 10.95 ^n bevat tien 
samenhangende paren. 

Tujeemaol tien postzegels met 
posters in een prestigeboekje 

'Gevaarlijke Australiers' 
Een witte haai, een slang, 
een kwal, een krokodil, 
een octopus en een zee
slang: in Australië huizen 
nogal wat gevaarlijke 
dieren. Zes ervan staan op 
de zegels die op 3 oktober 
verschijnen ter gelegen
heid van de Maand van de 
Postzegel. De zegels zijn 
eveneens verkrijgbaar in 
een prestigeboekje dat 
$ 10.95 kost. 

Canada 
Wereldkampioenschap 
Lacrosse 
In Canada lijkt de sport 
Lacrosse in populari
teit ijshockey voorbij te 
streven, maar ik had er 
nog nooit van gehoord. 
Lacrosse is een veldsport 
waarbij tien spelers met 
behulp van een stick (la 
Crosse) en veel fysieke 
kracht moeten proberen 
de bal in het doel van de 
tegenstander te werken. 
Ter gelegenheid van het 
wereldkampioenschap 
(van 13 tot 22 juli) in het 
Canadese London gaf de 

CANADA 
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Kajtje uan het Lacrosseboekje 

post op 6 juli een boekje 
met acht zegels van 51 
cent uit. 

Bergbeklimmen 
Het honderdjarig bestaan 
van The Alpine Club of 
Canada  een vereniging 
met inmiddels meer dan 
10.000 leden  werd op 19 
juli gemarkeerd met de 
uitgifte van een speciale 
zegel van 51 c , het bin
nenlands brieftarief De 
zegel is alleen in boekjes 
met acht stuks verkrijg
baar. 

Wijn en kaas 
Twee van Canada's meest 

Kajt en zegels m het boekje een 
beeld uan klimmen uroeger en nu. 

Hetgcbouu) uan het Macdonald 
College te Montreal 

tongstrelende producten 
 wijn en kaas  hebben 
sincis 23 augustus hun 
eigen serie postzegels. 
De Canadese ijswijn 
wordt meer en meer 
bekend (dessert in a ̂ lass) 
en Franse kolonisten 
maakten al kaas in het 
begin van de zeventiende 
eeuw. Een boekje met 
uitslaande kaft geeft een 
geraffineerde combinatie 
van tweemaal de vier ze
gels en afbeeldingen van 
authentieke wijnen en ka
rakteristieke kazen. Ook 
dit boekje kost $ 4.08. 

Macdonald College 
Het Macdonald College be
staat binnenkort honderd 
jaar. Op 26 september 
luistert de post dit eeuw
feest op met de uitgifte 
van een boekje met acht 
zegels van 51 cent. 

Denemarken 
Europazegel in boekje 
De beide Deense Europa
postzegels zijn het resul
taat van een tekenwed
strijd voor de jeugd. 
Het begrip integratie 
bleek door jongeren 
heel goed uitgebeeld te 
kunnen worden. Twee 
tekeningen zijn uitgeko
zen voor de Europazegels 



Integration 10x4.75 kr. 
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De zegels m het Deense boekje zijn getekend door een 14jttrig meisje. 

van 23 augustus. 
Een van de zegels, die van 
4.75 kr. met een tekening 
van veel lachende gezicht
jes, is ook in een boekje 
verlcrijgbaar. 

Faeroer 
De kerk in Sandur 
De oudste kerk van de 
Faeroer moet in het 
dorpje Sandur op het 
eiland Sandoy gestaan 
hebben. 
Bij opgravingen onder 
de huidige kerk vonden 
de archeologen resten 
van niet minder dan vijf 
oudere kerken. De oudste 
ervan dateert uit het jaar 
1000. 
Op 18 september verschij
nen twee zegels die de 
kerk in Sandur als thema 
hebben. Het zijn waarden 
van 5.50 en 7.50 kr. 
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De tuiee zegels van de Faeroer. 

die ook in een boelqe 
 met vier zegels van elke 
waarde  verkrijgbaar zijn. 

Frankrijk 
WEB2005 
Op 6 augustus verscheen 
in Frankrijk de twaalfde 
versie van het bekende 
boekje met tien Marian
nezegels zonder waarde
aanduiding. De kafttekst 
vestigt nu de aandacht op 
WEB 2006. 

GrootBrittannië 
Boekjes met permanente zegels 
De Britse post heeft het 
weer eens veranderd. Op 
15 augustus verschenen 
alleen de twee boekje 
met de 'large' zegels, in 
aansluiting op het nieuwe 

De op 12 augustus verschenen 
boekjes met 'large'zegels uoor 

grootformaat brieuen. 

systeem van Pricing m Pro
portion. De beide andere 
in de vorige editie van 
Filatelie genoemde boek
jes verschenen niet. Wel 
komen er op 12 septem
ber drie andere uitgiften: 
6x ie klas, i2x ie klas en 
12x2e klas. 

i50jaar Victoria Kruis 
Met zes kleurige zegels, 
een minivelletje en een 
prestigeboekje laat de 
Engelse post de 150ste 
verjaardag van de hoogste 
militaire onderscheiding, 
het Victoria Kruis, niet 
ongemerkt voorbijgaan. 
De Britse vorstin Victoria 
introduceerde de onder
scheiding in 1856 voor 
uitzonderlijke moed in 
oorlogstijd, na het fiasco 
van de door de Engelsen 
zo slecht voorbereide 
Krimoorlog. 
Het prestigeboekje is, 
zoals de laatste jaren ge
bruikelijk, gedrukt door 
de Nederlandse drukker 
Enschedé. Het boelqe 
is rijkelijk voorzien van 
tekst en illustraties. Het 
bevat voor een bedrag van 
£ 7.44 aan zegels, een mix 
van zegels uit de Victoria
Kruisserie, permanente 
zegels en een herdruk 
van de Gallantryzegels 
uit 1990. Het boelqe ver
schijnt op 21 september. 

Israël 
Zonnestelsel 
Ter gelegenheid van de 

nationale tentoonstelling 
Jerusalem 2006 gaf Israël 
op 8 mei een speciaal 
velletje uit met Mercu
rius, Venus, Aarde, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus en Pluto. Het 
centrale deel van het 
velletje  de zes zegels 
met de negen planeten 
 vormt de inhoud van 
een eveneens verschenen 
postzegelboelcje. Prijs 
van het boekje: zesmaal 
2.50 nis. In het velletje 
waren de zegels met gom, 
in het boelqe zelfldevend. 

Jersey 
Postuoertuigen II 
Op 31 oktober komt de 
post van Jersey met een 
serie postzegels waarop 
voertuigen te zien zijn die 
bij de post in gebruik zijn 
(geweest) sinds de postale 
onafhankelijkheid op i ok
tober 1969. Er hoort ook 
een prestigeboekje bij. Het 
bevat drie postzegels van 
34, 37 en 42 p en vier van 
51, 57 en 74 p. Alles bijeen 
voor £10.76. 
De tekst in het boekje be
licht de postale geschie

Maondanskunst; zegels en 
boekjes vernietigd 
Op 7 juni zou een serie 
postzegels met afbeel
dingen van traditionele 
Maori danskunsten ver
schijnen. De ontwerper 
van de zegels maakte er 
een soort cartoons van en 
baseerde zich op de Kapa 
Haka, een krijgshaftige 
dans die de vijand moest 
uitdagen èn afschrikken. 
Toen de ontwerpen in 

Voorbeelden uan de Kapa Haka 
op de zegels uan NieuwZeeland 

mei van dit jaar openbaar 
werden gemaakt, waren 
Maorileiders er erg on
gelukkig mee. Ze vonden 
dat de zegels een negatief 
beeld gaven en dat de 
Maori's (en heel Nieuw
Zeeland) er wereldwijd 
mee te kijk gezet werden. 

Jersey Postal History II 

Voorzijde uan het nieuuie prestigeboekje uan Jersey 

denis van het eiland en 
begint bij briefpost uit de 
vijftiende eeuw. De tekst 
is bovendien voorzien van 
de nodige afbeeldingen. 

NieuwCaledonië 
Cagou 
De nationale vogel van 
het Franse overzeese 
gebiedsdeel NieuwCale
donié komt al sinds 1992 
op permanente zegels in 
boelq'es voor. Op 7 juni 
verscheen een nieuw 
boekje met tien blauwe 
Cagoupostzegels van 
iioF. 

NieuwZeeland 
Herdruk 
Op 19 mei verscheen in 
NieuwZeeland een twee
de herdruk van het boekje 
met de tien zegels van 
go c. 'Rangitoto Island'. 
Dit boelqe verscheen voor 
het eerst in 2004. De her
druk is te herkennen aan 
de twee gestileerde koala
tekentjes op de kaft. 

Neu; Zealand Post ging 
overstag en trok de 
uitgifte in. Terloops werd 
meegedeeld dat dit grapje 
de post $ 190.000 (bijna 
95.000 euro) had gekost. 
Maar helaas: niet alles is 
vernietigd. Een deel van 
de oplage was al verspreid 
over de PostShops en kon 
nog teruggehaald wor
den. Maar acht klanten 
van losse bestellingen 
kreeg de zegels en boek
jes abusievelijk wèl toe
gestuurd. Telefoontjes en 
brieven van de post aan 

de acht klanten leverden 
niet (nee, natuurlijk niet!) 
het gewenste resultaat op, 
zodat er toch kleine aan
tallen zegels en boekjes 
(elf stuks) inverzame
laarshanden zijn. 

Slowakije 
Kinderzegels 
Het op 31 mei verschenen 
Slowaakse boekje bevat 
tien postzegels van 10 kr. 
Afgebeeld is een kinder
tekening met vlinders en 
een tulp. 

WitRusland 
Europa 
De twee Europazegels van 
WitRusland zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Het 
thema van dit jaar  door 
PostEurop vastgesteld als 
'integratie gezien door 
de ogen van de jeugd'  is 
hier gestalte gegeven in 
een tekenwedstrijd 'een 
wereld zonder grenzen' 
voor de jeugd. 
Twee inzendingen zijn 
uitgekozen voor de 
postzegels: 500 r. meteen 
tekening van pinguïns en 
1000 r. met Pegasus, het 
gevleugelde paard uit de 
Griekse mythologie. 
De beide boekjes bevatten 
elk zeven van deze zegels 
plus een tekstvignet. De 
totale oplage bedraagt 
9.000 boekjes. 

Zwitserland 
Cocolino 
De Zwitsers Oskar Weiss 
(illustrator) en Oskar 
Marti (topkok) zijn samen 
de scheppers van Cocolino, 
een kat die kookt en kin
deren laat zien hoe ze al 
smullend gezond kunnen 
eten. 
Intussen is er al een hele 
serie kookboeken voor 
kinderen en zijn er allerlei 
activiteiten voor jeugdige 
fans. 
Op 7 september geeft de 
post een zegel van 0.85 fr. 
uit waarop de kok promi
nent staat afgebeeld. 
De zegel is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Dit 
postzegelboekje bevat 
tien van deze zelfldevende 
postzegels en kost dus 
8.50 fr. 

Het Cocolinoboekje uan Zu;itserland. 
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REMBRANDTZEGELS 

U bent vast nog met 
Rembrandt-moe als u 
deze bijdrage leest, of het 
zou vanwege dat curieuze 
prestigeboekje moeten 
zijn. iVIaar moe word je 
van de nieuwe kunstpost
zegels, die belangrijke 
details uit schilderijen en 
etsen waarop Rembrandt 
en zijn naaste familie te 
zien zijn. Net als de serie 
etsen uit 1956 lenen deze 
nieuwe zich goed voor 
maximumkaarten die 
waarde toevoegen aan 
de zegel door het totale 
beeld te tonen. 
De schilderijen van de 
nieuwe zegels bevinden 
zich alle in het bui
tenland, zodat de hier 
gebruikte kaarten van 
ver gehaald zijn. Titus 
[i] komt bijvoorbeeld 
uit het Kunsthistonsches 

Museum in Wenen en 
Hendrikje Stoffels [2] 
uit de Gemäldegalerie van 
Berlijn. Het portret van 
Saskia [3] - gebruikt voor 
de inmiddels veelbespro
ken tweelinguitgifte met 
Duitsland - hangt in het 
Staatliche Museum in Kas
sei. De etsen zijn nog te 
bewonderen in het Rijks
museum in Amsterdam, 
de prachtige ets van Rem
brandt met Saskia [4] in 
het Rembrandthuis, waar 
de kaart ook vandaan 
komt. Voor de liefhebbers 
die zelf maximumkaarten 
willen maken, kan het 
gemakkelijker. Soortge
lijke kaarten zijn te koop 
op de tentoonstelling met 
replica's van alle schil
derijen van Rembrandt in 
de Beurs van Berlage. Een 
poststempel Amsterdam 
is snel te verkrijgen. Hier 
zijn de kaarten gestem

peld in Amsterdam, op 
15 juli 2006, vierhonderd 
jaar na de veronder
stelde geboortedag van 
Rembtrandt. 
Het velletje is duur, waar
door de filatelist met en
kele miljoenen TPGPost 
onnodig sponsort. Hoe 
nobeler was het uitgifte-
beleid nog bij de eerste 
Rembrandtzegels van 
1930, waarvan ' de netto 
opbrengst ten goede 
komt aan de Vereeniging 
Rembrandt tot behoud en 
vermeerdering van Kunst
schatten m Nederland'. 
Zo luidde althans de 
reclame in 1930, aan het 
begin van de crisisjaren, 
toen de kunstbudgetten 
plots gehalveerd waren. 
Maximumkaarten van 
deze zegels, zoals [5] met 
de Staalmeesters, zijn 
zeer zeldzaam. In 1938 
verscheen het zelfportret 

[6] van Rembrandt en 
in 1941 bestond de serie 
kinderzegels geheel uit 
het bekende kopje van 
Rembrandts zoon Titus 
[7], maar minder goed 
zichtbaar dan op [i]. 
Vijftig jaar geleden was de 
complete serie Zomerze
gels gewijd aan Rem
brandt, met vijf etsen. 
Maximumkaarten ervan 
komen vaker voor dankzij 
de gelijktijdige uitgifte 
van ansichtkaarten van de 
complete etsen door het 
Comité Zomerzegels. De 
maximumkaarten zijn er 
in twee vormen: een met 
een gewoon rondstempel 
Amsterdam, zoals op [8] 
en een met het speciale 
stempel [9]. In het laatste 
geval is de voorgevel 
van het Rembrandthuis 
afgebeeld met rondom de 
tekstRembrandtjaarig56 
Rembrandthuis Amsterdam. 

Afgezien van het portret 
van Saskia in 1983 hebben 
we lang moeten wachten 
op nieuwe Rembrandtze
gels, maar de laatste tijd 
gaat het crescendo. In 1999 
twee zegels met schilde
rijen van Rembrandt in 
het velletje ij'-eeuwse 
Nederlandse schilder
kunst met onder meer een 
zelfportret [10] en daarna 
meteen 'Het joodse 
bruidje' als zelfstandige 
zegel [11]. Het jaar daarop 
tweemaal de Nachtwacht 
[12], dankzij de tarief-
verhoging van 100 naar 
iio et. voor post binnen 
Europa. En dan nu een 
serie van vijf en een velle
tje. Kunstzegels van deze 
kwaliteit mogen beshst 
vaker uitgegeven worden. 
Maar, TPG, dan wel s.v.p. 
zonder dure uitgiften van 
6.45 euro die postaal nau
welijks gebruikt worden! 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
tel: 020-679.59521 fax: 020-679.4780 

email: info@ bouscher.nl/wztnu.bouscher.nl 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 

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

Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buitenland, 
bij verkoop van filatelistische collecties en objecten. 

Momenteel bemiddelen wij bij 
de verkoop van de nalatenschap 
van de heer Simon Wiesenthal, 
Wenen. 

Deze fascinerende filatelistische 
collectie van een gepassioneerd 
verzamelaar wordt bij de firma 
Köhler te Wiesbaden (D) 
geveild op 27 september 2006. 

kavel 15: ex.coUectie Simon Wiesenthal 
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1850, 3 Kr. blau. Platte 2, vier Einzelwerte, alle sehr breitrandig und meist mit Zwischenlinien, als 4-er Block geklebt mit 
jeweils zentrisch klarem gMR "359" auf Faltbriefhülle mit nebengesetztem Segmentstempel "VELDEN 23 4" (1855) nach 
Vilsbiburg; ein ausserordendich schöner Brief der 4. Gewichtsstufe in phantastischer Erhaltung. 
Fotoattest M.Bretd BPP Schätzpreis: € 400 

http://bouscher.nl/wztnu.bouscher.nl


KSÊWt 
Wie mocht denken dat 
Stanley Gibbons het 
monopolie op catalogi 
van het verzamelgebied 
Groot-Brittannië heeft, 
heeft het mis. De ver
schijning van een nieuwe 
editie - de dertiende 
alweer - van de Stoneham 
toont dat in ieder geval 
aan. We moeten daar 
meteen aan toevoegen 
dat het wel bijna acht 
jaar geleden is dat de 
vorige editie verscheen. 
'JVlarket Prices' vermeldt 
de nieuwe catalogus in 
forse kapitalen en dat is 
natuurlijk niet zo handig, 
als de frequentie waarmee 
je verschijnt zo laag is. 
Maar verder niets dan lof 
voor de Stoneham: het is 
een uitstekende catalo-

~New_ 
STONEHAM 
G R F A l BRITAIN 
STAMP CATALOGUE 

gus die - een stokpaardje 
van ons - de afgebeelde 
zegels de ruimte geeft 
die ze toekomt. Alleen al 
de uitvoerige registratie 
van de bijna veertig jaar 
in gebruik zijnde en nog 
steeds verder uitdijende 
frankeerzegelserie in het 
type-Machin rechtvaar

digt de aanschaf van het 
boekwerk. De samenstel
lers schrijven dat ze drie 
doelen voor ogen hadden: 
hun catalogus moest de 
gebruiker in staat stellen 
snel de zegels te vinden 
die hij of zij zoekt; moest 
noteringen vermelden 
die zo goed mogelijk de 
huidige marktsituatie (en 
-prijzen) weerspiegelen 
en moest niet al te duur 
zijn. We kunnen constate
ren dat de redactie van de 
Stoneham op alle fronten 
geslaagd is. Een van de 
belangrijkste wijzigingen 
die de catalogus heeft 
ondergaan, is dat alle 
afbeeldingen nu in kleur 
zijn. De indeling van de 
catalogus is wat typisch, 
maar niet onlogisch. Er 
zijn bijvoorbeeld aparte 
hoofdstukjes gecreëerd 
voor de diverse typen 
postzegelboekjes (ven-
ding machine-, window-, 
counter- en prestige 
booklets). Verder valt op 
dat de samenstellers heb
ben getracht, zo volledig 
mogelijk te zijn, ongeacht 
de aard van het materiaal. 
Zo worden ook de di
verse uitvoeringen van de 
Smilers-velletjes vermeld, 
waarbij de Stoneham 
zelfs zover gaat om 
paartjes uit deze vellen 
(die in een aantal gevallen 
afwijken van paartjes 
uit de 'algemene' vellen 
en/of boekjes) apart te 
vermelden. 

De wijze van catalogise
ren mag best specialis
tisch worden genoemd: 
niet alleen hoofdnum-
mers worden vermeld. 

maar ook talloze typen, 
variëteiten en afwijkin
gen. Wat ons betreft kan 
de Stoneham de vergelij
king met de tegenhanger 
die Stanley Gibbons 
uitgeeft (de zogenoemde 
Concise) glansrijk door
staan. Dat de Stoneham 
bijna eenderde goedkoper 
is, mag niet onvermeld 
blijven. 
'Neiü Stonehom Great Britain 
Stamp Catalogue', ca. 250 pp., 
flcill (kleur),Jormaat 15.5x23 
cm) Uitgegeven door The Machm 
Collectors Club, Ailsham(GB) 
Verkrijgbaar by PW Memhardt, 
Piet Hemstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
c-mail pu)memhardt@collectura 
nl. Pnjs: 34 50 euro. 

Hoe komt een thematisch 
verzamelaar aan ideeën 
voor nieuwe verzamel-
thema's? Ons allereerste 
advies zou zijn: lees de ru
briek Thematisch panorama 
in dit blad. En als dat niet 
helpt: koop The World in 
Stamps van de Frans
man Laurent Lemerle. 
Een verbazingwekkend 

boek, in meer dan één 
opzicht. We vinden het 
bijvoorbeeld een wonder 
dat Lemerle een uitgever 
heeft gevonden voor deze 
qua productie kostbare 
publicatie, die niet op 
een specifiek verzamelge
bied of een bepaald type 
verzamelaar is gericht, en 
die geen enkele andere 
pretentie lijkt te hebben 
dan de geschiedenis van 
de wereld te schetsen aan 
de hand van een aantal 
postzegels - 3.581, om 
precies te zijn. Verbazing 
wekt bijvoorbeeld ook 
het feit dat de auteur zijn 
manuscript in het Engels 
heeft laten vertalen, een 
beslissing die waardering 
verdient. 

Binnen de acht hoofdca
tegorieën van het boek 
('Geschiedenis van de 
mens', 'Leefomgeving 
van de mens' , 'Geloof 
en gebruik', 'Kunsten 
Cultuur', 'Ontdekkingen, 
uitvindingen en produc
ten', 'De maatschappij', 
'Competitiesporten' 

en 'Natuur') behandelt 
Lemerle een groot aantal 
deelonderwerpen, die elk 
in het bestek van twee 
naast elkaar geplaatste 
pagina's filatelistisch 
worden verkend. In 
totaal krijgt de lezer bijna 
honderddertig verschil
lende onderwerpen (en 
minstens zoveel verzamel-
ideeën) voorgeschoteld. 
Het boek is prachtig ge-
lithografeerd en gedrukt. 
'Een sieraad voor de boe
kenkast' is dan ook een 
cliché dat hier volledig 
opgaat, maar beter is het 
als het boek geregeld uit 
die kast wordt gehaald 
om ervan te genieten, 
want de bezitter zal er 
niet snel op uitgekeken 
raken. 
The World of Stamps' door Laurent 
Lemerle; 256PP (gebonden),geill 
(kleur), jbrmaat 25x2g cm. Uit-
gegeuen door Abrams, New York 
Verknjgbaar bij PW. Memhardt, 
PietHemsfraat36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227, 
c-mail pu)memhardt(g)collectura 
nl.Pnjs: 42.95 euro. 
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-BOEKENPLANK KORT-
Michel doet het anders 
Uit vier delen bestond de 
Michel-catalogus 'Europa' 
tot nu toe. Omdat de delen te 
dik werden, heeft de uitgever 
besloten een geheel nieuwe 
opzet, in zeven delen, te 
maken. Met ingang van 2006 
bestaat de Europacatalogus 
daarom uit de volgende 
delen: Michel Mitteleuropa (in
deling zie hiernaast); Michel 
Sudujestcuropa (idem); Michel 
Sudeuropa (o.a. de Balkansta
ten, Italië, Malta, San Marino 
en Vatikaanstad); Michel 
Sudostcuropa (o.a. Bulgarije, 
Cyprus (Gr./T.) Griekenland, 
Roemenie en Turkije; Michel 
Nordeuropa (o.a. Baltische 
staten, Denemarken, Fin
land, IJsland, Noorwegen en 
Zweden); Michel Westeuropa 
(België, Groot-Brittannie, 
Ierland, Luxemburg en 
Nederland); Michel Osteu
ropa (o.a. Oekraïne, Polen, 
Rusland en Sovjetunie). 

Michel Mitteleuropa 2006 
Eerste deel van de nieuwe 
serie Europacatalogi; behan
delt Hongarije, Liechten
stein, Oostenrijk, Slowakije, 
Tsjechische Republiek, 
Verenigde Naties (Geneve 
en Wenen) en Zwitserland. 
Ca. 1.150 pp., formaat 
15x20 cm, kleur. Verkrijg
baar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 44.- euro. 

Michel Südwesteuropa 2006 
Deel twee uit de Europa-
serie van Michel; bestrijkt 
Andorra (Fr./Sp.), Frankrijk, 
Gibraltar, Monaco, Portugal 
(incl. Azoren/Madeira) en 
Spanje. Eurpazegels sterk 
gestegen vanwege spekula-
tiue Emjlusse. Ca. 1.160 pp., 
formaat 15x20 cm, kleur. 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 44.- euro. 

MIÖHEL 
Süd- und Sudostasien 2006 

Michel Süd- und Südostasien 
Landen zuidelijk van Rusland 
en China, van Pakistan tot en 
met West-Irian. Veel nieuwe 
informatie, vooral waar het 
de Filippijnen betreft. Prijzen 
stijgen matig; vooral voor 
de zegels van de Maleise 
staten, Brunei en Cambodja. 
Ca. 1.800 pp., 15x20 cm, z/w. 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel 
Filatelie. Prijs: 6g.- euro. 

Michel Deutschland-Spezial 
Editie 2006 van het Magnum 
Opus van Schujaneberger Verlog. 
Terecht bekroond met goud 
plus ereprijs. Het verzamel
gebied Duitsland in twee de
len uitputtend behandeld (tot 
mei 1945 en na mei 1945). 
Ca. 2.250 pp., formaat 15x20 
cm, kleur. Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs: 116.- euro (2 dln.). 
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U bent van harte 
welkom! 

De koffie staat 
voor u klaar. 

LT^r 

Ontdek hoe groot het aanbod 
is bij de 

Postzegel Partijen Centrale. 
Wij bieden voor iedere 

portemonnee verzamelingen 
van de hele wereld aan. 

Van 5,- euro tot 
duizenden euros. 

J 

Het nieuwe 
postzegelseizoen 

is begonnen. 
U kunt op onze website 

de partijenlijst aanvragen. 
www.postzegelpartijencentrale.nl 
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POSTZEGELS ALS 
IDENTITEITSBOODSCHAPPERS 

Een vergelijking van Duitsland en Nederland 1843-2005 

'Er Is geen enkele historische 
groncTvoor een typering van 
de Nederlandse ziel en van 
een nationale identiteit is al 
helemaal geen sprake,' aldus de 
teievisiehistoricus Maarten van 
Rossum in een recente voor-
dracht\ In een twistgesprek met 
de voorzitter van de Vereniging 
van Geschiedenisleraren, Peter 
Wester, voegt hij er aan toe: 'Ge
schiedenis leren is een tamelijk 
nutteloze en irrationele bezig
heid, te vergelijken met postze
gels verzamelen.' 
Wat betreft de postzegels heeft 
Van Rossum in ieder geval 
ongelijk. Voor wie het uitgiftebe-
leid van nationale postdiensten 
bestudeert, geven postzegels 
een veelzeggend inzicht in de 
wijze waarop nationale identi
teiten worden gepresenteerd 
en laten ze ook zien hoe dat in 
de loop van de tijd verandert^. 
Wat abstracter geformuleerd: 
postadministraties, en de 
vormgevers die ze opdrachten 
geven, visualiseren zelftjeelden 
van nationale identiteit en doen 
dat op een manier die, vaak 
onbewust, grote invloed heeft op 
het (ver)vormen van collectieve 
beelden en herinneringen. Post
zegels zijn commucatieminiatu-
ren bij uitstek, voor degenen die 
ze versturen en voor degenen 
die ze ontvangen. Het visuele 
geheugen wordt er door getraind 
en op die manier zetten zich ook 
collectieve herinneringen vast3. 
Voor verzamelaars geldt het nog 
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Postzegels dragen In bepaalde mate iets van de identiteit 

van het uitgevende land uit. Het verschil tussen het 

emissiebeleid van het ene land en dot van een ander is 

doordoor van belang. In de nu volgende bijdrage worden 

de verschillen van anderhalve eeuw tussen de zegels van 

Nederland en Duitsland geïnventariseerd. 

Ter nagedachtenis aan Arthur Steegh, historisch/cultureel geograaf en filatelist, 1946-2005 

eens extra. Veel kinderen verken
nen de wereld en de geschiede
nis mede aan de hand van de 
postzegels die ze verzamelen en 
dat is nog altijd zo, zij het min
der dan vroeger. Postzegels zijn 
ook typische massaconsump
tiegoederen. Iedereen krijgt ze 
onder ogen en het totale aantal 
zegels dat in omloop is gebracht 
loopt per land vaak in de vele 
miljarden. Alleen al van de eerste 
postzegel van Nederland, die 
met de beeldenaar van koning 
Willem III [afbeelding i ] , werden 
er bijna 20 miljoen in omloop 
gebracht. Bij recente Nederland
se standaardzegels gaat het om 
oplagen boven de loo miljoen 
en voor bijzondere zegels om 
oplagen vanaf een half miljoen 
per stuk. Van Duitse bijzondere 
uitgiften worden de laatste jaren 
enkele tientallen miljoenen 
exemplaren gemaakt. 

Communicatieminiatuur 
Postzegels hebben de functie 

van communicatieminiatuur 
vanaf 1840, toen in Groot-Brit-
tannië een innovatie werd 
doorgevoerd waarbij de staat 
de verzender van poststukken 
van te voren liet betalen voor de 
dienstverlening van het staats-
postbedrijf De beroemde Penny 
Black [2] zette met een beeltenis 
van de regerende vorst(inV ko
ningin Victoria, de trend aie veel 
van de postadministraties elders 
zouden volgen, Nederland vanaf 
1852. Gaandeweg worden steeds 
meer thema's op postzegels 
afgebeeld, met soms grote 
breuken in de keuzes van die 
thema's. Het is te verwachten 
dat een verschillende culturele of 
politieke identiteit, tussen landen 
of tussen tijdvakken, zichtbaar is 
in het postzegeluitgiftebeleid. In 
dit artikel worden die beeldver
schuivingen in Nederland en 
Duitsland met elkaar vergeleken 
en bij Duitsland met aparte 
aandacht voor de concurrerende 
manifestaties van identiteit tus

sen de Duitse Democratische 
Republiek (DDR) enerzijds en de 
Bondsrepubliek (BRD) en West-
Berlijn anderzijds (van 1949 tot 
1990). 

Onderaoeks periode 
Om het hiervoor bedoelde on
derzoek te verrichten, is gebruik 
gemaakt van de wijze waarop 
de Michel catalogus de postze
geluitgiften rubriceert4 en is elk 
apart vermeld catalogusnummer 
als meeteenheid genomen5. 
Voor Nederland zijn alle door 
PTTPost (en later door TPG Post) 
uitgegeven postzegels onderdeel 
van het onderzoek. Dat wil zeg
gen dat postzegel uitgiften van de 
inmiddels zeer vele particuliere 
stads- en regiopostdiensten niet 
zijn onderzocht. Voor Duitsland 
geldt dat het onderzoek beperkt 
is tot de Staatspostdiensten 
van de voorloperstaten van het 
Duitse Rijk (vanaf 1849), van 
het Duitse Rijk zelf (1871-1945), 
van de Bezettingsautoriteiten 
(1945-1949), van de Bondsre
publiek Duitsland (1949-1990), 
van West-Berlijn (idem), van de 
Duitse Democratische Republiek 
(idem) en van het Verenigde 
Duitsland (vanaf 1990). Voor 
Nederland gaat het bij elkaar om 
2.425 verschillende postzegels, 
voor Duitsland om 9.229. 

Nederland-Duitsland 
In beide gebieden gaat het in de 
begintijd op de postzegels vooral 
om staatshoofden, om cijfers [3] 



Thema 

Sy Cijfers of letters 
Symbolische voorstellingen, incl. post 

Nederland 

N 

273 
315 

So Sociale (geschied)voorstellingen/kinderen 386 
Sport en sportlieden 45 

Cu Kunst, cultuur en kunstenaars 
Wetenschap(pers) en techniek 
Religieuze (geschied)voors tellingen 

Po Politieke (geschied)voorstellingen 
Staatshoofd (en/of familie) 
Heraldische of mythische voorsteUingen 

Ec Economische (geschied)voorsteUingen 
Vervoermiddelen 

Ge Gebouwen, landschappen en geografie 
Natuuren milieu, planten en dieren 

Totaal 

Daarvan internationale verwijzingen 

294 
91 
7 

125 
378 

41 

11 
79 

204 
150 

2425 

154 

% 

II 
13 

16 
2 

12 
4 
0 

5 
16 
2 

2 
3 

8 
6 

IOC 

6 

Duitsland 

N % 

815 9 
408 4 

318 3 
531 6 

1431 16 
471 5 
227 2 

759 8 
375 4 
811 g 

688 7 
524 6 

1270 14 
601 7 

922g100 

740 8 

Tabel 1 - Thematische indeling van alle Nederlandse en 

Thema 

Cijfers of letters 
Symbolische voorstellingen, incl. Post 
Sociale (geschied)voors tellingen/kinderen 
Sport en sportlieden 
Kunst, cultuur en loinstenaars 
Wetenschap(pers) en techniek 
Religieuze (geschied)voors tellingen 
Politieke (geschied)voors tellingen 
Staatshoofd (en/of familie) 
Heraldische of mythische voorstellingen 
Economische (geschied)voors tellingen 
Vervoermiddelen 
Gebouwen, landschappen en geografie 
Natuur en milieu, planten en dieren 

Totaal 

Daarvan internationale verwijzingen 

Duitse postzegels, 1845-2004 

Reich 
1870-1945 

N 

237 
188 

8 
38 
26 

-
14 

124 
116 
129 
57 
42 
"3 

1092 

0 

% 

2 2 

17 
I 

3 
2 
0 
I 

II 
I I 
12 

5 
4 

10 
0 

1 0 0 

0 

i( 

l 

II 
10 
8 

24 
0 

II 
9 
S 
I 

4-
9 

IS 
II 

134« 

13 

Tabel 2 - Thematische verschillen tussen het Duitse Rijk, de BRl 

Thema 

Cijfers of letters 
Symbolische voorstellingen, incl. Post 
Sociale (geschied)voors tellingen/kinderen 
Sport en sportlieden 
Kunst, cultuur en loinstenaars 
Wetenschap(pers) en techniek 
Religieuze (geschied)voors tellingen 
Politieke (geschied)voors tellingen 
Staatshoofd (en/of familie) 
Heraldische of mythische voorstellingen 
Economische (geschied)voors tellingen 
Vervoermiddelen 
Gebouwen, landschappen en geografie 
Natuur en milieu, planten en dieren 

Totaal 

Daarvan internationale verwijzingen 

Reich 
1870-1945 

N 

237 
188 

8 
38 
26 

-
14 

124 
116 
129 
57 
42 
"3 

1092 

0 

% 

2 2 

17 
I 

3 
2 
0 
I 

II 
I I 
12 

5 
4 

10 
0 

1 0 0 

0 

BRD 
1949.1990 

N 

3 
119 
105 
86 

248 
92 

IIO 

97 
56 
16 
44 
99 

156 
118 

1349 

132 

% 

0 
9 
8 
6 

18 
7 
8 
7 
4 
I 

3 
7 

12 

9 

1 0 0 

10 

DDR 
1945-1990 

N 

33 
61 
98 

277 
637 
233 

I 
432 

41 
150 
270 
269 
404 
317 

3323 

472 

% 

I 
2 
3 
8 

19 
7 
0 

13 
I 
5 
8 
8 

1 2 
1 0 

1 0 0 

14 

Tabel 2 - Thennatische verschillen tussen het Duitse Rijk, de BRD en de DDR 

en om heraldische uitbeeldingen 
(het staatswapenschild [4], o f 
een mythische figuur zoals 'Ger
mania' [5], of de Nederlandse 
Leeuw). Gaandeweg komen daar 
beelden uit de politieke geschie
denis bij (in Duitsland vanaf 
1900, in Nederland vanaf 1907, 
respectievelijk beginnend met 
taferelen uit de eenwording van 
Duitsland [6] en met Michiel de 
Ruyter [7]). Gebouwen en land
schappen worden in Duitsland 
ook vanaf 1900 getoond, maar 
in Nederland voor het eerst pas 
In de jaren '30. In beide landen 
vindt vanaf de jaren '20 een 
verbreding plaats van de thema's 
die getoond worden, met aan
dacht voor economische, sociale 
en religieuze (geschied)beelden, 
van kunst en kunstenaars, van 
wetenschap en wetenschappers, 
van sport, vervoersmiddelen, 
etc. Tot het eind van de Tweede 
Wereldoorlog hebben vrijwel 
alle afbeeldingen betrekking 
op nationale zaken en als er al 
eens gerefereerd wordt aan een 
internationale gebeurtenis (zoals 
de Olympische Spelen in 1928 
in Amsterdam [8], of die in 1936 
in Berlijn [9]) dan gaat het om 
internationale gebeurtenissen 
die zich in het tand zelf afspelen. 
Pas vanaf 1945 komen er verwij
zingen voor naar internationale 
verschijnselen zonder dat die in 
het land zelf plaatsvinden. Het 
jaarlijks uitgeven van 'Europa
zegels' in Nederland en de BRD 
vanaf 1956, en de solidariteit met 
de landen van het Oostblok [10] 
in de DDR zijn daar voorbeelden 
van, maar de mondialisering is 
ook zichtbaar in allerlei andere 
postuitgaven. In totaal stellen 
die 'internationale beelden' op 
postzegels niet zoveel voor: 6% 
in Nederland [ni] en 8% in Duits
land". Het overgrote deel van de 
beelden betreft verwijzingen naar 
nationale en lokale zaken. 

Thematische indeling 
Als we het totale uitgiftebeleid 
van de twee postgebieden Ne

derland en Duitsland thematisch 
indelen dan krijgen we tabel 1. 
Daarbij is steeds gekeken naar 

het meest dominante thema 
zoals dat wordt uitgebeeld en 
dat hoeft niet steeds overeen te 
komen met de aanleiding tot 
de postzegeluitgifte. Om een 
voorbeeld te geven: sommige 
Nederlandsekinderzegels zijn 
gewijd aan wetenschappers, of 
aan kunst. Dan worden ze niet 
bij het thema 'kinderen', maar 
bij het thema 'wetenschap', res
pectievelijk 'kunst' ingedeeld7. 
Er zijn tussen Nederland en 
Duitsland opvallende verschillen. 
Zo heeft Nederland het hoogste 
percentage uitgiften gewijd aan 
het staatshoofd of de koninklijke 
familie, terwijl dat in Duitsland 
een veel minder prominente 
plaats inneemt, vooral na de 
Tweede Wereldoorlog, toen men 
even genoeg had van Führers. 
In Duitsland zijn verwijzingen 
naar kunst procentueel het 
belangrijkst en dat zijn voor het 
grootste deel verwijzingen naar 
nationale kunstenaars en hun 
kunstuitingen. In Nederland is 

dat ook niet onbelangrijk, maar 
het komt pas op de cïerde plaats. 
In Nederland wordt relatief erg 
veel gewerkt met symbolische of 
abstracte voorstellingen en veel 
minder met heraldische thema's 
(wapenschilden, de vlag, my-
tische figuren). In Duitsland is 
dat andersom. Duitsland geeft 
relatief gezien ook aanzienlijk 
meer aandacht aan politieke en 
economische thema's, waarbij 
'arbeid' vooral in de jaren '20, 
tussen 1945 en 1949 en in de 
DDR veel voorkomt [12]. Geogra
fische voorstellingen, zoals land
schappen, gebouwen, globes en 
kaarten komen in Duitsland ook 
aanzienlijk meer voor dan in Ne
derland, terwijl er in Nederland 
weer veel meer aandacht is voor 
'kinderen' op postzegels, mede 
door de jaarlijkse 'kinderpostze
gels' vanaf 1924 (met een onder
breking in de oorlogsperiode van 
i942-'44). Sport en vervoer krijgt 
daarentegen aan Duitse kant 
weer aanzienlijk meer aandacht. 

Tenslotte is opmerkelijk dat 
religieuze voorstellingen in beide 
landen betrekkelijk weinig aan
dacht krijgen, maar in Duitsland 
toch aanzienlijk meer dan in 
Nederland. Het is bij Nederland 
ook opmerkelijk dat er bij de vele 
'kenmerkende' gebouwen die 
worden gerepresenteerd nauwe
lijks kerken te vinden zijn en als 
het dan een keer gebeurt wordt 
er zorgvuldig voor gezorgd dat er 
meerdere geloofsrichtingen aan 
bod komen [13]. 

Vergelijking binnen Duitsland 
Binnen Duitsland is er sprake 
van een groot verschil in repre
sentatie tussen het Duitse Rijk 
(1871-1945) en de opvolgerstaten 
BRD en DDR (zie tabel 2), en 
op een aantal punten tussen de 
BRD en de DDR onderling, toen 
die gescheiden optrokken in 
tegengestelde politieke kampen 
(postaal van 1949 tot oktober 
1990). In het Duitse Rijk zijn de 
identiteitsloze cijfers en letters 



de belangrijkste groep, gevolgd 
door de eveneens identiteits-
arme symbolische en abstracte 
voorstellingen. Vooral in de tijd 
van de hyperinflatie (1923) kiest 
men massaal voor alleen maar 
cijfers. Van de identiteitsdra-
gende voorstellingen zijn de he
raldische en mytische nationale 
beelden het belangrijkst (vooral 
uit de begintijd), gevolgd door 
staatshoofden (vooral in de Wei-
mar Republiek), beelden uit de 
politieke geschiedenis of uit de 
politieke actualiteit (vooral in de 
Hitlertijd) en beelden van Duitse 
gebouwen en landschappen 
(ook vooral uit de Hitlertijd en 
gaandeweg ook die uit ingelijfde 
gebieden met steden als Wenen 
en gebieden als Tirol). Andere 
soorten beelden komen weinig 
of niet voor 

De Duitse Bondsrepubliek en 
de DDR lijken voor wat betreft 
hun belangrijkste beeldsoorten 
verrassend veel op elkaar. In 
beide staten wordt op grote 
schaal teruggegrepen op kunst 
en cultuur als manifestatie van 
nationale trots (hoewel er ook 
wel aandacht is voor niet-Duitse 
kunstenaars). Ook de geogra
fie (Duitse landschappen en 
steden) komt veel aan bod 
evenals de natuur, en (zij het wat 
minder) sport en vervoermid
delen. Verschillen zien we vooral 
bij de politieke voorstellingen, 
met aanzienlijk meer aandacht 
voor de politieke actualiteit en 
geschiedenis in de DDR dan in 
de BRD. Bij beide is er weinig 
aandacht voor het staatshoofd, 
maar in de BRD wel wat meer 
dan in de DDR. De opvallendste 
verschillen doen zich evenwel 
voor bij de religieuze voorstel
lingen, die in de BRD relatief 
belangrijk zijn , maar in de DDR 
geheel ontbreken, tot er in 1990 
ineens een postzegel met de 
Poolse Paus verschijnt [14], maar 
dat was dan ook al na de Wende. 
Het postzegelbeleid van de DDR 
zit daarentegen vol met blije ar
beiders en andere economische 

voorstellingen, terwijl de BRD 
weer meer aandacht geeft aan 
sociale zaken [15]. Opvallend is 
ook het belang van algemene en 
abstracte symbolische voorstel
lingen bij de BRD (vooral in de 
laatste periode) en het grotere 
gebruik van vlaggen en staatswa
pens bij de DDR. 

Veranderingen in de tijd: 
Nederland 
De belangstelling voor be
paalde thema's is duidelijk ook 
verbonden met de 'tijdgeest'. In 
de tabellen 3 en 4 is zicntbaar 
gemaakt welke ontwikkeling zich 
heeft voorgedaan in blokken van 
tien jaar elk en gebruikmakend 
van de gecondenseerde thema
indeling, zoals die is gegeven in 
de eerste kolom van tabel 1. 

In de Nederlandse klassieke 
periode is het staatshoofd van 
eminent belang, met daarnaast 
cijferzegels en een enkele keer 
het staatswapen. In de periode 
vóór de Eerste Wereldoorlog 
krijgt de politieke geschiedenis 
veel aandacht, vooral rondom de 
honderdjarige herdenking van 
het herstel van de Nederlandse 
onaftiankelijkheid. Men kiest 
daarbij voor portretten van de 
voormalige koningen, naast die 
van het staatshoofd Wilhelmina. 
Tot het midden van de jaren 
'30 krijgt het staatshoofd zelf 
weer alle ruimte, maar zijn ook 
sociale thema's in opkomst. In 
het decennium van 1935 tot en 
met 1944 is het staatshoofd van 
aanzienlijk minder belang en 
domineren de cijfers (na de klas
sieke tijd is dat vaak een teken 
van crisis; men manifesteert dan 
liever geen identiteit; we zien 
dat ook in Duitsland in 1923 en 
na de Tweede Wereldoorlog). 
Daarnaast is er dan aandacht 
voor sociale thema's en voor 
kunsten en wetenschappen. De 
Duitse bezetter manifesteert zich 
o.a. met Germanische Symbole 
[i5] en met postzegels van het 
Niederländische Legion [17], 
maar ook met de Nederlandse 

60 70 80 90 100% 

symix>llek 

sociaal 

I cultureel 
politiek 

economie 
I geografie 

Tabel 3 - Zwaartepunt thematiek Nederlandse postzegels per decennium 

zeehelden uit de zeventiende 
eeuw. De Londense tegenrege
ring geeft in 1944, voor gebruik 
in het bevrijde Zuiden, zegels 
met oorlogsbeelden uit, naast 
zegels met Koningin Wilhelmina 
voor de hogere waarden [18]. 
In het decennium na de oorlog 
is er een grote dominantie van 
zegels met het staatshoofd en 
de koninklijke familie (naast 
sociale thema's): de koningin en 
de prinsessen als manifestatie 
van de herwonnen zelfstandig
heid, nadat de eerste zegel van 
de herwonnen zelfstandigheid 
een Nederlandse leeuw voorstelt 
die met een draak in een heftige 
strijd is verwikkeld [19]. Het is 
het laatste decennium met een 
zo nadrukkelijke aanwezigheid 
van het staatshoofd in het uitgif 
tebeleid van de posterijen. In de 
periode tot 1975 zijn de meeste 

uitgiften gewijd aan sociale 
thema's, naast veel aandacht 
voor kunst en cultuur [20]. In de 
twintig jaar erna begint ook de 
geografie belangrijk te worden, 
om in het decennium rond 
1990 te domineren. Na 1995 
gebeuren er in de Nederlandse 
filatelie rare dingen. Niet alleen 
neemt het aantal verschillende 
zegels enorm toe, ook verschuift 
hetthemabeleid naar allerlei 
abstracties [21], naarde kunsten 
en naar planten en dieren, na
tuur en milieu. Zou het komen 
door de privatisering van de 
postenjen? Is het een uiting 
van postmoderniteit? Of is het 
een signaal van een crisis in de 
nationale identiteit? Immers ook 
de postzegels met alleen maar 
cijfers of alleen maar tekst zijn in 
deze periode in Nederland weer 
volop te krijgen. 

ijcuTicnes ;tctct)i 
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Tabel 4 - Zwaartepunt thematiek Duitse postzegels per decennium. 

De tijdgeest in Duitsland 
In de klassieke periode van de 
Duitse postzegels, vanaf 1849 
tot 1925, wisselen twee the
ma's steeds stuivertje als het 
gaat om de twee belangrijkste 
soorten beelden: de heraldische 
en mythische voorstellingen 
enerzijds en de non-descripte 
cijfers anderzijds. In het laatste 
decennium, de eerste jaren van 
de Weimar Republiek, staat ook 
'arbeid' hoog in aanzien [22]. 
In de tijd tussen de inflatietijd 
(1923) en de opkomst van het 
natlonaal-socialisme is het 
staatshoofd de belangrijkste 
beeldbepaler, maar zijn de (dit 
keer vooral regionale) wapen
schilden ook belangrijk en zijn 
de geografie [23] en de kunsten 
[24] in opkomst. In de Hitler-
tijd domineren geografische 
beelden, gevolgd door beelden 

van de politieke actualiteit. Voor 
het eerst komt ook de sport ruim 
aan bod, modern massafeno
meen bij uitstek. In de chaostijd 
die volgt valt men eerst terug op 
de neutrale cijferbeelden, maar 
komt bij de geallieerde bezet
tingsmachten en bij de BRD de 
geografie ook ruim aan bod. Bij 
de Russische bezettingszone en 
in de latere DDR is er een grote 
aandacht voor de economie, met 
vele zegevierende arbeiders en 
boeren. Maar ook kunstuitingen 
komen aan beide kanten van het 
politieke spectrum al veel aan 
Dod. 

Er is ook voor het eerst sprake 
van echte internationale thema's; 
als we de hele periode overzien 
bij de DDR overigens wat meer 
(14%) dan bij de BRD (io%), 
waarbij het interessant is om op 

te merken dat zowel de DDR als 
de BRD hun piek aan interna
tionale oriëntatie niet bereiken 
in de meer recente decennia, 
maar veel eerder, voor de DDR 
rond i960 (tot 20%) en voor de 
BRD rond 1965 (tot 12%). Er is 
de laatste paar decennia eerder 
sprake van afnemende dan van 
toenemende mondialisering op 
postzegelbeelden. 

Vanaf ca 1955 worden zowel in 
de DDR als in de BRD kunstui
tingen en beelden van kunste
naars de dominante identiteits
boodschapper [25,26], in beide 
gevallen teruggrijpend op de 
rijke Duitse culturele geschiede
nis in zijn geheel. Geografie is 
steeds een goede tweede, tot 
er in het laatste decennium 
sprake is van een wisseling van 
positie. Op de derde en vierde 
plaats gaat het steeds ofwel om 
politieke taferelen, ofwel om na
tuuren milieu, planten of dieren. 
Economie verdwijnt gaandeweg 
uit de belangstelling (ook in de 
DDR!) en voor het staatshoofd 
is na 1973 geen enkele postale 
belangstelling meer, noch in 
de BRD, noch in de DDR. 
Ook na de eenwording geeft 
men de standaardseries liever 
boodschappen mee als Frauen 
der deutschen Geschichte [27], 
Sehenswürdigkeiteri/Bilder 
aus Deutschland, of Wappen 
der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (wapenschilden). 

Conclusie 
Postzegelverzamelaars zien met 
enige weemoed (en soms met 
angst voor het door hen geïnves
teerde kapitaal) de belangstel
ling voor hun hobby afnemen. 
Maar postzegels zijn zoals is 
aangetoond in dit artikel ook als 
wetenschappelijk interessante 
informatiebron te gebruiken. Ze 
bieden een beeld van de wijze 
waarop postadministraties om
gaan met identiteitsuitingen en 
dat verschilt nogal tussen landen 
en van periode tot periode. Het 
bestuderen daarvan is culturele 

(en politieke) geografie in minia
tuurformaat. Het is ook een 
verrassende vorm van filatelie. 

Dit artikel verscheen in een andere vorm 
in liet vakblad voor Nederlandse ge
ografen, Geografie (januari 2006, jaargang 
15, nummer i, pagina's 12-17). Geografie 
was zo vriendelijk ons het gebruik van 
de tabellen 3 en 4 toe te staan. 

Ton Dietz is hoogleraar sociale geografie 
aan de Universiteit van Amsterdam. 

Noten: 
I: Maarten van Rossum: Ncderlond lijdt 
aan angstpsychose, Politiek-actie.net, g 
maart 2005. 
2: Op internet leverde een zoeirtocht 
bij Google naar de combinatie 'stamps 
as expression of national identity' (op 
19 augustus 2005) maar lieftt 267.000 
verwijzingen op, 'Brieftnarken Identität' 
13.400, 'Timbres poste expression 
identité nationale' 4.970 en 'postzegels 
nationale identiteit' 506. 
3: Een klassieke studie hierover is die 
van Frances Yates, The Art qflMemory, 
uit 1966, ook aangehaald in een leuke 
studie van Mana Grever in Tijdschrift 
voor Geschiedenis (Visualisering en col
lectieve hcnnnenngen, TvG jaargang 117 
nr 2,2004, pp. 207-229). Zij voert o.a. 
het voorbeeld aan van de wijze waarop 
de Nederlandse postadministratie een 
meisje m Volendamse klederdracht als 
icoon van de nationale Nederlandse 
identiteit ten tonele voert 
4: Voor Nederland de Michel Europa 
Katalog Band 3 (Nord- und Nordu;est-
europa) 2004/2005, pp. i402-i534en 
voor Duitsland de Michel Deutschland-
Katalog 2004/2005, beide uitgegeven 
door de Schwaneberger Verlag GmbH 
München. Voor de completering van 
het jaar 2004 is gebruik gemaakt van het 
tijdschrift Filatelie. 
5: Dat betekent dus dat bij senes met 
hetzelfde motief elke aparte waarde 
gemeten wordt, maar niet allerlei varia
ties als die binnen hetzelfde catalogus
nummer worden gerubriceerd. 
6: Daarbij is als 'internationaal' aange
duid: alles wat op dat moment met bin
nen de staatsgrenzen is gelokaliseerd, of 
niet geclaimd kan worden als 'nationaal 
erfgoed'. Zo is Wenen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een Duitse stad en hoort 
Kant tot het Duitse erfgoed, ook al leefde 
hij in het huidige Kaliningrad. 
7: Het is daarbij onontkoombaar dat er 
een zekere subjectiviteit m de keuzes 
zit die gemaakt moeten worden, als dat 
dan maar systematisch gebeurt Zo is 
in dit artikel een kerk op een postzegel 
steeds ingedeeld bij 'gebouwen' (en dus 
geografie) en met bij 'religie'. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2006 (verschijnt op 5 novem
ber 2006) moeten uiterlijk 
op I oktober 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 ëén 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. 

TENTOONSTELLINGEH 
EN MANIFESTATIES 

15,16 en 17 september: 
Praag (Tsjechië). Collector 
(Sberatcl), 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(a)ppa.c2 
^ 30 september/i oktober: 
"j Etten-Leur. Tuiee-in-cYn 
~ hobby, tentoonstelling annex 
uj filatelistische vrijmarkt, ge-
'Z organiseerd door Philatelica 
"̂  West-Brabant ter gelegen-
^ heid van het 25-jarig bestaan 
— van de vereniging, 't Turf-
™ schip, Lange Brugstraat 63. 
2 Thematische inzendingen, 
^ gekoppeld aan het tonen van 

elementen uit een tweede, 
1 AA niet-fïlatelistische hobby. 
OUU Openingstijden: op zaterdag 

30/9 van 10 tot 22 uur en op 
zondag i/io van 10 tot 16. 
Informatie: Ted van der Heul, 
telefoon 076-5016082. 
20,21 en 22 oktober: 

Apeldoorn. Postex 2006, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd, 
voordrukalbumbladen, cata
logusinzending, open klasse 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. 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 e-mail 
aartuansoest@hetnct.nl. 
Website www.nvpv.nl. Zie ook 
de informatie elders in dit 
nummer. 
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 
30 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 Amster
dam. Huygens College, 2e 
Const. Huygensstraat 31. 
Categorieën 2 en 3, met 
éénkader, jeugdklasse en 
propaganda. Ook inzendin
gen op voordrukalbumbla-
den/catalogusinzendingen. 
Openingstijden: op zaterdag 
4/11 van 10 tot I7uur en op 
zondag 5/11 van 10 tot 16 
uur. Verkoop envelop Dag 
van de Postzegel ((bestellen 
kan ook bij onderstaand e-
mailadres), handelaren, tom
bola, stuiverhoek. Toegang 
en catalogus gratis, parkeren 
op zondag gratis. Deelname-
formulieren en informatie bij 
J. van der Bijl, telefoon 020-
4974024 of M. Kleij, telefoon 
020-6405039 of e-mail: 
martinus6i(3)hctnct.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 e-
mail: g.h.landmand@hccnct.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. Dag van de 
Postzegel Rotterdam 2006, 
postzegeltentoonstelling 
in het Congrescentrum 
Ahoy', Rotterdam-Zuid. 

In samenwerking met De 
Vliegende Hollonder. Cate
gorieën 2 en 3 , éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
zaterdag 11 november van 10 
tot 17 uur en op zondag 12 
november van lo tot 16 uur. 
Verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701 of per e-mail: 
a.ritmeester@planet.nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. 45ste Dag van 
de Aerojilatelie;luchtposttent 
oonstelling georganiseerd 
door De Vliegende Hollander 
(thema: Luchtpost 1946: 
nieuwe start). Congrescen
trum Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
Ca. 100 kaders; bijzonder 
poststempel en speciale 
enveloppen. Openingstijden: 
vrijdag 10 november van 
10 tot 18 uur; zaterdag 11 
november van 10 tot 17 uur 
en op zondag 12 november 
van 10 tot 16 uur. Nadere in
formatie en deelnameformu-
lieren verkrijgbaar bij W. van 
der Helm, De Kolk 13, 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424 of per e-mail; 
U)Vondcrhelm@ncrvnet.nl 
18 en 19 november: 
Geleen. Glana-phil, tevens 
Limphilex XXXVII. Tentoon
stelling in categorie 3 ter 
gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Geleense 
postzegelvereniging De 
Philatelist. Cultuurcluster 
'De Hanenhof', Herenhof 2. 
Ca. 200 kaders. Openingstij
den: op zaterdag 18/11 van 11 
tot 17 uur en op zondag 19/11 
van 10 tot 17 uur. De verza
meling Carnaual op Postzegels 
(zie Filatelie van febru
ari 2006, pagina 120) wordt 
tentoongesteld. Handelaren 
aanwezig. Inschrijven bij 
Hai Webers, Mergelakker 
51, 6181 JE Elsloo, telefoon 
046-4372897 of per e-mail: 
hai.iuebers@plonet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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 Julianastraat 
8,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
10 september: 
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-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Zeist. Christelijk College, 

i Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Telefoon 030-6916858. 
15 september: 
Oegstgeest. Heemwijck, 

i Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
16 september: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat7o, 10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische 
Contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 

! Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 

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

Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Woerden. Al Band, Filatelis
tische Contactgroep Islamitische 

I Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15 uur. Telefoon 0348-
418770. 
Woudenberg. De Camp, De 

I Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
17 september: 
Amsterdam. ROC, Jan Toor-

! opstraat 99,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 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, 
Langestraat76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
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. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 
Echt. St. Joris, 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. Tel. 0544-375707. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
25 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruineweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
30 september: 
Deventer. J. van Vlotenlaan 
85,10-16. Telefoon 0570-
652596. 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talma-
straatg, 10-16. Telefoon 
0184-618112. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandsstraat, 10-16. Tele
foon 0118-628917. 
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. 
Veenendaal. CSG, Indu
strielaan 15,10-16. Telefoon 
0318-520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
I oktober: 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
4 oktober: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
7 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2c, 10-16. 
Telefoon 0251-224978. 
Deumingen (O.). Frans op 
den Bult, Hengelosestraat 6, 
10-16. Telefoon 074-2919591. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vival-
distraat4,10-16. 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-
hoef, Bloemenhof 2,13-16. 
Telefoon 0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
8 oktober: 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-673775. 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele-
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foon 0255516574. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 0485
317520. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597592676. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

4 oktober: 
Bedreigde Dieren; velletje met 
twaalf verschillende postze
gels van 39 cent. 
10 oktober: 
Mooi Nederlond: verzamelvel i; 
velletje met vijf verschillende 
postzegels van 39 cent; 
Mooi Nederland: verzamelvel 
2; velletje met vijf verschil
lende postzegels van 39 cent. 
16 oktober: 
TNTPost; velletje met 10 post
zegels van 39 cent. 
7 november: 
Kinderpostzegels 2006: 'Veilig 
verder'; velletje met zes 
verschillende postzegels van 
39+19 cent. 
23 november: 
Decemberzegels; tien verschil
lende zegels in velletje van 20 
van 29 cent (zelfklevend); 
GoedeDoelenzegels; tien 
verschillende postzegels in 
velletje van twintig zegels van 
29+10 cent (zelfklevend). 

Aruba 

29 september: 
Brandpreuentie; waarden 60, 
100 en 205 cent. 
31 oktober: 

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

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon 
0703307500; infolijn: 070
3307575; fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 1017 uur, 
zaterdag, zondag en feest
dagen 1217 uur; ma., op 25 
december en op i januari 
gesloten. Toegangsprijzen: 
volwassenen 6 euro, 65plus 
5 euro, 412jarigen 3 euro, 
CJP 4 euro, kinderen t/m 3 
jaar, Museumkaart gratis, 
groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de postwaar
den te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 
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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan merJ(elens@muscom.nl of 
hudueen(a)muscom.nl. 

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

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 

is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag van 10 tot 17 
uur en elke eerste zaterdag 
van de maand van 10 tot 12 
uur). Op de site www.nbjv.nl 
kunt u de Bibliotheekzegel 
aanklikken; u komt dan bij 
de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen. 

ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. 
De Bondsbibliotheek: een 
(surf)bezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL kees.verhulsHJJwanadoo.nl 
Nog twee uitgaven te gaan 
(Kampen en Zwolle) en dan 
zijn de tien verschillende vel
letjes Mooi Nederland 2006 
uitgegeven. Uitgezonderd 
de twee verzamelvelletjes die 
landelijk verkrijgbaar zullen 
zijn. In 2007 volgen er ook 
weer tien. 

Zoals u al eerder in mijn 
rubriek heeft kunnen lezen 
verschijnt er bij elke emissie 
een bijzonder poststempel, 
dat echter nooit 'echt' wordt 
gebruikt. Wel nu, voor de 
allereerste keer werd het 
stempel Mooi Nederland 
Deventer toch gebruikt en 

,A/\ßnv 

■taJ'uL-, 
Deventer 

u kunt een echte afdruk in 
uw bezit krijgen door de ca
deauset aan te schaffen. Het 
velletje, dat in de cadeauset 
zit, is gestempeld met dit 
bijzondere stempel. 

Ik toon u een deel van het 
gestempelde velletje uit de 
cadeauset en voor de duide
lijkheid ook de afzonderlijke 
afbeeldingen van de stempels 
Deventer en Zutphen (zie 
hieronder). Deze laatste is 
uitsluitend gebruikt in de lijst 
die werd overhandigd aan de 
burgemeester van Zutphen. 

r. r i ^ 

Zutphen 

Aduertentie 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 

http://www.muscom.nl
mailto:elens@muscom.nl
http://www.nbjv.nl


WASHINGTON 2006: 'STAMPS 
AND SO MUCH MORE' 

Prachtige tentoonstelling levert postzegelstroom op 
D O O R CEES J A N S S E N ( C O Ö R D I N A T I E ) , M A R I J K E V A N DER M E E R EN P I E T A L D E R L I E S T E N 

Niet Di| zegels alleen - aat was vri| vertaam net motto 

van de internationale postzegeltentoonstelling Washington 

2006. Diegenen die de verre reis naar de Amerikaanse 

hoofdstad hebben gemaakt, melden dat de organisatoren 

hun beloften op dit punt hebben weten waar te maken... 

Boven- Washington Convention Center; onder liet Waslnmgton 20o6-blol<Je 

WASHINGTON 2006 
WORLD PHILATELIC EXHIBITION 

Elke t ien jaar organiseert de 
American Philatelie Society een 
wereldtentoonstelling onder 
patronaat van de Federation 
Internationale de Philatelie (FIP). 
De laatste keer dat zo'n expositie 
in Washington werd gehouden, 
was in 1966: S/PEX was de naam 
van destijds. Washington 2006, 
gehouden van 27 mei tot en met 
3 juni, had niet alleen een naam 
maar ook een slogan: Stamps 
and So Much More. Om niet al
leen filatelisten maar ook de rest 
van het gezin te trekken, waren 
er tal van nevenactiviteiten; een 
bezoek aan de tentoonstelling 
kon worden gecombineerd met 
bezoeken aan monumenten en 
musea in en om de stad. 
Washington 2006 werd gehou
den in een zojuist geopende 
state-of-the-art locatie, net 
46.000 vierkante meter grote 
Washington Convention Center. 
De organisatiewas in handen 
van de Washington Philatelic 
Exhibition Inc., een non-profit 
organisatie), het budget bedroeg 
ruim drie miljoen dollar en de 
toegang was gratis. 
In de erehof van de tentoonstel-

WASHINGTON 2006 

World Philatelic Exhibition 

de Amerikaanse posterijen, de 
USPS, lieten van zich horen (zie 
kadertje^. 
Hieroncler het verslag van een 
van de Nederlandse bezoekers 
van Washington 2006, Bonds

bibliothecaris Marijke van der 
Meer, die 'ambtshalve' in Ame
rika was. 
'Op Washington 2006 werden 
640 inzendingen (zo'n 3.800 ka
ders) getoond die uit zestig lan

den afkomstig waren. Het aantal 
literatuurinzendingen bedroeg 
253. Vijfentwintig inzendingen 
werden uiteindelijk geaccepteerd 
voor de zogenoemde Champion
ship Class Competition. De erehof 
bood een keuze uit de collecties 
van koningin Elizabeth II en 
prins Albert II van Monaco en 
ook delen van de Postmaster 
General's Collection (Verenigde 
Staten) waren te bezichtigen. 
Voor de jeugd was er dagelijks 
een stamp camp met verschil
lende activiteiten, waaronder een 
jacht op een schat. 
De belangrijkste reden voor mijn 
bezoek aan Washington 2006 
was dat daar de International 
Philatelic Libraries Association 
Meeting (I PIA) werd gehouden. 
Dat gebeurde in het National 
Postal Museum, waar eerst een 
rondleiding verzorgd werd, een 
heel bijzondere gebeurtenis 
omdat er bijna nooit groepen 
worden toegelaten. Daarna was 
er een informele bijeenkomst 
van ongeveer 25 filatelistische 
bibliothecarissen, afkomstig van 
all overthe world: van Australië 
tot Chili en van Noorwegen tot 
Californië. Gemeenschappelijke 
problemen zoals: hoe om te 
gaan met ruimteproblemen 
(suggestie voor Nederland: 
kunnen jullie niet verhuizen 
naar Soestdijk - dat ligt toch 
ook in Baarn?), hebben nieuwe 
technieken zoals het scannen in
vloed op het bibliotheekgebruik, 
hoe regel je de uitwisseling van 
'doubletten' en nog veel meer 
kwamen aan de orde. 
Aan het slot van de bijeenkomst 
heb ik de organisator, Gini Horn, 
bedankt voor haar werk en haar 
een cadeautje uit Holland over
handigd: de recente cd-rom van 
de heer A.C.H. Merkx (Vereni
gingvan VN-VE Filatelie) getiteld 
Van twaalf tot vijfentwintig: de 
Europese Unieflatelistisch geïl
lustreerd. Bij die gelegenheid heb 
ik de Bondsbibliotheekfolder, 
voorzien van een Engelse sum
mary, uitgedeeld. Hierin werd 
onder andere gewezen naar het 
Engelstalige deel van de 'biblio
theeksectie' van de Bondssite. 
Een van de markante punten van 
de IPLA was de lezing van Cini 
Horn, Exploring the mysteries of 
the American Philatelic Research 

Washington, DC USA" 
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ling waren zo'n 3.000 album-
bladen te zien met daarop de 
zeldzaamste filatelistische post
zegels en poststukken ter wereld. 
In de wedstrijdklasse waren 
meer dan 60.000 albumbladen 
bijeengebracht. Verder waren 
ca. tweehonderd handelaren 
met hun aanbiedingen in stands 
aanwezig en niet te verseten 
de ongeveer 130 postadmini-
straties uit alle delen van de 
wereld. Postzegels? Volop! Ook 



Bondhsbibhothecaris Manjke van der Meer (rechts) overhandigt een exemplaar van de 
CD/ROM 'Van 12 tot 2$' aan haar Amerikaanse tegenhanger (foto: Robert Binner) 

Library (APRL). Er werd een 
uitleg gegeven over het reilen en 
zeilen van de belangrijke biblio
theek die de APRL is. Mevrouw 
Horn liet uitgebreid zien hoe er 
met de o»i///iecatalogus {u>u>w. 
stamplibrary.org) kan worden 
gewerkt. En hoewel ik zelf al heel 
lang van de APRL gebruik maak 
bij net opstellen van onze eigen 
catalogus, waren er toch een 
aantal tricks en trucs die nieuw 
voor me waren. 
Ook van belang was een 
paneldiscussie over de nieuwe 
online philatelic research tool 
van het bekende Smithsonian 
Institute, die de naam Arago 
kreeg (als een eerbetoon aan de 
Franse wetenschapper Frangois 
Arago). Dankzij het Ameri
kaanse postmuseum is het via 
Arago mogelijk de Amerikaanse 
postzegels online te bestuderen, 
niet alleen als filatelist, maar ook 
als historicus, omdat de uitgiften 
geplaatst worden in het kader 
van de gegevens van hun tijd 
(zie www.arago.si.edu). 
In Washington kreeg ik verder 
een privédemonstratie van de 
o^7//̂ 7edatabase van de Duitse 
filatelistische bibliotheek. De 
bibliothecaris, Robert Binner, 
zorgde voor een persoonlijke uit
leg van de mogelijkheden die de 
catalogus van de Stadtbibliothek. 
in München Iwww.muenchner
stadtbibliothek.de) te bieden 
heeft. 

De reis naar de Verenigde Staten 
was voor mij een geweldige 
belevenis: nuttig, interessant en 
(vooral door de goede contacten 
met de bibliotheekmensen van 
de APRL en de andere deel
nemers) ook heel plezierig. In 
Stamp Magazine van juni 2006 
werd over de tentoonstelling ge
zegd: Washington 2006 promises 
to he the greatest show on earth. 
Wat mij betreft is dat niets teveel 
gezegd!' (MvdM) 

Bekroningen 
Op Washington 2006 waren 
de Nederlandse verzamelaars 
natuurlijk ook vertegenwoordigd. 
Tien Nederlandse inzenders 
namen deel, onder wie drie jeug

dige verzamelaars. De volgende 
beKroningen werden door de 
internationale jury toegekend: 

Groot goud: 
Anton van Deutekom, The 
League of Nations, no guarantee 

for peace. 
Vermeil: 
Henk Buitenkamp, The large 
chainbreakers of Slovenia iQig
1^20; Andre Scheer, Masks of the 
universe; Dick van der Wateren, 
Nepal revenues. 

Jeugd: Sebastiaan Breukel, Tortoi

se, terrapin and turtle tales; Olga 
Husson Swinging sails, rattling 
wheels; Patrick Peschke, Creepy or 
scarf, what's the matter? 
Zilver 
Literatuur. Valentin Robu, Bulgaria 
and Romania Revenues. 
Verzilverd brons: 
Literatuur. Leo Grandel, The 
Delagoa Bay Story. 
Eenkadercollecties: Han Kaijser, 
Hallo... Speaking. 
De inzending van W.£J. van den 
Bold, May I Introduce myself? My 
name is Automobile, kreeg in de 
Championship Class helaas geen 
nominatie voor de Grand Prix 
d'Honneur. (PA) 

VIER VRUCHTBARE DAGEN 
TIJDENS WASHINGTON 2006 

Tijdens Washington 2006 wer
den maar liefst 53 bijzondere 
zegels, verdeeld over de emis
siedata 27, 28, 29 en 30 mei, ten 
doop gehouden. 

Op 27 we/verscheen een 
serie postzegels onder de titel 
Wonders of America, land of 
superlatives. Veertig postze
gels, ontworpen door en met 
gebruikmaking van fotografie 
en software van Lonnie Busch, 
werden in heldere kleuren 
gedrukt. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van een groot lettertype 
'om de wonderen, gemaakt door 
de natuur en door mensenhan
den, te benadrukken'. In een 
kleiner lettertype werd de naam 
van het 'wonder' vermeld. Als 
voorbeeld de Gateway Arch ont
worpen door Eero Saarinen. Op 
28 oktober 2005 bestond dit 192 
meter hoge monument, dat in 
Saint Louis (Missouri) te vinden, 
precies veertig jaar. 

Op 28 mei werd aandacht ge
schonken aan Samuel de Cham
plain. Er kwam een velletje uit 
met daarin vier postzegels: twee 
van Canada van 51 cent en twee 
van de Verenigde Staten van 39 
cent. Het ging dan ook om een 
gemeenschappelijke uitgifte van 
de Canadese en Amerikaanse 
post. De Fransman Samuel de 
Champlain (15701635) speelde 
een belangrijke rol bij de ont
wikkeling van NoordAmerika. 
In het jaar 1606 vergezelde hij 
luitenantgouverneur van Acadië 
(het noordoosten van Noord
Amerika), Jean de Biencourt de 
Poutrincourt, op een missie om 
per zeilschip de Atiantische kust 
in kaart te brengen. Ze begon
nen in Port Royal (in het huidige 
Nova Scotia) en hun expeditie 
reikte tot wat nu Cape Cod heet. 

De derde uitgifte was op 2C) mei. 
USPS verklaarde dat men een 
traditie voortzette door ter gele
genheid van een postzegelten
toonstelling bijzondere postze
gels uit te geven. In een velletje 
werden drie postzegels uit 1923 
gereproduceerd, met afbeeldin
gen van bekende monumenten 
en een standbeeld in Washing
ton. Op de postzegel van i dollar 
zien we een afbeelding van het 
Lincoln Memorial, op die van 
2 dollar het Capitool en op de 
zegel van 5 dollar een gravure 
van de kop van het standbeeld 
'Freedom' van de Amerikaanse 
beeldhouwer Thomas Crawford, 
dat boven op het Capitool staat. 

De uitgifte van ̂ o mei betrof 
een serie van zes postzegels, 
gewijd aan eminente Ameri
kaanse diplomaten. Een van de 
geëerde diplomaten is Hiram 
Bingham IV, die als diplomaat 
optrad gedurende de Tweede 
Wereldoorlog in Frankrijk. 
Francis E. Willis begon haar 
diplomatieke carrière in 1927 
en verbleef tot 1964 in Europa. 
Clifton R. Wharton Sr. was de 
eerste zwarte diplomaat van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken in Europa. Charles E. 
Bohlen gaf de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek vorm tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de 
Koude Oorlog; hij was onder 
andere ambassadeur in Moskou 
in de jaren '50. Philip C. Habib 
bezat een enorme kennis van 
de politiek in zuidoost Azië; hij 
was ook onderhandelaar in het 
MiddenOosten en ontving in 
1982 de Presidential Medal of 
Freedom. Als laatste (zie foto) 
Robert D. Murphy, die nauw 
betrokken was bij de geallieerde 
landingen in NoordAfrika 
gedurende de Tweede Wereld
oorlog; hij was de eerste Ameri
kaanse ambassadeur in Japan na 
de oorlog. 
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DE POEPOETANS OP HET EILAND 
VAN DE DUIZEND TEMPELS 

DOOR P E T I R S T O R M V A N L E E U W E N , N I E U W E R K E R K AAN DEN IJSSEL 

Precies honderd jaar geleden voltrok zich op Bali, het 

Indonesische paradijselijke eiland van goden en demonen, 

een tragedie. Een botsing tussen de Westerse kolonisator 

en een trotse, hindoeïstische radja (vorst) die niet wenste 

te buigen voor eisen van vreemdelingen, die bovendien 

van een lagere kaste waren. Een militaire expeditie 

maakte een einde aan het zelfbestuur van de radja, ten 

koste van vele mensenlevens. 

Over de gebeurtenissen uit 1906 
bestaatveel literatuur, niet alleen 
Europese (hoofdzakelijk Neder
landse), maar ook Indonesische. 
Er is zelfs een roman over ge
schreven'. Veel vooral recente 
publicaties zijn meer of minder 
gekleurd. Dat is niet onbegrij
pelijk. Wij kiezen ervoor de ge
schiedschrijving van de tragische 
gebeurtenis uit 1906 te volgen 
aan de hand van het boek Bali 
in the igth century van Ide Anak 
Agung Gde Agung^ en hetgeen 
is opgetekencfin de meest oor
spronkelijke bron: de koloniale 
verslagen.' Dit artikel brengt het 
drama in herinnering en gaat in 
op de postale gevolgen daarvan."* 

Nederlandse bemoeienis 
met Bali 
Van 9 tot 25 februari 1597 verblij
ven drie opvarenden, behorencle 
tot een vloot van drie schepen 
die onder leiding van Cornells 
Houtman voor anker liggen 
aan de zuidkust van Bali, op het 
vasteland. Zij krijgen een w/arm 
onthaal van de plaatselijke be
volking, onder wie de koning van 
Bali, en slagen erin onder andere 
drinkwater te verkrijgen voor de 
terugreis naar Nederland. Een 
van de drie, Aernoudt Lintgens, 
schrijft een uitvoerig verslag over 
wat hij op Bali aantreft. Twee 
opvarenden willen dit paradijs 
niet meer verlaten. 

Tijdens de jaren van de VOC 
(1602-1800) en de eerste helft 
van de negentiende eeuw zijn 
er wel geregelde contacten met 
Bali, maar net komt niet tot een 
permanente vestiging van het 
Nederlandse gezag. Dat veran
dert in 1846. Bali is dan verdeeld 
in acht zelfstandig bestuurde 
landschappen (prinsdommen). 
Na drie militaire expedities tegen 
de Balinese radja's in de periode 
1846-1849 wordt op 13 juli 1849 
de Nederlandse soevereiniteit er
kend. Met alle radja's wordt een 
politiek contract gesloten, die 
net Nederlands-Indische Gou
vernement toestemming geeft 
zich te mengen in het inwendige 
bestuur van de landschappen als 
het daar aanleiding toe ziet. Zo 
wordt medio 1868 een militaire 

expeditie gezonden naar het 
landschap Boeleleng, om een 
rebellie tegen de radja de kop in 
te drukken. 

Alleen in de noordwestelijke 
landschappen Djembrana en 
Boeleleng wordt een bestuurs
ambtenaar geplaatst, terwijl de 
landschappen Gianjaren Karang-
asem onder Nederlands toezicht 
komen. Deze vier zogeheten 
Gouvernementslanden worden 
bestuurd door een Balinese 
stedehouder (regent). Op 1 juli 
1882 worden de eilanden Bali en 
Lombok samengevoegd tot een 
residentie. De eerste resident, 
mr. Hoos, zetelt in Singaradja. 
Op postaal gebied gebeurt er 
weinig. Op 1 mei 1873 krijgt 
Boeleleng, drie kilometer ten 

noorden van Singaradja, aan de 
kust, een hulppostkantoor.5 Post
stukken worden afgestempeld 
met een naamstempel in kader, 
gespeld Boeleling. Óp 17 oktober 
1888 wordt het hulppostkantoor 
bevorderd tot postkantoor.^ De 
naam van het postkantoor wordt 
in 1896 veranderd in Singaradja.' 
Of de vestiging van het post
kantoor ook wordt verplaatst, 
is niet bekend. Wel weten we 
dat het postkantoor tot en met 
maart 1896 het vierkantstempel 
Boeleleng gebruikt en vanaf april 
Singaradja. 
Het blijft overigens onrustig op 
Bali. In de vier zelfbesturende 
landschappen Badoeng, Bang-
li, Kloengkoeng en Tabanan 
trachten de radja's voortdurend 
alle inmenging in hun riikjes te 
voorkomen. Onacceptaoel voor 
het Gouvernement zijn de voort
durende bloedige ruzies tussen 
de radja's onderling, naast locale 
gebruiken als weduweverbran
dingen, het houden van pande-
lingen (schuldslaven) en slavin
nen (vrouwen en dochters van 
mannen, die zonder mannelijke 
nakomelingen overlijden), kne-
velarijen en zware herendiensten 
(arbeid zonder vergoeding). Zo 
ook de tawan karang, het klip-
recht, die de bevolking het recht 
zou geven alles wat op strand 
aanspoelt zich toe te eigenen^. 

Een gift van de goden 
Op 27 mei 1904 strandt bij Sa-
noerde uit Bandjermasin (Bor
neo) afkomstige schoener Sri 
Koemala. De volgende ochtend 
is het schip grondig ontdaan 
van alles wat los en vast zit. Het 
Gouvernement beschouwt deze 
plundering als een plichtver-
zuim van net zelfbestuur van 
Badoeng. Na onderzoek door 
resident). Eschbach en contro
leur H.E.J.F. Schwartz wordt van 
de twee radja's van Badoeng 
geëist de Chinese eigenaar van 
het schip, Kwee Tek Tjiang, scha
deloos te stellen voor een bedrag 
van 3.000 rijksdaalders. De 
radja's komen aan deze eis niet 
tegemoet, omdat zij zich beroe
pen op het kliprecht. Daarop 
Kondigt het Gouvernement als 
dwangmiddel een in- en uit-
voerafsluiting af voor Badoeng 
ingaande 7 januari 1905, waarbij 
tevens de visvangst wordt be
lemmerd. Omdat de radja van 
Tabanan zich als bondgenoot 
van de Badoengse radja's nu ook Afbeelding 1 - De bestuurlijke indeling van Bali in 1906 



Afoeelding 2  Het hoofdkwartier van de expeditionaire troepenmacht in het douanekan
toor te Sanoer van 14 tot ig september igo6. Het veldpostkantoor is in een van deze 

gebouwen gehuisvest Bron:fotocollectie KITLV, Leiden, en afgebeeld in 'Bali in the igth 
century' door Ide Anak Agung Gde Agung op bladzijde 167. 

Afbeelding 3  Prentbnefkaart uit igo4 van de hoofdpoeri (vorstenverblijf) in Denpasar, 
waarvoor op 20 september igoGde eerste poepoetan plaatsvindt. 

Afbeelding 4  Briefkaart geschreven te Sanoer op 16 september igo6 en afgestempeld 
op het veidpostkantoor, één dag na de openstelling De afzender schrijß onder meer 

"De i^ogels floten hier door 't kamp. Je went er gauw aan." 
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Afbeelding 3  Prentbnefkaart uit igo4 van de hoofdpoeri (vorstenverblijf) in Denpasar, 
waarvoor op 20 september igoGde eerste poepoetan plaatsvindt. 
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Afbeelding 4  Briefkaart geschreven te Sanoer op 16 september igo6 en afgestempeld 
op het veidpostkantoor, één dag na de openstelling De afzender schrijß onder meer 

"De i<ogelsfioten hier door 't kamp. Je went er gauw aan." 

1. Poeri Dèn Pasar 
2. HanenUoptaan 
3. Djro Baloean 
15. Djro Baloeao 

l&Poera 
19. Djro Taimiap, First Puputan 
26. Poeri Pametjoetan, Second Puputan close 

thepuri 

Afieelding 5  Kaartje van Denpasar, getekend door een ooggetuige, waarop aangegeven 
staat op welke plaatsen de poepoetans van 20 september igo6 hebben plaatsgevonden. 

Uit:Jhr Dr. H.M. van Weeae, 'Indische reisherinneringen' (Haariem, 1908), overg
enomen in 'Bali in the igth century' door Ide Anak Agung Cde Agung op biz. 210. 

keert tegen het Gouvernement, 
gaan deze blokkades vanaf 27 
april 1906 ook voor Tabanan 
gelden. Het gewenste resultaat 
blijft uit. Sterker nog, de radja's 
van Bangli en Kloengkoeng 
keren zich eveneens tegen het 
Gouvernement en wimpelen een 
gesprek af met het speciaal voor 
Balinese zaken belast lid van de 
Raad van NederlandschIndië, 
de regeringscommissaris F.A. 
Liefrinck. 
Inmiddels zijn er bijna twee jaar 
verlopen zonder het gewenste 
resultaat. Het geduld van gou
verneurgeneraal j.B. van Heutsz 

raakt ten einde. Hij wenst geen 
gezichtsverlies te lijden en stuurt 
op 17 juni 1906 een laatste waar
schuwing naarde radja's. Daarin 
eist hij van Badoeng de betaling 
van de schadevergoeding van 
3.000 rijksdaalders en de blok
kadekosten vóór 1 september 
1906, en van Tabanan deelname 
aan de afsluiting van Badoeng. 
De radja's wordt tevens voor
gehouden "dat, wanneer zij bij 
hun verzet bleven volharden, het 
Gouvernement, zoo nodig met 
gebruikmaking van de militaire 
macht, hen zou dwingen om hun

ne verplichtingen na te komen."^ 

De radja's weigeren te betalen en 
draaien de rollen om. Zij eisen 
van het Gouvernement als ge
volg van de blokkade een scha
devergoeding van 1.500 ringgit 
(rijksdaalders) per dag. 
Nu is Van Heutsz het zat. Hij 
bepaalt dat een expeditionaire 
macht onder bevel van generaal
majoor M.B. Rost van Tonningen 
naar Bali wordt gezonden, "met 
het doel om, bijaldien de zeljbe
stuurders van Badoeng en Taba
nan niet ten volle zouden voldoen 
aan de namens het Gouvernement 
door den Regeeringscommissaris 
te stellen nieuwe eischen, hen 
door kracht van wapenen daartoe 
te noodzaken, en ook tegen de 
andere landschappen op Bali op 
te treden, wanneer zij zich vijandig 

jegens haar gedroegen of andere 
omstandigheden daartoe noop
ten."'° Regeringscommissaris 
Liefrinck komt op n september 
met een aanvullend eisenpakket, 
waaronder het toelaten van de 
expeditionaire troepenmacht in 
hun gebied. Het laat zich raden 
dat de radja's op hun beurt geen 
gezichtsverlies wensen te lijden, 
een van de ergste vernederingen 
vooreen Balinees. "Lievernog 
dood, dan op zulke wijze vorst 
te wezen", zo zou Goesti Gde 
Ngoerah Denpasar, een van de 
twee radja's van Badoeng, vlak 
voor zijn dood zeggen." 

De poepoetans van 
20 september igo6 
Op 14 september gaan de troe
pen (landmacht en marine) 
Dij Sanoer aan land en richten 
een bivak in. Denpasar wordt 
van tijd tot tijd door de marine 
beschoten, maar tot een echte 
aanval komt het nog niet. De 
beschietingen van weerszijden 
nemen toe, waarop de troepen 
op 19 september oprukken rich
ting Denpasar. Op 20 september 
vindt de climax plaats. Denpasar 
wordt van het noorden uit aan
gevallen om de poeri (vorsten
verblijf) te overmeesteren. De 
Balinezen zijn kansloos. En dan 
komt het tot een drama: "Even
wel werd door een grooten drom in 
het wit gekleede en zich ten doode 

gewijd hebbende gewapenden, 
onder wie zich de radja en zijne 
familieleden bevonden, een met 
de korte lans uitgevoerde aanval, 
een zoogenaamde poepoetan, op 
de onzen ondernomen. Het op 
die dicht opeengepakte menigte 
afgegeven vuur had eene verschrik
kelijke uitwerking nagenoeg allen 
sneuvelden, ook vrouwen en kinde
ren, die met lans of kris in de hand 
onvervaard de troepen tegemoet 
stormden. Herhaaldelijk werden 
sommaties gedaan om de wapens 
neder te leggen, doch vmchtefoos; 
waar beproefd werd de lieden te 
ontwapenen, leidde zulks slechts 
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Afbeelding 6  Aangetekende brief van 32 gram (gewichtsklasse 3045 gram) correct gefrankeerd met 40 cent (briefport 
jo cent + aantekenrecht io cent) van Veldpostkantoor Bah 1101906 naar de redactie van de Nieuwe Soerabaja Courant te 

Soerabaja 5101^06. Dit is het 121ste aangetekende stuk van de 1.005 gefrankeerde poststukken die in 1906 zijn verzonden; het is 
overigens wel het enige dat wij ooit gezien hebben. 

tot vermeerdering van de veriiezen 
aan onze zijde. Van elke vuurpauze 
maakten de niet gekwetsten ge
bruik om de gewonden te krissen 
en daarna stormden zij met liet 
blanke wapen wederom op onze 
troepen in."'^ 
Daarna rukt Rost van Tonnin
gen met zijn mannen op naar 
net zuidwesten van Denpasar. 
Daar speelt zich bij de poeri van 
Pametjoetan een vergelijkbare 
rituele zelfmoord af van vorst 
Coesti ede Ngoerah Pametjoe
tan en zijn familieleden. "Weder
om rustte de vijand niet voordat hij 
nagenoeg geheel vernietigd was en 
ook thans weder maakte hij zijne 
gewonden af."'^ 

De chef van het veldhospitaal 
schrijft op een veldpostbriefkaart 
van 27 september onder andere: 
"Den tweeden dag van onze ont
schepingzag ik een lansaanval 
op ons bivak, verder zien wij nu 
niet veel, aangezien ik als chef 
van het veldhospitaal thuis moet 
blijven. De couranten zullen wel 
het nieuws vertellen. Voor de onzen 
is het gelukkig, dat de vijand zoo 
dwaas vecht. Zoo'n lansaanval 
kan nooit gelukken. Ooggetuigen 
vonden het een vreeselm gezicht. 
Vele Baliërs komen zich allaten 
verbinden, t Zijn niet de gewone 
lieden, die den krijg gewild hebben, 
maar de vorst met zijn adel. Deze 
zijn alle gesneuveld." 
Officiële bronnen spreken van 
600 gesneuvelden en 200 
gewonden aan Balinese zijde, 
terwijl vier Europeanen het leven 
laten en achttien gewond raken. 

De lijken van de radja's worden 
overeenkomstig de Balinese 
gebruiken verbrand. 
Op 27 september wordt Tabanan 
zonder slag of stoot bedwongen, 
door Bangn en Kloengkoeng ge

volgd op 17 oktober De militaire 
expeditie wordt op 1 november 
1906 opgeheven.'" Van Heutsz 
kan terugzien op een geslaagde 
"tuchtiging". Toegezien wordt 
dat pandelingen, die hun schuld 

VDJ)P0STKANTOORBAU 
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Afoeelding 7  Een schetsje, op de achterzijde van een briefkaart, van het bivak van de 
gecombineerde troepen (land en zeemacht) te Pabean (= douanekantoor) Saneer, 

waar ook het veldpostkantoor is gevestigd en een mooie afdruk heeft geplaatst van het 
vierkantstempel en naamstempel (voor afstempeling van diverse postale formulieren). 

De briefkaart is op 15 oktober 1906 verzonden naar Fort de Koek 

hebben vereffend, hun vrijheid 
terugkrijgen. Ook worden de 
ruim 400 slavinnen uit de poe
ri's op vrije voeten gesteld. Kwee 
Tek Tjiang, de eigenaar van de Sri 
Koemala, krijgt zijn schadever
goeding van 7.500 gulden, wat 
ten laste komt van net landschap 
Badoeng.'^ 

Veldpostkantoor Bali 
Op 15 september wordt ten be
hoeve van de expeditie naar Bali 
een veldpostkantoor "Bali" voor 
het publiek verkeer geopend. 
Dit veldpostkantoor is belast, 
zowel in het binnenlands als 
buitenlands verkeer, met gewone 
correspondentie, aangetekende 
stukken zonder en met verreke
ning, postwissels, postkwitan
ties, gewone postpakketten en 
postpakketten met verrekening, 
en tevens met de postspaar
bankdienst.'^ 
Het veldpostkantoor "Bali" is 
dus niet uitsluitend bedoeld voor 
de militairen, maar voor welke 
andere personen staat dit veld
postkantoor dan nog meer ter 
beschikking.' Een enkele Chinese 
handelaar? Op een veldpost
briefkaart van 27 september 
staat onder meer: "De schilder 
Nieuwenkamp loopt ook hier rond 
om zijn kunstzin te vermeerderen. 
Ook een jong mensch van Weede 
[...] woont als amateur de oorlog 
bij." Beide nietmilitairen kunnen 
post hebben verstuurd. 
Het veldpostkantoor wordt be
heerd dooreen commies van de 
post en telegraafdienst en be
vindt zich in net douanekantoor 
van Sanoer, waar de hoofdmacht 
zijn bivak heeft opgeslagen. Het 
vervoer van post te velde van en 
naar het veldpostkantoor wordt 
verricht door militairen. 
De expeditie wordt op 1 novem
bengoö beëindigd en dit is ook 
de datum waarop de status van 
veldpostkantoor wordt omgezet 
in gewoon postkantoor'^ Het 
gewone postkantoor Bali blijft 
echter het vierkantstempel "Veld
postkantoor Bali" gebruiken. 
Vervolgens wordt op 15 februari 
1907 het postkantoor Bali ge
sloten en vervangen door een 
tijdelijk postkantoor Sanoer.'* Dit 
zogenoemde tijdelijke postkan
toor wordt gevestigd in een door 
de chef gehuurd gebouw. Sanoer 
krijgt wel een dagtekeningstem
pel met eigen naam. Tussen 
Sanoer en de hoofdplaats Singa
radja vindt de postverbinding 

Soorten en aantallen 
verzonden correspondentie 

dienstbrieven 
aangetekende dienstbrieven 
gefrankeerde brieven en briefkaarten 
aangetekende gefrankeerde brieven 

en briefkaarten 
idem met aangegeven waarde 
ongefrankeerde brieven 

(Veld)post
kantoor Bali 

159 t/m 
31121906 

i.8go 
5̂5 

3.225 

1.005 
0 

60 

Postkantoor 
Bali 

ii t/m 
14021907 

374 
67 

127 

80 
0 

39 

Sanoer 

152 t/m 
31121907 

4.124 
739 

15.005 

882 
102 
429 

Sanoer 

iit/m 
1271908 

1.846 
286 

14.352 

832 
102 
364 

Denpasar 

137 t/m 
31121908 

3.224 
2.106 

12.702 

2.106 
171 
624 



Aßeelding 8 - Prentbriefkaart, geschreven door de Europees sergeant Schmitz van het 
iide bataljon infanterie dat zien in Tabanan bevindt. Verstuurd door het postkantoor 

Bali (13-11-1906] perzeepost naar Nederland. 

eenmaal per week plaats door 
een postloper. Via de haven-
plaats Boeleleng wordt de post 
eens per week per postprauw 
vervoerd naar Banjoewangi, aan 
de oostkust van Java. Ten slotte 
wordt dan op 13 juli 1908 het 
tijdelijke postkantoor te Sanoer 
overgebracht naar een definitieve 
vestiging in Denpasar.'' 
Net als Sanoer heeft ook Den
pasar gebruikgemaakt van een 
vierkantstempel, ons bekend uit 
1908 e m 909. 

Slechts weinig poststukken zijn 
bewaard gebleven van zowel 
het Veldpostkantoor Bali als 
van Sanoer en Denpasar (met 
vierkantstempel). Wij schatten 
het aantal bekende poststukken 
van Veldpostkantoor Bali op 15 è 

veld (post) kantoor Bali voor in 
totaal ƒ1.259,52>2 aan briefkaar
ten, gezegelde enveloppen en 
postzegels heeft uitgegeven. 
Dat is niet eens zo weinig. Een 
postkantoor als Mokkomokko, 
net gehele jaar geopend, heeft 
slechts voor/113,35 verkocht.^' 

Epiloog 
De vraag blijft bestaan: was dit 
drama te voorkomen geweest? Is 
het incident met de Sri Koemala 
aangegrepen om Bali te ontdoen 
van de in Nederlandse ogen 
ongewenste locale gebruiken.? 
Feit is dat het Gouvernement 
niet meteen naar de wapens 
greep. Er zijn meer dan twee jaar 
pogingen ondernomen om de 
radja te dwingen de schade te 
vergoeden. 

veldpostkantoor toegevoegd. 
Wel is in Kloengkoeng op 1 ok
tober! 908 een hulppostkantoor 
opengesteld.^3 Uiteindelijk raakte 
het hele eiland in novemben9i7 
onder het directe bestuur van 
het Gouvernement.^ Daarna 
brak een periode van rust aan en 
kwam er een levendig toeristen-
verkeer op gang. VeelEuropese 
kunstenaars vestigden zich op 
Bali, geïnspireerd door de na
tuur en haar bevolking, die als 
enige in de Indische archipel de 
hindoeïstische godsdienst belijdt 
(op West-Lombok wonen ook 
veel Balinezen). 
Poststukken hebben een directe 
relatie met het verleden. Som
mige poststukken, zoals met een 
afstempeling Veldpostkantoor 
Bali, zijn stille getuigen van een 
zeer bewogen geschiedenis uit 
een voltooid verleden tijd. We 
moeten ze met de grootst moge
lijke zorg koesteren. 

Dankwoord 
Onze dank gaat uit naar de he
ren Hans van der Lelie en John 
W Jackson voor het beschikbaar 
stellen van illustratiemateriaal, 
en naar Paul Lodewick voor het 
kaartje van Bali. 

Noten: 
': Liefde en dood op Bali, een 
roman uit 1949 van de Oosten-
rijks-Amerikaanse schrijfster 
Vicky Baum (1888-1960). 
^ Bali in the iQth century, Ide 
Anak Agung Gde Agung, Jakarta, 
1991. 

"•: Dit artikel is een uitgebreidere 
versie van Veldpostkantoor Bali, 
verschenen in De Postzak nr. 144 
van juni 1985, p. 45-51. 
^■Javasche Courant van 21 maart 
1873, No. 23. 
:̂ Verslag omtrent den Post en 

Telegraafdienst in Nederlandscln
Indië over het jaar i888, p. 8. 
': Verslag omtrent den Post en 
Telegraafdienst in Nederlandsch
Indië over het jaar iSq6, p. 9. 
' : Zie ook: Beknopte encyclopcedie 
van NederlandschIndië, T.J. Beze
mer, 1921, p. 30. 
' : Koloniaal Verslag igojiQoS, 
Hoofdstuk C, 122, p.85 
'°: Idem, p. 86. 
": Trotser dan de dood. De pupu
tan van Bali: een terugblik. Klaas 
Bergsma, Moesson nr. 8 van 
februari 2006, p. 2225. 
" : Koloniaal Verslag iqoyicfoS, 
Hoofdstuk C, 122, p. 87. 
'3: Idem. 
'■•: Couvernementsbesluit van 28 
oktober 1906 nr. 1. 
\ Gouvernementsbesluit van 6 
maart 1907 nr 1. 
^^■.javasche Courant van 14 sep
tember 1906, No. 74. 
'': Verslag omtrent den Post en 
Telegraafdienst in Nederlandsch
Indië over het jaangoG, p. 11. 
'*: Verslag omtrent den Post en 
Telegraafdienst in Nederlandsch
Indië over het jaar igoy, p.9, bijla
ge U, p.181, voetnoot 1 en bijlage 
BB, p.200, voetnoot 1. 
' ': Verslag omtrent den Post en 
Telegraafdienst in Nederlandsch
Indië over het jaar 190S, p. 8. 
" : Verslag omtrent den Post en 
Telegraafdienst in Nederlandsch

'7^£^C6^±j2^=^> 

Afbeelding 9 ■ Brief van het tijdelijke postkantoor Sanoer, op 2} maart 1908 verzonden 
naar Weltevreden (28J190SJ. 

20, van Sanoer op 7 è 10 en van 
Denpasar (met vierkantstempel) 
op 5 è 7. De jaarverslagen van de 
NederlandsIndische Post en 
Telegraafdienst geven nauwkeu
rige cijfers weer van het aantal 
soorten en verzonden corres
pondentie.'° Een samenvatting 
IS te vinden in de tabel op de 
pagina hiernaast. 

Een ander statistisch ge

geven is dat in 1906 het 

Een zesde militaire expeditie, de 
laatste, is in april 1908 onderno
men tegen Kloengkoeng. Daar 
waren grote rellen uitgebroken 
toen het Gouvernement de 
Opiumhandel onder haar con
trole wilde brengen. Ook toen 
eindigde het verzet met een 
poepoetan, die op 28 april 1908 
een bloedig einde maakte aan 
de radja van Kloengkoeng met 
zijn familie en gevolg." Overi
gens is aan deze expeditie geen 

— C'fi.^^i.t^CÏB^^i,^^ 

Aßeelding io  Brief van het postkantoor Denpasar, op 3 augustus igog verzonden 
naar Djokjakarta. 

': Koloniaal Verslag van Neder
landsch Oostlndië, verschenen 
als bijlage bij de Handelingen 
der StatenGeneraal, uit de jaren 
19051906 tot en met 19081909. 
Daaruit de hoofdstukken 
C: Mededeelingen van Staatkun

digen en Algemeenen Aard, 
D: Krijgsverrichtingen en 
L: afd. Ill, Post en telegraaf

dienst en telephoonwezen, J 2, 
Brieven en pakketpost inclusief 
bijlagen. 

Indië over het jaar igoG, bijlage D, ;^ 
p. 5455, idem over het jaar 1907, ^ 
bijlage D, p. 5455 en idem over '^ 
het jaar 1908, bijlage D, p. 5861. ^ 
^': Verslag omtrent den Post en r 
Telegraafdienst in Nederlandsch 5 
Indië over het jaar igoG, bijlage "" 

''' P ^^^ LM 
" : Ide Anak Agung Gde Agung, O U / 
p. 256259. 
^^■.Javasche Courant van 25 sep
tember 1910, No. 77. 
^: Bezemer, p. 31. 



GEVARIEERD PROGRAMMA, 
VEEL FILATELIE: POSTEX 2006! 
Jonge en oude zegeljagers kunnen hun hart ophalen 

Het is een unieke combinatie: 
die van een groots, jaarlijks 
terugkerend filatelistisch 
evenement voor verzamelaars 
en een plek waar het hele gezin 
zich thuisvoelt. Die plek is - ook 
dit jaar weer - de Postex in 
Apeldoorn, die zijn editie-2006 
beleeft. Trouwe bezoekers weten 
de weg bijna blindelings te vin
den naar de Americalhal aan de 
Laan van Erica. Ze weten ook dat 
ze mogen rekenen op een gevari
eerd en uitdagend programma. 
Om het samen te vatten: een 
actief programma met de 
deelname van de jubilerende 
verenigingen Po&,Po en de P.V. 
Griekenland. Verder: jeugdfilate-
lie, minimaal 45 NVPH-handela-
renstands, een NVPV-stand waar 
betaalbare en prima postzegels 
te vinden zijn, TPGPost, de Dag 
van de Postzegel en promo-
tiestands van gespecialiseerde 
verenigingen en studiegroepen. 
En een promotietentoonstelling, 
een wedstrijdtentoonstelling, 
gratis vervoer in Apeldoorn, 
'creatief met postzegels', ruime 
aandacht voor niet-filatelisten, 
Scoutingfilatelie, filatelistische 
software en de bekende postze-
gelberg voor jeugd. En nog is de 
opsomming niet uitgeput: een 
tentoonstelling van Barbiepop
pen, kerstpresentaties, Belgische 
belastingzegels, gratis taxaties 
van verzamelingen en losse 
postzegels en nog veel meer. 

Datum en plaats 
Postex 2006 wordt zoals gezegd, 
net zoals zijn voorgangers, 
gehouden in de grote, goed 

Voor die verzamelaars die het plezierig vinden om in het 

begin van de herfst de draad van het verzamelen weer op 

te pakken - en dot zijn er nogal wat - vormt de jaarlijkse 

Postex een uitstekende gelegenheid. Ook dit jaar staat het 

evenement weer op de filatelistische agenda: u kunt er op 

20, 21 en 22 oktober terecht! 

Püstzegelshoiii 

IP05TEX 2006 
Rpeldoom 

so 
21 oktober 
SS 

verlichte zaal van de Americahal 
in Apeldoorn, adres: Laan van 
Erica 50. Op vrijdag 20 oktober 
en zaterdag 21 oktober is Postex 
2006 geopend van lo tot 17 uur; 
op zondag 22 oktober gaan de 
deuren een uurtje eerder dicht. 
De consul van Griekenland in 
Nederland heeft de eer om de 
officiële opening van Postex 2006 
te mogen verrichten; dat gebeurt 
op vrijdag 20 oktober om n uur. 
Er moet voor het evenement wel
iswaar worden betaald - de toe
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon - maar het uitgebreide 
programma is dat kleine bedrag 
alleszins waard. Bovendien heb
ben jeugdige verzamelaars tot en 
met 16 jaar gratis toegang. Het 
parkeren bij de hal is nog steeds 
gratis. En wie alle dagen in Apel
doorn wil doorbrengen doet er 

goed aan om de korting binnen 
te halen die een passe-partout 
(verkoopprijs 10 euro) te bieden 
heeft; hij of zij heeft dan recht op 
onbeperkte toegang. 

Jubilarissen 
De postzegelvereniging Grieken
land bestaat veertig jaar en viert 
dat onder meer door zich op 
Postex 2006 met een tentoonstel
ling en een grote stand van haar 
beste kant te laten zien. Er zijn 
niet alleen postzegels te vinden: 
u kunt er ook kennismaken met 
het gastvrije Griekenland door 
GrieKse wijnen te proeven. De 
Nederlanase Vereniging van 
Poststukken- en Poststempel
verzamelaars (kortweg PoS-Po) 
is ook jarig: de jubilaris bereikt 
dit jaar de zestigjarige leeftijd. 
Ter gelegenheid daarvan geeft de 

vereniging een jubileumboek uit 
dat tijdens Postex 2006 officieel 
zal worden gepresenteerd. Ook 
richt de vereniging ongeveer 
honderdvijftig Kaders in. We 
kunnen nu al zeggen dat er een 
aantal bijzonder interessante 
poststukken te zien zal zijn. 

Nieuw dit jaar 
Om aan de grote vraag naar 
goede en vooral betaalbare 
postzegels te voldoen, heeft 
de organisatie zich ingespan
nen om een speciale stand in 
te richten waar alle bezoekers 
postzegels en poststukken uit 
zogenaamde dubbeltjesboeken 
kunnen kopen. Deze speciale 
stand zal door de organiserende 
landelijke vereniging, de NVPV, 
worden verzorgd. 

Begeleiding bij exposeren 
Tentoonstellen is een kunst. 
Velen hebben al eens een 
poging ondernomen (of met de 
gedachte gespeeld) om zelf een 
tentoonstellingsobiect samen te 
stellen. Waarom lukt dat niet of 
komt het er maar niet van? De 
grote vraag is meestal: hoe zet 
je zoiets nu op? Tijdens Postex 
2006 organiseert de Commis
sie Filatelistische Vorming 
van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen een 
workshop, die u op weg helpt 
om tot exposeren te komen. Wat 
moet u doen om deel te nemen? 
U moeteen brochure aanvragen 
op het Bondsbureau in Utrecnt 
(adres: zie Bondspagina's) en 
die vooraf doorlezen. U vindt 
daar de basisinformatie over het 

GEMAKKELIJK NAAR POSTEX: KOM MET AUTO OF TREIN! 

Postex 2006 is met de auto goed bereikbaar en de kans op files is 
klein. Waar u ook vandaan komt, neem op de A50 afrit 24, Apel-
doorn-Teuge, en rijd vervolgens richting centrum. Bij de eerste 
stoplichten gaat u linksaf; oit is de Laan van Erica. Na ongeveer 
honderd meter aan uw rechterhand vindt u de Americahal. 

U kunt natuurlijk ook met de trein naar Apeldoorn komen. Van 
het station Apeldoorn rijden er gratis bussen naar de Americahal. 
De bus gaat elk heel en elk halfuur (te beginnen om l o uur), van 
het station naar de Americahal en elk kwartier voor en kwartier na 
het hele uur van de Americahal naar het station. De laatste bus 
gaat om 16.45 uur (vrijdag en zaterdag), respectievelijk 15.45 ̂ Jur 
(zondag) naar het station. De bus kunt u niet missen: hij staat 
op het gedeelte dat is gereserveerd voor touringcars (dus niet bij 
de stadsbussen) bij het NS station Apeldoorn. Op de bus is het 
woord POSTEX aangebracht. 



Een panoramisch ouerzicht van de^rote zaal uun de Ammcahal in Apeldoorn tijdens de editie 2004 van Postex; de bezoekers halen hun hort op in ditjïlatelishsch Wdlhallo. 

opzetten van een tentoonstel-
lingsverzameling. Tijdens de 
workshop maakt u een rondgang 
langs de geëxposeerde verzame
lingen. Daar wordt u gewezen 
op de mogelijkheden die er zijn. 
De workshop wordt gehouden 
op zondagmorgen om half elf en 
duurt ongeveer twee uur. 

JuniorPlaza 
Voor de jeugd tot en met 16 
jaar is er eenJuniorPlaza. Hier 
kunnen zegels aangeschaft 
worden en worden andere acti
viteiten georganiseerd. Er wordt 
bijvoorbeeld geschminkt, er is 
een clown en wie van puzzelen 
houdt kan zijn of haar tanden in 
een aantal filatelistische opgaven 
zetten waarmee postzegels 
verdiend kunnen worden. Ook 
is er een groot aantal stockboe-
ken aanwezig en wordt ook de 
inmiddels fameuze postzegel-
berg weer gepresenteerd, een 
filatelistische rotsformatie waar 
iedereen die de juiste leeftijd 
heeft op zoek kan gaan naar 
leuke, interessante en wie weet 
- zeldzame - postzegels, 
jaloers op de jeugd? Niet nodig. 

want op Postex 2006 is ook een 
postzegelberg te vinden waar 
jong en oud in mag zoeken! 

AVC en gespecialiseerder! 
Dagelijks verzorgt het Audio
visueel Centrum van de Bond 
een presentatie m de Maten-
zaal, op de eerste etage van de 
Americahal. Het gaat om een 
aantal interessante en leerzame 
dialezingen met titels als De 
kraanvogel en De Bossen. Ook 
zullen de nieuwste dvd-produc-
ties beschikbaar zijn. 
Verder - we schreven het al - zal 
er op Postex2006 ook een aantal 
gespecialiseerde verenigingen en 
studiegroepen aanwezig zijn. De 
stand van zaken per i augustus 
vindt u in een apart kadertje op 
deze pagina's; het is dus moge
lijk dat de lijst wordt gewijzigd of 
uitgebreid! 

dtalogus 
Altijd interessant: de catalogus 
van de Postex. Ook dit jaar 
vinden alle betalende bezoekers 
weer de vertrouwde Postex-cata-
logus in de bezoekerstas die ze 
bij binnenkomst in de Ameri

cahal krijgen uitgereikt. Dit jaar 
kunt u onder andere filatelisti
sche artikelen verwachten over 
Nederlandse puntstempels, 
over Griekenland en over de 
manier van het jureren tijdens 
tentoonstellingen. Natuurlijk is 
er daarnaast ook alle praktische 
informatie over Postex 2006 te 
vinden, zoals de beschrijvingen 
van de inzendingen die op de 
tentoonstelling in Apeldoorn 
kunnen worden aangetroffen. 

Organisatie 
De organisatie van Postex 2006 
is in de vertrouwde en ervaren 
handen van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegel
verzamelaars (NVPV). Deze 
vereniging werkt nauw samen 
met de Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen (CSE), een 
samenwerkingsverband van de 
Nederlandse Bond van Filate
listenverenigingen (NBFV),de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren (NVPH) en 
TPGPost. De genoemde organi
saties werken dit jaar alweer voor 
de achtste maal samen! 

POSTEX 2006 
IN HET KORT 

Donderdag 19 oktober 
Opbouw Postex 2006 
16.00- Inhangen van de 
20.00 u. verzamelingen 

Vrijdag 20 oktober 
10.00 u. Postex geopend 

voor het publiek 
n .oou. Officiële opening 

van Postex 2006 
17.00 u. Sluiting Postex 

Zaterdag 21 oktober 
10.00 u. Postex geopend 

voor het publiek 
15.00 u. Uitreiking Filatelie 

Biedprijzen 2006 
17.00 u. Sluiting Postex 

Zondag 22 oktober 
lO.oo u. Postex geopend 

voor het publiek 
15.00 u. Prijsuitreiking van 

de tentoonstelling 
ló.oo u. Sluiting Postex 
16.15 u. Ophalen materiaal 

door inzenders 

'GESPECIAUSEERDEN' OP POSTEX 2006 

Op Postex 2006 zullen de hierna vermelde studiegroepen en 
gespecialiseerde verenigingen present zijn: 

Po &. Po (viering van het zestigjarig bestaan); Postzegel
vereniging Griekenland (viering van het veertigjarig bestaan); 

Contactgroep Frankrijk Verzamelaars; Vereniging Nederland-
Israël Philatelie; De Plaatfout; Filatelistenvereniging 
Duitsland; Studiegroep Britannia; Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie; Filatelisten Vereniging Zuidelijk Afrika; 
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie; 

Filatelistische Contactgroep Oost Europa; China Filatelie; 
Filatelistenvereniging Skandinavië (tentoonstelling van ca. 75 

kaders); Studiegroep Velrandbijzonderheden; Landelijke 
Vereniging van Aantekenstrookjes; Studiegroep Zuid-West 
Pacific; Studiegroep Velrandbijzonderheden; Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 



'DIE VOLDOENING, DAT IS 
GEWOON NIET TE BESCHRIJVEN' 

T E K S T EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In 
een poging deze deuren voor 
u te ontsluiten, gaat Filatelie 
op zoek naar de sleutel. Neem 
nu deze weinig opvallende, 
crèmekleurige deur in Herken
bosch. Er woont een fanatiek 
cijferaar en filatelist, maar wie 
weet dat? 

We zijn te gast bij Frans Mut
saers, iets ten zuiden van Roer
mond. Met het idee om eens met 
een echte Limburgse verzamelaar 
te gaan praten. Wat blijkt: Mut
saers komt uit Den Haag, heeft 
daar zijn hele werkzame leven 
gewoond en is pas na zijn pen
sioen naar Limburg vertrokken. 
Alweer Den Haag! Het lijkt wel 
of half filatelistisch Nederland 
daar vandaan komt. Wéér die 

2 verhalen over de postzegelmarkt 
<= onder de boom. Groeien er dan 
^ op andere plaatsen in ons land 
"■ geen bomen? 

^ Mutsaers is zo rond een jaar of 
^ acht gaan verzamelen. Zijn vader 
'^ kwam op een gegeven moment 
3 aanlopen met een brief uit Cu
" ragao, met twee heel gewone ze
li gels. Maar de rare naam van het 
"̂  eiland maakte dat hij er zo heb

'ik blader wat in die zeventiendeeeuwse Statenbijbel. Ik 

kom wot oude krantenknipsels tegen. Reuze interessant. 

Plotseling zie ik een oud krantenbandje met postzegel! 

Puntgaaf. Was jarenlang als bladwijzer gebruikt. Dus ik 

meteen als een gek verder die hele bijbel door, maar nee, 

als je zoiets gaat zoeken vind je het natuurlijk niet.' 

In de oorlogsjaren kwam er een 
verzekeringsagent over de vloer, 
die nam eens een envelop vol 
Nederland en Koloniën mee. 
De kleine Frans raakte daardoor 
geobsedeerd en dat is nooit meer 
overgegaan. Hij koos zelfs een 
beroep waar hij de ordelijkheid 
van het verzamelen ook in kon 
gebruiken. Lang werkte hij bij de 
gemeente Den Haag in de statis
tiek. De hele dag naar cijfertjes 
zitten staren. 'Ja, je moet wel 
bijziend zijn om alle tandingen 
en afwijkingen met het blote oog 

gen, veihngen. Daar ging me een 
tijd in zitten! In het begin had ik 
geen idee waar ik mee bezig was. 
Je wist ook niet hoe groot een 
serie was, wat er allemaal nog 
meer was. Toen kwam de tijd dat 
er zegels van de Koloniën Icwa
men, maar niemand wist precies 
wat daar uitgegeven werd. Tot 
er een catalogus uitkwam. Toen 
kon je zien wat er allemaal was, 
inclusief kleurverschillen en 
variëteiten. Ja, die moest ik dan 
natuurlijk ook hebben.' De oude 
hebberige blik is nog steeds een 

'Alsje die oude series strak in het getid op een albumblad ziet zitten, dat is toch prachtige' 

i l A berig naar keek, dat zijn vader 
IV hem toen de brief maar gaf, want 

zo zijn vaders natuurlijk wel. Een 
oom die zeevarend was, bracht 
brieven mee. Natuurlijk ook met 
prachtige, exotische postzegels. 

te kunnen herkennen. Dat heb ik 
dan toch maar mooi overgehou
den aan mijn beroep.' 

'Als kind liep ik likkebaardend 
langs de etalages met postzegels. 
Later liep ik alles af waar maar 
postzegels te zien waren. Man, 
het hield gewoon niet op. Postze
gelmarkten, winkels, verenigin

beetje zichtbaar bij Mutsaers en 
hij geniet bij de herinnering. 

Nederland tot 1928 
'Op een bepaald moment raak 
je verzadigd. Je kunt niet alles 
blijven bewaren. Dus ik verkocht 
het meeste en ging door met 
Nederland tot 1928, mijn ge
boortejaar. Dat zijn toch echt de 

mooiste postzegels geweest. Als 
je die oude series ziet, ja het zijn 
allemaal dezelfde koppen, maar 
als je die strak in het gelid op een 
albumblad ziet zitten, dat is toch 
prachtig?' 
Inderdaad, uit het getoonde 
album spreekt zorgzaam
heid en aandacht voor detail. 
Alleen de allerbeste zegels 
worden bewaard, met prachtige 
afstempelingen. Mutsaers heeft 
inmiddels meer hobby's, zoals 
schilderen en het verzorgen van 
de tuin. En een tuin heeft hij! We 
zien een enorme bloemenpracht 
en achter het huis een grote kas 
met vetplanten, waar we mid
denin zitten. Bijen en hommels 
bemoeien zich met het gesprek. 
'Ja, dat is onze veestapel,' zegt 
hij. 'Inmiddels doe ik niet zo 
veel meer met de postzegels. 
De lol is er wat afgegaan. Ik heb 
veel rondzendboekjes geplakt, 
maar de fraude liep steeds verder 
op. Ik kreeg te maken met tien 
procent aan verwisselde zegels 
en zelfs met een aangetekende 
retourzending rondzendboekjes 
die bij de post zoek was geraakt. 
Dat was een fors bedrag, maar 
niemand wilde wat doen. Ik heb 
daar jarenlang tijd aan besteed, 
zelfs een advocaat ingescha
keld. Uiteindelijk kreeg ik mijn 
geld, maar de lol was wel weg.' 
Verwijtend zoemen de bijen mee. 
Maar een meesje fluit vrolijk op 
de achtergrond, alsof hij zeggen 
wil ach, dat was zo lang geleden, 
geniet nu maar van het leven van 
vandaag. Mutsaers blik verzacht 
zich en hij glimlacht bij de herin
nering aan prachtige vondsten 
die hij heeft meegemaakt. 

Anderhalve cent 
'Ik heb wel echt geweldige 
dingen gevonden. En altijd op 
onverwachte momenten. Zo was 
er een handelaar die in Filatelie 
adverteerde. Het was in 1959. Dat 
weet ik, omdat ik altijd alles pre
cies noteerde wat ik kocht en ver
kocht.' Ja natuurlijk, de statistie
ken werden en worden ook voor 
de postzegels goed bijgehouden. 
Je bent besmet of je bent het niet. 
'Die handelaar gaf vijftig procent 
korting op de catalogusprijs. 
Dat was in die tijd heel netjes. Je 
kreeg wat rondzendboekjes toe
gestuurd, daar haalde je uit wat je 
kocht en de rest stuurde je weer 
terug. Ik keek toen al naar afwij
kingen. Daar zag ik een zegel 



uit oud Indonesië, NVPH 369B 
met de tanding 11̂ /2 in plaats 
van la'/i Die staat nu 575 euro 
in de catalogus. Ik kocht hem 
voor anderhalve cent. Ik heb hem 
laten keuren en dertig jaar later 
verkocht voor 600 gulden.' De 
klaprozen klapperen even met 
hun rozen. 'Dat moment datje 
zo'n zegel ziet, dat is geweldig. 
Ik zag het meteen; een zeld
zame afwijking. Het bloed ging 
sneller stromen, de adrenaline 
gierde door mijn lichaam. En 
de eerste tijd zit je elke dag te 
kijken naar die zegel. Heb ik hem 
echt wel? Da's ongelooflijk, die 
opwinding. Dat is het mooie van 
verzamelen op deze manier, dat 
je altijd verrassingen tegen kunt 
komen. Ik heb heel veel vondsten 
gedaan, grote en ook kleine. Als 
ik van de postzegelmarkt terug
kwam, albums doorgebladerd 
van die kerels, een paar zegel
tjes had gekocht, paar mooie 
afwijkingen, prachtig getand, 
schitterend gestempeld, dat is 
echt een geweldig gevoel. En dat 
gaat dan in je album. De laatste 
aankoop is altijd de mooiste, gek 
is dat hè?' 

Bijbel 
Van je familie moetje het soms 
hebben. De vriendin van Frans 
Mutsaers bracht op een dag een 
zeventiendeeeuwse Statenbijbel 
mee. Een dik en zwaar erfstuk en 
Frans vond dat wel boeiend. Hij 
bladerde er zo nu en dan in en 
kwam dan van alles tegen. 'Oude 
stambomen, krantenknipsels. 

FILATELIE IS OP ZOEK... 
MISSCHIEN NAAR U! 
Heeft u ook een verrassend 
verhaal te vertellen? Hebt u 
iets unieks ontdelrt, een geheel 
eigen verzamelsti]! ontwikkeld 
of op een onverwachte plek een 
geweldige vondst gedaan? Deed 
u op een rommelmarkt een 
filatelisnsche ontdekking? Kwam 
u op zolder bij een oudtante een 
heel kostbare postzegel tegen' 
Zette uw buurman oud papier aan 
de stoeprand en zag u daar wat 
negentiendeeeuwse brieven uit 
Mauritius tussen zitten? Schrijf of 
mail de redactie en vertel waarom 
er een verhaal m uw ontdekking, 
vondst of verzamelwijze zit. De 
redactie maakt een selectie uit de 
binnengekomen reacties.U hoeft 
het verhaal niet zelf te schrij
ven, daar zorgen wij voor. Het 
redactieadres is Klipper 2,1276 
BP Huizen. U kunt ook mailen: 
philatdie@tip.nl 

leuk hoor! Op een dag was ik ook 
zo bezig, ik was de ezelsoren 
keurig recht aan het vouwen, 
maakte alles weer netjes, en 
ineens zie ik een postzegel. Dat 
bleek een krantenbandje te zijn 
met daarop de halve cent Cijfer

zegel uit 1876, in de nieuwe druk 
van 1894. Puntgaaf, geen roest

plekje, prachtig. Die had daar al 
die tijd gelegen, hadden ze ooit 

Frans Mutsaers ' En dan gaat dat allemaal in je album De laatste aankoop is altijd de mooiste, gek is dat hé"^' 

als bladwijzer gebruikt. Staat nu 
voor 140 euro of zo geprijsd. Die 
vond ik na honderd jaar. Ik heb 
hem me maar toegeëigend. Na
tuurlijk driftig verder gebladerd 
of er nog meer "bladwijzers" te 
vinden waren.' Ja, zo'n bijbel zit 
vol waarde. 
Onze zuidelijke Hagenees zit 
vol met verhalen over dit soort 
vondsten. Vooruit, nog eentje 
dan. Terwijl een nabije cactus 
loom een mugje prikt, gaat onze 
vriend verder. 'Ik zit een gekocht 
partijtje door te kijken, zie ik 
daar de 5 cent Jubileumzegel van 
NederlandsIndië, NVPH 160, 
met een wat afwijkende tanding: 
11̂ /2 bij II in plaats van 11 bij 11. 
Ik kijk er naar en denk: daar is 
mee geknoeid. Zou ook logisch 
zijn, want zo'n zegel laatje niet 
in een restantpartijtje zitten. Die 
was vals. Dus die stuur ik met 
een vriendelijk briefje naar de 
falsificatenverzameling van onze 
vereniging. Tot mijn stomme 
verbazing kreeg ik die zegel na 
een paar maanden terug, met 
een certificaat van echtheid. 
Hadden ze hem laten keuren en 
bleek 'ie echt te zijn. Ik was zeer 
verbaasd.' In zichzelf mompelt 
Mutsaers: 'Ik geloof eigenlijk 
nog steeds niet dat 'ie echt is.' 

Verzamelpassie 
Het wordt stil. De vriendin van 
Frans brengt zwijgend verse kof
fie. Een spin sluipt rond op zoek 
naar vliegen. We mijmeren wat 
over de tijd van toen. Toen post
zegels nog mooi waren en echt. 
Toen er nog geen plaatjes op 
stonden, toen het een authentiek 
waardepapiertje was. Waar een 
postbeambte een echt stempel 
op plaatste. Het pure handwerk. 
Toen je nog niet wist wat er 
allemaal uit kwam en hoe groot 

een serie wel kon zijn. Die tijd 
die nu voorgoed voorbij is. Waar 
zelfs de bijen stil van worden. 'Ja, 
als ik dat tegenwoordig zie, die 
kleurige plakplaatjes... Je koopt 
ze en doet ze in de klemstrook in 
je album. Allemaal mooi hoor, 
maar ik kan daar de lol niet van 
inzien. Nee, het mooiste van 
verzamelen is het speuren en 
zoeken. En als je dan iets vindt 

wat een ander niet gezien heeft. 
Geweldig is dat!' Mutsaers leeft 
helemaal op. Driftig priemt 
hij met zijn wijsvinger in mijn 
richting. 'En de voldoening die je 
dan hebt! Dat is gewoon niet te 
beschrijven. Dat ene zegeltje, het 
pronkt en straalt je tegemoet van 
het albumblad. Dat is, dat is ge
woon een machtig mooi gezicht. 
Ja, dat is pas verzamelen!' 
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N.V.RH, onder de loep 

Deze aflevering 
/iTSii 

leder lid van de NVPH garandeert de echtheid van de 
postzegels en poststukken, die hij of zij verkoopt Dit geldt ook 
voor de omschreven kwaliteit, waarin het verkochte materiaal 
zich bevindt Toch bestaat er bij filatelisten een steeds grotere 
behoefte om de echtheid en kwaliteit door middel van een 
fotocertificaat vast te leggen. Een fotocertificaat geeft een 
tastbare en simpel overdraagbare zekerheid en betaalt zich 
bovendien terug op het moment dat de zegel, serie of het 
poststuk verkocht gaat worden Sinds jaar en dag kent de 
NVPH een keuringscommissie voor Nederland en Overzeese 
Rijksdelen. Jaarlijks wordt er door vele filatelisten een beroep 
gedaan op de expertise van deze groep deskundigen. Naast 
de keuringen, die veelal per post worden afgewikkeld, komt 
de commissie tweemaal per jaar bijeen om de laatste nieuwtjes 
uit te wisselen, de keuringen van de afgelopen periode te 
evalueren en de moeilijke gevallen te bespreken. De heren 
hadden er geen bezwaar tegen dat u eens over hun schouders 
meekijkt Vandaar dat Onder de loep onlangs een bijeenkomst 
bijwoonde. 

Kennis, referentiemateriaal, 
apparatuur en.. . het goede gevoel. 
Een ochtend op bezoek bij de keuringscommissie 

Voor nieuwkomers in het vak is er geen plaats in de 
keuringscommissie, althans niet binnen een tijdbestek van 
twintig of dertig jaar. Doorgewinterde detaillisten en gepokte 
en gemazelde veilinghouders staan wel hoog op het verlang
lijstje Het huidige team heeft gezamenlijk zo'n vier eeuwen 
ervaring in de wereld van de filatelie en de postzegelhandel. 
Voorzitter Henk Vleeming komt uit een lange file en ploft met 
een zucht en een verontschuldiging zijn zware tas op tafel. 
Verder bestaat de commissie, die inmiddels voltallig aanwezig 
is, uit de detaillisten Bob Bakker en Jelle Riet, alsmede de 
veilinghouders Theo Bakker, Bas Bulterman en Hans Lichtendahl 
Voor het eerst in de geschiedenis is sinds kort ook een niet-lid 
van de NVPH toegetreden Henk van der Vlist, onder andere 
bekend van zijn langlopende serie artikelen over vervalsingen 
in dit maandblad. Het geheel wordt gecompleteerd door 
ex-veilinghouder, thans regelneef Cees Heemskerk en Wim 
Hoeijenbos, die op het secretariaat van de NVPH onder andere 
is betrokken bij de behandeling van de keuringsaanvagen en 
als secretaris optreedt. 

Van der Vlist en Vleeming wikken en wegen 

Per jaar worden er enkele honderden keuringsaanvragen op 
het secretariaat ontvangen Mede afhankelijk van de aard 
van het materiaal geven meestal 3 tot 5 keurmeesters uit de 
commissie hun oordeel Zegels, series of poststukken, die zijn 
goedgekeurd, worden voorzien van een geel certificaat met 
kleurenfoto. Afgekeurd of gemanipuleerd materiaal (waarbij 
bijvoorbeeld aan papier, tanding, gom of afstempeling is 
'geknoeid) krijgt een wit certificaat met een zwart-wit foto 
De resultaten van de keuringen van het afgelopen halfjaar 
worden in sneltreinvaart doorgenomen. Hier en daar worden 
er enkele puntjes op de i gezet en ontstaat nog enig overleg 
met keurmeesters, die een afwijkende mening hadden. 

De keuringscommissie buigt zich over een moeilijk geval 



Ook als de meerderheid van de keurmeesters een goed-

of afkeuring geeft, zal een afwijkende mening, die met 
redenen omkleed is, zonder meer de nodige aandacht 
krijgen. Samenwerking met de NBFV (Nederlands Bond van 
Filatelisten Verenigingen) is een ander punt op de agenda. 
Deze bond keurt zegels van de hele wereld en het is een 
goede zaak dat in ieder geval de keuringsresultaten van 
Nederland en Overzeese Rijksdelen met elkaar worden 
uitgewisseld. In het kader van de bewaking van de markt, 
een afgeleide taak van de keuringscommissie, is het ook van 
belang dat recente ervaringen, onder andere wat betreft 
nieuw opgedoken vervalsingen, met elkaar worden gedeeld. 
Regelmatig bezoekt de keuringcommissie in een zo groot 
mogelijke samenstelling het Museum voor Communicatie. 
Niet alleen bevatten de archieven van dit museum een schat 
aan vergelijkingsmateriaal, maar het beschikt ook over zeer 

Voorzitter Henk Vleeming in volle actie. 

geavanceerde apparatuur, die beschikbaar is gesteld door de 
Stichting Filatelie. Deze apparatuur wordt door de NVPH en 
de Nederlandse Bond gebruikt bij gecompliceerde keuringen. 
Een voorbeeld van zo'n moeilijk geval is een brief, gefrankeerd 
met zowel een vijftien cent 1852 als een vijf cent 1 864, die 
nogmaals door de leden van de commissie wordt bekeken. 
Volgens Vleeming circuleert er nog een dergelijke brief. 
Verdere studie zal tot een onderbouwd eindoordeel van de 
commissie moeten leiden. Typisch een keuring, die gewoonweg 
niet binnen vier weken kan worden afgewikkeld. Om de 
activiteiten van de keuringscommissie bij een nog groter 
verzamelaarspubliek bekend te maken ligt het in de bedoeling 
om voortaan met een stand aanwezig te zijn op grote filatelistische 
manifestaties als de Postex en de Filateliebeurs. Ter regulering 
en bescherming van de markt is het alleen maar een goede 
zaak dat het aantal keuringen nog verder omhoog gaat. 

■cm 

Wilt u iets laten keuren en een 
fotocertificaat? 

Neem dan contact op met het secretariaat van de NVPH 
(070-3473849)1 De kosten voor keuren inclusief het certificaat 
bedragen 3% van de cataloguswaarde (bij poststukken 3% van 
de getaxeerde waarde), met een minimum van 25 en een 
maximum van 75 euro Er wordt naar gestreefd om keuringen 
in een periode van vier weken af te handelen. Bij moeilijke 
gevallen of in de vakantietijd kunnen daar enkele weken bij 
komen. 

Speciale Catalogus 2 0 0 7 

Traditiegetrouw verschijnt op de tweede woensdag van 
september de nieuwe Speciale Catalogus voor de postzegels 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen. De 66e editie wordt 
zowel in druk als op cd-rom uitgegeven. Naast uitbreiding met 
de nieuwste uitgiften en vele prijswijzingen deze keer een 
speciaal katern, waarin in de Nederlandse grootrondstempels 
worden behandeld. Deskundigen Cees Janssen en Peter 
Rozema zorgden voor de redactie en prijsnoteringen van 
dit onderdeel. De prijs van de Speciale Catalogus is dit jaar 
weer niet verhoogd en bedraagt voor beide versies 1 9 euro 
en 80 cent. 

Contactadres' Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: VVWVV.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://VVWVV.nvph.nl
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AFLEVERING 51 (ZEVENDE DEEL VAN AFLEVERING 38)  DE VERVALSINGEN VAN 
RAOUL E. P. MAIER; TEKENINGEN EN ENIGE ECHTE GEBRUIKTE VOORBEELDEN 

In het vorige nummer van 
Filatelie bespraken en 
toonden we al een aantal 
voorbeelden van het werk 
van de vervalser Raoul 
E.F. Maier; we gaan in 
deze aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
verder op dit onderwerp in. 

Volgens de tekst op 
afbeelding U (map E vel 58, 
zie vorige nummer) had 
Maier stempels gevon
den waarvan hij nog niet 
precies wist uit welke 
plaats deze afkomstig 
waren of in welke plaats 
deze gestempeld waren. 
Het stempel rechtsboven, 
gedeeltelijk 6 st VOC en 
gedeeltelijk 1 g, blijkt ach
teraf een samengevoegd 
stempel te zijn, gemaakt 
door Maier zelf 

Zoals gezegd zijn door 
Maier getekende stempels 
gebruikt in het boek 
Poststempels Nederlands
Indiè'18641950. Onder 
een aantal stempels in de 
afbeeldingen V (map E vel 
60) en AB (map E vel 76) 
is achter het nummer een 
'B' genoteerd als deze 
stempels afgebeeld zijn in 
bovenstaand boek. 
Het ligt eigenlijk voor 
de hand om, als je de 
beschikking hebt over 
heel mooie getekende 
stempels, die niet onge
bruikt te laten als je ze 
als voorbeeld in een pu
blicatie kunt gebruiken. 
Het enige verwijt dat kan 
worden gemaakt is dat 
de auteur die de stempels 
als illustraties gebruikte, 
dit niet duidelijk heeft 
vermeld. 

Dat Maier zich bij het 
tekenen niet beperkte 
tot uitsluitend oude 
stempels, blijkt wel uit 
de vlagstempels die hij 
tekende op a/beelina W 
(map E vel 63). Duidelijk 
is, gezien de nummering 
onder de stempels, dat hij 
deze wilde publiceren in 
zijn boek. 

Afbeelding X (map E vel 66) 
toont onder andere de af
beeldingen van de speci
ale luchtpostopdrukken, 
door Maier genummerd 
alsi i6l , Ileniiöa. III. 
Van deze opdrukken 

n u . 11).. ■!■■.'■"•'">' 
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Afbeelding V  Kopie mn een transparant met diuerse moderne stempels, die met 
een 'B' zijn gebruilrt als illustratie in het boel; uon Bulterman  zie de tekst vm het 

artikel (MuC; archiefMaicr, map E, nel 60). 
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Afbeelding X  Kopie van een transparant met daarop onder andere speciale 
luchtpostuiflnctten (MvC; archiefMaier, map E, uel 66). 
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Afbeelding Y  Kopie van een transparant met ogenschijnlijk dezelfde tekeningen 

ols die van afbeelding X (MvC; archiefMaier, map E, vel 67). 

Afbeelding W  Kopie von een transparont met tekeningen van opeenvolgend 
genummerde vlagstempels (MvC; archief Maier, map E, vel 6}). 

is bekend dat er zowel 
vervalsingen als zoge
naamd op verzoek (fancy) 
aangebrachte opdrukken 
bestaan. De door Maier 

getekende opdrukken 
vertonen minieme ver
schillen ten opzichte van 
de originele. Op de in het 
Maierarchief aanwezige 



(voorbeeld)afdrukken 
komen deze afstempelin
gen niet voor. 

Of tei<enuel Y (map E vel 
67) eerder danwei later 
is getekend dan vel 66 
(zie afbeelding X), valt niet 
meer te achterhalen. Als 
we de tekeningen goed 
bekijken zien we kleine 
verschillen. 

Ook op de eerste emissies 
kunnen stempels voorko
men die door Maier zijn 
geproduceerd. Bekend is 
het stempel HILLEGOM. 
Eigenlijk mogen we wel 
blij zijn datMaier destijds 
zijn aantekeningen heeft 

Het ene is afgebeeld in 
de lijst die Jan Giphart 
publiceerde (record 308, 
plaatsnummer 62c), het 
andere heb ik zelf getam
ponneerd met behulp van 
een sjabloon (record 347, 
plaatsnummer 87). 

U zult zich wellicht afvra
gen waarom ik aßieelding 
AA (map E vel 71) publi
ceer. Op deze tekeningen 
zijn al eerder getekende 
stempelafbeeldingen 
afgebeeld. Om de een of 
andere reden heeft Maier 
deze stempels nogmaals 
getekend. De verschil
len met de andere, reeds 
genoteerde stempels zijn 

iGRISSEEll 

Afbeelding AA  Kopie van een transparant met een samenraapsel van verschil

lende stempels (MvC, orchiefMaicr, mop E, vd 71) 

gemaakt. Hierdoor kun
nen we nu veel gerichter 
kijken naar bijzondere 
afstempelingen, zoals op 
afbeelding Z (map E vel 69). 
Zie het stempel Huis;(sen) 
of het stomme puntstem
pel van Suriname, het 
lijnenstempel van New 
Foundland en het A08
stempel van Montserrat. 
Dit laatste stempel heeft 
weer een andere vorm dan 
twee andere door Maier 
geproduceerde stempels. 

niet of nauwelijks te vin
den, vandaar dat ik u deze 
toch wilde laten zien. 

Zoals al gememoreerd 
is ook een groot aantal 
stempels van afbeelding AB 
(map E vel 76) letterlijk 
overgenomen in het boek 
Poststempels Nederlands
Indie 18641950. Maier 
heeft deze stempels en 
etiketten overgetekend 
van originele foto's, die in 
het fotoarchief te vinden 

'•■■•:■ ■ io^c^')) 
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Afbeelding Z  Kopie van een transparant met o a Nederlandse en Surinaamse 
stempels (MvC, arthtefMaier, map E, vel 6g) 

zijn. Hij heeft (al dan niet 
met toestemming) van 
het originele materiaal 
foto's laten maken. Maier 
gold destijds immers 

als een welbekend en 
gerenommeerd verzame
laar en pubhcist van (nog) 
onbesproken gedrag. 
Wie zou hem iets willen 

weigeren, als hij daarbij 
aangaf dat hij dit nodig 
had voor publicatie in zijn 
stempelboek of het wilde 
gebruiken in een publi
catie in een filatelistisch 
blad? 

Ik hoop u een volgende 
keer de lijst van het bij 
Maier gevonden en in be
slag genomen materiaal 
te tonen, daarover iets 
te vertellen en u enkele 
krantenknipsels te laten 
zien van het indertijd te
gen hem gevoerd proces. 
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Afbeelding AB  Kopie van een transparant met ajbecldmgen van zowel stempels als etiketten, zoals Rsttookjes 
[MvC, arcKiefMaier, map E, vel 76) 
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Luchtuaartramp met de Zeppelin Hmdenburfl bij Lakehurst (VS) 

NEDERLANDSTALIGE 
TUDSCHRIfTEN 

Rampenpost 
Een rampstuk is een 
brief of kaart die na een 
vliegtuigramp, bij een 
scliipbreuk of door een 
brand in Jiet postkan
toor, de brievenbus of 
een posttrein toch nog, 
in mindere of meerdere 
mate beschadigd, gered 
kan worden. Het adres 
van de ontvanger of de 
verzender moet dan nog 
wel enigszins leesbaar 
zijn. De stukken zijn 
te herkennen aan een 
stempel, een bijgevoegde 
melding of een etiket. 
Deze beschrijving troffen 
we aan in Goudapost 
(VPV Gouda). De auteur, 
de heer A.W. van den 
Brink, vertelt over de cata
strofe van het neerstorten 
en verbranden van de 
zeppelin Hmdenburg in 
1937 te Lakehurst bij New 
York; hij toont er ook 
rampstukken van. 

Een oude landingsplaats 
In De AeroPhilatelist is 
ook een verhaal over een 
ongeluk te vinden, nu met 

^ een Fokker in 1924. Dit 
° toestel, dat op weg was 
■>■ naar NederlandsIndie, 
^ moest een noodlandmg 
" maken bij Saladinovo in 
^ Bulgarije. De vlucht van 
'Z deze Fokker was niet 
;̂  alleen belangrijk voor de 
^ luchtvaart, maar ook voor 
^ de aerofilatelie. 
2 In de zomer van 2005 
^ gingjacques Bot, fervent 
~T aerofilatelist en Fok
I n kerkenner, op vakantie 

in Bulgarije. Hij besluit 
op zoek te gaan naar 
Saladinovo. Aan de hand 
van gegevens uit diverse 
bronnen stelt hij vast 

waar deze plaats moet 
liggen: aan het kruis
punt van twee wegen. Bij 
aankomst ontdekt hij dat 
het dorpje tegenwoordig 
Ogn]anovo heet. Dan volgt 
een prachtig verhaal over 
zijn speurtocht naar de 
landingsplaats. In het 
dorp kan hij niemand vin
den die Engels spreekt, 
totdat hij op een bankje 
twee meisjes ontdekt, 
waarvan de jongste keurig 
Engels blijkt te spreken. 
Jacques noemt haar de 
kleine tolk. De dorpsbe
woners bemoeien zich 
met het gesprek en na 
korte tijd ontmoet hij de 
burgemeester, die overi
gens uitsluitend Bulgaars 
spreekt. Deze regelt een 
jongedame, die vlotter 
Engels spreekt. Samen 
met deze grote tolk en 
de burgemeester gaan ze 
in de auto op zoek naar 
de plaats waar in 1924 de 
noodlanding had plaats
gevonden. Na een tocht 
over hobbelige landweg
getjes weten ze de plek te 
vinden. Een spannend en 
vlot geschreven verhaal. 

Het windmolentje uit 
Vlaardingen 
Onlangs zag ik op een 
tentoonstelling een verza
meling perfins (zegels met 
firmaperforatie). In de 
collectie werden ze gepre
senteerd als kunstwerkjes 
en er zaten inderdaad 
prachtige bij. Vooral een 
exemplaar in de vorm 
van een molen trok mijn 
aandacht. In het lijfblad 
van de perfinverzame
laars, Perfinpost, lazen 
we vervolgens een artikel 
over deze perfin. Sinds 
1922 is de afbeelding van 
een ZuidHollandse wind
molen het handelsmerk 

van de Eerste Nederlandse 
Cooperatieue Kunstmest
Jabriek in Vlaardingen. 
Het logo werd gebruikt 
in de briefhoofden van 
de firma. Ook toen men 
vanwege beveiliging en 
bezuiniging de postzegels 
die op de brieven werden 
geplakt van gaatjes ging 
voorzien, werd cle molen 
als beeldmerk gebruikt. 
Later komen we de wind
molen weer tegen in het 
frankeermachinestempel 
van de zaak. Het bedrijf 
veranderde geregeld van 
eigenaar en naam. In de 
jaren tachtig van de vorige 
eeuw heette het bedrijf 
zelfs een poosje M/mdmil! 
Holland bv. 

Militairen drukken 
postzegels 
Over de papierchaos bij 
de lage waarden van de 
Portugese Cérèszegels 
(19121945) bevat Iberia 
(filatelistische contact
groep SpanjePortugal) 
een bijdrage. Wat was 
er destijds aan de hand? 
De postzegeldrukkerij 
kon maar moeilijk aan 
geschikt papier komen. 
Maar liefst tien verschil
lende bedrijven leverden 
het papier. Bovendien was 
de drukkerij technisch 
gezien niet een van de 
modernste; er werd veel 
verkeerd gedaan. Het 
personeel van Casa da 
Moeda (de drukkerij) ging 
op een gegeven moment 
in staking. Er werden 
militairen (het spoorweg
bataljon van de genie) 
ingezet om postzegels te 
vervaardigen. Ook geen 

succes. De postzegels uit 
de periode 19121945 zijn 
door dit alles een dank
baar studieobject voor de 
fervente Iberiaverzame
laars. Het is een gebied 
met nog veel onopgeloste 
vraagstukken. 

TPGPost passeert Marco 
van Basten 
In juni van dit jaar geno
ten sommige Nederlan
ders van het WK Voetbal 
in Duitsland. Opvallend 
was dat TPGPost de elf
talselectie al had gemaakt 
nog voordat bondscoach 
Van Basten dit probleem 
had opgelost. Onze post 
selecteerde 21 spelers, 
verdeeld over drie vellen 
(geen velden). In Fila Ede 
(FV De Globe Ede) staat 
een kritisch artikeltje over 
deze handelwijze. Als 
voetbaldeskundige weten 
we allemaal dat Marco er 
23 mocht uitkiezen, plus 
nog twee extra spelers 
om te wisselen als er 
voor het begin van het 
toernooi geblesseerden 
zouden zijn. Die aantallen 
klopten dus niet met de 
keuze van TPGPost. Hoe 
moet dat nu verder? En 
wat te denken van Dirk 
Kuyt? Hij kreeg een apart 
vel van tien zegels. Al
lemaal vragen waar niet 
uit te komen is. Overigens 
onüeende de redactie van 
Fl la Ede dit verhaal aan een 
stulq'e uit het Emdhouens 
Dagblad, getiteld Onurede 
ODer uoetbalze^els. 

De kromgetrokken 
schaatser 
In het meinummer van 

n Marco van Bastei^^« 

'Marco's dneentujintifl' verschilden uati de dneentiDintî  van TPGPost 

n^ 

het maandblad Onder 
de loupe genomen (PV 
Haarlemmermeer) vertelt 
het trio Fil, Ate en Lie 
dat zij zegels met tabs 
verzamelen. Een tab is in 
'ons vak' een aanhang
sel aan een postzegel. 
Het drietal komt al direct 
voor problemen te staan. 
Ze ontdekken dat er 
allerlei tabs zijn. Je hebt 
ondertabs en hoektabs, 
maar je komt ook linker, 
rechter en boventabs 
tegen. Het is een luchtig, 
met humor geschreven 
verhaaltje. In hetzelfde 
blad staat ook een 
ernstige waarschuwing 
van eerdergenoemde Lie 
betreffende de Neder
landse schaatspostzegels 
van februari 2006: 'Als je 
zo bevoorrecht bent om 
een schaatszegel op je 
post aan te treffen: week 
hem niet in lauw water af: 
Hij trekt krom en je krijgt 
hem noooooiiiit meer 
recht.' Bedankt voor de 
tip. Lie. 

De Zeeuwse beurtvaart 
In Notities (nummer 31, 
april 2006), het blad van 
de Nederlandse Academie 
voor Filatelie, wordt uitvoe
rig stilgestaan bij de post, 
vervoerd door de Zeeuwse 
beurtschippers in de 
zeventiende en achttiende 
eeuw. De beurtschepen 
waren in die tijd de enige 
vervoermiddelen waar
mee post kon worden 
vervoerd van en naar het 
'Zeeuwse eilandenrijk'. 
Op I april 1797 werd lan
delijk de particuliere brie
venposterij afgeschaft. 
Hiermee eindigde een 
interessant tijdperk uit 
de postgeschiedenis, niet 
alleen van Zeeland maar 
van ons gehele land. De 
Zeeuwse beurtschippers 
leverden de post in alle 
belangrijke Nederlandse 
plaatsen af en ze namen 
ook post mee uit die ste
den. De Academie is ook 
weer aanwezig op Postex 
2006 m Apeldoorn. Daar 
kunt u deze en andere 
pubKcaties inzien. 

DAAN KOELEWIJN 
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Niet alleen boekrecensies 
De American Philatelic 
Research Library (APRL) 
pakt in Philatelic Literature 
Review (tweede kwartaal 
2006) ter gelegenheid van 
Washington 2006 (zie ook 
elders in dit nummer) 
uit met een jubileum-
uitgave van maar liefst 
196 pagina's. Een van de 
belangrijke elementen 
is een bespreking van de 
officiële Seals: zegels van 
papier, niet zijnde postze
gels en zonder waar-
deopdruk, onder meer 
gebruikt om geopende 
brieven weer te sluiten. 
Ze werden ook gebruikt 
door de Amerikaanse 
hulppostkantoren in de 
vroegere bezittingen. De 
belangstelling voor Seals 
neemt de laatste jaren 
sterk toe, met als gevolg 
de recente publicatie van 
enkele boeken over dit 
onderwerp. Ook Scott, 
de bekende Amerikaanse 
catalogus, nam deze 
Seals onlangs officieel op, 
samen met proeven etc. 
Herbert Trenchard 
beschrijft de hoogtepun
ten uit negen internatio
nale tentoonstellingen en 
toont enkele daarbij en
kele uitgegeven Seals van 
een perfecte schoonheid 
(zie boven). Ook staat hij 
stil bij de gevolgen van dit 
soort tentoonstellingen 
voor de filatelie in Ame
rika. De APRL beschikt 
onder meer over een bi
bliotheek met zo'n twee
ënhalve mijl plankruimte 
om de enorme boeken-
schat te dragen. Ook 
hierover wordt de nodige 
informatie verstrekt. Het 
devies van APRL: 'Ken
nis door onderzoek'. 
De eerste Amerikaanse 
internationale filatelis-
tische tentoonstelling 
vond pas plaats in 1913. 
Toen waren er al 27 van 
dit soort tentoonstel
lingen elders geweest. 
Duitsland en Nederland 
waren koploper met 
elk zes exposities. 

Postgeschiedenis NNG 
Han Dijkstra vervolgt in 
Netherlands Philately, het 
orgaan van de American 

Society Jor Netherlands Phila
tely (jaargang 30 nummer 
3), zijn boeiend en rijk 
geïllustreerd verhaal over 
de postgeschiedenis van 
het voormalig Nederlands 
Nieuw-Guinea. Dit keer 
bespreekt hij de Ameri
kaanse veldpost, nadat 
troepen onder leiding van 
generaal Douglas McAr-
thur de noordkust hadden 
bezet. Hollandia werd 
op 22 april 1944 bevrijd. 
Voorts toont de auteur 
het hergebruik door 
Amerikaanse militairen 
van eerder buitgemaakte 
Japanse veldpostkaarten. 
Deze moesten aanvullend 
worden gefrankeerd. Ook 
Australische militairen 
hadden op Nederlands 
Nieuw-Guinea hun eigen 
veldpostfaciliteiten. 
In het kielzog van de 
Amerikanen volgde o.a. 
de Netherlands-Indies Civil 
Affairs (NICA), een tijde
lijk civiel-militair bestuur. 
Dijkstra sluit deze bij
drage af met poststukken 
uit de overgangsperiode 
1945-1947. De Neder
landse kolonel C. Giebel 
(in 1942 als majoor uit 
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het Duitse gevangenkamp 
Colditz ontsnapt) was 
commandant-NICA 
Maar weinig Nederlan
ders zullen weten dat 
kleine delen m het zuiden 
van NNG, waaronder 
onder andere Merauke 
en Boven-Digoel, niet 
door de Japanners werden 
bezet. Hier bleef de 
Nederlandse vlag gedu

rende de gehele Tweede 
Wereldoorlog wapperen. 

Volop onderwerpen 
Het blad van de internatio
nale studiegroep van de 
filatelie van de Souuereine 
Militoire Orde uan Malta 
heeft aan onderwerpen 
geen gebrek. Het blad 
kan geheel worden gevuld 
dankzij de - vooral inter
nationale - activiteiten van 
genoemde Orde. Daar
naast kan de Orde bogen 
op een eeuwenlange 
kleurrijke geschiedenis. 
Het bestuur van de Orde 
is, sedert 1530, gevestigd 
in La Valetta (Malta). 
Daarvoor bevond de zetel 
zich in Jeruzalem en op 
Rhodos. In 1530 was 
men op de vlucht voor de 
Turken. Het vrije Europa 
bracht toen de vereiste 
gelden bijeen om Malta 
uit te bouwen tot vesting. 
De Orde, met aan het 
hoofd de Grootmeester, 
onderhoudt al eeuwen
lang goede contacten met 
landen in Europa. Ter ge
legenheid van het 'staats'-
bezoek van de Groot-

nieuwe boeken over dit 
onderwerp ten spijt. 

Korte notities 
-dejubileumuitgave 
van juli 2006 van The 
Netherlands Philatelist 
(aanleiding: het 6o-jarig 
bestaan van The Nether
lands Philatelic Cirde) wordt 
geheel gevuld met een 
selectie van postbladen 
met toelichting van de 

van de eerste Roemeense 
postzegels is men in Roe
menië druk bezig met het 
opzetten van het raam
werk voor de jubileum
tentoonstelling EJïro 2008. 
De kern van deze 

leden. Daarbij komen 
zeer interessante stukken 
of onderwerpen aan de 
orde. Een daarvan wordt 
gevormd door de Legioen
zegels, die tot stand kwa
men dankzij voorstellen 
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meester aan Bulgarije, 
gaf dit land een postzegel 
uit ter herinnering aan de 
zeeslag bij Nikopolis in 
1396. Een galeischip met 
daarop Johanniter-ridders 
van Rhodos staat daarbij 
centraal. Bulgarije verloor 
de zeeslag, zijn laatste 
bolwerk en zijn vrijheid 
voor vijfhonderd jaar. 
Het blad van de stu
diegroep, Mitteilungs
blatt (nummer 1/2006, 
aflevering 46), besteedt 
op filatelistische wijze 
ook aandacht aan andere 
activiteiten (voorname
lijk op medisch gebied) 
van de Orde in diverse 
landen (Angola, Zwitser
land, San Marino en de 
Dominicaanse Repubhek) 
en vanzelfsprekend aan 
de nieuwe postzegel
uitgiften van de Orde. 

'Where are the bulls?' 
Where are King Carol's 
Moldavian Bulls> roept 
Fritz Heimbuchler uit in 
The London Philatelist 
van juni jl. In het kader 
van de 150ste verjaardag 

expositie zou moeten 
worden gevormd door 
de uitzonderlijke col
lectie Stierenkoppen van 
koning Carol II. Deze 
postzegels werden in 
1858 uitgegeven in Mol
davië, toen nog de kern 
van het latere Roemenië. 
De collectie was voor het 
laatst te zien tijdens de 
internationale expositie 
in Londen in 1950. De 
koning overleed in 1952. 
De collectie ging naar me
vrouw Lupescu. Haar liai
son van de koning leidde 
in 1930 tot het aftreden 
van de premier Maniu. 
Naspeuringen lever
den tot nu toe niets op. 
Koning Carol II was een 
zeer groot filatelist, wiens 
collecties konden wed
ijveren met die van groten 
op dit gebied als Burrus, 
Ferrari en de Rothschild. 
Het ziet er voorlopig naar 
uit, dat men het zal moe
ten doen met de zwart
wit afbeeldingen uit de 
Engelse catalogus van 
1950, de publicatie door 
Heimbuchler van enkele 

van het NSB-lid en post
zegelhandelaar G.A.G. 
Thoolen. De PTT zag er er 
niets in, maar werd over
stemd door Seys-Inquart. 
- Verzamelaars van de 
Engelse Machin-postze-
gels worden geattendeerd 
op een vervolgserie van de 
hand van John M. Deering 
(april, mei en juni) in 
Gibbons Stamp Monthly. 
Deering besteedt onder 
andere aandacht aan 
de recente tariefverho
gingen, de daarmede ^ 
samenhangende nieuwe = 
postwaarden en de «̂  
Brunel-prestigeboekjes. ^ 
Ook de Nederlandse = 
firma Enschedé speelt ï 
daarbij een belangijke rol. 'Z 

G A GEERTS ^̂^ 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg mcWinij 
3/532 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden m 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de 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 

ANDORRAFRANS 
3i7'o6. Honderddertigste 
geboortedag Pablo Casals 
(18761973). 
€ 0.90. Portret Catalaanse 
violoncellist. 

AZERBEIDZJAN 
22s'o6. Mausoleum 'Gulu
stan'. 
20 G. Mausoleum uit 12''= 
eeuw in Nakhichivan (Julfa). 

:AZÖRBAYCAN 

^ ^ 

4/ ^ 

^ 

I i|,ii) 
1 

i26'o6. Dag mondiale infor
matiemaatschappij (17 mei). 
I. m. Wereldbol met cirkels 
Azerbeidzjaanse vlag en enen 
met nullen. 
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276'o6. Karabachpaarden. 
Viermaal 20 G.; blok 60 G. 
Paard, resp. 'Khan (1867) en 

fort Panakh khan, 'Zaman' 
(1952) met verdedigings
wallen Shusha, 'Gargar 
(2001) en mausoleum Gutlu 
Musa, 'Sarvan' (1987) en 
stad Shusha met poort 
Ganja; 'Aliyetmaz' (1867) met 
verzorger en paleis prinses 
Natavan (eigenares paard) in 
Shusha. Ook velletje met de 
vier zegels. 

0.40 NTL. Politicus drinkt 
koffie. 

AZOREN 
227'o6. Hydrothermale 
bronnen (door schuiven van 
platen aardkorst onder water 
mineraalrijke waterbronnen, 
bij bronnen leven mosselen, 
sponzen, garnalen). 
€ 0.20, 0.30, 0.75, 2.. Ver
schillende diertjes bij bron, 
resp. tweemaal 'Lucky Strike' 
(1730 m diep), tweemaal 
'Rainbow'. 

CYPRUS 
i49'o6. Brandweerwagens. 
13, 20, 50 c. Resp. Bedford 
tankwagen, Hino tankauto
spuit. Bedford ladderwagen. 

KVnPOr KIBRtS CYPRUS 

CYPRUS TURKS 
i85'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
Tweemaal 0.70 NTL. 
Vogeltjes tegen achtergrond 
Europese vlag, vrouwenli
chaam met baby in buik en 
verschillende vlaggen op 
lichaam; ook geperforeerde 
en ongeperforeerde velletjes 
met beide zegels. 

i85'o6. Honderdste 
geboortedag dr. Fazil Kii^ük 
(19061984). 

i85'o6. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Mustafa 
Kemal Atatürk (18811938). 
I. NTL. Portret Turks mili
tair en staatsman. 
77'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
0.50,1. NTL. (samenhan
gend). Beeldmerk kampioen
schap en resp. wereldbeker 
met voetbalveld, voetballer 
met bal en Brandenburger 
Tor. 

DENEMARKEN 
238'o6. Antieke vliegtui
gen. 
450. 475. 55°. i3kr. 
Resp. Ellehammer (1906), KZ 
II (1946), KZ IV (1944), KZ 
VII (1947). 
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238'o6. Europa 2006, 
integratie***. 
4.75, 7. kr. Uitwedstrijd 
onder jeugd die in vrije 
tijd schildert, resp. vele 
gelukkige gezichtjes, twee 
lachende jongeren. 

DUITSLAND 
io8'o6. Serie 'afbeeldingen 
uit Duitsland'. 

Blok € 0.55. Schwarzwald: 
diep ingesneden dal met 
boerderijen. 

io8'o6. Vuurtorens. 
€ 0.45, 0.55. Vuurtoren resp. 
Neuland (1916), Hohe Weg 
(1856). 

io8'o6. Archeologie, Nean
dertaler honderdvijftig jaar 
geleden ontdekt. 
€ 2.20. Gravure Neandertal 
en schedeldak. 

'50 Jahfe Entdeckung des 
j j ' " N^jndeftdters 

ESTLAND 
287'o6. Twintigste interna
tionale orgelfestival. 
4.40 kr. (€ 0.28). Orgelpij
pen. 
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FINLAND 
248'o6. Gezinsleven. 
Tweemaal i" class (€ 0.70, 
vanaf i7'o6). Cartoons, 
resp. gezin staart naar zwart 
tvscherm, vrouw schrijft 
brief aan haar man (die 
boven tv kijkt). 

248'o6. Bessen, Vaccinium 
myrtiUus. 
I" class. Blauwe bosbessen 
en bosbessentaart. 

r 

SUOMI FINLAND 

FRANKRIJK 
57'o6. 'Merci les Blues'. 
€ 0.53. Voetbal en handen 
omhoog in kleuren blauw, 
wit en rood. 

io7'o6. Museum Quai 
Branly. 
€ 0.53. Beeldje en emogra
fisch museum in Parijs van 
architect Jean Nouvel, ge
opend 23 juni door president 
lacques Chirac. 

i37'o6. Rehabilitatie ka
pitein Alfred Dreyfus (1859
1935) honderd jaar geleden. 
€ 0.53. Twee militairen. 

i77'o6. Rouget de Lisle 
(17601836). 
€ 0.53. Schrijver Marseillaise 
zingt bij huizen Straatsburg 
(schilderij Isidore Pils, 1823

i77'o6. Antibes Juanles
Pins (Alpes Maritimes). 
€ 0.53. Oude stad Antibes en 
Alpen. 
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3i7'o6. Honderddemgste 
geboortedag Pablo Casals 
C18761973). 
€ 0.53. Portret Spaanse 
violoncellist. 

PABIO CASALS 

GRIEKENLAND 
i66'o6. Frankeerzegels, 
Griekse eilanden. 
€ o.oi, 0.03, o.io, 0.20, 
0.40, 0.50, 0.65, 0.85, 2.25, 
5.. Resp. huizen aan zee 
op Lesbos, dorp op Hydra, 
klooster Sifnos, Lefkas uit 
de lucht gezien, heiligdom 
Grote Goden op Samothraki, 
stadje op Syros, stadsmuur 
Rhodos, baai bij Kefalonia, 
arcaden m hoofdstad Corfu, 
Apollotempel op Naxos. 

GROOTBRITTANNIË 
i8'o6. Frankeerzegels (voor 
nieuwe frankeersysteem PiP: 
Pricing in Proportion, waar
bij niet alleen gewicht maar 
ook formaat prijs bepaalt). 
12,14 p., z'"" letter, i" letter, 
2"'' large letter, i" large letter 
(resp. 23,32,37,44 p.). 
Machin, voor 2"'' en i" met 
grote getallen en voor 'large 
letter' breder. 

IERLAND 
77'o6. Opleiding Ierse 
blindengeleidehonden dertig 
jaar. 
€ 0.48. Silhouet geleidehond 
en brailleschrift. 

257'o6. Golftoernooi 
'Ryder Cup 2006' in StrafFan 
(Kildare). 
Viermaal € 0.48 (samen
hangend). Beeldmerk en 
viermaal verschillend: golfbal 
tijdens competitieronde op 
golfbaan. Ook zelfklevend, 
doos van honderd, velletje 
met de vier zegels. 
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ITALIË 
io7'o6. 'Autostrada del Sol' 
vijftig jaar. 
€ 0.60. Lange brug van 
Milaan tot Napels over kaart 
Italië. 

ig'o6. Italiaanse filatelisti
sche persunie (USFI: Unione 
Stampa Filatelica Italiana) 
veertig jaar. 
€ 0.60. Beeldmerk unie; 
op aanhangsel beeldmerk 
filatelistische manifestatie 
'Riccione 2006' en beeld
merk Italiaanse filatelistische 
dienst. 
29'o6. St. Gregorius de 
Grote (540604). 
€ 0.60. Beeld paus Gregori
us I van Nicolas Cordier en 
basiliek in Rome met duif 

KROATIË 
io7'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla 
(18561943, natuurkundige). 
3.50 kn. Tesla met boek voor 
spoel hoogspanningstrans
formator. 

LIECHTENSTEIN 
49'o6. Muziek, beroemde 
werken. 
Velletje met achtmaal i. F. 
Man met gebouwen op 
rug en kooitje met duiven 
(Mozart, Die Zauberflöte), 
mannen met trommels en 
trompet en paardenbenen 
(Strauss, Radetzkymars), 
vleugel met pianist en 
feestartikelen (Gershwin, 
Rhapsody in blue), mensen 
met fluit in bad (Handel, Wa
ter music), violist en fluitiste 
onder boom vol vogels (Beet
hoven, Pastorale), twee dan
sende bloemen (Tsjaikovski, 
Bloemenwals), als zwaan 
zwemmende cello (Saint
Saëns, De zwaan), man en 
vrouw met muziekmakende 
diertjes (Mendelssohn, Mid
zomernachtsdroom). 

49'o6. Alpenweiden, II. 
0.85,1.30, 2.40 F. Alpenwei 
de, resp. Lawena, Gapfahl, 
Gafadura. 

58'o6. Kerken Litouwen. 
I., 1.70 Lt. Kathedraal in 
resp. Vilnius, Kaunas. 

MACEDONIË 
264'o6. Musici. 
24, 60 den. Notenbalken 
en portret van resp. Zivko 
Firfov (19061984), Wolfgang 
Amadeus Mozart (17561791) 
en violen. 
95'o6. Europa 2006, inte
gratie***. 
36, 60 den. Resp. gekleurde 
knikkers met letters, 
gekleurde blokken met 
letters. 

95'o6. Tien jaar Europaze
gels in Macedonië. 
Tweemaal 60 den. Paus 
Johannes Paulus II (1920
2005), moeder Teresa (1910
1997)

49'o6. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart {17561791). 
1.20 F. Getekend portret, 
handtekening en Mozart 
achter vleugel. 
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MADEIRA 
i7'o6. Wijn uit Madeira. 
€ 0.30, 0.52, 0.60, 0.75 (sa
menhangend); velletje met 
€ 0.45, 0.60, 0.75,1.. Resp. 
terrassen metdruivenstok
ken, mannen met manden 
druiven, wijnkelder met 
vaten, vaten en glas madera 
(op elke zegel twee halve fles
sen, doorlopend op volgende 
zegel); druivenstokken en 
landschap, landschap en 
container druiven, rij flessen 
en twee oude flessen madera, 
twee oude flessen madera en 
wijnvaten. 

LITOUWEN 
i7'o6. Litouwen duizend jaar. 
Velletje met viermaal 2. Lt. 
Universiteit Vilnius (1579) 
en portret met handschrift, 
mannen en twee zegels (vre
de met Rusland in Andrusov, 
1667), munten stempel 
(begin Seimas  eenkamer
parlement 1788, grondwet 
1791), tekst met soldaten en 
portret (opstand, 1794); op 
rand oude kaart. 

MOLDAVIË 
286'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
2., 3., 4.50 L. Wereldbeker, 
beeldmerk kampioenschap 
en resp. voetballers, mas
cotte, voetballers. 

MONACO 
49'o6. Rolls Royce honderd 
jaar. 
€ 0.64. Rolls Royce en 
portretten Charles Rolls en 
Henry Royce. 

49'o6. Goochelfestival 
'MonteCario Magie Stars 
2006'. 
€ 0.77. Hand uit hoge hoed 
en kaarten uit kaartspel en 
dobbelsteen. 
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2io'o6. Rode Kruis Mo
naco. 
€ 0.48. Gezichten van 
mensen met verschillende 
nationaliteit, op achtergrond 
gebouw. 

!***•«••• 

^ï^felïi 

ffftfV 
0,48€ 

MONACO 
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2io'o6. Kerst 2006. 
€ 0.53. Maria met Kind en 
ster. 
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MONTENEGRO 
i5i2'05. Nationale sym
bolen. 
€ 0.25, 0.40, 0.50, 0.60. 
Resp. kaart Montenegro, 
gebouw eerste parlement 
in Podgorica, wapenschild, 
vlag. 

3Oi2'05. Europa 2005, 
gastronomie. 
€ 0.25, 0.50; velletje met 
€ 0.25, 0.50. Resp. vis en 



schelpdieren, gerookte ham 
met kaas en olijven; honingbij 
(Apis mellifica) en glas mee, 
glas rode wijn en druiven. 
3i'o6. Vijftig jaar Europa
zegels. 
€ 0.50,1., 2. 2.. Beeldmerk 
'50', zegelopzegel uit 1910 
en motief Europazegel uit 
resp. Yvert 89 en igóo; Yvert 
90 en 1961; Yvert 91 en 1962; 
Yvert 94 en 1956. 

72'o6. Olympische winter
spelen Turijn 2006. 
€ 0.60, o.go. Olympische 
ringen en resp. kunstschaats
ster, schansspringer. 

i53'o6. Flora. 
€ 0.25, 0.50. Resp. Petteria 
ramentacea. Viola nicolai. 

274'o6. 'Perper' honderd 
jaar. 
€ 0.40, 0.50. Gebouw Cen
trale Bank en munt uit 1906, 
resp. I para, 20 paras. 
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305'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
€ 0.60, o.go. Beeldmerk 
kampioenschap en tweemaal 
voetballer in actie. 
yj'o6. Toerisme. 
€ 0.25, 0.50. Resp. bergland
schap, eilandje. 
i37'o6. Onafhankelijkheid. 
€ 0.50. Omtrek kaart Monte
negro met duif. 

OOSTENRIJK 
i98'o6. Serie 'spoorwegen', 
honderd jaar Pyhrnbaan van 
Linz naar Selzthal. 
€ 0.55. Stoomtrein (k.k. StB 
Reihe 106) komt uit tunnel. 

228'o6. Vuurwerk, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongkong. 
Velletje met tweemaal € 3.75. 
Vuurwerk (met kristallen 
waardoor glitter) boven resp. 
Victoriahaven in Hongkong, 
reuzenrad Prater in Wenen. 

258'o6. Fauna, katten. 
€0.55. Lynx lynx. 

I*««fl«l>l«*l 

M M 

268'o6. Op naar WIPA 2008 
(Wiener Internationale Post
wertzeichen Ausstellung). 
€ 0.5510.20 (driehoekig). 
Gestileerd reuzenrad en 
'WIPA 2008'. 

ig'oö. Beschermheilige, St. 
Gebhard. 
€ 0.55. Heilige met staf 
en doodshoofd met 
tiara (afbeelding uit kerk in 
Meschach). 
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gg'oö. Auto's. 
€ 0.55. Steyr 220 (19371941). 
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iog'o6. Motorfietsen. 
€ 0.55. KTM R125 Tarzan 
(1957; KTM: KronreifTrun
kenboldMattighofen). 

mmmmmm* 
55 

. ■ . \ ^ » 

ÖSTERREICH 
UÉlMtÉlÉllÉlÉlÉltMMM 

23g'o6. Benjamin Raich. 
€ 0.55. Achtentwintigjarige 
skiër met zes wereldkam
pioen en vier olympische 
medailles. 

B E N J A M I N 

PORTUGAL 
2g6'o6. Portugese maskers, 
II(I:i72'05). 
€ 0.03, 0.05, 0.30, 0.45, 0.60, 
0.75. Verschillende maskers 
voor festivals en carnaval. 

i27'o6. Tien jaar CPLP 
(Comunidade dos Pai'ses de 
Lingua Portuguesa). 
Blok € 2.85. Cirkel van vlag
gen van Portugees sprekende 
landen. 
i87'o6. Calouste Gul
benkian Stichting (doel: 
bevorderen kunst, onderwijs 
en wetenschap) vijftig jaar 
(Calouste Sarkis Gulbenkian, 
18691955). 
€ 0.30, 0.45, 0.60, 0.75,1., 
2.. Twee kunstobjecten per 
zegel, waaronder portretten, 
beeld, vazen, schaal. 

ROEiVIENIË 
io7'o6. Roemeens aarde
werk, III. 
0.30, 0.70,1., 2.20 NL. 
Huwelijkspotten uit resp. 
GolestiArges, RomanaOlt, 
ObogaOlt, VamaSatu Mare. 

i57'o6. Koning Decebal 
(87106) van Dacia stierf ne
gentienhonderd jaar geleden. 
Velletje met 0.30, 0.50,1.20, 
3.10 NL. Op achtergrond 
verschillende oude kaarten 
en resp. munten en man met 
helm, man, helm uit Dacia, 
staande man. 

RUSLAND 
i27'o6. Staatsbedrijf'Arc
ticcoal' vijfenzeventig jaar. 
4. r. Kaart Spitsbergen met 
plaatsaanduiding Barents
burg. 

i77'o6. Bouw Catharinapa
leis in Poesjkin tweehonderd
vijftig jaar geleden gereed. 
Velletje met 5., 6., 7. r. 
Paleis over drie zegels. 

i77'o6. Tweehonderdste 
geboortedag schilder A.A. 
Ivanov (18061858). 
Tweemaal 6. r. Portret, tak. 

247'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag schilder A.M. 
Vasnetsov (18561933). 
Tweemaal 6. r. Portret, 
kasteel bij rivier. 
io8'o6. Vuurtorens. 
5., 6., 8. r. Drie verschil
lende vuurtorens met plaats
aanduiding. 

SAN MARINO 
2i8'o6. Italiaanse filatelisti
sche persunie (USFI: Unione 
Stampa Filatelica Italiana) 
veertig jaar. 
€ o.go, 2.20. Beeldmerk unie 
en resp. kantelen , toegangs
poort Palazzo Strozzi in Flo
rence met beeld 'Gli Amanti' 
van Giacomo Maria Cavina in 
San Marino. 

2i8'o6. Italië wereldkampi
oen voetbal 2006. 
€ I.. Gezicht met bril en Ita
liaanse vlaggen en jaartallen 
ig34, ig38, ig82, 2006. 
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2i8'o6. Internationale 
Gymnastiek Federatie hon
derdvijfentwintig jaar. 
€ 0.50, 2.80. Beeldmerk FIG* 
en arm op ring, ritmisch 
gymnaste. 

SPANJE 
i37'o6. Wetenschap 
van aarde en universum, 
vulkanen en seismologie, 
cartografie. 
Tweemaal € 0.2g. Laatste 
uitbarsting Teneguiavul
kaan op La Palma (ig7i) 
en registratie seismograaf, 
vergrootglas boven Toledo 
op kaart deel Spanje. 

2o7'o6. Verjaardagen: 
Benavides markt in Orbigo 
(Leon) zevenhonderd jaar, 
irrigatiekanaal AragonCata
luna honderd jaar. 
Tweemaal € 0.38. Pilaren op 
hoofdplein Orbigo, aquaduct 
'sifon del Sosa'. 



TURKIJE 
io7'o6. Schatten van 
Croesus. 
0.70, 0.70, 0.80 NTL. Resp. 
collier, ketting, armbanden. 

WITRUSLAND 
226'o6. Turijn 2006. 
Blok 2.000 r. Zilveren 
medaille Olympische Spelen; 
op rand Dmitri Daschinsky 
(zilveren medaillewinnaar) 
en olympisch team freestyle 
skièn. 

1 EI^^E^^"^' 

ZWITSERLAND 
igö'oö. Vergadering men
senrechten Verenigde Naties, 
Geneva 2006. 
100 c. Beeldmerk gelegen
heid. 

79'o6. Frankeerzegels, 
traditioneel fruit. 
200, 300 c. Resp. kersen 
'Gelterkinder', appel 'Spat
lauber'. 

■̂ Hî  
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m 
79'o6. Zakmessen van Vic
torinox (gesticht 1884). 
100,130 c. Resp. eerste 
Victorinoxzakmes, een van 
de laatste modellen. 
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9'o6. Cocolino, de kat 
Jie kookt (geesteskind van 
ekenaar Oskar Weiss en kok 
3skar Marti). 
i5 c. (in boekje). Kat met 
coksmuts. 

79'o6. Postzegeltentoon
stelling Naba Baden 2006, U. 
Velletje met tweemaal 
100+50 c. In doorlopend 
beeld: stadstoren Baden, 
fontein. 
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79'o6. Dimitri de clown 
(1935)
100 c. Ontworpen door Dimi
tri: toneel met man die jong
leert met letters 'POSTE'. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
2i5'o6. Vijftig jaar 'dagvan 
de leerling'. 
20. Dh. Man schrijft in 
schrift. 

56'o6. Mondiale dag na
tuurbehoud. 
30. Dh. Boom. 

ARGENTINIË 
87'o6. Nationale parken, 
VIII, dieren. 
Viermaal 75 c. Eubalaena 
australis, Hippocamelus 
bisulcus, Hippocamelus 
antisensis, Panthera onca 
(zuidkaper, Andeshert, Peru
viaanse huemul, jaguar). 

w 
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87'o6. Patoruzito, II, strip 
van Dante Quintemo. 
75 c. Patoruzito rijdt op 
Pamperito, op achtergrond 
obelisk. 
227'o6. Herovering Buenos 
Aires tweehonderd jaar 
geleden. 
Blok$ 1.50. Schilderij 
van Charles Fouqueray 
'Herovering Buenos Aires' 
op rand doorlopend en 
militaire intocht in stad aan 
baai, zwaard. 

227'o6. America Upaep*, 
energiebesparing. 
Tweemaal 75 c. Beeldmerk 
Upaep en kindertekening, 
resp. huis als spaarpot, 
kamer met zonlicht en lamp 
uit. 
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227'o6. Dertigste vergade
ring Mercosur* en topbijeen
komst presidenten. 
$ 3.50. Lintjes in kleuren vlag 
(Argentinië, Brazilië, Para
guay, Uruguay en Venezuela: 
tekende aanhankelijkheids
verklaring 2 juli 2006). 

AUSTRALIË 
i87'o6. Extreme sporten, 
50 c , $ I., 1.45, 2.. Resp. 
surfen, snowboarden, skate
boarden, freestyle motox. 

ARUBA 
275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 
Velletje met tweemaal 500 c. 
Natuurlijke brug, zeilboot bij 
zonsondergang; op rand Alto 
Vistakapel, leguaan, divi
diviboom, Arubaans huis, 
carnaval, hoofdpostkantoor, 
vuurtoren, vissershuis, 
vlaggen Aruba en Verenigde 
Staten, beeldmerk tentoon
stelling. 

i58'o6. Auto's. 
Vijfmaal 50 c. Ford TT truck 
(1917), Holden FE (1956), 
Morris 850 (1961), Holden 
Sandman HX (1976), Toyota 
LandCruiser FJ60 (1985); ook 
boekjes. 

i29'o6. Australische 'rock 
posters'. 
Velletje met tienmaal 50 c. 
'Masters Apprentices' (1969), 
'Sunbury Rock Festival' 
(1972), 'Rolling Stones 
Australian Tour' (1973), 
'Midnight Oil' (1979), 
'Angels/Sports/Paul Kelly' 
(1979), 'Goanna's Spirit of 
Place' (1983), 'Mental as 
Anything' (1990), 'Apollo 
Bay Music Festival' (1999), 
'Magic Dirt' (2002), 'Big Day 
Out' (2003); ook boekje. 

56'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
75, 215 c. Beeldmerk kampi
oenschap en resp. doelman 
en tribune, handen om 
voetbalwereldbol. 

Aruba 

37'o6. Twintig jaar wind
surfregatta 'HiWinds'. 
60,100,125 c. Resp. 
windsurfer met kitesurfer 
en vissersbootjes, kitesurfer 
en windsurfer, windsurfers 
op zee. 

3io'o6. Maand van filatelie, 
gevaarlijke Australiërs, 
fauna. 
Vijfmaal 50 c , $ i.. Resp. 
Carcharodon carcharias, 
Pseudonaja textilis, Chironex 
fleckeri, Crocodylus porosus, 
Hapalochlaena lunulata, 
Pelamis platurus; ookvelletje 
met de zes zegels. 

BURKINA FASO 
23'o6. Honderdste geboor
tedag Leopold Sedar Senghor 
(19062001). 
100, 200, i.ooo F. Driemaal 
portret Senegalese dichter, 
politicus en filosoof en 
'19062006'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i66'o6. Datum melding 
4/300, voltooiing nationale 
snelweg. 
48'o6. Kalligrafie en schil
deringen uit Songdynastie 
(9601279). 
NT$5., 9., 12., 15.; 
velletje met NT$ 12., 15.. 
Resp. gedicht van Huang 
T'ingchien, schoonschrift 
op Szechwanzijde door Mi 
Fu, ekster, ekster; ekster, 
ekster (op rand haas). 
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i68'o6. Libellen. 
NT$ 5., 5., 12., 12.. Resp. 
Crocothemis servilia servilia, 
Orthetrum pruinosum ne
glectum, Diplacodes trivialis, 
Orthetrum sabina sabina. 
Ook velletje met de vier 
zegels in doorlopend beeld 
met rijstveld en water. 
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308'o6. Huisdieren, III. 
NT$ I., 9., 15., 20.. Resp. 
Yorkshire terriër, dwerg
keeshond, abessijn, Noorse 
boskat. 

CONGO (BRAZZAVILLE) 
i55'o6. Jaar van Senghor, 
honderdste geboortedag 
Leopold Sedar Senghor 
(19062001). 
360 F. Portret politicus en 
dichter. 

COSTA RICA 
74'o6. Nationale cam
pagne (NoordAmerikaanse 
poging tot kolonialisering 
afgeslagen) honderdvijftig 
jaar geleden. 
Vijfmaal 85 Cs. Portret Juan 
Rafael Mora en nationaal 
monument, monument Juan 
Santamaria en 'Meson de 
Guerra', kaart Costa Rica, 
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portret generaal José Maria 
Canas en huis 'Santa Rosa', 
portretten Luis Molina en 
Joaquin Bernardo Calvo. 

i55'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
120 Cs. Beeldmerk kampi
oenschap en voetballers in 
actie. 

DOMINICAANSE REPU
BLIEK 
iiii'05. Santo Domingo 
en La Guardia in Spanje 
zustersteden. 
IC P. Wapenschilden en 
planten. 
i4ii'o5. Kraamkliniek 
Monte Plata van Maltezer 
orde. 
15. P. Gebouwen kliniek en 
beeldmerk metMaltezer
kruis. 

EGYPTE 
io2'o6. Egypte winnaar 
voetbalkampioenschap 
Afrikaanse landen. 
30,150 P. Zelfde ontwerp: 
Egyptische president Hosni 
Mubarak met trofee en me
nigte met vlaggen. 

273'o6. Stichting onder
steuningscentrum informatie 
en beslissingen twintig jaar. 
30 P. Symbolisch ontwerp 
met adelaar. 
293'o6. Zonsverduistering. 
30 P.; blok 150 P. Hetzelfde 
ontwerp: zonsverduistering 
boven water. 

24'o6. Derde wezendag. 
30 P. Kind leunt op rots en 
symbolische bloemen. 

i64'o6. Sterfdag Gamel 
Hemdan (19281993). 
30 P. Portret geografisch 
historicus. 
275'o6. Zeshonderdste 

sterfdag Ibn Khaldoun (1332
1406). 
30 P. Portret. 
56'o6. Mondiale dag 
natuurbehoud, woestijn en 
woestijnvorming. 
30,150 P. Beeldmerken en 
resp. witte woestijn met rots, 
boom in woestijn. 

EL SALVADOR 
2g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Viermaal 2.20 C. (samen
hangend), viermaal 2.70 C. 
(samenhangend); blok 4. C. 
(resp. $0.25, o.31; 0.46). 
Voetbal met Duitse kleuren 
en toeristische attracties en 
vlag organiserende land we
reldkampioenschap in resp. 
Argentinië 1978 (gaucho en 
obehsk), Spanje 1982 (stie
renvechter met stier, gebouw 
Plaza de Toros), Mexico 
1986 (Mexicaan met lasso, 
standbeeld Diana), Italië 
1990 (gondelier en toren 
Pisa), Verenigde staten 1994 
(cowboy en Vrijheidsbeeld), 
Frankrijk 1998 (schilder en 
Eiffeltoren), KoreaJapan 
2002 (hoofdgebouw Fukifi
tempel en folkloristische villa 
en twee dames in traditi
onele kleding, Duitsland 
2006 (Duitser in 'lederhose' 
en Brandenburger Tor); 
voetbal, op rand stadsbeeld 
en vuurwerk. 

FILIPIJNEN 
i49'o5. Vereniging postze
gelverzamelaars tien jaar. 
15. P Tekst over blok 8. P. 
heiligverklaring Lorenzo 
Ruiz. 
4ii'05. Strafinrichting 
honderd jaar. 
6. P. Gebouw in Muntinlupa 
en beeldmerk. 
9ii'05. Begin tweede 
ambtsperiode president Glo
ria MacapagalArroyo. 
6., 22 P. Resp. eedaflegging, 
inaugurale rede. 
2iii'05. Kerst. 
6., 17., 21., 22 P. Verschil
lende kerstvoorstellingen. 
23ii'05. Verenigde Naties 
zestig jaar. 
Viermaal 6. P.; blok 10 P. 
Resp. tweemaal kinderteke
ning, beeldmerk Verenigde 
Naties, tekening; beeldmerk. 
23ii'o5. Drieëntwintigste 
spelen voor zuidoost Azië. 
Tweemaal velletje met 5., 
6., 6.; vel met vijfmaal 
6.; vel met achtmaal 
6.; vel met tienmaal 6. P. 
(en 10 aanhangsels voor 
persoonlijke boodschap). 
Sportende adelaar, resp. 

schieten, boogschieten, 
paardrijden; arnis, schaken, 
drakenbootrace; boksen, 
wielrennen, wushu, bowlen, 
biljart; basketbal, schieten, 
boogschieten, bowling, 
volleybal, boksen, wielren
nen, badminton; hardlopen, 
voetbal, taekwondo, judo, 
schaken, karate, gymnastiek, 
pencak silat, drakenbootrace, 
zwemmen. 
6i2'05. Derde Aziatische 
Paraspelen. 
6., 17. P. Resp. hardloper 
met geamputeerde arm, 
rolstoelracer. 
23i2'o5. Nationale maand 
filatelie, schilderijen. 
Viermaal 6.; blok 22. P. 
Schilderijen van resp. Ben 
Cab, M. Parial, Tequi, 
R. Olazo; Brenda Fajardo. 
23i2'05. Chinees nieuw
jaar, jaar van de hond**. 
6., 17. P. Resp. pekinees, 
herdershond. Ook velletje 
met tweemaal beide honden. 
30i'o6. Vuurtorens. 
Viermaal 6. P.; velletje met 
viermaal 6. P. Cape Santiago 
(Calatagan, Batangas), Baga
cay (Liloan, Cebu), Malabrigo 
(Lobo, Batangas), Capones 
(San Antonio, Zambales); 
Tubbataha (Cagayancillo, 
Palawan), Cape Bojeador 
(Burgos, Ilocos Norte), Cape 
Bolinao (Blinao, Pangasi
nan), San Fernando Point 
(San Fernando, La Union). 

GAMBIA 
275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
Martin Luther King jr. {1929
1968). 
40. D. in velletje van drie. 
Portret negerleider, op rand 
beeidmerk tentoonstelling en 
Capitool. 
275'o6. Amerikaans 
Filatelistisch Genootschap 
honderd twintig jaar. 
Velletje met achtmaal 
17. D. Zegels Verenigde 
Staten op zegel, 1958:4 c. 
diligence (Yvert 653), 1925: 
20 c. vrachtwagen (Yvert 
per expres 13), 1869: 3 c. 
locomotief (Yvert 31), 1918: 
24 c. vliegtuig Curtiss 'Jenny' 
(Yvert luchtpost 3), 1940: 3 c. 
boodschapper te paard (Yvert 
412), 1885:10 c. (Yvert per 
expres 3), 1901: i c. stoom
schip (Yvert 138), igi2: 2 c. 
postbode (Yvert pakketpost 
2); op rand kaart Noord
Amerika. 

INDIA 
295'o6. Bloem, kurinji. 
15. R. Strobilanthes kunthia
na. Ook blok met deze zegel. 
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56'o6. Opslaan regenwater. 
5. R. Boom weerspiegeld in 
plas water. 

i56'o6. Sri Pratap college in 
Srinagar. 
5.R. Gebouw. 
87'o6. Indraprastha meis
jesschool. 
5. R. Ingang gebouw. 

io7'o6. Voorhees college in 
Veilore. 
5.R. Gebouw. 
io7'o6. Opstand Veilore 
tweehonderd jaar geleden. 
5. R. Verdedigingswerk en 
strijders. 

INDONESIË 
293'o6. Dag filatelie. 
Twee vel met veertienmaal 
1.500 Rp. Twee zegels 
in samenhang met door 
paarden getrokken wagen en 
lantaarns, zesmaal kinderen 
op landkaart met plaatjes 
Indonesië, kind met kratje 
waarop 'export kwaliteit', 
viermaal kinderen met 
aardewerken potten, paarden 
van klei; dezelfde veertien 
afbeeldingen in bruintinten. 

65'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Viermaal 2.500 Rp. Door
lopend beeld voetbalveld, 
doel en toeschouwers; op 
aanhangsels voetbal en 
wereldbol. Ook boekje. 
56'o6. Zorg voor omgeving. 
Tweemaal 1.500 Rp. (samen
hangend). Meisje omarmt 
plant, bloemen met vlinder 
en huizen. 

67'o6. Traditioneel Indone
sisch voedsel. 
Viermaal 1.500 Rp. Verschil

lende schotels, resp. 'pem
pek' uit zuiden Sumatra, 
'gudeg' uitYogjakarta, 'ayam 
betutu' van Bali, 'aunu sene
bre' uit Papoea. 
i67'o6. Nationale jamboree 
scouting. 
Iweemaal 1.500 Rp. in velle
tjevan tien. Scouts resp. met 
vlaggen, bij kampvuur. 

ISRAËL 
257'o6. Honderd jaar 
godsdienstige zionistische 
scholing. 
NIS. 3.60. Foto klas, por
tretten rabbi's Judah Leib 
FishmanMaimon en Isaac 
Jacob Reines, vlag Israël en 
Tahkemonischool. 
257'o6. Khamsa (amulet in 
vorm hand). 
Nis. 1.50, 2.50, 7.40. Zilveren 
khamsa, resp. met davidster 
uit Marokko, met naam van 
de Heer 'Shaddai' uit Tune
sië, met tekst Deut. 6: 2426 
uit Iran. 
257'o6. Rabbi's uit Jeru
zalem. 
NIS. 1.50, 2.20, 2.40. Rab
bi's, resp. Jacob Saul Eliachar 
(18171906), Samuel Salant 
(18161909), Jacob Meir 
(18561939). 

JAPAN 
236'o6. Werelderfgoed, 
heilige plaatsen en pelgrim
routes in gebied Kügebergte 
(op lijst Unesco* sinds 
2004). 
Tienmaal 80 yen. Over twee 
zgels heiligdom 'Kumano
hongutaisha', waterval 
'Nachinoootaki', heiligdom 
'Kumanonachitaisha', 
mannen met enorme fak
kels: vuurfestival Nachi, 
hoofdgebouw 'Nyoirindou' 
van Seigantogitempel, 
ingang Kougoubujitempel, 
houten beeld 'Kongara
douji' in Kongoubujitempel, 
hoofdgebouw 'Zaoudou' van 
Kinpusenjitempel, houten 
beeld 'Zaougongen' in 
Kinpusenjitempel. 

*  *  * * ' ■        " 

2i7'o6. Dag van brieven 
schrijven 2006. 
Vijfmaal 50 yen; tienmaal 
80 yen. Resp. (vijf perso
nen:) 'Okudaijinosadaijin', 
'Ooshikouchinomitsune', 
'Yamabenoakahito', 
'Suounonaishi'; dubbele 
kersenbloesem, 'Iseno
taifu', tak en ochtendmaan, 
'Goptokudaijinosadaijin', 
witte chrysanten, 'Ooshikou
chinomitsune', berg Fuji, 



'Yamabenoakahito', huisje 
in voorjaarsnacht, 'Suouno
naishi'. 

matieke betrekkingen met 
Japan. 
7.000 K. Bloesem. 

JORDANIË 
2005. Jordanië op wereldten
toonstelling 2005 in Aichi, 
Japan. 
50,75,125, 200 fils. Driemaal 
zoutkristallen uit Dode Zee, 
silhouet man voor Dode Zee. 

KAZACHSTAN 
26'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
150 t. Bal en beeldmerk 
kampioenschap. 

KIRGIZIË 
65'o6. Frankeerzegel. 
I. s. Valk. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
15. s. Beeldmerk kampioen
schap en voetballers met bal. 
246'o6. Munten. 
Velletje met 1.50,3., 16., 
20., 24., 28., 30., 40., 
45., 50 s. Twee zijden van 
verschillende munten. 

KORBA NOORD 
43'o6. Onofficieel bezoek 
Kim Jong II aan Volksrepu
bliek China. 
Velletje met 3., 12., 35., 
70., 100., 120. w.; blok 
102. w. Foto's bezoek. 

MAAGDENEILANDEN 
i77'o6. Datum melding 
0708/546, verjaardag ko
ningin. 

MADAGASKAR 
97'o5. Orchideeën. 
Veertienmaal 1.500 F. Aeran
thes grandiflora, Aeranthes 
peyrotii, Aeranthes henrici, 
Angraecum sesquipedale, 
Angraecum viguieri, Angrae
cum praestans, Aerangis 
cryptodon, Oeccoclades 
spathulifera, Cynorchis elata, 
Gastrorchis humblotii, Gas
trorchis lutea, Gastrorchis 
pulcher, Jumellea sagittata, 
Microcoelia gilpinae. 

8i2'o5. Dertig jaar medi
sche samenwerking China en 
Madagaskar. 
1.500, 2.300 F. Artsen, resp. 
bij patiënt, in operatiekamer. 

i53'o6. Berg Kumgang. 
i2.,35., 50., 70., 

100., 120., 140. w. Resp. 
ivaterval Pibong, ermi
tage Podok, top Sokka, top 
lipson, Chongsokrotsen bij 
zee, top Sejon, Chonhwa
rots, top Piro. 
[54'o6. Geboortedag 
^resident Kim II Sung (1912

1994)
3. w. Orchidee kimilsungia. 
55'o6. Zeventig jaar sinds 
stichting Vereniging voor 
eerstel Vaderland. 

w. Plaats bijeenkomst 
Donggang en verklaring 
itichting. 
i5'o6. Project verbetering 
'othongrivier zestig jaar. 
.2. w. Monument en bebou
ving langs rivier. 
)6'o6. Koreaanse Kinder 
Jnie zes tig jaar. 

w. Symbool unie. 

AOS 
|0i2'05. vijftig jaar diplo

io2'o6. Strijd tegen HIV/ 
AIDS*. 
300 F. Rood lintje boven 
omtrek Madagaskar. 
i3'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Mpitandrina 
Rainimamonjisoa (1805
1882). 
300 F. Portret pastoor. 
i3'o6. Filatelistische ver
eniging Madagaskar twintig 
jaar. 
300 F. Postzegels met loep 
en pincet en beeldmerk 
vereniging. 

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA 
^O^ WS Pi,^ 

203'o6. Honderdste 
geboortedag Leopold Sedar 
Senghor (19062001). 
2.000 F. Portret Senegalese 
dichter, politicus en filosoof 

MALEISIË 
77'o6. Felda (Federal Land 
Development Authority) 
vijftig jaar. 
30, 50 s., I. RM. Resp. 
oliepalm en rubberbo
men, bungalow en huizen 
kolonisten, oude en nieuwe 
hoofdl<wartier Felda in Kuala 
Lumpur. 
i87'o6. Gallerie sultan 
Azlan Shah (oorspronke
lijk paleis 'Istana Ulu', nu 
tentoonstelling leven sultan 
Azlan Shah, 34'" sultan 
Perek). 
30, 50 s., I. RM. Resp. kris 
behorend tot regalia, gallerie, 
koninklijke aigrette (hoort bij 
ceremoniële kleding). 

MAROKKO 
i58'05. Frankeerzegels, 
vogels. 
Tienmaal 2.50 Dh. Otis 
tarda, Melierax metabates, 
Egretta garzetta, Pandion 
haliaetus, Alectoris barbara, 
Porphyrio porphyrio, Car
duelis carduelis, Burhinus 
sp., Oxyura sp., Falco 
eleonorae. 
i58'05. Frankeerzegels, 
klederdracht. 
Tienmaal 6. Dh. Kleding 
uit resp. stad Zagora, Aït 
Mouhad, Saharagebied, Aït 
Hadidou, stadsbewoner, 
Saharagebied, stad Tata voor 
vrouwen, Tata voor mannen, 
Meknassa, koninklijke verte
genwoordiger. 

MARSHALLEILANDEN 
i66'o6. Rifhaaien. 
Viermaal 39 c. Carcharhinus 
amblyrhynchos, Carchar
hinus albimarginatus, 
Carcharhinus melanopterus, 
Triaenodon obesus. 

i7'o6. 'Operation Cross
roads': atoombomproeven in 
1946 op eiland Bikini. 
Zesmaal 39 C. met zes 
aanhangsels waarop tekst. 
Heruitgifte van zegels 1996 
(waarde toen ^2+S c) : 
eilandbewoners vertrekken 
met marineschip LST1108, 
stalen torens met op afstand 
bediende camera's en spring
lading, test Abel, test Baker, 
twee spookschepen, gezin 
met schadelijke gevolgen 
proeven. 

MAYOTTE 
205'o6. Strand van Moya. 
€ 0.48. Strand, zee en berg. 
205'o6. Bescherming 
schildpadden. 
Driemaal € 0.53. Schildpad, 

schildpad legt eieren, jonge 
schildpadden. 

MEXICO 
272'o6. Techniek in dienst 
vaderland. 
Blok $ 10.50. Artiest met 
technische goocheltruc, op 
rand gebouw 'Institute Poli
técnico Nacional', onderzoe
kers, beeld, tandwiel. 

3i3'o6. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag WA. Mozart 
(17561791). 
$ 7.50. Portreten handtekening. 
54'o6. Centrale bibliotheek 
UNAM (Universidad Nacio
nal Autonoma de Mexico) 
vijftig jaar. 
$ 6.50. Gebouw. 

264'o6. LatijnsAmerikaan
se toren vijftig jaar. 
$ 6.50,10.50. Wolkenkrabber 
van twee kanten bekeken. 

i55'o6. Dag van de leraar. 
$ 6.50. Portret Isidro Castillo 
Perez (19001988), leraar 
en stichter eerste platte
landsschool in Tacambaro 
(Michoacan). 
i65'o6. Bibliotheek 
Vasconcelos (gesticht in 
1946 door José Vasconcelos, 
18821959, schrijver, filosoof 
en politicus). 
$ 6.50. Afbeelding gebouw 
in boek. 

$650 
MÉXICO 

3i5'o6. Internationale dag 
van de vrouw. 
$ 6.50. Wereldkaart en vier 
vrouwengezichten. 

MICRONESIË 
204'o6. Petrus Tun. 
39 c. Portret vroegere vice
president. 

MONGOLIË 
Mei 2006. Wereldvisie, III. 
Tweemaal 550 T. (samen
hangend). Man en kind op 
ossen, man te paard. 

NIEUWCALEDONIË 
i76'o6. Bedreigde in
heemse vogels. 
Driemaal 75 F.; velletje met 
driemaal 110 F. Beeldmerken 
Birdlife en SCO (Société Calé
donienne d'Ornithologie) en 
resp. Charmosyna diadema, 
Aegotheles savesi, Galliral
lus lafresnayanus; andere 
afbeeldingen zelfde vogels 
in doorlopend beeld zonder 
beeldmerken. 
i76'o6. Flora, inheemse 
klimplanten. 
Driemaal iio F. (samenhan
gend). Artia balansae, Oxera 
brevicalyx, Carnavalia favieri. 

NIEUWZEELAND 
28'o6. Gezondheid, 
'5+a day, the colour way'. 
45,90 c., $1.35,1.50, 2.. 
Resp. '5' met tomaten,'+' en 
sinaasappel, 'a' en uien, 'day' 
en kiwi's, hand en rode kool. 

OMAN 
255'o6. Vijfentwintig jaar Gulf 
Cooperation Council (GCC). 
100 (driehoekig); blok 500 b. 
Beeldmerk en resp. vlag 
Oman, vlaggen golfstaten 
(Bahrein, Koeweit, Oman, 
Qatar, Verenigde Arabische 
Emiratven en SaudiArabië). 

PAKISTAN Z 
i36'o6. Honderdste ge ^ 
boortedag Ra'na Liaquat Ali L̂  
Khan (19051990} in 2005. |2 
4 R. Portret strijdster vrouwen ^ 
rechten en Pakistaanse vlag. " 
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i66'o6. Vierhonderd jaar 
Sri Guru Arjun Dev Jee, 
Gurdwara Dera Sahib, 
Lahore. 
5 R. Paleis. 
i7'o6. Shandur polofes
tival. 
5 R. Ruiters. 

207'o6. Toerisme. 
Viermaal 5 R. Meren, resp. 
Hanna in Quetta, Payee in 
Kaghan, Safiil Maluk in 
Kaghan, Dupipat Sar in 
Kaghan. 

PALAU 
Mei 2006. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006, 
leven in zee en bij het rif. 
Vel met veertigmaal 18 c. 
Zeedieren. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i24'o6. Hedendaagse 
kunst. 
5, 80, 801. , 3.20, 3.25, 
5.35 K. Van Daniel Waswas, 
resp. interieur Sepikhuis 
Tambaran, ritme en harmo
nie, het opperhoofd, aanslui
ting zoeken bij de mensen, 
bescherming van onze 
vrouwen, man als kunst. 

CöfHwmootory A^ 3C06 

PAPUA NEW GUINEA 

i75'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
80 t., 3.20, 3.25, 5.35 K. 
Elftallen, resp. Engeland, 
Argentinië, Australië, 
Duitsland. 

PARAGUAY 
7io'o5. Huisdieren. 
2.000, 2.000, 3.000, 
3.000 Gs. Resp. samojeed, 
poezen, Duitse dog, witte 
poes. 
26io'o5. Antropologen uit 
Paraguay. 
i.ooo, 2.000, 8.000 Gs. 
Resp. Branislava Susnik en 
armring Chamacocoindia
nen, Miguel Chase Sardi en 
poncho Nivadëindianen, 
Leon Cadogan en tenen 
mand Mbyastam. 

gii'o5. Internationaal jaar 
van sport en lichamelijke 
opvoeding. 
5.000, 6.000 Gs. Kogelslin

geraar en speerwerpster, 
golfer. 

22ii'05. Kerst. 
700, 5.000 Gs. Resp. engelen 
boven huiskamer, kerststal 
en gebouwen. 
28ii'05. Waterkrachtcen
trale Yacyreta. 
3.000, 5.000 Gs. Stuwdam, 
resp. dichtbij, veraf 
2ii2'o5. Ministerie van 
Defensie honderdvijftig jaar. 
700, i.ooo Gs. Resp. monu
ment van de burgers door 
Francisco Javier Baez Rolon, 
ministerie en portretje eerste 
minister op Defensie Maris
cal Francisco Solano Lopez. 

28i2'o5. Overdrukken. 
4.000, 5.000, 5.000 Gs. 
Resp. 'Eer voor paus Johan
nes Paulus II' over 25 jaar 
museum del Barro (Yvert 
2906), tweemaal 'wereldtop 
informatiemaatschappij' 
over America Upaep* 2003 
(Yvert 2891, 2892). 
i43'o6. ParaguayaansDuit
se handelskamer vijftig jaar. 
8.000 Gs. Motorrijtuig Karl 
Benz (1886J. 

POLYNESIË 
57'o6. Heiva 2006, kunst 
en cultuur. 
90,130,190 F. Resp. kano
ers, man draagt grote steen, 
danseressen. 

238'o6. Flora, geurende 
zegel. 
90 F. Frangipangi. 

QATAR 
275'o6. Vijfentwintig jaar 
Gulf Cooperation Council 
(GCC). 
0.50 (driehoekig); blok 5. R. 
Beeldmerk en resp. vlag 
Qatar, vlaggen golfstaten 
(Bahrein, Koeweit, Oman, 
Qatar, Verenigde Arabische 
Emiraten en SaudiArabiè). 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
2. R. Beeldmerk kampi
oenschap, op aanhangsel 
wereldbeker. 

FIMmUOCUP 
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SAUDIARABIÊ 
208'o5. Oude gebouwen 
regio AlJawf 
Viermaal 2 R. Kasr Marid 
(2500 V.C.) in Domat al 
Jandar, OmarbinalKhat
tabmoskee (7''' eeuw) in 
Domat al Jandar, paleis in 
Kaf, vesting Zaa'bal (j^' 
eeuw) in Skaka. 
i45'o6. Koning Saud 
Universiteit. 
2 R. Interieur hal en wapen
schild. 

205'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
2, 3 R. Beeldmerk kampioen
schap en resp. wereldbol 
en omtrek voetballers, 
wereldkaart. 

255'o6. Vijfentwintig jaar 
Gulf Cooperation Council 
(GCC). 
2 (driehoekig); blok 3 R. 
Beeldmerk en resp. vlag Sau
diArabië, vlaggen golfstaten 
(Bahrein, Koeweit, Oman, 
Qatar, Verenigde Arabische 
Emiraten en SaudiArabië). 
i76'o6. Centrum voor 
orgaantransplantaties. 
2 R. Beeldmerk. 

SIERjRA LEONE 
2g5'o6. Michael Douglas 
(1944), vredesambassadeur 
Verenigde Naties. 
Tweemaal 2.000 Le. (samen
hangend). Portret acteur, 
vlaggen voor hoofdgebouw 
Verenigde Naties in New 
York. 

SINGAPORE 
i97'o6. Singapore Chinese 
Kamer voor handel en indu
strie (SCCCI*) honderd jaar. 
i" local, 2"'' local, $ 0.80, i., 
2. (waaiervormig te maken). 
Beeldmerk en wereldbol met 
resp. hoofdgebouw SCCCI, 
bloemen Dendrobium, 
beeldmerk WCEC (World 
Chinese Entrepreneurs 
Convention), administratie
kantoor Nanjing universiteit, 
oorlogsmonument (Japanse 
bezetting) en mausoleum 
Sun Yatsen in Nanjing; ook 
velletje met de vijf zegels als 
waaier. 

98'o6. Nationale dag, onze 
wereldstad  ons thuis. 
I", 60, 80 C, $ I.; blok 
$ 2.. In wereldbol resp. 
wolkenkrabbers, gezichten, 
containers, dansers; dezelfde 
afbeelding met wolkenkrab
bers. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ig6'o6. Tentoonstelling St. 
Pierre et Miquelon en postze
gels: schatten te ontdekken 
in Palais du Luxembourg, 
Parijs. 
€ 0.53. Palais du Luxem
bourg geplaatst op strand 
eiland met vissersboot. 

schip waar tonnetje wordt 
doorgegeven. 

SSf I A 'S« 

i97'o6. Drooglegging. 
€ 0.75. Schilderij van 
JeanClaude Girardin met 

267'o6. Petit Barachois. 
Tweemaal € 2. met tussen
veld. Over drie zegels: huizen 
aan strand, zee en bergen. 

TADZJIKISTAN 
Juni 2006. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Driemaal 1.50, 2. Tr. in vel
letje van acht. Voetbalscènes. 
Juni 2006. Fauna Azië. 
Velletje met 0.08, 0.20, 0.55, 
0.70, 0.75,1.60,1.92, 2. Tr. 
(met en zonder perforatie). 
Resp. Aquila chrysaetos, 
Panthera tigris longipilis, 
Hystrix hirsutirostris, Ailu
ropoda melanoleuca, Meles 
Meles, Ursus arctos, Mustela 
erminea, Bubo coromandus. 

TOHIIKIICrOII A CC 
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THAILAND 
48'o6. Nationale communi
catiedag. 
3. B. Hand met vulpen, klok 
en grote 'e ' . 

i28'o6. Flora. 
5. B. Mitrephora sirikitiae 
(nieuw ontdekte plant op 
top berg nationaal park Mae 
Surinwaterval). 

1906. Honden. 
Viermaal 3. B. Verschillende 
afbeeldingen Tongdaeng en 
haar gezin, de hond van de 
koning; ook velletje met de 
vier zegels, op rand palm 
en zee. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i24'o5. Recordpoging 
cricket door Brian Lara. 
$1 .  , 2.50, 2.75,4.50, 5.25; 
blok 15.. Zesmaal Lara in 



actie, maal^te 400 runs: stond 
van de vijf dagen durende 
testmatch twee en een halve 
dag onafgebroken aan bat. 

TUNESIË 
264'o6. Dialoog tussen 
beschavingen en religies. 
1.350 m. Mozaïek 3''° eeuw 
V.C. uit museum Sousse. 
i85'o6. Juwelen en parels 
uit Punische en Romeinse 
tijd. 
250, 250, 600, 600 m. 
Sieraden. 
2g5'o6. Programma werk 
voor mindervaliden. 
2.350 m. Symbolische 
afbeelding. 
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ii6'o6. Programma nati
onale reinheid en milieube
scherming. 
250 m. Stad. 
i46'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
250, 600 m. Voetbalacties 
en vlaggen Tunesië en 
Duitsland. 
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i46'o6. Nationaal leger 
'ijftigjaar. 
250 m. Wapenschild en 
nilitairen. 

«I>U1UQUI TUNISIIMMt 

7'o6. Vijftig jaar diplo
natieke betrekkingen met 
apan. 
00 m Verkeersbrug en schip 
n twee handen. 
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VANUATU 
io5'o6. Ontdekking Vanu
atu door Pedro Fernandez de 
Quiros (15651614) vierhon
derd jaar geleden. 
Blok 350 vt. Roeiboot, op 
rand grote zeilschepen en 
kaart met route. 

g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
35, 80, iio, 135 vt. (zegels in 
vorm shirt). Beeldmerk kam
pioenschap en voetbalscènes. 
Ook rond velletje met de vier 
zegels, op rand vlaggen en 
beeldmerk voetbalfederatie 
Vanuatu. 

i7'o6. Bloemen. 
Binnenland: 5,10, 20, 40, 50, 
70,100,150, 500, i.ooovt. 
Internationaal: 5,10, 20, 50, 
90,100, 500, i.ooovt. Resp. 
Passiflora foetida, Hibis
cus rosa sinensis, Cereus 
undatus, Strelitzia reginae, 
Spathodea campanulata, De
lonix regia, Nymphaea sp., 
Plumeria obtusa. Allamanda 
cathartica, Thunbergia gran
diflora; internationaal per 
waarde dezelfde afbeelding 
en go vt.: Hibiscus tiliaceus. 

VERBNIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
275'o6. Vijfentwintig jaar 
Gulf Cooperation Council 
(GCC). 
I. (driehoekig); blok 
5. Dh. Beeldmerk en resp. 
vlag Verenigde Arabische 
Emiraten, vlaggen golf
staten (Bahrein, Koeweit, 
Oman, Qatar, Verenigde 
Arabische Emiraten en 
SaudiArabië). 
36'o6. Politie Dubai 
vijftig jaar. 
I. Dh. Gebouwen. 
246'o6. Negentiende Azi
atische postzegeltentoon
stelling, Dubai 2006. 
I., 4. Dh. Beeldmerk ten
toonstelling en gestileerde 
weergave van resp. een, 
vier 'barjeels' (karakteris
tieke ventilatieschachten). 

VERENIGDE NATIES 
2i9'o6. iVIijn droom: eens 
vrede, III (internationale 
dag van de vrede). 
ZW.Fr. 0.85, 1.20; 
US$ 0.39, 0.84; € 0.55, 
I.. Kindertekeningen 
(1113 jaar), duif resp. trekt 
regenboog rond gebroken 
wereldbol, geeft vredeste
ken aan jongen in nest 
en vele vlaggen; breekt 
betonnen muren weg, komt 
uit schelp bij zee; vliegt 
uit kooi en slinger van 
vlaggen, komt uit brand op 
wereldbol met vlaggen. 

VERENIGDE STATEN 
236'o6. Verjaardag. 
39 c. 'Happy Birthday', eer
der 34 c. (822002) en 37 c. 
(25102002), Yvert resp. 
3257.3394
i57'o6. Goede slagmannen 
honkbal. 
Viermaal 39 c. (samenhan
gend). Roy Campanella 
(19211993), Hank Green
berg (19111986), Mei Ott 
(19091958), Mickey Mantle 
(19311995). 

'\^\r\,^/\y^/^. 

207'o6. Superhelden uit 
stripverhalen. 
Velletje met twintigmaal 
39 c. (op achterkant zegels 
beschrijving). Tienmaal 
stripfiguur en tienmaal om
slag stripboek van resp. 'Su
perman', 'Batman', 'VVonder 
Woman', 'Green Lantern', 
'Green Arrow', 'the Flash', 
'Plastic Man', 'Aquaman', 
'Supergirl', 'Hawkman'. 

78'o6. Amerikaanse motor
fietsen. 
Viermaal 39 c. (samenhan
gend). Cleveland A2 (1918), 
Indiand 4 (1940), HarleyDa
vidson ElectraGlide (1965), 
Chopper. 

248'o6. Serie Amerikaanse 
schatten, quilts uit Gee's 
Bend. 
Tienmaal 39 c. Verschillende 
quilts van Afrikaanse Ameri
kaanse vrouwen. 

ZIMBABWE 
257'o6. Herdenking vier 
nationale helden. 
$ 60.000, 350.000, 500.000, 
650.000. Resp. Leopold 
Tapftimaneyi Takawira (1916
1970, vicepresident ZANU: 
Zimbabwe Afrikaanse Nati
onale Unie), Simon Charles 
Mazorodza (19331981, arts, 
minister gezondheid). Her
bert Musiyiwa Ushewokunze 
(19331995, arts en vrijheids
vechter), Tichafa Samuel 
Parirenyatwa (19271962, arts 
en poUticus). 

J^^^K V * V/\„ 

ZUIDAFRJKA 
77'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 in Zuid
Afrika. 
Blok 'international airmail 
letter' (4.40 R.). Wilde hond 
met voetbal, op rand nati
onale bloera: suikerbossie 
(Protea cynaroides). 

i59'o6. Sporen dieren, 
verhalen in het zand. 
Tienraaal 'standard postage'. 
Vijfmaal afbeelding en poot
afdrukvan resp. Panthera 
pardus, Crocuta crocuta, 
Equidae equus, Phacochoe
rus aethiopicus, GirafFa 
camelopardalis; vijfmaal 
afbeelding, afdruk en tekst 
van resp. Hippopotamus 
amphibius, Loxodanta 
africana, Diceros bicornis, 
Synceros caffer, Connochae
tes taurinus. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
i8'o6. Vissen. 
50, 50 c , $ I., I.. Resp. 
Champsocephalus gunnari, 
Electrona antarctica, Bathy
raja eatonii, Dissostichus 
eleginoides. 

V^yf^ AUSTRALIAN 
AltTARCTIC Tf RRITOH 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i76'o6. 'Salon du Timbre' 
in Parijs. 
Blok € 4.53. Grote albatros 
(Diomedea exulans), op rand 
landschap met pinguïns. 

98'o6. Dag van de vrouw, 
vrouwenmars naar regerings
gebouwen in Pretora vijftig 
jaar geleden. 
Blok 'B5'. Foto vrouwenmars 
met Lillian Ngoyi, Helen 
Joseph, Sophia Williams and 
Rahima Moosa. 

6g'o6. Flora, clivia. 
Zesmaal 'standard postage'. 
Clivia, resp. C. robusta, 
C. nobilis, C. Caulescens, 
C. gardenii, C. Mirabilis, 
C. miniata. 

*: Gebruikte afkortmgen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syn
drome 

FIG Federation 
Internationale de 
Gymnastique 

HIV Humane Immuno
deficiency Virus 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

SCCCI Singapore Chinese 
Chamber of Com
merce & Industry 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espafiay Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 29i'o6 tot lyi'oj 
Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 
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Binnen vier weken (op 
4 augustus en i septem
ber) kwamen in de reeks 
'Mooi Nederland' vier ste
den aan de IJssel aan bod. 
De selectie van de steden 
lijkt allesbehalve toevallig 
te zijn: het zijn immers 
alle vier Hanzesteden. Dat 
verklaart ook de uitgifte, 
ook op I september, van 
het Davothemaboek 
Hanzesteden aan de IJssel. 
Verzamelaars in Duits
land en Zweden wisten 
overigens al lang dat de 
Hanze dit jaar filatelis
tisch in beeld zou komen: 
een gemeenschappe
lijke uitgifte van de beide 
landen besteedt aandacht 
aan het feit dat de Hanze 
650 jaar geleden werd 
opgericht. Bovendien 
komen deze maand ook 
in België twee Hanzeste
denzegels uit, gewijd aan 
Antwerpen en Brugge (zie 
de rubriek België). 
De Hanze was een econo
misch verbond van steden 
in de Middeleeuwen. De 
geschiedeniszelf behan
del ik globaal; informatie 
daarover is volopbeschik
baar op het internet of 
in de bibliotheek. Vooral 
de website van de 'vrije' 
encyclopedie Wikipedw 
is een prima informatie
bron. Ik leg het accent 
meer op het beschikbare 
filatelistische materiaal. 
Van oorsprong was de 
Hanze een samenwer
kingsverband van Duitse 
steden die rond de Oost
zee (het Baltische gebied) 
lagen. Daarvóór was de 
handel in handen van 
de Goten, die afkomstig 
waren van het eiland 
Gotland, met als belang
rijkste plaats Visby. Vanaf 
de elfde eeuw handelden 
de Goten vooral met 
Rusland. De Duitse koop
lieden begonnen met de 
Goten te onderhandelen. 
Voor de Baltische handel 
werd in 115g zelfs het 
stadje Lübeck gesticht. 
Vanaf 1161 bestonden al 
verbonden tussen hande
laren, maar vanaf 1356 is 
er sprake van een verbond 
van steden in plaats van 
onafhankelijke hande
laren. Daarom wordt dit 
jaar gezien als het begin 

van de Hanze, ook wel de 
Stedenhanze genoemd. 
In zijn glorietijd telde het 
Hanzeverbond 150 ä 200 
leden: vooral in Duitsland 
en Nederland, maar ook 
in Scandinavië, Polen, 
Vlaanderen en zelfs tot in 
Spanje en Portugal toe. Er 
waren echter slechts zo'n 
75 steden werkelijk actief 
binnen de Hanze. In de 
14e en 15e eeuw groeide 
de Hanze uit tot een 
machtige economische 
factor, een organisatie 
die te vergelijken valt met 

de huidige EG. De Hanze 
bracht daardoor ook wel
vaart, waardoor prachtige 
steden met imposante 
bouwwerken ontstonden. 
Ook op artistiek gebied 
ontstond een bloeiperi
ode, zodat er sprake was 
van een Gouden Eeuw 
'avant la lettre'. 
Wie het thema 'De 
Hanze' filatelistisch wil 
uitwerken, zal een aantal 
hoofdzaken aan de orde 
moeten laten komen: 
 de handelstroom; 
 de steden; 
 de scheepvaart; 
 de gevolgen van de 
bloeiperiode. 
De handelstroom bestond 

uit producten zoals zout, 
vis, granen, hout, bier, 
wijn, laken (een fijne 
wollen stof), bijenwas 
en pelzen. Van al deze 
producten is voldoende 
filatelistisch materiaal 
beschikbaar, al vergt het 
wel het nodige speur
werk om dat bij elkaar 
te brengen. De kern van 
zo'n verzameling wordt 
uiteraard gevormd door 
de steden. Gelukkig 
geeft vooral Duitsland 
door de jaren heen veel 
(jubileum)zegels uit met 
beelden van steden. Zo 
werd in 1943 al een zegel 
uitgeven ter gelegenheid 
van het 800jarig bestaan 

van de belangrijkste 
Hanzestad, Lübeck. Maar 
behalve zegels zijn er ook 
nogal wat stempels be
schikbaar. Veel Hanzeste
den noemen zich ook zo 
in frankeerstempels. Een 
voorbeeld is het stempel 
van Lübeck uit 1971: 
Hansestadt Lübeck, Tor zum 
Norden. Bij het stempel uit 
1979 met de tekst Rettet 
das historische LÜBECK 
 Hansestadt LÜBECK past 
uitstekend de fraaie Unes
cowerelderfgoedzegel 
van de Deutsche Bundespost 
uit 1990. Ook ontdekte ik 
een machinestempel uit 
1995, waarin Lübeck zich 
Stadt weltbekannten Mar
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zipans noemt. Hamburg 
afficheert zich in diverse 
stempels als Freie und Han
sestadt Hamburg. In mijn 
collectie stempels van 
buitenlandse gemeenten 
vond ik een vergelijkbaar 
stempel van Bremen uit 
1953 met de tekst Sozial
amt der Freien Hansestadt 
Bremen. Tamelijk schaars 
is inmiddels het stem
pel uit 1941 van Keulen: 
Oberbürgermeister der 
Hansestadt Köln. Andere 
roorbeelden vond ik nog 
bij Einbeck en Rostock, 
maar ongetwijfeld zullen 
er meer zijn. 
Ook bij de machinestem
pels zitten leuke vonds
ten, zoals het stempel uit 
[977 van Stade, gelegen 
lan de Elbe, ten westen 
?an Hamburg, met de 
;ekst Stade hansisch schwe
iisch europäisch. Dit stem
Del past dus perfect bij 
Ie zegels van de gemeen
schappelijke uitgiften van 
Duitsland en Zweden! 
/ooral in Duitsland heb
jen talrijke bedrijven in 
ypische Hanzesteden 
Hansa' als handelsnaam 
langenomen. Neem de 
ichrfartsVerlag 'Hansa', die 
n zijn frankeerstempel 
Ie tekst Hansa Zentral 
Jrßanfiir Schrfart Schiffbau 
iafm liet opnemen. Maar 
1 kunt stempels met de 
landelsnaam 'Hansa' uit 
lUerlei branches tegen
comen, zelfs in heel oude 
tempels, zoals dat uit 
927 van 'Hansablum' in 
iamburg. 
'oor we de Nederlandse 
ianzesteden hier behan
lelen, eerst nog even iets 
)ver de scheepvaart. In de 
landelsstromen vormden 
Ie zee en de rivieren 
lelangrijke schakels 
n het vervoer van de 
;oederen. Het belang
ijkste type handelsschip 
3t in de vijftiende eeuw 
i'as de kogge, zoals die 
; afgebeeld op een zegel 
it 1920 van de Freie Stadt 
lanzig, maar verder ook 
; vinden is op zegels 
an Duitslanci, Polen en 
panje. Leuk zijn twee 
■ankeerstempels van 
irukkerij 't Koggeschip 
iet daarop twee verschil
;nde afbeeldingen van 
en l<oggeschip. En 
srzamelaars van dit 
lema (en van het thema 
chepen) moeten zeker 
p zoek gaan naar een 
fdruk van het stem
el (FR22591) dat de 
emeente Kampen van 
594 tot iggó gebruikte 
iet de tekst Kampen bouu;t 
n kogge met ook hier een 
fbeelding van een kog

geschip. De Hanseatische 
Metal Data GmbH & Co. uit 
Bremen (tot mei of juni 
1994 bekend als Manfred 
J.C. Niemann heeft als han
delsmerk 'KoggeMetall'. 
Vandaar de aanwezigheid 
van een kogge in het fran
keerstempel (E702617). 
Helaas is de afbeelding 
nogal klein uitgevallen. 
Na 1400 kreeg het Han
zeverbond een steeds 
sterkere concurrent in 
de handel op de Oost
zeegebieden, namelijk 
Amsterdam. In 1669 
werd de laatste Hanzedag 
gehouden. Dat betekende 
het einde van de Hanze. 
Maar na twee eeuwen 
komen de Nederlandse 
Hanzesteden opnieuw in 
beeld, want sinds 1980 is 
er de nieuwe Hanze. In 
het genoemde jaar werd 
op uitbundige wijze het 
750jarig bestaan van de 
stad Zwolle herdacht. 
Bij de voorbereiding van 
de festiviteiten kwamen 
de Zwollenaren op het 
lumineuze idee om de 
oude Hanze waarvan 
Zwolle ooit deel uit
maakte, nieuw leven in te 
blazen. Vijftig voormalige 
Hanzesteden werden 
uitgenodigd mee te doen, 
een invitatie waaraan 
uiteindelijk 43 steden 
gehoor gaven. En zo werd 
op 24 augustus 1980 tij
dens een plechtige zitting 
in de Schepenzaal van het 
Zwolse stadhuis besloten 
tot de heroprichting van 
de Hanze. Maar pas nadat 
eerst de notulen van de 
laatste Hanzedag (name
lijk die van 1669!) waren 
vastgesteld... 
Sinds 1980 is de nieuwe 
Hanze uitgegroeid tot 
een organisatie met een 
grotere omvang dan die 
van zijn voorganger uit de 
Middeleeuwen. Inmiddels 
zijn 225 steden uit vijftien 
landen aangesloten. Bij 
de jaarlijkse Hanzedagen 
gaat het nu niet zozeer 
om het drijven van han
del, maar meer om een 
culturele en feestelijke 
ontmoeting van mensen 
met gemeenschappelijke 
historische banden. En 
zo'n nieuwe Hanze is 
ook vanuit toeristisch 
oogpunt aantrekkelijk. 
Speciaal voor de Hanze
dagen 1980 werden vier 
gelegenheidszegels uit
gegeven. In 2006 werden 
de Hanzedagen gehouden 
in Osnabrück. In 2007 
gaan de Nederlandse 
vertegenwoordigers naar 
Lippstadt, ten oosten van 
Münster. Dat de Hanze
dagen in 1990 in Zutphen 

en Deventer werden 
gehouden, blijkt uit een 
stempel van de gemeente 
Deventer met de tekst 
14.17 juni iggo Hanzedagen 
Zutphen Deuenter. 
Het element 'Hanzestad' 
komt in de velletjes 'Mooi 
Nederland' van de vier 
Hanzesteden slechts 
beperkt tot uitdrukking. 
De ontwerpers hebben 
volstaan met de afbeel
ding van een lakzegel 
op een lint. Vanwege de 
afbeelding van een schip 
(kogge?) en torens, doet 
dit zegel denken aan het 
zegel van de Hanze. Op 
het velletje van Deventer 
heeft het de vorm van een 
soort leeslint in een oud 
boek, maar werl<waardig 
genoeg ontbreekt het 
zegel op de postzegel zelf 
hoewel het boek wel is 
afgebeeld! 
In aanvulling op de 
velletjes noem ik nog 
een enkele toepasselijke 
frankeerstempels: 

Zwolle: 
De VW Zwolle gebruikte 
in 1986 een stempel 
(RNig46) met de tekst 
Zujolle Hanzestad. Mogelijk 
is dit stempel langer in 
gebruik geweest of mis
schien is het zelfs nog in 
gebruik. 

Kampen; 
De 'HanzestadCom

pagnie' in Kampen 
 zeg maar de Bruine 
Vloot (veertig schepen) 
van Kampen gebruikt 
een frankeerstempel 
(RN1801) met de tekst 
Traditionele Zeiluaart en 
met een logo en een 
zeilschip. 

Doesburg; 
De gemeente gebruikte 
van igg7 tot 2000 een 
stempel (FR5386g) met 
de tekst Hanzestad aan de 
IJssel. En als u wilt laten 
zien dat Doesburg inder
daad aan de IJssel ligt, 
dan kunt u het stempel 
(FR20484) gebruiken dat 
van ig78 tot igg5 werd 
gebruikt. Daarin treffen 
we de tekst gunstige ligging 
aan en verder de IJssel
brug en de toren van de 
Martinikerk. 
In ig86/ig87 werd een 
stempel gebruikt ter 
gelegenheid van het 750
jarig bestaan van de stad 
in ig87. 

Bolsmard: 
In drie stempels 
(FR27378) van de ge
meente komt de aandui
ding Hanzestad voor. 

Groningen; 
Bekend is een frankeer
stempel (FM332g) van de 
Hanzehogeschool in Gro
ningen met het logo en de 
naam van de school. 

MOIENERFREEKS: 
T BIER IS WEER BEST' 

Het onderwerp van 
deel vier in de Nostal
giareeks van Molenerf 
Productions heeft de 
warme belangstelling 
van veel Nederlan
ders. Die behandelt de 
frankeerstempels van 
in hoofdzaak de Ne
derlandse bierbrouwe
rijen. Vandaar de titel 
'Het bier is weer best!'. 
Op twaalf bladzijden 
worden 45 stempels 
getoond en van een 
toelichting voorzien. 
Voor de verzamelaars 
van het thema 'Bier' 
een interessante infor
matiebron. 
Voor verdere informa
tie zie de website 
u;u;u).Jrankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

VELO MONDIAL 
CONFERENCE 

Van 5 tot en met 10 maart 
van dit jaar werd in Kaap
stad de derde Velo Mondial 
Conference gehouden of op 
zijn Nederlands het derde 
Wereldfietscongres. Voor 
de ZuidAfrikaanse pos
terijen was dat voldoende 
reden voor de uitgifte van 
een bijzondere postzegel 
op 6 maart. Het eerste 
congres werd in igg2 
gehouden in Montreal, 
het tweede in 2000 in Am
sterdam. Zowel Canada 
als Nederland zagen er 
geen aanleiding in om 
'iets filatelistisch' te 
doen. Misschien vond de 
toenmalige PTTPost dat 
Nederland als fietsland 
al voldoende bekendheid 
geniet. Jammer, want 
in een land waar het dage
lijkse fileleed voor im
mense materiële schade 
zorgt, is iedere promotie 
van het gebruik van de 
fiets meegenomen. 
Ik twijfel er daarom niet 
aan dat verzamelaars 
van het thema 'De fiets' 
bijzonder ingenomen 

zullen zijn met de uitgifte 
van deze interessante 
ZuidAfrikaanse zegel. Bij 
dit thema ligt het accent 
vaak op de ontwikkeling 
van dit vervoermiddel in 
de loop der tijden, maar 
thematisch gezien is nu 
juist het gebruik van de 
tweewieler erg belangrijk. 
In Kaapstad hebben een 
paar honderd afgevaar

digden uit 41 landen 
fietsprojecten gepresen
teerd. Ons land kreeg 
veel belangstelling voor 
het project 'Fiets naar 
je werk', van oorsprong 
een Zeeuwse campagne 
met als doel het woon
werlcverkeer op de fiets te 
stimuleren. Op het inter
net is hierover uitgebreide 
informatie te vinden. 

De ontwerper in Zuid
Afrika koos een afbeel

ding van kinderen die 
op de fiets op weg zijn 
naar school. Toen ik de 
zegel voor het eerst zag, 
flitste de gedachte door 
me heen: 'Dat gaat hier 
wel even anders!' Ik woon 
niet zo ver van een basis
school af Ook daar zie ik 
wel een paar kinderen op 
de fiets naar school gaan, 
maar de buurt wordt op 
de breng en haaluren 
van de school toch echt 
vergast op een rij auto's 
van jewelste. Het zijn alle
maal vaders en moeders, 
die hun kroost even op de 
weg naar of van het werk 
afzetten of ophalen. 
Gelukkig hebben de 
Fietsverzamelaars nu een 
leuke zegel om aandacht 
aan het gebruik van de 
fiets op weg van en naar 
school te schenken, voor 
zover ze dit niet al deden. 
De gevaren die fietsende 
kinderen op weg naar 
school kunnen ondervin
den, horen er uiteraard k 
ook bij. Want bij het 
Veilig Verkeermateriaal 
over kinderen in het ver
keer ligt het accent nogal 
zwaar op 'voetgangers'. 
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TATOEAGES 
OP ALAND 

Een land waarvan je 
het nu niet meteen zou 
verwachten, kwam op 
7 september met een 
uitgifte die als ik me niet 
vergis nu al kan worden 
aangemerkt als de 
opmerkelijkste van 2006. 
Misschien lijkt het u wat 
voorbarig (of wellicht 
denkt u dat de lange hit

tegolfvan juh, toen deze 
aflevering geproduceerd 
moest worden, zelfs op 
de meest noordelijke post 
van Filatelie niet zonder 
gevolgen is gebleven), 
maar zowel voor het idee 
als de uitvoering verdi

ent Aland een compli

ment. Collega Walter de 
Rooi] liet in de rubriek 
'Postzegelboekjes' van 
juli/augustus de kaft van 
het boekje al zien, dat een 
aantal tatoeages op het 
lichaam van de Älander 
Johan Karlsson toont. De 
roos in het midden met 
de naam van zijn dochter, 
Molly, wordt geflankeerd 
door twee vogels. Ook de 
restvan zijn hchaam is 
bedekt met tatoeages. 

De eerste zegel in 
het boel<je toont een 
zogenaamde tribal tattoo 
op de linkerbovenarm 
van de eilander Thomas 
Dahlgren. Het is een 
voorbeeld van de radicale 
verandering in het 
patroon van de tatoeages 
op Aland. Daarvóór 
voerden de symboliek van 
de zeelui de boventoon, 
maar in de jaren zestig 
en zeventig liet men zich 
meer inspireren door 
Oosterse tradities. Nu ziet 
men veel zwarte patro

nen die te vinden zijn bij 
natuurvolken, zonder 
een bepaalde betekenis, 
elementen die bovendien 
vaak door de drager zelf 
zijn ontworpen. Thomas 
Dahlgren is ook zo'n 
doehetzelver. Hij om

cirkelde het teken op zijn 
geboortehuis 'Jippa' in 
Karlby op Kökar met zo'n 
tribal tatoo. 

De tweede zegel levert 
een aantrekkelijke aan

winst op voor het thema 
'Zeevaart'. Het gaat om 
een typisch voorbeeld van 
een tatoeage zoals zeelui 
die vroeger lieten aan

brengen. De foto toont de 

»Hors grane 
Tatuermgsn pi hager undararm ér ait lypisk ajAtians

latuenng med ett lartyg AJands flagga och textan 
'Sailors grave' 

!6r eDigf 1 mltt minne 
Tatueringan pi kvinnan har ett manster med rdde 
blommor tarnt texten 'fOr evigt i mitt minne", tkrlvet 
p i thai Slraren gjorde tatuaringen till minne av 
tsunamikatailrofen, som hon överlevde i Theilend i 
december 2004 

tatoeage op de rechter

bovenarm van de zeeman 
Mikael Sandholm, die hij 
een paar jaar geleden liet 
aanbrengen. Hoofdele

menten zijn een schip, de 
vlag van Aland en de tekst 
Sailor's ̂ raue. De voorstel

ling herinnert aan de 
vergankelijkheid van het 
leven en aan de kracht van 
de zee. 

De derde zegel is thema

tisch gezien bijzonder 
actueel. Mensen laten om 
uiteenlopende redenen 
een tatoeage zetten, 
bijvoorbeeld om een 
belangrijke gebeurtenis 
in hun leven te mark

eren. Dat gold ook voor 
Alandse Linda Aberg, die 
de tsunami in Thailand, 
eind december 2004, 

overleefde. Haar tatoeage 
toont een over haar li
chaam slingerende bloem 
en in het Thais de tekst 
'altijd in mijn herinnering 
0412 26'. Er zijn onge

twijfeld verzamelaars die 
het thema 'natuurram

pen' thematisch verzame

len. Voor dat thema is 
dit boekje van Aland een 
uniek item! 
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THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 

Het eerste frankeerstem

pel dat ik u toon, komt 
van de heer H. Jansen 
uitBeekUbbergen, 
de plaats waar ook de 
SOVON, de Vereniging 
Samenu)£rkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland, 
is gevestigd. Samen met 
Vogelbescherming Nederland 
heeft SOVON het jaar 
2006 uitgeroepen tot 
het Jaar van de Veldleeu

werik (Alauda aruensis). 
Dat verklaart de tekst in 
het stempel. Een leuke 
aanwinst om op te ne

men naast andere zegels 
met deze vogel. In de 
SG catalogus Collect Birds 
on stamps worden negen 
uitgiften genoemd, 
waaronder uiteraard een 
zegel uit de befaamde 
Belgische Vogelreeks 
van André Buzin. Er zijn 
trouwens meer organi

saties die op deze wijze 
jaarlijks een bepaald dier 
in de schijnwerper plaat

sen, ook met behulp van 
een frankeerstempel. Zo 
ontdekte ik in het Duitse 
blad DBZ een afbeelding 
van het stempel van de 
Duitse ArGe Entomologie 
met het insect van het 
jaar, het zevenstippelig 
heveheersbeestje. 

In de zomermaanden 
zijn de muziek en 
andere festivals aan de 
orde van de dag met in 
ons land Pinkpop als het 
meest bekende voor

beeld. Die zijn vooral 
interessant voor de Mu

ziekverzamelaars. Zegels 
en stempels zijn ondanks 
de grote populariteit 
beperkt beschikbaar. 
Daarom deze maand een 
Belgisch frankeerstem

pel uit Dilbeek, waar op 
8 juli het Vijver Festival 
werd gehouden. In het 
stempel worden de 
belangrijkste attracties 
opgesomd: Met o.a.: 
Das Pop, Buscemi, Sweet 
Coffee en the Skyblasters 

op een drijvend podium, 
wereldmarkt, boeiende 
workshops en straatani

matie. 
Leipzig was bij het WK 
Voetbal een van de ste

den waar voetbaldromen 
uitlcwamen, dan wel als 
zeepbellen uiteen spat

ten. Daar heeft Leipzig 
ervaring mee, want zoals 
uit het stempel Spiele mit 
uns Leipzig 2012 blijkt, 
had Leipzig een grote 
droom: de Olympische 
Spelen van 2012 bin

nenhalen, samen met 
Rostock. Het mocht niet 
zo zijn. De droom van 
Leipzig en andere steden 
vervloog toen het IOC 
Londen koos. 

Al vele jaren ben ik 
behept met een themati

sche tic. Sommige fran

keerstempels geven me 
een creatieve 'oprisping', 
waarvan ik dan denk 
dat die misschien leuk 
is voor een thematische 
verzamelaar. Soms haalt 
zo'n gedachte deze 
rubriek, zoals nu  ik kon 
de kans om een schot 
voor open doel te benut

ten niet weerstaan. U 
begrijpt u het al: het gaat 
ook in dit geval over het 
WK Voetbal in Duitsland. 
De bondscoaches van 
tegenwoordig hebben 
een uitgebreide staf tot 
hun beschikking. De 
technische ondersteu

2006: 
het jaar van 

de VeUUeeuwmk 

m TPOPOST 

€00038ct 

'impiiiiiwiBiw^ 
8 j u l i 2 0 0 6 p K k K l b « e k 

Uatoa E}«EPop Buscin», Sw**t 
Coff i* «n Th» SkyblM(»fs op »«n 
drijvend podium, wsrakiffwrkl, 
bDSi«ndB work» nop* *n 

SPIELENWMITUMSiti!!)!! 
LEIPZIG 2012 

■«iiniiiiMRPiiiiiiiiiii 

00055 

3 E L J Q I Q U E 

1= 00.78 € 
BBCE972KD 

iWtnning isn't everything, / ^ 
but the will to win is the ~ ' 
only thing ..." 

— Vine« Lembardj >
oou 

F 668030 

ning is heel belangrijk, 
net als de medische, 
maar tegenwoordig is 
teambuilding ook een 
sleutelwoord in het 
moderne voetbal. Dus 
heeft de DFB, de Deutscbe 
FuJ?ballBund, ook een 
sportpsycholoog in 
dienst, die bij de voorbe

reiding van de Mannschajt 
op het WK een belangrij

ke rol speelde. Duitsland 
l<wam dan wel verder 
dan Oranje, maar niet ver 
genoeg. Misschien had 
de psycholoog van de 
Duitsers te rade moeten 
gaan bij Vince Lombardi 
(19131970), de beste 
SuperBou;! coach aller 
tijden, wiens uitspraken 
overal op het internet te 
vinden zijn. Een van zijn 
bekendste quotes, over 
het winnen van een wed

strijd, kreeg een plekje in 
een frankeerstempel uit 
Duitsland. Hier liggen 
kansen voor een andere 
voetballegende: Johan 
Cruyflf. Hij heeft immers 
ook een indrukwekkende 
lijst uitspraken op zijn 
naam staan. Zullen die 
ooit een zegel of stempel 
halen? Hoe dan ook, de 
Voetbalverzamelaars 
kunnen voor het mentale 
aspect van het voetbal 
prima terecht bij het af

gebeelde Duitse stempel. 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 143 
29/30 september 2006. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 25 sept. t/m donderdag 28 sept. 
van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 29 sept. van 10.00 
tot 19.00 uur. Zaterdag 30 sept. van 8.30 tot 12.00 uur. 

• VEILING: vrijdag 29 sept. vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 30 sept. vanaf 13.00 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Tevens DIRECTE VERKOOP van vele mooie 
VERZAMELINGEN (zie aparte lijst). 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 

wv^^^po^tzegeïhandelalexandeL nl 
e-mail: postzegelhandelalexander@planet.nl tel o io 4203044 

• 

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 

INFOlSFOSTZEGELCENTRALE-EMMEN.NL 
'II WWW.PMC-EMMEN.NL 

ra- LID N.V.P.H. 

Leverancier van de 
White's metaaldetectoren. 

Verhuur en Verkoop. 

Groot assortiment 
ansichtkaarten 

Voor een gezellig dagje uit in het 
Noorder Dierenpark, kom dan ook 
even bij ons langs. Wij zitten recht 
tegenover het Noorder Dierenpark. 

Wij hebben meer dan 155 m^ 
postzegelpartijen en munten plezier. 
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SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NURFÜR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www philatoon nl voor 
betaalbare postzegels 
Nederland en overzee. 
Telefoon 0545-295508. 

Zegels, blokken, vellen NL. 
Kijk op www Iibrenphilateiie 
com F. Stavast, telefoon 
045-5251176. 

DDR 25% Bund. Berlin, 
Reich, NL. + div. E 
landen v.a. 35% J. 
Romkens Telefoon 045-
5462894/06-36047937. 

Elk kwartaal twee grote 
veilingen Engeland en 
Gebieden bij Studiegroep 
Britannia. Bekijk ze op 
www sgbritannia nl 
of bel voor mfo naar 
070-3860232. 

Polen, Joegoslavië 
Roemenie Albanië 
Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije. PZH 
Wiktor, Hodgesstraat 13, 
6135 CS Sittard. Telefoon/ 
fax 046-4512751. Ook 
rariteiten' 

Postzegels en Posthistorie 
van Italiè, Kolomen, San 
Marino en Vaticaan. Kijk 
op u)U)U) Jilitalia nl 
6xp.j. veiling' 

Eurocat Europa Cept. 
Inkoop de hoogste prijs 
Cept. En uitgebreid 
meelopers. Ook voor 
uw manco's. Telefoon 
0180-520069. E-mail. 
pluijmpies@liotmail com 

Verenigd Europa - Harne 
Baken, Tel. 013-4684615. 
Zie: www harnebaken com 

De Postzegelkrant op 
internet (postzegelen. 
nl). Pnjsbrekende 
aanbiedingen, info over 
beurzen, nieuwtjes, 
maandelijkse veiling en 
veelmeer' C. de Vos. 
Telefoon 0118-603292. 

^ Gratis prijslijsten 
^ postfrisse zegels van vele 
^ thema's. Wien, Pb 22517, 
ï iioo DA Amsterdam Z.0. 
^ Telefoon 020-6974978 en 

www wxen nl 

630 Plaatfouten enz. kijk 
eens op de grootste site 
met duidelijke plaatjes 
postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman. Tele

foon 0598-393841. 

Gest. van vele landen, ook 
postfr. Vraag mijn prijslijst 
aan. Nergens goedkoper' 
J. Roos, lozefplein 22, 
5552 HV Valkenswaard. 
Telefoon 040-2017307. 

Nederland, Ver. Europa 
(bijna alles). Stuur uw 
nummers, ontvang mijn 
prijs. E Ghijben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar. 
Telefoon 0316-529241. 
Jgh\jben(§)wanadoo nl 

Noorwegen gest. 
2004/06 30x5 euro 
t/m 2006 80X10 euro. 
D. Kerkvliet, Ampzmgstr. 
16, 2014 XV, Haarlem. 

Ned. postfris, Autbj., 
FDC's, frankeerzegels, 
kindbedankkrt. (ook 
gevraagd). J. Laman Trip. 
Telefoon 0499-474163. 

Bod gevraagd op Euroset 
I Monaco 2001 unc. 8 
mnt. Tevens te koop 
sets div. landen wegens 
overcompleet. Ook bu-
en proofmunten. Ook 
graag bod op beginverz. 
postzgls. gest. Nederl. 
1852-2000 cat: 3.600 
euro. Tevens enkele kleine 
startverz. Ned. op te 
ruimen alles gest. Tenslotte 
enkele motief verz, iets 
Sur.+Indonesie. J. Teehng. 
Tel. 0314-662077. Alleen 
tussen 10-15 "Jur (ook 
in het weekend). 

100 p/land 5 euro van 
Canada-Japan-USA-
Suisse-Australie. P. van 
Uden, Vermeerstr. 33, 
3351 BN Papendrecht. 

Plaat- en etsingsnummers 
koop/ruil. M. Weidemann, 
Graan voor Visch 15405, 
2132 EC Hoofddorp. 
Telefoon 023-5635806. 

Welke jeugdleider wil voor 
zijn jeugd nog complete 
series decemberzegels 
gebruikt hebben 
tegen portokosten. A. 
Kreling. Telefoon 055-
3663518 na 18.00 uur. 

GEVRAAGD 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, 
vlot afgehandeld. W. v.d. 
Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam of 
telefoon 070-3272108. 

Te koop gevr. FDC verz. 
NL Brabant-Limburg. Bel. 
Verz. ook rest v/h land. 
F. Stavast 045-5251176. 

Filitalia zoekt verzamelaars 
van Itahe, Gebieden, 
San Marino en Vaticaan. 
Bel Leo van den Brun, 
070-3460328 of kijk 
op u;u)U)Jilitalia nl 

Medeverzamelaars 
Engeland en gebieden 
gezocht' Vindt ze bij 
Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rond-
zendingen, veiling, blad. 
Bel 070-3860232. Zie 
www s^britannw nl See you! 

Topprijzen voor mooie 
verzamelingen van 
NOG en gehele wereld. 
Tegen contante betaling. 
Gratis advies en taxatie. 
Telefoon 070-3388427 
ofo6-5iii8436. 

Zoek te koop (ruil) firma
perforaties wereld. 
jaapmanssen(ffihotmail 
com, Laan der VN 31, 
3844 AD Harderwijk. 
Telefoon 0341-417980. 

Frankeergeldige post
zegels van Nederland 
in grote hoeveelheden 
koopt J. Peerenboom. 
Telefoon 040-2619766. 

Snel en discreet de 
hoogste prijs voor uw 
verzameling postzegels 
en/of munten. P. Edward. 
Telefoon 06-54624422. 

Te koop gevraagd verzame
lingen en/of partijen 
Ned. Aantekenstroken. 
T. Bulder, J.W. Frisoweg 
6, 2741 BV Waddinxveen. 
Telefoon 0182-630582. 

Ik zoek voor mijn verz. 
Belg. geïnterneerde 
in Nederl. 1914-1918 
goede stukken en 
document. H. Staps. 
Telefoon 0499-371062. 
harric staps(g)lietnet nl 

Gevr. zoogdieren en 
vogels, geen zangv. 100 
retour van uw keuze indien 
mogelijk. F. Bik, Hofstraat 
65, 7001JD Doetinchem. 

DIVERSEN 

Postzegelkring Latijns 
Amerika uiuiu; laca nl, 
23 euro, 2X kringnieuws. 

4 ruildagen/jr. Inl.: 
telefoon 010-5013334. 

Spanje en/of Portugal' 
4 X pj bijeenkomsten 
m Utrecht met veiling 
(ook sehr.). Ook met-
leden mogen bieden. 
Kwartaalblad en 
rondzendmgen. 18 euro pj. 
Inlichtingen, telefoon 079-
3611910 of www ksp-iberia nl 

Studiegroep Britannia, 
de vereniging voor alle 
verzamelaars van Engeland 
en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 070-3860232, 
zie www sflbritannia nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes. 

Israël: gratis prijslijst 
en verzorging van 
abonnementen. Inl.: 
A. Bouwense, telefoon 
0113-212762. E-mail: 
ambouu)@2eelandnet nl 

Postzegelboelqes' Rol-
zegels' Automaatstroken' 
Hangblolqes' Mailers...' 
De filatelie is in beweging' 
Blijf op de hoogte en word 
lid van Postaumaat (www 
postaumaat n\) met o.a. 
veilingen met zeer gunstige 
prijzen. S.J. Delfos. Tele
foon 030-2932685. 

Philatelica West-Brabant 
25 j . lub. unieke creatieve 
filatel. Vrijmarkt, ca. 25 
motiefverzamelmgen en 
bijbehorende miniaturen 
en schaalmodellen. 'tTurf-
schip, Lange Brugstraat 
63, Btten-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. 

U.S.A./Canada verzame
laar' Rondzendmgen, 
veiling, rullen, nieuwties. 
H Winterberg. Telefoon 
0251-234256 of www usca nl 

Pzv. Zeewolde organiseert 
op 28 okt. zijn jaarl. 
Postzegelbeurs. Flevo-
weg 69 van 10-17 uur. 
Schriftelijke veiling 
ongeveer 300 kavels. 
Tafels te huur. Telefoon 
036-5224929. 

Postzegelbeurs zat. 30 
sept. a.s. in Pluspunt, 
Flemingstr. Zandvoort. 
Gratis toegang. 10-16 uur. 
Inl. H. den Duyn, telefoon 
023-5712303/5378129. 

Zat. 18 nov. jaarlijkse 
Postzegelbeurs Emmel-
oord, ROC Friese Poort, 
Espelerlaan 74 van 10.00 
tot 16.00 uur. Inl. J. Elshof 
Telefoon 0527-615628. 

Contactgroep Frankrijk 
verz. (cfv), brieven en 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse kol.,eigen 
blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in 
Utrecht. Contr. 19 euro. 
Info: Frits Bakker. Tel/fax 
0546-827552. E-mail: 
cjvmananm@ci com 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Rembrandt! 
1606-2006 - Port Betaald 

Drie verschillende 
zegels 1,50 
FDC 7,95 

v^pv^^^^^^^^^^^^vwnv 

rOtT lETAAlO liïTPCPOST 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 

Postzegels-Munten-Bankbiljetten 

http://postzegelfouten.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl


BREDE N HOFPOSTZEGELIMPORT 
Bovensiraat 286a , 3077 BL RotterdamUsselmoncle • Teteffoon 0104826725 • Fax 0104797065 
emailBredenhof@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 winl<el gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD RECENTE KILOWAAR 
VAN NEDERLAND EN ANDERE LANDEN, OOK ZIJN WIJ 
ALTIJD OP ZOEK NAAR VERZAMELINGEN VAN DE HELE 
WERELD MOCHT U IETS WILLEN VERKOPEN BEL ONS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
Ikg. Scandinavië 40 jaar oud 40,00 veel groot. 

250 grom GRIEKENLAND grootform. met nieuw NU 22,50 
250 grom ENGELAND met iets nieuw NU 19,50 

DEZE MAAND VERWACHT; 
AUSTRALIË grootformaat BELGIË grootformaat DENEMARKEN groot 

FRANKRUK grootformaat GRIEKENLAND grootformaat 
NOORWEGEN missie^ U.S.A. grootform. en missie. 

LETOPII 
WU ZUN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN MOETEN WU 

IETS MEEBRENGEN LAAT HET ONS DAN TUDIG WETEN. 

__KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

^^° OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL Ix ^ 5x 10x_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L 4 / 8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 33,00 
L4 /16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6 70 CANADA MODERNE MIX 19,00 46,00 
, Air,^ / l o n i  r i . i i T l o n r l o o r m ^ n .^,n n ^ / , ^ DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 puiTStóND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37:50 
L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
IS4 /8 l ( iR l7 7WAi?T Q nfi A^n ■; on Ann •; "ïn ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
c!f. O.OVVTJT .li. ,n^^ nl. nn ofn FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 — — 

LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 f|^LAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 12,50 29,50 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 — 
. , , . , , „.,,,. „ ,. „„ IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
[E[EG!3§^®DMa \V^®@E § 1 J I D K ] Ï ^ INDONESIE MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50   
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58 50 LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50 
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00      
250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 

j _ ^ MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
I K I L O r ^BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALENBALENBALENBALENBALENBALEN SCANDINAVIE LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU »5,00 U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
n i ^ „« . . . r o . r r...^r. ...„« . . . « „ . . . . . »„ „ « .... .  „ „ WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
9 KILO MISSE U.S.A. NORAAAAL 145.00 NU 135,00 UNLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 

— " — «— ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 «Rietdijk 2006 

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

Heeft u een hele grotG partij postzegels? 

Wij kunnen het nu nog plaatsen.... 

Maar voor minder doen we het ook! 

Ook kleinere Inzendingen zijn van harte welkom! 
U kunt voor deze veiling materiaal aanbrengen tot circa 20 september 2006. 

Bel ons voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie: 
0 7 0 3 6 4 7 9 5 7 

R i e t d ij k, 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-mall 
Giro 

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

Vraag de 
veilingcatalogus 
telefonisch of per 

e-mail aan! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl
mailto:info@rietdiJk-veilingen.nl

