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

Onze 192^ veiling wordt gehouden 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 december. 

IVIet een mooi aanbod van goede losse series en zegels, uitgebreid puntstempels, 
kleinrond- e.a. stempels, poststukken, originele landen- en motiefcollecties, 

prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u vanaf 20 november op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl
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The SeaMother from Greenland, a fairy from Finland, a sami shaman's 
drum from Norway, the hiddenpeople from Iceland, a seaghost from 
the Faroe Islands, dancing stormmen from Aland, the nix from Sweden, 
and Hellhorse, trolls and pixies from Denmark.... 

Finland 

Foroyar 7,50 r^, ^ 

All of this and a lol| 
Nordic booth (No.i 
Belgica 06 at the H , 
1620 Nov 2006 
Free Gift 
Fill in the coupon and receive a free gift at 
or send the coupon to: Post Daninark Stamps 

iSR SVERl .SE 

Name: 1 

Address: WM 

jZipcode: CityiBB 1 ■ 
itate/Countiy: 1 

BBMJ^BBJBBPjIlilPi. 

r <^ 
POST i'i«"'i»p 

POSTVERK 
F0ROYA 

POST Greenland 
Filatelia 

P.O.Box 121 
DK3913 Tasiilac 

Greenlanc 
www.stamps.gl 

Iceland Post Ltd. 
Postphil 

Stórhödi 29, 
ISllo Reykjavik 

Iceland 
www.stamps.is 

Faroe Post 
Philatelic Centre 

FO150 Tórshavn 
Faroe Islands 

www.stamps.fo 

Norway Post 
Philatelic Service 

P.O.Box 9350 
NO0135 Oslo 

Norway 
WTvw.posten.nb 

Customer Sei^vice 
SE981 84 Kiruna 

Sweden 
www.posten.se/stamps 

Aland Post 
Philatehc Service 

P.O.Box 100 
AX22010 MARIEHAMN, 

ALAND, Finland 
www.posten.aland.fi 

Finland Post 
Philatelic Centre 

I P.O.Box 2 
00011 POSTI, Finland 

I wvvw.posti.fi/stamps 

Post Danmark Stamps 
Telegrafvej 7 

, DK2750 Ballerup 
Denmark 

*, POST wwrw.stamps.postdanmark.dk 

http://www.topoftheworld.nu
http://www.stamps.gl
http://www.stamps.is
http://www.stamps.fo
http://www.posten.se/stamps
http://www.posten.aland.fi
http://wvvw.posti.fi/stamps
http://wwrw.stamps.postdanmark.dk
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MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 
30 november +1 & 2 december 2006 

In "Het Veerhuis^'Nieuwegein 
Engeland nr 13 (SG) 

Engeland nr 137 (SG) Frankrijk - Timbres de Guerre nr 8-9 

^ r ontvangst van de catalogus kunt u €10,- overmaken op 50.16.84.581 tnv. MPO te IJsselstein ow. "Veilingcatalogus" 
MPO, Industrieweg 29, 3401 MA IJsselstein, Tel 030-6063944, Fax 030-6019895 

www.mpo.nl 

UNITED STATES OF AMERICA - U.S.A 
Mint Never Hinged/** - USED Postgaaf/** - Gestempeld Sans cliarnière** - Oblitéré 

712 

Commemoratives-Definitives-Air mail-Booklets-Booklet panes-Postage dues-
Year Sets-Precancels-Souvenir sheets-Officials-Newspaper-Ducks-

Platenumbers-Christmas seals-Postal cards. 
+ important stock of Revenues, wine, Proprietary,Documentary.... 

Mancolists with numbers of Yvert & Tellier, Scott or Michel. 

Wij zijn aanwezig op de Belgica, Standnummer 11026 

YORO STAMPS 
Carnotstraat, 129 E mail : info @ yorostamps.be 
B.2060 Antwerpen-BELGIUM www.yorostamps.be 

Phone : 32.(0)3.236.46.25 
Fax : 32.(0)3.235.39.74 

http://www.mpo.nl
http://yorostamps.be
http://www.yorostamps.be


VERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

VEILING 190: 
17/18 november in Hampshire hotel APELDOORN 

te Apeldoorn (catalogus is inmiddels verzonden) 
Verzamelt U: 

BERLIJN: postfris kompleet, de betere series als afzonderlijke kavels 
SAAR: vele specialiteiten. 
SCANDINAVIË: vele betere zegels en specialiteiten. 
INTERNERING 1̂  WERELDOORLOG: het 1*= deel van een enorme studie-verzameling. 
NED.INDIË: stempelmateriaal, PROEVEN en uitgebreid PORT. 
SURINAME: Fleuronstempel Engelse periode 1814, 

éénmalige proeven nrs.229/243, 
PORT 161 op brief uit USA 

NEDERLAND: 
• EO Postgeschiedenis: ruim 100 kavels. 
• Gefrankeerde poststukken: ruim 500 kavels. 
• EMISSIE 1852 met halfrondstempels en 30 kavel LANGSTEMPELS. 

- Een superbe exemplaar nr.2 plaat Ia. 
- Komplete plaatreconstructies nr.2 plaat X en nr.3 in pracht kwaliteit . 

• EMISSIE 1864: nr.6 in ongebruikte strip van 4(1 ex. postfris!) en een superbe strip 
van 3 op brief naar Belfast. 

• PROEVEN: ca. 100 kavels emissies 1864-1925. 

2500 kavels met collecties, insteekboeken en partijen(deels inzet BOD!!) met te verwachten 
opbrengsten van enkele tientjes tot vele duizenden Euro's. 
LITERATUUR: 150 kavels. 

Vraag dan onze (nog s teeds gratis!!) catalogus eens aan, 
een telefoontje, fax, e-mail of brief(kaart) is voldoende! 

Kijkdagen van 8 /10 en 13/15 november te Enschede, 17 /18 november te Apeldoorn: 

E X T R A KIJKGELEGENHEID i n D E N HAAG: 
M u s e u m v o o r C o m m u n i c a t i e (vroegere P o s t m u s e u m ) , 

Z e e s t r a a t 82: z a t e r d a g 11 n o v e m b e r v a n 12 .00-17 .00 u u r 
(op ve r toon veil ingcatalogus tevens gratis t o e g a n g tot museum!) . 

Voor tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 
Interesse in een (bij ons nog steeds gratis!) catalogus? Vraag deze dan eens aan,! 

Volgende veiling: 19/20 januari a.s. Inzendingen welkom! 

D E O . P . V . , AL 3 6 JAAR E E N B E G R I P I N D E N E D E R L A N D S E FILATELIE!! 

mailto:opv.stamps@tiscali.nl


WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatehsten 
unds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax 0223-614066 

POSTZEGELS. MUNTEN. BANKBIUETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

Posl/egcll iaiidel 

va-stc kUiiti-iikaan 

lateliehpz.nl 
hpzh@planet nl 

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

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

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

C A N A D A 
Mijn nieuw prijslijst postfris Canada van 

1872 tot medio 2006 is verschenen. 
De zegels zijn, waar mogelijk, genummerd volgens 
Scott/Unitrade, Stanley Gilbbons, Yvert en Michel 

en jaar (v.a. 1970 ook datum) en omschrijving. 

Bent U in postfris Canada geïnteresseerd, 
vraag dan om mijn prijslijst. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel 038-4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 
E-mail boomstamps@home.nl 
winkel geopend dinsdag t/m zaterdag 
10 00-12 30 en 13.30-17 00 uur. 

www.collect-plus.com 

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

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

Pakketten 
c a UECTH C ^ LLECT4 

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

Tel 070 3925409 Email. mbezemer@xs4all nl 

Verkoop van meer 
dan 500 partijen 

De Partijen kraam stand 2528 
Hal 10 VerzamelaarsJaarbeurs 

2 en 3 december 2006 
Vraag de partijenlijst aan bij: 

Arve Collectors bv 
Bietenakker 33, 2723 XD Zoetermeer 

WWW.postzegelstekoop.nl 

Zolang de voorraad strekt. 

€ 65.00 

15.00 
10.00 
4.00 

Rembrandt Prestigeboekje 
Misschien ook leuk om erbij te hebben: 
Duitse velletje van tien Saskiazegels € 
Eerstedagblad met Duitse en Ned. Saskia € 
Duitse brief met ingedrukte Saskiazegel € 
En voor spijtoptanten: 
Alle Nederlandse prestigeboekjes 1 t/m 14, 
dus inclusief het Rembrandtboekje € 275.00 

Na bestelling wachten op bevestiging. Vervolgens voouitbetaling 
op postbank 1428625, Verzendkosten tot 35 euro €1.50, 
tot 125 euro € 6.50. Boven 125 euro geen verzendkosten. 

Kijk ook op onze website: wvvw.booklets.nl. Daarop vindt u ruim 
10.000 boekjes van de gehele wereld. Wij zijn begonnen om van 
alle boekjes ook een afbeelding op te nemen. Dat scannen gaat vele 
maanden duren. Laat even weten wanneer u van nog niet afgebeelde 
boekjes toch een plaatje wenst. Doen we gewoon tussendoor. 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

tel 0416 331451, fax 0416 342856, info@booklets.nl 

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

Onze 108^ veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 25 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 108® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 23 november van 13.00-18.00 
vrijdag 24 november van 13.00-21.00 
zaterdag 25 november van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
medio februari, mei, september en november 2007. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk 
geïllustreerde veiling-catalogus gratis toe. 

http://lateliehpz.nl
http://www.postmunt.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.collect-plus.com
http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://wvvw.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit 
gave van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag 
De officiële mededelingen van de Ne 
derlandse Bond van Filatelisten Vereni 
gingen NBFV en de NVPH alsmede de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
Aad Knilcman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 52 54 391 
Telefax 035 5240926 
Email phiiatelie(ü)tip nl 
Website wwwßlateUe ws 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 i349CGAlmere 
Jeamne delroye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84880 
mjo@bureoudetroi)e nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 025131 04 05 
E mail viaiyiuui üboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de admmistra 
tie (21e Abonnementen ) 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uwverenigingscontribuüe 
2 een individueeTabonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€22 70 (Nederland) €36 20 (buiten 
land standaard) of €58 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging zie Opzegging abon 
nement 

Belgische abonnees 
Woont u in België^ Dan kost een 
abonnement €23 70 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 33 t n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk hetadres waarnaar 
het blad moet worden gezonden' 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaar^an^ kun 
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusiefporto) worden be 
steld via postgiro 8591403 van Abon 
nementenland in Uitgeest vermeld de 
gewenste editienummers 

Bestuur 
uoorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretans 
Drs SWD Veenstra Iloelofsstraat3i 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H PG van der Lienden 
ereuoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2006 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
33 000 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn jaargang 55 november 2006 

Zo dichtbij en toch zo anders Belgica 06 

Bondspagina s 

Automaatstroken 

De rode en de zwarte Balsemienzegel van België 

Overzicht gespecialiseerde verenigingen en studiegroepen 

Bon voor het opgeven van kleme annonces 

Postiljon d Amour volop verzamelmogelijkheden 

Filatelistische evenementen 

Een PC speciaal voor filatelisten werkt het^ 

Die voldoening dat is gewoon niet te beschrijven 

Postzegelboekjes 

Boekenplank 

Graficus Pierre Bernard zes ontwerpen zes postzegels 

De Muziekkapel van koningin Elisabeth van België 

Maximafilie 

Postwaardestukken 

Komt het Handboek Postwaarden Nederland ooit nog af ' 

Utrechtsche Philatelisten Vereeniging bestaat honderd jaar 

Informatiepagina s van de NVPH 

WIJ lazen voor u 

Nieuwe uitgiflien 

728/729/730 

734/735 

736/737 

738/739/740/741 

742/743/744/745/746/747 

748/749 

750/751/752 

756/757 

758/759 

759 

760/761 

762 

763 
764/765 

766/767/768 

768 

769 

770/771/772 

774 

775 

776/777 

778/779 

690/691 

782/783 

786/787/788/789/790/791/792 
Filatelie Verenigingsbladprijzen in Apeldoorn uitgereikt 

793 
Thematisch panorama 

794/795/796 
Kleine annonces 

798 

Balsemien 
Ook aan een ze

geltje uit een sim
pele franlceerserie 
valt nog wel eens 

wat te beleven 
Rein Bakhuizen 

van den Brink 
toont dat aan in 
een artikel over 

'rode' en 'zwarte' 
Balsemienzegels 

Muziekkapel 770 

?'i^fY9VPffg'"a 
Er zijn diverse goede redenen te bedenken 

om naar de bruisende hoofdstad van België 
te gaan Belgica 06 de internationale 

tentoonstelling die van 16 tot en met 20 
november in de paleizen ii eni2 van het 

Heizelcomplex zal worden gehouden 
IS er slechts een Wie filatehstisch wil 

genieten en dat dan ook nog in een 
prachuge en gastvrije stad, die onderneemt 

de reis naar Brussel zonder dralen' 
(foto M uanHulst/BdTBruxelles) 

Advertentie-index 

Jonge musici 
die zich in alle 

rust kunnen 
voorbereiden op 

hun optreden 
ziedaar de 

doelgroep waarop 
de Muziekkapel 

Ehsabeth zich 
richt Frans 

Hermse vertelt er 

Handboek 
Wat hebben het 

werk aan het 
Handboek Neder

landse Postwaarden 
en het urge-

incontinentie-
probleem met 

elkaar te maken' 
Veel, zo bleek 

onlangs, in het 
Museum voor 

Communicatie 

776 

Alexander Postzh 
Apeldoornse Postz handel 
Arve Collectors 
BijI van der 
Boeier De Filatelie 
Booklets International 
Boomstamps Postzh 
Bouscher Ronald 
Brabantse Postzegel en mv 
Bredenhof Postzegelimport 
DataByteBV 
DAVO 
DPN 
Edel Collecues 
Edison pzh AB Collect 
Faroya Faroe Island 
FIL MAG 
Friesland Postzv 
Geertzen Philatelie 
Globe De 

733 Helderse Postzh 
733 Herscheit Ron pzh 
714 Hertog Karelden 
798 Hoekstra W M 
718 Hollands Glorie 
714 Hollandse De postz & mv 
714 Howell Holding Collect+ 
753 IJssel & Lekstreek 
724 Kienhorst pzh 
799 Leopardi Postzv 
797 Lodewijk pzh 
723 Lokven Postzv 
784 Leuchtturm 
754 Luxembourg P&T 
718 Mastrigt van Safe 
711 Meinhardt 
733 MPO 
714 Nijmeegse Postz en mh 
727 Nijs Wim de 
784 NVPH 

ADVERTEREN? 

714 Oostenrijkse Post 785 
784 Osselaer van 721 
725 Overijsselse Postzegelv 713 
733 Philamunt 733 
720 Postmunt 714 
773 Postzegel De 797 
714 Postzegelhoes Het 722 
727 Postzegel Partijen Centrale 755 
727 Rietdijk 800 
726 Ruiter De 798 
733 Sandafayre 727 
722 Smits Philately 716 717 
719 Stamps DNS 722 
797 Vergossen Ruud 797 
784 Verzamelaar Voorschoten De 718 
773 Verzamelaar De 720 
712 Verzamelaars Jaarbeurs 726 
718 Wiggers de Vries pzv 710 
793 Yoro Stamps 712 
731 Zutphense Postzh 784 

Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 036-5384528 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (Association Internationale des Journoiistes Phi latei iqties) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
7337 Afrika. Prijs: € 100,00 
Twee stockboeken gevuld met zegels van Afrikaanse landen Postfns, ongebruikt en gestempeld 
Bevat o a veel Franse en Engelse kolomen Leuk snuffelen 
7308 België 1849-1994. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1994 in Schaubek album Collectie bevat ook wat 
leuk materiaal van de jaren 30 en veel moderne ongebruikte zegels 
7312 Beigie 1959-1995. Prijs: € 275,00 
Postfrisse collectie België 1959-1995 en wat diverse blokken in twee stockboeken Hoge cat 
waarde en hoog nominaal 
7442 Berlijn 1948-1976. Prijs: € 175,00 
Postfnsse/gebruikte collectie vanaf 1955 nagenoeg dubbel compleet + iets betere uitgaven voor 
1955, in duur Lindner album Koopje 
7441 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 160,00 
Vanaf 1955 nagenoeg complete meest postfnsse collectie + iets Franse zones, in Davo album 
7443 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 360,00 
(on)gebruikte/postfnsse collectie nogal rommelig opgezet maar met veel dure uitgaven als zwart-
opdruk 1,2 en 5 mark *, UPU 1 mark", blok 1 postfns (plekje), etc + DDR wo goed beginjaren, 
in multomap Zeer hoge cat w 
7319 Brieven. Prijs: € 100,00 
Doos met brieven, voornamelijk West Europa Van alles wat, leuk snuffelen 
7325 Bund 1949-1976. Prijs: € 160,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Bund 1949-1976 in Leuchtturm album Collectie is 
zeer goed gevuld en bevat ook beter materiaal uit de beginjaren 
7376 Bund combinaties Heuss. Prijs: € 250,00 
Mooie **/* collectie + 6 stuks op briet(i) veel schaarse combinaties aanwezig als WZ 5/6/15a/, 
S52 W16,18 op brief etc Gat w Michel ruim 1000+ euro 
7449 D.D.R. 1948-1988. Prijs: € 225,00 
"/*/0 collectie incl beginjaren vanaf 1958 vrijwel compleet incl blokken, in 3 Schaubek albums, 
koopje' 
7399 Duitsland en gebieden. Prijs: € 575,00 
Wilde, woeste uitzoekpartij, beginnend met Staten, heel veel Reich, bezetting, gebieden en zones 
t/m 1948, in 8 insteekboeken + op albumbladen, in doos Avontuur met giga cat w 
7396 Duitsland uitzoekplezier. Prijs: € 275,00 
Hele leuke partij in 3 insteekboeken, meest oud/ouder matenaal vanaf de Duitse Staten, veel 
Reich WO beter, Duitse zones en gebieden, schatgraven' 
7408 Eerste Dag Vluchten. Prijs: € 125,00 
FDC-albumpje met eerste dag Vluchten Bevat o a jaren 50 en 60 van Nederland Verder veel ge
signeerde herdenkingskaarten t b v speciale vluchten 
7389 Engeland 1840-1979. Prijs: € 5.600,00 
Zeer uitgebreide collectie met 1840 1d, 2d, 1847/54 serie, 1855/56 t/m Ish, 1865/83 t/m 2sh (incl 
2sh bruin"!) hoge waarden 5sh en 10sh, 1873/83 t/m Ish diverse waarden op platen verzameld, 
1883/4 serie + de hoge waarden t/m 1 pond paars, 1887/1900 t/m Ipond groen Victona, Edward 
1 pond groen 1929 UPU 1 pond zwart 1934 Zeppelin bnef etc etc in ietwat diverse kwaliteit in 
Schaubek album Prachtkoop met enorme cat w 
7315 Engeland 1841-1975. Prijs: € 325,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1975 in Schaubek album Collectie 
bevat leuk klassiek en veel moderne postfnsse senes 
7362 Engeland 1841-1990. Prijs: € 550,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1841-1990 in Davo album Collectie is 
goed gevuld en vanaf 1960 vrijwel compleet postfns Bevat ook betere fosfor senes Mooie collec-
tiei 
7353 Engeland 1924-1990. Prijs: € 4.400,00 
Enorme handelsvoorraad zowel postfns/ongebruikt als gebruikt in aantallen aanwezig, enorme 
hoeveelheden gelegenheids-zegels en series wo betere langlopende serie (kopjes) " / * gespeci
aliseerd Wildings, nominaal aandeel, opgezet in 11 stockboeken, in grote doos Gigantische cat 
w Fantastisch kavel voor wederverkopers" 
7456 Engeland en koloniën. Prijs: € 325,00 
Postfrisse deelverzamelingen van Engeland, Ierland, Kanaaleilanden, verder nog postfnsse uitga
ven van andere Eng Kolomen vanaf jaren 70, in zelfgemaakt album 
7455 Engeland port 1914-1994. Prijs: € 550,00 
Overcomplete iets gespecialiseerde collectie Ie paar senes gebruikt, later ongebruikt/postfns 
incl de hele dure series In een koop aan te schaffen hoeft u met meer te turen naar al die water
merken Gat w Gibbons circa 1600 pond = ruim 2300 euro' 
7433 Engeland used abroad!! Prijs: € 2.750,00 
Prachtlot klassieke zegels, alle in de kolomen gebruikt met speciale afslempelingen, vele grote 
zeldzaamheden aanwezig met o a afstempelingen van Suez, Alexandria Malta Porto Rico 
Greytown Nicaragua, Buenoz Aires, St Thomas, Gallo (Peru), Panama, Valparaiso (Chili) etc 
incl op hoge waarden Er zitten ook 3x de 5 shilling zegels in cat w stempels (omgerekend) 
9000+ EURO Totaal circa 100 zegels (+ 25 zegels met gebrekjes met geteld") 
7346 Engelse koloniën. Prijs: € 225,00 
Meest gebruikt, dik insteekboek voor meer dan de helft gevuld met veel diverse landen wo be
tere ouder materiaal enorm veel zegels 
7404 EuropaCeptbrugparen 1958-1971! Prijs: € 200,00 
Mooie verzameling postfrisse brugparen van Italië en Ierland, zeldzaam matenaal missen in de 
meeste collecties 14 series brugparen Calw Zonnebloem € 920 
7428 Finland 1856-1990. Prijs: € 2.800,00 
Enorme O/T* stockvoorraad, vanaf nr 2(2x), enorme hoeveelheden serpetines, bergen klassiek 
onuitgezocht op stempels e d 1875 t/m l m 1885/95 t/m 10m (6x), 1901 t/m lOm (3x), 1918 t/m 
25m (incl 9x gebruikt), enorme hoeveelheden toeslagsenes jaren 30/50 etc etc in 3 voorraad-
boeken Enorme cat w 
7358 Frankrijk 1853-2001. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1853-2001 op Schaubek bladen in klemband Bevat 
nog redelijk materiaal, waaronder betere series uit de jaren 50 en leuk vooroorlogse zegels 
7459 Frankrijk 1972-1980. Prijs: € 175,00 
Prachtige overcomplete postfrisse collectie, veelal verzameld in (hoek)velrand paren met daarop 
Ie dag afstempeling + de Rode Kruis boekjes vaak dubbel dienst, in album Pracht geheel 

7460 Frankrijk en koloniën. Prijs: € 225,00 
*T /Owo Frankrijk beter jaren 40/50 Andorra Europa cept series etc in zelfgemaakt album 
7452 Franse Kolomen t/m 1950. Prijs: € 2.250,00 
Prachtige meest ongebruikte/postfnsse collectie (klassiek deels gestempeld) landen A-Z, met 
heel veel betere zegels en senes, opgezet in 3 zelfgemaakte albums Enorme cat w 
7426 Hongarije 1958-1980. Prijs: € 1.100,00 
Prachtige postfnsse collectie series en blokken, uitsluitend ONGETAND "i in 2 insteekboeken, zeer 
zelden aangeboden in deze omvang cat w Michel 5000+ euroi Slechts 22% cat w 
7418 Hongarije jaren 20/40. Prijs: € 125,00 
Diverse waarden in deels enorme aantallen, meest postfns, interessant voor plaatfouten- en op
druk fouten, in insteekboek 
7324 Indonesië 1949-1988. Prijs: € 275,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-1988 in Davo album Collectie bevat 
ook veel beter matenaal van de jaren 70 en 80 
7468 Luxemburg 1852-1992. Prijs: € 2.000,00 
" /* / collectie (klassiek iets gebruikt) op 5 zegels na compleet"' incl 1935 Intellectuelen sene *, 
luchtpost en blokken compleet (excl 1923 blok), dienst vanaf 1883 compleet (excl 1883 5fr), 
port compleet in 2 Davo albums Zeer hoge cat w 
7415 Luxemburg 1852-1995. Prijs: € 4.250,00 
Prachtige vrijwel complete meest ongebruikt/postfnsse collectie (begin ook gebruikt) met o a zeer 
uitgebreid klassiek met nr 1(11x WO lx ongebruikt z gom) 2(5), 1859/64 sene incl doubletten 
1865/73 serie, perce en ligne t/m 40c, 1873/74 impression locale sene t/m 1fr, vanaf 1880 nage
noeg compleet incl de toppers als Intellectuelen postfns, alle goede uitgaven jaren 30/50, blokken 
incl blok 1 ongebruikt"! verder heel veel topnummers dienst-opdrukken, in ietwat diverse kwali
teit, in 2 Davo luxe albums + insteekboek doubletten Gat w 31 500+ EURO"i 
7467 Luxemburg 1852-1999. Prijs: € 2.750,00 
Oogstrelend mooie gestempelde collectie Er is verzameld op kwaliteit van het zegel en meest 
rondstempel klassiek gespecialiseerd met o a 1852 nr 1(3) 2(4), 1859 sene, 1865/73 sene met 
kleurnuances, 1874/80 verzameld op tanding, (veel zegels gekeurd"), verder nagenoeg compleet 
(intellectuelen t/m 2fr), ook veel toppers dienst, blokken compleet (1923 blok z garantie) in album 
Prachtig"! 
7304 Luxemburg 1865-1983. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1865-1983 op Schaubek bladen in klemband 
Collectie bevat leuk matenaal uit de jaren 50 zoals Europa CEPT 1956 ongebruikt Gat waarde 
1664 euro 
7466 Malta 1922-1987. Prijs: € 475,00 
Ongebruikte/postfnsse collectie met o a 1922 t/m 1 pond (pond is postfns"), 1926 postage opdruk-
kenincl 5shen10sh 1926/7 serie t/m 5sh 1938 t/m lOsh 1948 t/m lOsh etc in album 
7464 IVlidden Oosten/Afrika. Prijs: € 180,00 
"/•/O collectie van diverse landen wo aardig Egypte, Syne, Tunesië, Congo, Togo 
7413 Montenegro. Prijs: € 350,00 
Zeer dik stockboek boordevol met postfns Montenegro Bevat vele duizenden zegels veel dezelf-
dewo 1895 Yvert krantenzegel 1 (2150x 2,25 euro = 4800+euro), 5 (450x), ook exil regenng uit
gaven in aantallen etc etc i Zeer hoge cat waardei 
7465 Motief luchtpost 1956-1980. Prijs: € 200,00 
Mooie collectie van circa 90 Lufthansa 1e vlucht bneven ook speciale vluchten, prachtige franke-
nngen van veel verschillende landen 
7349 Nederland 1852-1944. Prijs: € 235,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1944 in luxe Davo album Bevat o a tralieze-
gels ongebruikt Jaren 20 en 30 goed gevuld 
7434 Nederland 1852-1956. Prijs: € 2.500,00 
Kwalitatief zeer mooie gebruikte collectie met o a nr 1(2), 2(4), 3(2), 4/6,12,13/17,19/29,34/48 
(incl 47a), 49, 80, 90/101,104/105,121/131 etc in album Mooie collectie 
7401 Nederland 1852-1974. Prijs: € 400,00 
O/'/** collectie wo nr 1/6 div kwaliteit, 15/18 betere uitgaven jaren 20/30 en 50, Oaren 50 bijna 
compleet incl Hartz sene), in Davo album Gat w 4000 euro, slechts 10% cat w 
7352 Nederland 1852-1976. Prijs: € 400,00 
**/70 collectie, ietwat diverse kwaliteit wo beter vooroorlogs matenaal, vanaf 1936 redelijk com
pleet **/*, in Davo album Gat w 4000+ Onder 10% cat w 
7432 Nederland 1852-1989. Prijs: € 1.450,00 
Mooie gebruikte collectie wo 1/29 compleet, 43/47, een mooie nr 80, 90/100, 104/105, verder 
vanaf 1925 nagenoeg compleet in de hoofdnummers incl Legioenblokken Amphilexvelletjes etc 
in 2 Kabe albums Hoge cat w 
7395 Nederland 1852-1998. Prijs: € 500,00 
Diverse restantverzamelingen wo ook nog wel leuk en bruikbaar materiaal aanwezig, in 9 meest 
luxe Davo albums + 1 Kabe album, in grote doos Geschikt voor wederverkoop, ebay, rondzending 
of voor de dure albums" 
7306 Nederland 1852-2000. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2000 in Schaubek album Collectie bevat o a 
goed jaren 50 Gat waarde ca 2200 euro Bevat tevens wat Nederlands Indie 
7351 Nederland 1864-1976. Prijs: € 270,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte goed gevulde collectie Nederland 1864-1976 in Davo luxe al
bum Bevat veel leuke ongebruikte series uit de jaren 50 
7335 Nederland 1867-1978. Prijs: € 150,00 
Gebruikte collectie Nederland 1867-1978 in Davo album Redelijk gevulde starterscollectie Mooie 
kwaliteit 
7400 Nederiand 1906-2005!! Prijs: € 6.250,00 
Fantastische uitsluitend postfrisse collectie, met heel veel vooroorlogs postfns als tentoonstelling 
1924 beide Veth series lage waarden hoge waarden Veth alle roltandingsenes (excl nr 32) 
postfns"!, verder vanaf 1924 vrijwel compleet (postfns voor de oorlog is al 12 000+ euro catw 
doch ook nagegomd) verder tralie incl combinaties Legioenblokken Konijnenburg hoge waar
den, En Face sene alle postfns jaren 50/60 dubbel postfns aanwezig (') ook diverse plaatfouten 
verzameld in 6 albums Levenswerk van een verzamelaar" 
7348 Nederland 1934-1992. Prijs: € 350,00 
Gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland inclusief kinderblokken 1934-1992 in Davo album 
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7350 Nederland 1940-1976. Prijs: € 300,00 
Vrijwel complete postfrisse en ongebruikte collectie Nederland 1940-1976 in Leuchtturm album 
(bladen t/m 1993) Mooie kwaliteit 
7336 Nederland 1945-1969. Prijs: € 1.300,00 
In de hoofnummers complete postfnsse collectie incl de dure En face sene t/m 10 gulden com
pleet postfns en alle dure uitgaven jaren 50 in mooie kwaliteit in Davo de luxe album, zeer hoge 
catw 
7340 Nederland 1960-2005 (I). Prijs: € 1.250,00 
Grote doos met 6 luxe Davo albums en 2 insteekboeken met een postfnsse complete collectie 
Nederland 1960-2005 Collectie bevat ook vele extra's blokken, velletjes van 10 etc Heeft een 
klem vermogen gekost op het postkantoor 
7412 Nederland 1971-1984. Prijs: € 150,00 
Postfnsse collectie Nederland 1971-1984 in Davo luxe album Collectie is vrijwel compleet inclu
sief blokken en postzegelboekjes Bevat tevens Amphilexvellen 1967' 
7393 Nederland 1994-1999. Prijs: € 125,00 
Complete collectie ecu-bneven (Ie dag enveloppen met daarin een penning) van nr 1 t/m 41, in 2 
albums Heeft bij aanschaf heel veel geld gekocht, koopje 
7377 Nederland brieven. Prijs: € 1.750,00 
Prachtlot van 6 schaarse tot zeer zeldzame brieven met enkelfrankenng nr 3(kort), nr 2 + paar nr 
3 naar Ierland, pakketvoorkant met mengfrankenng nr 12 50ct goudkleur en nr 24, 20ct groen, 
naar Londen (ex archief Vlaer & Kol) supermengfrankenng nr 25,22 1/2ct blauwgroen + 2x 25ct 
Wilhelmina op R-bnef naar Hamburg (+ eert Dr Louis), combinatie frankenng nr 41 , 22 1/2ct 
zwartgroen + 45, 50ct groen en bruin (+ eert Dr Louis) + fantastische 9-kleuren mengfrankenng 
postwaardestuk 5ct wilhelmina met diverse waarden Wilhelmina en cijfer 1894' 
7410 Nederland en Overzee betere series. Prijs: € 300,00 
Klem stockboekje met betere series van Nederland en Overzee Cat waarde ca 2150 euro 
7327 Nederland en Suriname 1940-1980. Prijs: € 1.000,00 
Grote doos met postfns en gebruikt materiaal (ook iets ongebruikt) van Nederland en Sunname 
1940-1980 in 6 insteekboeken en albums Bevat een bizarre hoeveelheid zegels, gegarandeerd 
onder de 10% cat waarde aangebodeni 
7367 Nederland handelarenstock. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte en gebruikte handelarenstock Nederland in oud dik handelarenboek Stock loopt on
geveer van nummer 200 tot 545, dus het grootste deel is vooroorlogs Cat waarde is ca 12500 
euro 
7411 Nederland. Prijs: € 300,00 
Stockboek met postfns Nederland jaren 60 en 70 Bevat enorme aantallen zegels, maar geen no
minaal Cat waarde ca 2400 euro 
7366 Nederland. Prijs: € 200,00 
Stockboek met postfns matenaal van Nederland Voornamelijk jaren 50-60-70 en vooral comple
te series Ook doubletten aanwezig Cat waarde 1600 euro 
7403 Nederlands Indie 1874-1929. Prijs: € 150,00 
Collectie postwaardestukken met verschillende typen en opdrukken, ruim 100 stuks, waarvan de 
helft gelopen de andere helft ongebruikt, leuk' 
7414 Nederlandse Antillen 1950-1983. Prijs: € 200,00 
Postfnsse en gebruikte (dubbel verzameld) collectie Nederlandse Antillen 1950-1983 in Luxe 
Lindner album Postfrisse deel vrijwel compleet (geen en Face) Hoge cat waarde 
7372 Oost Europa. Prijs: € 175,00 
Leuke gevaneerde collectie Oost Europa in twee insteekboeken Van klassiek tot modern, post-
fris/ongebruikt en gebruikt Bevat o a veel klassiek Rusland 
7303 Oostenrijk 1850-2003. Prijs: € 600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2003 in dik Schaubek album Collectie bevat 
zeer veel goed matenaal zoals (Yvert nummers) 290-96* 399-04*, 431-36*, 732-38o, 765-68*, 
LP 32-46*, LP 54-60* etc Zeer goed gevulde collectie, cat waarde ruim 5100 euro 
7424 Oostenrijken gebiedenl850-1920. Prijs: € 250,00 
Nogal gespecialiseerde verzameling met typen, papiersoorten en afwijkingen, neudrucke etc De 
verzamelaar heeft bij alle zegels de nrs bijgezet met x, y, a, b en ga zo maar door, in 2 insteekboe
ken Voor de specialisfi 
7422 Oostenrijk snuffelpartij. Prijs: € 120,00 
Insteekboek met o a beter jaren 50 postfns en gebruikt, ook jaren 60/70 postfns w o in paren en 
blokken van 4 
7423 Oostenrijk vanaf 1858. Prijs: € 100,00 
Meest gebruikte verzameling incl doubletten vanaf klassiek, ook beter wo 1858 2k geel, 1908 
lOkr gebruikt etc in insteekboek 
7300 Overzeese gebiedsdelen. Prijs: € 400,00 
Postfrisse ongebruikte en gebruikte partij Overzeese gebiedsdelen in 4 stockboeken Partij bevat 
Nederlands Indie, NNGuinea, Curacao/Antillen en Sunname Bevat ook doubletten Cat waarde 
ruim 4500 euro Nu voor minder dan 10%' 
7318 Perfins Engeland. Prijs: € 130,00 
Drie kleine stockboekjes met perfins van Engeland Bevat veel zegels, waaronder veel klassiek 
Leuk loti 
7444 Portugal en gebieden. Prijs: € 150,00 
Dubbeldik insteekboek vol met meest gebruikt matenaal wo beter, van oud tot nieuw incl dou
bletten 
7421 Portugal en gebieden. Prijs: € 200,00 
Leuke uitzoekpartij vanaf klassiek in diverse aantallen, incl betere zegels, alles gebruikt vanaf 
jaren 60 ook **/' + veel Azoren en Madeira postfns en gebruikt, in aantallen 

7448 Portugal en koloniën. Prijs: € 400,00 
Postfrisse collectie wo betere zegels en senes + iets doubletten vnl vanaf 1960, ook veel Timor 
aanwezig, stockboek van 16 bladzijden vol 
7331 Portugal klassiek. Prijs: € 200,00 
Stockboek met gebruikt klassiek Portugal Enorme cat waarde, mooie kwaliteit Superkoopje' 
7457 Portugese koloniën. Prijs: € 250,00 
Insteekboek vol met gebruikt oud en klassiek matenaal, ook betere en lastigere zegels aanwezig' 
7458 Rhodesie/Zimbabwe 1965-1987. Prijs: € 250,00 
Postfnsse collectie met de diverse goede langlopende senes t/m de pond en dollara/aarden, in in
steekboek Catw ruim 1100euro 
7334 Roemenie. Prijs: € 450,00 
Grote doos Roemenie met 7 insteekboeken en 1 map met bladen Bevat enorm veel zegels, van 
klassiektotmodern, postfns, ongebruikt en gestempeld Ook blokken aanwezig, wo betere Hoge 
cat waarde, veel avontuur 
7470 Rusland 1883-1988. Prijs: € 375,00 
**/*/0 collectie incl betere zegels en series wo 1913 tsarenserie t/m 5 roebel ongebruikt etc in 5 
redelijk gevulde Schaubek albums, in doos 
7375 Rusland 1959-1969. Prijs: € 160,00 
Gebruikte/postfnsse redelijk complete verzameling incl veel blokken, deels dubbel verzameld, in 
Schaubek album 
7394 Rusland postwaarde-stukken Prijs: € 125,00 
Kleine ongebruikte collectie van circa 60 prachtig geïllustreerde postwaardestukken, meest jaren 
50 WO prachtige motieven in2albumpjes 
7469 Scandinavië 1960-1975. Prijs: € 275,00 
Postfnsse collecties van Denemarken, Zweden en Noora/egen + gebruikt voor 1960 (met bere
kend), in album 
7361 Scandinavië. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) collectie Scandinavië in 4 Facit albums Bevat albumpjes 
van Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland Collecties lopen tot ca 1960 en bevatten veel 
leuk materiaal en een hoge cat waarde' 
7446 Spanje. Prijs: € 160,00 
Stockboek met meest postfnsse senes en blokken, penode jaren 50/90 wo betere uitgaven, 
luchtpost etc 
7447 Turkije jaren 50/90. Prijs: € 175,00 
Postfrisse collectie met senes en blokken, ook diverse dienst uitgaven, in insteekboek 
7301 USA 1851-1990. Prijs: € 225,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1851-1990 in twee albums Cat waarde ca 
2000 euro 
7382 Verenigd Europa. Prijs: € 275,00 
Twee stockboeken en een album met Verenigd Europa en meelopers Bevat o a een insteekboek 
met gebruikte blokken van Gibraltar en Malta, een stockboek met postfnsse meelopers en een al
bum met CEPT1956-1968 Cat waarde ca 2800 euro 
7381 Verenigde Naties. Prijs: € 140,00 
Drie stockboeken met postfns (ook wat gestempeld) Verenigde Naties Zowel New York als 
Geneve en Wenen aanwezig Ook veel boekblokken van 4 
7392 Wereldpostfris. Prijs: € 1.000,00 
Prachtige postfnsse uitzoekpartij senes, zegels en blokken/velletjes, in vele honderden zakjes ge
sorteerd met o a beter Engelse kolomen, heel veel West Europa wo moderner nominaal, buiten 
Europa, in doos Veel beter matenaal aanwezig en ideaal voor handel, rondzending etc 
7338 Wereld. Prijs: € 250,00 
Doos met voornamelijk oude albumbladen met zegels Heel veel matenaal, postfns, ongebruikt en 
gebruikt Leuk snuffelavontuur 
7347 Wereld. Prijs: € 400,00 
Safe album met postfns, ongebruikt en gebruikt beter matenaal van de hele wereld Bevat o a 
Engeland klassiek, Engelse kolomen, Russische gebieden etc 
7344 West Europa. Prijs: € 575,00 
Doosje met postfns matenaal van West Europa in zakjes Bevat heel veel zegels Spannend avon
tuur' 
7417 Zuid Amerika. Prijs: € 1.600,00 
Heel leuk lot van veel verschillende landen, meest oud/klassiek en beter matenaal, vaak ook met 
veel dubbelen, opgezet per land, in 17(") insteekboeken, in grote doos Catw 14 500 euro, 
slechts 11% c a t w " " 
7439 Zweden fdc's 1933-1957. Prijs: € 160,00 
Leuke collectie met ook betere oude covers diverse 3-zijdig getande paren, iets gevaneerde kwa
liteit, in album Zelden aangeboden' 
7310 Zwitserland 1868-1994. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Zwitserland 1868-1994 in 3 stockboeken Bevat veel 
postfns materiaal vanaf de jaren 50 en heel veel nominaal Ook wat VN Geneve Cat waarde ca 
8000 euro, dus minder dan 10%' 
7363 Zwitserland 1882-1994. Prijs: € 370,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1882-1994 in Davo album Zeer goed 
gevulde collectie met voornamelijk postfns matenaal Zeer veel complete Pro Patna en Pro 
Juventute senes aanwezig Ook wat tilokken (met de dure) Vanaf 1950 vrijwel compleet postfns 
7438 Zwitserland 1925-1978. Prijs: € 200,00 
In het begin gebruikte, vanaf jaren 30 redelijk compleet en meest postfns met zeer hoog nominaal 
aandeel in band 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijl<heden: 

O ja, Stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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



BOEIER A— 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht l<waliteit van: 

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

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NL VELLE 

V886-88 
V1419 
V1439 
V1461 
V1487 
V1542-43 
VI546-47 
V1571-2A 
V1571-2B 
VI579-80 
V1628-29 
VI630 
V1646 
V1662-63 
VI672 
VI678 
V1681 
V1692 
V1693brief 
V1693post 
VI702-05 
VI706 
V1709 
V1714 
V1720A 
V1720B 
V1721 
V1727 
V1733 
V1735 
VI740-45 
V1747 
V1748 
V1756 
V1763 
VI766 
VI773-77 
V1779 
V1788-07 
V1826-35 
VI836 
V1837 
V1842-51 

67,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
4,00 
4,50 
20,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,00 
7,50 
20,00 
20,00 
6,00 
14,50 
14,50 
12,00 
7,50 
12,50 
4,80 
4,80 
4,80 
92,50 
4,80 
5,40 
4,80 
4,80 
11,00 
3,00 
4,80 
4,80 
4,80 
5,00 
5,00 
5,40 
7,00 
7,50 
4,00 
4,70 
7,50 

JES VAN 5/10/20 postfris (nrs.NVPH) 
V1856-75 
VI878-87 
VI894-03 
VI904 
VI907 
VI908 
VI909-18 
VI919-20 
VI931-50 
V1108b 
VI109b 
vmob 
VI 491b 
V1492b 
V1495b 
V1499b 
VI501b 
VI957-66 
VI967 
V1974-83 
V1984 
VI988 
V2014-33 
V2034a 
V2034b 
V2034ba 
V2034C 
V2035a 
V2036 
V2036A 
V2037 
V2037A 
V2037B 
V2038 
V2039 
V2039A 
V2040 
V2040A 
V2041 
V2041A 
V2042 
V2042A 
V2043 

7,00 
6,00 
7,50 
4,00 
4,00 
4,00 
7,50 
6,50 
7,50 
1,20 
1,80 
2,40 
4,50 
5,10 
5,40 
10,50 
21,00 
6,50 
4,00 
6,50 
4,00 
20,00 
7,50 
0,80 
0,50 
0,50 

1,00 
1,60 
2,20 
2,80 
2,80 
5,50 
2,80 
3,40 
4,80 
4,40 
4,50 
5,20 
5,40 
6,80 
6,80 
20,00 

V2043A 
V2050 
V2065 
V2066 
V2067 
V2068 
V2069 
V2070 
V2071 
V2072 
V2073 
V2074 
V2075 
V2076 
V2065-76 
V2077-82 
V2083 
V2089-98 
V2099-00 
V2104-13 
V2115-34 
V2135b 
V2135ba 
V2135C 
V2136b 
V2136C 
V2137 
V2138 
V2139a 
V2139b 
V2140 
Vid. corr. 
V2141 
V2142-51 
V2152-61 
V2162-63 
V2164-69 
V2172-81 
V2182-91 
V2192-93 
V2194-95 
V2196-97 
V2199-08 

22,50 
10,50 
9,00 
10,50 
14,00 
7,20 
5,90 
6,50 
5,90 
5,90 
6,75 
5,90 
6,75 
5,90 
6,40 
7,60 
4,70 
6,00 
5,40 
6,00 
7,50 
0,80 
1,50 
1,50 
0,40 
0,80 
8,00 
5,20 
5,20 
8,00 
4,50 
5,50 
4,95 
6,00 
6,00 
5,20 
7,60 
6,00 
6,00 
5,20 
5,20 
5,20 
6,00 

V2210 
V2212-31 
V2232 
V2233-42 
V2244 
V2245 
V2246a 
V2246b 
V2247a 
V2247b 
V2248-9 
V2252-57 
V2258-9 
V2260-69 
V2270 
V2272-81 
V2285-94 
V2296-05 
id.heel vl 
V2306-15 
id.heel vl 
V2316 
V2317 
V2318 
V2325-34 
V2350-51 
V2352-61 
V2366-69 
V2371-80 
id heel vl 
V2381-90 
id.heel vl 
V2391 
V2392 
V2403-07 
V2408-12 
V2420 
voetbal! 
voetbal2 
V2424-28 
VD59 
VD60 

5,20 
7,60 
4,00 
6,00 
6,50 
5,20 
4,50 
15,00 
5,60 

5,20 
7,60 
5,60 
6,00 
5,60 
6,00 
7,10 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,00 
4,50 
5,70 
5,20 
11,50 
5,50 
6,00 
3,80 
7,60 
5,20 
10,40 
4,00 
6,00 
4,80 
6,00 
5,20 
8,50 
8,50 
5,40 
5,20 
8,00 

Set 12 Provincievelletjes incl. carnets € 78,00 

NEDERLAND postfris (nrs.NVPH) 
310-12 
313-17 
318-22 
323-24 
325-26 
327-31 
332-45 
346-49+c 
350-55 

11,00 
33,00 
31,00 
11,00 
16,00 
30,00 
17,50 

385,00 
27,50 

356-73 
356a-d 
379a-d 
402B 
403B 
474-86 
487-89 
513-17 
518-33 

95,00 
76,00 

8,00 
97,50 
79,50 
59,50 
37,50 

7,90 
215,00 

534-37+c 
544-48 
550-55 
556-60 
563-67 
568-72 
573-77 
578-81 
583-87 

695,00 
10,40 
29,50 
54,00 
15,00 
19,20 
12,20 
13,00 
10,60 

592-95 
602-06 
612-66 
637-40 
641-45 
655-59 
671-75 
681-82 
707-11 

52,00 
13,20 
10,40 
17,50 
16,40 
11,60 
22,00 
59,50 
11,00 

Blokjes Mooi NL 2005 (10 st.): € 37,50 ; 2006 (lOst.): € 25,00 
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 voorbefiouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting! (boven €500,- 8%) 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

^e Oudelaarsbeurs NVPV - de Verzameiaa/. 
30 december 2006 

Sporthal de Vliethorst - Voorschoten 
Burg. v.d. Haarplein 9 
10.00-16.00 u\ir 

Er is gratis vervoer van en naar het station 
Voorschoten - gratis parkeren - toegang gratis 

Postzegels - brieven - munten -
ansichtkaarten 

neuLRLA^DSE vfiLMOlnip 

071-5611719 ^ 
Afdaling Voormchoten 

.iJ erxAMieiCiefr 
www.de-verzamelaar.com 

Mooi Nederland 2005 
Komplete set van 5 enveloppen 

met stempels eerste dag van uitgifte. 
Kleine oplage! 

€ 24,95 
incl. verzendkosten 

Tevens leverbaar: 
Alle velletjes 2005 

gestempeld met eerstedagstempel plaats van uitgifte. 
€ 4 5 -

AB-CoUect 
Giro 2553322 t.n.v. A. Beglinger (Lid NVPH) 

Tel. 06-53776841 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
http://www.de-verzamelaar.com


BELGICA 06 • 16. - 20.11.06 • No 11023 + 110 

FDC Albums 
Voor verzamelaar van fdc s, ansichtkaarten en postwaardenstukken Album 
met 50 dubbelzijdige etuis, met zwarte tussenfolie, voor 100 brieven De etuis, 
met bruikbare binnenmaat van 195 x 130 mm (FDC 2) en 243 x BS mm (FDC 4), 
zi|n aan drie zijden gesloten De FDC s kunnen aan de bovenzijde van de etuis 
worden ingestoken en kunnen door een aangebrachte lasnaad met naar de rug 
van het album verschuiven De prachtige met de hand vervaardigde kunstleren 
banden met stiknaad hebben een formaat van 228 x 145 mm (FDC 2) en 
280 X 155 mm (FDC 4) Verkrijgbaar in de kleuren koningsblauw, bordeauxrood 
en dennengroen 

FDC 2-album 
Bestelnr. CL FDC 2 
+ kleur 
Prijs per album 

€8,95 

Depothouders 
Post/egelhandcl KLOEK BV 
Rosmarijnsteeg 4 1012 RP Amsterdam 
Tel. 020 6 24 2164 
Fax 020 6 20 94 90 

Postzegelhandel Parnassus V O.F 
Roelof Hartstraat 34 
1071VK Amsterdam 
Tel. + Fax: O 20-6 75 23 72 

Postzcgelliandel van Domburg 
Voldersgracht 28 2611 EV Delft 
Tel. O 15 2 12 30 55 
Fax 015 2 12 21 88 

HOLLANDS GLORIE POST/IGEL EN MUNTENHANDFI 
Camplaan 8-2103 GW Heemstede 
Tel. 023 5477444 
Fax 023 5291605 

P/h Bredenhof 
Bovenstraat 286 a 3077 BL Rotterdam 
TeLOlO 48267 2 5 F a x 0 1 0 479 7065 
e mail. bredenhof@cs com 

Postzegelhandel Van Lokven Posthof bv. 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
TeL0475 56 35 00 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A Sittard 
Tel: 046 420 16 50 
www.philamunt.nl 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
Rijksweg Zuid 106 • 6l6l BR Geleen • 046 4750258 
A Baltalaan 48 ■ 6221 CE Maastricht - 043 3218864 
www weerenbeck.nl • e mail' info@weerenbeck.nl 

iUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG ■ Postfach 1 340 ■ D-21 495 Geesthacht 
E-Mail: info@leuchtturm.com ■ www. leucht turm.com 

http://www.philamunt.nl
http://weerenbeck.nl
mailto:info@weerenbeck.nl
mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com


Prest igeboekjes Mooi Nederland Provincie Vellen 
1 Verzamelen 14,00 
2 Kon HUIS I 24,00 
3 Spijker 13,00 
4 Kon HUIS II 13,00 
5 Postzegeltaal 13,00 
6 Natuurmonumenten 13,00 
7 Zilv Jubileum 13,00 
8 MOOI Nederland I 15,00 
9 Dick Bruna (Nijntje) 13,00 

10 Going For Gold 25,00 
11 Rembrandt 69,00 
12 Mooi Nederland II 13,00 
13 Karel Appel 11,50 
14 Bedreigde Dieren 12,50 
Totaal nrl t/m 14 259,00 

^  zege l €?.
i\n Postnatalnnus^ 

Port Betaald Zegels 
Nr 1/21 compleet 5,95 
FDC's PBZ1/PBZ9 22,50 

Automaatstroken 
1989 14w ; 
1991 11 w 
1993 5w 
1996 Frama 4w 
397 Nagler 4w 

Speciale Kerstvellen 

1 Nijmegen 13,50 
2 Nederland 17,50 
3 Rotterdam 4,50 
4 Weesp 4,50 
5 Goes 4,50 
6 Monnickendan 4,50 
7 Amsterdam 4,50 
8 Bolsward 4,50 
9 Roermond 4,50 
10 Papendrecht 4,50 
11 Leiden 4,50 
12 Sittard 4,50 
13 Vlieland 4,50 
14 Woudrichem 4,50 
15 Schoonhoven 4,50 
16 Enkhuizen 4,50 
17 Deventer 4,50 
18 Zutphen 4,50 
19 Zwolle 4,50 
20 Kampen 4,50 

Verzamelblok 1 4,50 
Verzamelblok 2 4,50 
Verzamelblok 3 4,50 
Verzamelblok 4 4,50 
Compleet 2005 (12) 59^50 

Compleet 2006 (12) 39,50 

5,50 DAVO ALBUM 
Mooi Nederland ^ 49 , 

Fnesland 
Drenthe 
N Holland 
Gelderland 
N Brabant 
Groningen 
Z Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 
Compleet 

15,00 
17,00 
21,00 
11,50 
9,00 

10,50 
8,00 
8,00 

11,00 
8,00 

11,00 
9,00 

99,00 
speciale zegels 
(Tandingen / etc) 

1200A 
1215B 
1307/08B 
1335B 
1336A 
1571/72B 
1720B 
1735C 
1756C 
1907a 

1,25 
1,25 

12,00 
7,50 
6,00 
4,00 
9,75 
6,00 

12,00 
2,00 

Groot Formaat (Hangblokken) 
(niet via de Collect Club verkocht) 

2002 2115/2234 17,50 
2003 2212/2231 17,50 

2005  2006 
Porto kosten altijd extra 

Let op ! Prijzen onder 
nadrukkelijk voorbehoud 

Duits ETB met' normale" 
Nederlandse en Duitse 

Saskia (officieel Eerste Dag 
Afstempeling) 

€7,95 
Speciaal Rembrandt 
herdenkingsmapje 

€11.95 

Saskia / Rembrandt 
Deutsche Post:" Wir haben es nicht gewusst" 
Michel: "Es handelt sich aber keineswegs um eine 

„Rarität fur die Deutschland-Sammlung 
TPG Post betreurt deze gang van 
zaken ten zeerste en heeft besloten 

de verkoop van het Rembrandt 
prestige boekje 

met onmiddellijke 
ingang te stalten. 
Reeds gekochte boekjes 

kunnnen Ingeruild worden bij 
bekende verkooppunten Saskia:"Bin Ich von 

Deutschen Blut ?" 
Oplage :2S0003000045000 
Briefmarke  vignette ■ Nederlandse Postzegel 

UNIEK I De eerste postzegel met Duitse 
landsnaam, geldig voor frankering binnen de 

Nederlandse landsgrenzen ! 
Eine „Rarität für die Holland Sammlung" ? 
of gewoon een NEDERLANDSE POSTZEGEL 

die dus gewoon in elke serieuze 
Nederland verzameling thuishoort ? 

Rembrandt Prestigeboekje met 1 x deze 
"Nederlandse  Duitse" zegel erin : € 69.00 
Losse zegel postf ris : € 65.50 

Postzegel en Muntenhandel 
"HOLLANDS GLORIE" 

Campiaan 8 
2103 GW 

Heemstede 
HG@Stampdealer.nl 

Tel 023 5477444 
Fax 023 5291605 
Bank 68 31 12619 
Giro 4208936 

DE VERZAMELAAR 
Praha 14 t/m 16 september 2007 

^ ^ ■ ^ " 

internationale beurs van |>ostzegéls, mijnten. 

Onder besehe jechische Fila enootscnap 
^:'^M^^''\i$J 

De groo ts te verzameibeurs i n MiddenEuropa i n 2006 w e r d l i ier geëxposeerd door 
2 1 4 pos te r i j en , mun te r i j en , f i rma's, dealers en verzamelaars u i t 32 landen jaarli j l<s 

meer dan twaa l f du i zend bezoekers, w a a r b i j elke zevende u i t het bu i ten land komt 

Dead l ine voo r de acceptat ie van aanme ld ings fo rmu l ie ren : 
3152007 

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

Opletalova 55, CZ110 0 0 Praha I , tel.: + 4 2 0 / 2 2 4 2 1 8 4 0 3 , fax: 2 2 4 2 1 8 3 1 2 , email: sberatel@ppa.cz 

M e e r i n f o r m a t i e o p wvinw.sbera te l . in fo 

mailto:HG@Stampdealer.nl
mailto:sberatel@ppa.cz


openbare postzegelveilingen 

VAN OSSELAER 
volgende veiling 

zaterdag 16 december 2006 om 13.00 uur 
inzaai RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

kijkgelegenheid : vrijdag 15 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 16 december van 9.00 tot 12.30 uur 

GEEN kavelgeld en slechts 18 % commissie!!! 

veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË 
S 0032 3 354 48 88 

http://www.vanosselaer.com
mailto:info@vanosselaer.com


Elk voor- en najaar organiseren wi j een veiling 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wi j doorlopend goed 
mater iaal ! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaar-taxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en successie. 

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

Safte «da V« II 5 
NL - 5211 TP .-Kettogenboscli 

Tel.. +31 (073) 612 20 33 
F » . *3i (073) 613 67 39 
£-raiil adiRinO vmlohven.al 

' baldfgd makfltaai taxataur 
VAN lOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Surf ook eens naar onze I n t e r n e t s i t e : W W W . V A N L O K V E N . N L 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat.nr. 

50-55 
110-113 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
165-168 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 

269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 

prijs 

40,50 
11,80 
59,50 

165,00 
14,50 
19,20 
12,50 
23,00 
44,80 
22,25 

110,00 
31,50 
33,00 
48,50 
47,00 
47,00 

375,00 
59,00 
82,50 

152,50 
82,50 
39,50 
19,50 
97,50 
7200 
41,00 
52,50 
19,50 
73,00 
76,00 
44,00 
85,00 

POSTFRIS 
cat.nr 

283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 

I 

prijs 

49,50 
9,50 

37,50 
7,50 

28,90 
27,25 
24,75 

8,75 
27,90 
24,75 

8,50 
13,75 
25,75 
18,10 

310,00 
21,50 
97,00 
57,50 
8,75 
6,50 
6,75 
2,10 
1,05 

POSTFRIS 

cat.nr 

402-403 
402b/3b 
405-421 
423-427 
428-442 
444-448 
449-453 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 

prijs 

4,55 
155,00 

1,20 
0,45 
6,25 
0,60 
1,20 
1,40 
3,00 

94,00 
3,50 
2,25 
3,20 
1,10 
1,50 
2,55 
6,75 

185,00 
650,00 

4,80 
5,20 

10,40 
0,80 

1 
MAANDAANBIEDING: 

POSTFRIS NEDERLAND 

287-288 VOOR: 9,00 
1 1 

POSTFRIS 
cat.nr. 

550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 

676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 

prijs 

28,80 
45,50 

4,80 
15,00 
19,25 
12,00 
13,00 

1,20 
10,50 
4,50 

55,00 
6,80 

13,20 
8,40 

10,40 
6,00 

14,00 
16,50 

1,05 
2,10 
7,35 
0,40 

10,15 
0,60 
6,65 
8,05 

19,25 
5,60 

57,50 
5,50 
7,35 
2,40 

POSTFRIS 
cat.nr 

695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 

m-m 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 

prijs 

3,50 
10,25 
7,35 
9,6C 
0,45 
2,7E 
5,25 
0,6C 
7,7C 

11,OC 
0,7C 
4,3C 
1,75 
8,4( 
3,15 
1,95 
7,35 
4,55 
0,2( 
2,8( 
0,65 
3,15 
1,2C 
7,90 
0,8C 
2,6C 

etc.in gratis 
prijslijst 

*0p aanvraag GRATIS prijslijst met vete aantiedingen van postfrisse e 
Nederiand en Overzee 

DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNETH!!!!! www.post2egelhoes.nl 

Tel: 077 - 35 12 698 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Postbank: 346 82 65 
Rabobank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 084 - 75 96 330 

Website: www.postzegelhoes.nl 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 
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STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ECHT OVERBODIG!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN NOVEMBER 2006 

6702 NEDERLAND: automaatboekjes postfris z.pl nos 
30,35,36,39,40,41,45( zomer boekjes!!) catw 44,50 (postprijs fl 
30,35) nCi 10% onder postprijs!! (ook goed voor combi's!!) Nu 12,40 
6741 NEDERLAND: ONBESCHREVEN FDC'S voor catw 1000,00 maxi
maal ca 5 maal de zelfde periode 1975-1993( E 138-308) IVIINDER 
DAN 4%!! ! EEN DOOS VOL: ca 400-500 stuks!! nu 37,50 !! ! ! ! ! 
6809 BELGIË: Leuchturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, 
red.staat met een (on)gebruikt/postfrisse collectie 1944-1970 incl. 
div. vellen en enige automaatboekjes prima kavel voor slechts 
145,00 
6851 ZWITSERLAND: Pro Juventute vel 1953 (Yvert no. 541) zegels 
postfris z.pl.(min.plakker op velrand) catw 300,00 ZELDZAAM BLOK 
!!! Nu 125,00 
6873 WERELD: SNUFFELBOX®. doos met diverse stockboeken, zak
jes , enveloppen etc met van ALLES EN NOG WAT, flink wat W-Europa 
o.a. Duitsland, maar ook hele mooie "apenlanden" w.o. flink wat 
MOTIEF, gegarandeerd AVONDEN lang uitzoekplezier !! slechts 99,50 
6886 BUND: 2 SAFE DUAL luxe voordrukalbums. Blanco klemstroken 
prima staat nw prijs 206 euro!! Met een ogenschijnlijk complete 
gebruikte collectie 1970-1988 HOGE CATW!! Nu 95,00 
6894 NED.ANTILLEN: Schaubek brllliant(luxe) voordrukalbum met 
blanco klemstroken prima staat nw prijs ca 120,00 !! met een veelal 
postfrisse collectie ca 1955-1989 ZEER GOED GEVULD met hele hoge 
catw nu 69,00 
6901 REP.SURINAME: Leuchturm luxe ( kleur vuurrood) voordrukal
bum in perfecte staat, nw prijs ca 145 euro met een geheel comple
te postfrisse collectie 1975-1989 catw ca 1250,00 !! Slechts 
115,00!!!! 
6907 INDONESIË: DAVO crystal(luxe) oud model voordrukalbum, 
blanco klemstroken met een aardig complete postfrisse collectie 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN ! ! ! ! 

1970-1981 ALS LOSSE JAARGANGEN ZOU DIT ca 400 euro kosten, nu 
heel goedkoop aan te schaffen!! Slechts 150,00 
6939 LIECHTENSTEIN: stockboekje met gebruikte collectie, veelal 
complete series periode 1963-1980 catw ruim ? 300,00 nu 39,50 
6943 AUSTRALISCHE STATEN: stockboekje met kleine collectie vnl 
gebruikt o.a. South Australia, Queensland, NSW, Victoria, W-Australia 
HOGE CATW!!! Nu 95,00 
6946 VERENIGDE NATIES: Schaubek Brilliant(luxe) voordrukalbum , 
blanco klemstroken, prima staat nw prijs 135,00 met een geheel 
complete postfrisse collectie Geneve 1969-1993 en Wenen 1979-
1993 incl heel veel vellen ZEER HOGE CATW !! Nu 130,00 
6949 ZWEDEN: LINDNER T-type luxe voorrukalbum met blanco 
klemstroken, prima staat nw prijs ? 153,00 met een werkelijke 
SUPERCOLLECTIE 1855-1964 HEEL VEEL BETERE EN TOP NUMMERS!! 
(on)gebruikt en postfris o.a. 2a , 2b, 68r 13 (Yvert nos len 2 
Stockholm) nos 15/16,17/26 in beide tandingen en diverse types 
verder heel goed gevuld we noemen zo maar wat op: 41/49 vnl 
ongebruikt, 414/43 ong, 171, 216/19 ong, 227/28 etc verder bijna 
alle combi's jaren 40/50/60 ütevens Dienst in beide tandingen catw 
: vele lOOOen euro's Nu 650,00 ( ZIE 20 KLEURENFOTO'S) 
6950 VERENIGD EUROPA(CEPT) 2 Importa blanco albums met een 
mooie aardig complete( geen Lux 56/57) ONGEBRUIKTE collectie 
1956-1979 vanaf 1978 deels postfris) zou dit geheel postfris zijn dan 
zou het zeker 10 maal meer kosten !l maar nu slechts 125,00 !! 

ELKE VRIJDAG( NIET OP 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) 

Kijk op onze site voor onze overige aanbiedingen/partijen 

GLQBM. STAMP DEALBQ* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

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

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

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

http://WWW.VANLOKVEN.nl
http://www.post2egelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
mailto:stamps-dns@hetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


DAVO Supplementen 

Nederland 2006 
24 november 2006 
Een dag na het verschijnen van de decemberzegels op 
23 november en ruim voor het verschijnen van de nieuwe 
Beatrixpostzegels in december is uw DAVO supplement 
Nederland 2006 verkrijgbaar! 

Nederland Basis 
Nederland Extra 
|ederland Velletjes 
Nederland Velletjes Extra 
Nederland Postzegelboekjes 
Nederland Zegels uit Postzegel boekjes 

tederland Mooi Nederland 
eïllustreerd Verzamelen 

Geïllustreerd Verzamelen Velletjes 
fieïllustreerd Verzamelen Mooi Nederland 
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i adeautip voor de feestdagen! 
geverij DAVO, Hunneperkade 8,7418 BT Deventer, tel. 0570502700, email: info@davo.nl, website: www.davo.nl 

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


Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 8 en 9 december 2006 
haar 147® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: info@brabantsepostzegelveiling.nl 

Bezoek nu ook onze webwinkel www.bpveiling.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.bpveiling.nl


^^^ostzegelhandel K. DGh H€RTOG VJIAheH 

Verzamelt u Nederland, Plaatfauten, 
Neder land 

Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? Sfetr ̂  
Dan zijn wij u gaarne van dienst I 

nrs. 534537 
met cert i f icaat 
€ 695,

.30Bonget) '^* ' 

■ ■■■ njiaa« 
Nr 101 postfris 

Mooi van kleur! 
Met certi f icaat. 

€ 1.695 

Interneringzegels 
1 +2 postfris met 

certif icaat. 
€ 495,

Comple te serie 
163 t / m 165 postfris 

met certif icaat. 
€455 

Luchtpostzegeis 
12+13 postfris met 

certif icaat. 
€ 375,

PLAATFOUTENÜ 
Onderstaand vind u 
een gedeelte uit onze 
voorraad plaalfouten 
(zie cat. n.v.p.h. 2007, 
biz. 342 l /m 377) 

mv = met velrand 
© = gestempeld 
X = ongebruikt 
XX = postfris 
D = blok van vier 

Prijs € 

33 p i 0 2 5 , 

56 p © 19 , 

60 pi © 2 6 , 

65 p © 2 4 , 

8 5 p G m v x x 1.000,— 
91 p XX paar 27,— 
105 p x 180,

139 p i X 22,50 
139p2x 22,50 
143 p x 3 0 , 

168 p © 2 1 , 

170 p i XX 5 0 , 

172 p i xpcar 
mv 200,— 

207 p i X 4 5 , 

214 p © 3 5 , 

216 p © 3 5 , 

228 p © 6 0 , 

278 p © 22,50 
279 p © 12,50 
282 p © paar 45,— 
287 p XX paar mv 35,— 
292 p X 2 5 , 

292 p4 X 2 5 , 

295 p X 37,50 
303 p i XX 27,50 
303 p 2 i 17,50 
303 p2 XX paar mv 90,— 
311 p3x 3 5 , 

331 p © 17,50 
374 p X 8 0 , 

376 p i © 1 9 

376 p i XX paar 45,— 
378 p i XX 35,— 
378 p2x 12 , 

413 XXDmv 18,— 

419 p XX 7,50 
420 p XX 9,— 
420 p XXI, (8) mv 1 1 , 

480 p Q 2 3 , 

497 p XX 9,— 
497 p i XX 9 , 

516 p XX 2 5 , 

538 p i X 2 5 , 

543 px 2 0 , 

563 p XX 18,— 
576 p XX blok 2 0 , 

605 p XX 20,— 
618 p a 6,50 
621 p XX 19 , 

621 p XX paar 22,— 
643 p XX paar 25,— 
644 p X 3 0 , 

651 p X mv 30,— 
653 p XX 40,— 
661 p © 7,50 
669 p i XX 1 2 , 

681 pxxpaor mv 25,— 
683 p XX 11,— 
686 p XX 7,50 
686 p i XX paar mv 9,— 
686 p2 XX 7,50 
686 p3 XX 7,50 

691 p XX 
695 p XX 
709 p XX 
715 pxx 

2 7 , 

2 7 , 

2 0 , 

1 5 , 

720 p XX blok mv 7,— 
722 p XX 24,— 
725 p XX 2 4 , 

726 p i 16,25 
727 p XX 9,— 
727 p i XX 1 4 , 

728pxx 11,50 
728p p XX paar 

mv 19,50 
728 p ; 4,50 
741 p XX paar 22,50 
741 p X 12,50 
759 pxx 10,— 
759 p (■) 3,50 
759 p i X 6 , 

759p2xx 1 0 , 

759 p2 XX blok 
mv 12,50 

760 pxx 13,50 
760 pxx blok mv 18,— 
762 pxx paar 16,— 
768 pxx 17,50 
772 p + 772 p i in 

één blok mv 10,— 
781 p XX paar mv 40,— 
781 p X 2 4 

782 pxx 13,50 
793 p XX blok mv 7,— 
804 p XX 8,— 
807 p XX blok mv 3,50 
807 p i XX blok mv 3,50 
811 pxx 6,— 
811 p i XX 6 , 

811 p i XX blok mv 7,— 
811 p2xx 2,— 
811p3xx 2 , 

811 p4 XX 2 , 

820 p XX 6,— 
820 p XX blok mv 8,— 
829 p XX 6,— 
829 p XX blok mv 8,— 
830 p XX 7,50 
830 p i XX paar 

mv 10,— 
833 p XX paar mv 

idem © 8,— 
833 p i XX 7,50 
833 p i © blok mv 9,— 
840 p XX 4,50 
841 p XX 4,50 
841 p i XX 4,50 
850 p XX 7,— 
854 p XX 30,— 
857 p XX blok mv 8,— 
870 p XX 7,— 
885 p XX 9,— 
885 pxx blok mv 12,— 
910 pxx 7,50 
922 pxx 10,— 
932 pxx 10,— 
950 p V paar 15,— 
950 p XX blok mv 40,— 
988 p XX 30,— 
1067 pxx 8,— 
1052 p2 XX paar 25,— 
1060 pxx 8,— 
1070 p i XX 8 , 

1070 p2 XX 8,— 
1080 pxx 10,— 
1133 p XX 4 9 , 

1237 p blok mv 6 0 , 

1444 p XX 40,— 

NEDERLAKD POS1ZEGEL

BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

Prijs € 
met 

Telblol( 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
11 AF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
148 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
35<36 
37 
38^8 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53 t/m 62 
63 
64 
65^56 
67 
68 
69 
70 
71 
72 t/m 74 
7576 
77 
78 
79 
80 
81 

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 , 

5 4 , 

6 8 , 

2 0 , 

1 0 , 

5, 
3 9 , 

4 8 , 

8 9 , 

6 5 , 

18 , 

4 
5 , 
6 , 

1 1 , 

6 , 
7,
7,50 

1 0 , 

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 
2 , 
3 , 
3,50 
3 , 
5, 
3 , 
3,75 
5, 
5,75 
3 , 
5, 
3 , 
3,75 
4,75 
3 , 
3 , 

4 , 

6 
4 
8 . 

115,

4 0 , 

6, 
5, 

2 0 , 

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

3 5 , 

1 0 , 

4 5 , 

12 , 

67,50 

17,50 
1 3 , 

115,

6 

8, 
9 , 

1 0 , 

12,50 
4 , 
4 , 
3 , 

pdi boekje 

pet boekje 

per boekie 

per boekje 

per boekje 

per troekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

NEDERLAND MAST 
plaatfouten postfris 

Nr. Prijs 
€ 

170pm2 2 0 , 

170 pm3 4 0 , 

176pm2 2 0 , 

176 pm6 2 0 , 

176 pm8 2 0 , 

383 pm 13,50 
387 pml 2 0 , 

415 pm 6,— 
416 pm 
416 pml 
416 pm2 6,— 
416 pm3 6,— 
419 p m l 6,— 
419 pm2 6,— 
420 p m l 5,— 
420 pm2 5,— 
420 pm3 5,— 
444 pm 
444 pml 

6 , 

6 , 

3 , 

3 , 

444 pm4 3,— 

Voor andere nrs. gaarne 
vrijblijvend contact opnemenl! 

Nr. Prijs 
€ 

444 pm6 3,— 
463 pml 2 5 , 

497 pm3 9,— 
498 pm3 8,— 
793 pml 8 , 

793 pm2 8 , 

793 pm3 8,— 
802 pm3 7,— 
809 pm 6,— 
816 pm 3,50 
816 pml 3,50 
816 pm2 3,50 
819 pm 7 , 

829 pm 5,— 
851 pm 6,— 
860 pm 9,— 
887 pm 12 , 

888 pm 12,— 
903 pm 6,— 
905 pm 7,50 

NEDERUXNDSE ANTILLEN 
Posifrisse of gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzenil 

Jaar 

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

Prijs € 
pottfris 

4 

3 , 

11,— 
5 , 

1 0 , 

10 , 

1 1 , 

2 0 , 

16 , 

2 3 , 

2 2 , 

1 8 , 

2 1 , 

1 9 

2 5 , 

2 5 , 

3 3 , 

3 1 , 

2 6 , 

3 5 , 

2 9 , 

4 2 , 

5 5 , 

7 6 , 

6 6 , 

6 3 , 

8 0 , 

1 0 4 

9 8 , 

Prijs € 
gestempAld 

3,50 
2,50 
9 , 

4,50 
9,50 

1 0 , 

1 1 , 

16 , 

1 3 , 

19 , 

19 , 

1 4 

1 8 , 

1 6 , 

2 0 , 

2 2 , 

3 0 , 

2 9 , 

2 5 , 

3 2 , 

2 6 , 

3 8 , 

5 2 , 

6 0 , 

5 8 , 

8 9 , 

SURINAIME 
Aanbiedingen 

— i ^ J 

SURINAiME postfris 
Compiete jaargangen 
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 
2005 

Prijs € 

4 5 , 

1 1 , 

9 , 

8,— 
1 5 , 

19,— 
2 0 , 

2 0 , 

2 2 , 

4 0 , 

3 9 , 

3 5 , 

3 9 , 

34,— 
3 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

6 0 , 

7 6 , 

8 0 , 

8 0 , 

8 6 , 

9 5 , 

7 0 , 

9 0 , 

9 1 , 

9 4 , 

97,— 
1 3 4 , 

1 3 4 , 

Postzegelboekjes 

1 t/m 6 p.stuk 1,35 
7 
8 
9 
10 

4 , 

5,50 
8,50 
5,50 

port 16 9,— 

I I I I I 
Bij a a n k o o p v a n 
€ SO, Sur iname 
of meer , ontvang t 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 
S u r i n a m e 
GEHEEL GRATIS 

Bestellingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bernhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35. worden f ranco toegezonden. 
Verzending gescti iedt na ontvangst bedrag o p 
postbank 42.69 335. 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 dagen . Levering 
zolang d e 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 . 

EMA L:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl zetfouten voorbehouden. 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kliksafe.nl


CEN T tHAXfO Ol 
LEOPARD! 
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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 144 
24/25 november 2006. 
In onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 20 nov. t/m donderdag 23 nov, 
van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 24 nov. van 10.00 
tot 19.00 uur. Zaterdag 25 nov. van 8.30 tot 12.00 uur. 

• VEILING: vrijdag 24 nov. vanaf 17.00 uur, de zgn. 
kleine kavels . Zaterdag 25 nov. 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 be digd taxateur. 

Verzamel aars Jaarbeurs 
2 & 3 december 2006 

I Jaarbeurs Utrecht 

1^, 

VERZAMELAARS 
JAARBEURS 06 

www.verzamelaarsjaarbeurs.nl 
De grootste verzamelbeurs van Europa! 

telefoon: 0229 213891 - e-mail: info@verzamelaarsjaarbeurs. 
orverkoop via alle ANWB-kantoren ANWB 

http://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl


éSe Capcise p^stief ellieur$ 
Zaterdag 25 en zondag 26 november 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 IJssel 
• Openingsti|den beide dagen van 10 00 -17 00 uur 

Voor Inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr A.J. Elshoff) 
Internet: http://home.hccnet.nl/g.v,d.koore/ 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)" 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De volgende Capelse postzegelbeurs in 2007 
24 en 25 februari. 

Op zeer veel postzegelevenementen komt u ons tegen . Kijk 
voor de agenda op onze website www.geertzenphi latel ie .nl 
Wi j hebben scherpe aanbiedingen in stockboeken van het 
l"'^ klas merk Leuchtturm. 

Ook voor postzegels van vele landen, zowel binnen als 
buiten Europa kunt bij ons terecht. Dit kan zijn postfris 
of gestempeld. Thematische zegels behoren to t onze 
specialiteit, net zoals de ruime sortering van de nieuwste 
catalogi voor landen en motieven. 

Wi j maken graag kennis met u aan onze stand. 

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

Tel. 00 31 (0)348 501582 Mobiel. 00 31 (0)653447302 
Fax 00 31 (0)348 434602 e-mail geertzen phila@wxs nl 

U kunt bil ons ook elektronisch betalen Lid van IF5DA en NVPH 

|WWW.KIENHORST.COM| 
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: 
insulinde@wanadoo.nl 

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

Great Stamps at 
Sandafayreü 

We've got it all, whatever your interest, including 
Holland, Old and ' N e w ' Europe, GB, C o m m o n w e a l t h , 

USA, Latin America, and Asia. W h e t h e r it's single items, 
starter collections or medal winners, sorter cartons or 

ent i re estates you'l l f ind it at Sandafayre. 

MAIL SALE CATALOGUES & ONLINE SALES 
SANDAFAYRE LTD KNUTSfORD WA16 8XN UK 
Tel +44(0)1565 653214 Fax +44(0)1565 651637 www.sandafayre.com 

Please send me a FREE in t roductory mail sale cata logue \^ 
I would l ike t o jo in the Collectors Register | | 

Name 
Address 

Postcode 
E-mail (NL) 

REGISTER YOUR COLLECTING INTERESTS 
• Only see lots that match your interests 

• No unwanted catalogues • FREE to register and use 

lEmail your details to stampreglster@sandafayre.coni or return the coupon] 

Please send me lot info by Qpost I [email 
.̂ y.S9il̂ -'?-'P5J0t?r?-5ts_are 

(NL) 

http://home.hccnet.nl/g.v,d.koore/
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://WWW.KIENHORST.COM%7c
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
http://www.sandafayre.com
mailto:stampreglster@sandafayre.coni


WWS& E 
MOOI M O n O DIAMANTPOST 2 0 0 7 AALSMEER; 
'TENTOONSTELLEN IS LEUK!' 

Onder het motto Tentoon
stellen is leuk! organiseert 
Postzegelvereniging 
Aalsmeer een zegelten
toonstelling ter gelegen
heid van haar zestigjarig 
bestaan. De expositie, 
Diamantpost 2007, wordt 
in april 2007 gehouden 
in evenementenhal 'De 
Bloemhof' in Aalsmeer. 
Diamantpost 2007 wordt 
een tentoonstelling in 
categorie 3, met daarin 
zoveel mogelijk verschil
lende inzendingen uit zo
veel mogelijk categorieën. 
Het tentoonstellingsco-
mité is druk bezig om te 
proberen de tentoonstel
ling op eigentijdse wijze 
op te zetten. Dit houdt in 
dat er niet naar wordt ge
streefd om onafzienbare 
rijen kaders te vullen, 
maar dat er wordt gemikt 
op een speels en a^is-
selend geheel. 
Onder het motto Tentoon
stellen is leuk! daagt de or
ganisatie de verzamelaars 
in Nederland uit om mee 
te doen; de organiserende 
vereniging wil graag 

aantonen hoe leuk het is 
om deel te nemen. 
Nog tot I december a.s. 
kunt u zich voor Diamant-
post 2007 inschrijven. 
De expositie bestaat 
indachtig het 'diamant' in 
zijn titel niet uitsluitend 
uit kaders die schitteren
de collecties laten zien; 
er worden ook allerlei 
andere schitterende 
objecten worden getoond 
die betrekking zullen 
hebben op het tentoonge
stelde. 
Diamantpost 2007 wordt 
gehouden op vrijdag 
30, zaterdag 31 maart 
en zondag i april 2007. 
Voor een voorinschrijving 
of voor informatie over 
Diamantpost 2007 kunt 
u contact opnemen met 
dit adres; Diamantpost 
2007, Postbus 24g, 1430 
AE Aalsmeer. Mailen kan 
ook: m.miju)aart@liccnet.nl 
ofkkeessen@kabelfoon.nl 
Het comité Diamantpost 
2 o o 7 nodigt u uit om te 
komen ervaren hoe leuk 
tentoonstellen is - en dan 
vooral in Aalsmeer. 

SPECIAAL STEMPEL 'DAG 
VAN DE AEROFILATELIE' 

Op 10, II, en 12 Novem
ber 2006 wordt in Ahoy te 
Rotterdam-Zuid voor de 
vijfenveertigste maal de 
Dag van de Aerofilatelie 
gehouden (zie 'Filate-
listische evenementen' 
elders in dit nummer. 
Op deze dagen wordt 
ook het 70-jarig bestaan 
gevierd van de vereniging 
De Vliedende Hollander. Er 

is een speciaal stempel in 
gebruik; zie hieronder. 
Enveloppen met dit stem
pel zijn ter plekke te koop 
en kosten 1.75 euro. 

^^%van d e . 

"ovetTvO 

INZENDEN VOOR DE TWEEJAARLIJKSE 
ESSENPRIJS IS WEER MOGELIJK 

Om het schrijven van 
goede filatelistische arti
kelen aan te moedigen 
heeft het Costerus-Kapit-
tel van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten 
Verenigingen een twee
jaarlijkse prijs in het leven 
geroepen: de Essenprijs. De 
Essenprijs werd al eerder 
uitgereikt: in 2001, 2003 
en 2005. En nu, eind 
2006, kan wederom voor 
de Essenprijs 2007 worden 
ingeschreven. 
Voor de prijs, waaraan 
een bedrag van 750 euro 
verbonden is, komen 
auteurs in aanmerking 
die een oorspronkelijk 
filatelistisch artikel over 
de Nederlandse filatelie 
hebben geschreven. 
Deze bijdrage kan in een 

tentoonstellingscatalogus 
zijn geplaatst van een in 
2005 of 2006 in Neder
land gehouden expositie 
in de categorieën 2 of 3 of 
op plaatselijk of regionaal 
niveau. Verenigingen die 
op goede gronden menen 
dat er in hun catalogus 
een belangrijke bijdrage 
is opgenomen die voor 
de Essenprijs in aanmer
king komt, kunnen bij 
het secretariaat van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht) het reglement 
voor toekenning opvra
gen. Ze kunnen daarna 
een exemplaar van hun 
catalogus inzenden, ter 
attentie van de Jury van 
het Costerus-Kapittel. 

NOVEMBERNUMMER IN 
TEKEN VAN BELGICA ' 0 6 

Van 16 tot en met 20 no
vember wordt in Brussel 
(België) de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bellica '06 gehouden. In 
dit nummer van Filatelie 
is uitvoerige informatie 
over dit evenement te vin
den, dat onderdak biedt 
aan de Wereldkampioen
schappen Filatelie. Ook 
in dit nummer: twee bij
dragen die aan Belgische 
onderwerpen gewijd zijn; 
een bijdrage van Frans 
Hermse over de de Muziek
kapel Koningin Elisabeth en 
een artikel over de Belgi
sche Balscmienze^els van de 
hand van Rein Bakhuizen 
van den Brink. Verder 
staat de rubriek Maxima-
jilie dit keer in het teken 
van een typisch Belgisch 
thema: strips. Bijdragen 
in het kader van Bellica '06 
staan kunt u herkennen 
aan onderstaand logo: 

ACUTE HULP PER 
POSTZEGEL 

Toen een groot gebied 
in Neder-Oostenrijk dit 
voorjaar plotseling te 
kampen had met over
stromingen, verleende 
Austria Post acute hulp 
door de uitgifte van een 
toeslagzegel. De land-

o schapszegel van 25 cent 
° (Kreuzstein-Mondsee) werd 
oc overdrukt met de tekst 
^ Hocfiu)asserhilfe 2006. en 
= kreeg een nieuwe fran-
=- keerwaarde van 75 cent 
^ met een toeslag van maar 
^ liefst 4.25 euro, die ge-
S heel ten goede kwam aan 
2 de slachtoffers. De oplage 
= van de zegel bedroeg 2 

_ . . miljoen. Vanaf21 april 
7 2 o ^^^ '^^ postzegel verkrijg

baar. Trouwe abonnees 
kregen de postzegels en 
eventuele eerstedagenve-
loppen tegen de nominale 
waarde van 75 cent, dus 

r^rxii^ 

zonder toeslag. Buiten 
het abonnement moest 
5 euro worden betaald. 
Op 15 mei volgde nog een 

overdrukzegel. De basis 
was nu de postzegel van 
7 cent (Heili^enkreuz-Nie-
derdsterreich). De opdruk 
bestaat uit een boom 
en de nieuwe waarde is 
55 cent (tarief normale 
brief). Het jaartal 2005 
(rechtsonder) bleef 
ongewijzigd. 

G.A. GEERTS 

ANTISEMITISME 
HERDACHT 

In 1894 werd de Franse ka
pitein Alfired Dreyfijs (1859-
1935) door een krijgsraad 
wegens hoogverraad 
veroordeeld tot levenslange 
gevangenisstraf en verban
ning naar Duivelseiland 
(Frans-Guyana). Op 5 janu
ari 1895 werd hij op de bin
nenplaats van de Militaire 
School gedegradeerd. Zijn 
sabel werd gebroken en 
zijn rangonderscheidings

tekenen afgenomen. Een 
opgezweepte menigte 
riep 'Weg met de Joden'. 
Dreyfijs kwam uit een 
rijke Joodse familie uit de 
Elzas, die naar Frankrijk 
ging toen Duitsland de 
streek in 1871 inlijfde. 
De echte verrader was 
majoor Ferdinand 
Walsin Esterhazy. Die 
stond in 1898 terecht, 
maar werd al na enkele 
minuten vrijgespro
ken. In dezelfde maand 
beschuldigde E mile 
Zola, in zijn legendarisch 
geworden open brief aan 
de president, getiteld 
J'accuse ('ik beschuldig') 
de rechters ervan aan de 
leiband van de militairen 
te lopen en de waarheid 
te verdraaien. Zola moest 
vluchten. In 1899 werd 
het proces heropend en 
werd Dreyfus opnieuw 
veroordeeld. De president 
verleende hem direct am

nestie. Pas op 21 juü 1906 
werd Dreyfus gereha
biliteerd door de Kamers 
van Cassatie. Hij trad 
weer in militaire dienst, 
werd bevorderd en kreeg 
het Legioen van Eer, dat 
alles op genoemde bin
nenplaats. De huidige 
Franse president riep daar 
in juli jl. op, het steeds 
terugkerend antisemitisme 
af te zweren. De rehabili
tatie is onderwerp van een 
onlangs verschenen Franse 
postzegel. G.A. GEERTS 

mailto:aart@liccnet.nl
mailto:ofkkeessen@kabelfoon.nl


DE NIEUWE NVPH-
CATALOGUSISERWEER! 

Excuses dat we zo laat 
zijn, maar dat komt door
dat in het vorige nummer 
van Filatelie opeens een 
hele pagina van 'Uit de 
wereld van de filatelie' om 
technische redenen moest 
worden opgeofferd. 
Met hetzelfde enthousias
me dat we in het oktober-

' 
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NVPH-blauujdruk nummer 4. 

Ä U N D HEEFT 
ZE NU OOK 

Sinds enige tijd zijn ze 
ook op Aland te koop: 
persoonlijke postzegels. 
En net zoals het geval 
is met de Nederlandse 
persoonlijke postzegels, 
die sinds i mei van dit 
jaar bij TPGPost verkrijg
baar zijn, wordt ook op 
de zegels van Aland het 
'persoonlijke deel' in het 
zegelbeeld geïntegreerd. 
JVlaar er zijn ook verschil
len: de zegels van Aland 
zijn zelfklevend en ze 
worden niet in velletjes 
geleverd, maar in de vorm 
van postzegelboekjes. Elk 
boekje bevat acht zegels. 
Er moeten minimaal drie 
boekjes per keer worden 
afgenomen. Een boekje 
kost 10.40 euro, zodat 
voor een bestelling mi
nimaal 31.20 euro moet 
worden betaald - nog 
exclusief een bedrag van 
2.50 euro per bestelling 
(verwerkingskosten). 
De persoonlijke postze
gels van Aland kunnen 
uitsluitend op de site van 
de posterijen worden be
steld: www.posten.aland.fi 

nummer ten beste hadden 
willen geven, melden we 
nu dat de nieuwe NVPH-
catalogus weer te koop is. 
Wie Nederland als verza-
melgebied koestert, kan 
eigenlijk niet zonder dit 
boekwerk. De catalogus 
ziet er schitterend uit en 
zit propvol informatie. Er 
is ook weer een nieuwe 
blauwdruk bijgesloten, 
de vierde in de reeks die 
de NVPH op de rails heeft 
gezet. Deze blauwdruk 
toont - heel toepasselijk 
in het Rembrandtjaar -
een afdruk van de blauwe 
Rembrandtzegel uit 1930. 
Verder moet ook de 
eenmalige redactionele 
bijdrage over de Groot-
rondstempels van Neder
land worden genoemd. 
Dit ruim dertig pagina's 
tellende extraatje, samen
gesteld door de bekende 
filatelist Cees lanssen, 
maakt de nieuwe NVPH-

NIEUWE DISCIPLINE: 
ELASTIEKEUE 

Al kijken we nergens 
meer van op, toch gingen 
onze wenkbrauwen echt 
wei iets omhoog toen we 
in het Engelse postze
gelblad Gibbons Stamp 
Monthly (GSM) lazen over 
een geheel nieuw ver-
zamelgebied: Bindephily 
(zoals GSM het noemt) 
ofwel elastiekelie (zoals 
wij het dan maar zullen 
omschrijven). 
De Engelsman A. Mark uit 
Essex is de ontdekker van 

TNT-EMISSIES EERSTE 
HALFJAAR 2 0 0 7 BEKEND 

Nogal onverwacht maakte 
TNTPost tijdens Postex 
2006 in Apeldoorn (20, 
21 en 22 oktober jl.) het 
emissieprogramma voor 
het eerste halfjaar van 
2007 bekend. Erg verras
send is het allemaal niet: 
de Mooi-Nederlandzegels 
staan er weer in (voor 
het laatst?) en dat er iets 
aan bomen zou worden 
gedaan wisten we al heel 
lang, omdat die emissie 
van 2006 naar 2007 is 
verplaatst in het kader van 
het gouden jubileum van 

catalogus tot een echte 
'bewaareditie'. 
De Speciale Catalogus 
2007 kost net geen twin
tig euro (19.80 euro, om 
precies te zijn) en hij is er 
ook in een digitale uitvoe
ring. Als u weer helemaal 
bij wilt zijn; ga snel naar 
uw handelaar. Op de site 
www.nvph.nl vindt u links 
naar een aantal NVPH-le-
den, zodat u weet waar u 
terecht kunt. 

dat gebied: hij verzamelt 
de elastiekjes die de 
besteller bij hem voor 
de deur achterlaat. Het 
moet echt om gebruikte 
elastiekjes gaan, aldus 
Mark, want het rubberen 
bindmiddel moet wel een 
postaal doel hebben ge
diend voor het in aanmer
king komt om in de col
lectie terecht te komen. 
Denk niet dat het aantal 
verschillende exemplaren 
beperkt is: verzamelaar 
Mark heeft er inmiddels 
al enkele honderden 
bijeen gebracht, een bezit 

het Nationale Boomfeest
jaar. 
Het emiss-ieprogramma 
voor de eerste helft van 
2007 ziet er zo uit: 

2 januari: 
Persoonlijke Postzegels 2007; 
velletje met 10 postzegels 
van 44 cent (gegomd). 
Bedrijfspostzegel 2007; 
maller met 50 postzegels 
van 44 cent. 
7 februari: 
Mooi Nederland 2007 
(Gouda); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
21 februari: 
Mooi Nederland 2007 
(Groningen); velletje met 

FAMEUZE 'RUSH COVER' 
WERD GEVEILD 

We liggen wat achter met 
onze berichtgeving over 
recente veilingopbrengs
ten. Dat verklaart waarom 
we pas nu gewag maken 
van het feit dat op 13 mei 
van dit jaar de fameuze 
Rush Couer onder de hamer 
kwam. 
Bij het Amerikaanse 
veilinghuis Robert A. 
Siegel was een koper die 
1.2 miljoen dollar bood, 
uiteindelijk de geluk-

dat hij zorgzaam koestert. 
En dat is nodig ook, want 
de postelastieken blijken 
erg gevoelig te zijn voor 
zonlicht. 
Blootstelling aan de 
buitenlucht kan er even
eens voor zorgen dat de 
elastieken uitdrogen en 
verkruimelen. 
Mark is van plan een 
speciale catalogus samen 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

In de afgelopen maand 
werden in de verenigings
adressen de volgende 
mutaties doorgevoerd: 

Postzegelvereniging 
Roosendaal 
Nieuw secretariaats
adres: H. longeneelen. 
Landjuweel 4, 4707 HX 
Roosendaal, telefoon 
0165-543759. 

5 postzegels van 44 cent. 
21 maart: 
Lentebomen; 2 verschillen
de postzegels in velletje 
met 10 postzegels van 44 
cent. 
23 maart: 
Mooi Nederland 2007 (Vlis-
singen); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
26 maart: 
Mooi Nederland 2007 
(Hoorn); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
4 april: 
Zomerzegels 2007; twee 
postzegelvelletjes met 3 
verschillende postzegels 
van 44-1-22 cent. 
13 april: 

kige nieuwe bezitter. De 
envelop is beplakt met zes 
exemplaren van de zegel 
van 10 cent uit 1847 met 
het portret van George 
Washington. Er zijn geen 
enveloppen bekend die 
een groter aantal van 
de bewuste zegel laten 
zien. De envelop kreeg 
zijn bijnaam omdat het 
poststuk geadresseerd is 
aan Richard Rush, die in 
1848 (het jaar waarin de 
cover werd verzonden) als 
Amerikaans ambassadeur 
in Parijs zetelde. 

te stellen waarin alle tot 
nu toe bekende elastie
ken een plaatsje zullen 
krijgen. Als de catalogus 
(de Bmdelogue of Elastie-
kalogüs) er eenmaal is, wil 
hij ervoor gaan ijveren dat 
er speciale keurmeesters 
worden opgeleid. Geen 
half werk, dus - maar 
het gaat dan ook om een 
uiterst serieuze zaak! 

Postzegelvereniging 
Schouwen-Duiveland 
Nieuw secretariaatsadres: 
A.A. van Goethem, Korte 
Nobelstraat 26, 4301 HN 
Zierikzee, telefoon oiii-
412460, e-mailadres 
auangoethemCffihetnet.nl 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kuntu zenden aan: 
Mevrouw E. Braakensiek 
Willem-Alexanderlaan 41 
3273 AS Westmaas. 

Mooi Nederland 2007 
(Leerdam); velletje met 5 
postzegels van 44 cent. 
18 april: 
2oojaar Predikaat Konink
lijk; velletje met i postze
gel van 6.45 euro. 
1 mei: 
Bloemetjes cadeau; velle
tje met acht verschillende 
postzegels van 44 cent en 
2 verschillende postzegels 
van 88 cent. 
21 juni: 
Zomerbomen; twee ver
schillende postzegels in 
velletje met 10 postzegels 
van 44 cent. 

(wijzigingen voorbehouden) 

http://www.posten.aland.fi
http://www.nvph.nl


MOOISTE BELGISCHE 
ZEGELS BEKROOND 

Elk jaar wordt in België 
vastgesteld, welke emis
sies van het voorgaande 
jaar als de mooiste mogen 
worden beschouwd. Dat 
gaat vrij democratisch; 
een onafhankelijke jury 
maakt zijn eigen keuze 
en via een nationaal refe
rendum wordt de opinie 
van het 'gewone publiek' 
gevraagd. Hetjuryoordeel 
weegt voor 70 procent 
mee, dat van het publiek 
voor de resterende dertig 
procent. 
Onlangs werd bekend 
gemaakt, welke zegels 
uit 2005 in de prijzen zijn 
gevallen. De Grote Pnjs 
'Ambassadeur' (mooiste 
zegel van 2005) ging 
naar de ooievaarszegel 
van vier euro, die André 
Buzin m de reeks 'Vogels' 
ontwierp en waarvan het 
plaatdrukgedeelte door 
Guillaume Broux werd 
gestoken. De Grote Pnjs 
uoor de Beste Tekening werd 
toegekend aan de eerste 
zegel uit de reeks 'Gentse 
Floraliën' van de hand van 
Bernadette Voz. 
Voor de tweede maal 
werd ook de Pnjs uoor 
de Best Gegraueerde Zegel 
toegekend; uit 99 zegels 
werd uiteindelijk de zegel 

'Greta Garbo' van Zweden 
als beste aangewezen. 
Deze laatste postzegel 
was overigens de helft een 
'tweelingemissie', die sa
men met de Amerikaanse 
posterijen werd uitgege
ven. De Zweedse zegel 
- ere wie ere toekomt 
- werd gestoken door een 
graveur van de Zweedse 
posterijen. 
De prijzen worden deze 
maand, op de internatio
nale postzegeltentoon
stelling Belgica '06, uitge
reikt (zie de berichtgeving 
elders in dit nummer). 

OUD GELD IN HUIS? 
WISSEL IN DEN DOLDER 

Doorgaans wijken we in 
Filatelie niet of nauwelijks 
af van de gebaande filate-
listische paden, maar nu 
willen we u - bij wijze van 
uitzondering - opmerk
zaam maken op een 
evenement 'buiten onze 
wijk'. Op 25 november 
wordt in Den Dolder de 
Internationale Beurs voor 
Papiergeldverzamelaars 
gehouden. Altijd leuk 
om eens in andermans 
verzamelkeuken te snuf
felen en nu helemaal, 
want u kunt in De Delta 
(adres: Dolderseweg 

150a, Den Dolder) uw 
oude papiergeld omwis
selen voor nieuw. Er zijn 
vast spaargrage postze
gelverzamelaars die van 
die mogelijkheid gebruik 
willen maken. De beurs is 
van 10 tot 18 uur geopend. 
Wie weet tot welke leuke 
nieuwe contacten uw 
bezoek aan Den Dolder 
nog kan leiden... 

ZESHONDERD PAGINA'S TELLEND JUBILEUMBOEK PO & PO UITGEGEVEN: 
'POSTMERKEN EN POSTINRICHTINGEN IN NEDERLAND TOT 1 8 7 1 ' 

Bij een jubileum van Po 
& Po hoort een speciale 
publicatie. In 2001, bij het 
55-jarig bestaan, versche
nen zowel Kees Adema's 
standaardwerk over de 
driestuiver-stempels als 
ook De poststempelproductie 
bij 's-Rijks Munt. 
Dit jaar houdt de jubile
rende vereniging het bij 
één boek, maar dan wel 
een pil van zeshonderd 
bladzijden. 
De titel van het nieuwe 
boek is Postmerken en post-
inrichtingen m Nederland tot 
1871. 
'Postmerken' zijn in de 
eerste plaats poststem
pels, maar ook handge
schreven aanwijzingen 
in inkt, podood of krijt 
vallen onder dit begrip. 
Plaatsaanduidingen over 
de herkomst van de brief, 
notities over het betalen 
van de bode en verzoeken 
om snelle bestelling zijn 
daar voorbeelden van. 
Ook aanduidingen van 
portvrijdom komen aan 
de orde. 
Met 'postinrichtingen' 
worden de verschillende 
typen postvestigingen 
bedoeld die in de loop 
der tijd bestaan hebben, 
zoals hoofdpostkan
toor, entrepostekantoor, 
onderkantoor, bijkantoor, 
distributiekantoor, hulp
postkantoor, bestelhuis 
en posthouderij. 
Van alle plaatsen in 
het huidige Nederland 
wordt in het boek een 
overzicht gegeven van de 
status van de plaatselijke 
postvestiging(en) en de 
gebruikte postmerken tot 
1871. Dat jaar is als eind-
grens genomen omdat 
toen de postwet van 1870 
in werking trad, waarbij 
belangrijke wijzigingen 
optraden in het postver-
keer. 
Postmerken en postinrich
tingen m Nederland tot 
1871 is in de eerste plaats 
bedoeld voor verzame-

- PORT BETAALD: DAAR 
f ZIT MUZIEK IN! 

= Je kunt al een aardige 
^ collectie opbouwen met 
i de Port-Betaaldzegels 
2 die de firma De Ruiter uit 
= Klaaswaal uitgeeft. De 

mnn nummers 6 en 7 uit de 
7 3 0 serie zijn nu verkrijgbaar. 

En omdat er meer kunste
naars zijn die filatelisti-
sche aandacht verdienen 
dan de tot dusver veelbe
sproken Rembrandt van 

Rijn, liet De Ruiter het 
oog nu maar eens vallen 
op de componist Wolf
gang Amadeus Mozart, 
wiens 250ste geboortedag 
we dit jaar kunnen vieren. 
De twee zegels tonen de 
jong overleden Mozart op 
jeugdige en iets minder 
jeugdige leeftijd. Wie 
meer wil weten over de 
zegels en de bijbehorende 
eerstedagenvelop kan 
terecht op de website 
u)U)u;.uerzamelaarsmarkt.nl > POKT lETAAlD IJIT^CrOST . 

laars van oude brieven. Zij 
kunnen hun kennis ermee 
uitbreiden en hun verza
meling eraan toetsen. De 
in het boek opgenomen 
prijsindicaties zullen voor 
sommigen van hen de 
bruikbaarheid vergroten. 
Andere potentiële gebrui
kers zijn posthistorici, 
geïnteresseerden in de 
geschiedenis van stad of 

streek en misschien ook 
beoefenaars van genea
logie. 
Het losse inlegblad in 
het boek, waarop een 
praktische typelij st van 
postmerken en een afkor
tingenlijst staan, maakt 
het de lezer gemakkelijk 
zijn postale weg te vinden 
van Axel tot Zoutkamp, 
en van Ee tot Gulpen. 

•SMßwhAM^ 

Een brief die op 29 september 1820 verzonden ujerd van Heusden, 
via Baardivijk, naar Den Haag Deze brief is met a^ebeeld m het 
jubileumboek van Po 8- Po, maar het op het stuk geplaatste postmerk 
BAARTWYK is er u)cl in te vinden, in de typerende /-kolomsuieergave-

5020-02V 1814-1826 B A A R T W V K 45x5 rd 8 60-80 

Kolom 1 geeft het nummer van dit postmerk, 5020 staat voor Baard-
wijk (NB), 02 IS het volgnummer, en de 'v' aanduidt dat er sprake is 
v(m voortgezet gebruik na de oorspronkelijkegcbruiksperiode. Kolom 2 
geeft de nieuwe gebruiksperiode aan, kolom j de letterlijke tekst van het 
stempel In kolom 4 en 5 leest men het formaat en de kleur van het stem
pel, kolom 5 duidt het stempeltype aan het tractaat- o/Massonstempel 
Kolom 7 ten slotte geeft aan dat de ujaardc von dit stempel op brief ligt 
tussen de 5o en de 80 euro 

VERBORGEN 
BOODSCHAP 

Drukkers drukken steeds 
fijner. Met als gevolg dat 
ze ook steeds meer infor
matie in hun drukwerk 
kunnen (ver)stoppen. 
Het recente Nederlandse 
blokje 'Bedreigde dieren' 
is er een voorbeeld van. 
Nog een ander voorbeeld: 
het Braziliaanse blokje 

van vorig jaar, dat een 
Dourado toont: wie een 
loep gebruikt kan in de 
schubben van het vis-
senlijf de Latijnse naam 
van deze vraatzuchtige 
vis ontwaren: Salminus 
maxillosus. Wie nog meer 
zegels weet die een 
verborgen boodschap 
bevatten, mag dat aan de 
redactie melden - liefst 
met een plaatje, uiteraard. 



Speciale catalogus 
P O S T Z E G E L S V A N N E D E R L A N D & O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

VOSTTtCA^^ 

* - ~ * ^ 

IK 9 
- --j-jfl« ^ 

i#<L; -^ÊBÊ .^M 
mt^ÉÊÊ^^^^M 

'^c^..k^>^^^ € 19.80 
leverbaar! 

€ i9-8< 

Eenmalig: 
speciaal katern 
Grootrondstennpels 

BLAUWDRUK NR. 4 
bijgevoegd! 

Nu verkrijgbaar! 

'%006-20v9.J 

€39.80 

WWW.NVPH.NL \ | : 

http://www.nvph.nl


mM^k 
16 OKTOBER 2006: 
TPG WORDT TNT 

Op i6 oktober jl. veran
derde TPGPost van naam: 
Koninklijk« TPGPost werd 
Koninklijke TNTPost. Er wa
ren goede redenen voor 
de naamswijziging. De 
postmarkt is de afgelopen 
jaren steeds internati
onaler geworden en de 
concurrentie is toegeno
men. Het bedrijf biedt in 
acht Europese landen zijn 
postdiensten aan en is 
zelfs tot in China actief 
Op die ontwikkelingen 
sluit de naamswijziging 
aan. TPGPost mag in 
Nederland een bekende 
naam zijn, de naam TNT 
is bekend over de gehele 
wereld - die is in meer 
dan tweehonderd landen 
een begrip. 
Met het wereldmerk TNT 
acht TNTPost zich beter 
toegerust om de toene
mende concurrentie in 
binnen- en buitenland 
aan te gaan. 'Onze naam 
is veranderd, maar de 
service, kwaliteit en 
betrouwbaarheid blijven 
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zoals klanten die gewend 
zijn,' aldus het bedrijf 
De voorbereidingen voor 
de naamsverandering 
zijn al sinds begin dit jaar 
merkbaar: er rijden steeds 
meer bestelauto's in de 
nieuwe oranje huisstijl 
van TNTPost rond en op 
veel plekken in Nederland 
staan al de nieuwe oranje 
brievenbussen. Op i6 
oktober veranderde ook 
de kleding van de ruim 
40.000 postbodes, chauf
feurs en postbezorgers. 
Het bekende rood van 
hun outfit veranderde in 
het nieuwe oranje. 
Ter gelegenheid van 
de naamswijziging gaf 
TNTPost op 16 oktober 
een speciale postzegel uit 
die werd ontworpen door 
Danny Kreeft van bureau 
Dietwee. 
De nieuwe zegel heeft een 
frankeerwaarde van 39 
cent; hij is op de bekende 
verkooppunten verkrijg
baar, in velletjes van tien 
stuks. 
De geldigheidstermijn 
van de zegel is nog niet 
vastgelegd. 

= EMISSIEKALENDER 
NOVEMBER 2006 

23 november: 
Decemberzcflcls; tien 
verschillende postzegels 
in velletje van 0.2g euro 
(zelfklevend); 

23 november: 
Goede-Doelenzegels; tien 
verschillende postzegels 
in velletje van 20 van 
0.29+0.10 euro (zelfkle
vend); opbrengst komt 
ten goede aan tien goede 
doelen. 

kinderpostzegelactie 2ooó veilig verder 

7 NOVEMBER 2006: 
KINDERPOSTZEGELS 

Het thema van de Kin
derpostzegelactie 2006 is 
'Veilig Verder'. Of het nu 
thuis is, op school of op 
straat: kinderen hebben 
recht op een veilige plek. 
Dankzij de Kinderpostze
gelactie hebben kinderen 
uitzicht op een geborgen 
omgeving waarin ze 
kunnen werken aan hun 
toekomst. De opbrengst 
is bestemd voor kinderen 
die geen thuis hebben. 

moeten werken voor het 
gezinsinkomen, gepest 
worden of vaak in het 
ziekenhuis liggen. En 
ook voor kinderen die 
opgroeien in armoede en 
geen onderwijs krijgen. 
Om al deze kinderen 
(verder) te helpen gaf 
TNTPost op 7 november 
jl. een velletje met zes 
Kinderpostzegels van 
0.39+0.19 euro uit. Het 
bijzondere aan dit velletje 
is dat de bovenste en 
onderste strook zegels op 
het eerste gezicht identiek 

lijken. Wie beter kijkt, 
ziet dat de foto's van 
elkaar verschillen. 
De Kinderpostzegels van 
2006 zijn ontworpen door 
bureau Coma, dat vesti
gingen heeft in Amster
dam en New York. 
De zegels zijn inmid
dels door tienduizenden 
kinderen huis-aan-huis 
verkocht, maar u kunt 
ze ook nog op de ver
trouwde verkoopadressen 
aanschaffen. Het einde 
van de geldigheid van de 
zegels is niet vastgesteld. 

11 DECEMBER: BASIS
ASSORTIMENT 2007 

Op II december verschijnt 
het jaarlijkse basisassor
timentvan TNTPost, drie 
weken eerder dan we tot 
dusver gewend waren. 

Beatrixzegels: velletje van 
tien zegels van 0.44 euro 
(zelfklevend); 
Beatrixzegels: velletje van 
vijf zegels van 0.67 euro 
(zelfklevend); 
Beatrixzegels: velletje van 
vijf zegels van 0.88 euro 
(zelfklevend); 
'10 voor Nederland': 
velletje met tien verschil
lende zegels van 0.44 euro 
(zelfklevend); 
'10 voor Nederland': mai
ler met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfklevend); 
'10 voor de liefde': velletje 
met tien zegels van 0.44 
euro (zelfklevend); 
'10 voor de liefde': mailer 
met vijftig zegels van 0.44 
euro (zelfklevend); 
'50 Geboortezegels': mai
ler met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfklevend); 
'50 Rouwzegels'; mailer 
met vijftig zegels van 0.44 
euro (zelfklevend); 
'5 voor Europa Priority'; 
velletje met vijf zegels van 

0.72 euro (zelfklevend); 
'5 voor Europa': mailer 
met vijftig zegels van 0.72 
euro (zelfklevend) 
'5 voor buiten Europa 
Priority': velletje met 
vijf zegels van o.Sg euro 
(zelfklevend); 
'Zakenzegels'; rol met 
tweehonderd zegels van 
0.44 euro (zelfklevend); 
'Zakenzegels'; rol met 
honderd zegels van 0.88 
euro (zelfklevend); 
'Zakenzegels': vel met 
honderd zegels van 0.44 
euro (zelfklevend); 
'Zakenzegels': vel met 
honderd zegels van 0.88 
euro (zelfklevend). 

TPGPost (nu: TNTPost) 
kondigde enige tijd 
geleden al aan dat er 
op dezelfde datum, 11 
december, ook nieuwe 
zegels van vijf cent zullen 
uitkomen, die kunnen 
worden gebruikt als 
bijplakwaarde, om het 
nieuwe binnenlandtarief 
van 44 cent te kunnen 
samenstellen met 'oude' 
zegels van 39 cent. Niet 
bekend is of het om één 
versie dan wel om een 
aantal verschillende 
zegels zal gaan. gel van 
39 bij te frankeren tot 
het nieuwe tarief van 44 
cent)! 

GOEDE 
DOELEN

ZEGELS 
2 0 0 6 

BIJ het ter perse 
gaan van Filatelie 

ontuin^en we een 
afbeelding van het 
uelletje met Goede-
Doeletizegels (uer-
schijnitiflsdatum-

23 nouember a.s ),-
meer informatie ouer 

deze emissie uindt 
u in Filatelie van de
cember aanstaande 



Inkoop-Verkoop-Taxatie-Bemiddeling. 

www.postzegeihandelalexander.nl 
e-mail: postzegelhandelalexander@planet.nl tel o i o 4203044 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 
Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende biedlijsten. 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem 
en de mogelijkheden (ook voor wederverkopers) 

W.M. Hoekstra, Bhjhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail: wmhoek;stra@home.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdheden. 

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

BELGIË 
Reeksen en losse postzegels: 

postfris, ongestempeld met plakker en gestempeld. 
Vraag nu gratis mijn volledige prijslijst. 

FIL-MAG 
Postbus 22, 9240 Zele, België 
e-mail: fil-mag@hotmail.com • Tel: 0032 52 44 97 33 

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 
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iSOGRAMTECHNIEK BIJ 
BEDREIGDE DIEREH 

Op 4 oktober van dit jaar 
verscheen een blokje met 
twaalf zegels van 39 cent, 
gewijd aan bedreigde 
dieren. De dieren zijn 
tegen een 'natuurlijke' 
achtergrond geplaatst, 
die verstoord wordt door 
per zegel geplaatste halve 
blauwe bollen. 
De zegels zijn gedrukt in 
zeskleuren offset, op een 
Mitsubishi-pers van Joh. 
Enschedé Security Print in 
Haarlem. De gebruikte 
kleuren zijn cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart, 
met als extra kleuren 
blauw (voor de bollen) en 
fosfor (voor de fosfor-
balk). De rastermaat is 
R120, de hoeken zijn 
respectievelijk 75,15, o 
en 45 graden voor de vier 
process-kleuren en 45 
graden voor de rest. 
De blokken hebben de
zelfde afmetingen als de 
deze zomer verschenen 
Rembrandt-blokken; het 
zegelformaat is 35 bij 35 
millimeter, de perforatie
maat is 13^/4 (decimaal: 
13.71) met 24 tanden 
horizontaal en verticaal. 
Los van deze blokjes 
verscheen een presti-
geboekje, met daarin 
dezelfde zegels. Tanding 
en rasterkenmerken van 
de zegels in het boekje 
zijn gelijk aan die van de 
zegels in het blokje. 
Het artikelnummer van 

het blokje is 2 6io5i, het 
barcodenummer -t-47106. 

Een technische flim-
mickvan deze zegels is 
de toepassing van de 
zogenoemde Isogram-
techniek, die in dit geval 
is gebruikt om beelden en 
tekst te verstoppen in het 
raster van de drukvorm. 
Met het blote oog is dit 
niet goed te zien, met een 
plastic filmpje een stuk 
beter, al werkt het met dit 
hulpmiddel ook niet altijd 
optimaal. Dit plasticje (op 
de gesealde verpakkinkjes 
van vijftig wordt gespro
ken van screeners) wordt 
door TNTPost bij elk 
blokje meegeleverd; ook 
de prestigeboekjes en de 
postzegelmapjes zijn met 
een screener uitgerust. 

Over de Isogramtechniek 
is al iets geschreven in 
het oktobernummer van 
Filatelie. Zonder al te 
technisch te worden komt 
het proces op het vol
gende neer. Als het raster 
van een drukkleur onder 
een hoek van 45 graden 
is geplaatst, vertoont 
dat langs elke diagonale 
lijn die van boven naar 
beneden loopt een aantal 
even grote vierkantjes met 
een even grote tussen
ruimte. Op het oog IS er 
niets bijzonders te zien, 
zelfs geen raster. Maar 
als er een aantal vierkant
jes uit het gelid worden 
geplaatst - bijvoorbeeld 

als een vierkantje dat zich 
op een lijn van linksboven 
naar rechtsonder bevindt, 
iets naar linksonder 
verschuift - dan ziet een 
scherp oog dat als een 
kleine afbuiging naar 
rechts (als de rasterlijn 
van linksboven af wordt 
gevolgd); daarmee heb
ben we dan het begin van 
een figuurtje. Door vol
doende vierkantjes uit het 
gelid te plaatsen wordt 
een figuurtje gesugge
reerd. Het plastic plaatje 
heeft een regelmatig 
zwart raster, dat net als de 
bewuste drukkleur onder 
een hoek van 45 graden 
loopt en ook rastermaat 
120 heeft. Door met het 
plastic over de (in dit 
geval blauwe) gedeelten 
van de zegels - de bollen 
- te schuiven, ontstaat 

een moire'-effect (denk aan 
Schotse-ruitjesrokken), 
waarmee het gesugge
reerde figuurtje wordt 
versterkt. 

Op zich is dit niets 
bijzonders; je kunt het 
vergelijken meteen 
gedrukt patroon van korte 
horizontale en verticale 
streepjes waarin met het 
blote oog niets te zien 
is - tot je er Xerox-kopie 
van trekt en een beoogd 
figuur eruit springt. Het 
gaat hier om een veilig
heidsmaatregel - anti-
kopieerbeveiliging - die 
vaak wordt toegepast, 
onder andere bij bepaalde 
postwaardesmkken. 
Bij de Nederlandse emis
sie 'Bedreigde Dieren' 
is het aanbrengen van 
een anti-kopieerbevei

liging natuurlijk niet 
relevant. Kopieren met 
een Computerscanner zou 
problemen op kunnen 
leveren, maar als de re
solutie waarmee gescand 
wordt maar hoog genoeg 
is, is zelfs in de scans 
al voldoende te herken
nen. De hier afgedrukte 
voorbeelden zijn ontleend 
aan het tijdschrift Print 
Buyer van maart 2002, 
13de jaargang nummer 3, 
in welke editie de afbeel
dingen op het voorblad te 
vinden waren. Op pagina 
7 van hetzelfde blad staat 
een artikel onder de titel 
Isogram - verborgen afbeel
ding ^oatjraude te^en, geeft 
zekerheid over de door Joh, 
Enschedé ontwikkelde 
versleuteltechniek die 
werd gepatenteerd onder 
de naam Isogram. 

Isotjram-demonstratiematermal van Enschede', de scrcener (midden) touert de uerbor̂ en tekst teuoorschijn. 
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BEATRIX-HANGBLOKJES 
VIJFMAAL 39 CENT 

Vorige maand meldden 
we in deze rubriek de 
allerlaatste ontwikkeling 
bij het Beatrix-hangblokje 
van vijfmaal 39 cent en nu 
al moeten we meedelen 
dat er nog steeds nieuwe 
varianten bijkomen (zie 
boven), afwijkingen die 
uiterst moeilijk te vinden 
zijn omdat ze maar op een 
beperkt aantal verkoop
punten (Bruna, Super 
de Boer, The Readshop) 
verkrijgbaar zijn of wa
ren. Het doet een beetje 
denken op de situatie van 
ruim vijfjaar gelden, toen 
er een periode was waarin 
bepaalde varianten bij de 
hangboekjes uitsluitend 
te vinden waren bij de 
klantenbalies van Albert 
Heijn. 
Op 2 september jl. werd 
bij de zegel van 39 cent de 

! SLUIT NOOIT 
' ORIGINELEN IN! 

De samensteller van deze 
rubriek is u erkentelijk 
voor meldingen en 
tips. Stuur echter nooit 
origineel materiaal mee; 
een goede vergroting of 
kleurenkopie kan net zulke 
goede diensten bewijzen. 
Als u geen illustratie kunt 
bijsluiten, omschrijf uw 
vondst dan zo uitgebreid en 
zo nauwkeurig mogelijk. 

Redactie Filatelie 

'ronde buitenslit' gemeld, 
een variant die te vergelij
ken valt met die van de i 
euro met drulcvormnum-
mer W4. Al eerder consta
teerden we dat bij de ze
gel van 39 cent kenmerk 
nummer 13 ('blauw vlekje 
naast hoofd') ontbrak en 
dat er een kenmerk van de 
portretcilinder was bijge
komen. Onderaan zegel 4 
zit een klein blauw stipje 
schuin rechts onder de 
rechteronderhoek. Inmid
dels zijn soortgelijke 
stipjes van de portretcilin
der gevonden onderaan 
zegel 3 en in de hals van 
de koningin op zegel 2. 
Alles wijst er op dat de 
portretcilinder opnieuw is 
verchroomd. 
Niet alleen de portretci
linder, maar ook de tekst
cilinder van de zegel van 
39 cent vertoont kuren. 
Kleine rode stipjes rond 
de tekstdelen Nederland en 
3gc duiken op, sommige 
zelfs al bij de hangblok-
ken met de W2-cinnder. 
Bijzonder interessant is 
een kleine rood stipje op 
zegel I, tussen de 'D' en 
'E' van 'Nederland'. De 
variant is nog niet aan
getroffen bij de blokjes 
met drukvormnummer 
W2, maar wel bij die met 
W4 en nota bene op het 
zelfde blokje als bovenge
noemd kenmerk nummer 
131 En - wat nóg leuker 
is - ook op blokken die 
geen kenmerk 13 meer 
vertonen. 

SLITPLAATAFDRUKKEN IN DE BLOKRANDEN 
VAN NEDERLANDSE HANGBLOKJES 

Het valt niet goed te 
scannen en daardoor 
kan ik het hier ook niet 
afbeelden; er zijn hang-
blokjes met blokranden 
die slitplaatafdrukken 
vertonen. Er zijn op 
het metalen shtplaatje 
waarmee de zegeltanding 
wordt gemaakt teksten 
aangebracht die als 'moe
ten' in de blokranden 
terugkeren. 
Enkele jaren terug kwa
men op de hangblokjes 
van de Beatrixzegels 
zogenoemde Rotome-
trics-afdrukken geregeld 
voor. Onder schuin opval
lend licht kon je dan op 
de zijranden linksboven 
de tekst £126900 Beatrix 
mode in UK of JOB No 
lezen. Rechtsboven was 
vaak ROTOMET of 25 SETS 
te zien. 
Begin september meldde 
Herbert van den Bos een 
blokje met zegels van 78 
cent blokje met 'tekst' op 
de blokrand linksboven. 
Met enige moeite kon 
MOD 05, respectievelijk 
IN USA worden ontcijferd. 
Ook waren lichte afdruk

ken zichtbaar van lange, 
verticale lijnen. Door 
goed te zoeken werden 
ook van de blokken van 
78 cent exemplaren ge
vonden die iets van verti
cale lijnen op de blokrand 
rechtsboven vertoonden. 
Omdat deze kenmerken 
voorkomen op dezelfde 
slitplaat als die met de 
fout in de tanding op 
zegel I (zie foto) lag het 
voor de hand om ook te 

gaan zoeken bij waarden 
met dit zelfde slitken-
merk 45 en wel in eerste 
instantie bij de zegels van 
65 en 80 cent. In beide 

gevallen zijn duidelijke 
afdrukken gevonden 
met IN USA en MOD 05, 
respectievelijk met verti
cale lijnen (zij het in dit 
geval bijzonder korte, aan 
de rechterzijde). Bij de 
65 cent gaan die slitplaat 
afdrukken samen met het 
paarse horizontale krasje 
links naast zegel i. 
Inmiddels is ook de zegel 
van 39 cent met rechte 
buitenslit gevonden (de 
zegel van 39 cent met 
ronde buitenslit heeft 
geen kenmerk 45 meer!) 
met USA en MOD 05, 
maar ook is wat meer te 
zien aan de rechterzijde; 
SPECIAL of OMET. En 
dat laatste wijst weer op 
ROTOMETRICS, de naam 
van de Amerikaanse 
fabrikant van de mag
netische slitplaatjes; het 
bewuste bedrijf heeft zijn 
Europees hoofdkantoor 
in Walsall - inderdaad, 
niet ver van de drukkerij 
van deze zelfde zegels!. 
Er moet nog goed naar 
slitplaatafdrukken wor
den gezocht bij de waar
den 25 cent en 3 euro, dat 
wil zeggeen bij alle blok
ken waar ook kenmerk 45 
is aangetroffen. 

(JROTOMETRICS. 735 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

DEZE MAAND: BEIGICA ' 0 6 , GOED 
VOOR EEN POST ZEGELZONDVLOED 

Ter gelegenheid van de 
vijf dagen durende inter
nationale tentoonstelling 
Belgica '06 worden veel 
zegels uitgegeven: 48 
verschillende, om precies 
te zijn. Zeker als je in 
het achterhoofd houdt 
dat met dit evenement 
de jeugdfilatelie moet 
worden bevorderd, kun 
je je afvragen of door 
de veelheid van zegels 
niet het tegengestelde 
wordt bereikt. Alleen al 
de blaadjes (velletjes, 
c.q. blokken) kosten bij 
elkaar ruim 42 euro; met 
de zelfklevende boekjes 
erbij komt het totaal op 
meer dan 56 euro uit. Een 
overzicht van de Belgica-
emissies volgt nu. 

Wereldkampioenschap 
Jeugdfilatelie 
Emissiedatum 16 
november; twee blok
ken vijf zegels van 0.44, 
respectievelijk i zegel van 
1.95 euro. Beide blokken 
worden verkocht voor 
vijf euro! Ontwerp: Karl 
Meersman, respectievelijk 
JVIVTM. Het blok met de 
zegel van 1.95 euro biedt 
op de blokrand een ware 
puzzeltocht naar eerdere 
emissies... 
Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. 
Zegelformaat blok i: 
27.6 bij 40.2 millimeter, 
perforatiemaat ii ' / i (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Perfora
tie loopt in de linker- en 
rechterrand geheel door, 
boven en onder geheel 
niet. Op de drukcilin-

= der zijn vier blokken 
° geplaatst, 
o- Zegelformaat blok 2: 
^ 38.15 bij 48.75 millime-
^ ter, perforatiemaat 11V2 
=- (22 tanden horizontaal, 
^ 28 tanden verticaal; korte 
^ zijde vertegenwoordigt 
^ cilinderomtrek). Op de 
2 rechteronderranden: 
^ productbarcodes en ver

koopprijs (5 euro). 

73i Persoonlijke postzegels 
Emissiedatum: 16 novem
ber; twee blokken met elk 
vijftien zegels van 0.44 
euro. Afbeelding: beeld

merk tentoonstelling met 
daarnaast een vignet dat 
de mogelijkheid biedt er 
een eigen afbeelding op te 
plaatsen (zie afbeelding 
elders in dit nummer). De 
vignetten verschillen qua 
formaat: op het ene blok 
is het vignet klein, op 
het andere dubbel-klein. 
Ontwerp zegel: MVTM. 
Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
24 bij 27.6mm, respec
tievelijk 48 bij 27.6 mil
limeter; perforatiemaat 
11V2 (14 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal, 
respectievelijk 28 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal); korte zijden 
vertegenwoordigen de 
cilinderomtrek. Perforatie 
loopt in linker- en rech
terrand geheel door, bo
ven en onder geheel niet. 
Op de drukcilinder zijn 
twee blokken geplaatst. 
Op de linkeronderrand: 
productbarcode. 

Europese integratie 
Emissiedatum: 17 novem
ber; blok met tien prior 
-zegels (tweemaal vijf) 
van 0.52 euro. Ontwerp: 
Nassiri Tadmifi en Lize-
Maria Verhaeghe met 
ondersteuning van J.L. 
(Jean Libert). 
Druk: Goebel-2 raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
40.2 bij 27.6millimeter; 
perforatiemaat 11V2 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt ci
linderomtrek. Scheerper-
foraat; tanding loopt in 
alle blokranden door. Op 
de drukcilinder werden 
zes blokken geplaatst. 
Op hnkeronderrand: 
productbarcode. 

Gemeenschappelijke 
uitgifte met Denemarken 
Emissiedatum: 17 novem
ber; blok met daarin één 
zegel van 0.46 en één van 
0.70 euro. Zegels tonen 
werken van kunste
naars uit CoBrA-groep 
(Copenhagen, Brussel, 
Amsterdam): Op de 0.44 
Alechinsky's Nouvelle peau 
('nieuwe huid') van Pierre 
Alechinsky (44 cent) en 

Uden titel ('zonder titel') 
van Asger Jörn (70 cent). 
Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
40.2 bij 27.6 millimeter; 
perforatiemaat ii'/z (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Perforatie 
loopt nergens door. 

Dansen 
Emissiedatum: 18 novem
ber; blok met vijf zegels 
van 0.60 euro. Afbeeldin
gen: diverse dansstijlen, 
zoals rock and roll, wals, 
tango, cha-cha-cha en 
samba. Ontwerp: Castor. 

Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
40.2 bij 27.6 millimeter; 
perforatiemaat ii ' / i (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Perfo
ratie loopt in linker- en 
rechterrand geheel door, 
boven en onder geheel 
niet. Op de drukcilinder 
werden vier blokken 
geplaatst. 

Kramikske 
Emissiedatum: 19 
november; blok met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
0.44 euro. Afbeelding: 

stripfiguur 'Kramikske' 
('Briochon'). Ontwerp: 
Jean Pol. 
Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
27.6 bij 40.26 millimeter; 
perforatiemaat ii ' / i (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Perforatie 
loopt alleen in zijranden 
door. Op de drukcilinder 
werden vier blokken. Ge
plaatst. Op rechteronder-
rand: productbarcode. 

This Belgium 
Emissiedatum: 20 
november; blok met tien 

Belgica 2006 
16-20 /11 / 2006 

_^ Li 



verschillende zegels van 
0.44 euro. Afbeeldingen: 
diverse aspecten van de 
Belgische eetcultuur: 
tomaat-garnaal; trappis
tenbier; jenever; witlof; 
Ardenner ham en worst; 
wafels; paling-in-het-
groen; chocolade; mos
selen met friet; geuze. 
Ontwerp: MVTM, met 
uitzondering van 'jenever' 
(ook Eric de Vree werkte 
hieraan mee) en 'choco
lade' (geen vermelding 
vanontwerper[?]). 
Druk: Goebel-2 raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
38.15 bij 48.75 millime
ter; perforatiemaat 11V2 
(22 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Scheer-
perforaat; tanding loopt 
niet in de blokranden 

door. Op de drukcilinder 
werden vier blokken ge
plaatst. Op linkeronder
rand: productbarcode. 

Kerstmis en Nieuwjaar 
Emissiedatum: 20 novem
ber; blok met tien zegels 
(vijfmaal twee) van 0.44 
euro. Afbeelding (doorlo
pend, vijf zegels): Christus 
met zingende en musicerende 
engelen van Hans Mem-
ling. Ontwerp: MVTM. 
Druk: Goebel-i raster
diepdruk 'aan de rol'-pers 
van de Zegelwerkplaats 
Mechelen. Zegelformaat 
27.6 bij 48 millimeter; 
perforatiemaat ii'/2 (16 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal); korte 
zijde vertegenwoordigt 
cilinderomtrek. Perfo
ratie loopt nergens in de 
blokranden door. Op de 
drukcilinder werden vier 
blokken geplaatst. 
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INFORMATIEBEPERKING 
IN PHIUNEWS 

In het vierde nummer 
van de jaargang 2006 van 
Philaneuis wordt op pagina 
47 vermeld dat bepaalde 
gegevens niet meer in 
elke tabel zullen worden 

vermeld. De voortaan weg 
te laten gegevens zullen 
steeds hetzelfde zijn, 
tenzij er sprake is van wij
zigingen. Het gaat om: 
- oplage: volgens de be
hoeften van de dienst; 
- gravure (vormcilinders): 
Group De Schutter; 

- druk: rasterdiepdruk; 
- tanding: 11V2; 
- druk: De Post/Zegel
drukkerij Mechelen. 
Wat dit besluit kan be
tekenen bleek al meteen 
bij de zegels van de 
Hanzesteden, waarover 
hieronder meer. 

DE HANZESTEDEN 
BRUGGE EN ANTWERPEN 

Op 25 september 2006 
verschenen twee blokken 
met 10 non-priorzegels 
(vijfmaal twee) van 0.70, 
respectievelijk 0.80 euro, 
gewijd aan de Hanzeste
den Brugge (70 cent) en 
Antwerpen (80 cent). 
In PiiilaneuJS (4/2006) 
zijn enkele gegevens van 
deze emissie niet meer 
vermeld, een gevolg van 
gewijzigd beleid (zie het 
stukje hierboven). Bij de 
beschrijving van deze 
emissie in het juli/augus
tusnummer lag het voor 
de hand uit te gaan van 
tradtionele rasterdiep
druk; de beschrijving in 
Phüanews ondersteunt 
deze veronderstelling. 
Maar op de dag van de 
uitgifte, 25 september jl., 
bleek hoe onjuist deze 
aanname was. Nu waren 
we enigszins gewaar
schuwd door het feit dat 

Philanews een afwijkend 
zegelformaat vermeldde: 
28 bij 38.4 millimeter (in 
plaats van de gebruike
lijke 27.6 bij 40.2 mm). 
De zegels zijn weliswaar 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen gedrukt, maar 
niet in de gebruikelijke 
rasterdiepdruk: in plaats 
daarvan - voor het eerst 
- in offset. De Zegelwerk
plaats gebruikte offset al 
een tijdje voor zegels van 
Luxemburg en nu dus ook 
voor België zelf 
Het gebruikte raster is erg 
grof: rastermaat 70 met 
rasterhoeken van 15 (ma
genta), 75 (cyaanblauw), 
o (geel) en 45 graden 
(zwart). 
De tanding is ii ' / i (deci
maal: 11.43:11.46) met 16 
tanden horizontaal en 22 
verticaal. De perforatie 
loopt in de zijranden ge
heel door; in de boven- en 
onderrand is er met i gat 
doorgeperforeerd. 
Op de onderrand rechts 

van het blok staan de pro
ductbarcodes: -1-35858 (70 
c.) en 4-36299 (80 c) ; in 
het midden van de onder
rand staan de paneelnum-
mers, in de vier process-
kleuren geel, magenta, 
cyaanblauw en zwart. 
Waarom wordt er nu 
offset gebruikt bij de 
Belgische zegels? Volgens 
de hoogste baas van de 
Directie Filatelie van De 
Post, Frank Daniels, was 
de expressiekracht van 
rasterdiepdruk bij sombe
re, donkere kleuren niet 
altijd even optimaal. Met 
offset zou een verbetering 
mogelijk zijn. Dat moge 
zo zijn, maar het blijft 
jammer dat nu ook België 
zich heeft geschaard 
bij het legioen van de 
posterijen die hun zegels 
in offset laten vervaardi
gen. We moeten ons er 
maar bij neerleggen dat 
financiële overwegingen 
kennelijk het zwaarst 
moeten wegen. 

NIEUWE BENAMINGEN VAN DE 
POSTKANTOREN IN BELGIË 

Het is inmiddels ruim 
een jaar geleden dat alle 
postkantoren in België 
geautomatiseerd werden. 
In die tijd werd niet alleen 
een groot aantal PostPun-
ten in gebruik genomen, 
maar begon ook een 
periode van kantoor
sluitingen. Ook werden 
in een aantal gevallen 
kantoornamen gewij
zigd in benamingen die 
lang geleden gehanteerd 
werden. Zo is 8480 Eerne-
gem de nieuwe naam van 
8480 Ichtegem 2. 
Met het doorvoeren van 
de nieuwe benamingen 
werd op 6 juni 2006 
- meteen na het Pinkster-

weekeinde - een begin 
gemaakt. Alle kantoren 
die een cijfer achter de 
plaatsnaam vermeld
den (zoals Oostende 3) 
werden voorzien van een 
andere naam (Oostende 
Centrum). 
De loketfrankeermachi
nes van Coflnitiue Solutions 
(de zogenoemde Barcode 
Blasters) werden ook van 
de nieuwe benamingen 
voorzien: de kantoor
naam wordt steeds twee
maal onder de waarde
aanduiding afgedrukt; dat 
gebeurt in de 'taalparen' 
Vlaams/Vlaams, Vlaams/ 
Frans of Frans/Frans; in 
enkele gevallen komt ook 

Duits/Duits voor! 
Enkele voorbeelden: 
Brussel lustitiepaleis/ 
Bruxelles Palais de Justice; 
Evere Olympiaden/Evere 
Olympiades; Vorst St-
Denijs/Forest St-Denis; 
Koekelberg Steengroeve/ 
Koekelber̂  Carrière; Moer-
beke-Geraardsbergen/ 
Moerbeke-Geraardsber̂ en; 
Eupen Oberstadt/Eupen 
Oberstadt; Kelmis/Kelmis. 
Ruimte voor accenten op 
de Franse benamingen is 
er niet (Koekelberg Carrière, 
Liè̂ es). Een enkele keer 
gaat het echter mis: Gilly 
Gazomètre/Gilly Gazomètre 
wordt Gilly Gazom?tre/ 
Gilly Gazom.nre! Het betreft 
een postkantoor bij het 
gelijknamige metrosta
tion in Charleroi (onder). 
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MANNEKEN PIS, 
HELD OF VERLOREN 
ZOON? 

Wie Brussel zegt, denkt 
meteen aan Manneken 
Pis. Maar wie het plas
sende ventje voor het 
eerst ziet, zal een beetje 
teleurgesteld zijn. Het 
beeldje is namelijk 
nogal klein. Als er niet 
altijd zoveel mensen 
bij zouden staan, 
zou het je niet eens 
opvallen. Toch is Man
neken Pis al heel lang 
het symbool van de 
Belgische hoofdstad. 
Al in 1619 werd het 
beeldje besteld door de 
toenmalige burgemees
ter. Niemand weet 
precies wie het beeldje 
voorstelt. Er doen 
verschillende verhalen 
de ronde. Volgens een 
van die verhalen was 
het kind de redder van 
de stad. Tijdens een 
oorlog zou hij met zijn 
plasstraal een bran
dende lont gedoofd 
hebben. Daarmee voor
kwam hij dat de stad 
m vlammen opging, 
In een ander verhaal 
is Manneken Pis het 
kind van een rijke man. 
Deze had zijn zoon 
tijdens een feest uit het 
oog verloren en vond 
hem pas na vijf bange 
dagen terug op de plek 
waar het beeld nu staat. 

ZOT VAN FILATELIE? 
Ben jij ook "Zot van Fi
latelie"? Dan mag je het 
grote wereldkampioen
schap van de jeugdfilate-
lie Belgica 2006 niet mis
sen. Van i6 tot en met 
20 november is Brussel 
de postzegelhoofdstad 
van de wereld. In hal 11 
en 12 van het "Heysel" 
complex bij het Atomium 
laten verzamelaars uit de 
hele wereld de mooiste 

tallen postadministraties 
komen ook naar Brussel, 
zodat je de nieuwste 
postzegels kunt kopen 
voor postkantoorprijzen. 
Natuurlijk zijn er ook 
heel veel leuke activitei
ten voor de jeugd, zodat 
je je geen moment zult 
vervelen (zie ook: www. 
belgica2006.com) . Op 
naar Brussel dus! 

HET MOOIE HART VAN BRUSSEL 

Een van de mooiste 
pleinen van Europa 
vind je in het hart 
van Brussel: de 
Grote Markt. Er staan 
verschillende oude 
gebouwen uit de 17e 
eeuw. Maar het meest 
opvallend is het stad
huis met zijn toren. 
Met de bouw van het 

stadhuis werd al be
gonnen in 1401. Het 
plein is meestal een 
en al levendigheid, 
want de toeristen 
weten het te vinden. 
Op een oud telegram 
zien we de Grote 
Markt op een dag dat 
de bloemenstalletjes 
het plein nog mooier 
maken dan het al is. 

FEEST VAN DE POSTZEGEL 
In 2005 organiseerde 
de Belgische post een 
wedstrijd. Gevraagd 
werd om een postzegel 

in. Myriam Lanckmans 
en jacky Legge wisten 
volgens de jury het beste 
het "schrijfplezier" uit 

Aflii^hiEMÜwigirfE 

te ontwerpen voor een 
"Feest van de postzegel"-
zegel. Meer dan 600 
mensen reageerden en 
stuurden een ontwerp 

te beelden. Het ontwerp 
is inmiddels gebruikt 
voor een postzegel. Het 
resultaat laten we je hier 
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BRUSSEL STRIPSTAD 
Belgische striptekenaars 
hebben de wereld ver
overd. Denk maar eens 
aan Hergé, de bedenker 
van Kuifje, en Willy Van-
dersteen, de bedenker 
van Suske en Wiske. En 
dat zijn nog maar twee 
voorbeelden. Het is dan 
ook niet zo vreemd dat 
Belgiè sinds 1989 een 
echt stripmuseum heeft. 
Het staat in Brussel (zie 
ook: Viww.stripmuseum. 
be). Als je een keer m 
die stad bent, moet je 
er beslist heengaan. Op 

een leuke manier reis je 
door de geschiedenis van 
het stripverhaal, je vindt 
er niet alleen originele 
tekeningen van je favo
riete strips, maar ook de 
nagemaakte raket uit een 
van de Kuifje verhalen. 
Aan het eind van je be
zoek, ga je natuurlijk ook 
nog even kijken in het 
winkeltje om je stripboe
kencollectie uit te brei
den. Misschien hebben 
ze het album "Postzegels 
verzamelen met Suske 
en Wiske" nog. 

F GEZELLIGE DIERENBOEL 

Hou jij ook zo 
van dieren? Dan 
zal dit postze
gelboekje van de 
Belgische post 
je zeker beval- —zi... 
len. Er zitten tien m » . 
zegels in van • 
dieren die je veel 
tegenkomt op de ' iß 
j(kinder)boerderij. ^ - -
.Over de boerderij ^ a | 

kun je een aardi-
e verzameling 
naken. Er is veel 
ver te vertellen 

en er zijn heel 
zeel postzegels en 
andere filatelisti-
sche elementen 
,over dit thema, 
'raat er maar 
(ens over met je 
eugdleider. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de abonne. 

wijzigingen, veranderingen in abonneme. , ^.. 

ledenadministratie van De Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provinciale w/eg Noord 128,4286 EE Almkerk, 

telefoon: 0183 - 40 39 52 
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Voor wie nog geen idee heeft voor een 
albumblad, ga ik het deze maand hebben over 
watervogels. '«■•■■■■■«■■r^^^^^^pv^^^^v 

Jullie houden zo van 
vogels op zegels. Dus 
hier heb je ze dan: de 
watervogels. 
Een prachtige mogelijkheid om te verzamelen, 
want bijna ieder land geeft watervogels uit 

De ganzen 

Achter ons huis le

ven ganzen. Ze zijn 
ontzettend leuk. Om 
te beginnen maken 
ze de hele dag ge

luid, gakgak. 

Helaas doen ze 
dat óók 's nachts. 
Daarom kan ik ze 
af en toe niet meer 
horen! 

De pinguïn 

vogels. Ze komen 
alleen voor op het 
zuidelijk halfrond 
van de aarde. Hun 
vijanden zijn de 
reuzenstormvogei, 
zeeluipaarden, wal

vissen en robben. 
Ze worden ongeveer 
15 jaar oud. Ik heb 
een keer pinguïns in 
ZuidAfrika gezien. 
Ze zaten nooit stil. 
De hele tijd wiebel

den ze van de ene 
plek naar de vol

gende. Even babbe

len met de buren en 
hup daar gingen ze 
weer! 

De Pelikaan 

, FOSTES 

Pinguïns horen tot 
de nietvliegende 

Ik voer eens een keer 
in een bootje op 
zee. Heel in de verte 
zagen we een groep 
pelikanen dichterbij 
komen. Wat zijn die 
groot! Ze kunnen 

wel i.8o lang wor

den (dat ben ik ook). 
En hun vleugels zijn 
3 meter breed. Echte 
joekels, deze boys. 
Ze hebben een 
keelzak onder hun 
snavel. Daarmee 
scheppen ze vis uit 
het water. 
Ze kunnen wel 35 
jaar oud worden. 

Zwaan kleefaan 

Dat is de titel van 
een sprookje. Ieder

een die een veer van 
de gouden zwaan 
wilde hebben bleef 
er aan kleven. Zwa

nen zijn prachtige 
dieren. Maar pas op! 
Als ze jongen heb

ben moet je niet te 
dichtbij komen. Een 
klap van zo'n vleugel 
komt enorm hard 
aan. 

De eidereend 

JE5KR 

Deze zegel vind ik 
mooi omdat hij zo 

mooi gemaakt is. 
Net zoals die pingu

ïns, prachtige kunst

werkjes. Dat is ook 
iets waar je op letten 
moet, vind ik. De ei

dereend lijkt op een 
gans. Hij hoort bij 
de zogenaamde duik

eenden. Hij komt 
voor aan de kust. 
Hij eet schelpdieren, 
slakken, kreeften en 
zeesterren. 

De kraanvogel 

Dit is de lelkraanvo

gel uit ZuidAfrika. 
Hij heeft zijn naam 
te danken aan een 
stukje huid onder 
zijn snavel, een lel. 
Hij eet insecten, 
kikkers, zaden en 
wortels. Zie je die 
hoge poten? Echt 
een watervogel. 

De roze flamingo's 

NEOERUNDSE «NTIllEN 

Dit vogeltje is 1.30 
meter lang en 
weegt...2 kilo! Dat 
is interessant! Als je 
naar flamingo's kijkt 
dan vallen vooral 
hun lange poten op. 

Ze lopen door laag 
water met hun kop 
op de grond. Met 
hun snavel zeven 
ze dan hun eten uit 
het water. Ze eten 
voornamelijk kleine 
plantjes en water

diertjes. 

Exotische vogels 

Natuurlijk ben ik 
gaan zoeken of ik 
wat kon vinden over 
deze prachtige zee

vogel met z'n lange 
staart. Maar nee, he

laas. Dat is nou het 
leuke van postzegels 
verzamelen: je ziet 
een hele mooie 
afbeelding van iets. 
Je wil er meer van 
weten. Je gaat op 
zoek en aldoende 
leer je enorm veel 
over je onderwerp. 
Ik blijf nog wel een 
tijdje doorzoeken 
naar deze vogel. 
Doen jullie mee? 

Op onderzoek uit. 
Verzamelen is meer 
dan alleen een sta

pel zegels in een rij
tje zetten. Daar zijn 
we het over eens. 
je kijkt, onderzoekt, 
studeert en dan 
schrijf je alles op wat 
je geleerd hebt. En 
nu aan de gang! Veel 
succes! 
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POST OP ZONDAG? 
Nog steeds zegt de post dat wie vandaag zijn briefpost, mag ver
wachten dat hij morgen wordt bezorgd. Dat dit niet altijd het geval 
is, weten we maar al te goed. Al was het alleen maar omdat een 
brief die we op zaterdag posten zeker pas maandag in de bus valt. 

ge achtergrond en waren 
niet zozeer bedoeld om 
het werk van de post
bezorger te verlichten. 
Veel mensen vonden het 
namelijk ongepast dat er 
op zondag gewerkt werd. 
Met de nieuwe arbeids
wet van ig ig werd de 
48-urige werkweek 

op zondag als 's-zon-
dags ter plaatse een 

WERKEN OP ZONDAG 
Vooruitgang betekent 
niet altijd dat dingen be
ter worden. Tot het eind 

1893 de postzegels 
te voorzien van een 
aanhangsel, een "bande-
rette". Dit kon door de 
verzender verwijderd 

van de 19e eeuw was het 
heel normaal dat, als de 
ontvanger niet te ver weg 
woonde, de post nog 
gewoon dezelfde dag op 
de mat viel. Ook kon je 
erop rekenen dat je op 
zondag gewoon je post 
kon ontvangen. Het ging 
overigens niet helemaal 
zonder problemen. In 
België kwamen er bezwa
ren van postbestellers 
tegen bezorgen van post 
op zondag. Ze konden 
hun brieven niet altijd 
kwijt, niet iedereen had 
namelijk een brievenbus. 
De mensen voor wie de 
post bestemd was, zaten 
in de kerk of genoten 
van de zondagsrust en 
wilden geen post ontvan
gen. Bedrijven en winkels 
waren gesloten. Ook 
waren er veel bestellers 
die zelf bezwaren hadden 
tegen het werken op 
zondag. 

AANHANGSEL 
De Belgische post loste 
dit probleem op door 
met ingang van 1 juni 

worden als hij wilde dat 
de post beslist op zon
dag werd bezorgd. Op 
het aanhangsels stond 
namelijk "Ne pas livrer Ie 

dimanche/Niet bestel
len op zondag". Ook op 
briefkaarten werd deze 
tekst aangebracht. Maar 
omdat ie die met zomaar 
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van de kaart kon afscheu
ren, moest je de tekst 
doorkrassen als je wilde 
dat de kaart op zondag 
werd bezorgd. Om de 
verzender op deze mo
gelijkheid te wijzen werd 
onderaan de kaart de 
tekst: "Cette inscription 
peut être biffée/Dat op
schrift mag doorgehaald 
worden". In oktober 1914 
is de zondagsbestelling 
in België afgeschaft. 
Daarmee verdwenen ook 
de aanhangsels. 

VERSCHILLENDE 
MODELLEN 

ingevoerd. Het gevolg 
was dat in 1920 de PTT 
officieel stopte met de 
zondagsbestelling. Toch 
bleef de mogelijkheid 
bestaan om op zondag 
postte laten bezorgen, 
je moest dat wel speciaal 
aangeven. Daarvoor 
waren nieuwe vignetten 
beschikbaar met de tekst: 
"Bestellen op zondag". 
Ze konden gebruikt 
worden vanaf zondag 20 
juli 1919. Ze werden weer 
in vellen van 50 gedrukt 
en net als in het begin 
waren deze vignetten 
niet gratis. Ze kostten i 
cent per 10 stuks. 

AFGESCHAFT 

WCrfïe aseo|ÄKia psat««, l*äiv. — Dsi cpÊCluift &flf di»r«rhacti «W*». 

In Nederland pakte men 
het probleem van de 
zondagsbestelling op een 
andere manier aan. Vanaf 
12 januari 1912 kon je 
velletjes van 50 geperfo
reerde vignetten kopen 
op het postkantoor voor 
een cent per velletje. 
Later werden de velletjes 
gratis. Op die vignetten 
stond: "Niet bestellen op 
zondag". Het was de be
doeling dat je zo'n vignet 
naast de postzegel plakte 
als je niet wilde dat de 
brief op zondag werd 
bezorgd. De vignetten 
hadden een godsdiensti-

jfmnmiTi 
BE

STELLEN 
OP 

ZONDAG 

In december 1925 werd 
aan de kantoren een 
nieuw model gezonden 

bestelling is". Op veel 
plaatsen bestond de 
zondagsbestelling niet 
meer. Dat was onder 
andere het gevolg van 
de arbeidswet van 1919. 
Eind april 1926 waren 
volgens PTT Dienstorder 
245 alleen nog maar 
zondagsbestellingen 
mogelijk in Amsterdam, 
Den Haag, Gorinchem, 
Groningen, Rotterdam, 
Scheveningen, Schiedam 
en Utrecht. Gorinchem 
en Schiedam vielen af 
op I4jul i 1926. In de 
zomer van 1935 kwam 
er een nieuw vignet. 
De plaatsen waar nog 
een zondagsbestelling 
mogelijk was, werden 
met name genoemd. Op 
6 november 1938 werd 
de zondagsbestelling in 
Groningen opgeheven en 
op 21 april 1940 werd hij 
in de overgebleven ste
den afgeschaft. Wie nog 
vignetten over had kon 
die tot 1 oktober 1940 
inwisselen op het post
kantoor. Je kreeg voor l o 
vignetten 1 cent. 

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

Juüie^aoAtv todhook MMT Brussel? Zo'«/ kans onv 

zoi/eei mooie, uerTMueluißen bij elkaar fe- zietv kriJa 

/e- niet aautvmeer. Laat ons eetu wetetv watje' utuv 

ketWereldkoMfMeKschap-BELQICAZOOeuonA We, 

zijn, bmieuwd, nAorjiAÜie, enmrinae*u 

B&n,fihteUstiscJi£,aroet UOH, Jeffrey Croeneveld 

DROEVIG NIEUWS 
Afgelopen zomer is Joop 
de Lange overleden. 

Hij w/as eind jaren tach
tig, begin jaren negentig 
voorzitter van JFN. joop 
de Lange was al een tijdje 
ziek, maar bij het 50-jarig 
bestaan van JFN in 2004 
was hij nog eregast. 
Joop de Lange heeft zich 
met hart en ziel ingezet 
voor de jeugdfilatelle. 
Een van de leuke dingen 
vond hij het uitreiken van 
onderscheidingen aan 
jeugdleiders die zich voor 
de jeugdfilatelie hadden 
ingezet. Op de foto zie je 
zo'n uitreiking tijdens de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
in Borculo. De Posthoorn 
had zijn bijzondere aan
dacht. Hij vond een eigen 
postzegelblad voor de 
jeugd heel belangrijk. Hij 
was heel nauw betrokken 
bij De Posthoorn en we 
hebben veel aan hem te 
danken. Moge joop de 
Lange rusten in vrede. 

MAAK JE EIGEN ALBUM-
BLADEN 
Van 24 tot en met 26 

november organiseert 
de HCC in de Jaarbeurs 
te Utrecht een grote 
computerbeurs. Tijdens 
de Dag van de Jeugdfi
latelie heb je misschien 
wel eens de stand van 
de HCC bezocht. Er 
zijn inmiddels nieuwe 
versies van de postze
gelprogramma's. Op 
de beurs laten ze zien 
hoe makkelijk het is om 
albumbladen te maken 
met Albumtek. Bij het 
tekenen van albumbla
den met dit programma 
kun je de indeling van de 
bladen naar eigen inzicht 
opzetten, zowel voor 
landenverzamelingen als 
thematische verzame
lingen. Het is mogelijk 
om naast postzegelka-
ders ook teksten toe te 
voegen, je kunt zelfde 
bladen met een inktjet-
of laserprinter uitprin
ten. Het programma 
Albumtek is in de stand 
te koop. De groep houdt 
niet alleen demonstraties 
op de beurs, maar is 
ook op andere plaatsen 
in het land aanwezig 
(zie hiervoor de website 
http://postzegel.hcc.nl 
voor de agenda). 
Naast Albumtek heeft 
de gebruikersgroep ook 
programma's om je post
zegelverzameling met 
behulp van catalogusbe-
standen bij te houden. 
Verder kun je mancolijs-
ten maken en eventueel 

de afbeeldingen van de 
zegels aan deze pro
gramma's toevoegen. 
De HCC Computerbeurs 
is alle drie de dagen 
geopend van lo.oo tot 
17.00 uur. Laat dit artikel 
zien in de PZgg-stand, 
dan krijg je Albumtek 
voor maar 5 euro! 

WIST JE DAT... 
de luchtvaart met 

motorvliegtuigen nog 
geen loo jaar bestaat 

in Nederland? In 1903 
maakten de gebroeders 
Wright in Amerika hun 
eerste vluchten. Een leer
ling van deze mannen, 
de Franse Graaf Char
les de Lambert, kwam 
op 27 juni 1909 een 
demonstratie geven in 
Etten-Leur met hetzelfde 
vliegtuig als de gebroe
ders Wright. Hij maakte 
een vlucht van maar 4 
minuten. En daarmee 
was de vliegheide ter 
plaatse het eerste echte 
vliegveld in Nederland. 
Kort daarna volgden Ede, 
Soesterberg en Gilze-
Rijen. Pas in 1919 werd 
begonnen met vliegen 
vanaf Schiphol. (TO) 

FILATELISTISCHE 
SPEURNEUS 
Niet zo lang geleden 
stond er op de site van 
Stamp Kids een post
zegel met de volgende 
vraag: 
"Begrijp jij het? Dit vind 
ik nou een uitdaging. 
Hier kan ik geen touw 
aan vastknopen. Het 
kaartje ziet er goed uit. 
Het schrift lijkt op het 

schrift uit Thailand. Doe 
mij een plezier en ga dit 
eens voor mij uitzoe
ken?" 
Voor Geerten Boonzaaij-
er (12) uit Bennekom was 
dit een welkome puzzel. 
"Ik ben begonnen met 
watje op dezegel ziet: 
dat maantje en die ster. 
Dat was niet moeilijk: de 
vlag van Turkije. Maar 
dat gebied was lastiger", 
vertelt hij. Internet is 
een grote steun, maar 
je moet wel weten waar 
je naar zoekt. "Ik heb 
de kaart van Turkije 
aangeklikt. Daarna ben 
ik alle gebieden langs 
de kust nagegaan. Zo 
kwam ik vanzelf op 
Gallipoli". En dat was 
het goede antwoord! 
De jeugdleider van de 
StampKidsclub heeft er 
op de site een webpagina 
aan toegevoegd. Zo kan 
iedereen lezen wat een 
enorm slagveld Gallipoli 
geweest is in 1915. 
Wat verzamelt Ceerten 
zelf? "Ik verzamel vooral 
Nederland", vertelt hij. 
"Maar ik koop liever niet. 
Mijn moeder vraagt aan 
iedereen om zegels voor 
mijn verzameling." Koop 
je zelfde jaarlijkse uit
gifte in één keer? "Daar 
vind ik nou helemaal 
niets aan,"zegt Geerten 
zeer beslist. "Dat is geen 
verzamelen meer, dat 
is kopen en bewaren." 
En wat vind je van de 
hoeveelheid postzegels 
die er jaarlijks worden 
uitgegeven? "Dat vind ik 
een probleem. Want er 
wordt zoveel op de markt 

gebracht, dat het eigen
lijk voor kinderen niet bij 
te houden is." Geerten 
heeft intussen wel de 
smaak te pakken van het 
ontcijferen van moeilijke 
zegels. "Wanneer zet 
je er nog een keer zo'n 
lastige zegel in?"vraagt 
hij. We doen ons best! 
(WtNB) 

f
HERKANSING 
ZOMERPUZZEL 
Door een fout kon 
de zomerpuzzel niet 
goed opgelost wor

den. Het stukje Wist je dat 
was namelijk met geplaatst. Om 
tedereen toch de kans te geven 
op een verrassingspakket van 
postzegeldrukker Joh Enschedé 
en Zn, mag )e de oplossing van 
de puzzel (zie De Posthoorn 7) 
nog tot 15 december opsturen. 
Het antwoord op vraag 7 vind 
je nu op deze pagina. Zoek de 
puzzel nog eens op en stuur de 
gevonden antwoorden naar de 
redactie van De Posthoorn, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Omdat het een speciale puzzel 
IS, ding je alleen mee naar de 
prijs als je frankeert met euro ge-
legenheidspostzegels. Iedereen 
mag meedoen! 

ANTWOORDEN 
PUZZEL MEI 
2006 
1. Kim Klijsters, 

JonSs'Salk, 3.1906, 4. rood, 
5. duif, 
6. Neutraal (Gebied) Moresnet, 
7. Nederland en België. 
Na loting gaan er prijsjes naar. 
Ruben Daniëlse, Julien Estourgie 
en Marlous Kieboom. 
Hartelijk gefeliciteerd! 741 

Meer dan 750 jongens en meisjes gingen je voor! De postzegelclub van JFN op internet: 
de StampKids Club. Surf naar www.stampkids.org 

http://postzegel.hcc.nl
http://www.stampkids.org


De Belgische hoofdstad Brussel verwelkomt deze maar)d vele tienduizenden Belgica-gangers Vi/jaar geleden, op Belgica 2007, was het voor de bezoekers ook al onmogelijk zich te vervelen 

BELGICA '06 : ZO DICHTBIJ 
EN TOCH ZO ANDERS 

'Wereldkampioenschap Filatelie' wordt sportief uitgevochten 
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'Zo dichtbij en toch zo anders': 
dat zou een heel goed argument 
kunnen zijn voor die Nederland
se en Belgische verzamelaars die 
een bezoek willen brengen aan 
Belgica '06 in Brussel. 
Hoe dichtbij de Belgische hoofd
stad Brussel is kan iedereen wel 
voor zichzelf bepalen en wat dat 
'anders zijn' betreft: daarover 
zullen we op de komende pagi
na's zo goed mogelijk benchten. 
Verfrissend is het in ieder geval 
dat de organisatoren geen al te 
overspannen verwachtingen ten 
aanzien van het bezoekersaantal 
hebben: kwamen erop Belgica 
20on zo'n honderdduizend 
belangstellenden af, ditmaal 
wordt rekening gehouden met 
80.000 bezoekers - ook nog 
altijd een heel indrukwekkende 
doelstelling. Nu we het toch over 
de organisatie hebben: Pro-Post, 
de vereniging ter bevordering 
van de filatelie in België, is een 
belangrijke (en trotse) aanjager 
van wat wel als het 'Wereldkam
pioenschap voor jeugdfilatelie' 
wordt omschreven. Waaraan 
we meteen toevoegen dat er 

Hebt u dat ook? Nog maar net de Belgische grens over en 

meteen al dat overweldigende 'buitenland-gevoel'? Dan 

moet u beslist een bezoek brengen aan Belgica '06, want 

deze internationale tentoonstelling belooft anders te wor

den. Veel jeugd, veel rondactiviteiten, veel postzegels en 

veel collega-filatelisten. En nog dichtbij ook. Nee, u zult 

van goeden huize moeten komen om een excuus te vinden 

om niet naar Brussel te gaan... 

ook voor volwassen van alles 
te beleven is in de twee hallen 
van het Heizelcomplex die voor 
Belgica '06 zijn afgehuurd. Die 
hallen liggen ditmaal wat verder 
verwijderd van het metrostation 
Heizel - de tentoonstelling wordt 
ondergebracht in de paleizen 11 
en 12 - maar voor zo'n filatelis-
tisch festijn zullen velen wel een 
wandelingetje over hebben. 
Belgica '06 wordt gehouden 
van donderdag 15 tot en met 
maandag 20 november Tegelijk 
met deze internationale expositie 

wordt ook het Belgische natio
nale kampioenschap, Bruphila/ 

Junex2oo6, gehouden. 
De deuren van de tentoonstel
ling gaan op alle dagen om ^o 
uur 's morgens open en om vijf 
uur 's middags weer dicht, met 
één uitzondering: op de laatste 
dag, maandag 20 november, 
sluiten de deuren om drie uur 's 
middags. De toegang is gratis! 

Hoe zit dat eigenlijk, met dat 
'wereldkampioenschap'? De 
Belgische organisatoren zeggen 

daar het volgende over: 'Wie 
zich verdiept in de wereld van 
het postzegels verzamelen kan 
deelnemen aan regionale en 
nationale kampioenschappen 
(zeg maar de voorronden) en, 
als de resultaten het toelaten, 
zelfs aan het Wereldkampioen
schap Filatelie. Op de lange weg 
naar het Wereldkampioenschap 
ontdekt elke filatelist dat postze
gels verzamelen een bijzonder 
boeiende, educatieve en zelfs 
spannende bezigheid is.' Een 
internationale tentoonstelling als 



De tentoonstellingslocatie in vogelvluchtperspectief- met dank aan Google Earth, de hallen n en 12 fungeren straks als de 'ßhtelistische navel' van Belgie 

wereldkampioenschap: creatief 
zijn ze wel, in België. 
Op verzoek van de Koninklijke 
ij:indsi)ond der Belgisclie Postze
gelkringen (KLBPj gaf de Federa
tion Internationale de Philatelie 
(FIP) een aantal jaren geleden 
toestemming om in het jaar 
2006 in België het wereldkampi
oenschap voor jeugdfilatelie te 
organiseren. Daarmee kreeg Pro 
Post, een samenwerkingsorgaan 
dat te vergelijken valt met de 

verzamelaars komen in Brussel 
dus aan hun trekken. 

Wat mogen we van 16 tot en 
met 20 november aanstaande 
verwachten? In ieder geval dat 
tijdens detentoonsteflingsdagen 
honderden vooral jonge filate
listen uit de gehele wereld de 
hallen n en 12 zullen bevolken. 
Er zullen deelnemers zijn uit 
meer dan zestig landen, die hun 
collecties zullen onderbrengen in 

Nederlandse Stichting Filatelie) 
een zware verantwoordelijkheid 
op zijn schouders. In Pro Post 
werken de KLBP, De Post en de 
Belgische Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren (BBKPH) 
nauw samen. Die verantwoorde
lijkheid bestaat niet alleen uit het 
organiseren van het wereldkam
pioenschap jeugdfilatelie, want 
er wordt in Brussel ook gestre
den om belangrijke pnjzen in de 
klassen Thematische Filatelie, 
Open Klasse en Eenkaderver-
zamelingen; ook de volwassen 

de ongeveer tweeduizend kaders 
die in de Heizelpaleizen opge
steld zullen staan. Dankzij het 
samengaan met Bruphila 2006 
en Junex 2006 valt het aantal ka
ders zelfs nog hoger uit, want die 
twee evenementen zorgen voor 
nog eens achthonderd Kaders. 
Wie niet alleen naar postze
gels wil kijken, maar ze ook in 
de wacht wil slepen heeft aan 
Belgica 'Q6 een prima tentoon
stelling, want de postadministra-
ties van 62 verschillende landen 
zullen er hun tenten opslaan. In 

het onwaarschijnlijke geval dat 
daar niets te vinden is, kan de 
blik worden gericht op de ca. 85 
postzegelhandelaren die met 
een stand op Belgica '06 present 
zullen zijn. 

Welke argumenten zouden we 
kunnen aanvoeren om u ervan 
te overtuigen dat een bezoek 
aan Brussel de moeite waard is? 
Laten we er vijf noemen. 

In de eerste plaats kunnen we 
constateren dat internationale 
filatelistische evenementen van 
het formaat van Belgica '06 niet 
elk jaar in België worden georga
niseerd; de vorige edities vonden 
in 1972,1982,1990 en 2001 
plaats. Het waren ware publieks
trekkers en Belgica '06 belooft 
ook zo'n 'verzamelaarsmagneet' 
te worden. 

Een tweede argument: wie de 
tentoonstelling bezoekt, verkeert 
in goed gezelschap. Een groot 
deel van de 'serieuze' verza
melaars - De Post heeft alleen 
al een database van 220.000 
filatelisten, van wie er 20.000 bij 
de KLBP zijn aangesloten - zal er 
kunnen worden aangetroffen. 

Het feit dat er tijdens Belgica 
'06 een aantal nieuwe post
zegelemissies in voorverkoop 
verkrijgbaar zal zijn, is zeker 
ook een argument dat telt. Elke 
tentoonsteïlingsdag verschij
nen er nieuwe zegels en om de 
ongetwijfeld grote toeloop op 
deze aanwinsten aan te kunnen 
heeft De Post acht loketten op 

zijn stand geprojecteerd. Elke 
uitgifte gaat gepaard met een 
officiële plechtigheid en met 
feestelijke randactiviteiten. Zo 
kunt u wellicht een biljartje leg
gen met Raymond Ceulemans, 
de nieuwste postzegelcreatie van 
Pierre Alechinsky laten signeren 
door de meester zelf of samen 
met Steve Stevaert en Bert 
Anciaux mee genieten van de 
kookkunsten van Jan Buytaert. 
Het is maar een kleine greep uit 
het ruime aanbod. 

Argument vier: er is in Brus-
sefmeerte beleven dan alleen 
maar filatelie. Elke dag wordt 
er iets leuks of iets interessants 
georganiseerd en er zijn verder 
stands ingericht van - wat De 
Post noemt - 'bevriende organi
saties'. Voorbeelden? Het Rode 
Kruis is er, Technopolis en Ebay 
zijn er en - bereid u voor op een 
speels intermezzo - ook Lego 
en de Lego-gebruikersgroep 
BELÜG zullen u begroeten. 
Het Deens Cultuurinstituut 
Benelux is present en verder de 
NMBS-holdingen het Belgisch 
Centrum voorTiet Beeldverhaal. 
Enkele uitgeverijen bemannen 
een stand, waaronder Lannoo & 
Van Halewyck). Elke dag zijn er 
doorlopend workshops postze
gels verzamelen, calligraferen, 
bloemschikken, aquarelleren, 
striptekenen en kantklossen! 
Tot slot argument vijf Belgica '06 
belooft een frisse, jeugdige en 
vrolijke expositie te worden. Wie 
wat drukte niet kan verdragen 
kan misschien beter een andere 
bestemming zoeken, maar wie 
jong is of zich jong voelt, zal zich 
op de tentoonstelling thuisvoe-
len. Meer dan zestog scholen 
vaardigen één of meer klassen af 
naar Belgica '06; in totaal komen 
er zo'n drieduizend leerlingen 
naar de Heizel. Vrijwel al deze 
kinderen maken op Belgica '06 
voor het eerst kennis met de we
reld van de filatelie en om voor 
te zorgen dat die kennismaking 
zo goed mogelijk verloopt zal het 
jonge volkje worden rondgeleid 
door deskundige filatelisten 
annex gidsen. Stampilou, de 
jeugdfiTateliedub van Stamps 
and Philately van De Post, krijgt 
zijn eigen hoekje. Alle vijfduizend 
huidige leden en alle tienduizend 
oud-leden worden persoon- ^ 

lijk uitgenodigd. De MarckSi. = 
De Wulf de auteurs van de "̂  
stripreeks De onvrijwillige avon- ^ 
turen van Stam al Pilou, signeren " 
elke dag hun albums. Uiteraard ï 
is ook het jongste album (met de S 
toepasselijke titel De Belgica Gek) = 
verkrijgbaar. ^ 

Allemaal naar Belgica '06 dus, 5 
want het wordt de moeite waard. "" 
En omdat Filatelie niet zo actueel mt * 
kan zijn als het wereldwijde web / « i J 
verwijzen we voor de jongste ge
gevens graag naar de site van de 
tentoonstelling. U vindt die op 
het adres www.helgica20o6.be\ 

http://www.helgica20o6.be/
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ZO VINDT U DE WEG 
OP BELGICA '06 

Op de plattegrond die u op deze 
pagina's aantreft, is de globale 
indeling van de twee hallen (n 
en 12 van het Heizel-complex) 
aangegeven. De betekenis van 
de gebruikte kleuren vindt u 
apart verklaard. 

De organisatie van Belgica 'o6 
had op het moment dat deze 
editie van Filatelie naar de druk
ker ging, al een groot aantal toe
zeggingen binnen van postadmi-
nistraties, postzegelhandelaren, 
veilingen en andere belangstel
lenden die met een stand op 
de tentoonstelling vertegen
woordigd. We geven u een korte 
samenvatting. Bij de vermelding 
van die postadministraties die 
door een agent op Belgica 'o6 
worden vertegenwoordigd, wordt 
de naam van die vertegenwoor
diger tussen haakjes vermeld. 
Bij het overzicht van handelaren 
is een indeling naar het land van 
herkomst gemaakt (landsnamen 
in cursieve letters). 

Postadministraties 

Aland 
Alderney (Filagent) 
Armenië 
Australië (Nordfrim) 
Azerbeidzjan (Mittelstrass) 
Azoren (Filagent) 
Bosnië en Herzegovina 
China Volksrepubliek 
Cyprus 
Denemarken 
Duitsland (Georg Roll) 
Estland 
Faeröer 
Finland 
Georgië (Mittelstrass) 
Gibraltar (Filagent) 
Groenland 
Guernsey (Filagent) 
Hongarije 
Ierland (Nordfrim) 
IJsland 
Italië 
Jersey (Filagent) 
Kirgizstan (Ex USSR) 
Korea Noord (Korea Stamp Co.) 
Korea Zuid 
Letland 
Litouwen 
Luxemburg 
Madeira (Filagent) 
Man (Filagent) 
Marokko 
Monaco (Filagent) 
Mongolië 
Namibië 
Nederland 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal (Filagent) 
Roemenië 
San Marino 
Servië en Montenegro 
Singapore (Nordfrim) 
Slovenië 
Spanje 

HANDELAREN 

ACTIVITEITEN 

SPONSORING 

STAND'DE POST' 

PODIUMAANBOD 

INWENDIGE MENS 

ä 

Tadzjikistan (Ex USSR) 
Thailand (Eurseree Collecting) 
Tsjechië 
Tunesië (Mahgreb Stamps) 
Turkije 
Vaticaanstad 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Naties 
Verenigde Staten (Nordfrim) 
Vietnam (Vietnam Stamps) 
Wit-Rusland 
Zuid-Afrika 
Zweden 
Zwitserland 

Handelarenstands: 

Argentinië 
Argentina Stamps 
Simona Filatelia 

na 
DD 

DH BD na nn nn 
DD DD DU DD DD 
DD DD DD nD on 
DD DD DD DD DD 

1—i~n. 

ID 
DD 

_ DD DD DD D 
ÜD DD DD DD D U 

DU DD DU DD DD 
DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD 
DD DD DD DD DD 

Bangiadesh 
Heart's Stamp Center 

België 
Abelshausen 
Bay art 
Campo Rodan S.A. 
Centre Philatelie 
Coetsier 
Danneels, Frans 
David Delhaye Sprl 
DeClercq, J. 
Delcampe, Sébastien 
Dezittere (DZT) 
F. Bänke Philatelists 
Filatis De Beul 
Hennekinne, Yves 
Mannesbere 
Passion Philatélique 
Philastamp 
Postzegels Gilis 

Prinz-De Beul 
T. Larsson Atlas Haftes 
Van Den Wijngaert 
Van Ceebergen 
Van Rossem, Dirk 
Vanduffel Luk BVBA 
Vigfila 
Yoro Stamps 

Q^ina 
Classic Philately Co 

Duitsland 
Aix Phila Shop 
Arbeiter Philatelie 
Christoph Gaertner 
Gerhard Striegl 
Cijnter Noerber 
Klaus Jacques 
Kniffka & Boetcher 
Köhler 



Leuchtturm Albenverlag 
Roidl 
Wichmann Philatelie 

Finland 
Annen Soppi 

Frankrijk 
ABT Philatelie 
Dailay 
Muss Philatelie 
Marigny Philatelie 
Phila Luc 
Philatelie 68 
Vincennes Philatelie 

Italië 
Paolo Cazzera Del Re 

SEPAItaly 
Ungaro 

Nederland 
Van der Bijl 
Edel Collecties 
Erik Van Blerk 
Filatelie Breebaert 
Ceertzen Philatelie 
Hoes Postzegelveilingen 
Terw/ostamps 

Pakistan 
Popular Enterprise 

Roemenië 
ImpexZambrul 

Spanje 
CFEC 
Werner Wetzel 

Tsjechië 
Art Phila 

Verenigde Staten 
Alexander's Trading Co. 
Boatwright Frederic 

Verenigd Koninkrijk 
Antonio Torres 
B. Barrel & Thames Themes 
Carmichael&Todd 
Cover Story 
David Allen 
London Philatelists 

J ■ ■■!■ 

M. and N. Haw/orth 
Peter J. Mc Bride 
Richardson and CofF 
Stampdile Ltd 

Zweden 
Topical Philately 

Zwitserland 
Philatelie Cuche 
The Postal Gazette 
Veraphil 

Op de site van de tentoonstelling 
(www.belgica2006.com) kunt u 
de allerlaatste informatie over de 
standhouders vinden, inclusief 
hun standnummers. 
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Volop activiteiten straks, tijdens 
Belgica '06. Hieronder een kleine 
greep uit het programma: 

Kantklossen 
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Citroen stand 

Studio Max met Stampilou 

Kruisboogndders 
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VIJF DAGEN U N G EMISSIES IN 
HET KADER VAN BELGICA '06 

Belgica '06 duurt vijf volle dagen: 
van 16 tot en met 20 november. 
Op al deze dagen verschijnen 
postzegelemissies. Hieronder 
een overzicht van de te verwach
ten uitgiften, afgebeeld als losse 

zegels (voor afbeeldingen van de 
velletjes: zie de rubriek 'Verza-
melgebied België', elders in dit 
nummer van Filatelie). 

i6 november 

Velletje met vijf zegels van 46 
cent (verkoopprijs vijf euro); 
onderwerp: wereldkampioen
schap jeugdfilatelie (jeugd en 
verzamelen); afbeeldingen: 
bloemen, vlinders, strips, sport 
en scouting; oplage 500.000 
velletjes [1]. 

Velletje met een zegel van 1.95 
euro (verkoopprijs vijf euro); 
onderwerp: Belgica '06; afbeel
dingen: logo van de tentoon
stelling en fragmenten van de 
Belgica '06-veFfetjes van 2004, 

2005 en 20o5; oplage 500.000 
velletjes [2]. 

17 november 

Velletje met tien zegels van 
52 cent (twee verschillende 
ontwerpen); onderwerp: Europa; 
thema: kinderen en migratie; 
afbeeldingen: de integratie van 
migranten, gezien door de ogen 
van jongeren (resultaat van een 
tekenwedstrija); oplage 140.000 
velletjes [3]. 

Velletje met twee zegels van 46, 
respectievelijk 70 cent (twee 
verschillende ontwerpen); on
derwerp: CoBrA - gemeenschap
pelijke postzegelemissie met 
Denemarken; afbeeldingen: 46 
cent - Pierre Alechinsky, Nouvelle 

peau ('nieuwe huid') uit 1950 en 
70 cent - Asger jorn. Uden titel 
(zonder titeh uit 1951; oplage: 
300.000 velletjes [4]. 

Boekje met tien zelfklevende 
priorzegels zonder waardeaan
duiding (verkoopprijs boekje: 
5.20 euro); onderwerp: CoBrA 
- gemeenschappelijke postze
gelemissie met Denemarken; 
afbeelding: Pierre Alechinsky, 
Nouvelle peau ('nieuwe huid') uit 
1950; oplage: 1.000.000 boekjes 
[niet afgebeeld]. 

18 november 

Velletje met vijf zegels van 60 
cent; onderwerp: de dans; afbeel
dingen: vijf verschillende dansen, 
te weten wals, tango, samba, 
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cha-cha-cha en rock; oplage: 
600 .000 velletjes [5]. 

Boekje met tien zelfklevende 
priorzegels zonder waardeaan
duid ing; onderwerp: de dans; 
afbeeldingen: vijf verschil lende 
dansen, te weten wals, tango, 
samba, cha-cha-cha en rocK; 
oplage: 1.000.000 boekjes [6]. 

ng november 

Velletje met tien zegels van 
46 cent; onderwerp: jeugdfi la-
telie; afbeelding: 'Kramikske', 
stripfiguur van Jean-Pol; oplage: 
60 .000 velletjes [7]. 

Velletje met tien zegels van 46 
cent; ondenA/erp: leKker tafelen in 
België (uitgifte in de langlopende 
reeks This is Belgium); afbeeldin
gen: Ardenner ham en worst , 
Waals trappistenbier, Geuze, 
mosselen met frites, chocolade, 
tomaat-garnaal, witlof, jenever, 
wafels en paling in het groen [8]. 

20 november 

Velletje met tien zegels van 46 
cent (vijf verschillende afbeeldin

gen in een door lopend ontwerp) ; 
onderwerp: Kerstmis en Nieuw-
j a " : afbeelding: musicerende en-
g=>ieri vdn Hans Meml ing (druk 
met goud); oplage: l o o . o o o 
velletjes [9]. 

Boekje met t ien zelfklevende 
kerst- en nieuwjaarszegels van 
46 cent (zie vorige emissie); 
oplage: 2.500.000 boekjes [ io ] . 

Postzegel boekje met tien zelfkle
vende postzegels zonder waar
deaanduiding; thema: Happy 
Birthday! Boekje bevat twee 
verschillende zegelversies ('taart' 
en 'tekst', nieta%ebeeld). 

Alle dagen: 

Het is op Belgica '06 mogeli jk 
gepersonaliseerde zegels met te 
laten maken. Hiervoor zijn twee 
verschillende vellen (met smalle, 
respectievelijk brede tabs) be
schikbaar, elk met vijftien zegels 
van 46 cent {Belgica 'o6-logo). U 
kunt uw persoonlijke postzegels 
gedurende de gehele tentoon
stelling laten drukken. De oplage 
hangt uiteraard van de belang
stell ing van het publiek af [11]. 
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TIJDENS BELGICA ' 0 6 (PALEIS 12 VAN BRUSSELS EXPO) 

i6 november 2006: 

n.oo-ii.isuur 
Officiële presentatie van post
zegeluitgiften van de dag 

11.15-11.30 wwr 
Interview met Karl Meersman 
(postzegelontwerper) 

11.30-12.00 uur 
Optreden van de dansgroep 
MOVE 

12.00-13.30 uur 
Quiz 

13.30-16.00 uur 
Demonstratie van diverse 
dansstijlen door Dance Point 

12.15-12.30 uur 
Interview Studio Max! (tekenaars 
van de door De Post uitgegeven 
Stripalbums Stam e!_ Pilou) 

12.4s-13.00 uur 
Filmcompilatie over sport 

13.00-13.45 uur 
Panelgesprek met bekende 
sporters 

13.45-14.15 uur 
Biljartdemonstratie door 
meervoudig wereldkampioen 
Raymond Ceulemans en Ludo 
Dielis 

14.15-14.45 uur 
Rope skipping (gevorderde vorm 
van touwtje-springen) 

1515-1545 uur 
Interview kruisboogschutters 

Quizzen van 11.30-12.00,12.30-
12.45 '4-45-'5-15 en 1545-16.30 uur 

17 november 2006: 

11.00-11.30 uur 
Officiële presentatie van de 
postzegeluitgiften van de dag 

11.30-11.45 uur 
Interview met Pierre Alechinsky 
(onder voorbehoud) en Jean 
Libert (ontwerpers) 

11.45-12.00 uur 
Quiz 

12.00-12.15 uur 
Interview met Nora Theys, 
Nico Vrijsen en Luc De Coen 
(project 'Cobra' van het Sint-
Lucascollege) 

12.15-14.30 uur 
Zang en dans in het kader van de 
nieuwe Europazegel-emissie 

14.3chi5.00 uur 
Quiz 

1500-16.30 uur 
Presentatie van het emissie
programma van De Post in 2007 

18 november 2006: 

11.00-71.15 wwr 
Officiële presentatie van de 
postzegeluitgifte van de dag 

11.15-11.30 uur 
Interview met de ontwerper Chris 
Vandendriessche en Dance Point 

19 november 2006: 

10.45-11.15 uur 
Officiële presentatie van de 
postzegel uitgiften van de dag 

11.15-11.35 uur 
Interview met Jean-Pol (strip
tekenaarvan 'Kramikske') en met 
Myriam Voz en Thierry Martin 
van het ontwerperscollectief 
MVTM) 

11.35-12.45 uur 
Chefkok jan Buytaertvan 
restaurant Bellefleur bereidt 
paling in het groen 
Neuhaus verzorgt een 
demonstratie chocolade maken 

12.45-13.00 uur 
Muzikaal intermezzo, verzorgd 
door het jeugdorkest SjOW 

13.00-13.45 uur 
Interview met de striptekenaars 
Mare Sleen, Eddy Paape, Tibet 
en Mare Daniels en met een ver
tegenwoordiger van het Belgisch 
Centrum voor het Beeldverhaal 

13.45-14.00 uur 
IVI uzikaal intermezzo, verzorgd 
door het jeugdorkest SJOW 

14.00-15.30 uur 
Uitreiking van de Grote Prijs voor 
de Postzegelkuns, de Prix Pro
Post en de FEPA-literatuurprijs 

15.30-16.30 uur 
Muzikaal intermezzo, verzorgd 
door het jeugdorkest SJOW 

20 november 2006: 

11.00-11.15 uur 
Officiële presentatie van de 
postzegeluitgiften van de dag 

11.15-11.30 uur 
Interview met Paul Huvenne, 
conservator van het Museum 
voor Hedendaagse Kunst 
in Antwerpen en met de 
postzegelontwerpers Myriam 
Voz en Thierry Martin (MVTM) 

11.30-12.00 uur 
Optreden van de Minstreels van 
Mordini 

12.00-13.00 uur 
Optreden van Cantate Domino 

13:00-13:30 uur 
Quiz 

http://12.4s-13.00
http://14.3chi5.00


Hlï^&HHl "^kmF NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
^030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bonclsbureau@nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren 
Telefoon 0313-413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
Telefoon 033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
Telefoon 0598-626447 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, telefoon 078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
Telefoon 033-- " 

Veren igingszalcen 
B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam, Telefoon 0345-
613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
Sj. Bangma, Boomgaarddreef 5 
3243 AC Stad aan het Haringvliet 
Telefoon 0187-611542 

Bestuurslid: 
V.TJ.M. Coenen 
Cees van Gendlaan 15 
4797 CV Willemstad 
Telefoon 0168-472029 
Faxoi68-47i336 

Pers en Publiciteit 
Informatie via het Bondsbureau 

Webmaster NBFV-site 
(www.nbfv.nl): 
Jan Boon, webmaster@nbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretam: J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35 
2324 LL Leiden, telefoon 071-
5761726 
Matenaakommissans: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
Telefoon 023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is gevestigd op 
het adres Hoofdstraat i, 3741 AC 
Baarn, telefoon 035-5412526. 

Bibliothecaris: 
mevr. P.M. van der Meer 
Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt 
Telefoon 030-2205348 

E-mail: bibliotheek@nbfv.org 

Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: F.C.W. van Beekum 
Keurzendingen s.v.p. aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst: 
H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910, e-mail 
bondskeiinn5sdienst@planet nl 

Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht. 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Informatie over verzekeringen 
Informatie over verzekeringen is 
verkrijgbaar bij het Bondsbureau. 

NEDERLANDSE FILATELISTENDAG 
BESTAAT HONDERD JAAR 
De Eerste Nederlandsche 
Philatelistendag vond 
plaats in de foyer van het 
Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen te 's-Gra-
venhage. In een verslag 
in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Post-
zegell<unde van augus
tus/september 1906 werd 
aandacht besteed aan het 
bijzondere poststempel. 
Citaat uit het verslag: 
'Een ander, niet minder 
groot aantal, was met 
schrijven bezig, d.w.z. de 
speciaal voor dien dag be
drukte, door het Comité 
uitgegeven enveloppen 
en kaarten aan vrienden 
en bekenden en aan zich 
zelven te adresseeren Dat 
ter plaatse, door de hooge 
bewilliging van den Heer 
Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegra
fie, tijdelijk opgerichte 
postlcantoor, dat reeds 
vroegtijdig in den morgen 
werd geïnspecteerd door 

den Directeur van het 
Postkantoor te 's-Graven-
hage, den Heer Lidth de 
Jeude, had een bijzonde
ren stempel voor dezen 
"Dag", welken ik hieron
der, onder dankbrenging 

aan de Heer Leon de 
Raay, Amsterdam, die 
allervriendelijkst ons 
de clichés toezond, doe 
afdrukken. 
Allen wilden in het bezit 
zijn van den stempel, voor 
velen een "herinnering" 
aan den "Dag". De Chef, 
de Heer K. Schraver, en 
de verdere beambten 

hadden het zeer vol-
handig en poogden met 
lofwaardigen ijver aan al
ler wenschen tegemoet te 
komen: een ieder scheen 
haast te hebben. Naar mij 
ter oore kwam zijn er niet 
minder dan 2806 zegels 
ter plaatse verkocht tot 
een bedrag van ongeveer 
f 360'. 

2 augustus 1906: de eenti ihe Philatelistendag luordt in Den Haâ êhouden. 

WINNAARS BEKERTOER
NOOIEN OPGELET 

Als onderdeel van de 
festiviteiten van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
ter gelegenheid van het 
loo-jarig bestaan, strijden 
in Nijmegen de win
naars van het algemeen 
gedeelte en die van het 
thematisch gedeelte van 
de Bekertoernooien (pe
riode 2002-2007) om de 
Mastertitel. Een en ander 
vindt plaats op zondag 
24 februari 2008, tijdens 
het jaarlijkse evenement 
Postzegel-Totaal van Filate
listenvereniging Novio-
post, in wijkcentrum 'De 

Klokketoren'. 
Om alle winnaars van 
alle jaren ook bij dit 
evenement aanwezig te 
laten zijn, worden deze 
uitgenodigd voor een 
'reünie'. De organisatie 
zorgt ervoor dat - bij 
voldoende belangstelling 
en indien nodig - naast 
het Mastertoernooi en de 
nodige handel een aan
gepast programma wordt 
georganiseerd. 
Van het Bekertoernooi 
loopt het Algemeen 
gedeelte vanaf 1925 en het 
Thematisch gedeelte van
af 1968. De organisatie 
beschikt slechts over een 
beperkt aantal adressen 
van de winnaars uit die 

perioden. Wij verzoeken 
dan ook alle winnaars, 
voor zover ze belangstel
ling hebben voor deze 
'reünie', hun adres of 
eventueel e-mailadres in 
de komende maanden 
kenbaar te maken. Te 
zijner tijd ontvangen ze 
dan een uitnodiging. De 
opgave van het adres ver
plicht niet tot deelname 
aan de 'reünie', maar de 
organisatie stelt het wel 
ten zeerste op prijs. 

JVleldpunt en vraagbaak: 
J.P.Toussaint, Waterstraat 
43,6573 AB Beek-Ub-
bergen; telefoon 024-
6841851 of per e-mail: 
j.p.toussaint(a)planet.nl 

In de loop van nu al meer dan tachtig jaren is er een mdrukuiekkend aantal Bekertoernooilezmaen gehouden. 

AANTAL DEELNEMERS 
NADERT DE LIMIET! 

Het aantal verzamelaars 
dat wil deelnemen aan het 
Bekertoernooi op zondag 
25 februari 2007 nadert 
de limiet! De vroege 
oproep op de Bondspagi
na's heeft daar zeker aan 
bijgedragen en ook het 
gegeven dat het de laatste 
kans is om als winnaar 
aan het Mastertoernooi 
van 2008 (zie hiernaast) 
deel te nemen zal een rol 
hebben gespeeld. 
Wie nog mee wil doen in 
het algemeen of thema
tisch gedeelte dient zich 
zo spoedig mogelijk aan 
te melden. Het wordt 
op 25 februari 2007 
gehouden, tijdens Postze-
flel-Totoal van Filatelisten
vereniging Noviopost in 
wijkcentrum 'De Klokke
toren' in Nijmegen. De in
schrijving stopt definitief 
op I december 2006. 
Wellicht ten overvloede: 
dit is het adres voor 
inlichtingen en het regle
ment en waar u zich kunt 
laten inschrijven: 
J.P. Toussaint 
Waterstraat 43 
6573 AB Beek-Ubbergen. 
U kunt ook telefonisch 
contact opnemen (024-
6841851) of e-mailen: 
j.p.toussaint(ó)planet.nl. 
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NEDERLANDSE DEELNAME 
OP BELGICA '06 

De Nederlandse deelna
me aan de internationale 
postzegeltentoonstel
ling Belgico '06 (16 tot en 
met 20 november a.s.) is 
groot. Maar liefst twintig 
inzenders laten in drie 
verschillende categorieën 
hun tentoonstellingsver
zameling in Brussel zien 
en beoordelen. Het zijn 
de volgende inzendingen: 

Jeugdinzendingen: 
Amsterdamse Postzegel 
Jeugd Club APJC met 
Dwarf among Giants; Olga 
Husson, About Wmdmilis 
and the role oJHolland into 
this; Sebastiaan Breukel, 
Tortoise, Terrapin and Turtle 
Tales en Patrick Peschke, 
Creepy or Scary, What's the 
matter' 

Thematische 
inzendingen: 
A.L. Brull metKarneual 
entlarvt; S. Douwstra, 
Millions oj years o/nature 
encapsulated m stone; Z. van 
Duijn, Europe, a community 
in process; J. C. van Duin, 
Dutch Com/ort; R. Jochoms, 
Elephantology; J.H.W. 

ECHT OF VALS-THAT'S 
THE QUESTION... 

Wilt u voor eens en altijd 
een eind maken aan die 
knagende onzekerheid en 
vreselijke twijfel? Heeft 
u onlangs postzegels 
gekocht waarvan u niet 
zeker weet of ze wel echt 
zijn? Kunt u wellicht zelfs 
nog reclameren aan de 
hand van een deskundig 
keuringsonderzoek? 
Heeft u misschien zegels 
of een postwaardestuk in 
uw verzameling waarbij u 
al lange tijd twijfelt aan de 
echtheid of aan de echt
heid van het gebruikte 
stempel? 

De Bondskeuringsdienst 
(BKD), onderdeel van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV) in Utrecht, kan u 
hierbij van dienst zijn! De 
BKD houdt zich namelijk 
bezig met het op echtheid 
keuren van postzegels, 
postwaardestukken, 
stempels en ander filate-
listisch materiaal. 

Hierbij geldt een aantal 
voordelen. De Bondskeu
ringsdienst is onafhan
kelijk van veilinghuizen, 
handelaren en derge
lijke en geeft dus een 
onafhankelijk en objectief 

Kaijser, Electricity - as 
dangerous as lyhtnm^; P. 
van Nies, The family life 
of Birds; D. Speksnijder, 
Columbus discovers the neu; 
world; P. Struik, Mutter 
Erde... nichts als Dynamik 
en J.P. Toussaint, The 
Zambezi Riuer. 

Eenkader-inzendingen: 
J. D.H. van As metThejirst 
tnai-jlightjrom Amsterdam 
by KLM to the Dutch Eost 
Indies; CR de Baar, The 
Greenland Postal Sermce; H. 
Buitenkamp, The use of 
bisected stamps in the SHS 
igiS-igzi; L. H. Jelsma, 
Airmail paper, jrom 5 grams 
to aerogramme; D. Koele-
wijn. Winged Postmen en 
G. Matthijssen, Auxiliary 
Post Offices in Bosnia-Herze-
govma. 

oordeel. De BKD beschikt 
over keurmeesters en 
adviseurs die niet alleen 
veel kennis hebben van 
hun eigen aandachtsge
bied, maar die bovendien 
experts zijn op het gebied 
van druktechnieken 
en processen, inkten, 
stempels, en derge
lijke. De dienst beschikt 
over gespecialiseerde 
onderzoeksappara
tuur en een uitgebreid 
keuringsarchief, een 
eigen bibliotheek en een 
referentieverzameling die 
bij het onderzoek worden 
geraadpleegd. 

Behalve filatelistisch 
materiaal van Nederland 
en de overzeese gebieds
delen kan (na overleg) 
van een geselecteerd 
aantal andere landen ma
teriaal worden gekeurd; 
eventueel kan worden 
bemiddeld bij toezen
ding aan een buitenlands 
keuringsinstituut. 

IM MEMORIAM 
PIET VAN DIJK 

Op zondag 8 oktober is 
Piet van Dijk onverwacht 
op 77 jarige leeftijd over
leden. 
De betekenis van Piet voor 
de filatelie laat zich kwan
titatief en l<walitatief niet 
zomaar beschrijven: waar 
Piet was, was de filatelie. 
Zijn onnavolgbaar en
thousiasme, werklust en 
vooral het nakomen van 
zijn tientallen afspraken 
resulteerden in goed
lopende evenementen, 
succesvolle verenigingen 
en een hecht netwerk van 
bestuurders en vrijwil
ligers. 
In het harnas gestorven, 
op weg voor de Dag van 
de Postzegel in Rotter
dam, liet zijn lichaam 
hem in de steek. Zelf 
sprak hij nooit over zijn 

TENTOONSTELLING FILATEI 
'LIPSIA 2 0 0 7 ' IN LEIPZIG 

Van 28 tot en met 30 
september 2007 orga
niseert de Bund Deutscher 
Philatelisten (BDPh) in het 
Neues Rathaus in Leipzig 

De kosten van een keu
ring bedragen slechts 3 
procent van de cata
loguswaarde, met een 
minimum van 10 euro 
per keuring, exclusief 
portokosten. 

Keuringscerüficaten, 
waarin de keuringsuitslag 
is vastgelegd, worden 
tegen een vergoeding 
van 7 euro per certificaat 
afgegeven. Wordt een 
stuk 'vals' bevonden 
dan bedragen de kosten 
slechts 5 euro, exclusief 
portokosten. 

Op alle keuringen zijn 
de Keuringsregels van 
de NBFV van toepassing. 
Een keuringsaanvraag
formulier en alle verdere 
inlichtingen kunnen wor
den verkregen bij de se
cretaris van de BKD, per 
telefoon (079-3611910), 
per email (bondskeu-
nngsdienst@planet.nl) of 
schriftelijk: 

BondsKeuringsDienst 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 

Ook kunt u een keurings
aanvraagformulier down
loaden van de website van 
de Bond, waar het als pdf-
bestand is opgenomen: 
ujuiw.nbju.nl/bkd.htm 

lichamelijke gesteldheid, 
maar mensen in zijn 
directe omgeving wisten, 
dat het niet altijd ging zo
als het zou moeten. Piet 
kon niet anders; eenmaal 
enthousiast voor een 
evenement of idee bracht 
zijn raderen in de hoogste 
versnelling en ging hij 
ervoor. 
Om slechts een fractie 
van zijn activiteiten te 
noemen: de vereniging 
IJssel- en Lekstreek, de 
stichting Pro-Filatelie, de 
federatie IV Philatelica, de 
Liechtenstein-vereniging, 
de Dag van de Postzegel 
Rotterdam, de Vliegende 
Hollander en vele ad hoc 
adviezen aan hen die 
erom vroegen. 
Hij toonde altijd veel 
respectvoor de andere 
betrokken vrijwilligers en 
was vooral ook attent. Als 
hij bij je op bezoek kwam 

de nationale literatuurten-
toonstelhng Lipsia 2007 
als speciale tentoon
stelling in Rang 1 met 
internationale deelname. 
De uitvoering van deze 
tentoonstelling is in han
den van Philatelistenuerein 
1882 Hugo Schujaneberger 
Leipzig e.V. 

Onder literatuur wordt 
in het kader van deze 
tentoonstelling verstaan: 
publicaties in druk of op 
CD die betrekking hebben 
op filatelistische en/of 
postgeschiedkundige on
derwerpen, inclusief die 
over de geschiedenis van 
de filatelie. Manuscripten 
worden onder bepaalde 
voorwaarden toegelaten. 

Uitgesloten van deelname 
zijn: pubücaties over de 
organisatie van de filate
lie, waaronder ook zijn 
begrepen verenigings
bladen en publicaties 
zonder een overwegend 
filatehstische inhoud, vei-
lingcatalogi, tentoonstel-
lingsgidsen, kalender- en 
adresjaarboeken, video's 
en websites. 

Voor deelname aan de 
tentoonstelling moet een 
eerdere bekroning van 
minstens vermeil op een 
categorie 2-tentoonstel-
ling behaald zijn. Is dat 
niet het geval, dan beslist 
het filatelistisch comité 
over deelname. 
De kosten van deelne
ming kosten per inzen
ding 20 euro. 

voor een gesprek had hij 
altijd een attentie bij zich: 
een bloemetje voor de 
vrouw, een doosje chocola 
of gewoon wat spiegeltjes 
of kraaltjes uit de filatelis
tische kringen. 
Piet is er niet meer en 
zijn taken zijn niet meer 
zomaar over te nemen; we 
zullen hem dagelijks mis
sen, zijn enthousiasme, 
zijn altijd opgewekte toon 
aan de telefoon, zijn mas
sa's ideeën. 
Onze dank gaat ook uit 
naar Wies, zijn vrouw, 
die hem gelukkig altijd 
de ruimte heeft gegeven 
om te doen, wat hij vond 
dat hij voor ons moest 
doen. Wij wensen Wies, 
zijn kinderen en klein
kinderen heel veel sterkte 
met het dragen van dit 
onbeschrijfelijke verlies. 

Jan Roedoe 

Het Neues Rathaus is een van de 
prachtige flebouuicn m Leipzig; 
de organisatie maakt er bij zijn 
promotieactiviteiten dankbaar 
gebruik van 

Verdere informatie en 
aanmeldingsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij op het 
volgende adres: 

Günther Schulz 
Lindenstraße 25 
D-04158 Leipzig 

U kunt ook een e-mail 
sturen: uj1cschul2@gmx.de. 

Aanmeldingsformulieren 
kunnen nog tot i maart 
2007 worden ingezonden. 
De inzenders worden van
af half maart 2007 recht
streeks over de acceptatie 
geïnformeerd. Van de 
aangenomen inzendingen 
moeten twee exemplaren 
tot 30 april 2007 worden 
ingeleverd, die, indien de 
inzender bij de aanmel
ding niet nadrukkelijk 
om terugzending vraagt, 
ter beschikking gesteld 
worden van de organise
rende vereniging en van 
het Haus der Philatelie in 
Bonn. 

STISCHE LITERATUUR 
DUITSUND) 
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itumg|fy%i' SAMENSTELLING: 
DR. PIETERHOUDEWIND 
E-MAIL: p.houdewind(3)wolraail.nl 

In deze aflevering van de rubriek 
'Automaatstroken' meld ik de 
nieuwe uitgiften van de laatste 
anderhalfjaar, per land ge
sorteerd. Vooral de misser in 
België is de moeite waard! 
Er haken landen af- Finland en 
Norfolk - maar er komen ook 
'nieuwe' landen bij: Marokko en 
Oostenrijk. De oude fabrikaten 
Frama, Klüssendorf, Crouzrt-Monétel, 
Intermarkrtin^ en Hytech verdwij
nen langzaam van het toneel, 
maar nieuwe spelers betreden het 
veld: IER en NeuiVision (Wincor-
Nixdorf). 

De Michel Automatenmorken-
Katalog 2004 beeldt alle auto
maatstroken in kleur af Als 
nieuwe landen zijn opgenomen 
Frans-Polynesië, Nieuw-Cale-
donië en de Verenigde Arabi
sche Emiraten. Met dit laatste 
land is meteen een prijstopper 
genoemd: op 15 augustus 2001 
verscheen de VAR-automaat-
strook in een oplage van 143 
stuks en de catalogusprijs voor 
een postfrisse automaatstrook is 
navenant: 2.500 euro! 

Aland 
Op 3 januari 2005 verscheen de 
derde en laatste automaatstrook 
in de reeks wilde vruchten en 
bessen: de braam (rubus chamae-
monus). De serie bestond uit de 
waarden 00.50, 00.55, 00.60 en 
00.80 euro. 
Op 2 januari 2006 verscheen de 
eerste uitgifte van de serie 'oude 
tuinplanten' met de afbeelding 
van een sering {syringa vulgaris). 
Na de tariefsverhoging op i 
maart 2006 was de serie 00.55, 
00.65, 00.75 fin 00.85 euro-

Australië 
In de serie kangoeroes en koala's 
verschenen in een zesvoudige 
strip in de waarde 50 cent de 
volgende automaatstroken met 
speciale opdruk uitTritech CPS-
machines: 

o 15-01-2004 
° Freiahtiink 2004 (Adelaide) 
a- 01-02-2004 
^ Ghan to Darwin (Adelaide) 
= 18-05-2004 
:=- istRailiuay 150 (Goolwasa) 
e 04-09-2004 
^ St. Peters 2004 (Adelaide) 
^ 30-10-2004 
< Congress 2004 (Salisbury) 
^ 30-10-2004 
_ - Salisbury 2004 (Salisbury) 

/ 5 0 °3-05-2005 
Lions Adelaide (Adelaide) 
01-10-2005 
Congress 2005 (Adelaide) 
20-10-2005 
Salisbury 2005 (Salisbury) 

België 
Ter gelegenheid van de interna
tionale postzegeltentoonstelling 
PhilEuro 2004 in Brussel-Heizel 
op 28, 29 en 30 oktober 2004 
versehenen twee speciale AMIEL-
automaatstroken. Er waren twee 
verschillende uitvoeringen: de 
N/F-variant Beî ie/Beläique met 
het Phileuro 2004-logo en de 
F/N-variant Bel̂ ique/Bel̂ ie met 
een wapen. De knopwaarden 
bestonden uit: 0.44, 0.50, 0.55, 
0.60, 0.65 en 0.80 euro. 

Op 26 april 2005 werd het 
nieuwe hoofdpostkantoor 'De 
Brouckère' in Brussel feestelijk 
geopend. In dit nieuwe postkan
toor werd de eerste NewVision-
automaat type Pro Postal 1500 in 
België in gebruik genomen. Deze 
automaat is bekend uit Portugal, 
maar Wincor-Nixdorf-een doch
teronderneming van Siemens 
- heeft wereldwijd de verkoop en 
service overgenomen. 
De NeuiVision-automaat leverde 
van 26 april 2005 tot 23 mei 2005 
automaatstroken in de waardebe
drukking van 13 millimeter breed 
in violet. Eind mei 2005 bleef het 
violette lint vastzitten, waardoor 
blinddrukken ontstonden en op 
23 mei 2005 werd het violette lint 
vervangen door een zwart lint. 
Deze zwarte NewVision-stroken 
waren verkrijgbaar van 23 mei 
2005 tot eind september 2005, 
daarna werd weer het violette lint 
gebruikt. 

De filatelistische dienstver-
koopt de zes waarden van 'De 
Brouckère' -automaatstroken 
met rode opdruk; aangezien de 
filatelistische dienst geen NeuiVi-
sion-printer heeft, worden de au
tomaatstroken vervaardigd door 
een Amiei-printer met een ander 
formaat cijfers: 19 millimeter 
breed in plaats van 13 millimeter. 
Kortom, de chaos is compleet! 

Costa Rica 
De Epelsa-automaat leverde 
automaatstroken op verschillend 
papier: sinds begin 2005 met 
een afbeelding van de vulkaan 
'Arenal', vanaf midden 2005 met 

de afbeelding van de vulkaan 
'Irazü' en eind 2005 met de 
afbeelding 'Rana Roja Venenosa' 

Z»««« ^»HH»85 

(rode kikker). Een serie bestaat 
uit de waarden 85,120,125 en 
140 C. 

Cyprus 
Op 3 maart 2005 verschenen op 
Cyprus fraaie nieuwe automaat
stroken uit de AMIEL SIMA1020-
automaten met voorjaarsbloe-
men: klaproos en bloeiende 
abrikozenboom afwisselend op 
de rol voordrukken. 
De automaatstroken zijn voor
zien van nummer 003 tot en met 
007; dit is niet het automaatnum-
mer, maar het postdistrictnum-

mer: zo is 003 is het nummer 
van het postdistrict Nicosia - dat 
komt voor bij drie automaten: 
bij het hoofdpostkantoor van 
Nicosia, het districtspostkantoor 
van Nicosia en het postkantoor 
Nicosia-Eleftheriaplein. 

Denemarken 
Op 2 maart 2005 verscheen de 
jaarlijkse FRAMA-uitgifte, waarbij 
de drie landschapsmotieven 
opeenvolgend voorkomen op de 
rol. De serie bestond uit de waar
den 4.25, 4.50 en 5.50 k. 
Begin 2006 werd deze uitgifte 
uit 2005 herdrukt in een groter 
formaat: zegelformaat 40 bij 30 
millimeter in plaats van 39 bij 
28.5 millimeter en beeldformaat 
32 bij 12 millimeter in plaats van 
30.5 bij II millimeter. 
Op 29 maart 2006 verscheen 
de nieuwe FRAMA-uitgifte in de 
waarden 4.50, 4.75 en 5.50 k. 
met afbeeldingen van koeien in 
de wei, een vuurtoren en wind
turbines. 

D a n m a r k 
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Finland 
Het onderhoudscontract voor de 
Intermarketinfl-automaten in Fin
land is opgezegd. De reparatie 
en programmering bleken niet in 
eigen beheer uitgevoerd te kun
nen worden door het ontbreken 
van gekwalificeerde technici. Het 
gevolg is dat de Intermariceting PA-
10-automaten per 31 december 
2005 buiten bedrijf zijn gesteld, 
dit met het oog op de portover
hoging op I januari20o6. Ook de 
AMIEL-automaat in Turku is per 
31 december 2005 buiten bedrijf 
gesteld. Helaas weer een auto-
maatstrokenpionier die afhaakt! 

Frankrijk 
In Frankrijk zijn twee soorten 
strokenautomaten in bedrijf: 

De eerste is de Crouzet-Monétel-
automaat, ook wel LISA-i (Libre 
Service Affranchissement) genoemd. 
Kenmerk: één achtpuntige ster 
voor de waarde [6]. De eerste 
LISA-i automaat werd op 19 april 
1990 in Parijs in gebruik geno
men. Deze automaat is voorzien 
van een weegschaal en een inge
bouwde monitor; de klant legt de 
brief of het pakje op de weeg
schaal en kiest voor de gewenste 
verzending. De computer bere
kent het vereiste portobedrag en 
na inworp van het vereiste bedrag 
wordt de automaatstrook van de 
juiste waarde en aard verzending 
gedrukt. Na een tariefwijziging 
moet de automaat opnieuw 
geprogrammeerd worden. 
Op het hoogtepunt stonden er 
3000 LISA-i automaten in Frank
rijk. De firma Monétel staakte 
eind 1999 de productie van deze 
automaten. 
Sinds 1999 wordt deze Crouzet-
Mone'tel automaat geleidelijk 
vervangen door de LISA-2 van de 
firma IER. 

De tweede automatensoort is de 
IER, die als kenmerk drie vijfpun-
tige sterren voor de waarde heeft 
[7]. De automaat is voorzien van 
een touchscreen. Hij bedrukt met 
behulp van een thermoprinter de 
automaatstroken en kwitanties. 
Er zijn op dit moment meer dan 
2.000 van deze IER-LISA-2 auto
maten in bedrijf. 

De afgelopen maanden ver
schenen de volgende speciale 
automaatstroken: 

Ter gelegenheid van de Salon 
Philatelique de Printemps werd op 
26 maart 2004 in Clermont-Fer
rand een lER-automaat geplaatst, 
waaruitde waarden 0.45, E 0.45, 
0.50, P 0.50, Lettre 0.75, C 4.00, 
J+2D 4.00 enJ-F2N 4.80 Eur 



verkregen konden worden. Per i 
april 2004 vervielen deze laatste 
twee typen. 

In het kader van de wereldten
toonstelling in Parijs verschenen 
twee speciale uitgiften uit Crouzet-
Monétel-automaten: Le Salon du 
Timbre 2004 en een uitgifte ter 
gelegenheid van het 77ste Filate
listencongres (26 juni 2004). 
Tijdens de Salon Philatelique 2004 
in Angers (g en 10 oktober 2004) 

waren drie lER-automaten op de 
tentoonstelling geplaatst en een 
lER-automaat in het hoofdpost
kantoor. De automaten leverden 
stroken met een afbeelding van 
het fort van Angers. Als afwij
king gaf de (ER-automaat bij het 
hoofdpostkantoor automaatstro
ken af met één in plaats van drie 
sterren voor de waarde. 

Op 10 november 2004 was in 
Parijs, op de 58ste Salon Phila
telique d'Automne Pans-Athènes, 
een Crouzet-Monétel-automaat 
geplaatst. De automaatstroken 
tonen de Madeleine-kerk, de 
zuil van de Bastille in Parijs en 
de Parthenon-tempel in Athene. 
De serie bestaat uit de waarden 
0.45, E 0.45, P 0.50, Lettre 0.75 en 
C4.00. 

Tijdens de Voorjaarssalon in Aix-
en-Provence (i en 2 april 2005) 
waren twee lER-automaten in be
drijf De eerste automaat leverde 
per vergissing als minimum
waarde 0.46 euro af, een fout in 
de programmering. De tweede 
automaat leverde de juiste serie: 
0.48, E 0.48, P 0.55, Lettre 0.82 en 
C 4.05 Eur (tariefverhoging). 
Ter gelegenheid van het 78ste 
Filatelistencongres in Nancy (5 
tot en met 8 mei 2005) waren 

SAWH murdiouf 
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Op 10 november 2005, tijdens 
de 59ste Herfstsalon Parijs 2005 
(thema: Parijs-Stockholm), wa
ren vijf Crouzet-Monétel-automaten 
geplaatst met de tradionele spe
ciale Salon Philotelique dAutomne-
automaatstroken. 

Tijdens de Voorjaarssalon in 
Dijon waren vanaf 7 april 2006 
drie lER-automaten geplaatst. 

Sinds I februari 2006 worden 
binnenlandse 
pakketten 
niet meer met 
postzegels 
gefrankeerd, 
daarom is 
de waarde 
C4.05 Eur 
vervallen en 
bestaat de 

serie uit de waarden 0.48, E 0.48, 
P 0.55 en Lettre 0.82 Eur. 

Van 17 tot en met 25 juni 2006 
werd de internationale postze
geltentoonstelling Salon du Timbre 
& de rÉcrit 2005 gehouden; daar 
verschenen drie speciale auto
maatstroken: 
op 17 juni 2006 speciale Mozart-
automaatstroken uit drie Crouzet-
Mone'tel-automaten; 
op 17 juni 2006 automaatstroken 
met afbeelding van exotische 
vruchten uit drie Crouzet-Monétel-
automaten; 
op 18 juni 2006 ter gelegenheid 
van het 7gste Filatelistencongres 
uit twee Crouzet-Monétel-automa
ten. 

Griekenland 
Sinds mei 2004 wordt in de Prime-
Tec 'Hermes'-automaten nieuw 
papier met de afbeelding van 
de Acropolis gebruikt. Dit ter ver
vanging van het bokser-papier. 

dienst met nummer ooi. 

Ter gelegenheid van de 8ooste 
sterfdag van Maimonides ver
scheen op 22 februari 2005 een 
speciale automaatstrook: uit de 
automaat in Tiberias met num
mer 005 en van de filatelistische 
dienst met nummer ooi. 

Op 9 mei 2005 verschenen 
speciale automaatstroken ter 
herdenking van het feit dat zestig 
jaar geleden een einde lovam 
aan de Tweede Wereldoorlog. Ze 
laten een afbeelding zien van een 
Joodse soldaat van de geallieerde 
strijdkrachten. 
Deze speciale automaatstroken 
waren tot 15 augustus 2005 
verkrijgbaar uit de automaten van 
de filatelistische dienst (ooi) en 
die in Karmiel (004), Haifa (006), 
Netanya (008), Tel Aviv-Yafo 
(oog), Jeruzalem (oio) en Beer 
Shewa (012). 

Op 12 december 2005 verscheen 
de jaarlijkse kerststrokenemissie 
in de waarden 1.30,1.40, 2.10 en 
2.30 NIS. Deze stroken waren 
verkrijgbaar tot 19 januari 2006 
uit de automaat 015 in Nazareth 
en uit automaat ooi van de filate-
hstische dienst. 

Ter gelegenheid van de natio
nale postzegeltentoonstelling 
Jerusalem 2006 verscheen op 8 
mei 2006 een speciale auto
maatstrook. De automaat op de 
tentoonstelling leverde auto-
maatstroken met nummer 017 
en de filatelistische dienst met 
nummer ooi. 

AIXCN-nOVlMCE 2005 

drie Crouzet-Monétel-automaten 
geplaatst. De automaatstroken 
tonen de stadspoort van Nancy 
met smeedijzeren hekken. 

Op 23, 24 en 25 september 
2005 waren vier Crouzet-Moné
tel-automaten met speciale 
automaatstroken in gebruik op 
de maximafilietentoonstelling 
Maxijrance 2005 in Corbeil-Es-
sonnes bij Parijs. 

Israël 
Tijdens de 
nationale 
postzegel-
tentoonstel
ling Telabul 
(3 tot en met 
6 mei 2004) 
versche

nen speciale automaatstroken. 
Op de tentoonstelling stonden 
drie AMIEL-automaten, die deze 
speciale stroken leverden met 
nummer 014. De filatehstische 
dienst verstrekte Telabul-stroken 
met nummer ooi. 

Op 14 december 2004 verschenen 
de traditionele kerst-automaat
stroken. De Amiel-automaat in 
Nazareth leverde stroken met 
nummer 015; de filatelistische 

Marokko 
Sinds 28 januari 2005 zijn twee 
AMIEL-automaten van het model 
6002 met een weegschaal en 
een tariefeenheid in bedrijfin 
Rabat en Casablanca. In Agadir 
en Marrakesh zijn in maart/april 
2005 twee AMIEL-automaten 
van het model 6004 met een 
tiptoetsenscherm geplaatst. De 
waardebedrukking van de stro

ken is in zwart of violet. Deze vier 
AMIEL-automaten waren in de 
zomer 2005 nog in bedrijf, maar 
de papiervoorraad raakte op. 

Op 7 december 2005 werden op 
tien standplaatsen nieuwe NewVi-
sion-automaten (gefabriceerd in 
Portugal) geplaatst. Er zijn vier 
verschillende voordrukroUen, die 
afhankelijk van de standplaats in 
de automaat worden geplaatst: 

Alkaraouiyine-Fès 
Mausolée Mohammed V Rabat 
La Menara Marrakech 
Volubilis Meknès 

Een serie bestaat uit de waarden 
2.50, 6.00 en 6.50 D. 
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Noorwegen 
De automaatstroken van het type 
'Uil' uitgeven op 18 maart 2002 
zijn op I april 2006 vervangen 
door een nieuw type 'Ijsbeer'. 
Noorwegen heeft inmiddels 
circa vijftig NewVision-automaten 
geïnstalleerd. 
De filatelistische dienst geefi: 
automaatstroken uit op wit 
onderpapier, de automaatstro
ken uit de automaat zijn op geel 
Fasson Rioo-onderpapier. 

Norfolkeilanden 
De enige Hytech-strokenprinter 
op de Norfolkeilanden is sinds 
maart 2005 defect en daardoor 
buiten werking. Het apparaat kan 
niet meer gerepareerd worden 
en de firma Hytech vervaardigt 
deze apparaten niet meer. Sedert 
maart 2005 dus geen stroken van 
de Norfolkeilanden meer! 

Oostenrijk 
Ter gelegenheid van de tentoon-
stelhngGmunden 2006 (25, 26 
en 27 augustus 2006) waren 
Sielajf-automaten geplaatst, 
voorzien van rollen die afwis
selend een afbeelding van tulpen 
en Leverbloempjes bevatten. De 
voordrukrol bevat 2.000 stuks, 
dus i.ooo van ieder motief De 
stroken zijn om de vijf genum
merd. Austria Post biedt series 
aan van 0.55, 0.75, i.oo, 1.25, 
1.75 en 2.10 euro. De automaat 
accepteert alleen munten van i, 
2, 5,10, 20 en 50 cent en van i en 
2 euro. De automaat wisselt niet. 



maar levert restwaarden, zodat 
ook waarden beneden 55 cent 
kunnen voorkomen; die kunnen 
trouwens ook bij de filatelisti
sche dienst besteld worden, in 
combinatie met een strook van 
55 cent. In de toekomst zullen 
vaker automaatstroken verschij

nen met een opdruk (tentoon
stellingsnaam of standplaats). 

Portugal 
In Portugal zijn vier soorten 
strokenautomaten geplaatst, die 
men kan onderscheiden door het 
formaat van de automaatstrook: 
Klein formaat, 5.3 bij 3.0 cm: 
Amiel SIMA1020, Nsu)Vision Epost 
2000 enSMD MSPostVE 50; 
Groot formaat, 8.0 bij 3.0 cm: 
CrouzrtMonétel LISAi 
en verder aan de hand van de 
breedte van de waardebedruk
king: 
Amiel (19 mm), NewVision (13 
mm), SMD (16 mm), Crouzet (15 
mm, normale strook) en nogmaals 
Crouzet (9 mm, Correio Azul). 

Er stonden in 2005 in Portugal 
92 Amiel, 350 NeiuVision, 33 
SMD en 69 Crouzetautomaten. 

De volgende nieuwe uitgiften 
verschenen in Portugal: 
12072004: 'Familie'automaat
stroken; serie 0.30, 0.45, 0.48, 
0.56 en 0.72 euro; 
14022005: automaatstroken ter 
ondersteuning van het hartfonds; 
serie 0.30, 0.46, 0.48, 0.57 en 
0.74 euro; 
18072005: automaatstroken 
thema 'Huisdieren'; klein 
formaat hond en hamster, groot 
formaat kat en papegaai. De 
afbeeldingen komen afwisselend 
op de rol voordrukken voor. 
22052005: automaatstroken 
'Duurzame energie'; klein 
formaat zonneenergie, groot 
formaat windenergie. 

Spanje 
Sinds de Oldtimer Amilcaruitgifte 
van 2003 produceert de Spaanse 
PTT een strip met de gangbare 
waarden 0.28, 0.53 en 0.78 euro. 
Aanvankelijk werden 6.000 series 
geproduceerd, later kwamen 
daar nog eens 8.000 series bij. 
Van de uitgifte schilderij 'Gitaar 
met vruchten' ontbreekt bij een 
deel van de oplage (800 van de 
8.000 series) de opdruk Melende? 
"Guitarra con Frutas" Summer Gal
lery. Nadat 290 series verkocht 
waren, werd de fout ontdekt 
en werden de resterende series 
vernietigd. 
Op I februari 2006 werd het 
tarief verhoogd; de nieuwe 
waarden werden 0.29, 0.57 en 

0.78 euro. 

De Spaanse Post heeft een 
nieuwe drukkerij voor de Epelsa
voordrukken 'Signe'; de lands
naam Espana is nu verticaal rechts 
geplaatst in plaats van horizon
taal. In een volgende aflevering 
van deze rubriek worden de 
diverse uitgiften vermeld. 

Taiwan 
Op 19 augustus 2005 verscheen 
de speciale uitgifte 'kraanvogels'. 
De voordrukrollen waren tijdens 
de tentoonstelling Taipeh 2005 in 
de VarioSystautomaten (tweede 
generatie) met nummer 031
045 geplaatst, maar ook in alle 
Nafller en VarioSystautomaten 
(eerste generatie) in het land; dit 
als service aan de verzamelaars. 

Tijdens de tentoonstelling Kaoh
smng 2005 (7 tot en met 11 okto
ber 2005) verscheen een speciale 
tentoonstellingsautomaatstrook: 
de permanente automaatstrook 
met afbeelding van een zwarte 
beer was overdrukt met het 
tentoonstelhngslogo. Er waren 
vijftien VarioSystautomaten met 
nummer 031045 geplaatst, 
waarvan steeds zes exemplaren 
in werking waren, zodat elke 
automaat twee dagen in gebruik 
was. Er werden vier kleuren inkt 
gebruikt (iedere kleur gedurende 
een halve dag, volgens een be
kend schema): zwart, violet, rood 
en groen. 
De filatelistische dienst leverde 
series in alle vier kleuren en uit 
alle vijftien automaten. 
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Nou ja, zo'n stortvloed van 
automaatstroken hoeft nou ook 
weer niet... 

Tsjechië 
Op 2 maart 2005 verschenen 
de nieuwe AMIELautomaten
stroken met afbeelding van de 
burcht 'Jindrichuv Hradec' in de 
waarden 7.50, 9.00,12.00,14.00. 
15.00,17.00,18.00,19.00, 22.00, 
25.00, 26.00, 28.00, 32.00 en 
38.00 k. 

Vaticaan 
Op 3 juni 2004 verscheen de 
nieuwe automaatstrokenuitgifte 
van het Vaticaan met het wapen 
van de Heilige Stoel in drie 
verschillende kleurencombina
ties: blauw/rood, geel/rood en 
groen/paars. 

HEET VAN DE NAALD: TNTPOST 
PAKT DE DRAAD WEER OP! 

Nadat in april 2001 het doek voor 
de Nederlandse automaatstroken 
viel (zie Filatelie van november 
en december 2001), verschijnen 
er nu toch weer  in de eerste 
helft van deze maand  Neder
landse automaatstroken, wat uw 
rubriekschrijver uiteraard deugd 
doet. 
In eerste instantie worden twee 
NewVxswn ProPostal 2000auto
maten in de nieuwe oranje TNT
Postkleur geplaatst met een (ook 
filatelistisch gezien) interessant 
assortiment. De Neu)Visionauto

= maten (links op de foto) zijn al 
° een succes in vijf landen. De Ne
^ derlandse automaten zijn voor
^ zien van zelfklevend thermisch 
J papier van de fabrikant Belona 
=> voor de thermoprinter, dat werd 
3 bedrukt met een fraai ontwerp 
:̂  van Inge Madlé. De automaat be
S vat twee rollen met voorbedrukt 
2 papier: klein formaat (1.500 
= stuks; afmeting 40x32 mm voor 

_ _ . automaatstroken voor brieven
7 5 2 buspost binnenen buitenland, 

respectievelijk Internationaal Pak
ket Basis) en groot formaat (950 
stuks; afmeting 50x100 mm voor 
Basis Pakket Nederland en losse 
barcodezegels). 

De klant legt de brief of het pak
ket op de weegschaal, geeft aan 
of de zending door de brievenbus 
past, kiest land van bestemming, 
priority of standard en het aantal 
zegels (i tot en met 10 stuks). 
De automaat print het vereiste 
frankeerbedrag op het voorbe
drukte papier en eventueel het 
priontylogo (links in zwart). De 
automaatstrook bevat ook het 
automaatnummer. 
Op de grootformaatstroken voor 
pakketten worden behalve de 
waarde, het automaatnummer en 
de datum ook de barcode geprint 
voor het Track&Tracesysteem. 
Een serie automaatstroken kan 
bestaan uit de volgende waarden: 

0.39 euro voor een binnenlandse 
brief tot 20 gram; 
0.65 euro voor een buitenlandse 
brief Standard tot 20 gram; 
0.69 euro voor een buitenlandse 
brief priority tot 20 gram (met 
prioritylogo); 
2.85 euro voor een Internationaal 
Pakket Basis Standard tot 250 
gram; 
3.40 euro voor een Internationaal 
Pakket Priority tot 250 gram (met 
pnontylogo). 
De automaat verstrekt bij iedere 
bestelling een kwitantie op neu
traal papier. De automaatstroken 
kunnen bij TNTPost worden 
betaald met uw chip of pinpas. 
Over niet al te lange tijd plaatst 

ook Postkantoren bv twee Neu)Vi
sionautomaten, op een nader te 
bepalen tijdstip en locatie. Deze 
automaten staan binnen in het 
postkantoor en zijn dus alleen 
tijdens openingsuren bereikbaar; 
er kan zowel contant als met pin 
en chip betaald worden. 
TNT Post kondigt op de website 
ujwuj.tntpost.nl/uoortliuis de datum 
en locatie aan; zie aldaar! 
Er komt geen speciale FDC of 
bijzonder eerstedagstempel. 
De CollectClub (de vroegere 
Filatelistische Dienst) levert deze 
automaatstroken niet. PH 

Rechtsonder: kleine stroken met en 
zonder pnority en een pakketstrook. 

MEDERLAMD 
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RONALD BOUSCHER Aanwezig bij Dag van de Postzegel 
Professioneel philatelist en commissionair Amsterdam, 4 en 5 november 2006 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AM 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao en Suriname. 

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

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

Complete vouwbrief met volledige mhoud d.d. 
4 augustus 1691, verstuurd vanuit Amsterdam 
(vertrekstempel Adema Al) naar Rotterdam. 

€425 

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
tel. 020-679.5952 I fax: 020-679.4780 
email: tnfo@bouscher.nl / www.bouscher.nl 

mailto:tnfo@bouscher.nl
http://www.bouscher.nl


OPRUIMING BIJ EDEL COLLECTIES Telefonisch bestellen: 
0332982353 

Opruimings Parti j ^^Postfris 
met o.a. oud Nederland & Koloniën I 
nu van € 9 9 ,  voor € 3 9 , 

# # 

O P R U I M I N G : S P A N N E N D E PARTIJ "POSTFRIS" ! 
Edel Collecties ruimt de kluizen leeg. een grote formidabele opruimings

partij van meer dan 500(ii) verschillende postfnsse postzegels Voor begin

nende én gevorderde verzamelaars Om lekker op uw gemak uit te zoeken 
en uw verzameling aan te vullen. U ontvangt een keur aan prachtige motief' 
zegels, bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, oude postzegels, ongetand 
etc Met o a interessante uitgiften van de (oud) Nederland en Koloniëni 
Voor vele avonden plezier uitzoeken, sorteren, bekijken en gemeten.. 

BESTEL SNEL EN ONTVANG (ZO LANG DE VOORRAAD STREKT) 
DE VOLGENDE EXTRA CADEAU'S GRATIS: 

IIU VAN € 9 9 , 

VOOR€ 3 9 f 
OP = OP ï 

1^ 

É 
!7tisi.iaBui3i:uininsT.iBBiuflo. 

Cadeau 1 , ter waarde van € 30, : 
Nederland & Koloniën. 
Bijzondere postfnsse zegels van Nederland en 
de oude Kolomen Met o a gegarandeerd de 
luchtpostzegel Nederland uit 1929 m een blokje 
van Vieri Deze oude postfnsse postzegel is in 
een kleine oplage van slechts 189 900 stuks uit

gegeven. De postzegel had een voor die tijd 
gigantische frankeerwaarde 4V2 guldeni De 

prachtig ontworpen postzegel laat de Mercunuskop zien en is m 1929 als 
luchtpostzegel in omloop gekomen Vanaf 1931 kon de postzegel ook als 
normale frankeerzegel gebruikt worden Er zijn dus maar weinig postfnsse 
exemplaren over Naast dit item ontvangt ook andere interessante uitgiften 
met een totale waarde van € 30,

Cadeau 2, ter waarde van € 9,90 : 
Kwalitelts A4 Insteekboek ter waarde van 
€ 9,90 I 

Totale waarde van de cadeau's : € 39,90 

Alleen al met deze cadeau's verdient u uw aan

koopprijs terug Bestel meteen 1 Op = opi 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen en In envelop versturen 
(postzegel niet nodig!) aan: 

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, NL3740 WC Bunschoten 

'vÖORDËËrBÖN~ ~ i 
Ja, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis "■ 

Q X Grote Opruimings Partij "Postfns" van € 99, voor € 39, (+ als extra 
de gratis cadeau's ter waarde van € 39,90) 

tJ X Nederlandse Antillen "Koralen" WWF Postzegelvel met extra's van 
€31,80 voor slechts € 12,50 

Naam 

Adres 

hr/mw 

Postcode/plaats 

Telefoonnummer 
+ €3,95 als bijdrage in de porto en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal Ik: 

L I via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a u b uw bank of giro rekeningnr invullen) 

L I met de bijgesloten acceptgirokaart (+0 45 euro voor bankkosten) 

Bank/Cironummer 1 I I I I | I I I I 

J 

xmM.^i-'.%^ 
«i 

^ 

'Kies voor een levende zeel'' 
\f.*i Het officiële WWF Postzegelvel 

WWF van de Nederlandse Antillen 
nu van € 3 1 , 8 0 voor slechts € 1 2 , 5 0 

In het kader van de campagne "Kies 
voor een levende zeel" van het Wereld 
Natuur Fonds is door de Nederlandse 
Antillen (in samenwerking met WWF) 
het wondermooie postzegelvel "Koralen" 
uitgegeven 
Dit bijzondere postzegelvel bestaat uit 8 
postzegels met op elke postzegel een van 
de prachtige koralen die in de zee rond 
de Antillen te vinden zijn Met het pre

sentatieblad en de reuzenklemstrook 
Prijs ter kennismaking slechts € 12,50 

Postzegelvel is verkleind afgebeeld 

EDEL COLLECTIES 
Tel. NL: 0332982353 

Vondelstraat 3, NL3751 EV Bunschoten 
Tel. België: 03 / 640.10.78 

Metropoolstraat 11, b.26, 82900 Schoten 
lnfo@edelcollecties.com 

mailto:lnfo@edelcollecties.com


Bij PPC is ieder weer postzegelweer. ^^^.^^ 
Wij zullen er in ieder geval voor zorgen, / -^*W 

dat we voldoende materiaal in huis hebben. 

Wilt u uw postzegels verkopen? ^ 
Heeft u een verzamefing die u wilt verkopen? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

\ ««** 

U bent van harte welkom op ons kantoor in Den Haag. 
De koffie, thee of iets fris staat voor u klaar. 

Openingstijden: maandag t / m zaterdag 9 tot 5uur. Jpp^ 

stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant. 

^ F j 
> ^ ^ * ^ 

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: E-mail: 
Postcode: Interessegebieden: 
Plaats: 

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

i P i O i S i T i Z i E | G l E i 
ipTATRJjj^iTiTiË'iNj 
rcTElNTTlRlArLli'' 

Een Wereld in Zegels... 

mailto:admin@postzegelpartijencentrale.nl


DE BELGISCHE ZWARTE EN 
RODE BALSEMIENZEGELS 

Varianten verdienen een plaatsje in de catalogi 
D O O R R . C . B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , L E I D E N 

Verzamelaars zijn altijd op zoek naar het unieke, het uit

zonderlijke. Het kan zich aandienen in de vorm van een 

grote vlek, een ontbrekende kleur, een dubbele perforatie 

en go zo maar door. Meestal gaat het om druktoevallig

heden, curiositeiten die slechts één keer voorkomen,als 

gevolg van een technisch gebrek of mankement. 

Systematische wijzigingen bij 
een zegel door het in gebruik 
nemen van een nieuwe tan

ding, een andere papiersoort of 
nieuwe drukcilinders, leveren 
varianten op die per definitie niet 
zeldzaam behoeven te worden 
of als iets unieks moeten worden 
beschouwd. 
Varianten worden vaak pas na 
vele jaren bij toeval ontdekt. Dat 
zou met nodig zijn als verzame

laars  wat ze te weinig doen 
 een goed oog zouden ontwikke

len, niet zo zeer voor wat uitzon

derlijk is, maar juist voor wat de 
regel is. Een mooi voorbeeld van 
een recent ontdekte variant, die 
slechts enkele maanden na zijn 
eerste optreden werd aangetrof

fen, is te vinden bij de Belgische 
rolzegels in het type 'Vlijtig 
Liesje' ofwel balsemien. 
De zelfklevende rolzegel met een 
afbeelding van Impatiensgran

dißora (ontwerp: André Buzin) 
verscheen op 15 december 2004 
in rollen van honderd zegels. De 
rollen zijn verpakt in een doosje. 
Het gaat om een zegel met 'in

gebouwde' Priortab. De zegels 
vermelden geen waardeaandui

ding: bij uitgifte kostte een zegel 
0,50 euro, na de tariefswijziging 

van 1 februari 2006 is dat 0,52 
euro. 
Al eerder, op 24 september 
2004, werd dezelfde afbeelding 
van de balsemien gebruikt 
voor zelfklevende zegels in een 
hangboekje van tweemaal vijf 
exemplaren. 

BALSEMIEN IN ROLLEN: EEN 
INTERNATIONAAL PRODUCT 

Bij de rolzegels gaat het om 
een mulitnationaal product. 
De zegels worden gedrukt in 
vierkleuren rasterdiepdruk. Dat 
gebeurt op een van de twee 
Coebelpersen van de Zegel

werkplaats in Mechelen. Het 

gaat om zelfklevende zegels; de 
'pseudotanding' ook wel slit

tanding genoemd  wordt niet in 
Mechelen aangebracht. Zware, 
opgerolde banen postzegels 
worden naar Haarlem, ver

voerd, naar de drukkerij van Joh. 
Enschedé Security Printing, waar 
de banen worden gehalveerd 
om daarna als smallere banen 
op een van de drie Omegama

chines te worden gemonteerd. 
Op zo'n Omegamachine wordt 
de papierbaan over een dunne 
slitplaat gevoerd, die gewikkeld 
is om een magnetisch gemaakte 
cilinder. Het papier wordt in die 
cilinder gedrukt en wel zodanig 
dat de scherpe contouren van 
een 'tanding' in het papier door

dringen, tot aan het dragerpapier 
van de zelfklevende zegel. 
Aan het eind van de bewerking 
door de Omegamachine wor

den de zegels  nadat de baan 
eerst is opgesplitst in gedeelten 
ter breedte van één zegel en het 
overtollige papier rondde zegel 
(de zogenoemde matrix) erafis 
getrokken, in kleine rolletjes van 
100 zegels opgewikkeld, om ver

" Omdat het slitplaatje dot wordt gebruikt om de pseudotanding van de zegels aan te brengen niet steeds op dezelfde wijze wordt geplaatst, komen verschillende tandingen' voor (zie linkerbovenhoek). 
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volgens te worden verpakt in een 
doosje. Bij de bewerking op de 
Omega-machine kan zo nodig 
op de achterzijde van de zegel, 
of liever gezegd op het drager
papier, een zwart rugnummer 
worden gespoten; dat gebeurt 
met een Inkjet. 

'KOPSTAANDE' TANDIMGEH 

De zegelcontouren die op het 
slitplaatje in de Omega-machine 
zijn aangebracht, zijn niet zuiver 
symmetrisch. Dit houdt in dat 
als het plaatje 'kopstaand' op de 
cilinder wordt gemonteerd, het 
resultaat anders uitvalt. Er komt 
dan een andere, kopstaande 
tanding van de zegel tot stand. 
De op deze wijze ontstane tan-
dingvarianten van de rolzegels 
worden helaas door de catalogi 
genegeerd. 
Enkele jaren geleden vroeg ik 
aan de operator van de Omega
machine of de stand van het 
slitplaatje van belang was. Hij 
antwoordde daarop dat het 
voorkomen van de ene stand net 
zo waarschijnlijk als de andere, 
omdat er gewoonweg niet op 
gelet wordt hoe het plaatje 
geplaatst wordt. Beide standen 
- in feite twee verschillende 
tandingen - zijn inmiddels bij 
de balsemienzegels aangetrof 
fen; dat gebeurde al in de eerste 
maand na de introductie. 

DE RODE BALSEMIEN 

Bij het naar tanding sorteren van 
een groot aantal balsemien-rol-
zegels, begin januari van dit jaar, 
viel mijn oog op verticaal, breed 
'lintje' links van het monogram 
'AB', dat soms rood en soms 
zwart bleek te zijn. Bij een wat 
nauwkeurigere beschouwing viel 
het op dat de rasters voor rood 
en zwart bij de zegels met een 
zwart 'lintje' veel fijner waren. 
Vermoedelijk ging het om een 
rastermaat van 125 lijnen per 
inch in plaats van de gebruike
lijke TOO lijnen per incn. De rode 
partijen in de bloem laten dat 
goed zien voor zover het de ma
genta kleur betreft, de landsaan-
duiding kan heel goed dienen 
om deze constatering voor het 
zwart te onderbouwen. 
Voor de goede orde: er worden 
bij he drukken van deze zegels 
vier kleuren gebruikt: cyaan-
blauw, magenta, geel en zwart 
of op z'n drukkers-Engels Cyan, 
Magenta, Yellow en Key, afgekort 
CMYK en door mensen in de 
branche uitgesproken als 'smik'. 
Magenta is een paarsachtig 
rood. 'Echt' rood wordt heel vaak 
opgebouwd door magenta met 

geel te mengen. Ook bij deze 
zegel is het 'prior'-gedeelte niet 
in één enkele kleur ('volvlak') 
gedrukt, maar is het rood opge
bouwd door een combinatie van 
magenta met geel. In die geval
len waarin deze twee kleuren ten 
opzichte van elkaar verschoven 
zijn, is dat heel goed te zien. 
In België-zelf is het de verza
melaars niet ontgaan dat er 
balsemienzegels voorkomen die 
een lichtere roze kleur laten zien. 
In het aprilnummer 2006 van 
het blad van de postzegelclub 
'De Drie Sleutels' van Zwijnaarde 
(Gent) besteedt Rik de Baets 
aandacht aan dit verschijnsel. Hij 
meent in de stand van het zwart 
ten opzichte van het magenta 
een extra hulpmiddel te zien 
dat kan helpen onderscheid te 
maken tussen de beide versies. 
De 'Studiegroep Postzegels 
André Buzin', die uiteraard 
bij uitstek belangstelling heeft 
voor de door Buzin ontworpen 
balsemienzegel, citeert in zijn 
clubblad van januari/februari 
2006 een brief aan de Directie 
Filatelie van De Post die het 
verzoek bevat om uitsluitsel te 
geven over de geconstateerde 
kleurvariant. 

De geconstateerde lichtere kleur 
hangt samen met de grovere ras
ters die zijn gebruikt; het zwart 
is op sommige plekken - zie de 
afbeeldingen - vrijwel verdwenen. 
Om snel te herkennen om welke 
variant balsemien het gaat, is 
het voldoende om naar de kleur 
van het 'lint' links van 'A Buzin' 
te kijken; het is niet nodig om op 
fijnheid van het raster te letten. 

RIJP VOOR DE CATALOGUS 

Zegels die duidelijk een zwart 
'lint' laten zien - soms valt de 
kleur door verschuiving uiteen in 
magenta en zwart - zijn afkom
stig van de eerste druk, die eind 
2004 op de markt kwam. De 
officiële uitgiftedatum was welis
waar 15 december 2004, maar de 
doosjes met zegels werden nau
welijks eerder dan rond Kerstmis 
op de kantoren aangetroffen. 
De rode variant - met een grover 
raster en geen zwart meer in 
het lint" - heb ik gezien met als 
vroegste stempeTdata 23 septem
ber 2005 (voor de ene tandingva-
riant) en 20 oktober 2005 (voor 
de andere). Ook hier blijkt dat de 
stand van het slitplaatje op de 
magnetische cilinders geregel-
matig is veranderd. 
Beide tandingversies bestaan 
dus bij beide kleur- en beeldver
sies van de balsemienzegels. Ze 
verdienen alle een plaats in de 
speciale catalogi! 

Bij deze zegel is de aanwezigheid van de zwarte druicgang goed te zien. 

Detail van een 'rode' Balsemienzegel; zie het 'lintje' linlis, dat in magenta en geel is gedrukt. 
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De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
publiceert geregeld een 
bijgewerkt overzicht van in 
Nederland actieve, gespecia
liseerde verenigingen en stu
diegroepen. Informatie over 
de bij de Bond aangesloten 
verenigingen (en over de mo
gelijkheden tot aansluiting 
bij de Bond) zijn verkrijgbaar 
bij het Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290, fax 
030-2800128. 
De verklaring van de cijfers 
m het overzicht is als volgt: 

i: gebied 
2: activiteiten 
3. contactpersoon 
4: jaarlijkse contributie 
(ifl betekent eenmalig in
schrijfgeld of-kosten) 
5: e-mail en eventueel toe 
gang internet (website) 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 

AL BARID - Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
I Filatelie 'islamitische 
wereld'in Zuidwest-Azie en 
Noordoost-Afrika. 
2. Ruil- en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies, 
voordrachten, bibliotheek 
(publicaties in het blad Al 
Band). 
3 S J Breunesse, Utrecht
sestraatweg 20, 3445 AR 
Woerden, tel 0348-481070. 
4 . € i 8 . -
5 si|tskcbrcunesse@hotmail com 

Filatelistengroep 
'Het Baltisch Gebied' 
1. Filatelie en postgeschiede-
nis Baltische landen. 
2. Vergader- en ruilbijeen-
komsten, lezingen; veiling, 
bibliotheek. 
3 H.W.A Pijpers, Hermione-
gang 15, 2719 AR Zoeter-
meer, tel. 079-3614621. 
4 € 20.-
5. hans pijpcrs(3)hccnct nl 

Studiegroep China Filatelie 
1 China, Taiwan, Tibet en 
gebieden. 
2 Publicatie verenigingsblad 
China Filatelie, publicatie 

^ deel China Handboek, 
= veremgingsbibhotheek, 
"^ ledenvergaderingen, rond-
^ zendingen en veilingen. 
~ 3 W P Ronde van Smaalen, 
J Boschmanswegi3,1871AW 
^ Schoorl, tel 072-5818583. 
Z 4-€18.15 
^ 5.micpenrobronde®)2onnrtnl 
:z website: www chmajïlatelic tk 
t— 
2 Filatelistenvereniging 
H Duitsland 

I Alles wat in de Michel-ca-
T f f l talogus Deutschland Spezial 
IJQ staat 

2 Veihng, rondzendmg, le
zingen, publicatie Deutsche 
Post, bijeenkomsten. 
3 A Hulkenberg, Vivaldiweg 
68, 3752 HC Bunschoten, 

tel 033-2983261 
4 € 1 5 - d g € 3 . - ) 
5. www geoctties com/ 

jvdmtsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
I Frankrijk en overzeese 
gebieden, Andorra, Monaco, 
voormalige Franse kolomen. 
2. Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendingen, 
voordelige abonnementen 
op Franse filatelistische 
tijdschriften. 
3. F.W.H.Bakker, De Ibis 32, 
7609 ES, Almelo, tel 0546-
827552 
4 €19 oo(ifl€3.4i) 
5. CFVMananne(g)cs com 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
I Griekenland (inclusief 
nieuwe gebieden en Cyprus). 
2. Bijeenkomsten met 
lezingen + eigen veiling, 
bulletin Hermes, bibliotheek, 
rondzenddienst 
3.J.R Bhjleven, Westerhof 
2, 2987 XS Ridderkerk, tel. 
0180-415789. 
4. € 20 - Nederland, € 25.-
overige landen 
5 inJo-pu3nekenland(3)planrt nl 
website- www pu-griekenland nl 

Studiegroep Britannia 
I Groot-Brittanme en het 
(voormalige) Gemenebest, 
Ierland 
2. Bijeenkomsten met vei
lingen, eigen bulletin, rond-
zendverkeer (Groot-Brit-
tannie, Wildings/Machins, 
Kanaaleilanden en Ierland, 
Gemenebest en poststuk
ken), bibliotheek, leestafel. 
3. P R. de Rooij, Verl. Horst
laan 4, 3971 MP Driebergen, 
tel. 0343-415824. 
4. € 18 - (ifl € 3 50). 
5 p de rooij(ó)inter nl net 

Contactgroep Filitalia 
I Italië en gebieden, San 
Marino, Vaticaanstad. 
2. Ruil- en regionale verga
derbijeenkomsten, veilingen, 
publicatie van verenigings
blad (6x per jaar), rondzen
dingen. 
3. L H van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat33, 2518 
GV Den Haag, tel 070-
3460328. 
4. € 12.-per jaar 
5 _filitalia(3)u;anadoo nl 
site: iDuiu) jihtalm nl 

Vereniging Nederland-Israel 
Philatelie 
I Israel - Interimperiode, 
Mandaatperiode Palestina, 
Turkse Periode, Buitenlandse 
postkantoren. Bezette ge
bieden. Judaica, Palestijnse 
autoriteit, etc 
2. Kwartaalblad NIP-orgaan, 
Bijeenkomsten 4 a 5X per jaar 
aangekondigd m verenigings-
uitgave NIP-Benchten 
Geen rondzenddienst, wel 
nieuwtjesdienst 
3. F.B. Pouderoyen, Rozen-
gaard 14-61, 8212 DH Lely
stad, tel./fax 0320-234548. 
4. € 24.50 

5 jrans pouderoycn@hccnet nl 
site: lüiuu; uer-nip nl 

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1. Alle Latijns-Amerikaanse 
gebieden en -nevengebieden. 
2. Bijeenkomsten, eigen pe
riodiek (2 X p.j.), publicaties. 
3. H V Brinkgreve, Egge 27, 
3171 DE Poortugaal, tel. 010-
5013334-
4. € 22.-
5. hu(jo@bnnkgret)e com 
site: www \aca nl 

Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1. Postzegels en postwaarde-
stukken van Liechtenstein. 
2. Bijeenkomsten (2x per 
jaar), nieuwtjesdienst, schrif
telijke veilingen, mededelin
genblad (4X per jaar). 
3 Mw D van den Hengel-
Kramer, Plesmanlaan 96, 
2497 CB Den Haag. 
4. € 17.50 
5. d u d hengel@planet nl 
website www nupvl nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa' 
I. Postzegels- en poststukken 
van Oost-Europese landen en 
aanverwante gebieden. 
2 Bijeenkomsten (4X per 
jaar), blad Oost Europa 
Filatelie, veiling, nieuwtjes
dienst, rondzendingen. 
3. A. Welvaart, Boomstede 
424, 3608 BE Maarssen, tel. 
0346-572593. 
4 €15--
5 Jomujel{3)u)anadoo nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavie 
1. Alle Scandinavische landen 
(Zweden, Noorwegen, Dene
marken en Deens West Indie, 
Finland, Groenland, IJsland, 
Fseroer, Aland). 
2. Bijeenkomsten, veiling, 
blad Het Noorderlicht, rond-
zendverkeer, catalogi. 
3. F.C.J.K. Hertel, Urkwal 74, 
i324HRAlmere , tel 036-
5344650, fax 036-5344760 
4 € 25 - ; Europa € 27 50; 
buiten Europa € 32 50. 
5/hertel(a)hccnet nl 
site. www njiiskandmauic nl 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1. Spanje, Portugal en 
kolomen. 
2. Bijeenkomsten, rondzen
dmg, veilingen, verenigings
blad Iberia. 
3 H Veen, Tweede Stations
straat 258, 2718 AC Zoeter-
meer, tel 079-3611910. 
4 . € i 8 . -
5. ksp-ibcna(3)planet nl 
site: www ksp-ibcria nl 

Vereniging voor Tsj'echo-
slowakije-Filatelie 
1 Tsjechoslowakije en 
voorlopers, Bohemen & Mo-
ravie, Tsjechië en Slowakije, 
Karpaten-Oekraine. 
2 Bijeenkomsten, rond
zendmg, verenigingsblad, 

nieuwtjesdienst. 
3 S Oosterhuis, Hobbe-
mastraat 2, 5102 EB Dongen, 
tel 0162-313413. 
4. € 15 -
5. cs-jilatelic(a)u)o[fsu)eide nl 
website www cs-^latelie nl 

Vereniging voor 
USA & Canada Filatelie 
I. Canada & Gebieden, USA 
& Gebieden. 
2 7 Landelijke bijeen
komsten met veilingen, 
USCA-Post, Veremgings
bibhotheek, nieuwtjesdienst, 
rondzenddienst 
3. H. Winterberg, Mozart-
straat 84a, 1962 AD Heems
kerk, tel 0251-234256 
4 € 17 50 (65+ en jeugd) 
of € 19 50 (acceptgiro) en 
€ 19 75 of € 21 75 (accept
giro); buitenland € 24 -
5. secretaris USCA@hetnet nl 
site www usca nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
I. Zuidelijk Afrika. 
2 Bijeenkomsten, veiling, 
rondzendmg, bibliotheek, 
nieuwsbrief Bartelomeu 
Dias, nieuwtjesdienst. 
3 J. Stolk, Waterhoenlaan 
24, 9120 Melsele België, tel. 
0032 37754990 
4 € 20.-
5.janstolk@belgacom net 

Studiegroep ZWP 
I. De (voormalige) Neder
landse overzeese gebiedsde
len ('Tropisch Nederland') 
en Australasia. 
2 Bijeenkomsten met veilin
gen, jaarlijkse clubtentoon-
stelling, verenigingsblad. 
3 J.A Dijkstra, Dolderstraat 
74, 6706 JG Wageningen, tel. 
0317-417490 
4. € 20 - (buitenlandse leden 
€25.-) 
5.J dijkstra50(a)chello nl 

Studiegroep Zwitserland 
1. Zwitserland. 
2. Bijeenkomsten, lezingen, 
rondzendmg, veilingen, blad 
Jungfraupost. 
3 M N Dijkhuizen, Camp-
huysenstraat 40, 3451 BE 
Vleuten, tel. 030-6776434 
4 € 61.50 incl. Schweizer 
Briefmarken Zeitung (SBZ), 
€ 21.- zonder SBZ 
5. mdijkhuizen@shi; nl 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
I. Thematische filatelie 
2 Blad Thema (5X per jaar), 
contactdagen, rondzendin
gen, schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaalser
vice, tentoonstellingen 
3 J.C van Duin, Berglustlaan 
84, 3054 BK Rotterdam, 
tel 010-4610573, fax 010-
4183272. 
4 € 2 5 -
5 jc iidum(a)hccnet nl 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1. Historische, technische en 
wetenschappelijke aspecten 
van ruimtevaart en kosmos. 
2 Kwartaaltijdschrift 
'De Nieuwsbrief', ruil-
dagen, deelneming aan 
ruimtevaartevenementen 
en -tentoonstellingen, 
minitentoonstellingen, 
verzorging ruimtevaartcovers 
en veilingen 
3 A.P.H.M. Jacobs, p/a Lu
pine 30, 2211 MI Noordwij-
kerhout, tel. 030-6562972 
4. €15. -da € 4 50) Jeugd tot 
18 jaar € 10 - (geenig) 
5 a olckers@hctnrt nl 

Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd 
Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1 Verenigde Naties en Ver
enigd Europa 
2 Bijeenkomsten, schrifte
lijke veiling, blad 'Grenzen
loos'. 
3 J.M Snellenberg, Porfier 
9, 3831VL Leusden, tel 033-
4943567 
4 «23--
5 porfiet@fiotmoil nl 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
I Oecumenische vereniging 
voor bijbel en christendom: 
bijbelse thema's, kerkge
schiedenis, kunst 
2. Maandblad (6x pj), 4 leden
bijeenkomsten, filatelistische 
literatuur mbt bijbel en chris
tendom, nieuwtjes, stempel-
dienst, div studiegroepen 
3. J.C. Vonk, Bellamystraat 
13, 2533 JG Den Haag, tel. 
070-3212728. 
4. € 20.- (NL) of € 25.- (ov.); 
>fl€3 50-
5 uonkjc@u)anadoo nl 

Vereniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie 
I Diverse verzamelgebieden 
omtrent de kinderpostzegel-
actie en kinderpostzegels en 
maximafilie 
2. Ledenbijeenkomsten (3X 
per jaar), verenigingsblad (4X 
per jaar), (schriftelijke) veilin
gen, tentoonstellingen 
3 W. Verbeek, Oranjepolde-
rerf 6, 2807 NE Gouda, tel. 
0182-531449. 
4. € 15 - (€ 1.25 tg) 
5 U)uhb_i5(3)hrtnrt nl 
website www neduision nl/ 
thcmatische-jilatelie/vlcm 

Filatelistische Motiefgroep 
'Papier en Druk' Nederland 
i Papier en Druk, grondstof
fen en papiervervaardiging, 
vormvervaardiging, druk
technieken, drukpersen en 
andere machines, geschie
denis van het schrift en het 
drukken, manuscripten, 
boeken, kranten e.d 
2. Twee bijeenkomsten per 
jaar, uitgave 'Druk Doende', 
stands op grafische vakbeur
zen en tentoonstellingen. 
3. A D van Heiningen, Leer-
looier II, 6641 DJ Beunmgen, 
tel. 024-6774258 



4 € 20 

5 ad van heimn5cn(5)planrt nl 

Ma9onnieke Filatelistische 
Studiegroep 'De Getande 
Rand' 
1 Vrijmetselarij op postze
gels m de wereld en vrijmet
seralij op FDC's 
2 Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan De 
Verlichte Loep 
3 E Crab, Augustijnslei 56, 
B2930 Brasschaat (België), 
tel 003232953720 
4 € i 8 
5 grtandcrand@anti;erperix eu 

Perfin Club Nederland 
1 Perfins 
2 Eigen verenigings
blad, veiling, bibliotheek, 
rondzending en ruil en 
vergaderbijeenkomsten 
3 Mevr J A Birniede 
Gelder, Klipper 84, 3263 NB 
OudBeijerland, tel 0186
614522 
4 € II 
5 Website www pcrfinclub nl 

OVERIGE 
GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststem
pelverzamelaars 
1 Poststukken, postale 
afstempelingen en overige 
filatelistische zaken, postge
schiedems 
2 Bijeenkomsten met lezin
gen/veilingen, bijeenkom

sten Groep Postgeschiedenis 
en Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespecialiseerd 
rondzendverkeer, uitwisselen 
fi:ankeer/machines tempels, 
publicaties De Postzak en 
Verenigingsmeuws, posthis
torische studies, catalogi op 
stempelgebied 
3 E W Flentge, Oude Hof
laan II, 9751 BK Haren, tel 
0505349131 
4 € 22 50 (ig € 12 50) 
5 sccrrtanaat@pofnpo com 

Contact en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1 Emissie 1852 
2 Bestudering van de eerste 
emissie, bijeenkomsten 3X 
per jaar 
3 J W Kok, Wagnersingel 
4a, 9722 CX Groningen, tel 
0505272123 
4 € 25  Euro (ig € 25 ) 

Nederlandse Vereniging van 
Aerophilatelisten 
'De Vliegende Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikkeling, 
eerste vluchten e d) lucht
postcatalogus 
2 Regiobijenkomsten in 
Aalsmeer, Hilversum, Eind
hoven, Gronmgen/Eelde en 
Vlissingen, (schriftelijke) vei
lingen, jaarlijkse Dag van de 
Aerofilatehe met tentoonstel
ling Nieuwtjesdienstvoor 
eerste en speciale vluchten 
met bijzonder poststempel, 
rondzenddienst, publicaüe 
De AeroPhilatelist (6x pj) en 
diverse naslagwerken 
3 W van der Helm, De Kolk 
13, 3931 WN Woudenberg, 
tel 0332858424 

4 € 20 , buitenland € 25 
5 u)uanderhclm(g)ncn)nrt nl 
website www devhegende
hollander com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1 Particuliere Postbezorging 
(Stadspost) in Nederland 
2 Informatievergaringen 
uitwisseling over Neder
landse Stadspostdien
sten, Stadspostzegels en 
 stempels Bijeenkomsten in 
Apeldoorn (4x/jr), driemaan
delijkse periodiek. Catalogus 
(losbladig) en Nieuwtjes
dienst 
3 H Heerema, Leliestraat 
13, 8051 CX Hattem, tel 038
4441830 
4 €15 

Filatelistenvereniging 
Dai Nippon 
1 NederlandsIndie onder 
Japanse bezetüng en onder 
het bewind van de Republiek 
Indonesië voor de soevereini
teitsoverdracht 
2 Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publicaties, 
rondzending, veiling, verga
dering 
3 L B Vosse, Vinken
baan 3,1851 TB Heiloo, 
tel 0725332293, fax 
0725339936 
4 € 20  Euro (Nederl), € 
25 (ov) 
5 leo uosse@planrt nl 
site www dainippon nl 

Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjes
verzamelaars 
I Aantekenstrookjes, van 

Nederland en andere landen 
2 Beurzen, eigen blad, 
schriftelijke veilingen, uit
gifte kantorenhjst 
3 L L Louwerse, Kon 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk, tel 0182395103 
4 €15 

Studiegroep Velrandbij
zonderheden (Plaat en 
Etsingnummers) 
1 Plaat/etsingnummers, 
knippen/ponsen, drukkerste
kens, paskruizen, register
blokken en perforaties 
2 Bijeenkomsten, ruilver
keer, veilingen, publicaties 
Randverschijnselenen 
Handboek Plaat en Etsing
nummers 
3 Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amsterdam 
4 € 2 2 

5 secretans(g)etsmgnummers nl 
site www etsinanummcrs nl 

Studiegroep 
Voorafttempelingen 
1 Voorafgestempelde post
waarden gehele wereld 
2 Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, rondzendverkeer, 
veilingen 
3 C F L Kaïjser, Bergstraat 
13, 4641RD Ossendrecht, tel 
0164672697 
4 € 9 
5 jred l<aijser@u)anadoo nl 

Nederlandse Postzegel
vereniging 'De Plaatfout' 
1 Studie plaatfouten op Ne
derlandse postzegels (tOR) 
2 Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veiling 
3 JE van Biezen, Zicht 3, 

8061 MT Hasselt, tel 038
4772366 
4 € 20  (€ 2 50 \g) 
5 joop van bi«zcn(5)jTeeler nl 

Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie 
1 Fiscale filatelie 
2 Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen 
3 OCG van der Vliet, 
Pashegge 46, 7103 BH Win
terswijk, tel 0543522070 
4 € 16 , € 20  Europa, € 22 
overig (€ 5  ifl) 
5 ulirt507(3)u;xs nl 

ATTENTIE! 

Dit overzicht van in Neder
land actieve gespecialiseerde 
verenigingen en studiegroe
pen IS bijgewerkt tot en met 
de maand juli 2006 

Het overzicht wordt niet sa
mengesteld door de redactie 
van Filatelie, maar het wordt 
bijgehouden door de 
Nederlandse Bond van Fila
telistenVerenigingen NBFV 

Mutaties op dit overzicht 
(over andere opmerkingen 
met betrekking tot deze lijst) 
kunt u uitsluitend zenden 
aan het volgende adres 

NBFV 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

U kunt uw mutaties ook 
doorbellen (0302894290) of 
doorfaxen (0302800128) 

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

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

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan 
Dus als u iets wilt ver

kopen, als u op zoek bent 

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

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

(of een fotokopie daar

van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol

gende adres 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 
5 euro, voor elke 
regel meer betaalt u 
€2,50 Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele

foonnummer) in 
de advertentie is 
verplicht Plaatsing 
onder nummer kost 
4 euro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge

wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€ 7,50 
€ 10 

€ 12,50 

€ 15 

€ 17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierboven netjes uit Gebruik per letter, leesteken of spatie één vakjei 

Ondergetekende 

Naam 

Straat: 

PCiPlaats: 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Bureau de Troye (adres, zie 

Giro/banknummer: hierboven) m behandeling genomen. 
Sluitingstermijn minimaal vier weken voor het 

Ten name van verschijnen van'Filatelie'. 

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

(handtekening). 

O DIVERSEN 



PER LUCHTPOST 
PAR AVION 'lE-ß-rO^ 

AmtralU/^oll«»» 
First Hegular Alrïnail 
by K.l.11. 12.12.51. 

%/I^UL C*"^ 

Afbeelding 2  Speciale KLMenuelop type la met 
aankomststempel Sydney (stempelnummer 148); uertrek

stempel Nijmegen 28 X 161954 Zie ook de markering op de 
enuelop uoor Ket plakken uan de postzegel 

M OCT 1954 I 

mm ::z:i. 
Afbeelding i  Voorloper «an de 'Postiljon d'Amour'. BrieTuit 
Sidney met oertrekstempel 12DE51, met KLMConstellation naar 
Nederland, bijzonder stempel en aankomststempe! LUCHTHAVEN 
AMSTERDAMSCHIPHOL 16.XII 111951 

\i l^lM. SUPER CONSTEUATION mjCHT <■ 
Amitardam • Sf/ónmy 31 October  4 Novcmbar 1954 P A R A V I O N 

^mm 
■SSftwr'^^r

Afbeeldin^ 6 Duits aerogram met aankomststempel Sydney 
(stempelnummer 141) Vertrekstempel Berlin 28 10 54 10 en extra 

stempel iian de KLM m rood (coIiectieDekker) 

SeDbl 

It X t M SUPER CONSra tAT/ON VLUCHT 
AmaUrdam  Syiinay 31 Octobw  4 Nanmmt^r 1954 

Afbeelding 5 Speciale KLMenuelop type IIb met aankomststempel 
Sydney (stempelnummer 141) Vertrekstempel Brussel 28 10 54 

bla Bam&^péditeiif 
, Margcret street '̂ '̂ '̂  
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'POSTIUON D'AMOUR': 
VEEL VERZAMELMOGELIJKHEDEN 

LeukCj gevarieerde collectie en wemig kosten 

Postiljon d'Amour. bij de ver
zamelaars van 'moderne' 
KLMvluchten is het een bekend 
begrip, maar de gemiddelde 
postzegelverzamelaar zal er 
waarscnijnlijk onbekend mee 
zijn. Nu roepen de poststuk
ken met deze naam ook weinig 
bijzondere gevoelens op, in 
tegenstelling tot de Diver of 
S«/pvluchten, en Postiljon 
rf'Awourstukken staan dan ook 
laag geprijsd in de luchtpost
catalogus . Toch zit er in deze 
stukken meer 'filatelie' dan op 
het eerste gezicht te zien is. 
De KLM (lees: Albert Plesman) 
had al voor de Tweede We
reldoorlog bij de Amerikaanse 
Lockheedfabrieken een nieuw 

D O O R W I M V A N DER H E L M , W O U D E N B E R G 

Onbekend maakt onbemind  ten onrechte, soms. De 

auteur van dit artikel wijst er op dat de stukken die 

in het koder van het project Postiljon d'Amour werden 

verzonden, een aantrekkelijk verzamelgebied vormen. 

Een leuke aspect is dat voor de aanschaf van de stukken 

niet al diep in de portemonnee behoeft te worden getast. 

type toestel besteld: de Constel
lation, een karakteristiek  en later 
legendarisch geworden  toestel 
met een gebogen romplijn en 
drie staartvlakken. De toestellen, 
die pas na de oorlog werden 
afgeleverd, hebben een grote rol 

gespeeld in het vervoer van pas
sagiers, vracht en post tussen 
Nederland en het voormalige 
NederlandsIndië en verder 
[afbeelding i). Het toestel was 
een van de beste viermotorige 
vliegtuigen die de KLM ooit in 

gebruik had. Op 31 oktoben954 
zette de KLM de verbeterde 
versie van dit toestel, de Super 
Constellation, in op de vlucht van 
Amsterdam naar Sydney en deze 
vlucht staat bekend onder de 
naam Postiljon d'Amour. Onder 
de passagiers op deze vlucht 
bevonden zich ook negen trans
portemployees uit verschillende 
landen (onder wie een Italiaanse 
gondelier en een Deense postbo
de), die de vlucht op uitnodiging 
mochten meemaken. Daarnaast 
waren er emigranten die een 
goede toekomst in Australië 
hoopten te vinden. Velen waren 
hen reeds voorgegaan, meren
deels per schip. Met deze vlucht 
ging ook 72 kilo post mee; een 
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Ajbeeldmg 4 Speciole KLMcnuflop tijpc IIb 
mrt aonkomststempel Sijdnei) (stempclnummcr 

14g) Port 75 cent, voldaan met onder andere 
de serie Luchtuaartfondszeäeis Vertrebtempel 

Rotterdam zg X 54 11 (oud stempeltype') 

^ESTANTft 

n KLM SUPER CONSTELLATION VLUCHT 
Amiliinimm  Sydn»r 31 Odober  4 Novsmbor 1954 

SVDNE 
PAR AVIO 
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Afbeelding 3 Speciale KLMenuelop type IIa met aankomststempel Sydney 
(stempelnummer 148), gefrankeerd met 30 cent Vertrekstempel Amsterdam Centraal

Station 28 X 141954 De fljzender woonde in Denemarken en daar is de enuelop dan 
ook naar terug gezonden Geen extra portheflRn^ (doorgeslipte post')' 

KLM  kr;^nt, 
Semtila B u i l  l m g , 
SYDNEY 

Australië. 
n KLM SUPER CONSTELLATION VLUCHT 
Amitardam Sydnsy 31 October 4 Novamhae 1954 

Afbeelding 8 Australisch aerogram f typeA/) uit Melbourne Vertrekstempel 
i oFEß55 In het aerogram schrijft de äsender (een emigrant) aan de no tans 

om uoor zijn dochter 'om onmiddellijk emigratie m orde te maken, u;at we 
dan ookdtrec tgedaan hebben [ ] medegezien de oorlogsdreiging enz ' Een 

uoorbeeld uan ueruolgcorrespondentie uan emigrant 

UTTÄ DEL VAliCANO 
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Afbeelding 7 Speciale KLMenuelop type Ib 
met aankomststempel Sydney (stempel

nummer 141), aantjetekend verzonden vanuit 
Vaticaanstad met yerzendbeiüijs Vertrek

stempel 27 10 51 19 en door^an^sstempel 
Amsterdam zg X 61954 (collectieDekker) 

O a m r a l J anagor ii.L.L. ficiyal Dutoh . U r l l n e s ^ 
.iembla founding, 
58 I!arj»ar6t 3 t r e e t , 
S ï O ; J Y H..S.M. 

Auslrfilia 
K L M SUPER C O N S r e t M n O N VLUCHT 

Amsiordam Sydney 31 Ociober  4 Novamhar 1954 

groot gedeelte daarvan bestond 
uit 'filatelistische' stukken. 
De KLM had voor deze vlucht 
speciale enveloppen met bij
behorende vellen schrijfpapier 
laten drukken. Het gewicht van 
een enveloppe één velletje van 
dit papier bleef onder de 5 gram 
en zo'n stuk kon dus verzonden 
worden voor 75 cent, te weten 
20 cent port buitenland (het 
tanef sinds n iuli 1953) en 50 
cent luchtrecht per 5 gram (tarief 
sinds 11 februari 1952). De PTT 
stempelde de enveloppen af met 
het gewone dagtekeningstempel 
en plaatste op een andere plaats 
op de envelop een violet, hart
vormig bijzonder stempel. De 
Australische posterijen op hun 
beurt plaatsten een aankomst
stempel op de achterzijde van 
de stukken (C.P.O.SrD/VEV 
lojoPs NO54). Diegenen die 
geen adres in Australië had
den, konden hun enveloppen 
aan de KLM adresseren. Deze 
'standaard' KLMenvelop staat 
in de Luchtpostcatalogus 2005 
genoteerd voor 2 euro en in The 
Australian Air Mail Catalogue van 
1990 voor A$ 20. 
Wat IS er nu zo bijzonder aan 
deze envelop? En wat is de 
verzamelwaarde? 
Laten we beginnen met de 

KLMenvelop. Er zijn voor zover 
de druk betreft minstens twee 
verschillende uitvoeringen te 
onderscheiden. Bij type I reikt de 
punt van de pijl tot boven de 'E' 
van '1 E' en bij type II tot boven de 
'K' van 'KLM' [aßaeeldingen 2 en 
3j. Verder kan de uitvoenng van 
de envelopzelf worden onder
scheiden in twee soorten: één 
met een enkele horizontale witte 
lijn(a) en één met een horizon
tale én een verticale witte lijn (b); 
zie de afieeldingen 2 en 4. 
Voor postzegelverzamelaars zijn 
vooral de op de stukken geplakte 
zegels interessant. Er was name
lijk een scala aan mogeliikheden 
om de 75 cent port te voldoen 
met Nederlandse postzegels. Ik 
vermeld er enkele: 

 enkelfrankering; 
 frankenng met twee zegels uit 

één serie; 
 frankering met meerdere 

zegels uit verschillende series; 
 frankering met toeslagzegels, 

zoals de luchtvaartfondszegels. 

Filatelisten hebben ook uit het 
buitenland filatelistische post 
naar Amsterdam verzonden (zie 
de afbeeldingen 5, 6 en 7) en ook 
deze post werd voorzien van het 
violette, bijzondere stempel. De 

post uit Berlijn kreeg ter plekke 
ook nog een extra stempel in 
rood {ajheeldingG). 
Het hartvormige, bijzondere 
stempel met de afbeelding van 
een Lockheed Super Constellation 
is mooi uitgevoerd. Gezien de 
hoeveelheid te stempelen post
stukken moest er wel meer dan 
één stempel worden gebruikt. 
De onderlinge verschillen zijn 
echter te klein om ze met het 
blote oog te kunnen waarnemen. 
Vaak wordt de achterkant van 
een poststuk 'vergeten'. Toch is 
het de moeite waard om daar op 
te letten, want in Sydney heeft 
men verschillende stempels 
gebruikt om alle (filatelistische) 
post van een aankomststempel 
te voorzien. Aangetroffen zijn de 
stempelnummers 127,141,147, 
148 en 149. 
Voor verzamelaars van 'zegels 
op stuk' is met dit poststuk 
zonder veel kosten een leuke, 
gevarieerde verzameling samen 
te stellen. 
Historisch gezien kan men 
de Postiljon c/'/Amourstukken 
in groter verband plaatsen, 
bijvoorbeeld door hun rol in de 
contacten tussen Nederland en 
Australië te benadrukken of door 
te verwijzen naar de emigratie 
van Nederlanders naar Australië, 

waarbij die soms slaagde en 
soms mislukte {afieelding S}. 
De stroom luchtpoststukken en 
aerogrammen die tussen beide 
gebieden werden uitgewisseld, 
levert veel verzamelmogeliikhe
den op en nog meer 'filatelie'. 
De hier getoonde afbeeldingen 
spreken wat dat betreft duidelijke 
taal. 
Op de tentoonstelling die ter 
gelegenheid van de vijfenveer
tigste Dag van de Aerqfilatelie zal 
worden gehouden (i o, 11 en 12 
november 2006, Ahoy' in Rot
terdam) zijn veel luchtpostcol
lecties en andere verzamelingen 
te bewonderen. 

De bij dit artikel afgebeelde post ° 
stukken zijn  tenzij anders wordt «̂  
vermeld  afkomstig uit de collectie ^ 
van de auteur ~ 

s 
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en Overzeese Rijksdelen, 2005. ^ 
KLM Constellations in het kielzog " 
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Philatelie, jaargang 1954, bladzij # § | 
den 202, 222 en 246. 
Vaarwel Nederland  Hallo 
Australië in Nationaal Archief 
Magazine, 2005/4. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2007 
(verschijnt begin januari 
2007) moeten uiterlijk op 
I december 2006 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

10 en II november: 
Harderwijk. Aaltjespost 20o5, 
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 to november van 
= II tot 21 uur en op zaterdag 
"^ II november van 9 tot 16 uur. 
^ Informatie: G.H. Landman, 
= telefoon 0341-426049 (na 
J 19 uur) of Q6- 53720035 of 
^ pere-mai l :g h.landmond© 
=> hccnrt.til 
^ 10, II en 12 november: 
^ Rotterdam. Dog van de 
Ï : Postzegel Rotterdam 20o5, 
2 postzegeltentoonstelling 
:Z in het Congrescentrum 

Ahoy', Rotterdam-Zuid. 
7 / i O ' " samenwerking met De 
# 0 * Vliegende Hollander. Cate

gorieën 2 en 3 , éénkader, 
jeugdklasse en propaganda. 
Openingstijden: vrijdag 10 
november van 10 tot 18 uur; 
zaterdag 11 november van 10 

tot 17 uur en op zondag 12 
november van 10 tot 16 uur. 
Verkoop envelop Dag van 
de Postzegel. Deelnamefor-
mulieren verkrijgbaar bij A. 
Ritmeester, Ternatestraat 
20, 2612 BD Delft, telefoon 
015-2141701 of per e-mail: 
a.ritmcester@planct nl 
10, II en 12 november: 
Rotterdam. 45ste Dag uan 
de Aerojïlatelie;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: 
iuuonderhelm(a)ncn)net.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.u)ebers@planet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

II november: 
Arnhem-Zuid. De Kande
laar, Den Haagweg i, 10-16. 
Telefoon 026-3230947 (na 
17.30 uur). 
Bilthoven. FilatelistiscKc 
Contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Drachten. Brede School de 
Drait, Flevo 186,10-16. 0512-
382979. 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.30-16.30. Telefoon 
0321-314305. 
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. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 

Nijverheidslaan 8,10-16. 
Telefoon 0318-517569. 
12 november: 
Alkmaar. Clusiuscollege, 
Drechterwaard 10,10-16. 
Telefoon 072-5111325. 
Amsterdam. ROC, Jan Toor-
opstraat 99,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-672775. 
Maasbracht. De Spil, Sui-
kerdoossingel 19, 9.30-15. 
Telefoon 0475-483630. 
Sittard. Sociëteit, President 
Kennedysingel 16, g.30-15. 
Telefoon 046-4518522. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
16 november: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54, ig-22. Telefoon 0167-
563887. 
17 november: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
18 november: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 02g7-343885. 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5341427. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. Telefoon 0182-
615136. 
Emmeloord. ROC Friese 
Poort, Espelerlaan 74,10-16. 
Telefoon 0527-615628. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,11-16. Telefoon 
070-5312597. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,10-16. Telefoon 
040-2534633. 
Woerden. Al-Barid, jilatelis-
tische contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
481070. 
19 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat74,10-17. Tele
foon 0485-576729. 
Helmond. MFC, Dorpsstraat 
38,10-16. Telefoon 0492-
539339-
Kerkrade-Holz. De Holz, 
Lambertistraat 12,14-16.30. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
20 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272,19.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
24 november: 

Leiden. Vogelvlucht, Boshui-
zerlaan 5,14-16. Telefoon 
06-21977530. 
25 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelhuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Bodegraven, 't Anker, 
Nieuwe Markt, g.30-16.30. 
Telefoon o6-5326o57g. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De 
Trefterp, Marsdiep i, 10-17. 
Telefoon 010-4508474. 
Haren. Mellenshorst, Water-
huizerweg, 10-16. Telefoon 
050-4093722. 
Hengelo (O.). Frans op den 
Bult, Hengelosestraat 6, 
10-16. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat 5,10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Purmerend. Nederlandse 
Verenigmg voor Thematische 
Filatelie. Concordia, Koe
markt 45, 10-16. Telefoon 
033-4943265. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
26 november: 
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. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-13. Telefoon 026-3271979. 
Weert. SG Philips van Home, 
Werthastraat, 10-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
1 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
2 december: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat4, io- i6 . 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. 

Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 
Wierden. Het Anker, 
Wilhelminastraat 28,10-16. 
Telefoon 0546-571164. 
5 december: 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23, 18-21.30. Telefoon 
038-4211045. 
6 december: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 2518 AD 
's Gravenhage, telefoon: 
070-3307500, infolijn: 070-
3307575, fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: di t/m vrij 
van 10-17 uur; za, zo en 
feestdagen 12-17 "•"; op 
maandagen, 25 december en 
I januari gesloten. 

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: 
13 oktober 
10 november 
15 december 
12 januari 2007. 
U kunt het materiaal in het 
depot alleen op afspraak 
bezichtigen. Neem contact 
op met Monique Erkelens 
of Harriet van der Veen 
(telefoon 070-3307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan mcrkelens@muscom.nl of 
hvdveen@)muscom.nl. 

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

BONDSBIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! 
Voor internetgebruikers 
is de Bondsbibliotheek in 
Baarn niet meer gebonden 
aan de openingstijden (elke 
woensdag, 10 tot 17 uur en 
elke eerste zaterdag van de 

I maand, 10 tot 12 uur). Via de 
I website van de NBFV (www. 

nbjv.nl) en het aanklikken van 
de Bibliotheek-zegel bereikt 

I u de informatie die betrek-
j king heeft op de prachtige 

collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabon
nementen, ziet welke boeken 
er nieuw aangeschaft zijn 
en kunt er nagaan op welke 
wijze deze boeken te leen 

I zijn. Aan een overzicht van 
j oudere tijdschriften wordt 

hard gewerkt. 
Voor alle andere vragen kunt 
u de Bondsbibliotheek een 
e-mailbericht sturen: 
bibliotheek(3)nbJv.org. 
De Bondsbibliotheek... een 

1 surfbezoekje waard! 

mailto:ebers@planet.nl
http://www.muscom.nl
mailto:mcrkelens@muscom.nl
http://nbjv.nl


Het is weer eens iets anders 
dan het bespreken van een 
catalogus, handboek of 
cdrom: het 'recenseren' van 
een personal computer. Maar 
we vonden dat we het toch 
eens moesten proberen, 
nu Filatelie een advertentie 
van DataByte bevat waarin 
een speciaal voor filatelis
ten gebouwde PC wordt 
aangeprezen: de Filatis
tenPC. Bij het samenstellen 
van de configuratie liet de 
leverancier zich adviseren 
door René Hillesum Filatelie 
in Roosendaal. De fabrikant 
was zo vriendelijk tijdelijk 
een exemplaar ter beschik
king te stellen en zo arriveer
den onlangs enkele grote en 
minder grote dozen op het 
redactieadres. 
We hebben geprobeerd in de 
huid te kruipen van iemand 
die nog nooit een PC heeft 
aangesloten en we namen er 
dus rustig de tijd voor: dozen 
uitpakken, plastic hoezen 
verwijderen, software netjes 
apart leggen, apparatuur 
opstellen, snoeren aansluiten 
en op de knop drukken. 
Het opbouwen stelde niet 
veel voor; we waren binnen 
een halfuurtje klaar met 
uitpakken en aansluiten. Dat 
kan ook met anders, want er 
zijn maar zes componenten 
die met elkaar verbonden 
moeten worden: systeem
kast, monitor, printer, toet
senbord, muis en speakers. 
Of eigenlijk zeuen componen
ten, als we de bijgeleverde 
Bluetooth USBadaptor  voor 
een draadloze verbinding 
met daarvoor geschikte 
gsm's, printers, elektroni
sche agenda's  meerekenen; 
maar ja, daar zit nu eenmaal 
geen draad aan... 
Het 'touwqeswerk' was heel 
eenvoudig: wie met kleuren
blind is kan de snoeren vast 
wel op de juiste wijze aan
sluiten. Bij het netsnoer voor 
de speakervoeding deden we 
eerst of we een beetje dom 
waren, maar na enig naden
ken sloten we dat snoer als 
eerste aan op de systeemkast, 
waarna het normale netsnoer 
'doorgelust' bleek te kunnen 
worden  scheelde weer een 
'slotje' op onze stekkerdoos. 
De systeemkast heeft uiter
aard aan de voorzijde een 
aan en uitknop, maar aan 
de achterzijde zit er nóg een; 
de fabrikant was zo attent 
om die alvast op 'aan' te 
zetten, want het kan even 
duren voordat een nieuwe 
gebruiker door heeft dat 
beide knoppen moeten wor
den geactiveerd voor er beeld 
en geluid komt. Over geluid 
gesproken: de bijgeleverde 
speakertjes geven ondanks 
hun bescheiden voorkomen 
een heel aardig geluid. Het 
is zelfs nog mogelijk een 
lagetonenluidspreker aan te 
sluiten (niet bijgeleverd). 
Het starten verliep pro
bleemloos; na enige tijd 
l<wam het vertrouwde Win
dows XPscherm in beeld. Dit 
operating system is uitermate 

geschikt voor nieuwe gebrui
kers, want het aansluiten van 
nieuwe randapparatuur (een 
scanner, bijvoorbeeld, of een 
MP3speler) zal daardoor 
vrijwel nooit voor problemen 
zorgen. 
Voor we verder gaan eerst 
iets over de monitor: dat is 
een 'ouderwets' CRTexem
plaar, want geen nadeel hoeft 
te zijn, want de beeldkwali
teit van zulke monitoren is 
doorgaans veel beter dan die 
van de TFTinstapmodellen, 
Een CRTmonitor neemt 
echter wel wat meer plaats 
in; kleinbehuisde filatelisten 
zouden de aanschaf van 
een TFTmonitor kunnen 
overwegen. 
Het bureaublad (zeg maar 
het 'beginscherm' van de 
computer) deed wat overla
den aan. Maar daar zou door 
de leverancier iets aan kun
nen doen door ikoontjes die 
naar installatieprogramma's 
verwijzen, achterwege te 
laten. Met alleen de ikoontjes 
voor software die geïnstal
leerd is, zullen de neujbies het 
al druk genoeg hebben. 
Er is een breed scala aan 
gelukkig voor het merendeel 
Nederlandstalige  software 
gepreinstalleerd, waarvan de 
nuttigste zijn: OpenOJJicc (een 
uitstekende vervanger voor 
het vrij prijzige MSIOflRce), 
Acrobat Reader (leest pdfbe
standen), FireFox (stabiele en 
comfortabele webbrowser), 
ThunderBird (prima email
programma), Cobian BackUp 
en AVGFree (virusscanner). 
Alleen het laatstgenoemde 
pakket gaf wat problemen, 
omdat de extensie (*.sit) 
door de 'uitpaksoftware' niet 
werd herkend. 
Voordat we de andere 
software^oodies voor u op
sommen eerst nog dit: voor 
veel van de applicaties is een 
actieve Internetaansluiting 
gewenst; die moeten bij de 
leverancier of bij de soft
warefabrikant namelijk eerst 
netjes worden geregistreerd. 
Dat behalve de FireFoxbrow
ser ook MS/Explorcr geïnstal
leerd is, zal wel iets met de 
moeilijke verwijderbaarheid 
van Microsofts nogal bekri
tiseerde browser te maken 
hebben. 
Andere software dan: heel 
leuk is het pakket Pa^ePlus, 
dat veel van de fiinctio
naliteit biedt die in heel 
dure opmaakprogramma's 
als InDesî n of QuarkXpress 
aanwezig is. Ons lijkt 
het niet alleen een ideaal 
programma voor het maken 
van albumbladen  als u een 
beetje geduld hebt en wat 
tijd wilt investeren  maar 
vooral voor het opmaken van 
(verenigings)tijdschriften. 
Samen met PhotoFiltrc (een 
beeldbewerkingsprogramma 
ä la PhotoShop) moet dat 
mooie resultaten kunnen 
opleveren. 
We meldden al de aanwe
zigheid van Adobe Reader, 
maar het is natuurlijk ook 
handig om zèlf pdf'jes (voor 

probleemloze bestandsuit
wisseling) te kunnen maken. 
Daarvoor staat CutePDF op 
schijf De mogelijkheid 
om te skijpcn (bellen via het 
Internet) is ook aanwezig 
en verder zijn er program
ma's geïnstalleerd die het 
leven van elke PCgebruiker 
kunnen veraangenamen, 
zoals HitmanPro (adu;arebe
strijder), WinZip (uitpakpro
gramma), CalendarConuertcr 
(uw recensent weet nu dat hij 
op een donderdag geboren 
is) en PCInspector (bestanden
hersteller). 
Wat viel ons verder op aan 
de FilatelistenPC? Dat de PC 
zo lekker stil is. En dat het 
met de snelheid alleszins 
meevalt  en dat terwijl ons 
testsysteem voorzien was van 
een Intel Celeron D33ipro
cessorvan 2.66Ghz; in de 
uit te leveren PC's komt een 
D346 (3.06GHz) te zitten. 
En nu we het toch over de 
hardware hebben: de vaste 
schijf van 80 gigabyte is 
zeker voor een computer die 
voor beginners is bedoeld 
 ruim genoeg. Alle hier 
genoemde software, inclusief 
Windou;s XP, neemt nog geen 
vijf gigabyte in beslag, dus 
we kunnen even vooruit. O 

ja, de PC is voorzien van een 
i2ini kaartlezer, wat foto
graferende opa's en oma's 
plezier zal doen. En wie het 
klepje aan de voorzijde van 
de kast openklapt ziet daar 
twee extra USBaansluitingen 
(aan de achterzijde zitten er 
al vier) en een koptelefoon
en microfoonconnector 
 handig! 
Hebben we nog wensen? Ja. 
Omdat met deze configuratie 
specifiek op absolute beginners 
wordt gemikt is het ontbre
ken van 'iets op papier' een 
gemis. Zoals gezegd is het 
opbouwen van de PC kinder
spel, zeker als er een 9jarig 
neefje in de buurt is om u te 
helpen. Maar dan, als het be
ginscherm opgloeit? Het zou 
handig zijn als er dan een 
soort 'papieren landkaartje' 
zou zijn van dat scherm, met 
een korte beschrijving van 
wat er achter de ikoontjes zit 
(wat doet het programma, 
hoe start ik het, waar vind ik 
hulp, is er een gebruikers
groep?). 
Toegegeven: het zijn geen 
al te grote bezwaren en 
gezien de aangename prijs 
in combinatie met een leuke 
PC en veel, heel veel software 
is aanschaf een aantrek

kelijke optie. Om optimaal 
plezier van de PC te hebben 
lijkt ons de aanschaf van 
een 'all in one'apparaat 
(kleurenprinter, scanner 
en kopieerapparaat) aan te 
raden. De leverancier raadt 
daarvoor een Epson DX4000 
aan (meerprijs). 
Wat ons voor bezitters van 
de FilatelistenPC ook heel 
leuk lijkt is de nabijheid van 
een of twee andere bezitters: 
die zouden samen een soort 
minigebruikersgroep kun
nen vormen. Samen com
puteren, samen verzamelen 
 dat moet toch ontzettend 
leuk zijn? 

FilatelistenPC; personal computer 
uoor beginnende computeraars, 
gebouwd door DataByte. Bestaat 
uitPCsysteemkast, i7"CRTmo
nitor, draadloos toetsenbord en 
dito muis, speakerset, Bluetooth 
USBadaptor. Processor: Intel 
Celeron D546 (5.06GH2). Intern 
geheugen 512Mb (DDRII), uastc 
schî (Western Digital) 80Gb. 
Samsung DVDlezer en brander 
(i8x). Netuierkkaart, Prijs: 599 
euro (inclusief BTW en inclusief 
genoemde sofware, ijaaronsite 
garantie en leuenslange helpdesk). 
Tegen meerprijs leuerbaar: Epson 
DX4000 'oil m one', uitbreiding 
garantie en/oJTFTmonitor. 
Thuisbezorgen van de Filatelis
tenPC IS mogelijk tegen een ge
ringe meerprijs. De FilatelistenPC 
kan ujorden besteld bij DataByte, 
Drukkerij 3, 4651SL Steenber
gen, telefoon 0167544544. 
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De FilatelistenPC, hier in een opstelling met een TFTscherm (meerprijs), standoord uiordt een CRTscherm ̂ eleuerd. 

Nóg twee producten die we 
niet onder het kopje 'Boe
kenplank' kunnen recense
ren: Erni oplosmiddel voor 
zelfklevende postzegels en 
de LEDlichtloep (3.2X). 
Het zijn filatelistische hulp
middelen waarover eigenlijk 
niets anders te vertellen 
valt dan dat ze precies doen 
wat ze beloven. Om met het 
oplosmiddel te beginnen: 
daar hebben we diverse 

proeven mee genomen en 
in vrijwel alle gevallen met 
uitstekend resultaat. Dat het 
niet altijd lukte, ligt niet aan 
het product, maar aan ons: 
we probeerden ook andere 
'klevers' te verwijderen dan 
postzegelsalleen. Het leek 
ons een mooi moment om 
allerlei stickertjes waaraan 
we ons al lang ergerden (op 
LP's, CD's, doosjes, boeken 
en andere voorwerpen) te 

verwijderen. Dat lukte vaak 
wel, maar een enkele keer 
ook niet. Nogmaals; voor het 
verwijderen van zelfklevende 
zegels voldoet Erni prima. 
Op de LEDloep zijn we een 
beetje verliefd geraakt. In zijn 
hitcch aluminium huis ziet 
hij er indrukwekkend uit. De 
zes LEDlampjes verlichten 
de objecten gelijkmatig. Enig 
nadeel: het beperkte Voor het 
bestuderen van losse zegels 
IS het uitstekende, robuuste 
accessoire, dat in een al even 
stevig hoesje kan worden 
opgeborgen. 

Lindner 'Erni' oplosmiddel uoor 
zelfklevende postzegels; 250 ml.; 
prijs 14.85 euro. 
Leuchtturm LEDloep (in hoes); 
prijs 19,95 furo. 
Beide producten zijn verkrijgbaar 
bij RW. Memhardt, Piet Hein
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 0703652227, emaii 
pu)mcinhardt(5)collectura.com. 



'DIE VOLDOEKING, DAT IS 
GEWOON NIET TE BESCHRIJVEN' 

Achter de voordeur van Nico den Held 
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Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In een 
poging deze deuren voor u te 
ontsluiten, gaat Filatelie op zoek 
naar de sleutel. Vandaag staan 
we voor een zwijgende, weinig 
opvallende deur in Vlaardingen. 
Maar achter deze deur? Daar 
woont een spraakwaterval, een 
opvallende verzamelaar. Hoeveel 
mensen weten dat? 

Nico den Held is 66, heeft alleen 
lagere school gehad en is daar 
trots op. Een selfmade man. 
Recht door zee, het hart op de 
tong, maar altijd bereid een an
der te helpen. Een man een man, 
een woord een woord. Zo ie
mand die je graag in je vrienden
kring hebt. Op z'n tweeëntwin
tigste al twaalf baantjes gehad en 
toen voor zichzelf begonnen. Een 
eigen bedrijfin de afgewerkte 
eetbare vetten en oliën. Reuze 
interessant natuurlijk, maar we 
komen voor de postzegels. 

'Ik rook handel' 
Hoe komt iemand tot het 
verzamelen van postzegels? 
'Nou, da's een apart verhaal,' 
zegt Nico. 'Ik ben van m'n eigen 
natuurlijk een koopman. Een 
businessman. En wat gebeurt er 
nou? Ik was tien, elf jaar, ik loop 
met een vriend langs de polder
vaart. Daar dumpten in die tijd 
bedrijven nog wel eens wat afval 

'Ik zit in de veilingzaal. Niets vooraf gezien. Toen de ene 

bieder stopte, ging ik meedoen. Hoger en hoger. Zou het 

echt wat zijn? Ja, dat is wel spanning, ja.' Woorden die 

Wieland Buit optekende uit de mond van Nico den Held, 

die in onze serie 'Achter de voordeur' vertelt wat hem 

drijft, boeit en ergert in de filatelie. 

m. Die vriend van mij, die zag 
wat brieven drijven, die begon 
'ie er gelijk uit te dreggen. Ik zeg 
'wat mot je daar nou mee'? Nou, 
zegt 'ie, daar zitten postzegels 
op, van 2 en 4 cent. Die zijn 
misschien wel een cent per stuk 
waard. Ik dacht, hoe kan dat nou, 
die zijn toch gebruikt? Maar ja, 
ik rook handel. Zodoende kreeg 
ik interesse. Dat heeft met busi
ness te maken, dat zit in je.' 
ja, dat IS ook een manier. In elk 
geval weer eens wat anders dan 

het verzamelen van je vader over
nemen en wat eenvoudige Ne
derlandse of thematische zegels 
als begin krijgen. En we zitten 
natuurlijk wel in de Rotterdamse 
regio, met een wereldhaven. 
Waar het handelen de mensen in 
het bloed zit. 

Verzamelwoede 
'De haven, daar zag ik wel handel 
in. Dus ging ik als jochie naar 
de Merwehaven en vroeg aan de 
zeelui: You have stamps, you have 

stamps? Dan kwam ik bij de kapi
tein en bij de stuurman en kreeg 
ik postzegels. Kijk, da's busi
ness. Het ging me steeds meer 
interesseren. Wat later ben ik 
nog telegram- en brievenbestel
ler geweest. Als ik dan een brief 
met mooie postzegels zag, belde 
ik aan bij dat adres, en vroeg of 
ik de postzegels mocht hebben. 
Maar ja, meestal spaarde de man 
ze zelf of bewaarde hij ze voor 
iemand anders. Dus dat schoot 
met op'. 
Toch kocht NICO de postzegels 
met om ze weer door te verko
pen. Het was wel degelijk echte 
interesse, verzamelwoede. Hij 
kocht geregeld aantallen losse 
zegels bij handelaren en leerde 
daardoor wat ze waard waren. 
Maar natuurlijk alleen kopen 
met korting. Als anderen vijf cent 
betaalden, kocht Nico ze voor 
drie. 'ja, je had met veel geld, dus 
je probeert voor zo weinig moge
lijk, zoveel mogelijk te kopen. En 

Nico den Held: 'Ja, ik ben nou op een leeftijd dat ik toch ook eens wat moet verkopen.' 
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'Welnee, je kan voor honderd gulden al zat kopen.' 

thuis dan je aankopen bestude
ren, ik vond ze schitterend'. 

'Dat kost toch een vermogen?' 
De antieke klok slaat. Aan de 
huisbar schenkt Den Held nog 
eens in en steekt een vers shag-
gie op. Pauze. Ook in het verza
melen maken de meeste mensen 
wel pauze's mee. Toen Nico 
zijn eigen bedrijf begon, raakten 
de postzegels natuurlijk op de 
achtergrond. Maar jaren later 
veranderde dat toch weer. 'Toen 
kwam ik bij een klant van me, die 
vent verzamelde ook postzegels, 
en die ging regelmatig naar de 
veiling. Ik dacht, dat kost toch 
een vermogen.? Welnee, zei 
die klant van me, je kan voor 

FIUTELIE IS OP ZOEK.« 
MISSCHIEN NAAR U! 

Heeft u ook een verrassend 
verhaal te vertellen? Hebt 
u iets unieks ontdekt, een 
geheel eigen verzamelstijl 
ontwikkeld of op een onver
wachte plek een geweldige 
vondst gedaan? Deed u op een 
rommelmarkt een filatelis-
tische ontdekking? Kwam u 
op zolder bij een oudtante 
een heel kostbare postzegel 
tegen? Zette uw buurman oud 
papier aan de stoeprand en 
zag u daar wat negentiende-
eeuwse brieven uit Mauritius 
tussen zitten? Schrijf of mail 
de redactie en vertel waarom 
er een verhaal in uw ontdek
king, vondst of verzamelwijze 
zit. De redactie maakt een se
lectie uit de binnengekomen 
reacties.U hoeft het verhaal 
niet zelf te schrijven, daar 
zorgen wij voor. Het redac
tieadres is Klipper 2,1276 BP 
Huizen. U kunt ook mailen: 
philate!ie@tip.ni 

honderd gulden al zat kopen. 
Dus zodoende ben ik naar die 
veilingen gegaan, naar Knikman 
in Dordrecht en De Munnik in 
Den Haag.' 

De beste veilingkoopjes 
Den Held heeft een systeem 
ontwikkeld om de beste koopjes 
uit een veiling te halen. 'Ik heb 
geen tijd om te gaan kijken. Dat 
kost je een dag, kost je parkeer-
geld, noem maar op. En dan heb 
je nog niks. Sterker nog, dan zie 
je wat leuks en dan ga je je daar 
op vastpinnen. Da's foute boel. 
Zo maak je geen handel. Ik kijk 
vooraf de veilingcatalogus door, 
vooral naar de laatste nummers. 
Want wat gebeurt er? Op de 
veiling zitten de mensen tegen 
elkaar op te bieden, en die raken 
zo door hun geld heen. Dus 
hoe verder je komt, hoe minder 
kopers er over blijven. Kijk, dat is 
zakelijk denken. Ik zit dan in die 
zaal en wacht af Biedt niemand 
op een kavel, dan is het dus niet 
interessant. Is erwèl interesse, 
dan doe ik mee. Zo heb ik eens 
wat meegemaakt: een partij van 
allerlei landen, boeken vol. Ik ge
loof dat de inzet 230 gulden was. 
Een mannetje of zes zitten tegen 
elkaar op te bieden. Dus ik denk: 
Zo, dat zal wel wat zijn. Afijn, op 
een gegeven moment stopt het 
bij 500. Eenmaal, andermaal. Ik 
snel m'n bordje omhoog. Gaat 
er nog eentje mee, tot de 800. 
Niemand meer? Toen had ik 
dat nummer. Komt nog twintig 
procent bij, dus ik ben duizend 
gulden kwijt, daar moet je van 
uitgaan. Ik denk, dat zal wel goed 
wezen. Kom ik bij de balie om 
het op te halen: is dat hele num
mer niet te vinden. Nog iemand 
erbij, nergens! Ik vraag, wat heb 
ik eigenlijk gekocht? Hij zegt: 
weet je dat niet dan? Ikke niet! 
Uiteindelijk was er toch iemand 
die het wist: blijkt dat nummer in 

de kluis te staan. Dus óf het wat 
was! Dat had minstens tweedui
zend gulden moeten opbrengen. 
Albums, stockboeken, niette 
tillen! Ik heb me zitten spitten 
daarin, een vermogen tegenge
komen. Maar ik heb alles nog 
staan'. 

Blind kopen 
Onze Vlaardinger houdt zich 
aan z'n systeem. Hij koopt al
leen blind, en heeft naar eigen 
zeggen nog nooit een miskoop 
gehad. Koopt van alles, verza
melt eigenlijk alles wat leuk is. 
En goedkoop, da's natuurlijk 
business. 'Ja, ik ben nou op de 
leeftijd dat ik ook eens wat moet 
verkopen. Goed, ik heb wel eens 
een rondzendboekje geplakt of 
wat zegeltjes voor een dubbeltje 
op de vereniging verkocht, maar 
het grote werk, daar moet ik nog 
aan beginnen. Ik heb alles, de 
nummer één van Denemarken, 
één en twee van Japan, zaten ook 
een keer in een boek dat ik blind 
kocht. Duitsland: ik kan het wel 
drie of vier keer aanbieden. Ik zal 
toch eens wat moeten gaan ver
kopen. Heb je nog wat nodig?' 

Een miljoen 
'Postzegels, dat is zeer belang
rijk voor kinderen. Ik heb alleen 
maar lagere school, maar door 
de postzegels weet ik van alles. 
Ik zoek in de atlas op waar een 
land ligt, je leert de geschiede
nis kennen, belangrijke mensen, 
gebeurtenissen, noem maar 
op. Laatst zat ik te kijken naar 
Lotto Weekend Miljonairs, was 
er iemand tot de vraag voor 1 
miljoen gekomen. Die vraag 
was, welke persoon was na de 
Koninklijke Familie voor het eerst 
op een Nederlandse postzegel 
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afgebeeld? Dat wist ik natuurlijk 
wel - Michiel de Ruijter - maar 
die kandidaat niet! Dus ik had 
zo een miljoen kunnen winnen, 
alleen maar omdat ik postzegels 
verzamel. Ik bedoel maar, je leert 
er een heleboel door'. 

Geheim recept 
Nico loopt het huis door, pakt 
hier en daar wat en heeft overal 
een verhaal bij. Voor we het 
weten, zijn er uren voorbij. Zo 
kocht Nico ook eens een baal 
met onder andere heel veel auto
maatstroken Spanje. 'Die dingen 
zitten vast op papier. Zijn er niet 
af te branden. Niemand weet hoe 
dat moet. Ik wel. Ik heb net zo 
lang van alles geprobeerd tot het 
me wel lukte. Dat heeft me wel 
wat zegels gekost, maar ik kan ze 
nu aanbieden, keurig afgeweekt. 
Daar vraag ik wel wat voor. Kijk, 
da's business'. Het geheim? Hij 
wil het niet prijsgeven. 
Ook in het buitenland, bij een 
antiekzaakje, ziet Nico weer een 
doosje met enveloppen staan. 
En meteen de onderhandeling in 
natuurlijk. 'Ja, dat zit in je. Mijn 
vrouw vraagt wel eens, wordt 
je niet gek van die dingen? Dan 
moet ze me weer meesleuren, 
anders komen we nergens'. 

Verrassingen 
Het verrassingselement, dat is 
de kick. Blind kopen en dan gaan 
ontdekken. Het is een manier 
van leven voor deze markante 
man. Hij zal wel nooit van z'n 
zegels afkomen. En da's maar 
goed ook. 
Terwijl ik het tuinpad afloop, 
roept Nico me na: 'En als je nog 
wat Zweden nodig hebt, dan 
moet je dat wel zeggen, hè?' 
Kijk, da's nou business. 

Eén van de vele vondsten van Nico den Held was een prachtig 
emaille bord. Hij zag het liggen aan de kant van de weg, bij het 
grofvuil. Hij herkende direct de postzegel ter gelegenheid van het 
eeuwfeest Stoomvaart-maatschappij Zeeland (NVPH 1073). Het 
bleek het originele bord te zijn dat gebruikt was voor het ontwerp. 
Den Held vroeg of hij het bord mocht meenemen, plakte er een 
postzegel op en sindsdien siert het de huisbar. 

Verzamelaarstrofee: agentschapsbord met jubileumzegel. 

mailto:ie@tip.ni
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OOK DIT JAAR WEER BOEKJES MET 
KERSTZEGELS IN DIVERSE LANDEN 
NEDiRLAND 

Vraagtekens Rembrandt-
prestigeboekje 
Ik hoor sommigen al 
verzuchten: alwéér...? 
Nou ja, heel even maar. 
Zomaar, om nog even wat 
vraagtekens te plaatsen. 
Zo is het vreemd dat de 
Duitse firma Sieger half 
september plotseling 
royaal (15.000 stuks naar 
verluidt) over Rembrandt-
boekjes beschikte, terwijl 
TPGPost de verkoop in 
Nederland al op 4 augus
tus staakte. Of zou dit 
samenhangen met de me
dedeling van II augustus 
dat de oplage 45.000 be
droeg? Terwijl we steeds 
aannamen dat er 'maar' 
25 of 30 duizend boekjes 
vervaardigd waren. 
Zoals bekend is de redac
tie van de Michel-catalogi 
kritiekloos achter de ver
klaringen van de Duitse 
Post gaan staan - op het 
aandoenlijke af. Toch 
wordt het hele voorwoord 
in JVlichel Rundschau van 
oktober gebruikt om alles 
nog eens - met curieuze 
argumenten - te beves
tigen. 
Zo wordt - meent de 
redactie van het blad 
- de Duitse zegel uit het 
boekje in Nederland als 
frankering toegestaan 
omdat de sorteermachi-
nes deze zegel niet als 
ongeldig kunnen herken
nen. Die hadden we hier 
nog niet gehoord. 
Ook benadrukt de 
schrijver enkele malen het 
zijns inziens wezenlijke 
aspect dat de zegel alleen 
innerhalb der Niederlande 
gebruikt mag worden. 
Dus alleen voor binnen
landse bestemmingen. 
In het schrijven van Peter 
Sorber en het factsheet 
van TPGPost wordt deze 
beperking niet vermeld. 
Interessant is tenslotte 
ook dat Michel in haar ca
talogusoverzicht vermeldt 
dat de zegel van 6.45 
euro ook in het boekje 
voorkomt. Tja... 

Bedreigde dieren 
Op 4 oktober kregen 
twaalf met uitsterven 
bedreigde dieren nog 
een kans. Op velletjes en 

uitgesproken. Sindsdien 
heeft ze maandelijks op 
de 25ste contact met de 

Het in oktober uerschenen Nederlandse prestyeboelge 'Bedreitjde dieren' 

in prestigeboekjes. De 
zegels in het boekje zijn 
per drie verdeeld over 
vier blaadjes en hebben 
dezelfde horizontale 
samenhang als in het 
velletje. Ook daarbij 
wordt een plastic kaartje 
geleverd om de in een iso-
gram aangebrachte extra 
gegevens te kunnen zien. 
Er zijn 35.000 boekjes 
vervaardigd. 
Het boekje is een initiatief 
van Diergaarde Blijdorp 
(bestaat in 2007 150 jaar) 
en TNTPost (op 4 oktober 
nog TPGPost, maar boek
je en velletje vermelden al 
TNTPost). 
Sympathiek is dat in de 
winkels van Blijdorp de 
boekjes één euro goed
koper zijn, namelijk 8.95 
euro. Daarbij krijgt de 
koper ook een vouwblad 
met een postzegelspeur
tocht, want alle twaalf 
dieren zijn in het park 
aanwezig. 
Wie alleen het boekje 
wil kopen behoeft niet 
eerst een entreekaart te 
kopen: de winkel is ook 
toegankelijk via de bezoe
kersservice. In het boekje 
zit trouwens een coupon 
waarmee je komend jaar 
- voor maximaal vier per
sonen -1.50 euro korting 
kunt krijgen op de entree. 
Maar ja, dan is het boekje 
niet meer compleet... 

NIEUWE UITGIFTEN 

Bosnië/ Hercegowina 
(Kr) 
Maria m Medugorje 
Het in Bosnië gelegen 
dorp Medugorje is een 
bekend bedevaartsoord. 
In 1981 zou Maria er 
verschenen zijn en een 
vredesboodschap hebben 

'zieners' in het dorp. 
Er was dit jaar dus sprake 
van een jubileum. Reden 
genoeg voor de post om 
op 16 juni met een vel
letje postzegels te komen 
(tienmaal i.oo km). Het 
velletje is ook verkrijgbaar 
in een postzegelboekje, 
waarvan de kaft bestaat 
uit twee prentbriefkaarten 
met afbeeldingen van 
Maria en het plaatselijke 
kerkgebouw. 

Canada 
Bedreiflde diersoorten 
In Canada wordt geen 
Dag van de Postzegel ge
organiseerd en ook geen 
Week, maar het land heeft 
al jaren een Maand van de 
Postzegel: oktober. Ter 
gelegenheid daarvan ver
scheen op 29 september 
een velletje èn een boekje 
met acht zegels van 51c. 
Vier in Canada bedreigde 
diersoorten staan erop af
gebeeld: de Newfoundland 
marter, de gevlekte tijger
salamander, de blue racer 
(een slang) en de swififox 
(vos). Het zijn alle vier 
landdieren, volgend jaar 
komen er vier waterclieren 
en in 2008 vogels. 

Kerstmis 
Op I november verscheen 
er een boekje met twaalf 
zegels van 51 cent. Op 

Kajtje Canadees kerstboekje. 

de zegels staan Maria en 
het Kind afgebeeld. Het 
plaatje is een Canadees 
product, geschilderd in 
de stijl van de Italiaanse 
Carlo Dolci (17de eeuw). 

Kerstkaarten 
Het verzenden van 
kerstkaarten is een 
traditie die tot midden 
negentiende eeuw terug
gaat. Afbeeldingen van 
oude, typisch Canadese 
kerstkaarten staan op 
drie andere, eveneens 
op I november uitgeko
men kerstzegels. Ze zijn 
uitsluitend in boekjes 
verkrijgbaar: twaalfmaal 
51 c. (post binnenland), 
zesmaal 89 c. (post naar 
de Verenigde Staten) en 
zesmaal $ 1.49 (voor post 
overzee). 

Zonder ujaardeaanduidm^ 
Canada schaart zich op 16 
november in de groeiende 
rij landen met perma
nente postzegels zonder 
waardeaanduiding. De 
zegels kosten momenteel 
51 c. en zijn bestemd voor 
binnenlandse brieven tot 
en met 30 gram. Of- met 
bijplakken - voor alle an
dere post. Kenmerk van 
deze zegels is de letter 
'P' (van Permanent) in een 
rood ahornblad. 

De drie eerste postzegels met 
permanentefleldiflhcid uoor 

binnenlondsc post. 

De vlagzegel is uit de al 
enige tijd lopende serie 
met mooie of karakte
ristieke stukjes Canada 
verdwenen. Vijf zegels 
worden er nu aan toe
gevoegd: ijsschotsen en 
fjord in Sirmilik National 
Park (zie afbeelding), 
kusüijn Brits Columbia, 
ijsbeer bij poolcirkel, 
vuurtoren in Novia 
Scotia en het Tuktut Nogait 
Nationol Park. Ze zijn 
verkrijgbaar in boelqes 
van tien en dertig stuks. 
De koninginnezegel is 

per tien in een boekje te 
koop. De bloemenzegel is 
een rolzegel. 

China (Hongkong) 
Emissies in 2007 
Hoewel er nog ondui
delijkheden zijn over de 
uitgiften van het lopende 
jaar, kondigt Hongkong 
Post nu al twee nieuwe 
boekjes voor 2007 aan. 
Op 22 maart wordt dat 
een prestigeboekje met 
kinderzegels. De zegels 
met afbeeldingen van ko
nijntjes en kinderspelle
tjes sluiten aan bij de dan 
net begonnen lente. Het 
boelqe bevat drie velletjes 
met twee verschillende 
zegels. Postkantoorprijs 
is $36. 
Vlinders van Hongkong 
zijn te vinden in het 
prestigeboekje van 14 
juni. De zegels behoren 
tot de tweede vlinder-
serie van dit gebied. En 
ze kunnen nog wel even 
vooruit, want er zijn daar 

De uijf ulinderzegels zijn ook in 
een prestigeboekje uerkrijgbaar. 



maar liefst 230 soorten 
vlinders. De inhoud van 
het boekje bestaat uit een 
velletje met zegels van 
$ 1.40, $ 1.80 en $ 2.40 en 
een tweede velletje met 
zegels van $ 3 en $ 5. Prijs 
van dit boekje is $38 . 

Duitsland 
Boekje weldadigheidszegels 
De weldadigheidsserie 
'Spoorwegen in Duits
land' verscheen op 5 
oktober en bestaat - be
halve uit gegomde zegels 
- ook uit een zelfklevende 
variant. Deze variant is 
verkrijgbaar aan de rol, 

vervaardigd door de 
Nederlandse drukker Joh. 
Enschedé. 

Frankrijk 
Portraits de regions 
Sinds mei 2003 verschijnt 
er in Frankrijk tweemaal 
per jaar een postzegelvel
letje Portraits de regions. 
Deze vellen (daar bloc 
genoemd) bevatten tien 
postzegels die elk een 
mooi of karakteristiek 
stulcje Frankrijk laten 
zien. Gelijktijdig met die 
velletjes - en daar gaat 
het ons in deze rubriek 
natuurlijk om - komt er 

ook een prestigeboekje 
uit. Daarin bevinden 
zich dezelfde tien zegels, 
maar dan steeds op één 
blad. Het boekje (zeg 
trouwens maar boek, want 
het meet ongeveer 21 bij 
14 centimeter en het bevat 
maar liefst 48 pagina's 
plus nog de tien velletjes!) 
voegt informatie toe in 
de vorm van teksten, 
krijttekeningen, aquarel
len en collages. Helaas is 
de prijs van deze boelqes 
aan de hoge kant: ig euro 
voor een boek(je) met 
5.40 euro aan frankeer-
waarde - plus een schat 

DE ICE-zegels zijn verkrijgbaar m een boekje en m een doosje 

IA FKAMCe A WIK Ut flUUICC Ä VOK 10 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLLANTS 
AVAUOITÉ 
PERMANENTE 
quell« qu< solt ('evolution 
du u r i f pour une Eenre 
juiqu' i 20 | 

Dit boekje ucrscheen uoor het eerst op 2 januari 2005 Deze tekst is 
inmiddels nummer 15 

het nieuwe vel 'Portraits 
de Regions'. 

Groenland 
Guuterput qutsmnermio 
Het hierboven geciteerde 
tekstje IS de titel van een 
Groenlands kerstliedje, 
geschreven door de oud-
vader (oftewel de vader 
van haar betovergroot
vader) van ontwerpster 
Julie Edel Hardenberg, 
is het thema van de twee 
Groenlandse kerstzegels 
van dit jaar. 
Zowel de tekst (over de 
herders in de kerstnacht) 
als de melodie staan op 

Groot-Brittannië 
Tivee boekjes m olrtober 
Op 2 oktober verscheen 
er een herdrukvan het 
boel<je met zes le-klasze-
gels. In het boekje wordt 
het verzamelen van post
zegels aangemoedigd. En 
op het label in het boekje 
staat een afbeelding van 
de postzegel die uitkwam 
bij de 8oste verjaardag 
van de koningin. 

Wenszegelboekje 
De wenszegels worden 
in Engeland Smilers 
genoemd. Op 17 oktober 
kwamen er zes uit m een 

4^.. 

De inhoud van het GroEnlandse kerstboekje 

in een Marken-Box van 
honderd zegels èn in een 
boekje met tien zegels. 
Het gaat om een zegel van 
55+25 c. met de afbeel
ding van de kop van de 
Intercity Express (ET 403), 
de modernste Duitse 
sneltrein. De toeslag 
gaat naar de Bundesar-
beitsgemeinschajt der Preien 
Wohlfartsplege e.V. Dus dat 
zit wel goed. 

Finland 
Verkleuring door uiarmte op 
ijssculptuurboekje 
Al eerder schreef ik over 
het Finse boekje met 
afbeeldingen van ijssculp-
turen op de zegels. Op 
de vier zegels staan een 
ijspaard, een sneeuw-
kasteel, een muurtje van 
grote ijsbrokken en een 
lantaarn van sneeuw
ballen. De zegels zijn 
bedoeld voor eerste klas 
post (tarief: 70 c ) ; van
daar de grote blauwe ' i ' . 
En daar zit het bijzonde
re: er is warmtegevoelige 
inkt voor die ' i ' gebruikt. 
Raak je de waardeaandui
ding aan, dan verandert 
de kleur blauw in wit. 
Niet al te lang ermee 
wachten, want het spul 
werkt maar ongeveer an
derhalfjaar. Daarna blijft 
de ' i ' gewoon wit. 
De 350.000 boekjes zijn 

>uikiin 
kpl/st brevtillslutan 

1 1 
T 

Van hlauw naar wit bij aanrak
ing met de (marme) uinger uiordt 

het blauwe cijfertje '1' UJit 

Nummer acht in de reeks Franse prestigeboekjes 

een fraaie kunstwerkjes in 
woord en beeld. 
Op 2 september ver
scheen het achtste Franse 
prestigeboekje. De in 
het boekje voorkomende 
thema's zullen velen niet 
onbekend zijn. 
Enkele voorbeelden: de 
gorges in de Ardèches, Les 
Invalides, het kasteel van 
Chaumant-sur-Loire en 
de grotten van Lourdes. 
In 2007 zullen de laatste 
twee Franse prestige
boekjes verschijnen: 
nummer negen en tien. 

Nieuuie tekst 
Het gewone Franse 
boekje - dat tienmaal de 
zegel voor binnenlandse 
briefpost bevat - kreeg op 
25 september een nieuwe 
tekst, die de gebruiker 
opmerkzaam maakt op 

de zegels afgebeeld. De 
bewuste postzegels zijn 
ook in een kerstboekje 
verkrijgbaar: zesmaal 
5.50 en zesmaal 7.00 kr. 
De uitgiftedatum was 6 
november. 

boekje ter vervanging van 
het boekje uit 2005. Prijs 
van het boekje is £ 1.92. 

Prestigeboekjes tn 2007 
Er verschijnen komend 
jaar in Engeland twee 
prestigeboekjes: op i 
maart 'Wereld van de 
uitvindingen' en op 20 
september 'Britse lege
runiformen'. 

Kerstzegels m twee boekjes 
Sinds 1966 verschijnen 
er jaarlijks kerstzegels. 
De 41ste editie kwam uit 
op 7 november. Twee 
waarden ervan zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar: 
twaalfmaal iste klas 
(zittende kerstman) en 
twaalfmaal 2de klas 

12x1 2x2 
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37,50 Kc 
5 kusuä 7.50 Kc 

Motorrijder in actie Op de kajt staat Gymnocalcium denudatum ajgcbeeld. 

(sneeuwpop). Ze kosten 
£3.84 en £2.76. 

Jersey 
Luchtuoartaeschiedenis 
Op 13 september 2007 
verschijnen op Jersey zes 
zegels, een velletje en een 
prestigeboekje die in het 
teken staan van de lucht
vaartgeschiedenis van het 
eiland. Op de zegels staan 
vliegtuigen afgebeeld die 
de afgelopen 75 jaar een 
rol speelden bij de lucht
vaart op Jersey. 

Korea (Noord) 
Motorfietsen 
Het velletje van het op 

I september in Noord
Korea verschenen boekje 
bevat vier zegels met 
afbeeldingen van motor
fietsen. Het betreft twee 
oudjes en twee moderne 
exemplaren. 
De vier zegels hebben 
waarden van 3,102,150 
en 240 w. De verkoopprijs 
is 512 won. 

Uilen 
Op 10 september volgde 
een boekje met vier ui
lenzegels: kerkuil (12 w.), 
oeraluil (iii w.), bosuil 
(130 w.) en sneeuwuil 
(160 w.). Verkoopprijs 
430 won. 

oplagen van de boekjes 
van NoordKorea zijn 
zoals gewoonlijk uitzon
derlijk laag: i.ooo stuks 
en nog eens 500 met een 
ongeperforeerd zegelvel
letje. 

Letland 
Grafische i<unst 
Kinderen zijn gewoonlijk 
grafisch nogal actief Ook 
in Leüand, want daar 
verscheen op 11 augus
tus een boekje met acht 
zegels van 22 Ls. waarop 
voorbeelden van die ac
tiviteiten te zien zijn. De 
oplage bedraagt 100.000 
boekjes. 

NieuwZeeland 
Tuiee kerstboekjes 
Al op 4 oktober kwam 
NieuwZeeland met de 
jaarlijkse kerstzegels. De 
tien zegels waren het re
sultaat van een ontwerp
wedstrijd voor kinderen 
tussen 5 en 18 jaar. Ze 
waren uitgenodigd om 
hun kijk op het kerstge
beuren in beelden vorm 
te geven. 
Twee van de zegels 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar: het ene telt 
tien zegels van 45 c. en 
het andere tien van $ 1.50. 
Bijzonder is dat de koper 
van het laatstgenoemde 

boekje slechts negen 
zegels betaalt. 

Tsjechië 
Cactussen 
Het cactusplantje  erg 
populair in Tsjechië 
kreeg op 13 september jl. 
aandacht dankzij de uit
gifte van vier zegels met 
afbeeldingen van bloei
ende cactussen. De zegels 
zijn ook in twee boekjes 
verkrijgbaar: een met vijf 
zegels van 7.50 kc. het 
andere met vijf van 10 kc. 
De twee waarden in elk 
boekje zijn samenhan
gend gedrukt. De oplage 
is 13.000 boekjes. 

fSSS^ 

■ 
Het zijn niet altijd dikke, 
in leer gebonden boeken 
die boeien. Soms kan 
ook een simpele, niet al 
te omvangrijke publicatie 
hetzelfde effect bewerk
stelligen. We komen 
hierop door de ontvangst 
van Verleidelijke post 
Frankeerstempels met 
een boodschap van uitge
verij Molenerf Productions. 
In deze brochure geeft 
auteur Drewes Veenstra 
 bekend van zijn rubriek 
Thematisch Ponoroma in 
Filatelie  een beknopt 
overzicht van frankeer
stempels die meer doen 
dan alleen maar naam. 

adres en woonplaats
gegevens vermelden. 
Het zijn eigenlijk heel 
beleefde en vriendelijke 
stempels die de hoofdrol 
spelen in de bewuste bro
chure, want ze vermelden 
begroetingen als 'Good 
Morning', 'Guten Tag', 
'With Compliments' 
en 'Wirseh'nuns!'. De 
aanleiding tot de pubh
catie is meervoudig: de 
samensteller werd op 10 
oktober jl. 75 jaar, terwijl 
hij ook nog eens precies 
veertig jaar geleden begon 
met het verzamelen van 
frankeerstempels van Ne
derlandse gemeenten. De 
twee genoemde 'jubilea' 
inspireerden Veenstra tot 
het samenstellen van zijn 
brochure. Het is één uit 
een reeks van vele publi
caties; zie de rubriek The
matische panorama, waarin 
geregeld een titel beknopt 
besproken wordt. En 
hoewel niet om een om
vangrijke publicatie gaat, 
is de inhoud toch uiterst 
interessant  al was het 
maar omdat de afgebeel
de stempels iets vertellen 

over de cultuurverschillen 
die tussen de landen van 
herkomst bestaan. 

Verleidelijke post  Frankeerstem
pels met een boodschap door D. 
Veenstra, 13 pp ,JormaatA5, 
êill (kleur). Üitgegeuen door de 

auteur Bestelinformatie: 
d veenstra{3)chello.nl 

Dat 2006 het Rembrandt
jaar is behoeven we u 
waarschijnlijk niet meer 
te vertellen: daarvoor 
zijn in Filatelie al teveel 
'Saskia's' de revue gepas
seerd. Maar het Rem
brandtjaar bestaat natuur
lijk niet uitsluitend bij de 
gratie van Nederlandse 
prestigeboekjes. Andries 
Bergervoet greept de vier
honderdste geboortedag 
van de kunstenaar aan om 
een instructieve en inte
ressante cdrom samen 
te stellen, Rembrandt 
op postzegels. In feite is 
hiermee de thematische 
collectie van de auteur, 
beschreven in twee talen, 
gedigitaliseerd. En die 
verzameling mag er we
zen: waarschijnlijk is een 
collectie van deze omvang 
nooit eerder op cdrom 
gezet. De cdrom toont 
het oeuvre van Rembrandt 
(schilderijen, etsen en 
tekeningen) zoals dat 
over de gehele wereld op 

Rembrandt 
^ " op Postzegels / on Stamps ^ ^ 

CDRom in twee taten / in two languages 
Andnes Bergenrt)et t 2006 ISBN 9061087819 

renit)nn(ltstamps®gmail cam 

postzegels is afgebeeld. 
De internationale postze
gelcollectie is aangevuld 
met eerstedagenvelop
pen, maximumkaarten en 
ander materiaal. Handig 
is de uitgebreide database 
die op de cdrom staat. 

Rembrandt op postzê els/Rem
brandt on stamps door A. 
Ber̂ eruoet; cdrom m tu;ee talen, 
Uitflegcuen door de auteur Bestel
injormotie. rembrandtstamps@ 
3ma1l.com Prijs: 17 50 euro. 

Veertien jaar geleden 
verscheen het voor het 
laatst: het deeltje Central 
Asia uit de reeks Stanley 
Gibbons Stamp Catalogues. 
Het lange wachten op de 
nieuwe editie wordt in be
loond, want uiterlijk lijkt 
de nieuwe, vierde editie in 
vrijwel niets meer op zijn 
voorganger. Vooral het 
gebruik van kleurenillus
traties springt in het oog. 
De catalogus bestrijkt de 
emissies van slechts drie 

k i ,'■ 

landen: Afghanistan, Iran 
(inclusief Perzië) en Turk
ije. Niet de gemakkelijk
ste verzamelgebieden om 
onder de knie te krijgen, 
maar de SGcatalogus 
helpt ook beginners aar
dig op weg. Verschillen in 
tekening bij de klassieke 
emissies worden  geluk
kig  in zwart/wit aange
geven. Het blijft ondanks 
dat nog aardig puzzelen, 
maar is dat niet juist 
een van de charmes van 
postzegels verzamelen: 
dat er een element van 
studie aanwezig is? 

Central Asm (4th Edition); 
324 pp , formaat 15x22 cm, 
êill (kleur). Uitjjê euen door 

Stanley Gibbons Publications, 
London|RinflU)ood Verknjijbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. Prijs 
onbekend. 

http://3ma1l.com


GRAFICUS PIERRE BERNARD: 
ZES ONTWERPEN, ZES POSTZEGELS 

Postzegelemissies van Pierre Bernard Rode Kruis (1992) en Nationaal Fonds Ouderenhulp (1994) 

Op vrijdag 24 november kan het 
publiek in het Museum voor Com
municatie in Den Haag voor het 
eerst kennismaken met de presen
tatie Pierre Bernard: 6 ontwerpen, 6 
postzegels. Dat gebeurt in aanwe
zigheid van de grafisch ontwerper 
Pierre Bernard, winnaar van de 
Erasmusprijs 2006. Bernard ont
wierp zowel voor het Nederlandse 
Rode Kruis (1992) als voor het Na
tionaal Fonds Ouderenhulp (1994) 
een serie Nederlandse postzegels. 
Deze series en materiaal dat het 
ontwerpproces in beeld brengt zijn 
in Den Haag te bezichtigen. 
Pierre Bernard was in 1970 mede
oprichter van het Franse ontwerp-
collectief Crapus, een collectief dat 
aanvankelijk vooral in het teken 
van politieke actie stond. Bernard 
bewoog zich echter langzamer
hand meer op het bewerkstelligen 
van sociale veranderingen, wat een 
breuk binnen Crapus veroor
zaakte. Bernard richtte vervolgens 
samen met Fokke Draaijer en 
Dirk Behage zijn eigen ontwerp
bureau op: het Atelier de Creation 
Craphique. De opdrachtgevers 
bestonden niet langer uit politieke 
groeperingen en actiecomités, 
maar steeds meer uit overheids
diensten en culturele organisaties. 
Bernard wilde deze organisaties 
met behulp van grafische commu
nicatie voor - of zoals hij het zelf 
noemde, tenjggeven aan - het volk. 

Sociaal engagement 
Bernard ontwierp de twee ge

noemde Nederlandse series van 
elk drie postzegels in samenwer
king met zijn bureau Atelier de 
Creation Craphique. De zegels 
zijn goede voorbeelden van 
grafisch werk dat voortvloeide 
uit de samenwerking met sociaal 
geëngageerde opdrachtgevers. 
Kopers van de zegels betaalden 
een toeslag bovenop de frankeer-
waarde; deze toeslag kwam ten 
goede aan de twee genoemde 
instellingen: in totaal ging onge
veer drie miljoen gulden naar het 
Rode Kruis en ongeveer anderhalf 
miljoen gulden naar het Nationaal 
Fonds Ouderenhulp. 

Rode-Kruispostz^els 1992 
In 1992 kreeg het Atelier de Crea
tion Craphique de opdracht om 
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Schetsontiverp van het Atelier de Creation Craphique voorde serie Rode-Kruispostzegels uit 1992. 

een serie postzegels te ontwerpen 
die het 125-jarig bestaan van het 
Nederlandse Rode Kruis moesten 
belichten. Er werd besloten om 
centraal op iedere postzegel een 
kruis te laten zien, het symbool 
van het Rode Kruis. 
De postzegel van 60-1-30 cent 
toont een onscherp zwart kruis; 
het lijkt alsof een wapperende 
vlag van het Rode Kruis uit een 
krantenfoto is geknipt. Een trans
parant kruis is te zien op de zegel 
van 70-1-35 cent; het is tegen de 
achtergrond van een slachtoffer en 
zijn hulpverlener geplaatst. Op de 
postzegel van 80-1-40 cent domi
neert een rood kruis dat scherp af 
tekent tegen een zacht-aandoende 
achtergrond: een wondverband. 
ledere postzegel bevat een aantal 
vaste elementen: het woordje IK, 
het rode kruis, de kaart van Ne
derland en enkele in handschrift 
vastgelegde gegevens: één miljoen 
leden en 33.000 vrijwilligers. 

Zomerpostzegels 1994 
'Ouderen en veiligheid' was het 

thema van de Zomerpostzegels 
van 1994. Het Atelier de Creation 
Craphique wilde de postzegels 
aan één aspect van het opgedra
gen thema wijden: een telefoon
cirkel. Een telefooncirkel is een 
veiligheidsvoorziening waarbij 
ouderen afspreken om elkaar 
één keer per dag op een bepaald 
tijdstip te bellen. Nummer één belt 
nummer twee, nummer twee belt 
nummer drie, enzovoort. Op de 
drie postzegels in deze serie wordt 
dit principe vormgegeven doordat 
telkens één oudere groot in beeld 
wordt gebracht. In het klein is de 
persoon te zien waarmee de groot 
afgebeelde contact heeft gezocht. 

De Erasmusprijs 
Pierre Bernard is zoals gezegd win
naar van de Erasmusprijs 2006. 
Deze prijs wordt jaarlijks toege
kend aan een persoon die binnen 
het kader van de culturele tradities 
van Europa een buitengewoon 
belangrijke bijdrage heeft geleverd 
op cultureel, sociaal of sociaal
wetenschappelijk gebied. De prijs 
bestaat uit een geldbedrag van 
150.000 euro. De Erasmusprijs 
2006 had als thema 'Ontwerpen ^ 
voor het publieke domein'. ° 

Openingstijden ^ 
De presentatie Pierre Bernard: 6 " 
ontwerpen, 6 postzegels kan nog tot ^ 
en met 21 januari 2007 te bezichti- S 
gen. Alleen al deze expositie maakt = 
een bezoek aan het Museum voor ^ 
Communicatie (Zeestraat 82, " 
Den Haag) de moeite waard. Het ^ 
museum is van dinsdag tot en 

Pierre Bernard-. .graficus maakte overstap van politieke actie naar maatschappelijk engagement. 

met vrijdag van 10 tot 17 uur geo- f f f l 
pend; op zaterdagen, zondagen / O f 
en feestdagen kunt u ervan 12 tot 
17 uur terecht informatie over de 
presentatie is ook te vinden op de 
website www.muscom.nl 

http://www.muscom.nl


DE MUZIEKKAPEL VAN KONINGIN 
ELISABETH VAN BELGIË 

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D - L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Als er iets is waardoor de Belgische vorstin Elisabeth 

(1876-1965) bekendheid verkreeg, dan is het wel het feit 

dot zij zich haar gehele leven een warm pleitbezorgster van 

jonge musici heeft getoond. Niet voor niets is een van de 

meest prestigieuze concoursen waaraan jeugdige virtuozen 

kunnen deelnemen naar haar genoemd: het is over de 

gehele wereld bekend onder de naam Internationale 

Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België. 

Koningin Elisabeth, voluit Eli
sabeth Cabrielle Valerie Marie 
von Wittelsbach (aßeeldine i) 
v\/erd in 1876 geboren als doch
ter van Kar! Theodor, hertog in 
Beieren. Zij erfde van haar vader 
zijn liefde voor de muziek en 
speelde al op jeugdige leeftijd 
viool; zo leerde zij de vioolvirtu
oos Eugene Ysaye kennen. Op 
2 oktoben900 trouwde zij met 
de toenmalige kroonprins Albert 
van België (q/beeWmg2). Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog verw/ierf 
Elisabeth grote populariteit door 
haar zorg voor de verpleging 
van de soldaten. Zij toonde ook 
een brede wetenschappelijke 
en artistieke belangstelling. Zo 
werkte zij in 1923 mee aan de 
oprichting van de Egyptologische 
Stichting. In 1931 werd de Muzi
kale Stichting Koningin Elisabeth 
opgericht (ajbeeldingj). Hierop 
volgde een tijdelijke periode van 
inactiviteit, mede veroorzaakt 

door de economische crisis. 
Bovendien kwamen kort na 
elkaar haar echtgenoot en haar 
schoondochter Astrid (apeelding 
4) te overlijden, beiden door een 
noodlottig ongeval. Koningin 
Elisabeth overleed in 1965 (af
beeldingen 5 en 6). 

Het concours 
Bij de oprichting van de Stich
ting Koningin Elisabeth in 1931 
stond Eugene Ysaye de in 1927 

in Warschau georganiseerde 
Chopinwedstrijd voor ogen. Hij 
kwam echter in hetzelfde jaar 
1931 te overlijden. Het duurde 
tot 1937 voordat de naar Ysaye 
genoemde wedstrijd voor jonge 
violisten kon worden gehouden. 
Deze werd gewonnen door de 
beroemde Russische violist 
David Oistrach. 
In 1938 vond het tweede con
cours plaats, ditmaal voor jonge 
pianisten; dit werd gewonnen 
door de bekende Emil Cuilels. 
Door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog zou het tot 
1951 duren voordat er weer een 
concours werd gehouden. Het 
was Marcel Cuvelier, oprichter 
van de Federation Internationale 
desjeunesses Musicales (i 945), 
die koningin Elisabeth wist over 
te halen haar naam aan de wed
strijd te verbinden. 
Een ander verschil met voor 
de oorlog was dat de finalisten 
werden ontvangen in de gebou
wen van de Muziekkapel van 
Koningin Elisabeth, om zich daar 

2. Elisabeth trouuidemigoo met 
de Belgische kroonprins Albert, de 

latere konmg van België. 
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1. Koningin Elisabeth uan België, hier geportretteerd op een prachtige 

postzcgclserie ten bate uan de tuberculosebestrijding. Behalve Door charitatieue 
organisaties had de vorstin ook een uiarm hart uoor culturele instellingen, zoals 

het noar haar genoemde muziekconcours duidelijk maakt. 

| |^(^ÊLGI|5^| 



in alle rust op hun optreden voor 
te bereiden. De bedoeling was 
dat aan het concours beurtelings 
om de vier jaar violisten, pianis
ten, componisten en zangers 
zouden deelnemen. De eerste 
locatie was het Koninklijk Con
servatorium in Brussel {afbeel
ding-/), daarna de Muziekkapel 
van Koningin Elisabeth en later 
het Paleis voor Schone Kunsten 
in Brussel. De wedstrijd werd na 
1991 in een andere vorm voort
gezet. 

De kapel in Argenteuil-Ohain 
De naam 'kapel' zal bij menigeen 
in eerste instantie tot verwarring 
leiden. Nederlanders denken 
bij een kapel in de eerste plaats 
aan een religieus gebouwtje 
of aan een muziekgezelschap. 
Het woord cappella betekende 
echter oorspronkelijk in vulgair 
latijn 'mantel'. Sint Martinus van 
Tours scheurde zijn mantel in 

tweeën en schonk één helft aan 
een bedelaar. Deze halve mantel 
werd een reliek, die in een be
dehuisje werd bewaard. Michel 
Stockhem verklaart dat men 
'kapel' in dit geval moet opvat
ten in de artistieke en niet in de 
religieuze zin van het woord; een 
soort Villa Médicis. 
Het gebouw werd ontworpen 
in modernistische stijl, door de 
Luikse architect Ivan Renchon. 
Deze bouwmeester kan wor
den geschaard in een rijtje van 
internationale beroemdheden 
zoals Lloyd Wright, Berlage, 
Oud, Mallet-Stevens en Le Cor-
busier De bouw van het project 
werd gefinancierd door graaf 
Paul de Launoit. De plechtige 
ingebruikneming vond plaats 
op 11 juli 1939. Het gebouw is 
gelegen in het bos van Soignes 
en is omringd door een prachtig 
park, dat helaas door de aanleg 
van de Ring rond Brussel enigs
zins aan allure heeft ingeboet. 
Bij de bouw is gebruik gemaakt 
van een natuurlijk materiaal: de 
roze baksteen die in de buurt 
van Antwerpen werd gemaakt, 
SAS genaamd. De deurlijsten 
en andere ornamenten zijn van 
geschilderd staal en groen brons. 
Aan de zuidzijde [apeelding S) 
bevindt zich een vijver met een 
beeld van Leda met de zwaan. 
(Leda, vrouw van de koning van 
Sparta, werd door Zeus in een 
zwaan veranderd). Het gebouw 
omvatte oorspronkelijk: 
- acht studio's voor de deelne

mende studenten; 

^.1111951 
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Muzikale 
Stichting 
Konmflin 
Elisabeth 

opgericht. 

Fondalion Musicale Reine Ellsabelli 

Onder 4. Net als komtig Albert 
kwam ook Elisabeths schoon

dochter Astrid door een noodlottig 
ongeual om het leven. 

Muiietfonds Konintin BisabetH 



 een kantoor en studio voor de 3 
secretaris; 2 

 een appartement voor de con 3 
ciërges; o 

 een grote salon (100 m2) die o 
in een concertzaal kon worden 
veranderd; 

 een balkon/loge voor het pu
bliek en aansluitend een pauze
ruimte. 

Het gebouw werd in de jaren 
1953/54 uitgebreid en gere
noveerd door de zoon van de 
bouwer, Jules Renchon. Hij 
breidde onder andere het aantal 
oefenruimten uit van acht naar 
veertien. In de periode 1987
1989 werd het geheel nogmaals 
gerenoveerd, waarbij vooral veel 
aandacht werd besteed aan de 
geluidsisolatie. 
De studenten worden gekozen 
uit de winnaars van de eerste 
prijzen van de landelijke conser
vatoria en wel op het gebied van 
piano, viool, altviool en cello. 
Later werd aan deze disciplines 
ook nog compositieleer toege
voegd. 

Zegels die nooit aan de 
loi<etten l<wamen 
Met Dienstorder nummer 6 
van 22 maart 1940 kondigde de 
Belgische Post een bijzondere 
serie postzegels met toeslag 
aan {afljeelding 9). De zegels 
konden alleen bij voorintekening 
worden verkregen en wel van 1 
tot en met 31 mei 1940. Gezien 
de hoogte van de toeslag ( loo 
procent) was het ook mogelijk 
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uitsluitend de laagste vijf waar
den te bestellen: 0.7510.75 F., 
lil F., 1.50n .50 F., 1.7511.75 F en 
2.5012.50 F. De oplage zou wor
den bepaald aan de hand van de 
bestelde aantallen. 
Door de inval van de Duitsers 
(op dezelfde dag als in Neder
land, 10 mei 1940) kwamen alle 
commerciële activiteiten echter 
stil te liggen. 
Op 17 oktober 1940 werd met 
Dienstorder nummer 40 aange
kondigd dat de inschrijfperiode 
was heropend en opnieuw zou 
worden gesloten op 10 novem
ber 1940. De zegels konden 
zowel postfris als gestempeld 
worden verkregen; in het laatste 
geval werd het stempel Brus
sel/Bruxelles 1.5.1940 gebruikt. 
Ze mochten niet voor postale 
doeleinden worden gebruikt, 
naar verluidt omdat op drie 

zegels een portret van prins 
Albert was a%ebeeld. Schrijver 
dezes betwijfelt dit, omdat de 
beperkte uitgave al voor de inval 
van de vijand was gepland. In 
ieder geval zouden de zegels 
gezien de toeslag en de beperkte 
verkrijgbaarheid op de FlPlijst 
van schadelijke uitgiften moeten 
staan. Dat dit niet het geval is 
komt waarschijnlijk doordat men 
rekening heeft willen houden 
met de oorlogsomstandigheden. 
De zegels zijn gedrukt in raster
diepdruk en hebben als tanding 
^^^|2■ nV4 De zegels van 0.75, 
1.00 en 2.50 F. tonen een afbeel
ding van de Kapel van Koningin 
Elisabeth. Op de zegels van 1.50, 
1.75 en 5 F. staat een afbeelding 
en proßl van de Prins van Luik. 
Deze afbeelding is afgeleid van 
een borstbeeld van prins Albert 
dat door zijn grootmoeder. 

koningin Elisabeth, werd vervaar
digd. 
In 1941 werden nog twee vel
letjes (blokken) uitgegeven 
met een nominale waarde van 
10+15 F., eveneens met de af
beeldingvan de Kapel van Ko
ningin Elisabeth (afbeelding io). 
De zegels hadden als tanding 
i iV4en mochten merkwaardiger
wijs wél voor frankering worden 
gebruikt. Het verschil tussen 
beide blokken zit hem in de 
Franse/Nederlandse tekst. Op 
de zegel in het blok met Michel
nummer 594 staat als lands
naam België/Belgique vermeld, 
op die van Michelnummer 595 
luidt deze Belgique/België. In het 
eerste geval is het randinschrift 
boven in het Nederlands en be
neden in het Frans, in het tweede 
geval is de zaak precies omge
keerd. Een aantal blokken is in 
boekdruk van een serienummer 
voorzien en geperforeerd met de 
initialen van koningin Elisabeth; 
het betreft hier een particuliere 
uitgifte. 

Bronnen: 
Michel Stockhem, La Chapclle Musicale 
Reine Elisabeth; Editions Duculot, 
1993. 
Le patrimoine moderne contemporain de 
Wallonië de 17921958; Namur, 1999, 
Division du Patrimoine. 
Bondsnieuius (Belgiè) nummer 151, 
editie 2/2004 van 30 april 2004. 
Diverse afleveringen van Balasse Ma
gazine in de periode 19401941. 

Met dank aan mijn collegaacademicicn 
Marcel '\Jan Ali Mullen, Mortsel (B.). 
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9. Een bijzondere emissie uormden 
deze zegels: er kon uanof 1 mei 1940 

op iDorden ingetekend. In uerband 
met oorlogshandelingen ujcrd de 
uoorintekening echter uoortijdig 

ogebroken. 
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BELGICA ' 0 6 BRUSSEL, 
JEUGDFIIATELIE & STRIPS 

We staan aan de voor
avond van Bellica '06 
met de Wereldkampioen
schappen Jeugdfila-
telie. Het fijne van de 
Belgische Post is dat 
een jaar tevoren het 
uitgifi:eprogramma van 
postzegels vastligt, com
pleet met aft)eeldingen 
in brochurevorm. Voor 
maximafilisten ideaal om 
tijdig te zoeken naar de 
best passende prent-
briefkaart. Het aantal 
Bel^ica-uitgiften liegt er 
niet om: vijf velletjes met 
23 postzegels plus twee 
Europazegels. De jeugd 
komt er echter bekaaid 
van af met slechts één 
strippostzegel; daarom 
in deze rubriek extra veel 
aandacht voor strips. 
Strips zijn er in de gehele 
wereld, maar in onze om

geving komen de bekend
ste uit de Frans/Belgische 
school. De Belgische 
Post gaf in september 
vorig jaar een velletje van 
zeven zegels uit met de 
onoverwinnelijke Galliër 
Asterix, naar het album 
'Asterix en de Belgen'. 
Voor de maximafilie lastig 
vanwege het auteursrecht 
op de afbeeldingen. De 
Belgische Vereniging voor 
Maximafilie mocht er dan 
ook slechts één maxi-
mumkaart van maken. 
In Frankrijk geeft La Poste 
sinds iggg speciaal voor 
het jeugdige publiek 
strippostzegels uit op de 
Dag van de Postzegel, 
die ze sinds 2000 het 
Postzegelfeest noemen. 
De eerste keer bestond de 
uitgifte uit hun heldhaf
tige zoon Asterix [i]. De 
tweede was gewijd aan 
de bekendste strip uit de 
Belgische school, 'Kuifje'; 

op kaart [2] ziet u hem 
rennend zoals op de kaft 
van het album 'Kuifje 
bijdePicaros'.TPGPost 
liet zich gelukkig niet 
onbetuigd met de uitgifte 
in 199g van twee zegels, 
waarvan die op [3] uit het 
album 'Mannen op de 
maan' komt (afstempe
ling: bijzonder stempel 
ter gelegenheid van de 
stripdagen in Den Bosch). 
Een andere fraaie Belgi
sche familiestrip is 'Suske 
& Wiske', waaraan al in 
1997 een Nederlandse 
zegel werd gewijd [4]. 
Veel leesgenoegens heb 
ik gehad aan de Belgische 
stripbladen, waaronder 
'Robbedoes' [5], met 
Guust Flater [6] als een van 
de hoogtepunten. 
De posterijen ontbraken 
ook niet in de strip 'Bollie 
en Billie', waar een brief 
door de onafscheidelijke 
hond in de brievenbus 

gedaan wordt [7]. 
Heel anders dan deze 
vooral humoristisch 
georiënteerde strips zijn 
spannende strips zoals 
'Blake en Mortimer' [8], 
een tweelinguitgifte van 
België en Frankrijk uit 
2004. Amerikaanse strips 
komen veel uit de Disney-
school, gecombineerd 
met tekenfilms. Het zijn 
sterke Amerikaanse types, 
zoals Popeye [9], van wie 
wij hebben geleerd spina
zie te eten om er sterk van 
te worden. Dit gold niet 
voor Superman [lo], die 
van nature al sterk was 
door zijn afkomst van de 
planeet Krypton. 
Nederlandse strips heb
ben een gemoedelijk ka
rakter, met uitzondering 
van de strip Dick Bos, maar 
die streed voor het goede 
doel. Een echte brave fa
miliestrip is 'Jan, Jans en 
de kinderen'; zie [11] met 

de zegel uit 1998 en ont
waard met het bijzondere 
stempel 'Stripdag'. Gelet
terde filatelisten vereen
zelvigen zich natuurlijk 
het liefst met de strip van 
Marten Toonder van een 
echte Heer; [12] toont 
Ohmer 'Ollie' B. Bommel 
met de Oude Schicht en 
de slimme Tom Poes. Toe
passelijk stempel is Den 
Bommel, naast naamsover
eenstemming staat in die 
plaats het standbeeld van 
deze Heer van Stand. 
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Ostrowsky-monument, 
illustratie theatergebouw; 

SAMENSTELLING: 250 jaar Alexandrinsl<y-
DRS. JACQUES SPIJKERMAN Theater in Sint-Peters-
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM̂  b^-g; zegelbeeld maskers, 

illustratie theatergebouw. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Ook in Canada zijn geper-
sonaliseerde postzegels 
verkrijgbaar, waarbij de 
klant een afbeelding naar 
eigen keuze kan laten 
printen op een postzegel. 
Het gebruikte procédé 
wordt Canada Post Picture 
Postâ cTM genoemd. Dat 
procédé is nu voor het 
eerst gebruikt om enve
loppen te bedrukken. Het 
gaat hierbij overigens niet 
om particuliere bestel
lingen, maar om twee 
officiële uitgiften van 
herdenkingsenveloppen. 
De eerste verscheen op 12 
oktober 2006 en herdenkt 
de Hongaarse vluchtelin
gen die na de neergesla
gen opstand van 1956 in 
Canada terechtkwamen. 
De voorzijde van de 
envelop wordt vrijwel 
helemaal in beslag
genomen door een foto 
van het standbeeld van 
Sint-Stephanus, de eerste 
Hongaarse koning [i]. 
Het zegelbeeld (binnen
lands port betaald) toont 
het standbeeld 'Vrijheid 
voor Hongarije - Vrijheid 
voor allen' dat in 1966 ge
plaatst werd aan de oever 
van het Ontariomeer. 
De tweede envelop dateert 
van 16 oktober en heeft 
als onderwerp de wet 
uit 1981 die Canada Post 
de status gaf van Croiun 
Corporation. Ook hier een 
geprint zegelbeeld 'bin
nenlands port betaald', 
met een foto van postme
dewerkers. 

Ik meld deze enveloppen 
vanwege het technische 
aspect; misschien wordt 
het in de toekomst moge
lijk dat men in Canada ge-
personaliseerde envelop
pen kan bestellen. Deze 
herdenkingsenveloppen 
zij geen echte postwaar-
destukken: ze worden 
uitsluitend gestempeld 
verkocht, voor $ 2.50 per 
stuk. 

Duitsland 
Op mailings van Deutsche 
Post aan verzamelaars 
vindt men steevast een 
gedrukte postzegel met 
stempel in de rechter
bovenhoek. Zijn deze 
enveloppen nu post-
waardestukken of niet? 
Kleurrijk zijn ze in elk 
geval. Een mailing voor 

voorjaarswenskaarten 
was voorzien van de inge
drukte zegelwaarde van 
90 eurocent 'Narcis' uit 
de bloemenserie. Op een 
mailing voor kerstkaarten 
staat de postzegel van 
95 eurocent '100 jaar ka
thedraal van Berlijn' [2]. 
Beide enveloppen hebben 
een gedrukt stempel Bonn 
00.00.06-18 met postcode 
55250. 

Frankrijk 
Weer een envelop met 
zegelbeeld 'Le Retour' 
van René Magritte, voor
zien van een particuliere 
bedrukking. Ditmaal is 
het een afbeelding van de 
dertiende-eeuwse Holle 
in Thémines (departe
ment Lot) [3]. Een Franse 
postmedewerker heeft 
keurig genoteerd dat 
er 2 eurocent te weinig 
gefrankeerd is, maar 
TPGPost vond dat blijk
baar te weinig om die nog 
bij de geadresseerde in 
rekening te brengen. 

China (Hong Kong) 
In Nederland zijn ze al en
kele jaren niet meer ver
krijgbaar, maar de meeste 
andere landen kennen 
ze nog wel: internation
ale antwoordcoupons. 
Traditioneel worden ze 
tot de postwaardestukken 
gerekend, vandaar dat 
ik er weer eens een kan 
laten zien. Het afgebeelde 
exemplaar [4] komt uit 
Hongkong en is voorzien 
van de opdruk Specimen in 
Engels en Chinees. 

Italië 
Het Nationale Filatelisti-
sche Evenement vond dit 
jaar plaats in Cagliari, van 
ig tot en met 22 oktober. 
De traditionele briefkaart 
die bij het evenement 
werd uitgegeven [5] heeft 
een zegelbeeld van 0.60 
euro met een afbeelding 
van het Palazzo Civico, 
waar de gemeenteraad 
van Cagliari zetelt. De il
lustratie op de linkerzijde 
van de kaart toont onder 
meer een postzegel van 
Sardinië, met het portret 
van Victor Emanuel II. 
Voor de liefhebbers kan 
de kaart voorzien worden 
van een speciaal eerste-
dagstempel [6]. 

Rusland 
Briefkaarten met bijzonder 

zegelhedd van 4.15 roebel, 
uitflefleuen op 21 juni 2006: 
Actrice Wera Mazetzkaja 
1906-1975; zegelbeeld 
portret en maskers, il
lustratie stuk filmrol met 
scènes [7]; 
Componist D.D. Sjostako-
vitsch 1906-1975; zegel
beeld portret en gebouw, 
illustratie de componist 
aan zijn piano [8]. 

Enveloppen klein Jormaat 
met bijzonder zegelbeeld 5,60 
roebel, uitgegeven op zijuni 
2006: 
120 jaar Elektrotechnische 
Hogeschool Sint-Peters
burg; zegelbeeld A.S. 
Popow, de eerste rector, 
illustratie het oude hoofd
gebouw; 
100 jaar Economische 
Universiteit Sint-Peters
burg; zegelbeeld univer
siteitsgebouw, illustratie 
symbolische voorstelling; 
250 jaar Maly-Theater 
in Moskou; zegelbeeld 

Enuelop groot Jormaat met 
bijzonder zegelbeeld 'A': 
Nieuwjaarswens; zegel
beeld en illustratie kerst
versiering (besteldatum 
05-07-2006). 

Enveloppen groot Jormaat 
met zegelbeeld 'A': 
Kalkan-meer in Baschki-
zië (besteldatum 19-04-
2006); 
S.B. Leonow 1931-199, 
rector van de technische 
Universiteit in Irkoetsk 
(28-04-2006); 
Uitgeverij 'Vrolijke Plaat
jes' 1956-2006 (25-05-
2006) [9]; 
Internationale Week van 
de Brief; deze envelop is 
tegelijkertijd uitgegeven 
in klein formaat (26-05-
2006) [10]; 
Monument voor de 
slachtoffers van het Beleg 
van Leningrad (26-05-
2006); 
W.N. Tatischtschew, 
stichter van de stad Ekate-

rinenburg (05-06-2006); 
Marinemuseum in Sint-
Petersburg (05-06-2006); 
Rakettenontwerper N.G. 
Tschetznyschew igo6-
1952 (05-07-2006). 

Tsjechië 
Op 13 september 2006 
werd een briefkaart uitge
geven ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van de spoorlijn Jindri-
chuv Hradec-Obratan, de 
langste smalspoorlijn van 
Bohemen [11]. 
In het zegelbeeld van de 
kaart (7.50 kr.) zien we 
een locomotief van het 
type U.41, die in 1906 
speciaal voor deze lijn ge
bouwd werd door de Eer
ste Tsjechisch-Moravische 
Machinefabriek. Links op 
de kaart staat het traject 
afgebeeld met daarnaast 
een rijtuig van het type 
DF/u 647 uit 1906, dat 
in 2003 gerestaureerd 
werd en sindsdien weer in 
gebruik is. 
De briefkaart heeft een 
verkoopprijs van 12.50 kr. 
en kan verzonden worden 
naar binnenlandse en 
buitenlandse bestem
mingen. 
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KOMT HET HANDBOEK POSTWAARDEN 
NEDERLAND OOIT NOG AF? 

Afleveringen 30 en 31 in Den Haag gepresenteerd 

Toen Hanja Maij-Weggen, de 
toenmalige ministervan Verkeer 
en Waterstaat, op n mei 1994 
het eerste exemplaar van het 
Handboek Postwaarden Neder
land off\aee\ m ontvangst nam, 
markeerde die handeling zowel 
een eindpunt als een begin 
Want met de overhandiging 
van de eerste aflevenng van het 
Handboek werd een periode van 
bijna zeven jaar aan voorbe
reidingen afgesloten, terwijl 
tegelijkertijd het startschot werd 
gegeven voor de totstandkoming 
van een publicatie die - als ze 
eenmaal zou zijn voltooid - er 
wezen mocht. 

Twee tot drie per jaar 
In 1994 werd ook de verwachting 
uitgesproken dat de samen
stellers, waarvan de 'harde 
kern' wordt gevormd door de 
rasfilatelisten Gert Holstege, 
Jan Vellekoop en Ruud van den 
Heuvel, jaarlijks vier afleveringen 
zouden samenstellen Dat doel 
lijkt met helemaal gehaald er 
zijn inmiddels dertig aflevenn-
gen verschenen (zie het kadertje 
op de pagina hiernaast), wat 
het gemiddelde op ca twee 
tot drie aanvullingen per jaar 

Zes, zeven jaar zou het duren voordat het Handboek 

Postwaarden Nederland geleidelijk zou zijn opgebouwd, 

zo schatte men in mei 1994 nog. Inmiddels zijn we ruim 

twaalf jaar verder en nog steeds is de finishlijn voor 

de samenstellers van meest ambitieuze project uit de 

Nederlandse filatelie niet in zicht. Hoe komt dat? En 

wanneer wordt de eindstreep dan wèl gehaald? 

brengt Laat daaraan meteen 
toegevoegd zijn dat het hier om 
een enorme prestatie gaat De 
redactie zetelt met in geneflijke 
burelen, is met dagelijKs bezig 
met filatelie, heeft tal van andere 
beslommenngen dan filatelie-
alleen en ziet zich bij zijn werk 
aan het Handboek met zelden 
voor schier onoplosbare puzzels 
gesteld Alles bij elkaar is het 
nog een wonder dat er zoveel en 
zoveel moois is gepubliceerd 
Toch zong de vraag een beetje 
rond, op donderdagavond 7 
september j l , toen een nogal 
gemêleerd gezelschap bijeen 
was in het Museum voor Com
municatie in Den Haag komt 
het Handboek eigenlijk ooit 

WEBSITE HANDBOEK: 
NimiGE AANVULLINGEN 

Een nuttige tip op de website 
www postwaarden »1/worden 
gegevens geplaatst die in het 

Handboek niette vinden (zullen) 
zijn Hieronder een voorbeeld van 
een tariefoverzicht Surf vooral 
naar www postwaarden nl als u 
gegevens over posttaneven wilt 
raadplegen' 
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nog wel aP Er waren diverse 
aanleidingen voor die bijeen
komst - het museum had zojuist 
twee kortlopende tentoonstel
lingen geopend en verder stond 
de officiële ingebruikneming 
van deMrJ F van Royenzaal 
op het programma - maar de 
avond draaide toch vooral om 
het Handboek en dan meer in 
het bijzonder om de hiervoor 
gestelde vraag 

Chirurgie of filatelie 
De aangewezen persoon om 
daarover iets te zeggen was Gert 
Holstege, want hij mag worden 
beschouwd als de pnmus inter 
pares van het al eerder genoem
de drietal Holstege gaf het 

Uroneurolog^, dat zich richt op 
de bestrijding van urge-inconti-
nentie bij ouderen, zeg maar het 
verschijnsel dat oude mensen 
m hun broek plassen zonder 
dat ze dat willen Holstege weet 
hoe dat komt en hij weet hoe je 
er misschien iets aan kan doen 
- een kleine chirurgische ingreep 
should do the trtck Maar voor het 
zover IS, is er nog veel onder
zoek nodig, moeten er proeven 
worden gedaan op dieren en 
misschien op mensen en dan 
IS het nog maar de vraag of de 
bedachte remedie ook werkelijk 
werkt Voordat u hier lacherig 
over gaat doen urge-inconti-
nentie is een hersenziekte die bij 
driekwart van alle bewoners m 
verzorgingstehuizen voorkomt, 
de Nederlandse samenleving 
jaarlijks meer dan 2 miljard 
euro kost, de kwaliteit van het 
leven beperkt en ouderen doet 
vereenzamen Holstege kan zijn 
tijd dus heel goed gebruiken 'En 
daarom,' zo besloot Holstege, 
'Kan het Handboek met in een 
paar jaar afz i jn ' 

Neurotisch drietal 
En waarom zouden we daar 
treung om zyn^ De samenstel-

Offiaele opening van de] F van Royenzaat 7 september 2006 mevrouw Th C van Royen Sattet schoon 
dochter van de voormalige Secretaris Generaal der PTT dmkt op de juiste computertoets Handboekauteur 
Gert Holstege (links) en Titus Yocanni directeur van het Museum voor Communicatie kijken toe 

antwoord met meteen, waarmee 
met gezegd wil zijn dat hij er 
omheen draaide In plaats daar
van schetste hij het leven van 
een van de hoofdsamenstellers 
van het Handboek (het zijne, om 
precies te zijn), met als onderlig
gende boodschap dat filatelie wel 
belangrijk is, maar dat er deson
danks nóg belangnjkere zaken 
Zijn Zoals het onderzoek aan het 
door Holstege geleide Center for 

Iers zien er nog vrij jeugdig en 
behoorlijk vitaal uit - die mannen 
kunnen nog lang mee, schat
ten we Is het ecnt zo erg om 
er wat langer over te doen als 
het resultaat goed is^ Want dat 
IS een vereiste, zei Holstege. 
'We zijn een beetje neurotisch 
- alles wat we publiceren moet 
hartstikke goed zijn, willen we 
het loslaten ' Hoe goed bleek wel 
na afloop van de bijeenkomst, 



toen de aanwezigen blij w/erden 
gemaakt met een brochure die 
de titel ...En de helfl voorcultu-
reek zorg Aroeg. In de brochure 
- in feite een van een uitvoerige 
inleiding voorziene facsimile van 
de Hodrffaoe/c-afleveringen 30 en 
31 over de Zomerpostzegels van 
1935,1936,1937 en 1938 - wordt 
niet alleen geschreven over de 
genoemde Zomerzegelemis-
sies, maar ook over de rol van 
betekenis die Jean Francois van 
Royen, de toenmalig Algemeen-
Secretaris van PTT, speelde bij 
het bepalen van de bestemming 
van de toeslag op die zegels. 
Vandaar die titel ...En de heifi voor 
cultureele zorg. 

Nummer dertig is er 
De abonnees op het Handboek 
Handboek hebben inmiddels 
kunnen kennismaken met afleve
ring 30, die de Zomerzegels van 
1935 en 1936 behandelt. Zij zul
len inmiddels gewend zijn aan 
het hoge peil van de afleveringen 
en ze zullen iedere keer weer 
benieuwd zijn wat Holstege, 
Vellekoop en Van den Heuvel (en 
de vele andere medewerkers op 
de achtergrond) nu weer zullen 
presenteren. Wie ook tot het 
selecte en ongetwijfeld geduldige 
publiek van de Handboek-con-
naisseurs wil toetreden, doet er 
goed aan het kadertje 'Abonne
ren en nabestellen' te lezen. 

ABONNEREN EN 
NABESTEUEN 

Voor inlichtingen over een 
abonnement op het Handboek 
Postwaarden Nederland kunt 
u contact opnemen met het 
volgende adres: johan Enschedé 
Amsterdam bv, Postbus 8023, 
1005 AA Amsterdam. U kunt 
ook mailen: W.Hut@jea.nl Een 
supplement op het Handboek 
25.35 6uro (inclusief verzending). 
Oudere supplementen (of het 
complete Handboek) kunt u tele
fonisch bestellen: 020-5858692. 

Enkele pagina's uit het onlangs verschenen dertigste supplement van het Handboek Postwaarden NedeHand, in deze aßevering worden de Zomerpostzegeh van 1935 en 7936 behandeld 

BIJNA TWINTIG JAAR WERK, 
EENENDERTIG ALFEVERINGEN 

Eenendertig afleveringen zijn er tot 
dusver van het Handboek versche
nen, met een enorme hoeveelheid 
informatie over Nederlandse emis
sies - en daar komt de komende jaren 
nog het nodige bij. Voor diegenen die 
willen zien wat er al is gepubliceerd, 
is het hieronder afgedrukte overzicht 
bedoeld. 

Hoofdwerk: 
Ten geleide; Voorwoord; 
Overzicht codering emissies; A26 
Inhuldigingszegel 1948; A27 Juliana 
"en face"; C2 Tooropzegels; C8 
Olympiade 1928; C14 Kind 1931; C61 
Watersnoodzegel. 
Supplement i: 
B26 Europa 1956; B28 Europa 1957; 
B29 Europa 1958; B31 Europa 1959; 
Cl TBC 1906; C21 Emmazegel; D6 
Meeuwzegels. 
Supplement 2: 
Alg. Vormgeving 1852-1940; B63 
lAO-zegels; C3 Kind 1924; C4 Kind 
1925; C5 Kind 1926; C7 Kind 1927; 
C89 Rode Kruis 63. 
Supplement 3: 
BIO Utrecht 1936; B19 Universiteit 
Leiden 1950; B44 Groningen 1964; 
B56 Delft 1967; 8130 VU 1980; 
B136 UvA 1982; B181 Erasmus/ 
Concertgebouw; Ei Armenwetzegels. 
Supplement 4: 
B13 Wiüibrord; B23 Bonifacius; 

B46 Bijbel 1964; B93 Historische 
Serie; B106 Bijbelzegel 1977; B146 
Luther 1983; B148 Servaas 1984; 
B168 Daklozen / Leger des Heils; C43 
Nationale Hulpzegels; C54 Kerken 
1950; C146 Zomer 1985. 
Supplement 5: 
B2 Jubileum 1913; C46 Zomer 1947; 
C48 Zomer 1948; Supplement 6 
ontv. sept 96; B56 Nieuwe versie 
Delft 1967; C42 Kind 1945; C44 
Prinsessezegels; Ii Port 1870. 
Supplement 7: 
C15 ANW; C17 Crisiskaarten; C24 
Luchtvaartfonds 1935; C45 Kind 
1946; C47 Kind 1947; C49 Kind 1948; 
C5oZomeri949. 
Supplement 8: 
C6 Rode Kruis 1927; C51 "NIWIN", 
"Vergeet hen niet", "Zonnebloem" of 
"Rode Kruis 1949"; C63 Rode Kruis 
1953-
Supplement 9: 
A29 Juliana en profil; C75 Rode Kruis 
1957; C99 Rode Kruis 1967. 
Supplement 10: 
A29 vervolg Juliana en profil. 
Supplement 11: 
A29 vervolg Juliana en profil; B14 
Spoorwegen 1939; B82 Rode Kruis 
1972; C66 Luchtvaartfonds 1954; 
C107 Hartzegels; C113 Rode Kruis 
1972. 
Supplement 12: 
TAR-C Tarieven (binnenland) na 
1946; A29 vervolg Juliana en profil. 
Supplement 13: 
TAR-C Correcties Tarieven na 

1946; A23 Indische opdrukkaart; 
A28 Cura9ao-envelppe opdruk; 
C20 Crisiszegels; C52 Kind 
1949; C55 Kind 1950; M I 
Postwisselformulieren; "Recht 
betaald" 1957-1964. 
Supplement 14: 
B18UPU1949; I2 Port 1881. 
Supplement 15: 
C9 Kind 1928; Cii Rembrandt 1930; 
C70 Kind 1955; C73 Kind 1956; C76 
Kind 1957; I2 vervolg Port 1881. 
Supplement 16: 
A30 Landschapszegels; Cii vervolg 
Rembrandt 1930; C72 Olympiade 
1956. 
Supplement 17: 
TAR-F Tarieven (overzee) na 
1946; B45 Spoorwegen 1964; B94 
Bevrijding 1975; C57 Kind 1951. 
Supplement 18: 
TAR-F vervolg Tarieven (overzee); 
B115 Verkade 1978; C53 Zomer 1950; 
D4 Driehoekzegel luchtpost; D5 
Kraaizegels; D7 Vliegtuig 1966; D8 
Bijzondere vluchten 1980. 
Supplement ig: 
A12 vervolg Jubileum 1923; C60 Kind 
1952. 
Supplement 20: 
A12 vervolg Jubileum 1923; 
B5 Redding 1924; B90 
Rundveestamboek/ KWF/ 
Reddinswezen; C18 Zeemanszegels; 
C69 Kanker 1955; C104 Kanker 1969. 
Supplement 21: 
TAR-I Tarieven (buitenland) na 
1946; B36 Huwelijk 1962; B175 

Kankerinstituut 1988; C33 Kind 1939; 
C65 Zomer 1954; C67 Kind 1954. 
Supplement 22: 
B3 Tentoonstelling 1924; B21 
Eeuwfeestzegels; B22 ITEP-zegels; 
B58 Tentoonstellingszegels 
Amphilex 67; C123 Amphilexserie 
1976; C126 Amphilex 1977. 
Supplement 23: 
TAR-I vervolg Tarieven (buitenland); 
B20 Mijnwerker; C56 Zomer 1951; 
C59 Zomer 1952; C62 Zomer 1953. 
Supplement 24: 
TAR-I vervolg Tarieven (buitenland); 
B24 Statuut 1954; B49 Statuut 1964; 
B67 Statuut 1969; C29 Kind 1929; 
C58 Van Riebeeckzegels. 
Supplement 25: 
TAR-I vervolg Tarieven (buitenland); 
B16 Bevrijding 1945; B25 Bevrijding 
1955; B50 Verzetzegels 1965. 
Supplement 26: 
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UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING BESTAAT HONDERD JAAR 

Vitale grijsaard heeft het gehaald 
D O O R F R A N S S T O R M V A N L E E U W E N , N I E U W E G E I N 

778 

Op8 September!906 kwamen 
zes HBS-scholieren bij elkaar. Zij 
hadden het idee opgevat om een 
vereniging op te richten om de 
filatelie in Utrecht een gezicht te 
geven. Op dat moment beston
den er al vijf filatelistenvereni
gingen in Nederland. Een paar 
jongens hadden thuis al een 
huishoudelijk reglement opge
steld, dat overigens nog wel be
krachtigd moest worden. Uit de 
notulen van deze oprichtingsver
gadering blijkt dat uit hun mid
den meteen een bestuur werd 
gekozen; dit bestuur zou slechts 
één jaar in deze samenstelling 
bestaan. Het huishoudelijk re
glement werd 'met meerderheid 
van stemmen' goedgekeurd. 
Al heel spoedig werden de 
zogenoemde zichtzendingen 
ingevoerd; dit was het rondzend
verkeer zoals we dat ook nu nog 
kennen. Men had dit idee over
genomen van andere verenigin
gen en ging over tot de aanschaf 
van een aantal blikken trommels 
waarin vijf rondzendboekjes 
gedaan konden worden. Ballo
tage bestond in de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging vanaf 
het eerste begin; deze toelatings
procedure bleef bestaan tot aan 
eind van de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw. 

Bestuurlijke onervarenheid 
Het bestuur van de vereniging 
bestond de eerste jaren uit een 
deel van de oprichters, dezelfde 
jongens van 17, ̂ 8 jaar oud die 
in september 1906 de koppen 
bij elkaar hadden gestoken. Zij 
hadden geen enkele bestuurlijke 
ervaring; verenigingen van post
zegelverzamelaars waren trou
wens een vrijwel geheel nieuw 
verschijnsel in Nederland. Er was 
dus geen referentiekader aanwe
zig. Toen zich enkele problemen 
voordeden, wist het bestuur daar 
duidelijk geen raad mee. Al in 
het eerste verenigingsjaar werd 
getracht een postzegeltentoon
stelling te organiseren. Deze 
kwam niet van de grond, waarna 
men in het tweede verenigings
jaar weer een poging zou wa
gen. Kort daarna ontstond een 
verschil van mening tussen het 
bestuur en een lid; net ging om 
de betaling van zegels die het 
lid uit de zichtzendingen zou 
hebben uitgenomen. Het des
betreffende lid erkende slechts 

De vereniging mag dan - net als vrijwel alle andere 

Nederlandse postzegelverenigingen - te kampen hebben 

met een teruglopend ledenaantal, vitaliteit kan de 

Utrechtsche Philatelisten Vereeniging (UPhV) niet worden 

ontzegd. Met hoor honderd jaar is de vereniging een 

krasse grijsaard, waaraan je haar hoge leeftijd niet kunt 

afzien. Frans Storm van Leeuwen blikt een eeuw terug. 

een deel van de aan hem toege
schreven uitnamen. Het hoofd 
van de afdeling Verkoop van de 
UPhV werd belast om de kwestie 
te bespreken met het betreffende 
lid. Hij kwam er echter niet uit, 

een verzoek aan de Koningin. 
De minister van Justitie via wie 
deze verzoeken liepen, verzocht 
het bestuur enkele artikelen in 
de statuten te wijzigen. Spoedig 
daarna kreeg de voorzitter een 

daarna op volgorde van binnen
komst en bij opbod. Verkochte 
kavels werden aan het eind van 
elke vergadering door de pen
ningmeester met de inzenders 
contant afgerekend, onder aftrek 
van provisie. Deze provisie be
droeg vijf procent. 
De rondzendingen, zoals gezegd 
toentertijd zichtzendingen ge
heten, werden rondgebracht in 
de al eerder genoemde blikken 
trommels. Het rondzendverkeer 
groeide stormachtig. Op i sep
tember! 918 waren er 433 boek
jes in voorraad, met een totale 
waarde van f 13.052.33. De omzet 
bedroeg in het verenigingsjaar 
1917/1918 f 11.797,To5. De om
loopsnelheid van de boekjes (dat 
is cle tijd waann een boekje rou-

SiMMm 
in ig66 uierd m dejaarbeurs m Utrecht de oJRciele opening uerrichl van Uphilex 66. de tentoonststellmt) waarmee de UPhV het zcstityan^ bestaan vierde; UPhV-
uoorzitter L.H Tholen (rechts) schudt hier de Commissaris uan de Koningin in de provincie Utrecht, mr C.Th E graajVan Lynden van Sandenbur^. de hond 

ondanks de hulp van de overige 
bestuursleden. De bestuursleden 
van de jonge vereniging werden 
door deze ontwikkelingen zwaar 
op de proef gesteld. 

Koninl<lijl<e goedl<euring 
In dezelfde tijd werkte het 
bestuur aan de voorbereidin
gen voor verkrijging van een 
Koninklijke Goedkeuring. Op 
11 mei 1907 richtte het bestuur 

uittreksel van het Koninklijk 
Besluit, gedateerd 22 juli 1907, 
thuisgestuurd. Het was tijd voor 
een toast voor het bestuur. 
Op alle ledenvergaderingen 
bestond de gelegenheid om 
zegels te veilen. Het materiaal 
moest onder opgave van de 
minimaal gewenste opbrengst 
één dag van te voren bij de pen
ningmeester worden ingeleverd. 
De secretaris veilde de zegels 

leerde) was slechts vijftien maan
den. De boekjes waren dan voor 
80 tot 100 procent leeggekocht. 

Zilveren jubileum 
Het 25-jarig bestaan van de 
UPhV werd groots gevierd. 
Er werd een feestprogramma 
samengesteld voor het vijfde 
lustrum en voor de 22ste Neder
landse Philatelistendag op za
terdag 5 september 1931. Op de 



De Dcrhoudmij tussen de UPhV en Filatelie is altijd 
^oed ̂ eujeest Deze plaquette werd de Stichtin^j 
Nederlandscfi Maandblad uoor Philatelie m ig66 
aangeboden, als dank uoor het buiten mededinging 
inzenden nan het blad. 

feestavond boden de leden van 
de Utrechtsche Philatelisten Ver-
eeniging een zilveren wisselbeker 
met drie kleine bekertjes aan, als 
prijs voor een landenwedstrijd 
van de algemene vergadering. 
De wisselbeker moest steeds 
aan de nieuwe winnaar worden 
doorgegeven, het kleine bekertje 
kon de winnaar als aandenken 
houden. 
De naam Tholen is sinds zeer 
lange tijd verbonden met de 
UPhV. In 1938 kwam L H . Tholen 
in het bestuur als Directeur Ver
koop, om in 1945 voorzitter van 
de vereniging te worden. De heer 
Tholen heeft deze functie tot aan 
zijn dood, in 1982, vervuld. 

De UPhV in ooriogstijd 
De bezetting van Nederland in 
1940 had voor de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging meteen 
consequenties. Aan de vaste ge
woonte om bij elkaar te komen 
om te vergadereng en te ruilen 
kon steeds minder worden vast
gehouden. Het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie werd 
in juli 1940 'van hogerhand' 
bevolen de maandelijkse ver
schijning te stoppen, voor de 
duur van de oorlog. Dit werd als 
een schok ervaren in filatelisti-
sche kringen. In plaats van het 
Maandblad liet de Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging een 
eigen circulaire verschijnen, 
om de band met de leden te 
behouden. De vereniging heeft 
- de oorlogsomstandigheden 
ten spijt - een tentoonstelling 
gehouden op8 september!941, 
ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan. Veel leden, ook van 
buiten Nederland en vooral die 
in Nederlands-Indië, moesten 

worden afgeschreven wegens 
verbroken verbindingen. We
gens een verordening van de 
bezettende overheid werden 
vijf joodse leden van de leden
lijst afgevoerd. De Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging moest 
zich aanmelden bij het Commis
sariaat voor Niet-economische 
Verenigingen en Stichtingen. Een 
van de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen was het feit dat 
voor het houden van vergade
ringen geregeld toestemming 
moest worden gevraagd. 

Croei en bloei 
In de naoorlogse jaren groeide 
het ledenaantal van de Utrecht
sche Philatelisten Vereeniging 
van 285 in 1945 tot 720 in 1970. 
In 1982 bereikte de vereniging 
het grootste ledental: 1.236. 
Daarna trad een voortdurende 
daling in; op n september 2005 
waren er 425 leden met een 
gemiddelde leeftijd van rond de 
65 jaar. De UPhV is niet de enige 
vereniging die zo'n ontwikkeling 
heeft meegemaakt: vrijwel alle 
postzegelverenigingen hebben te 
maken meteen dalend ledental. 
Het rondzendverkeer groeide 
dankzij het toenemende aantal 
leden van acht secties in 1947 
tot 24 secties in 2005, verspreid 
over de gehele provincie Utrecht. 
De ledenbijeenkomsten trokken 
in de hoogtijdagen in de jaren 
zestig van de vorige eeuw ruim 
honderd leden. Het zestigjarig 
bestaan van de vereniging werd 
in 1966 groots gevierd met de 
postzegeltentoonstelling Uphi-
lex 66, die op 13,14 en 15 mei in 
de julianahal van de Jaarbeurs 
werd gehouden. De tentoonstel
ling werd door veel meer men
sen bezocht dan waarop was 
gerekend. Op 17 septemben966 
werd in Tivoli voor de leden een 
feest gehouden met een aantrek
kelijk programma. 

Ruildagen 
In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw organiseerde de Utrecht
sche Philatelisten Vereeniging elk 
jaar in mei een ruildag in de Vee
markthallen aan de Sartreweg in 
Utrecht. De belangstelling voor 
deze ruildagen was in de eerste 
jaren bijzonder groot; tussen de 
1.000 en 1.500 mensen bezoch
ten de Veemarkt. De ruildagen 
waren ook een prima gelegen
heid om leden te winnen: nogal 
wat bezoekers werden meteen 
lid. Het was alleen jammer dat 
veel van die nieuwe leden ook 
weer vlug opzegden. Na circa 
acht jaar stopte de vereniging 
met de ruildagen, omdat de 
bezoekersaantallen minder wer
den en daardoor ook het aantal 
mensen - zowel particulieren 
als handelaren - dat een tafeltje 
huurde. 

Viering eeuwfeest 
Na ruim een jaar voorbereiden 
mocht het huidige bestuur van 

de UPhV op 9 september il. 
in gebouw 'De Prinsenhof m 
Utrecht ruim 130 gasten ont
vangen voor het jubileumpro
gramma ter gelegenheid van het 
eeuwfeest. Het voltallige, uit zes 
man bestaande bestuur functio
neerde als jubileumcommissie. 
In de met bloemen, tafelvlag-
getjes, banners en andere zaken 
versierde zaal werden 's och
tends toespraken gehouden. 
UPhV-voorzitter G.J.A. Ypma 
behandelde in zijn speech het 
thema 'Honderd jaar postzege-
len in Utrecht'. Hij gaf jaartallen 
en aantallen leden ten beste en 
ook de namen van leden van 
de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging die het tot landelijke 
bekendheid in de postzegelwe
reld hebben gebracht: Léon de 
Raay, W.S. Wolffde Beer, P.C. 
Dozy, P.H. van Cittert, C.j. Baljet, 
L H . Tholen en A. van der Flier. 
Ook wees hij op het bestaan van 
landelijke onderscheidingen die 
de naam dragen van verdienste
lijke UPhV-leden uit het verleden, 
zoals de L H . Tholentrofee en de 
Léon de Raay-medaille. 
De heer Ypma had een geboeid 
gehoor, voor een groot deel 
bestaand u i t - uiteraard - leden 
van de UPhV. Tot de 'belangstel
lenden van buiten' behoorden 
onder anderen vertegenwoor

digers van enkele landelijke 
verenigingen, zoals de Haag-
sche Pnilatelisten Vereeniging, 
Postzegelvereniging 'Breda', 
Postzegelvereniging 'Hollandia' 
en de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars. 
Ook een aantal bestuursleden 
van het Maandblad Filatelie was 
aanwezig. Verder gaven enkele 
verenigingen uit de regio Utrecht 
acte de presence. Heel verguld 
was men met de aanwezigheid 
van de vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur, loco-bur
gemeester en wethouder me
vrouw drs. Marka Spit. In haar 
toespraak deelde zij mee dat het 
koningin Beatrix 'had behaagd' 
om aan UPhV de Koninklijke 
Erepenning uit te reiken. Een 
mooier cadeau had zij niet kun
nen meebrengen. 
Eén jubileumactiviteit staat nog 
op het programma: de afronding 
van het jubileumboek dat aan 
de honderdjarige wordt gewijd. 
Als het laatste hoofdstuk van dit 
boek eind van dit jaar afgesloten 
is, zal de publicatie als geschenk 
aan de leden van de Utrecht
sche Philatelisten Vereeniging 
uitgereikt. Daarmee mag de 
vereniging terugzien op een 
geslaagd jubileumjaar en op een 
indrukwekkende, honderdjarige 
geschiedenis! 

Het bestuur van de Utrechtsche Philatelisten Veïemiging zit gereed om de/eiicitaties van ter^eleijenheid uan 
hetuereniijin^seeuwjeestteontuan^en Staand u.l.n.r. de heren G Ypma, uoorzitter, H uan Hof, secretaris 
en F Storm van Leeuwen, pennin,gmeester Zittend u l.n r. de heren G Verhoef, hoofd rondzenduerkeer; P. 
Toxopeus, ueilm^meester en J van der Meulen, tu;eede pennin,gmeester/Iedenadmmistrateur 

Een trotse uoorzitter Ypma beujondert de zojuist van mevrouw Spit ontvangen Koninklijke Erepenning, 
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\ we! eens voor dat een visboer geen haring lust of dat 

Dezeaflevering 

een slager overtuigd vegetariër is. Een postzegelhandelaar, die 
zelf geen interesse in het verzamelen heeft, behoort tot dezelfde 
categorie Hoewel een beperkte affiniteit met een beroep normaal 
gesproken geen voordeel is, hoeft dit in principe geen belemmering 
te zijn om het goed uit te kunnen oefenen 

Rob Wolf van pzh. Waterland-Beemster in Purmerend- 'Of ik 
zelf verzamel? Jazeker! Ik heb een streekcollectie van Waterland, 
dat is het gebied boven Amsterdam, en daarbij een speciale 
belangstelling voor alle stempels van Purmerend Zelfs mijn 
jeugdverzameling heb ik nog deels bewaard. Als ik postzegels of 
poststukken inkoop, dan ki|k ik automatisch of er iets leuks voor 
mezelf bijzit. Zo groeit de collectie ongemerkt. Weet je genoeg? 
De winkelbel gaat, ik moet mijn klanten gaan helpen.' 

Hans Steenbeek in zijn winkel te Gouda 'Leuke vondsten voor de eigen 
collectie worden meteen gearresteerd ' 

Rest de vraag' Hoe is het gesteld met het verzomelgedrag van 
onze leden^ Hebben die na hun filatelistische activiteiten om de 
dagelijkse boterham te verdienen nog het enthousiasme om zelf 
een collectie op te bouwen? Of houden ze, nu ze van hun hobby 
hun beroep hebben gemaakt, er andere liefhebberijen op na^ 
Je kunt tenslotte niet vierentwintig uur per dag met die gekartelde 
papiertjes in de weer zijn. Bovendien liggen er zakelijk gezien 
wel degelijk gevaren op de loer, vooral als het zelf verzamelen uit 
de hand loopt en de collectie op een gegeven moment belangrijker 
wordt dan de voorraad. 
Onder de loep hield een kleine telefonische enquête over het 
verzomelgedrag van de leden van onze vereniging En die leverde 
naast een aantal aardige reacties ook een eenduidige conclusie op: 

Ton ter Vrugt uit Warnsveld profileert zich als brievenhandelaar 
en is vaak op de grotere beurzen te vinden 'Toen ik postzegel
handelaar werd, wilde ik blijven verzamelen. Ik heb toen gezocht 
naar een gebied dat veiligheidshalve geen cent kostte en waarin 
bovendien veel te beleven viel. Mijn keuze is gevallen op de 
afstempelingen van de eerste nationaal gebruikte elektrisch 
aangedreven stempelmachines van rond 1904. En daar heb ik 
inmiddels een aardige collectie van opgebouwd Het animo om 
zelf te verzamelen is dus altijd gebleven ' 

Danny Luttje van de gelijknamige postzegelhandel in Arnhem: 
'De interesse in het verzamelen zit er nu eenmaal ingebakken en 
die zal nooit meer verdwijnen Als ik bijzondere stukjes of gekke 
dingetjes koop, waar ik niet zo snel een baasje voor weet, dan 
houd ik ze voorlopig zelf. Mijn jeugdverzameling bestaat ook 
nog, maar die is naar mijn zoon gegaan.' 

Hans Steenbeek van de gelijknamige postzegelhandel in 
Gouda''Als je de hele dag met postzegels bezig bent, dan gaat 
er zoveel door je handen, dat de verzameldrift in de loop der 
jaren wel wat minder wordt. Toch beleef ik nog steeds veel plezier 
aan mijn streekverzameling van Alphen, waarin ook prent-
briefkaarten welkom zijn Als er zich tussen de inkopen leuke 
aanwinsten voordoen, worden deze meteen voor de collectie 
gearresteerd.' 



Alwin Muller van de Apeldoornse Postzegelhcndel' 'Ik 
verzamel zelf met meer, omdat ik van nabij heb gezien hoe 
het fout kan gaan als je als handelaar zelf gaat verzamelen 
hiet bekende gevaar ligt dan op de loer, namelijk dat je collectie 
belangrijker wordt dan het commerciële resultaat van de winkel. 
Maar ik kan wel degelijk van postzegels genieten en van 
bijzondere stukken kan ik soms met moeite afstand doen.' 

Roland ter Haar van Postzegelhandel Den Postkoets in 
Hengelo'lk verzamel al vanaf mijn jeugd, die collectie heb ik 
nogi Tegenwoordig verzamel ik alles van Hengelo en omgeving. 
Hoewel |e natuurlijk de hele dag al met postzegels bezig bent kan 
ik nog steeds enthousiast worden als ik wat leuks voor mijn 
collectie vind Het aanbod van geschikt materiaal voor mijn 
streekverzamelmg is helaas niet erg groot, en bovendien zijn er 
veel kapers op de kust.' 

Kees Maandag van de Zuthpense Postzegelhandel.'Mijn 
jeugdverzameling is opgegaan in mijn huidige collectie. Dat 
verzamelen zit er ingesleten en ik beleef nog steeds veel genoegen 
aan mijn collectie Nederland. Ook het thema vogels heeft mijn 
aandacht Budgettair moet het wel een beetje binnen de perken 
blijven, dus ik hoef echt niet iedere postzegel met een vleugeltje 
erop te hebben. Ook ben ik vrij kritisch ten opzichte van hele 
kleine landjes, die heel veel postzegels met vogels erop uitgeven.' 

Conclusie 
Tot zover een impressie van deze kleine enquête onder onze 
leden. Hoewel de steekproef eigenlijk te beperkt is om harde 
bewijzen te kunnen leveren, durven wij toch de conclusie te trekken, 
dat de meeste postzegelhandelaren nog steeds enthousiast bezig 
zijn met een eigen collectie En dat is voor u, als klant, alleen 
maar een bijkomend voordeel. De grote vokbetrokkenheid van de 
bij onze vereniging aangesloten professionele filatelisten komt hun 
deskundigheid ten goede. Bovendien is de kans groot dat u achter 
de toonbank of op internet niet alleen een handelaar treft, maar 
ook een medeverzamelaar En dat is toch een ideale basis voor 
een goede verstandhouding. 

Cadeaul-jesmaand 

December staat voor de deur, maand van feestdagen en 
cadeautjes. Hier nog enkele tips voor geschenken, die het onder 
de kerstboom en in de schoen uitstekend zullen doen. 

De Speciale Catalogus 2007 van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen is zowel leverbaar in een gedrukte versie als op 
cd-rom. De verkoopprijs bedraagt 19 euro en 80 cent. 

Ook de prachtige Specialiteitencatalogus 2006-2011 is nog 
verkrijgbaar, ideaal voor de zich verder specialiserende filatelist. 
Dit kloeke en rijk geïllustreerde boekwerk bevat een schat aan 
onmisbare informatie. De verkoopprijs bedraagt 39 euro en 
80 cent. 
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AW NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 
BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 

Pope-ulair onderwerp uoor postzegels paus Johannes Paulus II 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Vaak afgebeeld: JPII 
Een artikel over pausen 
kwamen we tegen in 
Plakker, liet blad van de 
NVPV afdeling Boskoop. 
De auteurs, Robert Dae-
nens en Frans Boeren, 
schreven hun verhaal naar 
aanleiding van het over
lijden van paus Johannes 
Paulus II - niet alleen de 
op één na langst levende 
paus in functie, maar ook 
de paus die het meest 
afgebeeld is op postze
gels. Dit laatste danken 
we vooral aan het feit dat 
JP II bijzonder reislustig 
was. Het artikel geeft ook 
informatie over andere 
postzegeluitgiften van 
Vaticaanstad; tussen 1870 
en 1929 verzorgde Italië 
de emissies van de Heilige 
Stoel. Bij het Verdrag van 
Lateranen (1929) werd de 
pauselijke macht hersteld 
en ontstond de staat Vati
caanstad in het hartje van 
Rome. Vanaf dat moment 
werden de postzegel
uitgiften door Vaticaan-
stad-zelf geregeld. Veel 
filatelisten verzamelen dit 
gebied. De filateUstische 
dienst van de stadstaat 

= leidt een actief bestaan 
° en zorgt zo voor heel wat 
o- extra inkomsten voor dit 
^ ministaatje. 

:» Hooggelegen kerken 
z We blijven nog even in 
™ de religieuze sfeer. In 
™ het juninummer van 
2 Gabriel, tijdschrift voor 
^ thematische filatelie met 
TT betrekking tot bijbel en 
M 7 christendom, begint Ben 

Vermeulen een artikelen
reeks over kerkgebou
wen. Hij betoogt dat we 
allerlei heiligdommen en 
ofi^erplaatsen tegenko

men op hooggelegen 
plaatsen. De hgging sym
boliseert de weg van het 
donker van de aarde naar 
het hemelse licht. Het is 
daarom niet verwonder
lijk dat veel kerkelijke 
bouwwerken op plaatsen 
zijn gebouwd die uitrijzen 
boven het maaiveld van 
destijds. Kerkgebou
wen weerspiegelen een 
tijdperk van geloof en 
getuigen ook van de stand 
van de architectuur, van 
de mogelijkheden van 
de bouwtechniek en het 
kunstzinnig vermogen 
van een bepaalde periode 
in de geschiedenis. 

Keizer Pu Yi 
Over een verdwenen 
postzegelgebied, de staat 
JVlandsjoekwo, schrijft het 
blad van de PV Deventer, 
Stokvispost. Het betreft 
een in 1932 door Japan 
gecreëerd land, bestaande 
uit IVlandsjoerije en 
een deel van Binnen-
Mongolie. Pu Yi werd 
in deze 'marionetstaat' 
aangesteld als president; 
in 1934 kreeg hij de titel 
keizer. In 1945, na de 
Japanse nederlaag, werd 
het keizerrijk Mandsjoek-
wo opgeheven. Pu Yi werd 
weggevoerd naar Rusland 
en later uitgeleverd aan 
China. In de tijd van zijn 

Keizer Pu Yi m uol ornaat 

bestaan gaf Mandsjoekwo 
153 postzegels uit met 
afljeeldingen die varieer
den van Pu Yi's kroning 
tot keizer, zijn bezoek 
aan Japan en de (gedwon
gen) vriendschap tussen 
Mandsjoekwo en Japan. 
Een informatief, goed ge
documenteerd artikel van 
redacteur Ryan Boons. 

Amsterdamse humor 
Een man komt bij een 
psychiater en die vraagt 
naar zijn beroep. 'Auto
monteur', zegt de patient. 
'Mooi', zegt de psychi
ater. 'Gaat u dan maar 
onder de bank liggen'. 
Leuk of niet? Ik vind 'm 
wel aardig. Wilt u meer 
van van dit soort humor, 
dan moet u een abon
nement nemen op Het 
Tolhuis, het blad van de 
Amsterdamse Postzegel 
Jeugdclub, dat al aan z'n 
37ste jaargang bezig is. 
Dit tijdschrift wordt nu 
ook voor gedeeltelijk in 
kleur uitgegeven. In het 
voor ons liggende num
mer is een deel van een 
prachtige thematische 
jeugdverzameling te zien; 
Welkom in de Dierentuin. 
Ook lazen we dat Joan op 
de Dag van de Jeugdfi-
latelie in Burgers Zoo als 
ereprijs vier entreekaart
jes won. Proficiat! 

Drink meer Vin Fiz 
Het verhaal van een stunt
man die met een primitief 
vliegtuigje dat - bij elkaar 
gehouden door lappen, 
touwen en elektriciteits
draden - een reclame-
vlucht maakte boven een 
deel van de Verenigde 
Staten, lazen we in 't 
Dijkenaartje (Begijnen
dijk, België). De bewuste 
avonturier, Cal Rodgers, 
verdiende voor die tijd 
(we schrijven 1911) veel 
geld door de frisdrank 
Vin Fiz te promoten. Zijn 
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feNTS25 
'Zegel' uan Rodgers Aerial Post 

vrouw volgde de route die 
hij vloog per auto over 
de weg. Ze was dan in de 
buurt als Cal weer eens 
een noodlanding maakte 
of onderweg ergens 
neerstreek. Wat heeft dit 
verhaal nu met filatelie te 
maken, vraagt u zich af? 
Ergens onderweg begon 
zijn vrouw met de ver
koop van plakplaatjes, die 
ze aan de man bracht als 
postzegels van 25 cent. Ze 
probeerde op deze manier 
ook iets te verdienen. Op 
de vignetten zijn het vlieg
tuig, reclame voor Vin Fiz 
en de tekst Rodgers Aerial 
Post vermeld. Zij noemde 
zichzelf postmeesteres. 
De plakplaatjes werden 
op ansichtkaarten ge
plakt, die daarnaast ook 
nog met geldige postze
gels werden gefrankeerd 
en op een deel van het 
traject werden vervoerd 
door het vliegtuigje. Deze 
Vin Fiz Post is bijzonder 
schaars en er wordt dan 
ook fanatiek naar gezocht 
door luchtpostverzame
laars. Rodgers kwam om 
het leven toen hij boven 
Long Beach met zijn toestel 
in een zwerm meeuwen 
terechtkwam en neer
stortte. 

De auteur van het verhaal, 
Paul Wijnants, geeft in 
hetzelfcie nummer van 
dit blad ook nog com
mentaar op de affaire 
met - zoals hij het noemt 
- Suikernonkel Afinsa. Heel 
wijs merkt hij op dat de 

hebzucht van de mens 
ongetwijfeld invloed heeft 
op onze hobby. 

Champagne van Cools 
In Eekaapeeveetje (Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging) lazen we 
dat de winnaar van het 
laatstgehouden The
matisch Bekertoernooi, 
de heer W.J.Cools, zijn 
presentatie Latijn, ook uw 
taal nog eens liet zien en 
horen op de plaatselijke 
verenigingsavond. Aan 
de hand van filatelistisch 
materiaal vertelde hij 
wetenswaardigheden over 
het Latijn en liet hij zien 
dat deze taal nog heel 
goed herkenbaar is in 
onze taal en cultuur. Na 
zijn lezing kwam de heer 
Cools een belofte na: als 
hij erin zou slagen voor 
de derde keer de beker te 
winnen, zou hij trakteren 
op champagne. Hij won 
voor de derde keer en dus 
dronken ze hem toe. Zo 
doen ze dat in Kerkrade! 

Godendrank 
De godendrank wijn is 
het onderwerp van een 
artikel waarvan de eerste 
aflevering in het blad van 
de Oldenzaalse Philate
listen Vereniging te vin
den is. Het bevat allerlei 
interessante weetjes en 
is een uitstekende basis 
voor een thematische 
verzameling. Het Olden
zaalse blad, dat we nog 
niet eerder toegezonden 
kregen, is een voorbeeld 
van een eenvoudig club
blad met informatie voor 
de doorsnee-verzamelaar. 
Het voorziet ongetwijfeld 
in een behoefte. Ook in 
Oldenzaal hebben ze 
overigens een moppenaf-
deling in hun magazine, 
die uiteraard geen Am
sterdamse grappen bevat, 
maar Oldenzaalse. 

DAAN KOELEWIJN 

Ook een leukeJilatelistische collectie kleurige ujijnetiketten met al euen kleurige postzegels 



BUITENUNDSE BLADEN 

Japanse kunst op zegels 
Het hoofdartikel van de 
American Philatelist van 
juli jl. gaat over Japanse 

kunst op postzegels. 
Olga J. Bralove brengt 
met Japanese Prints on 
Stamps een bijzonder 
goed gedocumenteerd 
verhaal over deze vorm 
van kunst. Fervent verza
melaarster en de Japanse 
taal machtig, vertelt zij 
gepassioneerd over het 
productieproces van 
prenten op houtblokken. 
Dat had zijn hoogtepunt 
tijdens de Edo-periode 
(1603-1868). In die tijd re
geerde de Shô un het land, 
namens de keizer, vanuit 
Edo, het latere Tokio. In 
die tijd kwamen ook de 
eerste contacten met het 
buitenland (o.a. die met 
Nederland en Portugal) 
tot stand. 
Centraal in de kunst 
stond het dagelijkse leven 
zoals dat aan ons voorbij
trekt (Ukiyo-e). Ukiyo-
e-afbeeldingen werden 
vroeger voor velerlei doel
einden gebruikt, zoals als 
verjaardagsgroet, kalen
der en schilderij, of om 
mensen op te beuren in 
hun armoedige, grauwe 
bestaan. Onze schrijfster 
concentreert zich op de 
postzegels die verschenen 
in het kader van Week van 
de Internationale Cor
respondentie. 
Het maken van een prent 
vereist tenminste de 
samenwerking van de 
kunstenaar (schilder), de 
graveur (of plaatsnijder) 
en de drukker. De eerste 
levert de pentekening, 
waarna de graveur het 
geheel verwerkt op 
een houtblok. Na een 
verplichte censuur - als 
garantie voor de kwaliteit 
- volgt de drukproef Een 
graveur doet er tien jaar 
over om volleerd te raken; 
pas dan ontvangt hij zijn 
brevet. Sommige kunste
naars hadden wel dertig 
leerlingen. De nummers 
één daarvan mochten 
later de naam van hun 
leermeester toevoegen 
aan de hunne. 
Olga Bralove bespreekt 
de voornaamste kunste
naars en hun oeuvre en 

illustreert een en ander 
met postzegels. Ook 
kunstvormen zoals kabuki 
(acteurs en worstelaars 
met expressieve uitdruk
kingen), bijm-flü (histori
sche gebeurtenissen) en 
musha-c (optreden van de 
samurai) komen aan bod. 
Tenslotte bespreekt zij de 
invloed die deze kunst
vormen hebben gehad op 
schilders als Manet, De 
Toulouse-Lautrec en Van 
Gogh. 

Verdun: 1916-2006 
In de Franse filatelistische 
pers (onder andere in La 
Philatelie fran^aise met 
La Bataille de Verdun en in 
Timbres & Vous met Un 
ossuaire en souvenir d'un 
massacre) werd deze zomer 
uitgebreid aandacht 
besteed aan de bloedige 
veldslagen bij Verdun in 
de periode van 21 februari 
1916 tot en met december 
igi6. Deze maakten een 
einde aan de levens van ca 
400.000 Franse en Duitse 
militairen. Het aantal 
gewonden en vermink
ten was tenminste even 
groot. 
De leiding van de verdedi
ging werd op 25 februari 
igi6 in handen gelegd 
van maarschalk Pétain 
(dezelfde die later, in 
1940, met de Duitsers zou 
samenwerken). 
In Etain waren de Duitse 
generaal Falkenhayn en 

,/0^ 
f̂  O.G. 

de Duitse kroonprins zijn 
tegenspelers. Tevergeefs 
probeerden zij het Franse 
leger te laten doodbloe
den. In totaal werden 
zo'n 26 miljoen granaten 
verschoten. Het terrein, 
dat na afloop op een 
maanlandschap leek, was 
plaatselijk zeven meter 
lager geworden. Het kne
kelhuis (zie de afbeelding 
hieronder), waarvan de 
eerste steen in 1920 werd 
gelegd, werd in 1937 
onthuld. Hierin worden 

sedertdien de stoffe
lijke resten bewaard van 
tenminste 130.000 Franse 
en Duitse militairen. 
Slechts 15.000 van hen, 
die op een apart kerkhof 
rusten aan de voet van 
het monument, konden 
worden geïdentificeerd. 
Op 22 september 1984 
stonden hier bondskan
selier Kohl en president 
Mitterand hand in hand. 
Dit symbolische gebaar 
bezegelde de Duits-Fran-
se verzoening. 
Tot de zeer ernstig 
gewonden behoorde 
destijds sergeant André 
Maginot, die later, als 
ministervan defensie, het 
plan zou lanceren voor de 
bouw van een indrukwek
kende verdedigingslinie, 
de naar hem genoemde 
Maginot-Linie. Maar ook 
dit zou de Duitse legers in 
1940 niet tegenhouden. 

150 jaar Neandertalers 
In 1856 werden, tijdens 
graafwerkzaamheden in 
het dal van de Neander bij 
Düsseldorf, skeletresten 
gevonden uit de oertijd. 
Zij behoren tot de specta
culairste vondsten van de 
archeologie. 
Na onderzoek door onder 
anderen dr Johann Carl 
Fuhlrott werd geconclu
deerd dat we hier te doen 
hadden met skeletresten 
van een vroege verwant 
van de moderne mens. De 

van ca 200.000 voor 
Christus tot ongeveer 
30.000 voor Christus. 
Hun laatste verblijfplaats 
was waarschijnlijk de 
omgeving van Gibraltar. 
In de laatste jaren is 
het wereldbeeld van de 
Neandertaler - op grond 
van nieuwe ontdekkingen 
en studie - zeer ten gunste 
van hem gewijzigd. 
In Duitsland werd van
zelfsprekend veel filatelis
tische aandacht besteed 
aan de honderdvijftigste 
verjaardag van de vondst. 
Dat varieerde van de 
uitgifte van een bijzon
dere postzegel (tarief van 
een aangetekende brief) 
en tentoonstellingen tot 
aan publicaties en zes 
gelegenheidsstempels. 
Op de schedelkap van 
de Neandertaler mens 
is duidelijk de dikke 
wenkbrauwboog te zien, 
een van de vele kenmer
ken van de Neandertaler. 
Thema, tijdschrift voor 
thematische filatelie, 
publiceert binnenkort een 
uitgebreid artikel over dit 
onderwerp, geschreven 
door de heer P. Struik. 

'Ieder zijn meug'? 
In het Duitse postzegel
blad Briefmarkenspiegel 
van september jl. vraagt 
Dedev Moratz zich af 
waarheen we gaan met de 
gepersonaliseerde postze
gels (Personalisierte Marken: 

Engelse anatoom William 
King gaf hem de naam 
Homo neandertalensis. De 
Neandertaler werd al snel 
uitgeroepen tot 'kroon
getuige' van de evolutie
theorie. 
In 1859 publiceerde Char
les Darwin zijn boek Over 
het ontstaan der soorten door 
middel van natuurlijke selec
tie. Daarna ontbrandde de 
strijd in alle hevigheid. 
De Neandertalers leefden 
in Europa en Voor-Azië 

Jedem die Seme'). Postze
gels die je zelf vorm kunt 
geven, waren tot voor 
enkele jaren ondenkbaar 
- nu zijn ze niet meer weg 
te denken. Postorgani-
saties beijveren zich hun 
omzet te verhogen door 
de productie van deze 
postzegels. De schrijver 
neemt daarbij diverse 
ontwikkelingen waar. 
Zo geven civiele organi
saties hun eigen post
zegel uit als ze er voor 

de zoveelste keer niet in 
zijn geslaagd de door 
hen gewenste postzegel 
te doen opnemen in het 
jaarprogramma van de 
posterijen. 
Sommige postorganisa-
ties staan zowel grote als 
kleine oplagen toe. An
dere passen het principe 
'klaar terwijl u wacht' 
toe. Daarbij wordt de 
gewenste postzegel links 
en rechts met behulp 
van siervelden voorzien 
van een foto en een korte 
boodschap. 
Ook internet speelt een 
grote rol. Op ongecom
pliceerde wijze en tegen 
redelijke kosten bestelt 
de klant de door hem 
gewenste postzegels. 
Prijzen worden daarbij 
doorgaans bepaald door 
oplage en het gewenste 
posttarief 
Maar wie bepaalt eigenlijk 
welke afbeeldingen of 
motieven toelaatbaar zijn? 
Dat zou de desbetreffende 
postorganisatie moeten 
doen, maar dat werkt 
in de praktijk niet. Zo 
werden in de Verenigde 
Staten onlangs postzegels 
uitgegeven met daarop 
foto's van ex-dictator 
Slobodan Milosevic (op 11 
maart 2006 overleden in 
zijn VN-cel in Schevenin-
gen) en van de Roemeen
se ex-dictator Nicolae 
Ceaucescu (25 december 
1989 terechtgesteld). Ook 

de postzegel met daarop 
de jurk van Monica Le
winsky (affaire-Clinton, 
foto) kwam zo in omloop. 
Bij een goedgekeurd 
ontwerp met daarop een 
baby, bleek het te gaan 
om een foto van Adolf 
Hitier. In Oostenrijk vond 
het afbeelden van de Cu
baanse opstandelingen
leider Che Guevara, van 
de Messerschmitt ME 262, 
het vestzakslagschip GraJ 
Spee en van een aantal 
dames van lichte zeden 
uit Graz genade in de 
ogen van de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij. Geper
sonaliseerde postzegels 
maken daar ca 8 procent 
uit van de jaaromzet. De 
zegels hebben zeker leven 
in de brouwerij gebracht 
- zij het tot dusver niet 
altijd in het voordeel van 
de filatelie. G A GEERTS 



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegeihandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.ni 

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

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

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

€ 
€ 

9,75 
1,15 

Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand: 
• reusachtig inhoudsvermogen 

eersteklas kwaliteit 
geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
zeer omvangrijk aanbod van 
verschillende bladsoorten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 5100 
Nr. 5390 

Ringband "Classic" 
Beschermkassette 
Ringband "Phila" 
Beschermkassette 
Ringband "Hobby" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat; 275 X 320 X 70 mm 
Benutbare dikte : 60 mm 
Ringband "Exclusief" 
Beschermkassette 
Ringband-formaat: 275 X 315 X 55 mm 
Benutbare dikte : 30 mm 

Nr. 480 Nr. 430 

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

€ 17,00 
€ 15,50 

Nr. 5100 

SAFE NEDERLAND 

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

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

Wij leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H R O N H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren. (lur», 
van betere zegels op Internet Tel. 0313-419041, Faxnr. 0313-413295 ^ 
littp://pzhronh.filasoft.nl E-mail; pzhronh@barl.nl 

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

Postzegel-en Muntenhandel D e C l o b e " 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Postbank 908176 

714 
Meer dan één miljoen postzegels op het internet 

www.stamppacketsonline.com 
ledere werkdag een nieuwe aanbieding DPN wie anders 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegeihandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.ni
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:pzhronh@barl.nl
http://www.stamppacketsonline.com


Philatelie 

Bringt den ganzen Zauber 
von „Sound of Music 

Bestellservice 

Osterreichische Post AG 
SammlerService 
Steinheilgasse 1 
1210 Wien 
Osterreich 

Telefon: + 43 (1) 250 254040 
Fax: + 43 (1) 250 254080 
Email: sammlerservice@post 
Internet: www.philatelie 

at 
at 

Start Up 
> ^ Vs .̂.

■'«.Ä* 
„Start Up" 
Lassen Sie sich mit

reißen von Swing und 
Evergreen Hits im 
Big Band Sound! 

„traditionell 

classicmodern" 
Genießen Sie die 
größten Melodien 
aus unterschiedlichen 
Musikrichtungen! 

„Sound of Music" 
I r ) I 

pro 
CDPack 

19.30 
Aktton guitig von 01113112 2006 solange der Vorrat reicht Abgabenurin Haushaltsmengen Preise m EUR Stattpreise entsprechen 
bisherigen Verkaufspreisen Abbildungen entsprechen Symbolfotos Preisanderungen sowie Druck und Satzfehler vorbehalten 

Die Post bringt allen was. w W Post.at 

http://www.philatelie


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

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

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de 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 
ANDORRA FRANS 
49'o6. Serie auto's, Tford. 
€ 0.75. Tford. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
306'o6. Datum melding 
10/694, groenten. 

DUITSLAND 
5io'o6. Toeslagzegels ten 
bate van sociale voorzienin
gen, treinen. 
€ 0.45+0.20, 0.5510.25, 
0.55+0.25,1.45+0.55. Resp. 
Fliegender Hamburger 
(VT 877) en stationoverkap
ping. Trans Europ Express 
(VT II.5) en brug, InterCity
Express (ET 403) en perron, 
HenschelWegmanntrein 
(61 ooi) . 

5io'o6. Serie 'Post', herfst. 
€ 0.55. Bos in herfstkleuren. 

ANDORRA SPAANS 
89'o6. Fulbright studie
beurzen voor Amerika. 
€ 0.57. Boeken en in letters 
scrabblespel 'Fulbright' en 
'Cultura'. 

AZERBEIDZJAN 
38'o6. Frankeerzegels, steden. 
10, 20 G. Resp. Summuq
qalatoren (16''' eeuw) in 
Gakh, mausoleum schrijver/ 
dichter Nizami (11411230) in 
Gandzja. 

AZOREN 
i49'o6. Wijn van het eiland 
Pico. 
€ 0.30, 0.60, 0.75,1.; velletje 
met€o.45, 0.60,0.75, i'
Resp. vulkaan Pico (2.351 m) 
en druiven, terrassen met 
druiventeelt, jongen met 
mandje en druivenplukker, 
druivenpers en mannen met 
vaten; druivenstokken en 
jonge plantjes, druivenpluk
ker, kelder met vaten, kelder 
met vaten. 

5io'o6. Honderdste 
geboortedag Hannah Arendt 
(19061975). 
€ 1.45. Foto en handtekening 
joodse filosofe en detail 
manuscript. 

5io'o6. Dag van de postze
gel, DuitsOostenrijkse filate
listendag in Bad Reichenhall. 
€ 0.55. Briefkaart uit 1896 
met stempel 'DampferPost'. 
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ESTLAND 
69'o6. Serie wapenschilden. 
4.40 kr. (€ 0.28). Wapen
schild graafschap Rapla. 
209'o6. Kerken. 
4.40 kr. (€ 0.28). St. Lauren
tiuskerk (i3''* eeuw) in Nöo. 
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FINLAND 
27io'o6. Honderdvijftig 
jaar Finse postzegels. 
Velletje met € 0.70, 0.95,1.40 
(zegels met relief). Resp. he
raldische leeuw, wapenschild 
en '10 kop. ' van eerste zegel 
in 1856, detail leeuw in goud
kleur (beperkte genummerde 
oplage in 22 karaat goud). 

27io'o6. Kerst. 
I '" KI, € 0.50. Resp. pestvo
gel (Bombycilla garrulus) 
op tak lijsterbes, meisje en 
koolmees (Parus major) met 
pakje. 

FRANKRIJK 
i89'o6. Thionville. 
€ 0.54. Pont écluse (sluisbrug 
uit de i8e eeuw). 

2o9'o6. Glimlach. 
Tienmaal 'lettre 20 g' in 
boekje. Humoristische te
keningen met hond Cubitus 
van Michel Rodrigue en 
Pierre Aucaigne. 

259'o6. Serie portretten van 
regio's, VIII, Frankrijk om 
te zien. 
Velletje met tienmaal € 0.54. 
Gorges van de Ardèche, 
vulkaan Auvergne, bos in 
Brocéliande, Dome des 
Invalides, Catalaanse torens, 
kasteel ChaumontsurLoire, 
boulevard de la Croisette in 
Cannes, molen in Valmy, 
Calanches van Piana (rots
formatie Corsica), grot van 
Lourdes; op rand kiezel
strand, slak, boom, kompas, 
zeilboot. 

269'o6. Constantin Brancu
si (18761957), gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië. 
€0.54 , 0.85. Werk van de 
Roemeense, sinds 1952 
Franse beeldhouwer, resp. 
'Muse endormie' , 'Le som
meil'. Ook boel<je met vier 
Franse en vier Roemeense 
zegels. 

GROOT BRITTANNIË 
7ii'o6. Kerst. 
i", i" groot, 2»'', 2'*'groot, 
72 p., £ 1.19. Resp. tweemaal 
kerstman op schoorsteen, 
tweemaal sneeuwpop, hert 
in sneeuwlandschap met 
sparren, kerstboom met 
geschenken. 
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9ii'o6. Wapenstilstandsdag 
(iiii), I, Slag aan deSomme 
negentig jaar geleden. 
Velletje met i" en viermaal 
72 p. Resp. klaprozen met 
steel van prikkeldraad, 
(frankeerzegels:) Engeland: 
Tudorroos, Schotland: Schot
se ruit, Wales: veren prins 
van Wales, NoordIerland: 
Parisch porselein; op rand 
landschap met dode bomen. 
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HONGAIUJE 
i88'o6. Basiliek Esztergom 
honderdvijftig jaar geleden 
ingewijd. 
Blok 500 Ft. Kathedraal; op 
rand decoratieve elementen 

IERLAND 
5g'o6. Honderdste sterfdag 
Michael Davitt (18461906). 
€ 0.48. Portret stichter in 
1879 Ierse nationale Land 
League. 

89'o6. Nationale concert
zaal vijfentwintig jaar. 
€ 0.48. Dirigent met violist 
en pubhek. 

i9g'o6. Golftoernooi 'Ryder 
Cup 2006', II. 
Velletje met tweemaal € 0.75 
(afbeeldingen bewegen 
onder verschillende hoek). 
Afslag, bal komt in bunker. 

Cl IC / oc 
ITALIË 
99'o6. Italië wereldkampi
oen voetbal 2006. 
€ i.. Beeldmerk kampioen
schap, Italiaanse vlag met 
vier sterren, op achtergrond 
juichende spelers en aanvoer
der met beker. 

i69'o6. Slachtoffers ter
rorisme. 
€ 0.60. Tekening mensen en 
ogen. 



JERSEY 
3iio'o6. Postgeschiede
nis II, postauto's. 
34. 37.42. 51. 57.74 PResp. 
LDV Luton bestelwagen 
(2004), Renault Kangoo 
(19992004), LDV Pilot 
(19942004), Ford Transit Lu
ton Body (19881996), Morris 
IVlarina 440/575 (1978), Mor
ris Minor (1969); 00k velletje 
met de zegels van 51, 57, 
74 p., op rand gebouw met 
geparkeerde auto's. 
» » • • » » • w w w w w w 

i6ii'o6. Postzegelten
toonstelling Belgica '06, 
overdruk. 
Blok £ 2. (ovale zegel). 
Beeldmerk Belgica op rand 
blok onderwaterleven IV, 
Haliotis tuberculata (44'o6, 
melding 3/215). 

KROATIË 
gg'oö. Dag van de post. 
2.30 kn. Brievenbus op 
hoofdkantoor post. 

■ ■ ■ ■ ■ > É « É B « a 

i59'o6. Joodse gemeen
schap Zagreb tweehonderd 
jaar. 
5. kn. Voorzijde synagoge 
Praskastraat en zevenarmige 
kandelaar. 

taa»a»tm»sm 

2i9'o6. Torens en forten. 
I., I., 7.20 kn. Plattegrond 
en afbeelding van resp. 
versterkte kerk bij Sudurad 
op eiland Sipan, versterkte 
kerk in Vrboska, Frankapan
citadel in Ogulin. 
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wapenschilden, 
o.oi, 0.02, 0.03, 0.05 Lvl. 
Wapenschild van resp. Kur
zeme (leeuw), Auce (kreeft), 
Zemgale (rendier), Smiltene 
(vogels). 
9g'o6. Natuurfenomenen. 
0.58 Lvl. Rots 'Staburags', 
ook velletje met tien zegels in 
keerdruk. 

239'o6. Dieren uit Ledand. 
0.45, 0.55 Lvl. Resp. Lynx 
lynx, Cervus elaphus. 

LITOUWEN 
i69'o6. Het rode boek van 
Litouwen, zeedieren. 
Tweemaal i. Lt. Polysticta 
stelleri (Stellers eider), Aci
penser oxyrinchus (Baltische 
steur). 

IVIACEDONIË 
286'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla 
(18561943). 
24 den. Portret Amerikaans 
natuurkundige. 

LETLAND 
99'o6. Frankeerzegels, 

286'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (14511506). 
36 den. Schip 'Santa Maria'. 
308'o6. Frankeerzegels. 
3, 6 den. Twee verschillende 
kannen. 

PEnyEAHKA M A K E A O H H J A ' 

69'o6. Fauna, slakken. 
12, 24, 36, 48, 72 den. 
Resp. Ancylus scalariforma, 
Macedopyrgula pavlovici, 
Gyraulus trapezoides, Valvata 
hirsutecostata, Ochrido
pyrgula macedonica. Ook 

blok 72 den. met dezelfde 
afbeelding. 

MALTA 
ii9'o6. Wenszegels. 
8,16, 27, 37 c. Resp. 'Happy 
Birthday' met kaarsen, 
'Happy Anniversary' met 
hart, 'Congratulations' met 
drie figuurtjes, 'Best Wishes' 
met ballonnen. 

299'o6. Kastelen en torens. 
7,16, 27, 37 c., i.LM. 
Resp, Wignacourttoren, 
Verdalakasteel, San Lucjan, 
Kemmunatoren, Selmun
kasteel. 

MAN 
iiio'o6. Postzegeltentoon
stelling Belgica '06. 
Velletje met vijfmaal 28, vijf
maal 31p. Zegels vogeladas 
Man van i74'o6 (melding 
5/382), op rand vogel op rots 
en beeldmerken Belgica '06, 
RSPB*. 

MOLDAVIË 
n8'o6. Bekende personen. 
0.40,1., 2., 4.50 L. Resp. 
historicus Ion Halippa (1871
1941) en handschriften, 
Ephrosinia Cuza (18561910) 
en toneel. Peter Shtefanu
cha (19061942), Wolfgang 
Amadeas Mozart (17561791) 
en notenschrift met opera
figuur. 
i68'o6. Dieren. 
0.60,1., 2., 3. L.; blok 
6.20 L. Resp. Martes martes, 
Mustela erminea, Mustela 
lutreola, Mustela eversman
ni; Felis silvestris. 

MONTENEGRO 
308'o6. Europa 2006, 
integratie**''^. 
€ 0.60, 0.90. Resp. twee 
kinderen verbinden keten, 
geschilderde rij mensen en 

5g'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Ivo Visin (1806
1868). 
€ 0.40. Zeilschip, houten 
hoofd kapitein Visin en tekst 
met kompas. 

NOORWEGEN 
228'o6. Persoonlijk te 
maken zegels. 
A(6.5okr.). Postduif. 
i5g'o6. Koninklijke garde 
honderdvijftig jaar. 
6.50,13. icr. Resp. parade, 
veldtraining met helikopter. 
Ook velletje met beide zegels. 

i59'o6. Zeeleven in Noor
wegen, IV. 
B (6. kr.), A. Resp. 
Strongylocentrotus droeba
chiensis (groene zeeegel), 
Labrus bimaculatus (koe
koekslipvis). 

OEKRAÏNE 
i59'o6. Stoomlocomotie
ven. 
Viermaal 70 k. Stoomloco
motief, resp. IS, L, SO, FD. 
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OOSTENRIJK 
269'o6. Muziekinstrumen
ten, gezamenlijke uitgifte 
met China. 
Tweemaal € 0.55. 'Guqin' 
(618907) op achtergrond 
Guqintaimonument bij 
stad Wuhan en gedicht van 
Song Xiang (17481826), 
vleugel van Bösendorf op 
achtergrond stad Salzburgen 
stulqe muziek van opera 'Le 
nozze di Figaro' van Mozart. 

2g9'o6. Serie 'naakten op 
postzegels', III. 
€ 0.55. Mannelijk naakt 
'Youngboy Vienna Austria' 
van Cornelia Schlesinger 
(1955)
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6io'o6. DuitsOostenrijkse 
postzegeltentoonstelling in 
Reichenhall. 
€ 0.55+0.20. Bergen, man 
met staf en gebouw. 
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gio'o6. Moderne kunst in 
Oostenrijk, Valentin Oman 
(1935)
€0.55. Schilderij met twee 
mensen. 

PORTUGAL 
i87'o6. Aanvulling melding 
9/620 Calouste Gulbenkian 
Stichting. 
Velletje met viermaal € 0.30. 
Gebouw met beeld, boeken
kast, microscoop, schilderij 
ouder met kind. 
2i8'o6. Hedendaagse Por
tugese architectuur. 
Tienmaal € 0.30. Huis in 
Porto (Alvaro Siza), rijtjes
huizen in Lissabon (Teotonio 
Pereira), school in Lissabon 
(Raul Hestnes Ferreira), ge
meentehuis Matosinhos (Al
cino Soutinho), bankgebouw 
in Vila do Conde (Alvaro 
Siza), Huis van de kunsten 
in Porto (Eduardo Souto 
Moura), campus universiteit 
van Santiago (Nuno Portas), 
hogere school voor sociale 
communicatie in Lissabon 
(Carrilho da Gra9a), gebouw 
orde van architecten in Lis
sabon (Manuel Gr^a Dias 
en Egas José Vieira), kerk in 
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Marco de Canaveses (Alvaro 
Siza). 

4g'o6. Eerste televisieuit
zending in Portugal vijftig 
jaar geleden. 
€ 0.30, 0.60. Tweemaal 
verschillende tvscène en 

ROEMENIË 
Aanvulling melding 10/696, 
spoorlijn OravitaBazias. 
Blok 2.20 NL. StEG 500Stey
erdorf type CBnP; op rand 
station Oravita. 
308'o6. Wereldtentoonstel
ling EFIRO (Eexhibition 
Flphilatelic RORomanian) 
2008. 
0.30, 0.50,1.20,1.60; blok 
2.20 NL. Zegelopzegel eer
ste Roemeense zegels 1858 
met stierenkop, Yvert resp. i, 
2, 3, 4; tekening stierenkop 
oude zegels en Moldavische 
stier in wei met boom. 
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i49'o6. Bruggen Iberisch 
schiereiland, gezamenlijke 
uitgifte met Spanje. 
€0.30, 0.52. Brug van 
Alcantara over Tajorivier in 
Cäceres, internationale brug 
Ayamonte (Huelva) over 
Guadianarivier. 

i49'o6. Tweehonderdvijf
tig jaar afbakening Douro 
wijngebied. 
Blok« 2.40. Druiventros met 
druiventeelt en grenspaal; 
op rand Douro en oud hand
schrift. 
7io'o6. Vissen langs de 
Portugese kust. 
€0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 
I., 2.; twee velletjes met 
tweemaal € 0.80. Resp. 
Capros aper, Anthias anthias, 
Lepadogaster lepadogaster, 
Gobiusculus flavescens, 
Coris julis, Callionymus lyra; 
vier verschillende vissen. 

30io'o6. Vijfhonderd jaar 
geleden kwamen Portugezen 
in Ceylon (sinds 1972 Sn 
Lanka). 
€ 0.30, 0.75; blok € 2.40. 
Resp. baai en schiereiland 
met huizen (staand), relief en 
wapenschild; baai en schier
eiland met huizen (liggend). 

lóg'oö. Gymnastiek 2006, 
overdruk. 
Blok 5.60 NL. Overdruk 
waarde en gymnastiektoe
stellen over blok Roemenië: 
honderd jaar Olympische 
Spelen en 'Olymphilex '96' 
(Yvert 245). 

46. Ndin. Hoofdpostkantoor 
in Belgrado. 
206'o6. Rozen. 
16.50,16.50, 46., 46. Ndin. 
(€ 0.20, 0.20, 0.50, 0.50). 
Resp. 'Aqua', 'Sphinx', 'Ven
dela', 'Red Berlin'. 

206'o6. Europees natuur
behoud. 
46., 58. Ndin. Resp. 
natuurreservaat Gradski in 
Vrsac, Fusoskipark in Novi 
Sad. 

SERVIË 
306'o6. Servië. 
16.50, 20. Ndin. Resp. Servi
sche vlag, wapenschild. 
306'o6. Slag Misarska 
tweehonderd jaar geleden. 
46. Ndin. Veldslag. 

259'o6. Constantin Brancu
si (18761957), gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
2.10, 3.10 NL. Werkvan 
de Roemeense, sinds 1952 
Franse beeldhouwer, resp. 
'slapende muze', 'slaap'. Ook 
boekje met vier Franse en vier 
Roemeense zegels. 

ig'oö. Europees kampioen
schap waterpolo in Belgrado. 
46. Ndin. Waterpoloërs in 
actie. 

289'o6. Elfde top Frans 
sprekende landen (63 deelne
mende landen). 
1.20; blok 5.60 NL. Beeld uit 
Neolithicum 'Denker van 
Hamangia' en beeldmerk; 
dezelfde afbeelding. 

Arif I «..nKVAT t ) S \ 

SERVIË EN MONTENEGRO 
i2'o6. Frankeerzegel. 

SLOVENIË 
229'o6. Vlotvarentje en 
klaverbladvaren. 
A; blokD. Resp. Salvinia 
natans en kikker, Marsilea 
quadrifolia L. en libel. 
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229'o6. Hooiwagen. 
D. Man met ossen voor 
hooiwagen. 

229'c6. Kunst, plafond 
centrale hal grafelijk paleis 
Celje. 
Velletje met viermaal D 
(doorlopend beeld). Over 
de vier zegels beschildering 
middenstuk plafond met 
zuilen en torens die de hemel 
openen; op rand tien randpa
nelen plafond. 
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SLOWAKIJE 
279'o6. Poppentheater, 
gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië. 
22., 25. Sk. Resp. wa
jangpop Semar, marionet 
Gasparko. 

SPANJE 
ig'oó. Twintig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Israël. 
€ 0.78. Heiligdom van het 
boek (onderdeel Israëlmuse
um in Jeruzalem) en kapiteel 
(8ste eeuw) uit klooster Mise
ricordia in Palma (Mallorca). 
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89'o6. Kastelen. 
€0.29, 2.39. Kasteel van 
resp. Banos de la Encina 
(Jaén), Torroella de Montgri 
(Girona). 

i29'o6. Europa 2006, inte
gratie*"^*. 
€ 0.29, 0.57. Resp. toetsen
bord met Arabische en braille 
getallen en woord 'norma

lisatie' in de vier officiële 
talen van Spanje (integratie 
blinden), vier handen maken 
gebaren in doventaal (inte
gratie doven). 

la mfegraciän de los sordoi 
en la iociedad 

EUROPA .0^7€ 
ESPANA 
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i4g'o6. Bruggen Iberisch 
schiereiland, gezamenlijke 
uitgifte met Portugal. 
€ 0.29, 0.57. Internationale 
brug Ayamonte (Huelva) over 
Guadianarivier, brug van 
Alcantara over Tajorivier in 
Caceres. 

2i9'o6. Vijftigste festival 
druivenoogst Rioja. 
€ 0.29. Fijnstampen druiven 
en aanbieden eerste sap aan 
Heilige Maagd. 

259'o6. Koninklijke 
sportvereniging La Coruna 
honderd jaar. 
€0.57. Beeldmerk. 

cehJ 
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2io'o6. Nationaal basket
balteam wereldkampioen 
2006. 
€ 0.29. Bal wordt in basket 
gelegd, op rand basketbal
team met medailles. 
4io'o6. Flora en fauna. 
Tweemaal € 0.29. Kerstster 
(Euphorbia pulcherrima), 
zwaluw (Hirundo rustica). 

TURKIJE 
iig'o6. Provincies, 
o.10, o.10, 0.50, 0.50, 0.60, 
0.60, 0.60, 0.60, 0.70, 0.70, 
I., I., 1.60, 2., 4., 4. NTL. 
Gebouwen in de zestien 
provincies van Turkije. 
i69'o6. Turkse films. 
0.60, 0.70 NTL. Tweemaal 
film met filmbeelden. 

TÜRKJYECUMHURiYETi^ 



i6g'o6. Honderdvijftig jaar 
spoorwegen. 
0.60, 0.70 NTL. Beeldmerk 
gelegenheid en TCDD met 
resp. stoomlocomotief, 
moderne trein. 

3io'o6. Turkse Centrale 
Bank vijfenzeventig jaar. 
0.60 NTL. Gebouw. 
i3io'o6. Toeslagzegels 
cultuur. 
0.60+0.10, 0.70+0.10 NTL. 
Tweemaal verschillend 
portret Mehmet Akif Ersoy 
(187^1936, dichter: schreef 
Turkse volkslied). 

ARGENTINIË 
ig8'o6. Vervoer over de 
rivier. 
25, 50, 50, 75 c. Stoombo
ten, resp. Ciudad de Buenos 
Aires, Lambaré, Madrid, 
Rawson. 

igS'oó. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Argentijnse 
postzegel. 
75 c.;bIok$ 1.50. Resp. 
'150 anos' in handschriften 
poststempel 1856; zegel uit 
1856 (Yvert: Corrientes i), op 
rand blik op stad Corrientes, 
koerier, oude envelop. 

IJSLAND 
2ii'o6. Insecten en spin
nen, III. 
65., iio. kr. Resp. Doli
chovespula norwegica, Coc
cinella undecimpunctata. 

ASCENCION 
30io'o6. Wenszegels. 
i5> 25, 35 p., £1.25. Resp. 
strand (Long Beach) en 
'Greetings from Ascen
cion', zonsondergang en 
'Merry Christmas', waterpoel 
(Dewponds) en 'Seasons 
Greetings', Boatswain Bird 
Island en 'Happy Newyear'. 

BELIZE 
209'o6. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
25, 30, 60 c , $ I., 5.. Resp. 
George Price (1919) bij strij
ken Britse vlag en hijsen vlag 
Belize, nationale symbolen 
(bloem, tapir, boom, vogel), 
kaart Belize, beeldmerk 
onafhankelijkheid igSi, boek 
met grondwet. 

268'o6. Coirco (Comité 
Interjurisdiccional del Rio 
Colorado). 
75 c. Satellietfoto rivierbed
ding met beeldmerk Coirco 
en symbolen voor energie, 
waterdieren en planten, 
drinkwnter 

BOTSWANA 
49'o6. 'Tswana'vee. 
i.io, 2.60, 4.10, 4.90 P. 
Tswanavee, resp. ossen, 
koeien met kalfjes, stieren, 
koppen met horens. 

2ii'o6. Paddestoelen, V. 
70., 95. kr. Resp. Xeroco
mus subtomentosus, 
Kuehneromyces mutabilis. 

ISLAND 

2ii'o6. Kerst. 
55., 75. kr. (met fosfor dat 
oplicht in donker). Van neon
licht resp. engelen, harten. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
23g'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
Tweemaal 15. Dh. Zandvlak
tes met oase. 

gg'oö. Infanterieregiment 
'Patricios' tweehonderd jaar. 
75 c. Stadhuis en zegel 
Buenos Aires, karabinier 
Patricios (18061809), hand
tekening Cornelio 
Saavedra (eerste bevelvoe
rend officier). 

i6g'o6. Toerisme, II. 
Driemaal 75 c. Fles wijn 
(druivenstokken in streek, 
druivensoort), resp. La Rioja 
(Valles de Famatina, Torron
tés Riojano), Neuquén (San 
Patricio del Chanar, Pinot 
noir), Catamarca (Valle de 
Fiamnala, Syrah). 
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BRAZILIË 
4g'o6. Nationale parken en 
natuurreservaten. 
Viermaal R$ 0.85. Flora 
en fauna, resp. Kielmeyera 
rubriflora en Rhea americana 
(Parque Nacional das Emas), 
Cacajao calvus en Colos
soma macropomum (Reserva 
de Mamiraua), Mauritia 
flexuosa en Pepalantus sp. en 
Vellosia flavicanus en Chry
socyon brachyurus (Chapada 
dos Veadeiros), Hipeastrum 
sp. en Tabebuia serratifolia 
en Guerlinguetus ingrani 
(Parque do Itatiaia). 
iig'oó. Grootste cashew
notenboom ter wereld in 
district Pirangi do Norte. 
R$ 2.go (rand in vorm tak
ken). Boom. 
iig'oö. Lubrapex 2006, 
graffiti kunst. 
Velletje met tweemaal 
R$ 1.60. Beeldmerk Lubrapex 
en resp. man met touwtje 
en weerspiegeling huizen, 
muzikant met hoed; op rand 
man met spuitbus. Zie ook 
melding 6/461, graffitikunst. 
279'o6. Toerisme, ei
landengroep Fernando de 
Noronha. 
R$ 2.50. 'Morro do Pico', al
batros, 'Morro Dois Irmaos', 
kerk 'Nossa Senhora dos 
remédios', fort 'Santo Anto
nio', duiker met schildpad. 

CANADA 
2g9'o6. Bedreigde dieren. 
Viermaal 51 c. Martes ame
ricana atrata, Ambystoma 
tigrinum. Coluber constric
tor, Vulpes velox. Ook velletje 
en boekje met acht zegels. 

i7io'o6. Opera. 
Vijfmaal 51c. Portret en 
operahuis, resp. Raoul 
Jobin en Palais Garnier in 
Parijs, Maureen Forrester en 
Place des Arts in Montreal, 
Jon Vickers en La Scala in 
Milaan, Edward Johnson en 
Metropolitan in New York, 
Leopold Simoneau met 
Pierrette Alarie en OpéraCo
mique in Parijs. 

iii'o6. Kerst. 
51 c. in boekje. 'Madonna en 
Kind' door AntoineSébas
tien Falardeau (i822i88g). 

iii'o6. Kerst. 
51, 8g c , $ 1.4g in boekjes. 
Resp. kinderen mvet sneeuw
pop, moeder met kinderen in 
sneeuw, skiër. 
i6ii'o6. Frankeerzegels. 
Zevenmaal zonder waarde
aanduiding (51 c) . Vijfmaal 
met Canadese vlag en resp. 
sneeuw en fjord in nationaal 
park Sirailik (Nunavut), 
kust in Chemainus (Brits 
Columbia), ijsberen in 
Churchill (Manitoba), 
vuurtoren bij Bras d'Ormeer 
(Nova Scotia), nationaal park 
Tuktut Nogait (Northwest 
Territories), bloem: Coral
lorhiza masculata, koningin 
Elizabeth. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p p ^ ^ 

CHILI 
77'o6. Plaza de la Ciudada
nia (plein van de burgers) in 
Santiago. 
$ 390. Gebouwen en vijver. 

,•5̂ ^̂ ^̂ ;•':;l.■̂ : üHi f l 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
309'o6. Natuurbehoud, 
vogels. 
NT$ 5., 5., 10., 10.. Chine
se pitta (Pitta nympha) resp. 
op hoge tak, vliegend, op 
nest met jongen, met voedsel 
in bek; ook velletje met de 
vier zegels in doorlopend 
beeld. 

i8io'o6. Walvisachtigen. 
NT$ 5., 5., 10., 15.. Resp. 
Stenella attenuata, Stenella 
longirostris, Feresa attenu
ata, Physeter macrocepha
lus; ook velletje met de vier 
zegels, op rand zee. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
88'o6. Olympische Spelen, 
sporten. 
60, 80, 80 f, 3. y Gestileer
de figuur, resp. basketballer, 
schermer, zeilers, turner. 

ECUADOR 
2i'o6. Dagblad 'El Comer
cio' honderd jaar. 
$ 0.40, 0.40, 0.40, 0.50; 
blok $ 2.. 'Honderd jaar El 
Comercio, onafhankelijk 
dagblad, gesticht in igo6' 
en resp. beeld, beeld, krant, 
penning; krant. 

igi'o6. Vijfendertigste 
forum Lions Clubs in Latijns
Amerika en Caribisch gebied. 
$ 0.90, 2.. Tweemaal 
verschillende afbeeldingen 
met beeldmerken Lions en 
gelegenheid, kaart Midden
en ZuidAmerika, paal. 
i22'o6. Eer voor stad Puyo 
en zijn biodiversiteit. 
$ I., 1.20. Resp. Cromacris 
sp., Desmodus rotundus. 
(qfbcEldma: po^ina 790) 
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i6-2-'o6. Upaep* 2005, pre-
Columbiaanse kunst. 
$ 0.40, 0.80,1.-, 1.20. Ver
schillende beeldjes. 
2i-3-'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Benito Juarez 
(1806-1872). 
$ 1.20. Twee portretten 
politicus. 
23-3-'o6. Schepen. 
$ I.-. Vlot ('Balsa Mantena'). 

8-4-'o6. Strohoeden. 
$ 0.40, 0.40. Tweemaal ver
schillende hoedenmaakster. 
2i-4-'o6. Feupe (Federacion 
de Estudiantes Universidades 
Particulares del Ecuador). 
$ 0.30. 'Feupe' en twee 
silhouetten. 
2i-4-'o6. Wonder afbeelding 
Maria in Colegio honderd 
jaar geleden. 
$ 0.80. Vrouw. 
28-4-'o6. Stad Ibarra vier
honderd jaar. 
$ 0.20, 2.50. Resp. mannen 
bij papier op paal, engel en 
twee mannen bij vrouw met 
kinderen. 
i6-5-'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Baltazara Calde-
ron (1806-1860). 
$ I.-. Portret filantrope. 
i8-5-'o6. Militaire uniformen 
koninkrijk Quito. 
Vijfmaal $ 0.20. Man in 
uniform 18''' eeuw van 
resp. compagnie van Quito, 
dragonders Quito, infanterie 
Quito, dragonders Guay
aquil, dragonders Guayaquil. 

22-5-'o6. Nationaal park 
Podocarpus. 
$ 0.20, 0.25, 0.90. Resp. 
Hongos basidiomicetes, 
Tremarctos ornatus, Harpia 
harpyja (paddestoel, brilbeer, 
harpij). 
30-5-'o6. Tweehonderd-
vijfSgste geboortedag W. A. 
Mozart (1756-1791). 
$ 0.20. Portret, fort en beeld
merken. 
i-6-'o6. Unicef* zestig jaar. 
$ 0.75,1.-. Beeldmerk Unicef 
en resp. recht op naam en na
tionaliteit: meisje met zon en 

vlinder, recht op onderwijs: 
ouders met kind en boeken. 
5-6-'o6. Hogere militaire 
school Eloy Alfaro. 
$ 0.80. Militair voor gebouw. 

8-6-'o6. Pinincha Bank 
honderd jaar. 
Driemaal $ 0.40. Bankbiljet 
igo6, gebouw en beeldmer
ken, gebouw en beeldmerken. 
g-6-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 0.40, 0.80,1.-, 1.20, 
viermaal 2.-. Beeldmerk 
FIFA* en resp. wereldbeker, 
beeldmerk kampioenschap, 
mascotte, wereldbeker en 
vlaggen, vlag Ecuador en 
vlaggen, voetbal en voetbal
schoen en vlaggen, wereldbe
ker en vlaggen, wereldbeker 
en vlaggen. 
ig-ö-'oS. Eer voor de moe
ders van de Plaza de Mayo. 
$ 0.80, 2.50. Resp. vrouwen 
met vlaggen, vrouwen met 
witte hoofddoekjes voor 
gebouw. s 

W ^ '̂ -r/ 'Mm 
20-6-'o6. Machala. 
$ 0.30. Stad. 

EL SALVADOR 
3i-8-'o6. Internationaal 
jaar van de woestijnen en de 
woestijnvorming, internatio
nale dag voor de beperking 
van natuurrampen. 
1.50, 4.- C. ($ 0.17, 0.46). 
Gestileerde afbeelding van 
resp. vulkaanuitbarsting, 
woestijn met zon en plant en 
schedel. 

FIJI 
7-9-'o6. Insecten, wande
lende takken. 
$ o.10, i.io, 1.20, 2.-. Resp. 
Hermachus apoUonius, 
Cotylosoma dipneusticum, 
Chitoniscus feejeeanus, 
Graeffea crouanii. 

FILIPIJNEN 
25-2-'o6. Eerste sterfdag 
kardinaal Jaime Lachica Sin 
(1928-2005). 
7.-, 22.- P. Resp. aartsbis
schop en kathedraal Manilla, 
Sin en Mariastandbeeld. 

2-5-'o6. Eerste sterfdag paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005). 
Blok 26.- P. Portret. 

GUATEMALA 
28-2-'o6. Honderdste ge
boortedag Jose Joaquin Pardo 
Gallardo (1905-1964). 
3.- Q. Portret en pagina origi
nele onafhankelijkheidsakte 
Centraal-Amerika (ontdekt 
door Pardo). 

i5-3-'o6. Kerken. 
0.50,1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 
8.-, 10.-; blok 14 Q. Resp. 
bedevaartkapel van Santa 
Cruz in Antigua, kerk San 
Jacinto in Salcaja bij Quetzal-
tenango, San Andres Xecul 
in Totonicapan, El Calvario 
in Chichicastenango, San 
Cristobal Acasguastlan in El 
Progreso, kathedraal in Anti
gua, kerk en ziekenhuis van 
San Pedro in Antigua, San 
Pedo Las Huertas in Antigua; 
Metropolitan kathedraal in 
Guatemala-stad. 

GUYANA 
io-7-'o6. Ruimteonderzoek. 
Vel met zesmaal $ 160.-; drie 
vel met viermaal $ 200.-; 
viermaal blok $ 400.-. Resp. 
Loena-9 (eerste zachte maan
landing), capsule Loena-9, 
maanzee Oceanus Procella-
rum, Sergei Koroljev, beelden 
maan, lancering Molniya; 
lancering ruimteveer 
Columbia (vijfentwintig jaar 
geleden), piloot Robert Crip-
pen, commandant John W. 
Young, controlecentrum; 
ruimteveer Discovery bij 
internationaal ruimtestation, 
astronaut Stephen Robinson 
verbonden met ruimte
station, Discovery tijdens 
koppeling ruimtestation, 
terugkomst Discovery; MV-5 
raket lanceert ruimteschip, 
ruimteschip Hayabusa, kleu
renbeeld komeet Itokawa, 
terugkomst op aarde; maan 
verkenningsorbiter; Calipso-
satelliet; Venus Express; 
Hayabusa boven asteroïde 
Itokawa. 

27-7-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(1606-1669). 
Vel met viermaal $ 160.-; blok 
$ 400.-. Resp. viermaal detail 
Muziekmakers; detail Oude 
man met versierd kruis. 
27-7-'o6. Meest waardevolle 
postzegel honderdvijftig jaar. 
Blok $ 400.-. Zegel-op-zegel: 

I c. Guyana (Yvert 12); op 
rand waterval. 
2y-y-'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
Velletje met driemaal $ 300.-. 
Schepen, resp. Nifia, Pinta, 
Santa Maria. 
27-7-'o6. Heteluchtballon-
nen en luchtschepen. 
Vel met driemaal $ 200.-; 
blok $ 400.-. Resp. De Beers 
Zeppelin NT, Lockhead Mar
tin LTA (2004), stratelliet; 
Zwitserse skybus. 
27-7-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Tweemaal $ 200.- in vel van 
vier; blok $ 400.-. Resp. ko
ningin en parlementsgebouw 
Guyana, koningin; koningin 
vlaggen Verenigd Koninkrijk 
en Guyana. 

HONGKONG 
2i-g-'o6. Internationale 
vredesdag. 
$ 1.40,1.50, 2.40, 3.-, 5.-. 
Symbolische afbeeldingen 
van resp. liefde, vrede, hoop, 
zorg, harmonie. Ook velletje 
met de vijf zegels. 
ig-io-'o6. Vervoersmiddelen 
overheid. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 
3.-, 5.-. Resp. veiligheids-
bus gevangenis, mobiele 
röntgenwagen van douane, 
hydraulisch platform brand
weer. Super Puma helikopter, 
motorfiets verkeerspolitie, 
motorsloep immigratie
dienst 

INDIA 
2g-7-'o6. Hooggerechtshof 
van Jammu en Kashmir. 
5.- R. Twee gebouwen. 
4-8-'o6. Pankaj MuUick 
(1904-1978). 
5.- R. Portret componist en 
zanger en grammofoon met 
hoorn. 

ISRAËL 
i2-g-'o6. Abba Eban (igi5-
2002). 
NIS. 7.30. Portret diplomaat, 
politicus, historicus en 
schrijver. 

i2-g-'o6. Honderd jaar 
Bezalel Academie voor kunst 

en ontwerp. 
Driemaal NIS. 2.50. In drie 
verschillende kleuren: man 
met gereedschap werkend 
op land. 

i2-g-'o6. Festivals 2006, de 
zes afdelingen van de Misjna 
(systematisch overzicht 
regels dagelijks leven), II. 
NIS. 1.50, 2.20, 2.40. Afde
ling, resp. Nezikin (schade): 
os en vuur, Kodasjim (heilig-
heden): duif bij oude muur, 
Taharot (reinheid): water en 
vaas met water voor wassen 
handen. 

, "^ nnnu ITO HJISD 

=k f. 
d 

li 
i7-i2-'o6. Mode. 
NIS. 1.50, 2.50, 3.30, 7.30. 
Mode uit resp. i882-ig48, 
1948-1973.1973-1990, iggo-
2005. 

JAPAN 
2g-g-'o6. Internationale 
week brieven schrijven, Japan 
vijftig jaar lid Verenigde 
Naties. 
go, 110 yen. Beeldmerk Ver
enigde Naties en wereldbol 
boven resp. oceaan, berg. 

KAZACHSTAN 
24-8-'o6. Opmerkelijke 
personen. 
Velletje met viermaal go.-1. 
Portretten van Chokan Valik-
hanov (1835-1865), Saken 
Sejfullin (i8g4-ig38), Nazir 
Ijurjakulov (i8g3-ig37), 
Kanysh Satpaev (i8g9-i964); 
op rand boeken. 

KOREA-ZUID 
5-9-'o6. Extreme sporten, I, 
skateboarden. 
Viermaal 220 w. Tricks, resp. 
'tail stole', 'drop in', 'back
side spin', 'backside grab'. 

22-9-'o6. Wereldtentoon
stelling Ginseng 2006 m 
Geumsan. 
220 w. Vrucht ginseng en 
menselijk figuur van wortel. 



269'o6. Bruggen, III. 
Viermaal 220 w. Lengtedoor
snede en foto brug, resp. 
Olympische brug (1990; 
toren in midden 88 m hoog: 
1988 Olympische Spelen in 
Seoel, 24 kabels: 24 sporten 
in Seoel), Seohaebrug (2000; 
verbindt Pyeongtaek met 
Dangjin), Jindobrug (1984 
en 2005; verbindt Jindo met 
Haenam), ChangseonSam
cheonbrug (2003; verbindt 
Namhae en Sacheon). 
gio'o6. Vijfhonderdzestig 
jaar Hangeuldag (nationale 
feestdag sinds 2005, op lijst 
werelderfgoed Unesco* sinds 
1997)
220 w. Principes schrijf
systeem Hengeul (de 28 
karakters van het alfabeth 
hebben vorm mond en tong 
bij klank). 

inm 
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ioio'o6. Universiteit 
Sahmyook honderd jaar. 
220 w. Gebouw faculteit 
theologie. 

LAOS 
gj'oö. Koning Phangum. 
8.500 k. Standbeeld. Ook 
blok met deze zegel, op rand 
hetzelfde standbeeld. 
i44'o6. Chinees neiuwjaar, 
jaar van de hond**. 
2.000, 6.500 k. Resp. hond, 
hond en cirkel met andere 
tekens Chinese dierenriem. 
i5'o6. Vijftien jaar verzeke
ringen in Laos. 
8.000, 8.500, 9.500 k. 
Beeldmerk verzekerings
maatschappij en resp. auto's 
en brommer, landkaart met 
provincies, gezin. 
i5'o6. Zustersteden Vienti
ane en Moskou. 
7.500, 8.500 k. Resp. twee 
vrouwen, twee torens en 
beeld. Ook velletje met 
beide zegels, op rand de twee 
torens en vlaggen Rusland 
en Laos. 
245'o6. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met China. 
8.500 k. Ruïne en beeld. 

io7'o6. Garnaal 'Ngoy 
District'. 
i.ooo, 2.000, 4.000, 6.000 k. 
Verschillende afbeeldingen 
garnaal. Ook velletje met de 
vier zegels. 

49'o6. Honderdste geboor
tedag Leopold Sedar Senghor 
(19062001). 
8.500 k. Portret Senegalese 
dichter, politicus en filosoof 
en gedenkteken en beeld
merken. 
9io'o6. Bronzen trommels. 
2.000, 3.500, 7.500 k. Ver
schillende trommels. 

MACAU 
ijg'oö. Straten van Macau. 
1.50,1.50, 2.50, 3.50 ptcs; 
blok 10. ptcs. Resp. Rua 
de S. Domingos, Rua de 
Camilo Pessanha, Calgada de 
S. Francisco Xavier, Travessa 
de Paixao; Largo de Santo 
Agostinho. 

MALDIVEN 
296'o6. Tweehonderd
vijftigste geboortedag 
W.A. Mozart (17561791). 
Velletje met viermaal 12. Rf. 
Afbeeldingen Mozart. 
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296'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 15. Rf; 
blok 25. Rf. Koningin resp. 
met Kennedy, te paard, dan
send, bij officiële gelegen
heid; te paard. 
28'o6. Olympische winter
spelen, 19242006. 
7., 8., 10., 12. Rf Resp. 
zegelopzegel Noors land
schap in Telemarken (Yvert 
Noorwegen 339), affiche 
spelen in Oslo 1952, affiche 

winterspelen GarmischPar
tenkirchen 1936, zegelop
zegel man met fakkel (Yvert 
Duitsland 56g). 

MARSHALLEILANDEN 
248'o6. Expeditie Lewis en 
Clark, VII. 
Tweemaal 39 c. Lewis en 
Clark nemen afscheid van 
familie Charbonneau (Tous
saint, zijn vrouw Sacagawea 
en zoon Jean Baptiste), terug
tocht naar St. Louis in kano. 
22g'o6. Cultuur Marshallei
landen, IV. 
Vijfmaal 39 c. (samenhan
gend). Foto's, resp. haven 
Jabwor op Jaluitatol (1901), 
Irooj met gezin (1902), tra
ditionele kano (igo6), mis
siezusters en meisjes die de 
was doen (1904), traditioneel 
huis op Mileatol (1902). 

MAURITIUS 
9io'o6. Krabben. 
2, 7, 8, 25 Rs. Resp. Car
disoma camifex, Geograpsus 
grayi, Varuna itterata, Birgus 
latro. 

MAYOTTE 
i ig'o6. De dans van 
Moulidi. 
€ 0.75. Mensen met muziek
instrumenten. 
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i ig'oó. Frangipangi. 
€ 0 . 5 3 . Bloem. 

MEXICO 
276'o6. Tweehonderdste 
geboortedag Benito Juarez 
Garcia (18061872). 
Blok $ 13.. Portret staatsman 
en president, doorlopend 
op rand. 
g6'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
$ 13.. Beeldmerk kampioen
schap. Brandenburger Tor, 
voetbalbenen met bal. 
i i8'o6. Beroepsopleiding 
voor Mexicaans leger vijftig 
jaar. 
$ 6.50. Marineschip en 
jongeman achter stuurrad en 
man met geweer. 

2i8'o6. Mexicaanse televi
sieidolen. 

$ 6.50, 7.50,10.50,13., 
14.50 (samenhangend). 
Resp.'EI Chavo del ocho' , 'El 
chapulin Colorado', 'El Chavo 
del ocho' , 'El chapulin Colo
rado', 'El Chavo del ocho' . 
209'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
$ 6.50. Cactus in zandvlakte 
en beeldmerk gelegenheid. 

2000), sir William Ralph 
'Dixie' Dean (19071980), 
Bobby Moore (19411993). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
23io'o6. Kinderzegels 
2006, internationaal jaar van 
de aarde. 
55+20,100+45,149+61, 
285+125 c. Aardbol als 
mannetje met verschillende 
hoeden met daarop wereld
deel, resp. Amerika, Afrika, 
Europa, Azië. 

MICRONESIË 
226'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal 84 c ; blok 
$ 2.. Verschillende foto's 
koningin met corgi's. 
226'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt. 
Vel met viermaal $ i.; blok 
$ 2.. Details van resp. Saskia 
als Flora, Jong meisje in 
raam. Meisje met bezem. 
Verloren zoon in herberg; 
Man in oosterse kleding. 
ii7'o6. Ruimteonderzoek. 
Vel met zesmaal 75 c ; 
twee vel met viermaal $ i.; 
driemaal blok $ 2.. Resp. 
zesmaal verschillende 
afbeelding Venus Express; 
viermaal scènes terugkeer 
ruimteshuttle Discovery 9 au
gustus 2005; viermaal scènes 
Prometheusproject en reizen 
naar Mars; ruimtewandeling 
augustus 2005; Mars Recon
naissance Orbiter; terug
komst op aarde Stardust (15 
januari 2006). 

MONGOLIË 
236'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met vier zegels 
(waarde onbekend). Voetbal
scènes. 
g7'o6. Mongoolse we
reldrijk, III, Djingiz Chan 
(11671227). 
Velletje met 50, 70, 300, 400, 
500 T. Chan, resp. met wa
pens en grote wilde kat, met 
wilde kat en vogels, portret, 
met vrouw en paard en twee 
katten, mannen te paard met 
vlaggen. 

MONTSERRAT 
i68'o6. WWF* bergkip 
(kikker). 
$ 0.70,1. , 1.15,1.50 in 
velletje van acht. Pandabeeld
merk WWF en Leptodactylus 
fallax resp. volwassen, kop 
volwassen kikker, aan rand 
water, jong. 

i5ii 'o6. Decemberzegels. 
45,100,14g, 215, 285, 380 c. 
In Nederlands, Papiamento, 
Engels, Spaans en Frans: 
'vrolijk kerstfeest en gelukkig 
nieuwjaar' en licht, resp. 
kaarsen, klokken, kaarsen, 
klokken, Antilliaanse gevel, 
kerstroos. 

NEPAL 
gj'oö. Eerste beklimming 
Manaslu en Lhotse vijftig jaar 
geleden. 
Tweemaal 25. R. Mount 
Manaslu (8163 m). Mount 
Lhotse (8516 m). 

2i5'o6. Hooggerechtshof 
vijftig jaar. 
5. R. Gebouw. 
i26'o6. Biodiversiteit. 
Vijfmaal 10. R. Primula 
sharmee. Russuia kathman
duensis, Dicranocephalus 
wallichi, Teinopalpus imperi
alis, Amolops formosus. 

3i8'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met $ 1.15,1.50, 2., 
5.. Wereldbeker en beeld
merk kampioenschap met 
resp. stadion in Hannover, 
(Engelse voetballegenden:) 
sir Stanley Matthews (1916

NICARAGUA 
2005. Bedreigde dieren, 
amfibieën en reptielen. 
3., 6.50, 7.50,10., 12., 



15.- Cd. Resp. Dendroba-
tes pumilio, Drymobius 
melanotropis, Cochra-
nella granulosa, Bolitoglossa 
mombachoensis. Caiman 
crocodilus, Polychrus gut-
turosus. 
2005. Bedreigde planten, 
orchideeën. 
3.50, 5.-, 6.50, 7.50,10.-, 
12.- Cd. Resp. Eleanthus 
hymeniformis, Laelia super-
bens, Cattleya aurentiaca, 
Bletia roezlii, Dimerandra 
emarginata, Epidendrum 
werckleii. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
7-8-'o6. Mobiele postkan
toren (30 voertuigen als post
kantoor voor dorpen leggen 
wekelijks 8.500 km af). 
75 F. Bestelauto 2CV en auto 
met man achter stuur en 
achter loket. 

7-8-'o6. Vijfentwintig jaar 
vereniging van vrijwilligers 
voor hulp aan medische 
evacués (AVEC). 
85 F. Vliegtuig en wereldbol 
met Parijs, Brisbane, Noumea 
en Sydney (vestigingsplaatsen 
AVEC), AVEC in hart. 

i2-9-'o6. Zeventiende bijeen
komst PROE (Programme 
regional océanien de 
l'environnement). 
igo F. Oceaan, regenboog, 
palmen en schildpad. 

NIEUW-ZEELAND 
4-io-'o6. Kerst, ontwerpwed
strijd voor schoolkinderen: 
wat betekent kerst voor mij. 
Zesmaal 45, go c , $ 1.35, 
1.50, 2.-. Resp. krul muziek
instrument met kerstboom, 
twee mensen onder ster en 
kameel, veel mensen rond 
kerstboom, Maria met Kind, 
bloem en zon boven zee, 
houtduif en ster, kiwivrucht 
en muts kerstman, kerst
boom, bloem pohutukawa 
(Metrosideros excelsa), tent 
bij berglandschap. Ook: vel
letje met de zes zegels 45 c , 
boekje, twee zelfklevende 
zegels, rol. 

NORFOLKEILAND 
7-6-'o6. Traditionele hoeden. 
Zesmaal 50 c. (per twee sa
menhangend). Verschillende 
strohoeden. 

i2-9-'o6. Honden. 
10, 50 c , $ I.-, 2.65. Verschil
lende honden. 

OEZBEKISTAN. 
io-7-'o6. Vissen. 
45.-, go.-, 250.-, 300.-; blok 
i.oio.- (S). Resp. Salmo trutta 
dralensis, Acipenser nudi-
ventris, Pseudoscaphirhyn-
chus kaufmanni, Barbus 
brachycephalus; Aspiolucius 
esocinus. Ook velletje met de 
vier zegels. 

PALAU 
23-6-'o6. Tweehonderd-
vijftigste geboortedag W.A. 
Mozart (i756-r7gi). 
Blok $ 2.-. Programma opera 
Le nozze di Figaro. 
23-6-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt. 
Velletje met viermaal $1.-; 
blok $ 2.-. Details van 
portretten, resp. Oude man 
met bonthoed. Hoofd van 
een man. Oude man in cape, 
Oude man; Saskia met sluier. 
io-7-'o6. Ruimteonderzoek. 
Twee vel met zesmaal 75 c ; 
vel met viermaal $ i.-; 
driemaal blok $ 2.-. Resp. 
(eerste vlucht ruimteveer 
Columbia vijfentwintig jaar 
geleden) driemaal ruimteveer 
Columbia, embleem vlucht, 
astronaut Robert Crippen, 
John Young; (Viking I landt 
dertig jaar geleden op Mars) 
zes verschillende afbeel
dingen missie; viermaal 
verschillende afbeelding 
Internationaal ruimtestation 
ISS (International Space Sta
tion); Columbia op lanceer-
platform, astronaut Apollo 11 
op maan; Spoetnik i. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i4-6-'o6. Leger des Heils 
vijftig jaar. 
5, 801., I.-, 3.20,3.25, 
5.35 K. Resp. beeldmerk 
gelegenheid, beeldmerk 
en vlaggen, luitenant lan 
Cutmore en majoor Keith 
Major, kolonels Andrew en 
Julie Kalai, Kei Geno (eerste 
heilsoldaat), luitenant Doro
thy Elphick met baby. 

POLYNESIÊ 
22-9-'o6. Mondiale dag 
toerisme. 
40, go, 130 F. Stenen beel
den, waterval, marktkraam 
met jurken en shawls. 

SALOMONSEILANDEN 
i4-8-'o6. Datum melding 
7/8/548, dinosaurussen. 
September 2006. Frankeer-
zegels, schelpen. 
5,10, 20, 50, 80, go c , $ I.-, 
1.50, 2.-, 3.-, 4.-, 10.-, 20.-, 
50.-. Resp. Conus marmo-
reus, Conus auratinus, 
Conus ferrugineus. Conus 
consors, Conus magdalenae. 
Conus sulcatus bretting-
hami. Conus tmems, Conus 
aureus. Conus corallinus, 
Conus floccatus. Conus pan-
niculus, Conus pohlianus. 
Conus proximus, Conus 
canonicus. 

SINGAPORE 
Namen orchideeën melding 
io/6gg resp. Vanda Mimi 
Palmer, Renanthera singapo
reans, Vanda Miss Joaquim, 
Mokara Lion's Gold, schilde
rijen van Houitsu Sakai. 
i2-io-'o6. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Vaticaan. 
50 c , $ 2.-. Sint-Pieter en vis 
met leeuwenkop, vlaggen 
Singapore en Vaticaan. Ook 
velletje met beide zegels. 

ST. LUCIA 
i6-io-'o6. Luchtvaartmaat
schappij LIAT (Leeward 
Islands Air Transport) vijftig 
jaar. 
30, 75 c. Vliegtuig, resp in de 
lucht, aan de grond. 
i6-ii-'o6. Kerst. 
95 c , $ 2.-. Resp. koor 
zingt in kerk, muzikanten 
op straat met Sesenne 
Descartes. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
26-8-'o6. Honderd jaar 
pelote basque. 
€ 0.53. 'Chistera': schepje 
waarmee bal wordt geslagen. 

g-g-'oó. Orchideeën. 
Viermaal € 0.53. 'Arethusa', 
'habénaire papillon', 'habé-
naire lacéree', 'spiranthe de 
romanzoff'. 
20-g-'o6. Lokale architec
tuur. 
€ 0.95. Boerderij 'Dugué'. 

ST. VINCENT 
i2-7-'o6. Filmdebuut Elvis 
Presley vijftig jaar geleden. 
Vel met viermaal $ 3.-. King 
Creole, Love me tender. 
Loving You, Roustabout. 
2i-7-'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
10, go c , $ 2.-, 3.-; blok $ 5.-. 
Resp. Columbus komt in 
Hispaniola aan (1492), por
tret en schip, schepen, schip; 
schip Pinta. 

SWAZILAND 
8-5-'o6. Postgeschiedenis. 
0.90,1.15, 2.-, 2.55, 3.50 E. 
Resp. kar bij postkantoor, 
rij ossen voor wagen steekt 
rivier over, postkantoor 
Baeversdory (1893), man met 
stok waarop brieven, tent 
(tijdelijk postkantoor 1902). 
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SWAZILAND E3.50 

26-9-'o6. Watervallen, 
o.go, 1.15,1.40, 2.-, 2.55, 
3.50 E. Resp. Mgubudla, 
Phophonyane, Mantenga, 
Malolotja, Mabhudlweni in 
eMhlosheni, Manzamnyama. 

TADZJIKISTAN 
Juli 2006. Traditionele 
kleding. 
0.75, 0.75,1.-, I.- Tr. Man, 
vrouw in kleding Samar
kand, Bukhara. 

TURKMENISTAN 
2006. Architectuur. 
Vel met achtmaal 3.000 en 
viermaal 5.000 m. Gebouwen 
en gedenktekens. 
2006. Vijftien jaar onafhan
kelijk. 
M m. Gedenkteken, omtrek 
land, 'XV'. 

URUGUAY 
i5-8-'o6. Vrijmetselarij hon
derdvijftig jaar in Uruguay. 
$ 16. Dubbelkoppige adelaar 
en passer met winkelhaak. 
i8-8-'o6. Paarden. 
Viermaal $ 16 (samenhan
gend). Criollo, appaloosa, 
percheron, Belgisch trek-
paard. 

VANUATU 
4-io-'o6. WWF*, Reuzen-
baars. 
70, go, 100,150 vt. in vel van 
acht zegels. Verschillende 
afbeeldingen Epinephelus 
lanceolatus met pandabeeld
merk WWF. 

WALLIS EN FUTUNA 
5-8-'o6. Dag van de post
zegel. 
150 F. Kleuren van de oceaan. 
7-8-'o6. Twintig jaar 'Twin 
Otter'. 
30 F. Vliegtuig. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICHEI
LANDEN 
i8-io-'o6. Redt de albatros. 
24, 45, 50, 75 p.; velletje met 
tweemaal £ i.- (doorlopend 
beeld). Resp. Thalassarche 
melanophrys, Macronectes 
giganteus, Procellaria aequi-
noctialis, Diomedea exulans; 
Thalassarche melanophrys, 
Procellaria aequinoctialis; 
op rand water en bergland
schap met vogels, man met 
aantekenpapier, zeilboot en 
viskotter. 

*: Gebruikte afkortingen: 
FIFA Federation Interna

tionale de Football 
Associations 

RSPB Royal Society for the 
Protection of Birds 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations 
International Child
ren's Emergency 
Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 2g-i-'o6 tot i7-2-'07 
Jaar van de hond. 

***: Europazegels 2006, 
tekenwedstrijd met thema 
'integratie van immigranten 
zoals dat gezien wordt door 
jonge mensen'. 



FILATELIE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2006 
VOOR 'GRUNOPOSr EN 'JUNGFRAUPOSF 
Crunopost van de Philatelisten 
Vereniging Groningen en het 
;especialiseerde verenigings-
iladJudg/raupost (Studiegroep 

Zwitserland) zijn ae winnaars 
van de Filatelie Verenigingsblad-
orijzen 2006. Op zaterdag 21 
oictober jl. kregen de genoemde 
^verenigingen elk een prijs van 
250 euro uit handen van de heer 
mr. A. van der Flier, erevoorzitter 
i/an de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. Dat 
gebeurde op Postex 2006 in 
Apeldoorn. De organisatie van 
ie Filatelie Verenigingsbladprij-
zen (een voortzetting van de 
/roegere Schrijfivedstrijd van de 
NVPV) is in handen van het 
maandblad Filatelie. 
De jury, die naast voorzitter René 
Hillesum uit de heren Pim van 
Jen Bold en Daan Koelewijn 
jestond, wijdde in zijn rapport 
ovende woorden aan de be-
(roonde bladen. Crunopost werd 
geroemd omdat het een inhoud 
leeft die afwisselend mag wor
den genoemd en die een goede 
afspiegeling biedt van wat er in 
;en bloeiende vereniging zoal te 
3eleven valt. Ten aanzien van het 
jespecialiseerde verenigingsblad 
ungfraupost merkte de jury op 

dat het niet alleen veel posthisto
rische informatie biedt - zonder 
de noodzaak van verstrooiing 
uit het oog te verliezen - maar 
dat het ook nog eens 
in een kleurig jasje is 
gestoken. De opmaak 
straalt gedrevenheid 
en kundigheid uit. 
Behalve de twee 
hoofdprijzen van 250 
euro kende de jury 
nog twee sponsorprij-
zen met een waarde 
van ca. 100 euro toe: 
de TNTPost-prijs voor 
de beste hoofd- of 
eindredacteur en de 
Davoprijs voor de 
auteur van het beste 
artikel of de beste 
artikelenreeks in een 
verenigingsblad. 
De Davoprijs was voor 
Machiel van der Velden, 
auteur van diverse 
artikelen in Marianne, 
het blad van de Con
tactgroep Frankrijk 
Verzamelaars. De 
jury: 'Het zijn vaak 
interessante opstel
len over gebieden en 
gebiedsdelen met een 

interessant verleden, maar die 
vaak onbekend zijn bij het grote 
publiek.' 
De TNTPostprijs voor de beste 

hoofd- of eindredacteur van een 
verenigingsblad ging naar Jan 
Jansen, hoofdredacteur van Oost 
Europa Filatelie, het blad van de 
vereniging van die naam. De jury 
noemde Jansen 'een duizend
poot die vier keer per jaar een 
mooi en interessant blad weet 
te maken, dat er ook van buiten 
mooi uitziet.' 

Na afloop van de uitreiking van de Filatelie Verenigingsbladprijzen in Apeldoorn werd de 
traditionele 'statiefoto' gemaakt. Staand, van links naar rechts: Daan Koelewijn (jury). 
Evert Poel (Jungfraupost), Jan Jansen (TNTPost-prijs), Marcel van der 'belden (DAVO-
prijs), mr A van der Flier (erevoorzitter Filatelie), Pim van den Bold (jury) en John Tolsma 
(Crunopost). Zittend, van links naar rechts: Ernst Flentge (Crunopost), René Hillesum 
(voorzitter van de jury) en Carel Voickmann (Cainopost). (foto: Noortje Krikhaar) 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

Al maanden lang wijzen 
de media op de gevaren 
van overgewicht, vooral 
bij jongeren. Er wordt 
zóveel over geschreven, 
dat het bijna niet nodig is 
die gevaren op deze plaats 
nog eens te herhalen. 
Maar het is volgens 
mij wel een interessant 
onderdeel dat binnen 
het thema 'Gezondheid' 
kan worden gebruikt. 
En gezien de actualiteit 
van het onderwerp en de 
verwachting dat er in de 
toekomst veel filatelis-
tische aandacht aan zal 
worden besteed, is het 
ook een thema dat in een-
kaderverzamehng of in de 
open klasse kan worden 
gebruikt. 
Ik heb de indruk dat de 
belangsteUing voor dit 
soort actuele thema's 
niet zo heel erg groot is 
(hetzelfde geldt voor het 
brede thema 'Milieu', 
dat naar mijn mening 
ook niet de thematische 
aandacht krijgt die het 
verdient), maar dat is dan 
toch ten onrechte. Voor 
verzamelaars die iets 'an
ders dan anders' willen 
verzamelen, is dit thema 
in ieder geval het over
wegen waard. Dergelijke 
'nieuwe' thema's zijn niet 
altijd even gemakkelijk in 
te vullen, maar het funge
ren als 'koploper' van een 
bepaald verzamelthema 
heeft toch ook zijn eigen 
charmes! 
De postadministraties 
op het zuidelijk halfrond 
hebben voor zover ik 
dat kan overzien meer 
aandacht voor'gezond 
eten' dan die bij ons op 
het noordelijk halfrond. 

Onder het opmerkelijke motto '5+ aDAY' gaf Nieuui-Zceland een serie uit die aandacht besteedt aan een al uclejaren lopende gezondheidscampagne 

Toch kunt u dicht bij huis 
een serie over dit thema 
vinden. De Kinderzegels 
van 2004 hadden im
mers als thema 'Lekker 
Gezond'. De ontwerpers 
van Pmg-Pong Design 
- ja, inderdaad, die van de 
serie 'Mooi Nederland' 
van 2006 - ontwierpen 
een blokje met zes vro
lijke zegels. 
Verzamelaars van dit 
thema kunnen beslist 
niet om de reeks Ge-
zondheidszegels (Health 
Stamps) van Nieuw-
Zeeland heen. De reeks 
ging al in 1931 van start. 
Behalve 'gezondheid' ko-
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men ook de onderwerpen 
'sport', 'actieve vrijetijds
besteding' en 'veiligheid' 
aan bod. 

Vanaf het begin vormen 
kinderen een belangrijke 
doelgroep in deze reeks 
en in 1997 werd het 
thema van de reeks zelfs 
omgedoopt tot Children's 
Health. In 2002 werd 
een blokje op het thema 
Healthy Living uitgegeven, 
met zegels waarin het 
accent op het eten van 
groenten en fruit ligt. De 
boodschap van dat blokje 
is al heel duidelijk, maar 
de uit vijf zegels bestaan
de serie van dit jaar met 
als onderwerp 5-1- aDAY 
(22 augustus 2006) is nog 
instructiever. De gezond
heidscampagne die onder 
deze titel werd gelanceerd 
begon al in 1994. De 
boodschap is eenvou
dig, maar duidelijk. Met 
minimaal drie porties 
groenten en twee porties 
fruit per dag krijgen kin
deren - en trouwens ook 
volwassenen - voldoende 
vitaminen en mineralen 
binnen. In ons land ken
nen we de 'Schijf van vijf' 
van het Voedingscentrum, 

te vinden in een frankeer-
stempel van dit centrum. 

Zoals al jaren gebruikelijk 
is, zit er op de Health-
zegels een toeslag die 
ten goede komt aan de 
Children Health Camps in 
Nieuw-Zeeland. Dit jaar 
zijn de zegels van 45 en 
90 c. voorzien van deze 
toeslag. 

Het leuke van dit thema 
is dat de verzamelaar 
'ouderwets' op jacht moet 
naar passend materiaal. 
Er zijn al leuke zegels be
schikbaar: denkt u maar 
aan de schilderijen van de 
Colombiaanse schilder 
Fernarndo Botero, waar
van u bijvoorbeeld een 

voorbeeld kunt vinden bij 
Frankrijk (uitgegeven in 
2002). Maar stempels bie
den ook mogelijkheden. 
Zo zond een verzamelcol-
lega mij heel recent een 
kopie van een 'fout' Frans 
stempel met de tekst 'Eet 
vaker koekjes'. 

Wie de creatieve moge
lijkheden van dit thema 
eenmaal doorheeft, komt 
op zijn of haar zoek
tocht beslist verrassende 
vondsten tegen! En mis
schien loont het mijn ar
tikel Weet luotje eet - ook in 
de maand december... en zoel 
naar de balans tussen 'lekker' 
en 'gezond in Filatelie van 
december 2000 nog eens 
na te lezen. 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


DE STRIJD TEGEN 
DRUGS EN GEWEID 

Het begrip 'drugsversla
ving' is ook thematisch 
gezien breder dan het 
woord op het eerste 
gezicht doet veronderstel
len. Hoewel het thema 
vaak in de breedte wordt 
verzameld, zien we ook 
wel deelverzamelingen 
voor de hoofdonderdelen 
drugs, alcohol en tabak. 
Maar tegenwoordig val
len onder het algemene 
begrip verslaving ook 
zaken als gokken en zelfs 
computerspellen. Voor 
dit soort thema's zijn 
bij uitstek bijzonder ex
pressieve zegels beschik
baar. En dat is logisch, 
want zulke zegels moeten 
een duidelijke boodschap 
overbrengen! Het gaat 
tenslotte om in veel geval
len levensbedreigende 
i'erslavingen. 
[e kunt je dan ook afvra
gen of kindertekeningen 
/oor dit soort zegels 
lu eigenlijk wel het 
jeèigende middel zijn. 
Dndanks de sympathieke 
gedachte die er achter zit 
• het is altijd leuk voor het 
ontwerpen van postzegels 
cinderen in te schakelen -
)en ik over het resultaat 
liet altijd even enthousi-
ist. Toch slagen kinderen 
r soms in een bepaalde 
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De thema's 'Drugsmisbruik', 'Verslaving' en 'Geweld' werden eerder - onder meer door Duitsland - gebruikt 

basisscholen en onder die 
op middelbare scholen. 
Bij de keuze van de win
nende inzendingen gaf 
de jury bewust voorrang 
aan inzendingen met een 
positieve boodschap. De 
realistische beelden die 

Tesch afgebeeld, winnaar 
bij de inzendingen van 
basisschoolleerlingen. 
Hij tekende een straat 
waar een 'verkeersbord' 
aangeeft dat het gebruik 
van drugs, alcohol en 
tabak daar verboden is. 

edachte of boodschap 
terk uit te beelden, 
'oen ik merkte dat 
uxemburg op 26 
eptember een serie van 
/vee van zulke zegels 
ad uitgegeven voor 
et thema 'Strijd tegen 
rugsverslaving', was 
11] n nieuwsgierigheid 
an ook geprikkeld. Voor 
e bewuste emissie was 
1 samenwerking met 
en aantal betrokken 
rganisaties een ontwerp-
'edstrijd uitgeschreven 
nder leerlingen van de 
ijfde en zesde klas van de 

veel van dit soort zegels 
tonen bleven dus achter
wege. 
Op de zegel van 0.50 euro 
is een tekening van Victor 

Links naast het bord zien 
een Keith Haring-achtige 
figuur. 
De afbeelding op de zegel 
van I euro werd door een 

leerling van een middel
bare school, Paul Hoff
mann, op de computer 
gemaakt. In de afgebeelde 
asbak zijn de sigaretten 
veranderd in wortelen, de 
rook in peterselie en de 
as in witte kaas met cher-
rytomaatjes. 
Beide zegels zijn voorzien 
van de Lëtzebuergse 
(Luxemburgse) tekst Gutt 
drop - Rauschmrttelen nrtjir 
mechi; vertaald: 'Ik voel 
me goed, drugs zijn niets 
voor mij'. 

In aanvulling op deze 
serie maak ik graag van 
de gelegenheid gebruik 
een recent actueel Zweeds 
frankeerstempel te tonen. 
Het wordt gebruikt door 
de 'Stichting jeugd tegen 
geweld'. De tekst kan 
worden vertaald met 
'Weiger geweld en drugs' 
of'Gebruik geen geweld 
en drugs'. 
In de afgelopen jaren 
heb ik voor het thema 
'Zinloos geweld' vooral 
Duitse frankeerstempels 
ontdekt. Het verbaast 

MOUNERF-REEKS: 
NEERIANDS TROTS (KIM) 

Veel Nederlandse 
bedrijven van naam, in
stellingen waarop ons 
land met recht trots 
kon zijn, bestaan niet 
meer of zijn in allerlei 
vormen gefiiseerd met 
andere (buitenlandse) 
bedrijven. Toen de 
brochure Neerlands 
trots (KLM) in 2002 
verscheen als deel 5 in 
de Nostal^m-reeks, was 
het al de vraag hoe lang 
deze titel nog toepas
selijk zou blijven. Het 
antwoord weten we 
inmiddels: nog maar 
twee jaar, want in 2004 
ging de KLM samen 
met Air France. Maar 
vanwege het nostal
gische karakter van de 
inhoud, is de originele 
titel gehandhaafd. Op 
veertien pagina's zijn 
52 frankeerstempels 
afgebeeld, die van 
een korte toelichting 
zijn voorzien. Voor 
Luchtvaartverzame
laars een interessante 
thematisch informa
tiebron. 
Voor verdere informa
tie over het genoemde 
boekje: zie de website 
www.frankeerstemfieLnl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

me trouwens niet dat dit 
thema in Zweden ook 
op deze wijze aandacht 
krijgt, maar je moet zo'n 
stempel wel onder ogen 
krijgen. Gelukkig is er 
een Sweden Connection van 
België naar Buitenpost! 
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Dit jaar vieren we de 
250ste geboortedag van 
het muzil<ale wonderkind 
Wolfgang Amadeus Mo
zart. De Muziekverzame
laars onder ons kunnen 
dus weer de nodige aan
winsten aan liun collectie 
toevoegen. De ervaring 
leert dat jubileumuit
giften niet zelden 'meer 
van hetzelfde' te bieden 
hebben. Het begrip 
'aanwinsten' is daardoor 
thematisch gezien vaak 
maar heel betrekkelijk. 
Zo levert raadpleging van 
de Miche! OnhneKatalog 
een lijst van 102 nieuwe 
uitgiften op het thema 
'Mozart' op, waaronder 
erg veel zegels met por
tretten. Sommige zegels 
tonen verwante motieven 
(zoals operagebouwen) 
en andere fragmenten 
van partituren (wat al veel 
leuker is). 
De uitgifte van Portugal 
(20 april) is een goed 
voorbeeld van het laatste. 
Op de zegel van 0.57 euro 
zien we Mozart afgebeeld 
tegen de achtergrond 
van notenschrift en nog 
mooier is het blok van 
2.75 euro (zie Nieuwe 
uitgiften van juni). 
Thematisch interessant 
zijn vooral de series met 
bekende muziekwer
ken. Daarvoor kunnen 
Muziekverzamelaars van
zelfsprekend terecht bij 
Oostenrijk, filatelistisch 
muziekland bij uitstek. 
In 1970 verscheen een 
aantrekkelijke serie met 
scènes uit zes beroemde 
operettes en ook de een 
jaar eerder uitgegeven 
serie'100 jaar Wiener 
Staatsoper' is de moeite 
waard. In de uit acht 
zegels bestaande laatst
genoemde serie treffen 
we onder andere Mozarts 
opera Die Zauberflote aan. 
Frankrijk zorgde voor een 
plezierige verassing door 
in het Mozartjaar op 26 
juni een serie, gewijd aan 
zes opera's van Mozart uit 
te geven, zegels die ook 
verenigd werden in een 
blok. En bijzonder is ook 
het in de rubriek Postze
gelboel<jes (juli/augustus 
jl.) gemelde en getoonde 
Prestigeboekje. Een echt 
boekwerk van veertig 
pagina's! Je kunt je overi
gens wel afvragen of the
matische verzamelaars nu 
werkelijk gebaat zijn bij 
de expansiedrang van de 
postadministraties  het 
moet steeds mooier, gro
ter en... duurder. Afge

zien van hun prijs passen 
boekjes zoals het Franse 
eerder in een boekenkast 
dan in een verzameling. 
Toegegeven: het blijven 
filatelistische producten 
(er zitten immers zegels 
in), maar toch vind ik dat 
de commerciële ambities 
van sommige postadmi
nistraties uiteindelijk tot 
(neven)producten leiden 
die slechts het predikaat 
'ongewenst maakwerk' 
verdienen. Terwijl ik dit 
schrijf, herinner ik me dat 

het velletje Berühmte Werke, 
dat Liechtenstein op 4 
september uitgaf Daarin 
heeft ontwerper Oskar 
Weiss acht beroemde mu
ziekstukken met een fijn
zinnig gevoel voor humor 
uitgebeeld. Vaste lezers 
van deze rubriek weten 
wel dat ik een grote fan 
ben van deze Zwitserse 
ontwerper. In het artikel 
over de Europazegels 
van 2005 zult u kunnen 
lezen, dat ik de zegel van 
Liechtenstein als de beste 
Gastronomiezegel van 
dat jaar beschouw en ook 
dat is een zegel die door 

de grappige uitbeelding 
van de muziekstukken, 
zijn de zegels thematisch 
gezien compleet. Niet 
alleen wordt op iedere 
zegel de naam van de 
componist en de titel van 
het muziekstuk vermeld, 
maar aan de onderzijde is 
ook een notenbalk te zien 
die  naar ik mag aanne
men  enige maten uit het 
uitgebeelde muziekstuk 
weergeeft. Duidelijk een 
geheel andere aanpak dan 
de Oostenrijkse portret
tengalerij van zeven Oos
tenrijkse componisten uit 
1922, hoewel de Muziek

z'^f^üU^Jit.. W g ^ ^ 
zzl 

• 
■ 

^̂ ^̂ ^̂ H 
1 

3^ 
T \MrsLiia. ë cCjfJu^ ") 

S I 
g È S ^ ^ S r i  s ^ '  ' / ^ 

OSICmWlCMtSCMt STAAIWMUCKEKt 

ik in een grijs verleden 
zélf gepleit heb voor de 
uitgifte van prestigeboek
jes, destijds daartoe geïn
spireerd door de Engelse 
prestigeboekjes. Gezien 
de commerciële aspiraties 
die de PTT's de laatste 
jaren aan de dag leggen, 
denk ik dat het tijd wordt 
voor een genuanceerder 
oordeel. 

Aanmerkelijk meer 
gecharmeerd ben ik van 

Oskar Weiss werd ont
worpen. Op 7 september 
gaf Weiss bij Swiss Post op
nieuw zijn visitekaartje af, 
in de vorm van een zegel 
metCocolmo, de kokende 
kat. Het bijbehorende 
postzegelboekje is door 
collega Waker de Rooy in 
diens rubriek Postzegel
boekjes (september jl.) 
afgebeeld. 
Terug naar het Liechten
steinse muziekvelletje. 
Ondanks de nadruk op 

verzamelaars die eerste 
uitgifte ongetwijfeld heel 
graag in hun verzameling 
zullen hebben opgeno
men. 

Ik bespreek de Liechten
steinse zegels (zie het 
hierboven afgebeelde 
blokje) van boven naar 
beneden en dan eerst de 
linkerkolom en daarna 
de rechter. De eerste 
zegel doet denken aan de 
operette Der Vogelhandler 

van Carl Zeller, maar 
Weiss blijkt de opera Die 
Zauberflote van Mozart te 
hebben uitgebeeld, een 
werk dat  zie hierboven 
 ook is opgenomen in het 
jubileumvelletje uit 1969. 
De tweede zegel is in 
zekere zin een muzikaal 
buitenbeentje in de serie, 
maar is thematisch gezien 
toch wel erg interessant. 
Rhapsody in Blue van de 
Amerikaanse Broadway
componst Gershwin uit 
1924 probeerde immers 
de muziekstijlen jazz en 
klassiek met elkaar te 
verbinden. Tijdens de 
eerste opvoering ervan 
zat Gershwin zelf achter 
de piano. De derde zegel 
toont Pastorale, de zesde 
symfonie van Beetho
ven. De vierde zegel is 
ook een leuke aanwinst 
voor verzamelaars die 
zwanen in hun collectie 
opnemen; het gaat om he 
muziekstuk Le cygne (De 
zwaan), deel veertien uit 
Le Carnival des Animaux van 
SaintSaëns. De zwaan 
heeft bij Weiss de aange
paste vorm van een viool 
gekregen. En wie kent 
niet de RadetzkyMarsch 
van Johan Strauss Jr.? Een 
klapper van jewelste, waa 
inmiddels al een ontel
baar aantal concerten me{ 
is geëindigd, waaronder 
het programma dat het 
JohanStraussorkest van 
onze eigen André Rieu op 
de planken brengt. Mis
schien vinden Paarden
verzamelaars deze eerste 
zegel in de rechterkolom 
ook wel leuk en ook de 
tweede zegel is bijzon
der grappig: de twee in 
een badkuip 'spelende' 
musici zijn Weiss' visie 
Handels Wassermusik. De 
derde zegel brengt de 
Blumenuialzer uit het ballet 
'De Notenkraker' van 
Tsjaikovsky in beeld. De 
vierde zegel tenslotte is 
gewijd aan de ouverture 
Sommernachtstraum van 
MendelssohnBartoldy. 

AANVULLING OP 
THEMA HANZE 

In aanvulling op mijn 
verhaal over de Hanze 
(september jl.) kan ik 
melden dat in de Deutsche 
BrieftnarkenZeitun^ van 
18 augustus (nummer 
17/2006) een uitgebreid 
verhaal van vijf pagina's 
over de Hanze te vinden 
is. Het werd geschreven 
door Dieter Heinrich, die 
het de titel Von Kaufleuten 
Koflflen und Kaperfahrern 
gaf Het artikel is ruim 
geïllustreerd. 
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

€ 0,30 per 1 CAD. 
€ 0,08 per 1 DKK. 
€0,06 per IFF. 
€ 0,90 per I GBP. 
€ 0,50 per 1 GBP. 
€0,45 per 1 SFR (vanaf 1996). 
€ 0,50 per 1 USD. 
€ 0,05 per 1 ZWKR. 
€0,45 per ISFR. 

Duitsland Euro Zegels = € 0,80 per 1 euro. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje, 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 M N Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

Canada 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 

De ultieme Filatelisten PC 
Compleet geinsto lieerde software bundel 

Firefox {intemet browser), Thunderbird (email 
programma). Google Pock, Poge Plus {voor het 
maken van albumbladen), Photo Filfre (foto be
werking} , Hitmon Pro, AVG Free, Acrobat 
Reader, Cobom Backup, Editor, Zip, Cute PDF, 
Screen Grobber ( mookl von olies op uw beeld
scherm een afdruk), Calender Converter, Open 
Office, Skype (gratis telefoneren via internet), PC 
Inspector, Kscreen Ruler (scherm centimeter) 

Op het systeem vindt u de complete loargong van 
2004 von Maandblad Filatelie ois pdf bestand 

met 17*TFT monitor 

HPC Powermedia voor Filatelie 
▼ Intel® Celeron D346 processor ▼ Intel moederbord ▼ 80GB Harddisk 
▼ 512 MB DDR intern geheugen ▼ GMA 3000 graphics ▼ onboard sound 
▼ DVD +/ DL Brander met LightScribe ▼ 10/100 Netwerkkaart 
▼ HPC 350 Watt MidiTower ▼ Windows XP Home NL voorgeinstalleerd 
▼ 12inl cardreader ▼ Bluetooth USB ▼ Logitech SI00 speakerset 
▼ Logitech EXl 10 cordless toetsenbord / muis ▼ 17" OtT monitor 

Sff^^ 
Tijdens de kijkdagen voor de veiling van 
12 november van "Rene Hillesum Filatelie" 

. zal dit systeem aanwezig zijn. 

Deze pc is samengesteld met medewerking van: ^ P J ^ ^ W f / * c t É * u * K ^ÄJt^tttic 
1.0165 527130 e moil hillesücii(ä)|ilatelisl.(om 

Dataßyte 

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! 

STAMPS FROM 
THE GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG 

Ali the Stamps 
issued in 2006 
30 postagestamps 
+ one "monochrome print" 
of the special stamp 
"Christmas 2006" 
in one album. 

Please send this order form to : 

Office des Timbres  L2992 Luxembouri 

O Please send more Information about a subscription to 
Luxembourg postagestamps. 

O Please send me the annual collection 2006 together 
with your invoice, for only 25 €. 
(no extra charges for sending) 

Name: First name: 

Street: Number 

Postcode: City: 

Country: 

www.philatelylu Tel.: (+352) 40888840 

Ptiilately 

Office des Timbres  L2992 Luxembourg  Fax: (+352) 40 68 68 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be
http://www.philatelylu
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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 YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FUR ABONNENT EN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

www philfltoon nl voor betaalbare 
postzegels Nederland en overzee. 
A Stegeman Telefoon 0545-
295508 

Zegels, blokken, vellen NL Kijk 
op www librenphilatelie com F 
Stavast 045-5251176 

DDR 25% Bund, Berlin, Reich, 
NL + div. E landen V a 35% J 
Romkens Telefoon 045 5462894 
/0636047937 

Elk kwartaal twee grote veilingen 
Engeland en Gebieden bij Studie
groep Britannia Bekijk ze op 
www.sgbritannia.nl of bel voor 
info naar 070-3860232 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Postzegels en Posthistone van 
Italië, Kolomen, San Marino en 
Vaticaan Kijk op uiiuiu jilitalia nl 
6xpj veiling! 

Eurocat Europa Cept. Inkoop de 
hoogste prijs Cept En uitgebreid 
meelopers Ook voor uw man
co's A vanderPluijm Telefoon 
0180-520069 E mail pIuijmpiES@ 
Kotmail com 

Verenigd Europa - Harne Baken, 
Telefoon 013-4684615 Zie 
www hcirnebakcn com 

De Postzegelkrant op internet 
(postzegeien.nl). Prijsbrekende 
aanbiedingen, info over beurzen, 
nieuwtjes, maandelijkse veiling 
en veel meer' C de Vos Telefoon 
0118-603292 

Grads prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z O 
Telefoon 020-6974978 en 
www Wim nl 

Plaatfouten enz kijk eens op 
de grootste site met duidelijke 
plaatjes postzegelfouten.nl 
Arend Spijkman Telefoon 0598-
393841 

GesL van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper' J Roos, Jozefplein 22, 
5552HVVaIkenswaard Telefoon 
040 2017307 

Nederland, Ver. Europa (bijna al
les) Stuur uw nummers, ontvang 
mijn prijs F Ghijben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar Tele 
foono3i6-52924i J^hijbeniffi 
oranje nl 

www.postzegelonline.nl Voor 
uw Nederlandse postzegels Pzh 
Jansen Telefoon 0493-320949 

Kilowaar prima kwaliteit o a 
200 gr grf Duitsland wb 
nieuw + hw 8 euro Bankrek 
nr 894812335 HJ de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XRHil 
legom Telefoon 0252-518302 

Duitsland 2005 pfr 78 euro, 
gest 58 euro Duitsl 100 van 
2003 tot nu 10 euro Euromunten 
San Marino '06 cpl 69 euro 
San Marino '06 i, 2 en 5 et 3 
euro, speciale 2 euro vanaf 3,50 
euro Belg/Lux/It etc Mooi NL 
vanaf nr 3 2,50 euro, Zwitserland 
pfr '04 49 euro, '05 49 euro 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar Telefoon 
0316-343537 Giro 5312882 
Bank 304810398 

www.motiefonhne.nl Voor 
motief postzegels met scan Pzh 
Jansen Telefoon 0493 320949 

Duitsland 85 versch van 2004-
2006 voor 10 euro Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar Telefoon 0316 
343537 Giro 5312882 Bank 
304810398 

Nederland prijslijst aan te vragen 
bijI Kalsbeek Telefoon 06-
43428273 

450 Nederland gebr 5 euro, 
800 wereld gebr met Ned 10 
euro Giro 3034136 t n v D J 
Beekman, Slijpkruikweg 5, 6712 
DHEde 

Coli ITT-mapjes nr it/m 
327 (2005) in II luxe DAVO-
albums met cassette prijs 600 
euro (postprijs ongeveer 750 
euro) Th Scheenstra Telefoon 
070 3975281 (verzenden is met 
mogelijk) 

m 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
1756-2006 - Port Betaald 

^Fl '^nn^^nrww« 

Twee verschillende 
zegels 1,- i IBDOODDI^DD i 
FDP 7 95 \ »0«T ilTAAlD tilTPCPOST 3 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In- & Verkoop van Postzegels 

Nederland postfris, autbj, fdc's, 
frankeerzegels, kindbedankkrt 
(ook gevraagd) J LamanTrip 
Telefoon 049g 474163 

BRD grf met HW en TSL100 
7,50 euro, 150 10,00 euro Giro 
1173269 K V d Veen, Boter
bloem 9, 9104IH Damwoude 

Nieuw - nu veel postzegelvellen 
met veel opgenomen en nog op 
te nemen plaatfouten - postzegel 
fouten nl A Spijkman Telefoon 
0598-393841 

Kilowaar, 60% herdenkings
zegels 150 gram Filand of 
Noorwegen 20,- euro, 120 gram 
Denemarken of Zweden 15, euro 
in een brief of op Postbank giro 
nummer 1624853 Franco thuis 
Want-hst service Correspond 
in English Lennart Runfors, 
Godandsgatan i, SE-602 17 Nor 
rkoping, Zweden E-maiI 
lennart runJors@suJipnet se 

GEVRAAGD 

Mooie coilecües v d hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afehandeld 
W V d Berg, VaIkhof94, 2261 
HV Leidschendam of telefoon 
070-3272108 

Tekoopgevr FDCverz NLBra-
bant-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 www. 
filitalia. nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad Bel 070-3860232 
Ziewww.sgbritannia.nl See you' 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld legen contante betaling 
Gratis advies en taxatie D v 
Toorn Telefoon 070 3388427 of 
06 51118436 

Zoek te koop (ruil) firmaper
foraties wereld ]aapmanssen(g> 
hotmail com , Laan der VN 31, 
3844 AD Harderwijk Telefoon 
0341-417980 

Frankeergeldige postzegels 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 Tele
foon 06-54624422 

Ik zoek voor mijn verz Belg. 
geïnterneerden in Nederland 
1914-1918 goede stukken en 
documenten H Staps Telefoon 
0499 371062 harne staps(a) 
hetnet nl 

75 versch Israël met tab 100 
wereld retour E Hoes, Zr 
SifFelslaan 23,1761 DS Anna 
Paulowna 

Nederland 200 alleen grootfor
maat 2 van 5 dezelfde geef ik 
200 grootformaat België en/of 
Engeland S Bodart, 25-64 Quai 
van Beneden 4020 Luik, België 

Te koop gevr NVPH-Juniorca-
talogi m originele staat 1955, 
1956,1969 K Wijma Telefoon 
0511-431433 

Roodfrankeringen in verzame 
ling of in grote parüj Tevens 
oude brieven R Folkerts 
Telefoon 0478 583337 

Enveloppen Dingaansvluchtdec 
1938 H Kaïjser, A Bosschaert-
straat3, 4383 SL, Vlissmgen 

DIVERSEN 

Postzegelkrmg Latijns Ame
rika www \aca n\, 23,=, 2 x 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr H 
Brinkgreve Inl oio 5013334 

Spanje en/of PortugaP 4 x pj 
bijeenkomsten in Utrecht met 
veiling (ook sehr) Ook niet-le 
den mogen bieden Kwartaalblad 
en rondzendingen 18, euro p j 
Inlichtingen 079 36ii9ioof 
www ksp-ibena nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis bel 070-3860232, 
zie www.sgbrltannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes 

Israel gratis prijslijst en 
verzorging van abonnementen 
Inl A Bouwense, Telefoon 
0113-212762 E-mail amhouw@ 
zeeiandnet nl 

Postzegelboekjes^ Rolzegels^ 
Automaatstroken^ Hangblok-
jes^ Mailers ^ De filatelie is in 
beweging' Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (UJUIUJ 
postaumaat nl) meto a veilingen 
met zeer gunstige prijzen SJ 
Delfos Telefoon 030-2932685 
U.S.A./Canada verzamelaar' 

Rondzendingen, veiling, niiien, 
nieuwtjes H Winterberg Tele
foon 0251-234256 of www usca nl 

Zat 18 Nov jaarlijkse Postzegel-
beurs Emmeloord, ROG Friese 
Poort, Espelerlaan 74 van 10 00 
tot 16 00 uur Inl ] Elshof 
Telefoon 0527-615628 

Contactgroep Frankrijk verz 
(cfv), brieven en postze
gels 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-maiI cfvmananne^ 
CS com 

Postzegelbeurs, elke zat van 
II tot 3 uur in zaai Thorbecke, 
Donker Curtiusstr 6a, Den 
Haag Nabij Thorbeckelaan Vnj 
parkeren 

T g V 25 j . Jub m eigen beheer 
uitgegeven PZB's, 2 versies 5X 
NVPH 2248 of 2249 4,50 euro 
p st Giro 1546308 Fil Ver 
IJssel & Lekstreek te Krimpen 
a/d IJssel C de Vries Telefoon 
0180-522530 

De Pzv. Rijssen organiseert m 
samenwerking met 'De Verzame
laar' een postzegel-, munten- en 
ansichtenruilbeurs op zat 16 dec 
In het Parkgebouw, Oosterhof-
weg 49 te Rijssen van 10-16 
uur Inl H Veurink Telefoon 
0548-515970 

Engelse Machindag 11 november 
Philatehca West-Brabant en sg 
Britannia Turfschip, Lange 
Brugstraat 63, Etten-Leur Entree 
en parkeren gratis Info Telefoon 
0165 317509 of070-3860232 

45^ Dag v.d. Aerofilatelie 10-12 
November 2006 in de Ahoy-Rot-
terdam-Zuid Spec env 3,95 
euro per set Giro 402628 Lnv 
St Tent VI Holl tePijnacker 
Denk om uw adres bij girobet 

Ook adverteren op deze pagina? 
Vul de bon in op pagina 759! 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i 
I BPostzegels I 

W. van der Bijl D 

tzö 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.sgbritannia.nl
http://postzegeien.nl
http://postzegelfouten.nl
http://www.postzegelonline.nl
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BRED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
email Bredenhof@cs.com • Intemet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 

Maandag is de winkel geskiten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Venendkoslen € 5 , 0 0 . Rembours € 6 , 5 0 . Boven €100 , - geen verzendkosten. Prijswijzigingen vooit)ehouden. 

VAN DE VOLGENDE UNDEN HEBBEN WIJ 
NIEUWE KILOWAAR BINNEN; 

BELGIË, DENEMARKEN, DUITSLAND, FINLAND, 
JAPAN, U.S.A. EN ZWEDEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
Ikg. MISSIE DUITSLAND 19,50 

lOOgr. U.S.A. Grootform. 12,50 
250gr. AUSTRALIË Grootform. 12,50 

LAATSTE NIEUWS!!II 
AANBIEDING INSTEEKBOEKEN 

64 WIHE BLADZIJDEN DUB.SCHUTBLADEN 
NU 11,00 

48 ZWARTE BLADZIJDEN DUB.SCHUTBUDEN 
NU 9,00. 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

™ , ,7CM DCD cTi i^ . , . LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
PRIJZEN PER STUK NOKMHAL Ix 3x 5x iux_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L4/8 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 
, AinA / lODiTiA/ iT l o n r i o oc 11 /.n in-7 A l A / i A DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
L 4 / 2 4 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L 4 / 3 2 64 BLZ WIT 24 ,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
LS4/8 .BLZZWART 9,00 . 50 5,90 5 00 5,50 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ' ^ ^ ' " ' I Z ''-^ '':^' 
LS4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 pif^^AND 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 
[ l J l ß J M B ( 0 ) Q M a \ ^ ^ INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 

JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,50 29,50 - - -
IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU S8 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 

MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,50 
IKILO BLOKKEN ZWART OF B U N C O NU 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

SINGAPORE M O D E R N E MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 u S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
».y../^..l<r<rlr r..i/.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 MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 ISLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 

ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 13,50 32,50 62,50 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 19,00 42,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 ^ i e t d i i k 2006 

London 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. 
Dé manier om een goede pr i js voor uw 
collectie te kr i jgen. Tienduizenden tevreden 
inzenders gingen u voor sinds 1919! 

Overtuig u van de voordelen: 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ruim 87 jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wi j u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 

* Gratis verzekering. 

U kunt nu inzenden! 
Onze vei l ingen vormen een ^^jachtterrein" voor ( inter)nat ionale kopers. 
Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

Bel voor meer informat ie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

U kr i jg t onze vei l ing
catalogus nog niet? 

Vraag dan de vei l ing
catalogus telefonisch 

of per e-mail aan! 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

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

87 jaar in dienst van de filatelie 

mailto:info@rietdiJk-veilingen.nl

