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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

Onze najaarsveiling welke werd gehouden van 2 t/m 4 november was wederom een groot succes. 
Opmerkelijk was de belangstelling voor de betere zegels en collecties die vaak 

voor topprijzen van eigenaar verwisselde ondanks negatieve berichten in de media 
bleek toch dat onze cliënten uit binnen- en buitenland zeer kooplustig waren. 

ENKELE OPMERKELIJKE OPBRENGSTEN: 

1a, in superbe gebruikte strip van 4 cat €1 700- opbrengst €4 600-

POQTVKGPT 
1 [biHOÜlffZA ^ 

PRIJS . P r s T 
Plak de postzegels in de 
BOVENHOEK: vlug^ 

J^OEKJE 
'̂ AN 5 CT 
S . F L 1.20 
iRfecHTER-
pr Jerzending. 

Houd bij terpostbez^^u<g correspon
dentie rekenmg!;Ä»»^jdstip laatste 
buslichting nachtposttreinen, ê» e* 

oude postzegelboekjes opbrengsten 
ruim boven catalogusprijs 

VOOR HET KIND 1951 

1' DAG VAN UITGIFTE 
I.IMII DAV O f t l I U I ) 

^'l/ujO'^" 

FDC E6 blanco nooit beschreven geweest 
cat. € 1.000- opbrengst € 1 700,-

vo^^ 
Engeland £5 oranje ongebruikt 

cat. £8.000- opbrengst €5 100,-

^^^. 
Hi,. 

"ö/r 

WILT U OOK EEN TOPOPBRENGST VOOR UW COLLECTIE REALISEREN DAN KUNT U 
DAGELIJKS INZENDEN VOOR ONZE VOLGENDE VEILING VAN 28 T/M 30 MAART 2007. 

OOK IS HET MOGELIJK UW COLLECTIE DIREKT AAN ONS TE VERKOPEN TEGEN 
KONTANTE BETALING VOOR GROTERE OBJECTEN BEZOEK AAN HUIS MOGELIJK. 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
tel. 0294-433020 - e-mail info@npv.nl 

WWW.NPV.NL 

mailto:info@npv.nl
http://www.npv.nl
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Het is weer kent! 
• • • 

Overal om ons heen verschijnen weer d( traditionele decoraties. Vele lichtjes, kerstbomen, engelen 
en kerstkribben sieren de huiskamers«\;|gi>vele mensen. Vrienden en familie komen deze bijzon
dere dagen bijeen om de geboorte vlfpt^us Christus te vieren, samen te eten, geschenken te 
geven of om gewoon gezellig bij elkaar^e zijn. 
Ook in de filatelie wordt kerst alom gevierd. Het zij met postzegels tonende de kerststal, kerst 
bomen, de Kerstman of locale gebruiken zoals de kerstkoekjes. 

% 

Hele fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaarl 
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49+Cert xx 
50/55 XX 
56 XX 
62 XX 
67 XX 
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139/40 XX 
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144/48 XX 
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Postgiro 271040. Porto extra, echter franc 
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J.H./ LCK 
R0SENDAEL21121 HH LAh 

P r i j s a c t i e f ! 

0 XX 4 4 

fosfor 
465b/634b XX 

1 2 , 

641/45 XX 16,— 
646XX 1,50 
647/48 XX 2,50 
649/53 XX 8,— 
654+660 XX 1,75 
655/59 XX 1 2 , 

661/65 XX 7,50 
666/70 XX 9 

671/75 XX 21 ,— 
676/80 XX 7,— 
681/82 XX 48,— 
683/87 XX 7 , 

688/92 XX 8,50 
693/94 XX 3 , 

695/99 XX 4 , 

700/01 XX 9,— 
702/06 XX 8,50 
707/11 XX 11 ,— 
712 XX —75 
712b XX 6,75 
712 f XX 250,— 
712bfxx 2 7 0 , 

713/14 XX 2,50 
715/19 XX 6 , 

720/21XX  , 9 0 
722/26 XX 8 50 
727/28 XX 7,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 5 , 

736/37 XX 2 — 
738/42 XX 1 0 , 

743/44 XX 4,— 
745/46 XX 2,40 
747/51XX 8,50 
enz leverbaar 
gaarne mancolijst 
Automaatboekles 
posttris 
1 H 4,— 
1 Mx 12,— 
1 My 1125 
1 Mz 24,75 
2H 6,— 
2 Mx 2 0 , 

2 My 1 1 , 

2Mz 1 1 , 

3y 1,75 
3 a 2 , 

4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 78,— 
6 c 25,— 
6 d 25,— 
6 e 5,50 
6eF 1,50 
6fFp 3,50 
6fFq 1 4 , 

7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bP 3,75 
8 a 6,— 
8 aF 6,— 
8 b 6,50 
8bF 1 5 , 

8 c 2 7 , 

8 cF 3 5 , 

9 a 9 , 

9 aF 6 , 

9 b 8 0 , 

9 cF 3 9 , 

9 d 60,— 
9 dF 40,— 
9 e 40,— 
9 eF 80,— 
9 f 55,— 

r plakker, org. gom m 
icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2; 
0 levering vanaf € 1 £ 

ERMANN 
IDSMEER  Tel. ( 

9fF 
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
10 aF 
10 bF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14 b 
15a 

55,— 
18,— 
1 8 , 

10,— 
4,50 
5,25 
7,25 

1 2 , 

7,— 
8 , 

8 , 

1 0 , 

4,50 
4,50 
3 — 

enz leverbaar 
ook Telblok 
priisliist 
op aanvraag 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3xx 
4xx 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/41 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

—,— 
145,— 
125,— 

1 6 , 

6 6 , 

2 4 , 

66 — 
2 9 5 , 

148,— 
320,— 
175,— 
188 — 
95 — 
54,— 
85,— 
50,— 
98,— 
9 0 , 

8 8 , 

4 5 , 

5 4 , 

45,— 
—,— 
28!— 
88,— 
—,— 
—,— 

325 — 
35,— 

8,50 
21 — 

125,— 
375,— 

38 — 
3 5 , 

80a/105axx 

Luchtpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5axx 
6/8 XX 
9 XX 
9axx 
lOxx 
12/13 XX 
14xx 
Brandkast 
1/7+ 
Cert XX 
Internering 
1/2+C6rt X) 
Dienst 
1/8xx+Cert 

16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

et volle gara 
in overleg 

>0, / 2% 

144 — 

1 7 0 , 

1,50 
4,— 

44,— 
48,— 
48,— 

1,— 
325,— 

3,— 

9 5 0 , 

475,— 

550,— 
66,— 
—,— 

XX 
520,— 

ntie van 
Aanbod 
korting 

0, opdracht Geen 

1204823966 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax. 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBIUETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 
www.filateliehpz.nl 
hpzh@planet.nl 

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

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

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

P.Z.H RON HERSCHEIT ,„ 
Postbus 23 6950 AA Dieren ({(X,.{ iji 

Tel 0313419041, Faxnr 0313413295 ^ ^ 
Email pzhronh@bart nl 

^e Oudejaarebeufs NVPV  de Veraamefaa/. 
30 december 2006 

Sporthal de Vliethorst  Voorschoten 
Burg. v.d. Haarpiein 9 
10.0016 .00 UUT 

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

Postzegels  brieven  munten 
ansichtkaarten 

HfeSUiLAM»« veicmiMMn 

Afdaling Voormchoteo 

0715611719 * " r ^ 

http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
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^ ^ ^ ^ * ' ' MONDIAL ^ 
^ ^ ^ 1 POSTZËGËLVEILINGEN 

(!t' 173ste postzejiehi'ihng in Zaleiiceiitruni VVesepe te Wese« 
^ K Kijkda^eii ook op ons kantoor in I>e\ enter \a)i fl 

Wederom een extra grote veiling. Veel topnummers Nederland en 
buitenland, gespecialiseerd Nederland en O.G. op tanding, types en/.. 
Groot aanbod stempels op zegels en poststukken Nederland en O.G. 

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen? 
11 krijgt bij ons een betrouwbare indicatie van de opbrengst, voordat U 

een beslissing neemt. L'w verzameling v«ordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 

^ ^ " MONDIAL ^ I H 
POSTZEGELVEILINGEN ^ ^ 

BrinkgrevtTwet; 1315 7413 AA DEVENTKR Tel. «570631224 Fax 0570636293 " ^ 
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Londen ^ ^ H 

New York ^ ^ ^ 
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De Januariveiling is deze keer erg groot. De laatste weken ontvingen wij diverse grote 
inzendingen w.o.Wereldcollecties, gespecialiseerde verzamelingen Nederland en 
Gebieden. Vele honderden albums en insteekboeken vol avontuur. Direkt uit nalaten
schappen of verzamelband. Een gedeelte is uitgekaveld. Veel ook niet!! Zodat U deze keer 
veel avontuurlijke verzamelingen en partijen zult vinden. 
De prijs is laag , omdat U direkt bij de "Bron"koopt en het aanbod zeer groot is. 
Wij hebben deze keer een groot aantal catalogi extra laten drukken. 
Bent U geïnteresseerd ? Bel, Schrijf of Fax en U kunt gedurende de komende feestda

gen onze rijk geïllustreerde catalogus bestuderen. 
In Januari beginnen onze kijkdagen, zie de advertentie hierboven. 

NAVERKOOP IS BELANGRIJK: 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maanden januari, februari en deels in maart plaats 
* Kijkt U eens op www.mondialstainps.nl daar vindt U de naverkooplijst en de gehele veilingcatalogus 
* Wilt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 
* Dagelijks kunt U inzenden. '"Even Deventer bellen" . U krijgt een vrijblijvende taxatie en een schriftelijke 

bevestiging over de inzetprijzen. 
Tot ziens in Deventer. 

MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgreverweg 1315 7413 AA Deventer Tel.0570631224 Fax 0570636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

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


stamp Albym Studio Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

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

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

\1J 
slechts 
€50,-

j0^ 
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NIEUWE MICHEL EDITIES 
IN DECEMBER: 
West Afrika 2007, Overzee Band 5 € 69,-

CEPT 2007 in kleur € 38,-

U.N.O. Speciaal 2007 in kleur € 38,-

JUNIOR Duitsland 2007 in kleur € 14,80 

Sovjet Unie Speciaal 2007 in kleur € 148,-

Sammler ABC, vernieuwde editie € 9,80 

R.F. Steuer, "Handbuch der deutschen 
Kolonialvorläufer" 4e ed. € 128,-

Klaus Richnow, Handbuch-Katalog Bauten serie, 
inkleur €128,-

Aanvullingen Overzee Banden, d.w.z. de Nieuwtjes die 
na verschijnen van de volgende Overzee Banden, 
zijn uitgekomen: 

Aanvulling op Overzee 2,3,7 en 8/9 € 9,80,- per deel 

Aanvulling Overzee 4 € 5,90,-

Rundschau abonnement 2007,12 nrs. € 44,80,- incl. porto 

Rundschau Opbergmapje voor 1 jaargang € 14,80,-

Soft Programma Update versie 8 € 19,80,-
sterk verbeterde versie 

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

www aufderheide nt - e-mail aufderheide@hetnet nl fax 030-6933011, postgiro nr 1700 

Aanbieding Nederland postfris 
20H € 160,00 -I-C 
30b-33a € 240,00 
34 € 31,00 
36 € 69,00 
38 €115,00-1-0 
41 € 135,00 -i-c 
45 € 285,00 +c 
46 € 490,00 -i-c 
64 € 425,00 -i-c 
61c € 550,00 -i-c 

Roltanding: 33-56 € 235,0C 
Luchtpost 12-13 € 360,00 -i- c -

107-109 
149-162 
177-198 
220-223 
236-237 
279-282 
346-349 
356-373 
533 
534-537 

€ 180,00 
€ 870,00 -l-c 
€ 485,00 
€ 31,00 
€ 349,00 +c 
€ 79,00 
€ 315,00 
€ 89,00 
€ 62,00 
€ 620,00 -HC 

-Port 13-26 €1075,00-
Iets anders, 

F. Kruitbosch 
Molenweg 20a, 7431 BK Diepenveen 

vraag het gerust. 

- 0570-592018 fknntbosch@home nl 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
1756-2006 - Port Betaald 

^rw9WW999winrmwm9 9mt9 9vv9v 

Twee verschillende 
zegels 1,-
FDC 7,95 

Tel. 0186-571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In- & Verkoop van Postzegels 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR . ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: ^ ^ 
PZH 'SCHOIVlING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ ^ 

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, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
tel. 0597-430755 - fax 0597-431428 - e-mail. wmhoekstra(ahome.nl 

S06 
Meer dan één miljoen postzegels op het internet 

www.stamppacketsonline.com 
ledere werkdag een nieuvŝ e aanbieding DPN wie anders 

http://www.stampalbumstudio.nl
mailto:support@stampalbumstudio.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
http://www.stamppacketsonline.com
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) is een uit
gave van de Stichting Nederlandsch w j j 
Maandblad voor Philatelie te Den Haag. 11*1 r l | ^ 1 1 f\ 
De officiële mededelingen van de Ne ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
derlandse Bond van FilatelistenVereni ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
gingen NBFV en de NVPH, alsmede de 
pagina's van De Posthoorn vallen buiten Uit de wereld van de filatelie 
verantwoordelijkheid van de redactie. 3^5 
„ „. . Nieuw op het postkantoor 
Hoordredacteur: STR/Rrn 
AadKnikmanAlJP RÖpkënnlank 010/019 
Klipper 2,1276 BP Huizen. BoeKenpianK 
Telefoon: 0355254391 " ï " ' ü " j »'t"j""r" j ^^ 
Telefax: 03552 40 926 Verzamelgebied Nederland 
Email; pnilateliaïitip.nl 820/821 
Website: uiujui.filatelie.uis Bon voor het Opgeven van kleine annonces 

821 
Advertentieverkoop: Verzamelgebied België 
Bureau de Troye _ 322 
Prieelvogelweg 5,1349 CG Almere De Posthoornlaargaiig 54'd^^^ 
leaninede Troye .....1......7. 824/825/826/827 
Tf^:olUllX Postzegelboekjes \ l / 

Filatelie op de valreep: Eindejaarsbeurs in Barneveld 
Abonnementen en bezorgklachten: • 831 
Abonnementenland Mijn visitekaart|e  achter de voordeur van Evert Hoedemaker 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 834/835 
Telefoon: 0251313939 Maximafilie 
Telefax: 0251310405 836 
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Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
7588 Afghanistan, Jordanië, Venezuela. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfris matenaal van Afghanistan, Jordanië, Venezuela Bevat veel mooie motief-
senes Leuk lot' 
7535 Afriloanse landen. Prijs: € 200,00 
Dubbeldik stockboek vol met zegels wo Franse en Engelse kolomen incl veel postfrisse uitgaven 
7536 Argentinië 1858-1969. Prijs: € 1 200,00 
Enorme O/*/" partij met heel veel goede klassieke zegels in diverse aantallen, begin meest ge
bruikt met ook zegels van cat VÏ 1500euroi, 1889/91 incl 5pen lOpongebruikti, 1899/1903 20p 
gebruikt (5x), 1910 Republiek 10p gebruikt, 20p * en 0,1912/15 5,10 en 20p*, 1916 onafhanke
lijkheid 5,10,20p*, 1923 20p*, 1930 Revolutie 10p*, zeppelins, blokken etc etc in 2 insteekboe-
ken Enorme cat w en veel schaarse zegels aanv^ezig" 
7619 Australië 1913-1995. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1995 in stockboek Collectie bevat 
doubletten en oa kangaroos. Kerst 1971 blok van 7, Antarctica 1996 en 21 oude brieven (1930-
1953) Mooie collectie' 
7559 Australië 1913-1996. Prijs: € 240,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1996 in Davo album Collectie bevat 
ook veel blokken en wat matenaal van Australisch Antarctica 
7587 Australië en gebieden. Prijs: € 100,00 
Speciaal UPU presentatie boekje van 1964 met ingeplakte ongebruikte zegels van Australië en 
gebieden (Papua, Norfolk, Chnstmas etc) Zeer schaars' 
7610 Australiscli Antarctica 1957-2005 (!). Prijs: € 250,00 
Mooie, complete, postfnsse collectie Australisch Antarctica 1957-2005 in Seven Seas album 
Bevat dus ook de goede beginsenes en de schaarse opdrukblokken uit 1995 en 1996 
7538 Aziè. Prijs: € 275,00 
Postfnsse senes en blokken met o a Hong Kong beter beginjaren 70, China, Singapore, Macau, 
in 2 insteekboeken 
7591 Baltische Staten. Prijs: € 250,00 
Stockboek met voornamelijk postfnsse losse waarden van de Baltische Staten in enorme aantal
len Hoge cat waarde' 
7482 Bayern 1849-1920. Prijs: € 1.275,00 
Prachtige **/*/0 doublettenpartij met o a vele honderden en honderden klassieke zegels, intact 
aangeboden met grote vaneteit aan stempels en andere bijzonderheden, ook betere zegels vaak 
veelvoudig aanwezig, in stockboek Mooie koop met enorme cat w 
7480 Bayern 1849-1920. Prijs: € 1 050,00 
Prachtige uitsluitend */(*)/" collectie met vele betere zegels met een cat van 100+ euro, ook blok
ken van 4, gekeurde zegels, vaneteiten en enkele interessante proefdrukken, in stockboek 
Enorme cat w 
7593 België en Belgisch Congo. Prijs: € 250,00 
Drie stockboeken propvol met voornamelijk postfns ouder matenaal van België en Belgisch 
Congo in veldeeltjes Ook wat gestempelde zegels aanwezig Ideaal lot voor de verzamelaar van 
plaatfouten' 
7563 Brazilië 1844-1938. Prijs: € 250,00 
Prachtige meest gebruikte partij met veel klassieke betere zegels wo 1850/66 t/m 600r, 1866 t/m 
500r(6x), 1876/77 t/m 500r, 1878/9 Vm 1000r, 1881 t/m 200r(2x), 1884/88 t/m lOOOr etc in stock
boek 
7594 Bulgarije. Prijs: € 110,00 
Stockboek met voornamelijk postfns ouder matenaal van Bulgarije in veldeeltjes Bevat ook wat 
gebruikte zegels 
7522 Bund 1949-1976. Prijs: € 280,00 
Meest postfnsse collectie wo beter beginjaren als 1949 UPU", 1950 Bach*, 1952 Reis", 1953 
Wohlfahrt", Liebig* etc in Borek album + stockboek nieuwtjes t/m 2003 
7520 Bund 1952-1971. Prijs: € 150,00 
Meest "/O collectie, grotendeels dubbel verzameld, in goedgevuld Leuchtturm album 
7521 Bund/Berlijn 1951-1969. Prijs: € 140,00 
Meest "/O collecties van de 2 landen, in 2 dure Leuchtturm albums 
7564 Cambodja. Prijs: € 120,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Cambodja op zelfgemaakte bladen in ringband Bevat ook 
Khmer etc Ook wat blokken aanwezig, veel materiaal' 
7540 Chili 1853-1867. Prijs € 2 000,00 
Prachtige uitzoekpartij van de Ie emissies met de afbeelding van Columbus, enorme verschei
denheid in nuances, typen, afstempelingen, incl groot aantal ongebruikte zegels, paren en stnp-
pen van 3 en 4, halvenngen op bnefstukjes etc Totaal 947 zegels Fantastisch lot voor de specia
list" 
7541 China 1990-2005! Prijs: € 225,00 
Postfnsse collectie incl veel blokken, t/m zeer modern, in dik insteekboek 
7611 Christmas Islands 1958-2003 (I). Prijs: € 300,00 
Vrijwel complete, voornamelijk postfnsse collectie Chnstmas Islands 1958-2003 in 2 albums 
Bevat ook vele extra's zoals gutterpairs, doubletten en FDC's Mooie collectie' 
7612 Cocos Islands 1963-1991. Prijs: € 250,00 
Complete postfrisse collectie Cocos Islands 1963-1991 inclusief blokken In speciaal Seven Seas 
album 
7542 Costa Rica 1957-1975. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie senes en blokken, in insteekboek 
7543 Cuba. Prijs: € 160,00 
Postfnsse verzameling jaren 70 en 80 incl diverse blokken in insteekboek 
7544 Cura5ao/Antillen 1873-1991. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte/postfrisse collectie incl veel beter vooroorlogs matenaal, in dik insteekboek Catw 
2250 euro, slechts 13% cat w 
7478 D.D.R. 1950-1977. Prijs: € 375,00 
Redelijk complete postfnsse verzameling in mooie kwaliteit incl 1950 geleerden, Debna blok, 
Pieck, 1953 getande Marx blokken, 1955 Engels blok etc in Leuchtturm album 

7477 D.D.R. 1955-1990. Prijs: € 150,00 
Blokken postfns en gebruikt in diverse aantallen + combinaties uit blokken en wat diversen DDR, 
in album 
7531 Diversen Prijs- € 275,00 
Leuk lot diversen wo Canada postfns in blokken van 4, Bund met Heuss 50pf postfns met vel-
rand, Gnekenland, beter Italië en Singapore, bneven etc Beetje diverse kwaliteit, in album 
7532 Diversen. Prijs: € 200,00 
Meest postfns wo veel Nederland met nominaal, buiten Europa moderne senes postns, in 2 in
steekboeken + oud redelijk gevuld Wereldalbum 
7526 Dominica en Panama. Prijs: € 360,00 
Postfnsse collecties van de 2 landen, penode ruwweg jaren 60/70 met veel blokken en ook diver
se ongetande uitgaven, in dik insteekboek 
7552 Duitse Reich 1872-1933. Prijs: € 350,00 
Uitsluitend gebruikte collectie in gevaneerde kwaliteit, deels iets gespecialiseerd, heel veel top
pers infla-penode aanwezig, doch mets gekeurd, in oud Leuchtturm album Enorme catw 
7596 Duitse Rijl<. Prijs- € 190,00 
Collectie vellen uit de inflapenode Zowel vellen met als zonder gom Tevens wat vellen voorafge-
stempelde zegels uit de DDR In deze aantallen erg leuk lot' 
7605 Duitsland. Prijs: € 140,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Bund, Berlijn en DDR jaren 70 Gedeeltelijk dubbel verzameld en 
heel veel matenaal in dik Leuchtturm album 
7590 Ecuador. Prijs: € 100,00 
Stockboek met oud postfns matenaal van Ecuador in veldeeltjes Voornamelijk gewoner maten
aal Enorm veel zegels 
7550 Engelse Koloniën in Afril». Prijs: € 250,00 
Postfnsse collectie incl blokken van o a Malawi, Lesotho, Gambia, Swaziland, Rhodesie etc Ook 
betere langlopende senes t/m de hoge waarden en motieven 
7597 Engelse koloniën. Prijs: € 125,00 
Stockboek met postfns matenaal van diverse Engelse kolomen, waaronder enkele hogere waar
den en leuke motief senes Bevat ook doubletten 
7567 Engelse koloniën. Prijs: € 175,00 
Stockboek met vnl klassiek materiaal, postfns, ongebruikt en gebruikt, van diverse Engelse kolo
men, waaronder Bechuanaland en Burma 
7554 Engelse koloniën. Prijs: € 125,00 
Postfnsse collectie van senes en blokken met o a Zambia, Swaziland en Malawi Ook betere 
langlopende series aanwezig 
7547 Europa Cept 1956-1973. Prijs: € 750,00 
Vrijwel complete postfnsse collectie incl Luxemburg 56, Liechtenstein 60, Andorra 72 etc in in
steekboek Cat w 3750 euro, slechts 20% cat w 
7529 Europa Cept 1956-1979. Prijs €325,00 
Gebruikte collectie nagenoeg compleet zonder blokken, ook voorlopers incl betere als 
Luxemburg en Saar senes -i- iets meelopers gebruikt, in dik insteekboek Zeer hoge cat w 
7546 Europa Cept 1956-1992. Prijs €1.800,00 
Nagenoeg complete postfnsse collectie in mooie kwaliteit (excl blokken), met alle toppers aanwe
zig, in 2 insteekboeken Cat w Michel 9175 euro, slechts 20% cat w 
7516 Europa Cept 1970-1982. Prijs: € 475,00 
Postfnsse complete collectie (And 72 mist) incl blokken, in 2 dure Lindner albums, zeer hoge 
catw 
7508 Europa Cept blokken/velletjes. Prijs: € 150,00 
Diverse uitgaven periode 1979/1981 wo Portugal, Faeroer, Cyprus, Kanaaleilanden, Monaco, in 
diverse aantallen postfns en gestempeld 
7571 Europa. Prijs € 150,00 
Dik stockboek met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Europese landen, waar
bij veel zegels van Oost Europa Bevat ook wat Europa Cept, waaronder Luxemburg gebruikt 
Leuke snuffelpartij met hoge cat waarde 
7575 Faeröer 1975-2003. Prijs: € 200,00 
Postfnsse collectie Faeroer 1975-2003 in insteekalbum Vrijwel compleet inclusief blokken, cat 
waarde 1075 euro 
7601 Finland pakketkaarten. Prijs: € 100,00 
Collectie van 100 pakketkaarten van Finland rond 1930 Veel verschillende frankenngen aanwe
zig Leuk lot, zeker in deze aantallen 
Pri js-€100,00 
7548 Frankrijk 1849-2000. Prijs: € 325,00 
Gebruikt in diverse aantallen wo veel klassiek, ook betere zegels aanwezig (met cat.w tot 150 
euro per stuk'), in diverse kwaliteit, in dik insteekboek Enorme catw en leuke uitzoekpartij 
7553 Frankrijk 1910/1990. Prijs: € 190,00 
Gebruikte collectie incl betere zegels en senes, in goedgevuld stockboek, hoge cat w 
7514 Guernsey 1969-1993. Prijs: € 250,00 
Postfrisse complete collectie incl Ie sene met de lOsh en 1 pond dure tanding, port + Alderney 
compleet in duur Leuchtturm album 
7503 Guernsey/Jersey 1969-1987. Prijs: € 340,00 
Complete postfnsse verzamelingen van de beide landen incl de portsenes, in Leuchtturm album 
7586 HongKong en Japan. Prijs: € 150,00 
Stockboek met stempelmateriaal van HongKong en Japan Tevens matenaal van diverse andere 
landen Erg leuk lot, leuk snuffelen 
7572 HongKong. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met een partij postfnsse blokken en wat postzegelboekjes van HongKong Hoge cat 
waarde' 
7558 Indonesië. Prijs: € 125,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Indonesië 1949-1969 in Davo album Tevens Nederlands 
Nieuw Guinea compleet aanwezig (incl UNTEA) 
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7512 Italië 1957-1975. Prijs: € 210,00 
Postfnsse partij met doubletten in diverse aantallen + als extra achtenn het stockt>oek postfns 
Grenada (logisch') 
7504 Jersey 1969-1993. Prijs: € 230,00 
Complete postfnsse collectie incl de dure portsene, in duur Leuchtturm album 
7501 Kanaaleilanden 1969-1985. Prijs: € 380,00 
Complete postfnsse collectie incl de portsenes en extra's van Guernsey, Jersey, Man en 
Aiderney, in 2 dure Davo albums 
7517 Kanaaleilanden 1969-1988. Prijs: € 275,00 
Meest postfnsse collecties Guernsey, Jersey en Man, in dik Davo album 
7579 Laos 1950-1996. Prijs: € 170,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Laos 1950-1996 in ringband op zelfgemaakte bla
den Veel betere senes (ook luchtpost) aanwezig Hoge cat waarde' 
7578 Liechtenstein 1912-1980. Prijs: € 360,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1980 in Leuchtturm album 
Collectie bevat o a (Yvert nummers) 94-107* Mooie collectie' 
7488 Midden Oosten. Prijs: € 125,00 
Meest gebruikt van oud tot nieuw met o a veel Sudan (ook her en der postfns matenaal verstopt), 
Egypte en Koeweit, in stockboek 
7487 Mongolië 1970-1999. Prijs: € 240,00 
Postfnsse collectie van senes en blokken t/m zeer modern, in dubbeldik insteekboek 
7473 Nederland 1852-1976. Prijs-€ 500,00 
Gebruikte/ongebruikte collectie w o 1/3, 13/18, 19/29, 105, 137, verder vnjwel compleet + iets 
Nederlands Indie, in Importa album Hoge cat w 
7530 Nederland 1852-1994. Prijs: € 475,00 
"1*10 collectie, begin spaarzaam, vanaf 1967 compleet postfns incl blokken, in 4 hele dure 
Lindner albums, enorme nominale waarde, koopje 
7474 Nederland 1959-1978. Prijs: € 175,00 
Complete postfnsse collectie incl kindblokken, m duur Leuchtturm album 
7616 Nederland 1964-1993 automaatboekjes. Prijs: € 350,00 
Collectie automaatboekjes inclusief alle 6 & 8 boekjes Ietwat gemengde kwaliteit Bevat ook wat 
boekjes op FDC In Davo album 
7592 Nederland 2002 Provincie velletjes 1 t/m 12. Prijs: € 80,00 
Complete sene provincievelletjes, nr 1 t/m 12 postfns 
7565 Nederland briefkaarten. Prijs: € 125,00 
Collectie van 90 gebruikte bnefkaarten van Nederland, voornamelijk 19e eeuws met veel klein-
rondafstempelingen 
7607 Nederland en Overzee 1852-1999. Prijs €1.650,00 
Authentieke verzamelaar nalatenschap met redelijk goede Nederland verzameling (deels aange
tast door de tand des tijd met o a 1/2,15,18,29,49,104/105, vanaf 1932 redelijk compleet */0 
(moderne deel **), ook redelijk wat roltanding, Amphilex en kindblokken, verder collectie Indie 
(matig), Sunname, Antillen t/m 1999 en Aruba t/m 1999, in 4 Kabe albums, 2 insteekboeken en 
los, in doos 
7475 Nederland en Overzee 1973-1983. Prijs: € 175,00 
Ongebruikte redelijk complete collecties van Nederland, Antillen, Sunname (incl republiek) en 
Indonesië, in 2 Davo albums 
7486 Nederland etsingnummers 1979-1993. Prijs: € 190,00 
Postfnsse collectie meest in boekblokken van 4 met verschillende nummers, hoge nominale waar
de en zelden aangeboden 
7608 Nederland FDC's 1979-2006 (I). Prijs: € 500,00 
Doos met 5 FDC albums met daann een complete collectie onbeschreven FDC's 1979 tot juni 
2006 
7484 Nederland port/combinaties. Prijs: € 200,00 
Meest gebruikte partij met port vanaf nr 1 in aantallen, verder combinaties uit boekjes w o veel 
postfns en nominaal, in nngband Cat w 1575 euro 
7603 Nicaragua. Prijs: € 125,00 
Stockboek met een collectie postfnsse moderne senes en blokken waaronder veel motiefsenes 
7566 Oostenrijk 1960-1997. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1960-1997 in Davo album Bevat tevens 
wat matenaal van voor 1960 Voornamelijk postfnsse zegels en heel veel matenaal' 
7509 Oostenrijk 1968-1992. Prijs: € 190,00 
Complete postfnsse collectie incl blokken en enkele kleinbogen, in duur Lindner album + op bla
den 
7497 Oostenrijk 1970-1987. Prijs: € 100,00 
Postfnsse complete collectie in Schaubek band 
7595 Oostenrijk postfris engros. Prijs: € 350,00 
Dne stockboeken propvol met postfris matenaal van Oostennjk Bevat voornamelijk gewoner ma
tenaal van voor 1940, vooral in veldeeltjes Ideaal voor plaatfoutenverzamelaar Ook wat gestem
pelde zegels aanwezig 
7602 Oostenrijk. Prijs' € 250,00 
Ordner met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Oostennjk en iets gebieden Collectie 
loopt van klassiek tot ca 1986 Enorm veel matenaal, waaronder beter 

7485 Overzee 1870-1975. Prijs € 450,00 
(on)gebruikte/postfnsse collecties Nederlands Indie, Nw Guinea en Sunname, in heel goedgevuld 
Importa album met veel goed vooroorlogs matenaal Hoge cat w 
7613 Papua New Guinea 1934-1982. Prijs' € 200,00 
Ongebruikte (iets postfns) en gebruikte collectie Papua New Guinea 1934-1982 op albumbladen 
in map Leuke collectie' 
7614 Papua Nieuw Guinea 1952-2003 (!). Prijs: € 1.500,00 
Prachtige, overcomplete en iets gespecialiseerde postfnsse en ongebruikte collectie Papua 
Nieuw Guinea 1952-2003 Bevat ook blokken van 4, specimen opdrukken met doubletten, wat va
riëteiten etc Beetje gemengde kwaliteit, in 5 albums 
7615 Papua Nieuw Guinea. Prijs: € 125,00 
Map met postfnsse zegels van Papua Nieuw Guinea, waann 1966 vogels, 10/- specimen opdruk, 
1968 schelpen, jaarset 1985 etc 
7498 Paraguay 1950-1967. Prijs: € 480,00 
Postfnsse vrijwel complete collectie (soms iets *) incl blokken, in Schaubek album, cat w circa 
2000 euro 
7507 Polen 1919-2005(1) Prijs: € 240,00 
Hele leuke meest postfnsse collectie van alleen maar de flora en fauna zegels, zodra de verzame
laar een bloempje of een beestje zag, deed hij dit in deze collectie, in zelfgemaakt album 
7481 S a c h s e n 1850-1856. Pri js . € 2 250 ,00 
Prachtige meest gebruikte collectie (met vaak enorme hoeveelheden doubletten met interessante 
stempels") met o a 2 voorfilatelie bneven ('), dan een vierrandige nr 1 gebruikt met certificaat (zr 
fraai), cat w 7000 euro", nr 2 + nr 2 op voorzijde bnef, nr 3/11 in gigantische aantallen, veelal op 
bnefstukjes wo paren, nr 12/13 en de sene 14/19, in insteekboek Enorme cat w 
7560 Taiwan. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfns en gebruikt matenaal van Taiwan en tevens wat FDC's Bevat ook wat an
dere Aziatische landen Leuke partij' 
7581 Tsjecho-Slowakije. Prijs: € 600,00 
Gebruikte collectie Tsjecho-Slowakije in dne dikke stockboeken waann beter ouder matenaal 
Bevat tevens doubletten en deels postfns/ongebruikt matenaal Bevat o a (Michel nr) I II (padvin
derzegels 1918), 209-211o, 212-215*, 212-215o, 265*, 266*, 316-317* (2X), 330-331x, blok 7* 
(2X), blok 13o etc Zeer hoge cat waarde' 
7476 Turkije 1900-1977. Prijs: € 265,00 
"1*10 collectie met ook betere zegels, senes en blokken + back of the book, in zelfgemaakt album 
7556 Venezuela 1859-1960. Prijs: € 525,00 
Ongebruikt/gebruikt stockje met veel goed klassiek o a 1859/60 1/3 meervoudig, 1865 1/2rtete-
beche (2x), 1880 serie *, 1896 sene * en O etc 1911 sene *(5x), beter luchtpost en wapensenes, 
in 3 insteekboeken Cat w 6000+ euro 
7604 Verenigd Europa. Prijs: € 200,00 
Stockboek met een postfnsse collectie blokken en complete velletjes Verenigd Europa CEPT 
Voornamelijk jaren 1984 en 1985 Tevens wat diverse aanwezig 
7496 Verenigde Naties 1967-1991. Prijs: € 170,00 
Postfnsse collectie van de 3 gebieden, verzameld in jaarsets, totaal 64 jaarsets, in band 
7515 Verenigde Naties New York 1951-1995. Prijs: € 380,00 
Prachtig mooie complete tot overcomplete collectie in mooie kwaliteit, ook het Ie blok luxe post
fns, blokken, diverse extra's als velletjes/kleinbogen, in 2 dure Safe albums 
7525 Wereld Prijs: € 175,00 
Dik insteekboek met heel veel Zuid Amenka wo oud matenaal en verder veel vooroorlogs 
Rusland gebruikt wo beter + iets gebieden 
7518 Wereld diversen. Prijs. € 325,00 
Hele leuke partij met o a veel postfns Turkije van oud tot nieuw, blokken en senes Spanje, veel West 
Europese landen, Marshall Islands, Aland, Hong Kong, Singapore, DDR etc in dubbeldik insteekboek 
7511 Wereld oud/klassiek. Prijs: € 230,00 
Oud Kabe album met o a aardig Engelse kolomen en ouder Aziatisch matenaal 
7555 Zuid Afrika. Prijs: € 120,00 
Kleine postfnsse collectie vanaf jaren 50 incl blokken en betere senes, in insteekboek 
7493 Zuid Korea 1965-1999. Prijs: € 200,00 
Postfnsse collectie senes en heel veel blokken in insteekboek + op insteekbladen, veel motief 
7471 Zweden 1967-1987. Prijs: € 200,00 
Postfnsse senes en boekjes met veel doubletten, verder Dienst en Service in aantallen gebruikt + 
iets Inken en Karjala 
7528 Zwitserland gebruikt. Prijs: € 150,00 
Leuke snuffelpartij w o veel toeslag jaren 50 in aantallen, ook iets klassiek, wat postfns Nederland 
+ enkele betere zegels Bund 
7533 Zwitserland klassiek. Prijs: € 250,00 
Interessant lot met 4 rayon zegels, 17 zittende Helvetia's ongetand, getande Helvetia's etc in di
verse kwaliteit, uitzoekwerk 
7584 Zwitserland UPU briefkaarten. Prijs: € 150,00 
Collectie van 103 gebruikte UPU bnefkaarten (type Yvert nr 86) van Zwitserland met verschillen
de afstempelingen in album 
7527 Zwitserland/Liechtenstein t/m modern. Prijs: € 325,00 
Meest postfnsse collectie wo iets doubletten, t/m circa 1999 van de 2 landen, enorme nominale 
waarde' 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Gebooiledatum 
Telefoon 
E-mail 
I nteressegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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



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

1 )NEDERLAND postzegelmapjes 1982/1993 nrs.1 tot en met 116 100% 
compl verz. cat.w. € 528,65; postk prijs € 203,92. Nu: € 95,— 

2) NEDERLAND postwaardestukken: leuke partij/verzameling om uitte 
zoeken, zéér veelzijdig echter zonder grote topstukken € 150,— 

3) NEDERLAND roodf rankeringen overw. op hele bneven € 155, — 
4) NEDERLAND FDC's 1964/1994 (E62/E330; manco nr. 129a) complete 

luxe verz onbeschreven (cat w. € 1.076,65). Nu € 155,— 
5) NEDERLAND aantekenstrookjes: uitzoekpartij, zeer gevaneerd van A 

tot Z (ruim 28 000 strookjesliü) € 155 -
6) NEDERLAND postzegelmapjes 1982 tot en met 2001 nrs.1 tot en met 

255b; 272 stuks; cat.w. € 1.391,40; postk pr. € 504,92 (= f 1 112,70). 
Spotkoopje, nu slechts. € 255,— 

7) NEDERLAND FDC's E331 tot en met E500 + PBZ 1/6 1995 tot en met 
juni 2004: complete, luxe coll. onbeschreven cat w € 1.053,20 plus 
gratis luxe albums. Nu: € 320,— 

8) NEDERLAND engros-postje postfrisse euro-zegels, voor frankenng, 
vanzelfsprekend toeslag NIET geteld (nominaal € 503,50) Nu: €380,— 

9) NEDERLAND P.T.T.-mapjes 1 tot en met 317 compleet cat.w. 
€ 1.789,65. Nu € 3 9 5 -

10) NEDERLAND postwaardestukken penode ca.1875/1980; grote 
coll./partij om uit te zoeken overw. xx € 460— 

11) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 100% compleet € 4 9 5 -
12) NEDERLAND vellen/veldelen 1943/1944 nrs.405/421 engrospost 

ON-uitgezocht op velrandbijzonderheden, plaatfouten etc, div 
kwaliteiten; schatkamertje voor specialist, wederverkoper/handelaar, 
studie etc, etc. (cat.w €3.711,—) Nu €550— 

13) NEDERLAND PTT/TPG jaarcollecties in originele verpakking 1976 t/m 
2005 en de supplementen 1982 t/m 1994 100% complete coli van 30 
jaargangen plus de extra's (cat w €2.142, — , oorspronkelijke aanschaf
waarde ca € 1.400,— Nu in de voordeelaanbieding: € 650— 

14) NEDERLAND en Overzee etc 1852/ca2000: fantastische partij om uit 
te zoeken waarin veel avontuur "rijp en groen" ook buitenland (cat.w. 
ruim € 18.000, — incl. talloze complete postfrisse series) Zéér geschikt 
voor handel, wederverkoop etc. Prachtkoop, beslist uitstekende winst
mogelijkheden' Nu: € 700— 

15) NEDERLAND FDC'S (1" dag enveloppen) topverzameling uitsluitend 
EXCLUSIEVE en zeldzame enveloppen, ook voor- en meelopers/A-nrs. 
en vele andere specialiteiten Zeer geschikt om een standaard verz. -
hoe leuk die ook is - een bijzonder cachet te geven Belangrijke pracht
koop incl talloze zeldzaamheden (ca. 400 BIJZONDERE en zeldzame 
enveloppen). Koopjei € 725— 

16) NEDERLAND vellen/veldelen etc. alleen penode 1940/ca.1947 (xx)-
enorm grote doublettenpost in doos "rijp en groen" incl. veel Zeehelden 
etc , onuitgezocht op plaatfouten, velrandbijzonderheden etc, etc. Zeer 
geschikt voor specialist/avonturier en handelaar. ENORM hoge cat.w' 
Nu € 7 5 0 -

17) NEDERLAND frankeergeldige postzegels 1977/2001 (xx) tendele in vel
len/veldelen nominaal (plakwaarde) ruim f 3 000,— (€ 1.361,—) vanzelf
sprekend toeslagen NIET geteld. Nu € 750— 

18) NEDERLAND 1852/ca 1980: partij/coll om uit te zoeken; veelzijdig en 
gevarieerd, vele complete postfrisse/resp. ongebr. series, insteek-
boeken, albums, zakjes, dozen, restanten etc, etc, etc, ook Overzee en 
buitenl. cat w. ruim boven de € 20.000, — ; super-gezellige ramsch-partij 
"rijp en groen" waann ook veel ouder matenaal zoals nrs 134/135 
(Toorop), 136/138 (Tentoonstellingszegels 1924) 402b/403b (Legioen-
blokken) etc, etc , etc. Spotkoopje ' € 850— 

19) NEDERLAND 1852/1960 verz. in luxe Davo-album overw x/xx incl. vele 
betere zegels en senes o.a. 104/105, nogal slordig verzameld, div kwali
teiten o.a. goede nrs. met mankementen, leuke verz maar geschikt voor 
diegene die "met met de bruid hoeft te dansen" (cat.w. ruim € 10 000,—; 
ook minder mooi matenaal gewoon meegeteld). Nu: € 870— 

20) NEDERLAND 1852/2005 avonturencoll./partij "rijp en groen" (diverse 
kwaliteiten) zowel gestempeld, ongestempeld en veel postfris om uit te 
zoeken incl. vele goede en betere zegels en series o.a. nrs.104/105, 
130/131, 346/349, 356/373, 402b/403b etc , etc ook o a PTT-mapjes 
en complete postfnsse jaargangen 80er- en 90er jaren. Ook Overzee en 
buitenland. Schatkamertje voor handelaar, rondzending/wederverkoper, 
specialist, verzamelaar cat w ruim € 35 000,— ENORM veel uitzoek-
plezier. In de opruiming nu: € 1.500— 

21) NEDERLAND (xx) 50er- en 60er jaren in compl. vellen/veldelen incl. vele 
plaatfouten (ook als gewone zegels berekend) etc in complete vellen c a 
713/14, 757/58, 800/01, 827/28 etc, etc cat.w €6 .610 , - € 1.550-

22) NEDERLAND compl. vellen periode 1977/1985 (xx) frankeergeldig: col
lectie postk.pr. € 3 022,15 (= f 6.660,-) nominaal € 2.545,70, cat.w. 
€7 .570 , - Nu € 1.550-

23) NEDERLAND postzegels 1940/1976 (xx) 100% compleet luxe postfris 
zonder plakker in luxe Davo-album (cat.w. € 4.712,35; 766 postzegels en 
de 2 Legioenblokken). Nu; € 1.950-

24) NEDERLAND P.T.T.-mapjes periode 1982/2005 engrospost vele collec
ties o.a. zeer geschikt voor handel en/of zéér voordelige frankeringen 
etc, etc (zie blz.445 e.v NVPH-spec.cat.2007, cat.w. ruim € 2 0 000 , - . 
Nu voor 'n fractie van de aansohafwaarde: € 2.800— 

25) NEDERLAND plaatfouten, foutdr. etc , etc; vnjwel alleen rariteiten en 
curiosa periode ca.1900/1980; grote omvangrijke collectie (zie NVPH 
spec.cat.2007 blz.343 e.v) € 3.500-

26) NEDERLAND 1852/ca.1990 O belangrijke verz./partij gestempeld in 
doorgaans goede kwaliteit w.i. vele topstukken, onuitgezooht op 
tanding, stempels, plaatfouten etc , etc. Topobject! € 3.700— 

27) NEDERLAND postfns de bijzondere verzamelingen penode ca.1964 tot 
2005: grote belangrijke verzamelingen o a. heel mooi en gevaneerd de 

z.g. Hangmapjes incl zeldzaamheden, rolzegels, boekjes, bijz. jaarsets, 
PTT-mapjes, Prestige-boekjes etc, etc. (ondanks de talloze thans hoog-
genoteerde en zeldzame stukken uitsluitend geteld op de PTT/TPG-uit-
giftepnjs totaal € 7.133,25). Dit topobject thans in de voordeelaanbie
ding, met te geloven') € 3.800— 

28) NEDERLAND 1964/ca.1995 xx postzegelboekjes: uitgebreide en 
belangnjke zéér gespecialiseerde collectie incl. talloze topstukken, bij
zonderheden/curiositeiten, telblokjes etc, etc Topobject in 18 insteek-
boeken! € 4.500— 

29) NEDERLAND tot 1939 XX voorraad postfns zonder plakker incl. doublet
ten, de grote topstukken met foto-cert (cat w. €40488,- ) . €18.000— 

30) NEDERLAND 1852/2005 grote voorraad verzamelingen, zéér geschikt 
voor handelaar/veilinghouder, geldbelegger etc. € 20.000— 

31) NEDERLAND 1852/1923 O nrs.1/135 gigantische engrospost € 32.000-
32) AFRIKAANSE LANDEN ca 1890/1980 coli /partij ten dele in insteek-

boeken incl. veel schaars en ongebruikelijk materiaal € 300— 
33) ARUBA 1986/2000 (xx) 100% compleet pfr in luxe Davo-album (cat.w. 

€ 557,50; 261 zegels en 2 bl.) € 145 -
34) AZIATISCHE LANDEN: waanzinnige partij/collectie in ca 30 insteekboe-

ken incl. klassiek en veel bruikbaar materiaal (vele duizenden en duizen
den) € 795 -

35) BELGIË: fantastische collectie/partij om uit te zoeken incl. fraai klassiek 
en talloze complete senes, Incl. topmatenaal, belangrijke pracht
koop' € 350— 

36) BELGIË (bezetting Dts) 1914/1920 100% compl. verz incl vele 
extra's € 450— 

37) BELGIË 1849/ca.1980: partij "rijp en groen" incl o a vele goede blokken 
en series; topobject, geschikt voor vele doeleinden € 700— 

38) BELG.KOL.enGEB.etc: fantastische coll./partij om uit te zoeken € 150— 
39) CAMEROENvanaf 1915 belangrijke verz. incl. zeldzaam €1.200— 
40) D.D.R. 1949/1990 leuke partij incl. talloze compl postfr. senes €195— 
41) D.D.R. 1949/1990 gigantische partij verz , coll. en speciaal-verz. incl. 

een zéér grote doubletten-stock (o.a. een gespecialiseerde topcoll 
Dienstmarken A en B (ZKD) etc, etc ) € 20.000— 

42) DENEMARKEN 1945/1990 O verz. (663 postz en 7 bl.) € 175 -
43) DUITSLAND penode 1945/2004 (o a Bund, Berlijn etc , etc ) zowel ge

stempeld als p.fr. etc gigantische partij/coll om uit te zoeken incl talloze 
complete postfnsse senes, blokken/velletjes etc , etc. ENORM hoge 
cat w ' Nu; € 2 2 0 -

44) DUITSLAND etc. (in de ruimste zin des woords mol mooi klassiek) vanaf 
ca.1850 coli /partij om uit te zoeken "rijp en groen" ook staten, gebie
den; onuitgezocht op plaatfouten, tandingen, stempels etc. ook talloze 
complete postfrisse series, ook hooggenoteerd en zeldzaam matenaal 
(cat.w. ruim €10.000,-) Nu. €480— 

45) DUITSLAND - in de ruimste zin des woord - ca 1860/1990; coll./partij 
om uit te zoeken,"rijp en groen", waarin veel bruikbaar en interessant 
matenaal c a oude staten, Reich 1872/1945, vele gebieden, Saar, 
Danzig etc , etc , etc., talloze complete postfnsse series, ook hoog 
genoteerd en zeldzaam materiaal (cat.w. ruim € 15 500, —) Nu € 755— 

46) DUITSLAND vanaf ca.1850 overw. gestempeld' grote, belangrijke par-
tij/verz. om uit te zoeken incl. veel TOPmateriaal. Spotkoopje' € 1.850— 

47) DUITSE GEBIEDEN (in de ruimste zin des woords) incl. veel onge
bruikelijk en zeldzaam materiaal 2^ wereldoorlog; ook mooi klassiek. 
Spotkoopje! € 650— 

48) DUITSE Bezettings-gebieden 2° wereldoorlog: belangrijke coll./partij 
"rijp en groen" incl. veel topmatenaal € 3.500— 

49) DUITSLAND en gebieden: coli /partij waarin talloze topstukken, zien is 
gelovenl € 25.000— 

50) EGYPTE/Soudan: grote partij/coll € 4 5 0 -
51) ETIOPIË vanaf 1894. super-gezellige uitzoekpartlj/coll "rijp en groen" 

(ca.600 zegels) € 2 5 0 -
52) FINLAND 1944/1986 (O) verz (642 zegels en 1 blok) € 195 -
53) FRANSE KOL.&GEB.i gigantische coll./partij in dozen, zakjes, insteek-

boeken etc, etc incl. klassiek en zeer veel ongebruikelijk topmatenaal in 
2 grote bananen-dozen ook incl. Frankrijk etc. Belangrijk topobject; 
per onderdeel netto geprijsd ca €18.000,— Nu in de voordeelaanbie
ding € 2.50O— 

54) GEHELE WERELD (thema UPU 100 jr 1974) postfris-verz in luxe 
album; incl. vele schaarse blokken en goede senes € 185— 

55) GEHELE WERELD FDC'S etc penode ca.1950/2005- gigantische coli / 
partij vele landen veelal onbeschreven, incl talloze topstukken, zeld
zame en ongebruikelijke enveloppen, ook coli max krt , kinderbedank-
krtn etc Naar schatting is aan abonnementsgeld ruim €30.000,—uit
gegeven, vele duizenden en duizenden stuks, nu deze zeer grote droom
verzameling in de voordeelaanbieding- € 2.500— 

56) GEHELE WERELD: coli/partij in ca 150 albums/insteekboeken incl 
veel klassiek en talloze complete postfnsse series Unieke, belangrijke 
prachtkoop' € 4.500— 

57) HONGARIJE 1945/1995 (xx) vnjwel compl pfrverz. mcl blokken in 5 
dikke luxe insteekboeken (Michel cat.w ca. € 7.000,—). Prachtkoop ! 
koop! € 1 . 2 5 0 -

58) ISRAËL 1948/ca 2000: grote, belangrijke coll./partij in 2 uitpuilende 
koffers incl vroeg topmatenaal "postfris met full-tap" € 2.500— 

59) JOEGOSLAVIË (vooroorlogs) verz. van vrijwel uitsluitend ranteiten/fout-
drukken/bijzonderheden in insteekboek incl vele zeldzaamheden 
(ca 500 zegels) Unieke prachtkoop'Nu. €1.200— 

60) JOEGOSLAVIË 1945/ca.1993 (xx): luxe vrijwel complete postzegel-
prachtcollectie incl. blokken en de belangrijke topstukken en vele ex
tra's, mooi beleggingsobject (2318 versch. postzegels en 39 velletjes/ 
blokken. Nu nog relatief voordelig: € 2.500— 



61) LIBERIA, Libanon, Libye vanaf ca 1870 tot heden uitpuilende koffer vol 
met mooi filatelistisch materiaal "rijp en groen" klassiek, talloze com
plete postfrisse series, ook brieven, krtn , curiosa etc , etc Belangrijke, 
veelzijdige avonturen-prachtkoop mol topmateriaal Koopje' € 1.000— 

62) LIBERIA: groot nalatenschap € 4.000-
63) NED.ANTILLEN ca 1972/1994 (xx) verz cat w € 687, - , 520 versch 

postzegels € 125— 
64) NED.ANTILLEN/Curagao ca 1890/2000 verz overw pfrin2alb (catw 

€ 2 213,05,1200 zegels en 55 bl) € 4 5 5 -
65) OOST-EUROPA: grote coli /partij in 4 uitpuilende koffers incl mooi 

klassiek, talloze complete postfrisse senes blokken, veel topmateriaal, 
per onderdeel oorspronkelijk uitgepnjsd van ruim € 17 000, — Nu in de 
voordeelaanbieding € 2.500— 

66) POLEN 1960/1995 (xx) vrijwel compl postfns-verz in 3 dikke luxe 
insteekboeken (cat w € 2 177,—) € 450— 

67) POLEN tot 1963 x/xx mooie verz "rijp en groen" incl vele goede 
blokken (cat w ruim € 7 000,-) Nu € 700— 

68) RUSLAND en geb postwaardestukken etc penode ca 1880/1980 
verz , zeer gevaneerd (ruim 600 stuks) € 415— 

69) RUSLAND klassiek grote partij/collectie ten dele gespecialiseerd, 
hoogst interessant en veelzijdig! € 1.000— 

70) RUSLAND en gebieden ca 1890/2000 grote collectie overw in albums 
en insteekboeken incl topmatenaal, belangnjke prachtkoop (14 albums, 
ca 7 000 zegels en vele honderden blokken) Spotkoopje' €1.100— 

71) RUSS.GEBIEDEN en Staten etc grote partij/coll om uit te zoeken zowel 
klassiek als modern incl veel historisch interessant en waardevol mate
riaal, ook postgeschiedenis, bneven, kaarten, postw st etc € 355— 

72) SAOUDI-ARABIE: partij/coll in grote doos € 1 . 5 5 0 -
73) SERVIË 1866/1919 enorm uitgebreide gespecialiseerde 

verzameling/partij incl talloze foutdrukken/rariteiten € 7.500— 
74) SKANDINAVIE ca 1850/heden grote partij om uit te zoeken, 

zeer gevarieerd Prachtkoop' € 300— 
75) SURINAME & Rep Suriname grote partij € 3 5 0 -
76) SURINAME 1873/1960 grote handelarenvoorraad "op stock" w i talloze 

goede en zeldzame stukken in aantallen TOPOBJECT' € 3.800— 
77) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca 1990 coli /partij om uitte zoeken, ook 

curiositeiten en bijzonderheden, talloze complete series - ook postfns, 
incl veel zeldzaam & hooggenoteerd materiaal, alsmede vele topnrs 
Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop voor 'n vriendenprijsje' 
Nu € 4 8 0 -

78) VER.NATIES 1951 tot heden NY/Wenen/Geneve, alsmede histonsch 
VN-materiaal Gigantische verz/partij in 2 uitpuilende koffers incl o a 
blok 1 en talloze complete postfrisse series Heel bijzonder in deze 
ENORME omvang en slechts voor een fractie van de oorspronkelijke 
aanschaf-waarde' Mede vanwege de talloze bijzonderheden en speciali
teiten zowel smikkelen en smullen voor de specialist als voor handelaar, 
rondzender en wederverkoper €1.500— 

79) VER.STATEN VAN AMERIKA: partij om uit te zoeken "rijp en groen" incl 
klassiek en betere waarden etc , ook veel z g massagoed (vele duizen
den zegels alsmede Cinderella's, vignetten, specialiteiten etc ) € 220— 

80) ZUID AFRIKA en gebieden etc grote partij € 800— 
81) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: grote prachtpartij € 225 -
82) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: coli /partij om uit te zoeken mol mooi 

klassiek in 3 uitpuilende koffers, heel, heel, heel veel materiaal, ook vele 
topstukken Belangrijke prachtkoop, hoogst- en hoogst interessant en 
veelzijdig' € 2.500— 

83) ZUID-EN MIDDEN AMERIKA penode ca 1850/1980 belangrijke, fantas
tische coli /partij in ca 50 msteekboeken/albums incl geweldig mooi klas
siek, veel zeldzaam en opwindend filatelistisch matenaal' €10.000,— 

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESS/\NT 

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

84) AANDELEN (oude): verz incl doubletten w i vele zeldzame en decora
tieve stukken Prachtkoop' (ruim 550 stuks) € 700— 

85) AANTEKENSTROOKJES Nederland partij om uit te zoeken 
(ruim 15 000 stuks) € 1 1 5 -

86) ANSICHTKAARTEN etc periode ca 1910/2000 waanzinnig leuke, 
veelzijdige coli /partij zowel Ned als buitenland, oud en nieuw zowel 
met als zonder postzegel, vele motieven topografie Nederland, fanta
sie, filmsterren, sporten, flora en fauna, ontwerpers, reclame etc , etc 
Hoogst- en hoogst interessante koop' (ca 10 000 kaarten incl cunosa 
zoals boekenlegger, vloeiblad etc , etc) € 350— 

87) ANSICHTKAARTEN etc Nederland periode van ca 1900 coli /partij 
om uit te zoeken "rijp en groen" incl topografie, vele zw/w kleine en 
kleinere dorpen, ook fantasie en buitenland Zeer interessant en leer
zaam, vele oude goed verkoopbare kaarten waarin o a mooie coli trei
nen/stations Nederland, molens/watermolens etc , etc (ruim 10 000 
kaarten) Prachtkoop' € 1.000— 

88) BANKBILJETTEN/papiergeld Nederland seneuze verz incl doublet
ten "diverse kwaliteiten" mooi en gevaneerd vooroorlogsmatenaal de 
coupures van 1 tot en met 1000 gulden, incl o a oude biljetten van 20, 
50 en 500 gulden Belangrijke koop, ook zeer geschikt voor handel/ 
wederverkoop etc , etc Koopje' €1.350— 

89) BANKBILJETTEN/papiergeld Gehele Wereld periode ca 1920/1990 
fantastische coli /partij om uit te zoeken incl Nederland en talloze 
schaarse en zeldzame biljetten "njp en groen" Belangrijke, omvangrij
ke prachtkoop' €1.400— 

90) ESPERANTO (thema) mooie verzameling incl topmatenaal € 3 2 0 -
91) HONDEN (thema) Schotse Collie (Lassi) prachtverz o a op post

zegels, prbrkrtn etc , etc incl veel zeldzaam en ongebruikelijk materi
aal (op aanvraag ook andere hondenrassen verkrijgbaar) € 125— 

92) K.L.M. (Kon Luchtvrt Mij) grote veelzijdige verz met o a vluchten, 
kaarten, sluitzegels, curiosa, memerablia etc incl veel vooroori 
materiaal incl zeldzaamheden Historische topcoll' €950— 

93) LUCIFERSETIKETTEN incl oud koffer vol € 3 9 5 -
94) MILITARIA: coli o a 1"-en 2^ wereldoorlog incl fantasie, mobilisatie, 

humor, censuur, oude ansichtkrtn /foto's, curiosa, postgeschiedenis 
Veelzijdige, interessante prachtcollectie' € 480— 

95) MUNTEN/penningen, carnets, fil col i , eurosets, muntsets ook veel 
W Europa incl zilver, ook in de Franklin-Mint sfeer etc , etc , etc 
Oorspronkelijke uitgifte-pnis ruim € 7 000.— Nu €550— 

96) MUNTEN NEDERLAND periode vanaf ca 1830 grote belangrijke partij 
"njp en groen" om uit te zoeken waarin naast veel klein en eenvoudig 
materiaal ook mooie oude en klassieke munten o a veel zilver, belang
rijke hoogst interessante prachtkoop' (vele duizenden stuks, ook bui
tenland) € 2.000-

97) MUNTEN zilver Gehele Wereld periode vanaf ca 1850 fantastisch 
mooie & belangrijke verz w i vele z g "one ounce silver-coins" Ook 
mooi Nederland, Dtsl, Canada, USA etc , etc incl vele mooie romanti
sche klassieke topstukken' Zeer geschikt voor handelaar, belegger, we
derverkoper etc , etc ENORM hoge cat w ' € 2.800— 

98) MUNTEN GEHELE WERELD (oude en oudere) vanaf ca periode 1800 
Wie durft dit aan 'n grote ongesorteerde "rijp en groen" handelaren-
coll /voorraad in ca 50 draagtassen en ten dele in vele albums mol vele 
zilveren munten, collecties, restanten, exotische landen etc , etc Ons 
ontbreekt de tijd om e e a uit te zoeken, 'n hele auto vol materiaal die in 
overleg gehaald/gebracht kan worden Hoogst interessante, belangrij
ke, veelzijdige collectie incl topmatenaal (o a goud) etc , etc Nu 't ge
heel in een keer in de voordeelaanbieding € 4.500,— 

99) MUNTEN NEDERLAND incl goud en zilver €20.000, -
100) OLYMPIADE 1992: verz in luxe album, ENORM hoge uitg prijs, 

nu € 300,— 
101) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc belangrijke, veelzijdige pracht

collectie incl topmatenaal, overw oude prentbnefkaarten en curiosa 
Prachtkoop' € 2.500,— 

102) PADVINDERIJ (thema) verz om uit te zoeken incl poststukken, 
prbnefkaarten incl zeer oud materiaal, ook div exclusief resp zeld
zaam, zeer mooie veelzijdige prachtkoop' € 257,50 

103) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, 
sommige ook incompl, bijna uitsluitend interessante motieven Periode 
ca 1900/1960 (ruim 100 albums waann vele zeldzaamheden') €850,— 

104) POOL (Nrd enZd ) verzameling € 120, -
105) RODE KRUIS (thema) Wereld etc verzameling postz , prbrkrtn , 

blokken, curiosa etc , etc incl prachtig oud materiaal, alsmede vele 
topstukken € 250,— 

106) RIJWIELBELASTINGPLAATJES leuk partijtje om uit te zoeken 20-en 
30er jaren met en zonder ponsgat Schitterende Art-Deco ontwerpen, 
geslagen bij Rijksmunt, vanzelfsprekend alles ongineel en uit die tijd 
(51 stuks, prachtkoop, hoge cat waarde)' € 120,— 

107) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 20er-en 30er jaren fantastische coli 
met doubletten, varianten, met en zonder ponsgat (= voor werkelozen) 
etc , zeer gevarieerd, schitterende art-deco ontwerpen geslagen bij 
Rijksmunt, ENORM hoge cat waarde' (130 stuks) € 250,— 

108) SCHAKEN (ansichtkrtn , postz etc , etc ) Gehele Wereld leuke 
partij/coll om uit te zoeken incl veel ongebruikelijk en zeldzaam 
materiaal € 280,— 

109) SIGARENBANDJES leuke, veelzijdige coli/partij om uit te zoeken, 
zeer gevarieerd incl mooi klassiek matenaal €100,— 

110) SIGARENBANDJES etc grote, belangrijke partij "rijp en groen" om uit 
te zoeken incl topmatenaal €550,— 

111) SPELDJES oven« 50er- en 60er jaren zeer grote coli, erg leuk om uit 
te zoeken en in deze grote hoeveelheid zeldzaam, pure nostalgie incl 
talloze interessante motieven € 200,— 

112) STADSPOSTEN Nederland etc mooie, grote, veelzijdige, hoogst inte
ressante verz van "alles dat met in een gewone catalogus staat" zoals 
ook fiscaalzegels, vignetten etc , etc , etc € 450,— 

113) TELEFOONKAARTEN hele wereld incl Nederland, vele betere zowel 
belfris als gebr Partij om uit te zoeken, ongeplukt, incl doubletten en 
vele schaarse en ongebruikelijke series en exemplaren, talloze leuke 
motieven leerzaam en interessant, zowel voor gevorderde verzamelaar 
als om een start te maken van dit relatief nieuwe verzamelgebied, ook 
albums, collecties etc , etc (ruim 4 000 stuks) Spotkoopje' €275,— 

114) VORSTENHUIZEN (België en Luxemburg) unieke collectie op oude an
sichtkaarten, foto's etc , etc (o a veel matenaal van Koningin Astnd 
overi 1935) ruim 2 000 stuks Nu € 1 . 2 5 0 , -

115) VRIJMETSELARIJ (thema) prachtige verzameling € 175, -

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

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

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willeintieinan@yahoo.cotn 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willeintieinan@yahoo.cotn


AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat nr 

110113 
134135 
136138 
139140 
141143 
166168 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252 255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 

; 279282 

pn/s 

12,60 
61,50 

165,00 
14,50 
19,20 
13,00 
23,75 
44,80 
22,25 

115,00 
33,00 
34,00 
51,00 
49,00 
49,00 

375,00 
59,00 
84,50 

157,50 
82,50 
39,50 
19,50 
97,50 
72,00 
41,00 
52,50 
19,50 
76,00 
76,00 
44,00 
85,00 

POSTFRIS 
CBt nr 

283286 
287288 
289292 
293295 
296299 
300304 
305309 
310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
392395 
397401 

pnis 

52,00 
9,50 

39,5C 
7,5C 

29,75 
27,25 
24,75 

9,50 
27,90 
24,75 

8,50 
14,75 
27,75 
18,10 

310,00 
21,50 
97,00 
57,50 
9,50 
6,50 
6,75 
2,10 
1,05 

POSTFRIS 
catnr 

402403 
402b/3b 
405421 
423427 
428442 
444448 
449 453 
460 468 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 

pn/s 

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 

195,00 
650,00 

4,80 
5,20 

10,40 
0,80 

\ MMNDAANBIEDING:\ 
1 POST FRIS l\ 

nr. z/a 
van 80.- voi 

1 

lEDERLAND 1 

^%^% #«^« 
,r:JH.UU 

1 

POSTFRIS 
catnr 

550555 
556550 
561562 
563 567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
641645 
646 
647 648 
649653 
654 
655559 
650 
661 665 
666 670 
671 675 
676 680 
681682 
683687 
688 692 

pnjs 

28,80 
45,50 

4,8C 
15,00 
19,25 
12,00 
13,00 

1,20 
10,50 
4,50 

55,00 
6,80 

13,2( 
8,4( 

10,40 
6,00 

14,0( 
16,51 

1,05 
2,11 
7,35 
0,4( 

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

19,25 
5,6( 

57,50 
5,60 
7,35 

POSTFRIS 
catnr 

693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
752756 
757758 
759763 
764765 
766770 
771773 
774776 
777778 
779783 
786790 

pnt \ 

2,40 
3,51 

10,25 
7,35 
9,61 
0,45 
2,75 
5,2a 
0,60 
7,7 

11,0 
0,7 
4,3 
1,75 
8,4( 
3,15 
1,95 
7,35 
4,55 
0,21 
2,81 
0,65 
3,15 
1,20 
7,90 
0,8d 
2,60 
3,25 

etc in gratis 
prijsliist 1 

'Op aanvraag GRATIS prijslijst met vale eanbiBdingen vanposttnsse en gesteuipBldB lagals, boekjes, f de, etc van 
Nederland en Overzee 

I O f COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNEVnn! www.postzegelhoes nl 

Tel: 077  35 12 698 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Pos tbank 
R a b o b a n k : 

346 82 65 
10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 084  75 96 330 

Website w w w postzegelhoes nl 
Email. info@postzegelhoes nl 

KILOWAAR MET 2002/2003/2005 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 g r 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 11,00 
Oostenrijk grote sortering 15,00 
W Europa grote sortenng en hoqe waarden 10,50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12,50 
Duitsland . met toeslag en hoge waarden 9,00 
NoonA/egen grote variatie en hogere waarden 10,50 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 6,50 
Finland ■ grote sortenng 10,00 
Wereld vele landen (iets Europa) 10,50 
M I S S I E W A A R 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 8,25 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

Pri)swijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50,00 + € 4 50 porto Orders boven € 50,00 portovnj 

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

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

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 5 5  6 2 4 5 GH EYSDEN  Tel . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRMG 

2 5 0 g r 
27,00 
35,00 
23,50 
30,00 
20,00 
25,00 
15,00 
23,50 
25,00 

8,50 
11,00 
19,50 

7,00 
7,50 

I k g 
90,00 

130,00 
88,00 

112,00 
77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
90,00 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

Ä i ^ 
(ÉÊS^^ 
^^^^f 

' ^ n 
i ^ Z ^ ^ 
'>»^ii!#* 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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. 

MPO MUNTEN EN POSTZEGELORGANISATIE 

112 

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

en deskundig laten taxeren en desgewenst inschrijven voor onze veilingen. 

MPObeurzen voorjaar 2007: 
Den Haag / Wassenaar 
Haarlem 
Nieuwegein 
Rotterdam 
EttenLeur 
Eindhoven 
Amsterdam 
Haarlem 
Den Haag / Wassenaar 
Rotterdam 
EttenLeur 
Eindhoven 
Amsterdam 
Nieuwegein 

7 januari Van der Valk Bijhorst 
14 januari Van der Valk HaarlemZuid 
21 januari HetVeerhuis 
18 februari Golden Tulip Airport Hotel 
11 maart De Nobelaer 
18 maart Hotel van der Valk 
25 maart ROC Amsterdam 
1 april Van der Valk HaarlemZuid 
9 april (2e Paasdag) Van der Valk Bijhorst 
15 april Golden Tulip Airport Hotel 
22 april De Nobelaer 
6 mei Hotel van der Valk 
13 mei ROC Amsterdam 
28 mei Het Veerhuis 
(2e Pinksterdag) 

Zijdeweg 54 
Toekan weg 2 
Nijemonde 4 
Vliegveldweg 5961 
A. van Berchemlaan 2 
Aaisterweg 322 
Jan Tooropstraat 99 
Toekanweg 2 
Zijdeweg 54 
Vliegveldweg 59  61 
A. van Berchemlaan 2 
AalstenA/eg 322 
Jan Tooropstraat 99 
Nijemonde 4 

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

via teinr. 0306063944 of kijk op www.mpo.nl. Alvast veel verzamelplezier! 

http://www.postzegelhoes
http://www.mpo.nl


1919 ^ i e t d i i k 2006 

1 5 
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 fotobijiage, 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 informatie of het maken van een afspraak: 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 

Wij wensen u prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 2007 toe. 

Medewerkers Rietdijk. 

Rietdijk Veilingen 
Adres 

Telefoon 

Fax 
internet 
E-maii 
Giro 

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

87 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietdijk'Veilingen.nl


Postzegelveiling H. Zondervan 
Mr. P. J. Troelstraweg 89 
8916 CN LEEUWARDEN 

Tel.:058-2122096 
Fax:058-2129180 

e-mail: pzvfries@xs4all.nl 
Bankrek. Friesland bank 29 80 57 948 

Leeuviarden, november 2006, 

Geachte klanten. 

Voor u ziet u onze november/december/januan lijst met een geheel nieuw aanbod, veel variëteit 
zoals u zult lezen en met de vertrouwde kwaliteit zoals u gewend bent van postzegelhandel H 
Zondervan 
Alle aanbiedingen zijn vanaf nu schriftelijk, telefonisch, via de fax of per e-mail te bestellen en wor
den onmiddellijk toegezonden 

Onze verkooplijst is ook te bezichtigen op internet www pzv-friesland nl 

Het bekijken van alle kavels is mogelijk op werkdagen van 09 00 uur tot 17 00 uur, liefst na telefo
nisch afspraak 058 2122096 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u alles waar u geïnteresseerd in bent rustig 
bestuderen Inruil of aankoop van uw doubletten of overtollige collecties behoort tevens tot de 
mogelijkheden 
Komt u gerust langs, u bent van harte welkom' 

Al onze aanbiedingen en vele diverse extra mooie loten zijn ook te koop op de Eindejaarsbeurs 
2006 in de Veluwehal te Barneveld Deze beurs wordt gehouden op donderdag 28 en vrijdag 29 
december as van 10 CC - 1 7 00 uur 

Heeft u speciale wensen of vragen' Aarzel dan met ons deskundig team in te schakelen 

WIJ wachten op uw bestellingi 

Met vriendelijke groet 

Postzegelhandel H Zondervan 

VERKOOPLIJST 
AANBIEDINGEN: 

Kaveinr. Omschnjving 
1 DDR vnl XXX coli 1968/1990 (her en der ook gebr) in 2 dikke 

st boeken 
2 Diversen gebr in dik st boek w o Gnekenland, Oostenrijk, Oost Europa etc 
3 Oostenrijk vnl xxx coli met veel modern matenaal tot ver in de '90er jaren 
4 Motief Schepen xxx coli met uitsluitend cpl sets/blokken wereldwijd 

uit abonnement verzameld Veel materiaal 

Afk. Pnis 

stb 
stb 
stb 

150,-
25,-

165,-

st b 200,-

Kavelnr. Omschrijving Afk. Prijs 
5 Zuid-Amenka xxx partij van velerlei landen w o duplicaten in dik st boek 

Zeer hoge cat waarde st b 325,-
6 Maleisië xxx coli modern, tevens Hong Kong, Singapore etc stb 115,-
7 Motief Sport xxx coli wo veel voetbal, vnl Overzee in dik st boek stb 160,-
8 Engelse Kolomen vnl gebr coli oud materiaal w o Australische gebieden, 

Cyprus etc Tevens diversen Europa in dik st boek st b 275,-
9 Zuid-Amenka en iets Azie vnl gebr (iets xxx) in zeer dik st boek w o inter 

materiaal st b 150,-
10 Diversen vnl gebr w o Zuid-Amenka en Gnekenland in zeer dik st boek st b 90,-
11 Tsjecho-Slowakije en Polen vnl gebruikt, ook xxx/xx coli in luxe st boek st.b 50,-
12 Diversen, gebr WO China, Japan, België, Zuid-Amerika etc in dikst boek stb 100,-
13 Engelse en Franse Kolomen vnl gebr ouder matenaal w o India en Straits 

Settlements met betere exemplaren st b 90,-
14 Turkije xxx moderne coli vnl na 1969 Cat w € 350,- map 80,-
15 Motief Vuurtorens XXX coli (1 set gebr) Weinig aangeboden map 40,-
16 Italië moderne xxx coli van vnl '80er- '90er jaren wc vele gebouwen 

en schilderenseries Nominaal Lires 123 356,- map 90,-
17 België xxx coli met vele moderne senes/bickken Nom BFrs 3960,- map 110,-
18 Monaco xxx moderne coli penode 1980/2CCC Zeer hoog nominaali 

Pracht koopi stb 415,-
19 Engelse Kolomen gebr (ook iets xxx) w o Maleisië en Montserrat, tevens 

iets diversen in zeer dik st boek st b 130,-
20 Portugal,Azoren/Madera xxx coli met veel modern, o a CEPT sets stb 135,-
21 Zwitserland xxx/xx/gebr coli met zeer veel xxx tot 1990 Nominaal deels 

reeds Zw frs 450,-ruim Leuke koopi stb 300,-
22 China mooie xxx coli met oudere en moderne senes Tevens o a blok 12, 

22 en 24 Leuke koopi map 250,-
23 USA grote xxx coli tot 2003 met gigantisch veel moderne blokken, 

velletjes, coils etc Nominaal ruim $ 1000 - Pracht koop' 
24 Israel postfnsse jaarboeken 1978/1992 cpl (14 ex) 
25 Thailand xxx coli moderner matenaal vanaf 1974 wo blok 4 5 en 17 

Zeer veel motief 
26 Syrie xxx modernere coli w i vele bloemensenes etc 
27 Tokelau kleine xxx coli w i vele motiefsenes 
28 Bulgarije moderne xxx coli w i vele ongetande tentoonst blokken eind 

'80er jaren in luxe st boek Gat w DM1260 -
29 Motief Vogels grote xxx coli met vnl modern sets/blokken Overzee en 

Europa Zeer veel senes 
30 Malta xxx coli vnl 1960/1993 met veel matenaal w o blokken, LP, Port 
31 Malta xxx coli vnl 1960/1993 met veel modern Catw €965,-
32 BRD xxx coli tussen 2001/2003 Nominaal € 137,-
33 Motief Vogels mooie xxx coli modern w i veel Overzee en definitieven 
34 Engeland xxx moderne coli w i vele 'Commemmoratives' Hoog nominaal 
35 Bhutan xxx coli w i veel motief, 3-dimensionale sets en ongetande senes 

Hoge cat waarde map 140,-
36 Polen xxx coli met enkele oudere senes en vnl moderne sets en 

blokken Catw €635,- stb 130,-
37 Anguilla en Antigua xxx coli w i veel modern motief van Anguilla 

Tevens iets Barbuda Hoge cat waarde st b 235,-
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map 
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stb 
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75 
35 

125 
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125 
195 
125 
275 
200 

i14 

Oplage : 25000 - 30000 - 45000 
Briofmarko - vt§nette - Nederlandse Postzegel 

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

„Rarität für die Deutschiand-Sammlung" 

T P G P o s t betreurt deze gang 
van zaken ten zeerste en heeft 

besloten de verkoop van tiet 
Rembrandt prestige- boekje 

met onmiddel l i jke 
ingang te staken. 
Reeds gekoctite boekjes 

kunnnen ingeru i ld worden bij 
bekende verkooppunten Saskia:"Bin Ich von 

Deutschen Blut ?" 

UNIEK! 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 d u s gewoon in elke serieuze 

Nederland -verzameling thuishoort ? 

Rembrandt Prestigeboekje met i x deze 
"Nederlandse - Duitse" zegel erin : € 69.00 
Losse zegel postfris : € 65,501 

Postzegel en Muntenhandel 

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

2103 GW 
Heemstede 

HG@Stampdealer.nl 

Tel. 023 5477444 

Fax 023 529160S 
Bank 68312619 

Giro 4208936 

www.Dostzeaelhandel.com 

1 Verzamelen 
2 Kon.Huis I 
3 Spijker 
4 Kon.Huis II 
5 Postzegeltaal 
6 Natuurmonumenten 
7 Zilv. Jubileum 
8 Mooi Nederland I 
9 Dick Bruna (Nijntje) 
10 Going For Gold 
11 Rembrandt 
12 Mooi Nederland II 
13 Karel Appel 
14 Bedreigde Dieren 
Totaal nr 1 t/m 14 

1 Nijmegen 
2 Nederland 
3 Rotterdam 
4 Weesp 
5 Goes 

13,50 
17,50 
4,50 
4,50 
4,50 

Prestigeboekjes I Mooi Nederland | Provincievellen 
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 

14,00 
24,00 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
13,00 
15,00 
13,00 
25,00 
69,00 
13,00 
11,50 
12,50 

259,00 

O -zegel €7,-
(in Postcatalogus) \ 
Port Betaald Zegels 

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

Automaatstroken 
1989 14 w 29,5 
1991 11 w 17,5 
1993 5w 14,5 
1996Frama4w 4,0 

6 Monnickendam 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 
14Woudrichem 4,50 
15 Schoonhoven 4,50 
IGEnkhuizen 4,50 
17 Deventer 4,50 
ISZutphen 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 

1997 Nagler4w 

29,50 
17,50 
14,50 
4,00 
5,50 DAVO ALBUM 

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

speciale zegels 
(Tandingen / etc) 

1200 A 
12158 
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 

Speciale Kerstvel len 
Groot Formaat (Hang-b lokken) 

(niet via de Collect Club verkocht) 

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

Mooi Nederland 
2005 ^ 2006 € 49,50 

Porto kos ten al t i jd ext ra 

Let o p I Pr i jzen onder 
nadrukke l i j k v o o r b e h o u d 

Duits ETB met "normale' 
Nederlandse en Duitse 
Saskia (officieel Eerste 

Dag Afstempeling 

€7,95 
Speciaal Rembrandt 
herdenkingsmapje 

€ 11.95 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.Dostzeaelhandel.com


E.s.p.A. m% 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn V K ^ ^ > ^ 

De E.S.P.A. een doorlopende internetveiling 
voor de poszegelverzamelaar. 

Kijk daarvoor altijd op WWW.espa-veiling.nl 
Wij vt'ensen u prettige feestdagen toe 

en een voorspoedig 
2007 

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

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

13-14 januari 2007 
k««t̂  #6 VAN 9:30-17:00 UUR 

'SïSeS« GROTE VEEMARKTHAL 
^i»eS*«»*' UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 4,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

tow m 

Op zaterdag 30 december: Allemaal naar Haarlem! 

15% korting 
op alle zegels en artikelen, alteen in onze winkel 

Onze boofd-ilte me< pot Izegeb Onze gratlt online wereidcataiogus 
en benndigdfaeden Op land en thema. 

Absoluut uniek! 

www.PostBeeW.com 

Onze inkooplijstcn per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

Inkooplijsten! k 
Ons postzegel-warenhuis in 

Haarlem. 
ZOOm'postzegelwitikel! 

Winketcentrum Cronjesti^at 68 
H3Srfem,tel:023-S272136 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische 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. 

Wij kopen 
• Postzegelverzamelingen 

Postzegels uit winkelvoorraden of nalatenschappen 
• Grote doubletten verzamelingen postzegels 

Postzegel-en Munthandel 

"Dutchstamp" bv 
Maandereind 61 
6711 AB Ede. 

Tel: 0318 - 61 03 34 -Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 

Na afspraak, is bezoek aan huis mogelijk voor grote objecten. 

http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
http://www.PostBeeW.com
mailto:postzegels@dutchstamp.nl


S^WM E 
NEDERLANDSE DUITSE REMBRANDTZEGEL ALS 
HOOFDNUMMER IN NVPH-CATALOGUS 

Een vetgedrukte B2435 
wordt het nummer 
waaronder de Duitse 
Saskiazegel uit het Ne
derlandse prestigeboekje 
in de NVPH-catalogus 
opgenomen zal worden. 
Een hoofdnummer dus, 
met een 'B' ervoor. In de 
komende NVPH-Juni-
orcatalogus krijgt deze 
noviteit al een plaats. Met 
de 'B' wil de catalogus
commissie aangeven dat 
het een zegel met een 
bijzondere geschiedenis 
betreft. Een samenvatting 
van die geschiedenis en 
de kenmerken van de ze
gel komen er als voetnoot 
bij te staan. 
Het mag merkwaardig 
genoemd worden dat 
nu dus een Duitse zegel 
sec in een Nederlandse 
catalogus terechtkomt. 
Waarbij de commissie wel 

Michel noteert voor een boekjes-
velletje met Nederlandse Duitse 
Rcmbrandtzê el 80 cent, maar de 
NVPH-cfltalogus vermeldt straks 
een hoo/dnummer. 

voor ogen heeft gehad 
dat de aanduiding 'B' de 
verzamelaars de keuze 
geeft er al dan niet voor 
te kiezen. Onduidelijk is 
nog wat de albummakers 
zullen doen. 
De commissie heeft lang 
met het probleem van de 

nummering geworsteld, 
voordat zij tot dit besluit 
kwam. 
Ook andere catalogusma
kers hebben het moeilijk 
met het Nederlandse 
Rembrandtboekje. Zo kon 
u al eerder in Filatelie le
zen dat de samenstellers 
van de Michel-catalogus 
de 'Duitse' Saskiazegel als 
een vignet beschouwen. 
Op de site u)U)U)._filatelie.u)s 
was verder te zien dat de 
Michel-redactie aan het 
losse boekjesvelletje met 
de beide Saskiazegels een 
waarde van 80 eurocent 
toekent! Het complete 
boekje doet bij Michel 
overigens 20 euro. 
Catalogusmaker Stanley 
Gibbons weet het ook 
niet, maar denkt dat de 
Saskiazegel niet normaal 
opgenomen kan worden, 
omdat de zegel niet tegen 
de nominale waarde ver
krijgbaar is geweest. 

WALTER DE ROOII 

VIJFENZEVENTIGJARIG BESTAAN VAN 
VPV 'HELMOND' WORDT GEVIERD 

De Vereniging mn Post-
zege\verzame\aars 'Helmond' 
is op zondag 24 januari 
1932 opgericht. Een snel 
rekensommetje leert dat 
de vereniging in januari 
2007 dus een mijlpaal 
bereikt: het 75-jarig 
bestaan. Ook als u geen 
persoonlijke uitnodiging 
hebt ontvangen, dan nog 
bent u van harte wel
kom om de vereniging 
te komen feliciteren! Er 
wordt al geruime tijd 
gewerkt aan een mooi 
jubileumprogramma, 
wat zal resulteren in een 
jubileumdag met diverse 
activiteiten. De viering 
vindt plaats op zondag 
21 januari 2007 in 'De 
Kamenij', Jeroen Bosch-
straat 19 in Helmond. Er 
is een receptie van 11 tot 
12, er wordt een veiling 
gehouden en enkele leden 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Jeugdfilatelie Nederland: 
Nieuwe secretaris: 
Kees Mulders, Bou-
tenslaan 185, 5654 AN 
Eindhoven, 
telefoon 06-54918922, 
e-mail jJTi(a)chello. nl 

IV Philatelica Enkhuizen: 
Nieuwe secretaris: 
R.W. Reijngoud, Exterpad 
21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228-314038. 

NVPV Alphen a/d Rijn: 
Secretaris: L.L. Louwerse, 
Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, tele
foon 0182-395103. 

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

Een volledig overzicht van 
de bij Filatelie aangeslo
ten verenigingen vindt u 
steeds in het januari- en 
oktobernummer van 
dit blad. In de andere 
nummers worden alleen 
recente mutaties vermeld. 

NIEUW IN NEDERLAND: 
OUDEJAARSBEURS 

Er was al een Eindejaars-
beurs (zie elders in dit 
nummer) en nu komt er 
ook een Oudejaarsbeurs. 
De beurs, die wordt 
georganiseerd door de 
NVPV Voorschoten en 
De Verzamelaar in Den 
Haag, wordt op zaterdag 
30 december a.s. in Voor
schoten gehouden. Wie 
vlak voor de oliebollen 
nog iets aan filatelie wil 
doen, kan terecht in De 
Vliethorst, Van der Haar-
plein 9 in Voorschoten; 
de deuren zijn open van 
10 tot 16 uur. Tussen NS-

station Voorschoten en 
de beurslocatie wordt een 
pendeldienst ingesteld. 
Behalve postzegels zijn 
op de beurs ook poststuk
ken en munten te koop. 
Geruild wordt er niet en 
de toegang is gratis. 
De organisatoren willen 
van de Oudejaarsbeurs 
overigens een jaarlijks 
evenement maken, dat 
steeds op de laatste zater
dag van december (met 
uitzondering van 24 en 
31 december) zal worden 
gehouden. Meer informa
tie is verkrijgbaar bij de 
heer C. Verlooij, telefoon 
071-5611719 of per e-mail 
(cor(a)uerlooij.nl). 

KORTING! 
KORTING! 
KORTING! 

OP ÏEKTOON VAN DEZE WAARDEBON 
KRIJGT UKOiniNG Of DE ENIREEPÜIJS 

VAN DE EINDE1AARS8EURS IN BARNEVEID 
(ZIE ELDERS IN DIT NUMMER) 

INPIAA15VAN3S0EUROBETAA1TU 
SLECimWOEUROI 

KNIP DE BON UIT (OF MAAK EEN 
FOTOKOPIE), DE BON IS VOOR 

MAXIMAAL VIER PERSONEN BINNEN 
EEN GEZELSCHAP GELDIG. DE BON KAN 

NIET WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE 
MEI ANDERE AANBIEDINGEN 

WASHINGTON MAAKT 
WAREMPEL WINST 

Postzegeltentoonstel
lingen? Daar moet toch 
altijd geld bij? Nou, nee. 
Neem Washington 2006: 
daar wisten de organisa
toren van tevoren zóveel 
geld via sponsors binnen 
te halen dat er na afloop 
een bedrag van een kwart 
miljoen dollar over bleek 
te zijn. Wat er met dat 
geld gebeurt? Daar wor
den mooie dingen mee 
gedaan, filateüstische 
dingen. Zo is er honderd
duizend dollar opzij gezet 
om alvast wat in kas te 

hebben voor Washington 
2016; regeren is immers 
vooruitzien. En verder 
krijgt de American Philatelic 
Society 75.000 dollar om 
de verhuizing mogelijk te 
maken van het post
kantoor van Headsville. 
Dat kantoor - voluit het 
Headsuille, West Virginia 
Country Store and Post Office 
- vervulde tussen i860 
en 1914 een belangrijke 
rol op het platteland van 
West Virginia. Het com
plete kantoor was tot voor 
kort te bezichtigen in het 
National Museum of Ame
rican History, dat deel uit
maakt van het beroemde 

Smithsonian Museum. De 
bezoekers konden zich in 
het jaar 1910 wanen, want 
de gehele inrichting was 
op dat jaar ingesteld. De 
planken aan de muren 
van de winkel annex post
kantoor waren gevuld met 
blikken, schoenen, pa-
tentmiddelen, knopen en 
ander spul. Het museum 
ging in juh jl. dicht voor 
een ingrijpende renova
tie; vandaar de plannen 
van de APS om het oude 
kantoortje in zijn geheel 
over te brengen naar het 
American Philatelic Centre. 
Dankzij Washington 2006 
lijkt dat te gaan lukken. 

stellen in eenkaderinzen-
dingen het resultaat van 
hun noeste verzamelar-
beid tentoon. De gehele 
dag is er gelegenheid om 
te ruilen ofte kopen, 
want er zijn handelaren 
aanwezig. Een expert van 
de Munten- en Postzegel 
Organisatie (MPO) uit 
IJsselstein is aanwezig om 
gratis uw verzamelingen 
of losse zegels te taxeren. 
Mocht u nog iets hebben 
liggen waarvan u zich al 
lange tijd afvroeg hoeveel 
het waard is, breng het 
dan gerust langs tijdens 
de openingsuren (van 10 
uur tot 14 uur). U krijgt 
desgewenst ook advies 
hoe u uw bezit kunt ver
kopen of laten veilen. 
Behalve al deze activitei
ten brengt de vereniging 
een jubileumboekje uit 
dat u een blik in de ge
schiedenis van de vereni
ging vergunt en dat ook 
een artikel bevat over de 
postbezorging in en om 
Helmond, in een tijd dat 
er nog geen postzegels 
bestonden. Verder wordt 
een postzegelboekje uit
gegeven dat het 75-jarig 
bestaan herdenkt. Hoe 
dat er precies uit zal gaan 
zien, is een verrassing, 
maar aan de nieuwe tarie
ven van I januari 2007 is 
gedacht! Het boekje, dat 
drie euro kost, bevat drie 
speciale jubileumzegels, 
die ook te koop zijn in vel
len van tien (10 euro per 
vel). Boekje en velletje zijn 
verkrijgbaar bij H. van der 
Bruggen, Mierloseweg 10, 
5707 BL Helmond, email 
i;puhelmond.75Jaar(a) 
hotmaiI.com. Na 21 januari 
2007 is de jubileumzegel 
wellicht nog los te koop 
voor I euro per stuk, maar 
dat hangt ervan af of de 
oplage is uitverkocht. 

http://hotmaiI.com
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Speciale catalogus 
POSTZEGELS VAN NEDERLAND & OVERZEESE RIJKSDELEN 
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Eenmalig: 
speciaal katern ' 
Grootrondstempels 

BLAUWDRUK NR. 4 
bijgevoegd! 

Nu verkrijgbaar! WWW.NVPH.NL 

http://www.nvph.nl
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23 NOVEMBER: DECEMBERPOSTZEGELS 2006 
EN GOEDE-DOELENZEGELS 2006 

Ook in dit jaar zijn aan de 
balies weer December- en 
Goede-Doelenzegels te 
koop; ze verschenen op 
23 november jl. 

Decemberzegels 
Met de Decemberzegels 
kan in de periode van 23 
november 2006 tot en met 
5 januari 2007 tegen een 
voordelig tarief (29 in 
plaats van 39 cent) kerst
en nieuwjaarspost worden 
verzonden. 
De zegels zijn verkrijg
baar in velletjes van twin
tig stuks (tien verschil
lende ontwerpen). 
Het ontwerp is ditmaal 
van Peter Kingma en 
Wouter van Eijck van 
bureau Joseph Plateau. 
Het duo kwam uit op een 
bijna abstracte voorstel
ling, die toch voor vrijwel 
iedereen herkenbaar is: 
zuivere sneeuwkristallen 
en ronde vormen van licht 
en kerstballen. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd, 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem. 

Goede-Doelenzegels 
De Goede-Doelenzegels 
hebben een frankeer-
waarde van 29 cent en een 
bijslag van 10 cent; ze zijn 
in velletjes van 20 (tien 
verschillende ontwerpen) 
verkrijgbaar. De bijslag 
gaat naar tien goede-doe-
lenorganisaties; Amnesty 
International, ChniClowns, 
Greenpeace, De Grootste 
Famihe Helpt, SOS-
Kinderdorpen, Stop Aids 
NouJi, Unicef, Vogelbe
scherming, World Food 
Programme en De Zon
nebloem. 
Het thema van de zegels 
is dit jaar 'Engelen'. Het 
ontwerp van de Goede-
Doelenzegels wijkt sterk 
af van dat van de Decem
berzegels: er is sprake van 
een meer fotografische 
benadering. De opna-

EMISSIEKALENDER 
JANUARI 2 0 0 7 

2 januari: 
Persoonlijke Postzegels 2007; 
velletje met 10 postzegels 
van 44 c. (gegomd). 
Bedrijfspostzegel 2007; 
maller met 50 postzegels 
van 44 c. (zelfklevend). 

men zijn gemaakt door 
Patricia Kockelkorn. De 
zegels zijn in ofFsetdruk 
vervaardigd, bij Walsall in 
Engeland. 

Overige gegevens 
De velletjes zijn nog tot 

en met 5 januari 2007 
te koop, bij de bekende 
verkooppunten, bij de 
CollectCIub in Groningen 
en bij u)u;u).tntpost.nl. 
Wie drie velletjes De
cember- of Goede-Doe
lenzegels koopt krijgt 
de Thuisagenda 2007 er 
gratis bij. 
De postzegels blijven 

gewoon geldig, maar na 
6 januari 2007 moet u 
uw zendingen natuurlijk 
wel van een aanvullende 
frankering voorzien. 
De oplage van de Decem
berzegels bedraagt 12.2 
miljoen velletjes; van de 
Goede-Doelenzegels wer
den 1.5 miljoen velletjes 
gedrukt. 

11 DECEMBER: BASIS-
ASSORTIMENT 2 0 0 7 

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 
(zelfldevend, afbeelding 
op de pagina hiernaast); 
Beatrixzegels: velletje van 
vijf zegels van 0.67 euro 
(zelfklevend, afbeelding 
op de pagina hiernaast); 
Beatrixzegels: velletje van 
vijf zegels van 0.88 euro 
(zelfklevend, afbeelding 
op de pagina hiernaast). 

'10 voor Nederland': 
velletje met tien verschil
lende zegels van 0.44 euro 
(zelfklevend); 
'10 voor Nederland': mal
ler met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfklevend). 

'10 voor de liefde': vel
letje met tien zegels van 
0.44 euro (zelfklevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast); 
'10 voor de liefde': mailer 
met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfklevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast). 

'50 Geboortezegels': mal
ler met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfklevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast). 

'50 Rouwzegels': maller 
met vijftig zegels van 
0.44 euro (zelfldevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast). 

'5 voor Europa Priority'; 
velletje met vijf zegels van 
0.72 euro (zelfklevend); 
'5 voor Europa Priority': 
mailer met vijftig zegels 
van 0.72 euro (zelfkle
vend). 

'5 voor buiten Europa 
Priority': velletje met 
vijf zegels van 0.89 euro 
(zelfklevend). 

'Zakenzegels'; rol met 
tweehonderd zegels van 
0.44 euro (zelfklevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast); 
'Zakenzegels'; rol met 
honderd zegels van 
0.88 euro (zelfklevend, 
afbeelding op de pagina 
hiernaast); 
'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, ii 
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. Op 
het moment dat deze 
editie van Filatelie naar 
de drukker ging, was nog 
niet bekend is of het om 
één versie dan wel om 
een aantal verschillende 
zegels zal gaan. 

Verder moeten we u de 
afbeeldingen van de 
zegels 'Voor Nederland', 
'Voor Europa' en 'Voor 
Buiten Europa' helaas nog 
onthouden. Voor deze 
nieuwe basiszegels, die de 
kunstzegels van 2 januari 
2006 zullen vervangen, 
geldt een embargo, dat 
pas op II december a.s. 
zal verstrijken. 

In Filatelie van januari a.s. 
hopen we de ontbrekende 
informatie te kunnen 
vermelden, onder andere 
in de rubriek 'Verzamel-
gebied Nederland'. 

Alweer enkele jaren geeft 
Bruna in Utrecht het Jaar
boek Nederlandse Postze
gels uit. Niet dat de trouwe 
afnemers van het boek 
daar veel van zullen hebben 
gemerkt, want voor zover 
het de vormgeving betreft 
wordt dankbaar geleund 
op het ontwerp dat Birza 
Design in Deventer destijds 
voor TPGPost maakte. De 
stukjes in het Jaarboek zijn 
net als voorheen ultrakort 
en prima leesbaar. 
Het Jaarboek bestaat in 
drie versies (zie verderop). 
Voor diegenen die de uitga
ve zonder zegels kopen, is 
het wellicht een tegenvaller 
dat er geen klemstroken 
zijn aangebracht die onder
dak kunnen bieden aan de 
vermelde zegels, maar voor 
wie niet tegen een stukje 
zelfwerkzaamheid opziet 
zal dit waarschijnlijk geen 
groot struikelblok zijn. 
Het aardige van zo'n 
Jaarboek is datje de totale 
productie van TPG-, c.q. 
TNTPost op overzichtelijke 
wijze gepresenteerd krijgt. 
Eén aantekening daarbij: 
de emissies van 11 decem
ber (basisassortiment 
2007) zijn in het Jaarboek 

niet te vinden; of die in 
het Jaarboek 2007 zullen 
worden ondergebracht, is 
ons niet bekend. 
Dat Bruna in opdracht van 
TNTPost werkt, laat zijn 
sporen soms na: hier en 
daar is de toon wel èrg po
sitief Een voorbeeld: of de 
gemiddelde verzamelaar/ 
postverzender het eens zal 
zijn met de in grote letters 
geponeerde stelling dat 'de 
naam verandert, [maar] de 
uitstekende dienstverle
ning blijft' (emissie naams
verandering TPGPost) 
valt te bezien, met al die 
brievenbussen die uit het 
straatbeeld verdwijnen en 
de pogingen die worden 
gedaan om het aantal be
stellingen te verminderen. 
Wie het leuk vindt zijn 
oogst aan zegels uit het 
jaar 2006 een fi-aai onder

komen te geven, moet de 
aanschaf van het Jaarboek 
echter zeker overwegen. 
Jaarboek Nederlondsc Postzegds, 80 
pp , geul (kieur),Jormaat 22x22 cm 
Uitgegeven door A W Bruna, Utrecht 
Verknj^baarmdeBruna-Mnkels Pnjs 
ig go euro [zonder zegels) en 57 50 euro 
(metzê gels) 

Het is een hele mondvol, 
maar het is dan ook niet 
zómaar een catalogus, 
de Catalogo Unificade 
Especializado de Sellos de 
Espana y Dependencias 
Postales. Deze gespeciali
seerde publicatie bestaat 
uit vijf delen, waarvan de 
eerste drie de perioden 
1850-1931,1931-1975 en 
ig75-heden bestrijken en 
het laatste de Dependen
cias behandelt. Het ene 
deelqe daar tussen, IV dus. 

behandelt een groot aantal 
'buitenbeenqes', zoals 
locale en 'patriottische' 
zegels, burgeroorlogemis-
sies(!), mihtaire zegels, 
telegraafzegels, de ver-
phchte-toeslagzegels voor 
Barcelona en Valencia, 
fiscale zegels, de proviso-
ria van Menorca en zelfs 
postwaardestukken - het is 
maar een greep. Ieder
een die Spanje verzamelt 
buiten de verplichte kaders 
van de voordrukalbums 
zal dus blij zijn met de 
verschijning van dit door 
Edifil uitgegeven handboek 
annex catalogus. Aardig 
is dat het gebruik van 
sommige in de catalogus 
behandelde zegelwaarden 
wordt verduidelijkt aan 
de hand van echt gelopen 
poststukken. Om de weg 
in deze publicatie te vinden 
is enige kennis van het 
Spaans wel noodzakelijk, 
maar wie de erin bestreken 
emissies verzamelt zal daar 
waarschijnlijk helemaal 
niet tegenop zien. 
Sellos de Sspana, Tomo IV, 300 pp , 
aeill (kleur),formaat 17x25 cm 
(hardcouer) Uit^e^euendoorEdiJïl, 
Madnd (Spanje) Verknj^baar bij PW 
Meinhardt, Piet Hemstraat 36, 2518 
CH Den Haag, telefoon 070-3652227, 
e-müil pujmeinhardt{3)collectura com 
Pnjs 86 euro 

Een bijzonder verzorgde 

en uiterst interessante 
publicatie is de twintig 
pagina's tellende brochure 
Registered Mail of the 
1928 Amsterdam Olympic 
Games van Laurentz Jon
ker. Aangetekende stukken 
van de tot nu toe enige 
Olympische Spelen die in 
ons land werden gehouden 
worden erin afgebeeld en 
toegelicht. Het draait daar
bij om de speciale - en vaak 
uiterst zeldzame - speciale 
aantekenstroolqes die in 
1928 op de Spelen werden 
gebruikt. Wehswaar is het 
boekje In het Engels, maar 
het is een boeiend verhaal! 
Registered Mail of the 192S Amsterdam 
Olympic Games door Laurentz Jonker, 
2opp,geill (kleur),formaatA5 
Uitgcgeuen door Sport Philatelists 
intemotionol, Orland Park (VS) 
Verknjgbaar bij de auteur, Wiber,gstraat 
20,8017 GA Zwolle, e-mail laurentz 
jonker(5)gmail com Pnjs 6 euro 

BOEKENPIANK 



SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dz1ewon@xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

DE NIEUWE WINCOR 
ZEGELAUTOMATEN 

Op 6 november jl. werd 
de eerste TNTPostwinkel 
'nieuwe stijl' geopend 
in Heemstede, op de 

,^, Binnenweg 20g. Op 10 
november volgde Nijme
gen, met een TNTPost
winkel aan de Bisschop 
Hamerstraat. De winkels 
zijn het gevolg van de 
boedelscheiding bij Post
kantoren bv: TNTPost 
en de Postbank gaan elk 
hun weg en richten aparte 
winkels en kantoren in. 
Afgezien van de zakelijke 
inrichting met veel door 
computers ondersteunde 
dienstverlening, is een 
van de belangrijkste 
aspecten van de 'nieuwe 
stijl' de herinvoering van 
postzegelautomaten. 
Deze automaten werken 
met zegelpapier met 

een voorbedrukt motief, 
waarop de frankeer
waarden en aanvullende 
informatie over de te 
verlenen diensten worden 
geprint. Er wordt gebruik 
gemaakt van de al eerder 
gebruikte thermische me
thode, waarbij na verloop 
van tijd de druk geheel 
verdwijnt. Dit laatste 
gebeurt al enkele jaren bij 
de stroken uit de printers 
die deel uitaken van de lo
ketfrankeerapparaten van 
Cognitiue Solutions. Of het 
bij deze nieuwe automa
ten van Wincor/Nixdorf 
ook zo snel zal gaan? 
Heemstede en Nijmegen 
beschikken beide over 
twee automaten. In deze 
automaten zitten twee 
rollen voorbedrukt zegel
papier: links een smalle 
baan papier voor de 'ge
wone' frankeerwaarden 
binnenland en buitenland 

(in het laatste geval wordt 
op de witte linkermarge 
een priorityaanduiding 
geprint) en rechts een 
bredere baan papier die 
bestemd is voor het uit
draaien van pakketzegels 
(inclusiefbarcode). 
Als we de beprinting 
even vergeten zijn er 
twee soorten zegels: 
een smalle, kleine en 
een brede, langwerpig 
liggende. Beide zijn waar
schijnlijk in vierkleuren
offsetdruk vervaardigd, 
met gebruikmaking van 
de kleuren zwart, geel, 
magenta en cyaanblauw. 
Het zegelontwerp is van 
Inge Madlé. De zegels 
zijn gedrukt op mat wit 
fluorescent papier. De 
drukinkten glanzen nogal 
en dat geldt in het bijzon
der voor de Lvormige 
fosforbalken. Het gebruik 
van mat papier (net als 

in België) geeft hoop op 
een duurzamer product. 
De rastermaat is erg grof 
(45); de rasterhoeken 
zijn 15 voor magenta, 75 
voor cyaanblauw, 60 voor 
zwart en waarschijnlijk o 
voor geel. 
Wat kon je in Heemstede 
allemaal uit de automa
ten verkrijgen? De kleine 
zegel met een zwarte 
geprinte waarde 0.39, 
als een brief tot 20 gram 
binnen Nederland wilde 
verzenden. Ging het 
echter om een zegel die 
als bijfrankering moest 
dienen, dan kon elk ander 
bedrag vanaf o.01 worden 
afgedrukt. Deze truc 
gaat ook op voor andere 
tariefklassen. Betalen 
kon contant of met een 
giropas. 
Afgezien van de waarde
aanduiding wordt ook 
de aanduiding PK000002 

3 Brief binnenland i 0,3! 
Totaal f 1,1 
BTW 0,00 X f 0,0( 

«a t/iD vr 9 0017 30 
Za 10 0014 00 

° B E T A A L A U 
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"^ D 14 31 45 

E SI i r ^̂* 
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" GIRO 2350947 PASNR 
2 „ 203X335 
^ POSTBANK TR, 

NSNR 6218916 

120 TOT ZIENS 
U HEEFT BETAALD 

BOEKINGSPERIODE 314 
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Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 
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10112006 
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5 Basis Pakket Ned f 0,0 
Totaal ( 0,0! 
BTW 0,00 SÄ « 0,0( 
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Za 10 0014 00 

Barcodes 
3SPPT0100400 
3SPPT0100401 
3SPPT0100402 
3SPPT0100403 
3SPPT0100404 

Vervoer door TNT Post ondi 
r de Algemene Voorwaarden 
voor opgedragen Postvervo 

er, laatste versie 
Meer informatie 

www tntpost nl 
Verzendstatus 

t racktrace nl 

I postkantoor 

Binnenweg 209 
2101 JJ Heemstede 

PK000002 
10112006 

I 14 45 

15 Brief Prio Europa ( 0,01 
Totaal « 0,05 
BTW 0,00 X ( 0,00 
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Za 10 0014 00 

Bedankt en tot ziensi 
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WÊ Barcode 
■ 3SPPT0100386 
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I r de Algemene Voorwaarden 
■ J voor opgedragen Postvervoer 
■ , laatste versie 
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1 Verzendstatus 
f www t racktrace nl 
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in zwart op de zegel ge
drukt. Bij brieven naar het 
buitenland wordt zoals 
gezegd de aanduiding 
priority er in het zwart bij 
geprint. De frankeerwaar
de kan ook hier weer zo 
gekozen worden dat alles 
vanaf o.01 mogelijk is. 
Bij een brief die niet door 
de gleuf van de brieven
bus kan, wordt automa
tisch een pakketzegel 
gekozen. Dit is een brede 
zegel met een barcode en 
de barcodeletters 3SPPT, 
gevolgd door 01 en een 
vijfcijferig volgnummer. 
De leden van Postaumaat 
die op de eerste dag aan
wezig waren, stuwden het 
volgnummer op tot 00101 
(zie www.postautomaat. 
nl), maar op vrijdag 10 
november was de num
mering niet eens zo heel 
veel hoger. Het vreemde 
deed zich echter voor dat 
van de twee automaten 
het rechterexemplaar 
eerst de volgnummers 
400 en volgende aanbood 
en dat de iets later benutte 
linkerautomaat nog met 
386 kwam aanzetten. De 
 wel betaalde  hogere 
nummers 587 tot en met 
3gi stierven overigens 
voor het merendeel een 
digitale dood, aange
zien op dat moment het 
systeem op tilt sloeg. 
Dankzij de truc met de 
voorfrankering bleef de 
schade beperkt tot enkele 
centen! 

Een vraag die zich op
dringt is of de frankeer
waarde (die nergens bij 
de pakketzegels staat 
vermeld) ook is terug te 
vinden in de barcode. Kun 
je een pakket voorzien 
van een pakketzegel van 
slechts I cent, het pakket 
zonder bijfrankering op 
de lopende band leggen, 
wachten tot de scanner 
de zegel heeft gescand en 
een regu afgeeft om dan 
met een besparing van 
6.ig euro het postkantoor 
te verlaten? 
Leuke vragen  maar ik 
heb ze in de chaos van die 
vrijdag (volop TNThel
pers in de buurt en men
sen op leeftijd die zich 
vertwijfeld afvroegen of 
ze echt aan het touchscreen 
moesten en niet toch 
gewoon bij de balie ge
holpen konden worden) 
maar niet zelf geprobeerd 
te beantwoorden. 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm
http://www.postautomaat


Datje desgewenst contant 
mag betalen  met mun
ten  is overigens typisch 
voor Heemstede, want 
in Nijmegen is slechts 
de giropas toegestaan. 
En waar in Nijmegen een 
pakketzegel minimaal 
6.20 euro moest kosten, 
kon je in Heemstede 
aangeven dat het pakket 
al grotendeels was voor
gefrankeerd! Overigens 
kon met behulp van losse 
munten van i en 2 cent 
het systeem in Heemstede 
totaal ontregeld wor
den; munten van 5 cent 
worden wel geaccepteerd, 
maar wie denkt daar aan? 

Tot nu toe heb ik het 
over twee verschillende 
basiszegels: de kleine 
en de brede. In Heem
stede bleek dat van de 
brede basiszegels in ieder 
geval al twee oplagen 
zijn gebruikt, die qua 
tekening duidelijk van 

elkaar afwijken. Wie 
naar het TNTlogo in de 
rechterbovenhoek kijkt, 
ziet een verschil in kleur. 
Bij de zegel met 38^ als 
volgnummer is de oranje 
kleur opgebouwd uit 
magenta plus geel; bij de 
zegels met volgenum
mer 400 en hoger is de 
kleur bruin opgebouwd 
uit magenta, geel plus 
zwart! Welk van beide 
oplagen zou de eerste zijn 
en welke de laatste? Ligt 
het gezien de huisstijl 
van TNTPost niet voor de 
hand dat het oranje logo 
het juiste moet zijn? En 
betekent dat dan dat de 
'bruine' versie de misser 
is? In Nijmegen was op 
10 november jl. in beide 
automaten een rol met de 
'oranje' versie aanwezig, 
in Heemstede zat op de
zelfde datum de 'oranje' 
versie in de linkerauto
maat en de 'bruine' in de 
rechter! 

Links de oranje (juiste') TNTpostkleur, rechts de (Joute') bruine verste. 

Links: blauu) stipje met rode 'begeleider', rechts: beschodiaina slitplaat. 

BEATRIXHANGBLOKJES 
(VIJFMAAL 39 CENT) 

Het hangblokje met vijf 
Beatrixzegels van 39 cent 
blijft de gemoederen 
bezig houden. Sommige 
winkelketens hebben een 
voorraadje dat misschien 
nog wel stand heeft 
gehouden tot aan het 
moment dat de Decem
berzegels de hoofdrol in 
de frankering opeisten, 
ofwel tot en met eind 
november. 
Bij de oplage met de 
ronde buitenslit zijn 
enkele kenmerken gevon
den die niet eerder op de 
(opnieuw verchroomde) 

cilinder zaten, dat wil 
zeggen dat er hangblokjes 
met deze buitenslit be
staan die met als zonder 
dat kenmerk voorkomen, 
maar voor de rest precies 
gelijke, andere karakte
ristieken vertonen. Het 
stipje boven het hoofd op 
zegel 3 is er één van. Het 
eerder gevonden blauwe 
stipje onderaan zegel 4, 
schuin rechts onder de 
rechteronderhoek, blijkt 
altijd al een rode 'begelei
der' gehad te hebben! 
Nieuw is ook een bescha
diging van de slitplaat 
 die met de ronde bui
tenslit  linksboven in de 
'tanding' van zegel 5. 

DE NIEUWE PAKKET

ZEGELS MET TNT 

Op 16 oktober van dit 
jaar werd het TNT in 
plaats van TPG. Een 
van de eerste producten 
die het nieuwe logo van 
TNTPost vertonen (zie de 
afbeelding hieronder) is 
de basispakketzegel tot 
10 kilo. 
En dan te bedenken dat ik 
in de septemberafievering 
van de rubriek 'Verzamel
gebied Nederland'nog 
maar net de diverse pak
ketzegels 'nieuwe stijl' 
voor u had opgevoerd.... 
Het belangrijkste verschil 
tussen de oude en het 
nieuwe pakketzegel zit 
in het logo. Verder is de 
track and tracenummering 
natuurlijk flink hoger dan 
voorheen. Productbar
code en artikelnummer 
bleven ongewijzigd. 

h • . . » « . . » » . •ÏSltR017!2ÏO6. 
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IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

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

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

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

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

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

a DIVERSEN 
Jd iWs^ ïy i ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 
€ 7,50 
€ 10 

€ 12,50 

€ 15 

€ 17,50 

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

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

Ondergetekende 

Naam 

Straat: 

PCiPlaats: 

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

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

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 

(handtekening). 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

POSTZEGELDRUKKERIJ VERVAARDIGDE EMISSIE 
HANZESTEDEN (BRUGGE EN ANTWERPEN) IN OFFSET 

Op 25 september 2006 
verschenen twee blokken 
met tien non-priorzegels 
(vijfmaal twee) non-prior
zegels van 70 (Brugge), 
respectievelijk 80 cent 
(Antwerpen), gewijd aan 
de twee genoemde Han
zesteden. 
Het gaat om de eerste 
Belgische zegels die bij 
de postzegeldrukkerij in 
Mechelen in ofFsetdruk 
zijn vervaardigd. Enkele 
jaren geleden werden ook 
enkele Kilopostzegels bij 
de Postdrukkerij in Brussel 
in offset gedrukt, die bij de 
Zegeldrukkerij in Mechelen 
verder werden afgewerkt. 
Hoe zie je nu de verschil
len met de gebruikelijke 
rasterdiepdruk? Bij raster
diepdruk (foto links) gaat 

het in België - net zoals 
in Nederland het geval 
is - niet meer om geëtste 
cilinders, maar om ci
linders die computerge
stuurd zijn gegraveerd. 
De rasterpunten staan 
niet meer onder de stan-
daardhoek van 45 graden 
(zoals geëtste cilinders 
meestal het geval is), 
maar onder een van de 
kleur afhankelijke hoek. 
De symmetrie ten opzicht 
van zowel de horizontale 
als de verticale as is echter 
steeds gebleven. Bij de 
gegraveerde cilinders zijn 
ruitvormige, liggende of 
staande rasterpuntjes dan 
ook het resultaat (deze 
puntjes worden ook wel 
- iets minder eerbiedig 
- lüybertjes genoemd. 

Slechts voor de cilinder 
met het fijnste raster 
- over het algemeen die 
voor de zwarte tekst 
- wordt een hoek van circa 
45 graden gebruikt, zodat 
de rasterpunten er in dat 
geval weer als vierkantjes 
uitzien. 
Bij offsetdruk - althans de 
traditionele variant van 
deze techniek - zijn de 
rasterpunten altijd min of 
meer vierkant (of enigs-
zin cirkelvormig), maar 
wordt per kleur gekozen 
voor een andere hoek ten 
opzichte van de zegelaf
beelding (foto rechts). 
Bij de nu verschenen 
Belgische zegels van de 
Hanzesteden leverde dat 
het volgende op: een grof 
raster 70 met rasterhoe-
ken van 15 (magenta), 75 
(cyaanblauw)], o (geel) en 
45 graden (zwart). 

SPECIALE VERKIEZINGSZEGEL' VAN 23 CENT: 
'POLITIEK' GEBRUIKT OF NIET? 

In België werden op 8 
oktober 2006 verkiezin
gen gehouden voor de 
plaatselijke overheden. 
Het is in België al heel 
lang gebruikelijk dat ver
kiezingsdrukwerk tegen 
een gereduceerd tarief 
mag worden verzonden, 
namelijk tegen de helft 
van het non-priortarief. 
Op dit moment is 
dat de helft van 46 
cent ofwel 23 cent. 
Speciaal voor deze 
verkiezingen werd op 
26 september 2006 
een zegel uitgebracht 
in de vogelreeks van 
André Buzin met een 
frankeerwaarde van 
0.23 euro. De grote 
vraag is nu of deze 
zegel wel als franke
ring voor verkiezings
drukwerk is gebruikt. 
Bevriende specialisten 
bleken er namelijk 
nog niet in te zijn 
geslaagd de zegel van 
23 cent echt gebruikt 
te vinden. Een vereiste 
voor gebruik van het 
gereduceerde tarief is 
niet alleen de vermel
ding van het woordje 
verhaingsdrukwerk op 
de envelop, maar ook 
de aanwezigheid van 
een 'gedrukte' afzen

deraanduiding die rele
vant is in de context van 
de verkiezingen. Kortom, 
filatelistsche frankering is 
hier uit den boze! 
Wie van de lezers kan mij 
een - 'politiek' gezien -
echt gebruikt stuk toestu
ren. De eerste bruikbare 
afbeelding plaatsen we in 
deze rubriek. 

NOGMAALS: DE 
BARCODE BLASTERS 

In juni van dit jaar - vlak 
voor de naamwijzigingen 
van de postkantoren in 
België - werd in Gent 
het handboek Inventaris 
van de 'Blaster'-loketstroken 
ten doop gehouden. Het 
betreft een omvangrijk en 
belangwekkend overzicht 

^ van de loketfrankeerma-
° chines in de periode mei 
^ 2002-juni 2006, met alle 
^ achtergrond informatie 
= over deze interessante 
'Z producten die vlijtig wor-
Q den verzameld. Anders 
s: dus dan in Nederland, 
i waar weliswaar printers 
< van hetzelfde fabrikaat 
= worden gebruikt, maar 

"TTT waar de thermoprint-
8 2 2 äf'^^kken binnen de 

kortste keren al niet 
meer te lezen zijn. De 
Nederlandse afdrukken 
zijn al erbarmelijk vanaf 
hun 'geboorte'; dit komt 

waarschijnlijk door het 
gebruik van te glad pa
pier. Het resultaat is dat 
de animo om deze loket
stroken te verzamelen al 
van af het begin nihil was. 
En diegenen die er wèl 
aan zijn begonnen, zul
len gemerkt hebben hoe 
weinig er van dit product 
na enige tijd nog 
over is! In Nederland 
heeft de post al bij de in
troductie gewaarschuwd 
voor het vluchtige ka
rakter van deze stroken, 
maar in België werden 
de filatelisten onkundig 
gehouden van dit feit. 
Het opmerkelijke is nu 
dat de Belgen ook op de 
lange(re) duur blijken 
te te kunnen genie
ten van hun collectie. 
Kennelijk heeft De Post 
ervoor gezorgd dat het 
product duurzamer dan 
de Nederlandse strook. 
Terecht: een gestem
pelde postzegel, maar 

ook een afdruk van een 
loketfrankeermachine 
is immers nog altijd een 
belangrijk hulpmiddel 
bij het beantwoorden van 
de vraag of een dienst of 
handeling op een bepaald 
moment is verleend. Wie 
in Nederland een regu van 
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een aangetekende brief 
ontvangt, ziet daarop een 
stempel waaraan zelf het 
Forensisch Instituut een 
harde dobber zal hebben! 
Al in november was de 
eerste overzichtslijst van 
de Barcode Blasters met de 
nieuwe kantoornamen 
beschikbaar. De groep 
die dit voor elkaar kreeg 
- met als centrale perso
nen Lucien Van Hecke en 
Jean-Pierre Claus - heefi: 
er keihard aan getrokken. 
Belangstellenden voor 
de lijst kunnen zich per 
e-mail tot Lucien richten: 
(vanhecke. huys(a)pandora. 
be). 
Ook in België gaat wel 
eens iets mis. Als bij 
een stroomstoring het 
contact met de centrale 
computers is uitgevallen, 
kunnen de Blasters niet 
gebruikt worden voor het 
maken van een afdruk die 
de kantoornaam, de waar
de en dergelijke gegevens 

vermeld. Wie op zo'n 
(on)gelukkig moment een 
postkantoor binnenloopt 
in de hoop een afdruk 
te kunnen bemachtigen 
heeft - of niet? Niet alle 
kantoren zijn bereid - of 
de regels dat überhaupt 
toestaan laat ik maar 
even in het midden - om 
een afdruk te verstrekken 
tegen betaling van de 
laagst mogelijke waarde: 
o.01 euro. En als dat al 
lukt dan verschijnt op de 
rekening altijd ook het 
bedrag van de minimum 
frankering: 0.46 euro (of 
0.52 euro als er sprake 
is van priorverzending). 
Op het ongelukkige mo
ment dat ik een kantoor 
binnenliep, lukte het in 
ieder geval niet, maar ik 
kreeg wel - en dat zonder 
problemen - een aantal 
'blanco' stroken mee 
- daar hoefde ik zelfs 
die ene cent niet voor te 
betalen! 
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HEILIGE FAMILIE 

Met kerst vieren we de 
geboorte van Jezus. In 
de privé kapel van de 
paus is een glasinlood
raam waarop de Heilige 
Familie, Jozef, Maria en 
Jezus, te zien is. Voor 
het kindje Jezus knielen 
de herders en de drie 
koningen uit het oosten. 
De post van Vaticaan
stad vond het een goed 
idee om dit deel van het 
glasinloodraam, dat je 
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HAPPY KIWI CHRISTMAS 

'What Chrislinas Means To Mc' 

De post van Nieuw 
Zeeland organiseerde 
een wedstrijd voor 
kinderen van 5 tot 16. 
Gevraagd werd om een 
kerstzegel te ontwer
pen. Er kwamen meer 
dan 17.000 inzendin
gen binnen. Daaruit 
heeft New Zealand 
Post 10 ontwerpen ge
kozen voor een echte 
postzegel. De kinderen 
tekenden engelen, 
kerstbomen en het 

mooie vakantieweer, 
want in Nieuw Zeeland 
is het nu hartje zomer. 
Een opvallende teke
ning werd gemaakt 
door de 8jarige Pierce 
Higginson. Hij tekende 
een kiwi met een 
kerstmanmuts. Pierce 
zei dat de vrucht hem 
herinnerde aan de 
nationale vogel, de 
kiwi, en de muts deed 
hem denken aan kerst. 
Happy Kiwi Christmas! 

KERSTBOODSCHAPPEN IN LUXEMBURG 

De tijd voor kerst is voor veel mensen erg druk. 
Ze moeten hun kerstinkopen doen: alles voor het 
kerstdiner, kadootjes en een kerstboom. Op een 
Luxemburgse postzegel zie je deze mensen met 
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hun inkopen. Op de achtergrond staat het 
feestelijk verlichte oude postkantoor van 
EschsurAlzette. 

I / 

nooit te zien krijgt, op 
de kerstzegels van dit 
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Ken je het liedje over 
Flappie, het konijn dat 
met de kerst in de pan 
verdween? Het is niet 
te hopen dat deze twee 
konijntjes op dezelfde 
manier de kerst moeten 
doorbrengen. Konijnen 
hebben het toch al zo 
moeilijk. Een geheim
zinnige ziekte zorgt 
er voor dat het aantal 
konijnen veel minder 
is geworden. Er zijn 
gebieden waar een paar 

NIEUWJAARSGEIT 
Het leuke van andere 
landen is dat ze daar 
tradities hebben die wij 
niet kennen. In Estland 
bijvoorbeeld komt er op 
oudejaarsavond een geit 
langs. Meestal is het een 
familielid of buurman die 
als geit verkleed grappen 

en grollen uithaalt. Als hij 
weggaat worden kleine 
kadootjes aan zijn hoorns 
gehangen. Met houtskool 
schrijft de geit als afscheid 
het nieuwe jaar op het 
huis. Op de afgebeelde 
postzegel zien je een 
nieuwjaarsgeitvan stro. 

jaar af te béeiclën. Het 
raam werd door Silvio 

Consadon gemaakt voor 
paus Paulus VI. 
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TKONIjN? 

jaar geleden nog hon

derden konijnen waren, 
maar waar je nu nog 
nauwelijks een konijn 

tegenkomt. Bij de ziekte 
ontstaan ontstekingen 
aan de ogen, waarna de 
konijnen doodgaan. 

DOWNLOAD KERSTLIEDJE 
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Kalaallit Nunaat • Grönland 5 . 5 0 ' 

Het is de gewoonte 
dat in de dagen rond 
kerst speciale liedjes 
gezongen worden. 
Verschillende liedjes zul 
je overal horen, Stille 
Nacht is zo'n liedje en 
White Christmas ken
nen ze ook overal. Maar 
andere liedjes kennen 
ze alleen maar in één 
bepaald land. Zo heb
ben wij ook onze eigen 
liedjes. De post van 
Groenland wil graag dat 
een bekend plaatselijk 
kerstlied over de hele 
wereld zal klinken. 

Gltrdellg iiit 

: Kalaallit Nunaat • Granland 7 .00 ' 

Daarom verschenen er 
twee zegels voor het 
op Groenland veel ge
zongen lied Cuuterput 
qutsinnermiu. Het gaat 
over de engelen die in 
de kerstnacht voor de 
herders verschenen en 
zingend de geboorte 
van Jezus aankondig
den. Op de zegels zijn 
de eerste noten van het 
lied afgebeeld. Als je 
naar de website van de 
Croenlandse post gaat 
(www.stamps.gl) kun je 
het kerstlied beluisteren 
en gratis downloaden. 

ADRESWIJZIGINCEN 
Een vriendelijk verzoek aan de abonnees van De Posthoorn. Alle adreswijzigingen, veranderingen in abonnementen, 
etc. graag doorgeven aan de ledenadministratie van De Posthoorn: 
Aria Sprangers, Provinciale weg NoonJ 128,4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 $2 

file:///uulhtiii
http://www.stamps.gl


Heb jij daar wel eens 
van gehoord? Plaat
fouten zijn fouten 
op een gedrukte 
postzegel. Dan is 
er een foutje blijven 
zitten op de druk-
plaat. Zo'n foutje zie 
je dan later op de 
postzegel. Helemaal 
niet erg. Maar je 
begrijpt het al: die 
foute postzegels kun 
je verzamelen! Het 
leuke is datje ineens 
je verzameling kunt 
verdubbelen. Van 
veel zegels zijn meer 
dan 1 plaatfout te 
vinden. 

Een catalogus 
De fout op deze 
zegel is de streep 
bij de tweede o van 
het woordje "voor". 

Moeilijk te zien 
Sommige plaatfou
ten zijn heel moeilijk 
om te zien. Kijk hier 
maar eens naar: de 
Lvan NEDERLAND 

is dik. En op an
dere zegels is een 
traan onder het oog 
terecht gekomen, je 

Zie je het goed? 
Nu wil jij natuurlijk 
weten, welke zegels 
plaatfouten hebben. 
Daarvoor zoek je 
een catalogus. Die 
bestaat: Catalogus 
van 876 Neder
landse plaatfouten. 
Hij is een tijdje terug 
vernieuwd. En de 
oude catalogussen 
heeft de schrijver, 
de heer Wim Mast, 

1 
hebt daar echt een 
loep voor nodig. 

Website 
Er is een interes
sante site over 
plaatfouten (WAVW. 
plaatfouten.net). je 
vindt er heel veel 
voorbeelden van 
plaatfouten. Surfer 
maar eens naar. 

En onderaan op de 
andere zegel staat 
GENT in plaats van 
CENT. Het leuke van 

CENT. 

plaatfouten is, dat 
je ze misschien zelf 
ook hebt zitten. Jan 
Bakker laat in zijn 
rubriek "De grote 
twaalf" ook een 
plaatfout zien. Hij 
zat op een postzegel 
die vorig jaar werd 
uitgegeven. Je vindt 
ze dus niet alleen op 
oude zegels. Ga je 
verzameling (dubbe
le) zegels maar eens 
na, je weet nu waar 
je op moet letten. 

Verloting 
Heb je belang
stellingvoorde 
Catalogus van 876 
Nederlandse plaat
fouten? Stuur dan 
een kaartje gefran
keerd met een euro 

gelegenheidszegel 
(geen december-
zegel) naar de 
redactie van De 
Posthoorn. Onder 
de inzenders ver

loten we een cata
logus, die je gratis 
thuis gestuurd krijgt. 
Vergeet nietje naam 
en adres te vermel
den. 

JEUGDLEIDERS OPGELET! 
GRATIS DECEMBERZEGELS! 

Wie naar de Dag van de Jeugdfllatelie in 
Burgers'Bush of de Postex in Apeldoorn 
is geweest, heeft vast kennis gemaakt 
met meneer Kreling. Hij is niet meer de 
jongste, maar draagt de jeugd een warm 
hart toe. Tijdens de tentoonstellingen gaf ^ 
hij complete setjes Decemberzegels weg 
aan de kinderen die bij hem langskwa
men. Aan volwassen verzamelaars vroeg 
hij een kleine vrijwillige bijdrage voor de 
jeugdfllatelie. Jeugdleiders die niet naar 
de tentoonstellingen konden komen, 
kunnen gratis setjes Decemberzegels 
voor hun jeugdleden bij meneer Kreling 
opvragen. Het enige wat hij vraagt zijn de 
portokosten. Meneer Kreling is na iS.oo 
uur telefonisch bereikbaar, zijn nummer 
is: 055-3663518. Hij hoopt dat veel jeugd
leiders hem zullen bellen. 
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DE KERST en NIEUWJAARSCORRESPONDENTIE 
Hoe was het, hoe is het en hoe wordt het. 
Zo'n honderd jaar geleden werden er nog niet veel kerstkaarten 
verzonden. Het was wel gebruikelijk dat men goede bekenden per 
briefkaart een nieuwjaarswens zond. Deze kaarten konden op de 
nog bestaande zondagsbestellingen, en dus ook op i januari, be

zorgd worden. Wilde men dat, dan diende de verzender een groot 
kruis op de adreszijde te zetten. En de post op het kantoor van 
aankomst wist dan dat de kaart op nieuwjaarsdag bezorgd moest 
worden. Men hield de te vroeg aangekomen kaart tot dat moment 
op het kantoor vast. 
Ter plekke stempelen 
Geleidelijk verdwenen de 
reguliere zondagbestel

lingen en daarmee ook 
de bezorging van de post 
op nieuv*/)aarsdag De 
toevloed van w/enskaar
ten v/erd wel steeds 
groter zodat de PTT pro
blemen kreeg met hun 
slogan "vandaag gepost, 
morgen bezorgd" In de 
dertiger jaren van de vo
rige eeuw begon de PTT 
m grotere steden met 
machines te experimen
teren waarin plaatsnaam
stempels zonder datum 
gezet werden om de 
grote stroom "kerstpost" 
toch nog binnen redelijke 
tijd te kunnen verwerken 
Het probleem kerst en 
nieuwjaarspost werd 
daar niet mee opgelost 
Het op tijd bezorgen 
werd steeds moeilijker 
De PTT bedacht rond 
1970 hiervoor een leuk 
foefje Alle kerstpost kon 
men op de kantoren en 
agentschappen m aparte 
brievenbussen doen De 
zegels moest de post 
ter plekke afstempelen 
De kantoren mochten 
daarvoor alle soorten 
aanwezige datumloze 
plaatsnaamstempels 
gebruiken Om te 
voorkomen dat men kon 
klagen over veel te late 
bezorging mochten de 
normale handstempels 
met datumbalk met 

gebruikt worden De 
ontvanger kon aan de 
stempels met meer zien 
hoe lang de kerstkaart 
over zijn reis had gedaan 
In de grotere plaatsen 
en verdeelcentra loste 
men het datumprobleem 
op door uit de machine
stempels de data geheel 
of gedeeltelijk te verwij
deren Men paste dat in 
Leeuwarden al enkele 
jaren met succes toe met 
de vakantiekaarten vanaf 
de Waddeneilanden en 
dat beviel prima De PTT 
kon dan gaan stempelen 
en verzenden wan
neer het hen het beste 
uitkwam 

Korting 
Rond 1985 bedacht de 
PTT om bijna alle kerst
post m enveloppe tegen 
een goedkoper tarief te 
bezorgen Men moest 
op de postkantoren de 
kerstenveloppen normaal 
voorzien van 65 cent 
Als men er minimaal 
20 stuks had voor een 
postcode uit de eigen 
omgeving dan kon men 
een formulier invullen en 
kreeg men 10 cent per 
enveloppe terug Men be
taalde dus het briefkaart
tarief van 55 cent Wel 
een ingewikkelde zaak 

Decemberzegels 
In 1987 kwam de PTT 
met een verrassingsaan
bod Men kon postzegel
boekjes met 20 kerstze
gels (men noemde ze 
toen nog zo) van 50 cent 
kopen voor de kerstpost 
WIJ hadden toen al in 
Zwolle een jeugdclubje 
m ons wijkcentrum 
dat we via de daarvoor 
bestemde literatuur van 
JeugdFilatelie Nederland 
de kneepjes van het 

K « d t » pcntztxeli kunt V 
In d« Kerst en Nleuwjaan
pcrtode prafHeren ven een 
ipectoal tv4ef voor Kent
en Nl«uw]Urttuanen 
Btjsebmlk voor andere pon 
of M gebruik m 31 teniurl 
IWédltntubQtefrtiikeren 
tot het nortnale lioettaHef: 

De poetiefebyan 50 cent 
gelden all voldoende fnnke
r)ng voor Keret «n Nleuw
Itarskaaneo tonder envelop 
of In open envelop, met een 
blnnenlmdie bestemming 
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"postzegelen" bijbrach
ten Dit postzegel boekje 
zette ons opgezette 
jaarprogramma totaal op 
z'n kop Op onze vraag 
m november hoeveel 
verschillende postzegels 
het waren kwamen ook 
verschillende antwoor
den " i " want het IS een 
kerstzegel, "2" want er 
zijn er die links en er zijn 
die rechts geen tandjes 
hebben , nee het zijn 
er "5" want er zijn vijf 
verschillende kleuren 
Er waren er twee die het 
goede antwoord gaven 
10 verschillende zegels 
Onze opdracht aan 
hen was nu om zoveel 
mogelijk kaarten en 
enveloppen in januari 
mee te nemen om een 
album hiervoor te kun
nen maken Wij zorgden 
samen met subsidie van 
de wijk voor multomap
pen , plastic hoesjes, A4 
papier, fotohoekjes en 
wat postzegelplakkertjes 
We leerden ze te kijken of 
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er iets bijzonders op de 
kaart of enveloppe te vin
den was Een plaatsnaam 
m het stempel was wel 
duidelijk, maar waar ligt 
nu "Veldpost"' En wat 
betekenen al die cijfers 
m dat stempeltje En zo 
zijn er een aantal verza
melmgetjes na ruilen, 
afweken van restanten 
en met veel gezweet
opgebouwd die nu echt 
met meer voor elkaar te 
krijgen zijn Maar van elk 
jaar daarna doe ik het nu 
nog steeds Ik kom dan 
van alles tegen Zoals 
zegels van een particu
liere postdienst uit 1986 
met een bijfrankermg van 
15 cent, door PTT m 1996 
normaal verwerkt De 
decemberzegels zoals 
ze nu heten hebben ook 
hun afwijkingen Het 
meest bekende is de uit
gelopen verticale streep 
bij een toeslagzegel uit 
2005 Er zijn er nog wel 

meer en die zoek ik zelf 
nog wel op 

Verrassingen? 
Maar wat gaat er deze 
kerst en nieuwjaarspe
riode 2006 gebeuren' 
Er IS bekend dat op 
23 november 10 ver
schillende zegels van 
€ 0,29 in velletjes van 
20 en ook zogeheten 
goededoelen zegels van 

€ 0,29 I 0,10 werden 
uitgegeven Komen ook 
daarin weer de nodige 
"plaatfoutjes"voor zoals 
de afgelopen jaren' 

Wat voor reclame werd 
er door TNT vooraf 
gemaakt' Hoe lost de 
post de tariefsverhoging 
per 1 januari 2007 op ' 
Komt er een bijplakze
ge lvan i j c t of moeten 
we het bijplakken doen 
met 101 5 e t ' Geldt 
de tariefsverhoging per 
1 januari ook voorde 
nieuwjaarspost die elk 

■ 
jaar zoals gebruikelijk tot 
ongeveer 6 januari l iep' 
En hebben ze ook dit 
keer weer stiekem bij hun 
kaarten enveloppen met 
een ingedrukt zegelbeeld 
(een postwaardestuk 
dus) ingesloten zoals m 
2005 
Ik heb mijn multomap 
met plastic hoezen, 
A4 papier en wat er nog 
meer nodig mag zijn al 
klaarliggen Het uitgifte
programma tweede half
jaar 2006 van TPGpost 
zit al in die map en een 
kopie van dit verhaal gaat 
er ook bij in Ook van de 
andere gegevens over de 
decemberzegels en zelfs 
de bedrukte achterkant
jes van de velletjes 

]an Bakker 
(wacht verder maar weer af) 
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AANMELDEN DAG VAN DE JEUCDFILATELIE 2007 

Heb jij je al aange
meld voor de Dag 
van de jeugdfilatelie? 
Als dat niet het geval 
is download dan snel 

voor 31 december 
2006 bij het orga
nisatiecomité zijn. 
je inzending wordt 
uiterlijk 31 januari 

een aanmeldingsfor
mulier op de site van 
JFN (www.jeugdfila-

formulier onder "Info 
JFN" en "Dag van 
de Jeugdfilatelie". 
Je aanmelding moet 

2007 bij het organi
satiecomité ver
wacht. De Dag van 
de Jeugdfilatelie is op 
28 april in Sommels-
dijk. Het thema van 
de tentoonstelling is 
water. 
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f KERSTPUZZEL 
Deze maand een 
kerstpuzzel met een 
mooi postzegel

pakket als prijs Iedereen mag 
meedoen Stuur de antwoorden 
voor 1 februari naar de redactie 
van de Posthoorn, de Goede 
meent 1,1447 PT Purmerend 
Voorwaarde is wel dat je filatelis-
tisch frankeert met een of meer 
gelegenheidszegels met een 
eurowaarde (geen december 
zegels) De vragen zijn 
1 Wie was de schrijver van de 
Catalogus van 876 Nederlandse 
plaatfouten' 

In oktober is Piet vin IJi^overleden. Hij was m de 
wereld van de ftlatelfeèipAW geen onbekende Ook 
voor de jewgdfliatele heéftThij veel betekend Zo was 
hl) bijvoorbeeld de reddenäe engel van Dag van de 
Jeugdfilatelie 1952 ir» Z«ÄnhuBen. En ook de tweede 
keer dat de Dag van de^Jtt^dfllateiie in die plaats werd 
gehouden, zor^e fltÄ«fl Dijk met zijn medewerkers 
voor een pnma evenewÄl:. De 
organisatoren van twtjewgdwe 
end konden steeds weirc© ziJ! 
steun rekenen. Vanw^t al het 
werk dat hij deed voof defllatelu 
kreeg Piet van Dijk op ioapnl 
2006 nog een konInfetjte onder 
scheiding We wertsen ïl|n vrouw| 
Wies veel steifee. Moge Piet van 
Dijk in vrede rusten. 

2 Welke pnnses staat afgebeeld 
op de postzegel m Kidcorner^ 
3 Wat 15 de nationale vogel van 
Nieuw Zeeland'' 
4 In welk land komt er een geit 
langs op oudejaarsavond' 

5 Voor welke paus maakte Silvio 
Consadori een glas-in-lood 
raam' 
6. Hoe heet het kerstlied dat 
de post van Groenland op de 
website heeft' 
7. Waar wordt de Dag van de 
Jeugdfilatelie 2007 gehouden 
8. Wat zette men vroeger op de 
nieuwjaarspost als die precies 
op 1 januan moest worden 
bezorgd' 

9. In welk jaar verschenen de 
Decemberzegels (of Kerstze
gels) voor het eerst' 
l o Wat geeft meneer Kreling 
gratis weg ' 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit De Posthoorn is toegest 
maar alleen met bronvermeldine. 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

Een boek dat iedereen 
m zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verzame
len deel 2 Het is uitge
geven door JFN en ge
schreven dooreen aantal 
deskundige verzamelaars 
die al jaren verzamelen, 
meedoen aan tentoon
stellingen en optreden 
als jurylid. Het gaat over 
de manieren waarop je 
kunt verzamelen en over 
de vele soorten verza
melingen die er zijn 
Het IS een ideeenbus In 
de Posthoorn halen we 
regelmatig wat van die 
ideeën uit het boek halen 
en geven die aan jullie 
door Deze maand willen 
we het hebben over de 
vraag: 

Een plan, moet dat nou ? 
Op het moment dat je 
besloten hebt wat je thema 
zal worden, vraag je je 
natuurlijk af "hoe moet ik 
er nu aan beginnen?" Want 
het IS met de bedoeling dat 
je alle postzegels en andere 
stukken van je thema op 
een grote hoop voor je op 
de tafel gooit om ze dan in 
willekeurige volgorde op de 
bladen te bevestigen Dat 
had je waarschijnlijk zelf 
ook al wel bedacht, maar 
dan IS de vraag natuurlijk: 
"Hoe moet het dan wel?" 
Een goede vraag, want als 
je die hebt beantwoord, 
ben je opeens een heel 
stuk verder. 
Als mensen iets moeten 
doen wat met zo een
voudig IS, rnaken ze een 

plan. Denk maar eens 
aan op vakantie gaan. 
Wanneer ga je ' Waar ga 
je naar toe ' Hoe ga je ' 

Met eigen auto, vliegtuig, 
bus of op de fiets? Wat 
moet er allemaal mee' 
Wie zorgt er thuis voor 

de poes en de planten? 
Er komt nog veel meer 
bij kijken. Zo zie je dat 
iets, dat eigenlijk heel 
eenvoudig leek, toch heel 
goed voorbereid moet 
worden. Degene die 
overal voor moet zorgen, 
zal al gauw begrijpen dat 
je alles wat je te binnen 
schiet, niet zomaar kunt 
onthouden en datje 
dat moet opschrijven. 
We zeggen dan dat je 
een plan maakt voor je 
vakantie En als je dat 
plan gemaakt hebt, heb 
je dat lijstje steeds bij de 
hand om te kijken wat je 
al geregeld hebt en wat 
er allemaal nog gebeuren 
moet. Het plan wordt zo 
een hele hulp. 
(Uit ABC van het Postze
gels Verzamelen deel 2, 
biz. 16) (DK) 
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GRIEKSE MISSER KOMT ALLEEN 
IN POSTZEGELBOEKJES VOOR 
Australië 
Vijjti^jaartelemsie 
Het is dit jaar vijftig jaar 
geleden dat Australië 
begon met het medium 
televisie. Men vierde dat 
op 24 oktober onder meer 
met vijf speciale postze
gels: per decennium één 
in Australië geproduceerd 
programma. Ze zijn ook 
in boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar: één boekje 
met 50c In Melbourne 
Tonight, één met 50c Kath 
& Kim en één boekje met 
tweemaal de hele serie. 

Kerst 2006 
In Australië verschenen 
op I november drie kerst-

Zegel uit het Australische 
kerstboekje merk uan de uit 

Melbourne afkomstige artieste 
Anne Spuduilas 

zegels met afbeeldingen 
van het traditionele 
kerstverhaal. Eén van de 
zegels, die van 45 cent 
met Maria en het Kind, is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van twintig zegels. 

België 
Boekje met uerschoucn 
stansin^ 
Het Belgische koren
bloemboekje, verschenen 
op 7 augustus, is aange
troffen met verschoven 
stansing. Ik geloof dat dit 
woord eigenlijk niet be
staat, maar het resultaat 
van het stansen van velle
tjes mag van mij stansing 
genoemd worden. Het 
resultaat is dat er een 
rijtje van vijf halve en vijf 
anderhalve zegels in het 
boekje voorkomen. 
Van de Belgische boekjes 
met zelfldevende zegels 
was mij zo'n verschuiving 
nog niet bekend, wel 

enkele geheel ongestanst 
gebleven boekjes. Van 
enige Nederlandse boek
jes en blokjes kennen we 
dit soort verschuivingen 
wel. 

Bosnië en Hercegowina 
WKVoetbolenöojoarFK 
Sarajeujo 
Fudbalski Klub Sarajeu;o 
bestaat dit jaar zestig jaar, 
hetgeen voor de federatie 
Bosnië en Hercegowina 
voldoende reden is voor 
een bijzondere zegel. Nog 
een voetbalzegel zag het 
licht vanwege het wereld
kampioenschap voetbal 
in Duitsland. 
Beide zegels zijn éénmaal 
te vinden in een op 10 
juni verschenen prestige-
boekje. Eigenlijk zitten de 
beide zegels er tweemaal 
in, maar om onbekende 
reden is het tweede 
exemplaar niet voorzien 
van een landsnaam en een 
waardeaanduiding. 

Denemarken 
Cobra ig48-ig5i 
De Deense post gaf op 11 
november vier postzegels 
uit met werken van Co-
bra-schilders. Twee ervan 

(met werk van Asger Jörn 
en Pierre Alechinsky) zijn 
een gemeenschappelijke 
uitgifte van België en 
Denemarken. De beide 
andere zijn een Deense 
aangelegenheid en laten 
werken van Else Alfelt en 
Egill Jacobsen zien. 
De zegel van 4.75 kr. is 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. Afgebeeld 
is een aquarel van Asger 
Jörn (1914-1973). 

Duitsland 
Vierjaargetijden 
De Duitse post wilde in 
2006 met de uitgifte van 
vier postzegels een link 
leggen tussen de vierjaar
getijden en de brief als 
persoonlijk communica
tiemiddel. De vier postze
gels - lente, zomer, herfst, 
winter - zijn inmiddels 
verschenen waarbij het 
kwartet op 9 november 
ook nog eens uitkwam in 
een zogenaamde MaxiSet, 
een grootformaat post
zegelboekje met vijfmaal 
de vier zegels in verticale 
rijen. Het boekje is de op
volger van Damp/er Bremen 
en de prijs ervan is 11 euro 
(twintigmaal 55 cent). 

Frankrijk 
Marianne de Gandon 
De ene na de andere 

Het uierde Franse boekje met een Manannezegel uit het uerleden. 

Marianne uit het verleden 
krijgt een plaatsje in een 
modern Frans postzegel
boekje. In 2003 was dat 
de zaaister, in 2004 de 
Marianne van Alger en 
vorig jaar die van Dulac. 
Nu dus de Marianne van 
Gandon uit 1945. Vijf 
moderne versies van deze 
Marianne (54 c.) en vijf 
van de huidige Marian
nes zitten vereend in een 
boekje van 5.40 euro. 

Rode Kruis en Kerst- en 
Nieuuyaarsuiensen 
Op 27 november versche
nen in Frankrijk twee 
boekjes: een Rode-Kruis-
boekje met tien zegels van 
54+17 c. en een boekje 
met tien zelfklevende 
postzegels van 54 c. voor 
de kerst- en nieuwjaars-
post. 

Griekenland 
Misser alleen m boekjes' 
Maanden geleden be
richtte ik over het Griekse 
prestigeboekje uit novem-

Op de uoor- en achterzijde uan het Deense boekje staan Joto's uan Asger 
Jörn en een korte tekst ouer Cobra. 

De Griekse zegel uit het postzegel
boekje, de tekst 'Ford Model T' 

ontbreekt 

ber 2005 met auto's uit 
vervlogen tijden. Daarbij 
meldde ik dat er boekjes 
voorkwamen waarbij op 
een postzegel de aandui
ding Ford Model T ontbrak. 
Gebleken is nu dat deze 
misser in alle boekjes 
voorkomt en bij de nor
male zegels in het geheel 
niet! Het verklaart meteen 
de run op de boekjes. Een 
beetje Griekenland-verza
melaar wil deze opval
lende misdruk er wel bij 
hebben. 

Hongkong 
Dr. Sun Yat-sen 
Een vier zegels tellende 
serie markeerde op 12 
november de 140ste ge

boortedag van de grond
legger van de Republiek 
China, Sun Yat-sen: $ 1.40 
oudste bestaande portret 
uit 1883, $ 2.40 als voor
lopige president van de 
Republiek in 1912, $ 3.00 
na het condoleancebe-
zoek aan de familie van 
zijn vriend Huang Xing 
in igi6, portret in een 
door hem zelfontworpen 
Zhongshan-pak ($ 5). 
De vier zegels zijn - in 
velletjes van twee - ook 
in een prestigeboekje 
verkrijgbaar. Helaas kost 
zo'n boekje $ 25.00, 
zodat men $ 13.20 boven 
de nominale waarde 
betaalt... 

Ierland 
Waterwegen 
Wie aan het Ierse plat
teland denkt, betrekt 
daar al snel het netwerk 
van rivieren, meren en 
kanalen bij. Op 20 ok
tober verschenen er vier 
postzegels van 75 c. met 
foto's van het sluiswach-
tershuisje bij het Grand 
Canal, de waterwerken in 
de Barrow, de Shannon 
rivier bij een merengebied 
en Belturbet Marina bij de 
Erne rivier. 

De vier zegels zitten 
elk ook viermaal in een 
prestigeboekje. Dit 
boekje, waarvan de prijs 
dus 12 euro bedraagt, 
is daarnaast gevuld met 
24 pagina's foto's (van 
dezelfde fotograaf als 
die van de zegels) en met 
tekst. 

[fy.'ibhitiiiii. 

'Inland Waterujays of Ireland'. 



Ierse muziek 
Gedurende de laatste 
decennia heeft de Ierse 
muziek liet wereldwijd 
gemaakt. Hoog tijd voor 
de Ierse post om dat ook 
postaal te benadrukken. 
Op vier zegels die op 7 
november zijn versche
nen, zien we groepen die 
daar op instrumentale 
wijze aan bijgedragen 
hebben: de Clancy Brothers 
en Tommy Makem (jaren 
'60), de Dublmers (jaren 
'70), de Chieftains (jaren 
'80) en Aitan (jaren '90). 
Het bijbehorende presti
gebockje kost 10 euro en 
bevat, behalve viermaal de 
vier zegels, volop foto's 
en toelichting. 

Kerstboekje 
Het jaarlijkse kerstboekje 
IS te koop sinds 9 novem
ber. Het bevat vijfentwin
tig postzegels van 48 c. 
(tarief voor binnenlandse 
post tot 50 gram), maar 

Het Ierse kerstboekje, waarvan 
de kajt een urolijk roodborstje 
Iaat zien, bevat 25 postzegels 

- ivaarvan een gratis. 

kost 12 euro; één zegel is 
dus gratis. 
In het boelqe zitten zelf
klevende zegels met een 
fragment van De Geboorte, 
een schilderij van de 
Vlaming Simon Bening 
(1483-1561). 

Israël 
Ster van Betlehem 
Het vorig jaar in Israël 
verschenen boekje met 
twintig Ga^ea-bloemen 
(gele bloem hier bekend 

ira/itj/j uflriUuü) 

tri iLü hÈiriiUiii 

..een prachtig prestigeboekje. 

als Ster van Betlehem) 
blijkt ook in een afwijken
de versie voor te komen. 
Opvallend aan deze versie 
is de nu aanwezige bar
code, het nieuwe logo en 
de donkergele kleur. 

Oostenrijk 
Huisdieren 
De Oostenrijkse krant 
Kronen Zeitung heeft sa
men met de post de lezers 
opgeroepen de mooiste 
foto's van hun huisdieren 
in te zenden. Het resul
taat is nu een Tierschutz 
Marken heft met negen 
postzegels van 55 c. en 
als ondertitel 'Mijn liefste 
huisdier'. Naast de negen 
dierenzegels bevat het 
prestigeboekje allerlei 
wetenswaardigheden, 
informatie en tips over 
het houden van de be
wuste dieren: hond, kat, 
hamster, Guinees big
getje, chinchilla, paard, 
schildpad, vogel en vis. 

Het Oostenrijkse boekje ter gele
genheid van Werelddierendag. 

De verkoopprijs van het 
boekje ligt 4 cent hoger 
dan de nominale waarde 
der zegels, namelijk 4.99 
euro. Uitgiftedatum was 4 
oktober. 

Polen 
TuJee lokale boekjes 
De afgelopen jaren heers
te er in sommige Poolse 
steden een ongebreidelde 
lust tot het uitgeven van 
lokale boekjes. Met 
name de postkantoren in 
Ciechanów (133 boekjes 
tussen 1999 en 2002) en 
Przemysl (47 stuks tussen 
2002 en 2005) konden er 
wat van. De boekjes zijn 
voorzien van het logo van 
de Poolse post, waardoor 
men ze verzamelwaardig 
kan vinden. 
Het stadje Krosniewice, 
in centraal Polen niet 
ver van Warschau, gaf er 
afgelopen maanden ook 
twee uit. Beide hebben 
als inhoud een strip van 
vier zegels van 1.30 zl, 
de zegel die vorig jaar 
verscheen na het overlij
den van paus Johannes 
Paulus II. 

Polynesië (Frans) 
FIoortjeDessmg 
Ter ondersteuning van de 

OFFICE DES POST£S ET TELÉCOMMUWICATIONS - POLYNESIË FRANCAISE | 

Het prestigeboekje van Frans Polynesie. 

toeristische activiteiten 
van RTL-reizigster Floor-
tje Dessing, gaf de post 
van Frans Polynesië op 22 
september een presti
geboekje uit met twaalf 
postzegels van 90 f Ze 
laten de mooiste plekjes 
en attracties van het 118 
eilanden (volgens Floortje 
116) tellend gebied zien. 
Te zien zijn onder meer 
de traditionele dansen, 
bezigheden in en op het 
water en ook de enige 
vuurtoren in het hele 
gebied (dat zo groot is als 
Europa!) bij Mahina op 
Tahiti. 

Servië 
Europa 20o5 
Het is merkwaardig maar 
tot juni vermeldde Servië 
nog steeds de landsnaam 
Servië & Montenegro op 
zijn postzegels. Ook werd 
de dubbele waardeaan
duiding (dinar/euro) tot 
die tijd gehandhaafd. Des 
te vreemder is dat omdat 
deze zegels al sinds de
cember 2005 niet meer in 
Montenegro geldig zijn! 
Bronnen uit Servië vertel
len me bovendien dat de 
omrekening van dinar 
naar euro weinig serieus 
geschiedde. 
Op 4 mei verschenen twee 
boekjes met Europaze
gels. Het ene bevat drie 
zegels van 46 d. (0.50 
euro) en 73 d. (0.80 
euro), het andere twee 
van elk plus twee vignet
ten. Op de zegels staan 
kindertekeningen. 

Nikola Tesla 
De 150ste geboortedag 
van Nikola Tesla werd 
in Servië gevierd met de 

uitgifte van twee speciale 
zegels en een velletje. 
Ze zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: het ene met 
tienmaal de beide zegels 
van 16.50 d. (0.20 euro) 
en 46 d. (0.50 euro), het 
andere met het velletje 
46 d. (0.50 euro) en 112 d. 
(1.30 euro). Tesla was een 
technologisch genie. Zijn 
uitvindingen droegen bij 
aan de ontwikkeling van 
tegenwoordig volop in 
gebruik zijnde zaken zo
als radio, radar, televisie 
en de computer. Ook het 
opwekken van energie 
was een van zijn specia
liteiten. 
De boekjes verschenen 
op 25 mei. Net als bij de 
Europazegelboekjes ook 
hier nog als landsnaam 
Servië & Montenegro en 
de dubbele waarde-aan
duiding. 

Vaticaanstad 
Kerstmis 
Vaticaanstad heeft een 
greep gedaan in het im
mense eigen kunstwerk
bestand en koos voor de 
kerstzegels een glas-in-

vindt zich in de privékapel 
van de paus, een ruimte 
waar de normale sterve
ling nimmer toegang tot 
krijgt. De serie verscheen 
op 12 oktober. Vier zegels 
van 0.65 euro zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 

Verenigde Staten 
Kerstmis 
Er verscheen in de 
Verenigde Staten dit jaar 
maar één kerstboekje. Het 
kwam uit op 17 oktober 
en bevat twintig zegels 
van j,() c. Het is een zoge
naamd conuertible booklet, 

Zegel uit het Amerikaanse kerst
boekje van dit jaar 

dus je kunt het zodanig 
vouwen dat een boekje 
ontstaat. Op de zegel 
staat een afbeelding van 
een schilderij van Ignacio 
Chacon (Peru, achttiende 
eeuw): Maria met het Kmd, 
kijkend naar een vogeltje. 

Zweden 
Kerstuersieringen 
De op 9 november 

Het kerstboekje van Vaticaanstad. 

lood-kersttafereel van 
Sillvio Consadori (1909-
1994). Dit kunstwerk be-

In Servië ivordt volop reclamelgemaakt voor de Tesla-zegels 

verschenen Zweedse 
kerstpostzegels staan in ^ 
het teken van traditio- = 
nele kerstversieringen: „ 
sterren voor het raam, ^ 
bloeiende kerststerren en ^ 
diverse soorten advents- ^ 
kandelaars. Ook de = 
speculaasharten en met ^ 
kruidnagels doorboorde i 
sinaasappels die de •* 
Zweden voor hun ramen ^ 
hangen doen het kenne-
lijk goed in Zweden. xOO 
In het kerstboekje bevin
den zich tien kerstzegels 
(vier thema's, afbeeldin
gen: zie volgende pagina). 
Ze hebben de vermelding 
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De vier moticucn van de Zweedse kcrstzegels. Kafl en de vier zegels in het 'winter in de l(unst'bockjc van Zweden. 

Julpost 2006 en kosten 
5 kr. per stuk. 

Wintertoferelen in de kunst 
De werken van vier po
pulaire Zweedse kunste
naars die in het verleden 
persoonlijke vertolkingen 
van de winter maakten, 
zijn te bewonderen op 
een serie postzegels, 
speciaal bedoeld voor 
internationale kerst
groeten. Gekozen zijn 
schilderijen van prins 

Eugen (beeld in zijn eigen 
park), Gustaf Fjaestad 
(Rijp op ijs), Philip von 
Schantz (Modificatie over 
winterlandschap van W.O. 
Petersen) en een hout
snede van Sven Ljungberg 
(portret van een inwoner 
vanLjungby). 
De vier zegels met win
tertafereleen kosten elk 
10 kr. en zijn alleen ver
krijgbaar in boekjes. De 
uitgifi:edatum is eveneens 
g november. 

Jaarset boekjes 2006. 
Alle dit jaar verschenen 
Zweedse postzegelboek
jes (en minivelletjes) 
zijn verkrijgbaar in een 
jaarset, samen met toe
üchtende tekst in het En
gels, Duits en Zweeds. De 
prijs van de set is 514 kr., 
de nominale waarde van 
het geheel. 

Zwitserland 
Pro Juuentute 2006 
Voor het eerst in 

bijna honderd jaar zijn 
de afbeeldingen op de 
Zwitserse Pro Juuentute
zegels door kinderen 
vervaardigd. Begeleid 

door de karikaturist Ted 
Scapa zetten honderd
dertig schoüeren in de 
leeftijdsklasse 10 tot 
14 jaar uit Hefenhofen, 
Geneve en Locarno 
(uit de drie Zwitserse 
taalgebieden dus) hun 
fantasieën en toekomst
dromen op papier. Drie 
zegels plus een kerst
zegel van Ted Scapa zijn 
het resultaat. 

Uiteraard verscheen 
er van de Pro Juuentute
zegels  uitgiftedatum: 
22 november  ook een 
postzegelboekje. Het 
bevat zes postzegels 
van 85+40 c. (autowerk
plaats, ontwerp Stephane 
Arada, Geneve) en zes 
van 100+50 c. (hond naar 
dierenarts, ontwerp Lea 
Mayer, Hefenhofen). 
Het boekje kost 17 fr., 
inclusief 50 cent produc
tiekosten. 

De beide zegels uit liet Zu;itserse Pro Juuentuteboekjc. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



FILATELIE OP DE VALREEP: 
EINDEJAARSBEURS IN BARNEVELD 
Veluwehal weer het toneel van actieve verzamelaars 

I.SÉ f 

Van links naar rechte, ät entree van de Veluwehal in Bameveld, drukte tijdens een eerdere editie van de Eindejaarsbeurs en de living van de beurslocatie in Barneveld. 

Vorig jaar ging het filatelistische 
feest door omstandigheden niet 
door, maar dit jaar is-ie er weer 
als vanouds: de Eindejaarsbeurs. 
Op donderdag 28 en vrijdag 29 de
cember vertoont de Veluw/ehal in 
Barneveld het gebruikelijke tafereel 
van de voorgaande edities van de 
beurs, die ditmaal voor de zevende 
maal zal worden gehouden. 
De beurs, die een internationaal 
karakter heeft, kan op beide dagen 
worden bezocht van 10 uur 's 
morgens en 5 uur 's middags. 
U kunt in Barneveld onder andere 
het volgende verwachten. Er komt 
een grote jeugdstand met een 
uitgebreid programma. Op de 
Eindejaarsbeurs zijn ruim honderd 
handelaren filatelie uit binnen- en 
buitenland aanwezig. Behalve 
postzegels voeren veel van deze 
handelaren ook munten, bankbil
jetten, prentbriefkaarten en tele
foonkaarten in hun assortiment. 
De organisatie zorgt er verder voor 
dat ook verenigingen en exposities 
op de beurs informatie kunnen 
aanbieden. Bij de Veluwehal zijn 
gratis parkeermogelijkheden. Als u 
belangstelling heeft voor een beurs 
in kerstsfeer, dan kan een bezoek 
aan Bameveld dus goede diensten 
bewijzen. 

De entreeprijs bedraagt 3.50 euro 
(jongeren tot en met 16 jaar heb
ben gratis toegang). Te duur? 
Gebruik dan de kortingbon die u 
op pagina 816 aantreft! 
U vindt de Veluwehal aan de 
Nieuwe Markt 6 in Barneveld, 
vierhonderd meter van het station 
Barneveld-Centrum. Komt u per 
auto dan neemt u op de Ai afrit 16 
(Voorthuizen/Harselaar), waarna 
u de richting Barneveld centrum 
volgt. Meer informatie over de Ein
dejaarsbeurs wordt verstrekt door 
mevrouw Pamela van de Vlekkert, 
telefoon 055-3558600. 
Er is ook een speciale website met 
informatie over de beurs (wivw. 
eindejaarsbeurs.nl). Tot slot: het 
gaat bij de Eindejaarsbeurs om 
een handelsbeurs; er is geen 
tentoonstelling en u kunt er dus 
ook niet onderling ruilen. 
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EINDEJAARSBEURS 
Grote internationale beurs in de kerstvakantie 
28 en 29 december 2006 van 10.00-17.00 uur. 

Locatie: Nieuwe Markt 6, 
3771 CBBARNEVELD 
Entree: €.3,50 p.p./p.d. 
Jeugd t/m 16 jaar gratis 
Handelaren: 
±100 Filatelie, ± 35 Munten, 
bankbiljetten, tel.kaarten, 
prent briefkaarten e.d. 
Tevens gespecialiseerde 
verenigingen en exposanten. 

In één van de gezelligste hallen van Nederland staan meer dan 1000 
stoelen voor u klaar om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. 

De organiserende vereniging V.O.V.V. 
bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers 
die verzamelen een warm hart toedragen. 
De recette wordt in hoofdzaak aangewend 
voor donaties aan goede doelen waarvan 
het "Mappa Mondo" project van het 
Nederiandse Rode Kruis de voornaamste is. 

TOPFILATELIE 
Door het <»rote internationale 
aanbod voor/iet de beurs in 
ruime mate in alle fa eetten en 
prijsklassen van de filatelie. 

* B lieV e n e n posth i sto iMe 
* Wereldwijd klassiek-modern 
* (iroot aanbod modern «est. 
* kilo waar 
* C atalo<ji / Literatuur 
* P la a tfo u te n / ia ri te ite n 
* Motieven en toebehoren 
* Veilinghuizen / taxaties 
* V a iti je n / re sta rite n 
* drol e 5 eenl hoe ken/benden 

Info: V.O.V.V. Tienwoningenweg 53, 7312 DL APELDOORN 
(0031H0)55-3558600 e-mail: e.vandevlekkert01@Chello.nl 

mailto:e.vandevlekkert01@Chello.nl


De haï ligt op loopafstand van station Barneveld
centnim en is tevens nabij het gezellige centrum 
gelegen. 

Eigen vervoer: 
mmmmJSSImmmÊmmmmmmmitmmÊmÊmmmmmmmmmmmm 

Al: Afrit 16 
Voorthuizen/ 

Harselaar 
Volg 

Barneveld
centrum. 

Openbaar
vervoer: 

400 meter 
vanaf station 

* Veluwehal 
P = vrij parkeren Pt = €. 0.60 per uur 

,11 ICpDHOKkt/iii 16iaar. 
Beii je iioj» »iet eertier op de 
eiiulejaiirslK'urs ^e»eest, kom 
da 11 /elf eens ervaren dat 
ge/ellifĵ heid hij ons voorop staat. 
Niets moet, alles mag. j 
Schitterend gratis materiaal met 
tal van activiteiten. Bv. on/e 
speciale albumhladen, het post
/aks|)el en nog veel en veel meer. ' 

Hal, restaurant alsmede het bestuuren 
medewerkersvan de einde jaarsbeurs wensen 
u prettige feestdagen en hopen u in kerstsfeer 

te ontvangen in onze nieuwe locatie. 

■ w ï » 

^ 
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MIJN VISITEKAARTJE 
Achter de voordeur van Evert Hoedemaker 

T E K S T EN F O T O ' S : W I E L A N D B U I T , A M E R S F O O R T 

Achter sommige deuren gaan 
prachtige verhalen schuil. In 
een poging deze deuren voor u 
te ontsluiten, gaat Filatelie op 
zoek naar de sleutel. Vandaag 
staan we in Opeinde, een paar 
stappen naast Drachten, voor 
een doodgewone witte deur met 
veel glas. De reguliere verfbeurt 
heeft net plaatsgevonden. Evert 
Hoedemaker opent en geeft een 
ferme handdruk. 

'jarenlang speurwerk, beste 
vriend. Als ik ergens moest zijn, 
probeerde ik altijd om w/at mate
riaal te vinden. Parijs, Praag, Ma
drid, Barcelona, Sofia, Moskou. 
Nog in de Sovjettijd. Daar heb ik 
trouw/ens nog een mooi verhaal 
over Heb je nog even?' 
Evert Hoedemaker, een tanige 
man, rond de 65. Geboren in 
Zaandam, getekend door het 
leven. Cezondheidsperikelen 

^ waar een normaal mens ai 
° driemaal dood van zou zijn 
<x gegaan. Een oorlogskind. 'ja, 
^ de Tweede Wereldoorlog is een 
" rode draad in mijn leven. Toen 
^ mijn moeder drie maanden van 
!::; mij in verwachting was, werd 
'= mijn vader gearresteerd als één 
^ van de eerste verzetsstrijders in 
^ de Zaanstreek. Toen ik vier was, 
=: zag ik mijn vader voor het eerst, 
"■ toen kwam hij uit het concen

AAa tratiekamp terug. Mijn vader 
O j 4 was doodziek, had het KZsyn

droom.' Er volgt een moeilijke 
periode. Everts vader was psy
chisch kapot, had het idee dat 
hij zijn kind moest voorbereiden 

op het overleven in een derde 
wereldoorlog. Evert werd van 
een brug gegooid om te leren 
zelfstandig een oever te bereiken 
om te kunnen ontsnappen, 
kreeg zes weken kamerarrest 
als hij vijf minuten te laat thuis 
kwam (want in het concentratie
kamp moest je op tijd op appel 
staan), om over ergere dingen 
maar te zwijgen. 'Ik mag wel zeg
gen dat ik een dramatische jeugd 
heb gehad. Mijn vader kon het 
gezinsleven niet aan. Dat werd 
aangevuld door ooms en tantes, 
kindertehuizen en weet ik wat al 
niet meer. Op m'n zeventiende 
woonde ik al zelfstandig in 
Amsterdam. Eén van mijn ooms. 
Oom jos, gaf me op een goede 
dag een postzegel en vertelde 
daar een verhaal bij. Ik vond dat 
zó prachtig. Dat verhaal was het. 
Het verhaal achter de postzegel. 
Het was meer dan een plaatje, ik 
was zwaar onder de indruk. Die 
oom stuurde mij op een gegeven 
moment naar de jeugdclub van 
de postzegelvereniging. Daar 
heb ik het verzamelen geleerd. 
Dan kreeg je bijvoorbeeld de zee
heldenserie. Met de opdracht: 
"Doe daar eens wat mee!" Nou, 
dat was wel wat, ik probeerde de 
verhalen achter die postzegels te 
ontdekken'. 
Het zat er al vroeg in. De verha

len. Evert werd later onderwijzer 
op een basisschool. Vooral ae 
kinderen in de hoogste groe
pen trokken hem. Daar kon hij 
verhalen aan kwijt. Die verhalen, 
de historie, hebben hem altijd 
hevig geïnteresseerd. Het is in 
de huiskamer te zien. Impo
sante boekenwanden ademen 
de bezoeker toe. Vele banden, 
kleurrijk of klassiek ingetogen, ze 
proberen te verleiden: pak me, 
lees me. Natuurlijk heel veel over 
de Tweede Wereldoorlog. Zijn 
rode draad. 

PEELEN 
'Door mijn interesse in boeken 
kwam ik regelmatig in een anti
quariaat. Ergens eind jaren '70 
zag ik daar het boek Postzegels 
schrijven geschiedenis van G.J. 
Peelen. Geschreven in 1948, net 
na de oorlog. Hij beschrijft daar
in aan de hand van postzegels 
de hele oorlog, de aanleiding, het 
historische verhaal en klimaat uit 
die tijd. Ik was natuurlijk meteen 
verkocht. Heb het boekje letter
lijk kapot gelezen. Machtig. Toch 
jammer dat zo'n werk langzaam 
in de vergetelheid raakt? Ik vond 
dat dat niet mocht gebeuren. 
Daar wilde ik voor zorgen.' 
De boekenwand luistert gelaten 
mee. Ze weten het allemaal: 
Peelen is het lievelingsboek. 

heeft de ereplek in de kast. Daar 
valt niet tegen te strijden. Zo'n 
onaanzienlijk boekje, vaal, oud, 
stukgelezen, metzwartwit 
illustraties van postzegels. De 
banden van Lou de Jong loeren 
jaloers, begrijpen het niet. Peelen 
for president? Het is niet eerlijk. 
Maar wij, verzamelaars, kunnen 
er wel inkomen. Als geschiede
nisen met name de Tweede 
Wereldoorlog  je zo trekt en er 
is dan een boekje dat precies dit 
onderwerp in postzegels uitlegt, 
dan kan geen ander boek daar 
tegenop. 
Hoedemaker kreeg langzaam 
een idee. Dit boek gaf hem het 
inzicht dat hij een verhaal zou 
kunnen maken van zijn verzame
ling. De rode lijnen in zijn leven 
kwamen samen: het postzegels 
verzamelen en de Tweede We
reldoorlog, vanuit zijn persoonlij
ke historie, de ellendige jeugd. 'Ik 
kreeg het gevoel dat ik het naar 
me toe moest trekken. Ik wilde 
dat boek zélf zijn, zélf doen.' Het 
werd zijn levensdoel. 
'Maar hoe maak je dat concreet? 
Ik begon met het grondig bestu
deren van het boek van Peelen 
en ik probeerde een reconstruc
tie te maken. Overigens heb 
ik ook wel kritiekpunten op de 
inhoud van Peelen. Maar toch 
wilde ik zoveel mogelijk van de 

FILATELIE IS OP ZOEK.„ 
MISSCHIEN NAAR UI 

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
tlsche 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: 
philatclie@tip.nl 

'Dat verhaal was het  het verhaal achter de postzegel. Het was meer dan een plaatje.' 

mailto:philatclie@tip.nl


Evert Hoedemaker met in zijn rechterhand 'de oude Peelen' - het grote voorbeeld - en verder de oogst van zijn eigen arbeid. 

afgebeelde stukken in mijn eigen 
verzameling krijgen: postzegels, 
blokjes, stempels. Honderden 
stuks. Dat was een gigantische 
opgave, want veel van het 
materiaal is niet of nauwelijks te 
krijgen. Dus dan ging ik op zoek 
naar alternatieven die de tekst 
zouden kunnen ondersteunen. 
Het werd zoeken en speuren, 
kenmerkend voor de ware filate
list. Jarenlang verzamelen leidde 
nu tot een doel. Evert vertelt er 
laaiend enthousiast over Hij 
maakte er een sport van om met 
een noodgedwongen minimaal 
budget toch aan de juiste zegels 
te kunnen komen. 
Het liep de spuigaten uit. Vakan
tiebestemmingen werden er op 
aangepast. Zou er in Praag nog 
wat te vinden zijn? Dan gaan we 
dit jaar met vakantie naar Praag. 
In de boekenkast glimmen 
enkele boekwerkjes op: jazeker, 
afkomstig uit Praag. Ze staan 
toch maar mooi aanwezig te zijn 
in een huis in Friesland, in de 
Hollandse winter, in plaats van 
op de vuilnisbelt in de Praagse 
lente. 

AVONTUREN IN MOSKOU 
Evert praat verder, legt de nadruk 
op ieder woord dat hij uitspreekt: 
'Óver Praag gesproken, daar 
ontmoette ik iemand en die had 
allerlei brieven uit de tijd dat 
Hitler net verslagen was, toen 
Tsjechië uiteenviel in allerlei 
locale toestanden. Die man 
had een heel overzicht uit die 
periode, met allemaal bijzondere 
stempels. Met wat onderhan
delen kon ik daar veel leuks van 
meenemen. En nogzo'n mooi 
verhaal: In de periode 1985-1989 
organiseerde ik studiereizen naar 
Moskou voor studenten van de 

Open Universiteit. In mijn vrije 
tijd sloop ik dan door de stad, 
maakte afspraken met verzame
laars en handelaren en probeer
de zo wat leuke stukken te be
machtigen. In 1989, in de week 
dat de Berlijnse muur viel, had ik 
een afspraak met een postzegel
handelaar in Moskou, maar dat 
viel erg tegen. Afijn, ik loop terug 
langs de kade en zie ergens in 
een portiek wat mensen staan. Ik 
dacht: dat lijken wel postzegels 
die ze daar hebben. Dus ik er 
naartoe. Nou spreek ik precies 
één woord Russisch - Nasdrovje 

ofwel proost - dus met handen 
en voeten, een woordje Engels 
en Duits, laat ik mijn interesse 
blijken. Eén van die mensen had 
heel interessant materiaal, dat ik 
nog nergens eerder gezien had. 
Omdat net buiten donker werd, 
nodigde ik hem naar mijn hotel, 
maar dat ging in die tijd niet zo 
gemakkelijk. Als Rus mocht hij 
daar helemaal niet naar binnen. 
Maar met een boel overredings
kracht lukte het me om hem 
mee te krijgen. Nadat we eerst 
via een politiepost een pasje 
voor twee uur verblijf in het hotel 
voor hem hadden gehaald, waar 
ik voor moest tekenen, konden 

we op mijn hotelkamer tot zaken 
komen. Hij was echter doodsbe
nauwd om het hotel te verlaten 
met dollars op zak. Dus die hield 
ik bij me en we gingen samen 
naar beneden. Inderdaad, mijn 
Russische vriend werd gefouil
leerd, ondervraagd en uiteinde
lijk mocht hij naar buiten. Daar 
overhandigae ik hem zijn geld, 
dat hij onmiddellijk verstopte in 
een geheim luikje in zijn oude 
Lada.' 

DOODZIEK 
'Uiteindelijk heb ik mijn verza
meling in een stuk of zes map
pen kunnen bergen, compleet 
met verhaal. Mijn levensverhaal, 
dat is het eigenlijk. Inmiddels 
veel meer dan tweemaal zoveel 
als Peelen had.' En ja, op een 
gegeven moment ben je er. 
Natuurlijk, altijd is nog wel een 
kleine aanvulling te bedenken, 
een klein tussenzinnetje, maar 
het verhaal is gewoon af En 
wat moetje dan.' Iets anders 
beginnen.' Dat kan, maar als je 
je levensverhaal hebt geschre
ven, kun je niet zomaar aan een 
nieuw leven beginnen. Is toch 
een tikje lastig. In november 
2005 werd Hoedemaker ernstig 
ziek. Zeer ernstig. Al eerder had 
hij acht darmoperaties gehad, 
vier keer een hartinfarct, dus hij 
was wel wat gewend. Maar dit 
keer, na een open hartoperatie 
en een zware buikoperatie, lag 
hij op sterven. Hij had het leven 
zo goed als opgegeven. En nu 
komt Afke in beeld, zijn huidige 
vrouw. Zij heeft de hele tijd van 
dit interview stilletjes zitten 
luisteren, zitten meegenieten en 
uitstekende koffie bijgeschon-
ken. Als Evert begin februari dit 
jaar uit het ziekenhuis komt. 

NIET IN DE WINKEL, MAAR... 

De Tweede Wereldoorlog onder de 
loep, het boek van Hoede-
malcer, is niet in de winkel 
te koop. De twee complete 
delen zijn voor € 16.95 wel 
op CD te bestellen bij de 
schrijver. Geïnteresseerde 
lezers kunnen via de redactie 
van Filatelie met Evert con
tact opnemen. 

niets meer wil en kan, geeft zij 
hem een figuurlijke schop onder 
de kont. 'Ik heb echt een heel 
zware tijd gehad, ik geloofde er 
niet meer in. Zonder haar was ik 
er nu niet meer geweest.' Evert 
wordt emotioneel. Het grijpt 
hem nog steeds aan. De boeken
kast luistert zwijgend mee. 'Afke 
zette me tien minuten per dag 
achterde postzegels. Daarna 
was ik kapot. Na een paar dagen 
twintig minuten. En zo kwam 
ik er bovenop. Toen dacht ik, ik 
moet toch op z'n minst een vi
sitekaartje achterlaten voor ik er 
tussenuit knijp? Mijn mobiliteit 
is beperkt. Het mooiste onder
deel van het speurwerk, erop 
afgaan, contacten leggen, dat 
is nu weg. Maar ik heb wel een 
mooie postzegelverzameling, 
mijn levensverhaal! Dat mag 
niet verloren gaan. Dat is mijn 
visitekaartje.' 
Eenmaal het doel bekend, 
gaat Evert vastbesloten aan 
de slag. En, geloof het of niet, 
deze Phoenix heeft binnen een 
halfjaar een enorm boekwerk 
geschreven, twee banden dik. De 
nieuwe Peelen is gereed, tweede, 
geheel herziene druk. Zelfs de 
naam van de auteur is gewijzigd. 
Het is niet meer de nieuwe 
Peelen, het is nu de Hoedemaker. 
Eigenhandig vormgegeven en 
professioneel opgemaakt. Het 
exemplaar dat hij laat zien komt 
uit de eigen printer, maar ziet 
eruit alsof het tussen de andere 
banden uit de boekenkast is 
geplukt. Voorzien van heel veel 
illustraties, alles in kleur. En dat 
is nog niet alles. Evert heeft ook 
nog een ander boek geschreven: 
Monument voor mijn vader. Dat 
is net door een uitgeverij op de 
markt gebracht. De gezondheid 
mag zwak zijn, de wilskracht is 
sterker dan ooit. 

Het is stil, als ik Friesland uit rijd. 
De beelden buitelen over elkaar 
heen. Een vader die zijn zoontje 
van een brug af duwt De boe-
kenwand voTstilstaande werken. 
De tragische tijd van de Tweede 
Wereldoorlog. En wat daarvan 
komt. Training voor een nieuwe 
wereldoorlog. Hoe kom je dit als 
kind te boven? In je postzegel
verzameling. Je eigen verhaal. 
En daarom is het stil als ik weer 
naar huis rijd. Evert Hoedemaker 
heeft me zijn visitekaartje laten 
zien. 
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Het is december en in 
deze rubrielc zijn van de 
uitgiften van 2006 tot nog 
toe alleen die van Leiden 
en Rembrandt getoond. 
Om de aciiterstand in 

2 te halen in vogelvlucht 
= enkele kaarten uit de 
^ eerste helft van dit jaar. 
^ In januari werd het basis
s assortiment aangevuld 
^ met drie boekjes. Een 
Q opmerkelijke zegel daar
s: uit is de in klederdracht 
S gestoken Dutch Cleanser. 
2 Het ontwerp is van de in 
^ New York woonachtige 

. . . kunstenaar Berend Strik, 
Q 3 0 ^^^ geïnspireerd werd 

door een bus waspoeder 
met hetzelfde beeld. Wij 
staan in het buitenland 
bekend als een proper 
volkje en dat werft kopers 

voor waspoeder. Kaart 
[i] toont de originele 
wikkel om de bus. Een 
andere kunstenaar, 
Marius Boezem, haalde 
zijn inspiratie juist uit 
Frankrijk en verfraaide de 
vlakke Flevopolder met 
landschapskunst. De bo
men staan in het patroon 
van de plattegrond van de 
Notre Dame van Reims. De 
snel groeiende populieren 
vormen zo de pilaren van 
deze Groene Kathedraal [2]. 
In Frankrijk verscheen in 
april ter gelegenheid van 
de driehonderdste sterf
dag van Pierre Bayle een 
zegel met een connectie 
met Nederland [3]. Deze 
Franse Hugenoot vluchtte 
naar onze tolerante Re
publiek en doceerde aan 
de Rotterdamse Illustere 
School, wat deze leer

meester van Voltaire de 
bijnaam 'de filosoof van 
Rotterdam' opleverde. 
De MooiNederlandvel
letjes zijn veelzijdiger 
en kleurrijker sinds het 
collectief Ping Pong ze 
ontwerpt. In juni werd 
in deze rubriek ruim 
aandacht geschonken aan 
Leiden met zijn architec
tuur en schilderijen. Op 
de zegels van Sittard uit 
februari figureert nu zelfs 
een heuse Ara [4] en op 
de zegel van Vlieland uit 
april een lepelaar [5]. 
Yvonne van Gennip gaat 
nog steeds voor goud op 
kaart [6], die qua schoon
heid niet onderdoet voor 
de postzegel uit februari. 
De zomerzegels van april 
waren gewijd aan het 
bekende leesplankje aap, 
noot, mies. De aap is op 

kaart [7] in de dakgoot te 
vinden. De kaart is ver
vaardigd aan de hand van 
de schoolplaat van Cor
nells Jetses waarop alle fi
guren van het leesplankje 
voorkomen. Ook op kaart 
[8] met kat Mies is de tab 
aan de postzegel gelaten; 
met de spelling vormt het 
een wezenlijk onderdeel 
van het totaal. Hoewel het 
leesplanlqe een vinding is 
van de Deventer onder
wijzer Hoogeveen, zijn de 
kaarten afgestempeld in 
Groningen, de geboor
teplaats van Cornelis 
Jetses, de tekenaar van het 
vernieuwde leesplankje. 
De maximumkaarten van 
mei/juni (Mooi Nederland 
en Dirk Kuyt) komen de 
volgende keer aan bod. 
We gaan eerst naar de 
voorkeur van Nederland: 

The King ofwel Elvis 
Presley [9]. Mozart haalde 
het bij ons niet, in het 
Mozartjaar, maar inter
nationaal kwamen wel 
veel zegels uit. [10] toont 
een mooie kaart met de 
Oostenrijkse uitgifte. 
Tot slot nogmaals de 
Rembrandtemissie (juh). 
De Saskia op kaart [11] is 
de 'Nederduitse' Saskia 
uit het Nederlandse pres
tigeboelcje. Nu die zegel 
in Nederland frankeer
geldig is verklaard door 
TNTPost, is kaart 11 met 
stempeling Amsterdam 
correct. Op kaart [12] 
ogenschijnlijk dezelfde 
Saskia, maar nu gaat het 
om de echte Duitse zegel. 
Op het gelegenheids
stempel (Kassei) zien we 
Rembrandt met de blik op 
Sakia, zijn eeuwige liefde. 
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collecties en objecten. 
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Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2007 

http://houscher.nl


• www.postzege1partjJencentrale-n! • 

De hele mäand 
december serveren 

.wij heerlijke traditionele 
oliebollen. 

De Postzegel Partijen Central« 
wenst u prettige kerstdagen 

en een gelukkig 2007., f 

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

ngstijden: maandag t / m zaterdag 9 tot 5uur. ^ « ^ 

Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze nnaandelijkse postzegelkrant. 

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

Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel- 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admm@postzegelpartijencentrale.nl 
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Een Wereld in Zegels. 
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^ ■ z a t e r d a g 13 JANUARI 
^ ^ ^ ^ van 12.0017.00 uur: 

h i u r P n het MUSEUM voor COMMUNICATIE 
Zeestraat 8284 te Den Haag 

De volgende handelaren nodigen U uit: 

1 ^ ^ "* ^ ^ ^ 
1 RONALD BOUSCHER 

Professioneel philatelist en 
P commissionair 

lidNVPH. PTS. IFSDA en AAA 

1 
Messchaertstraat 12 

W 1077 fVS Amsterdam 
tel.: 020679.5952. 

W fax:020679.4780 

Gespecialiseerd in Nederiand, Ned.Indië, 
Curasao en Suriname. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o.: 

plaatposities. 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels: 
Nederland, Ned.Indië, Cura9ao en Suriname. 

Laat ons uw fllatelistische interesse vantevoren 
weten opdat we liet juiste materiaal mee nemen. 

Hww. houscher. nl email:info(whouscher. nl 
. .* 

C. Opscholtens pzh 
Rodenrijsestraat 17a 

3037 NA ROTTERDAM 
Tel. 0104650471 

Klassiek materiaal gehele wereld, speciaal ook 
brieven inclusief motief. 

Nederland en O.G.: proeven afstempelingen 
en oude FDCs. 

. Vertel uw wensen en wij brengen het mee. . 

M U S E U M VOOR 
Kleine tentoonste 

Zeestraat 82 
Plaats: Graham Bellzi 

Op zaterdag GRATIS PARKEER 
Op vertoon Filatelie tevens 
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PZH Ir. H.R Rozema 
Joan Maetsuckerstraat 140 

2593 ZP DEN HAAG 
Tel. 0703472531 

PETER@HPROZEMA.DEMON.NL 

Gespecialiseerd in postgeschiedenis Nederland. 
Grote voorraad Nederland en koloniën. 

Andere landen of gebieden worden 
op verzoek meegenomen. . 

Overijsselse Postzegelveiling h.v 
Hengelosestraat 7678 

7514 AJ ENSCHEDE 
0534335500 

KIJKDAG voor veiling 191 d.d. 19/20 januari. 
Alle losse nummers en partijtjes zegels 

en enveloppen. 
Overige kavels: worden op aanvraag 

meegenomen. 
• • 

• • 

Ook aanwezig: 

Leden van de werkgroep 
'Handboek Postwaarden'. 

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

Informatiestand. 
• • 

C O M M U N I C A T I E 
g archiefmateriaal 
\ DEN HAAG. 
op de begane grond. 
.EGENHEID rond het museum!! 
ït/s toegang tot museum!!! 

mailto:PETER@HPROZEMA.DEMON.NL


EEN BIJZONDERE LANDKAART 
MET POSTWEGEN UIT 1835 

Vroeg werk uan graveur Vürtheim vormt een uitdaging 
D O O R M E V R . T . B . S T E I N E R - S P O R K, ' S - G R AVE N H AGE 
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In het Museum voor Communi
catie wordt, tussen de vele ande
re zeldzaamheden, een landkaart 
met postwegen bewaard van 
omstreeks 1835. Het is een om 
een aantal redenen intrigerende 
kaart en daarin schuilt de aanlei
ding tot dit artikel. Nog afgezien 
hiervan hebben cartografie en 
filatelie een zekere verwant
schap. Niet alleen vormen ze 
elkeen belangrijkverzamelge-
bied op de gehele wereld, ze 
ontmoeten elkaar ook in zowel 
aardrijkskunde als geschiede
nis en zelfs in de grafische 
kunst. Daarnaast ook wortelt 
hun bestaan in de drang van de 
mens tot het verkennen van zijn 
grenzen enerzijds en het onder-
nouden van onderlinge betrek
kingen door reizen en schrijven 
anderzijds. De huidige naam van 
het Museum drukt dat heel toe
passelijk uit als communicatie. 

De kaart waar het hier om gaat 
heeft als titel 
Geschied- Staat- en Aardrijkskun
dige Kaart der Nederlanden, met 
een gedeelte van Duitschland, 
Frankrijk en Engeland. Aan
wijzende tevens de postwegen, 
gewone wegen en sterkten. 
De kaart is opgedragen aan het 
Physische Genootschap Per Haec 
adAltiora te 's-Hertogenbosch, 
door deszeifi corresponderend 
lid D. van Frankenhuysen*. 

Verder geeft de kaart de acht
tien Nederlandse toenmalige 
provincies weer, met inbegrip 
van Luxemburg. Plaatsnamen 
zijn alleen met cijfers aangege
ven. De kaart, die geheel met 
de hand is ingekleurd, werd 
omstreeks 1835 gegraveerd door 
j . Vürtheim en is gedrukt in de 
steendrukkenj van L Lévèquete 
Amsterdam. De afmetingen van 
de kaart zijn 490x570 millimeter. 
Op de linkerhelft van de kaart 
zien we een grote zuil met 
jaartallen. In de marges staan 
gegevens over de plaatsnamen 
per provincie, met een verwij
zing naar de cijfers op de kaart 
en een verklaring der teekens. 
In de buurlanden zijn de 
plaatsnamen wel vermeld, maar 
met uitzondering van Frankrijk 
worden geen afstanden gegeven. 
De kaart is nogal bijzonder van 
opzet door de extra gegevens. 

Cartografie en filatelie zijn nauw aan elkaar verwant. 

Kaarten en postzegels: ze worden beide enthousiast 

verzameld en ze zijn verder sprekende symbolen van de 

typisch menselijke drang om te reizen, te schrijven en te 

communiceren. De vondst van een bijzondere kaart kan 

voor een echte filatelist doordoor een uitdaging zijn. 

Landkaart van het nieuuje koninkrijk, met Luxemburg en een deel van de buurlondcn De plaats
namen zijn genummerd en per promncie in de randen te umden. Lithograjie uanj. Vürtheim uit 
ca. 1855; met de hand ingekleurd; u treft deze kaart als bijlage bij deze editie ran Filatelie aan. 

De zuil geeft een overzicht van 
de vaderlandse geschiedenis, 
die begint in de oudheid en 
is bijgehouden tot 1831, het 
tweede jaar van de Belgische 
afscheiding. In de randen 
staan vooral aardrijkskundige 
en statistische gegevens. 
Waarom en door wie het ver
moedelijke jaar van uitgifte op 
1835 is gesteld, is niet duidelijk. 
Het is mogelijk dat dit verband 
houdt met de zeer tijdrovende 
graveerwerkzaamheden - hier
over later meer. Ook rijst de 
vraag naar het doel van deze 
kaart, wie en wat de maker was 

en wie de graveur en de drukker. 

De maker/uitgever van de kaart 
Biografieën van de maker 
- er zijn twee auteurs - zijn te 
vinden in de streekgescniede-
nis van de provincie Utrecht 
(zie literatuurlijst). Dirk van 
Frankenhuijsen is in Utrecht 
geboren op 18 april 1811 en hij 
overleed er op 20 maart 1895. 
Beide auteurs behandelen 
zijn leven sedert 1838, toen hij 
onderwijzer werd in Montfoort. 
Hij was dus al 27 jaar. Helaas 
wordt over zijn eerdere jaren 
met anders vermeld dan dat hij 

diverse banen heeft gehad en 
mogelijk heeft deelgenomen aan 
de Tiendaagse Veldtocht in 1831. 
Maar dit jaartal 1831 zegt toch 
wel iets, doordat het een parallel 
heeft in de jongste vermelding 
op de gescnieaeniszuil in zijn 
landkaart. De veldtocht kän zijn 
keus wel hebben beïnvloed. 
En het is immers nog altijd zo, 
dat probleemsituaties extra 
belangstelling oproepen. 

Portret ten uocten uit van de maker Dirk van 
Frankenhuysen, ujiens gezicht is terug te 
innden m de leeuuienkop op de kaart. 

De naam 'D. van Frankenhuij
sen' is in de cartografische 
naslagwerken niette vinden. Dit 
betekent zo goed als zeker dat hij 
geen professionele kaartenma-
ker was. Dankzij de diepgaande 
digitale ontsluiting van bijna alle 
bibliotheekbestanden is het ech
ter gelukt te achterhalen, dat van 
deze Dirk van Frankenhuijsen 
(verder DvF te noemen) vier ver
schillende landkaarten bekend 
zijn. Behalve de hier behandelde 
kaart is er een uit 1837 van de 
provincie Utrecht, een nieuwe 
kaart van Nederland uit 1839, nu 
zonder België (beide aanwezig 
in de Universiteitsbibliotheek 
Leiden) en een geschied- en 
aardrijkskundige kaart van 
Palestina of het Heilige Land (uit 
omstreeks 1850, in de Konink
lijke Bibliotheek in Den Haag). 

Het zijn vooral de beide kaarten 
uit 1839 en 1850 die een sleutel 
vormen tot het doel van de 
kaarten en geschriften van DvF. 



Er bevindt zich namelijk bij de 
kaart van 1839 een intekenfor
mulier, waaruit blijkt dat er bij 
voldoende belangstelling 400 
kaarten zullen worden gedrukt 
BIJ deze kaart is evenals in 1835 
gekozen voor een opdracht 
aan het Physisch Genootschap 
'Per Haec ad Altiora' ('langs 
deze weg omhoog') Van het 
genootschap is jammer genoeg 
in Den Bosch geen spoor m de 
archieven te vinden Toch maakt 
het mtekenformuliermulier het 
waarschijnlijk, dat de opdragt 
alles te maken heeft met het 
verkrijgen van voldoende bestel
lingen De Palestina-kaart is zelfs 
helemaal duidelijk op dit punt In 
het ovale kader linksboven wordt 
vermeld Tot daarstelling van 
een Fonds ter leniging en wenng 
der armoede binnen Montfoort 
door het verschaffen van arbeid 
En dat betekent - iets dat ook 
uit de biografieën over zijn 
persoon kan worden afge
leid- dat het hem te doen was 
om het werven van gelden 
voor zijn sociale werk 

Nog even terug naar de biogra
fieën over DvF Deze maken 
duidelijk dat zijn betekenis 
vooral ligt in het door hem in 
Montfoort m 1851 opgenchte 
'Protestantsch Landbouwkundig 
Opvoedingsgesticht' Hii heeft 
daarmee meer dan honaerd-
vijftig - ook het getal duizend is 
genoemd - verwaarloosde straat-
en zwerfkinderen uit het slop 
gehaald Ondanks dat was voor 
deze instelling geen lang leven 
weggelegd Na een hoogtepunt 
in 1856 ging het snel weer bergaf 
In 1862 werd het tehuis gesloten 

De landkaart 
Vooruitlopend op de bijzondere 
inhoud van zijn landkaart moet 
allereerst worden geconstateerd 
dat DvF geen alledaagse aanpak 
heeft gekozen Gewoonlijk 
werden de gegevens uitvoerig 
gepresenteerd in een boek, 
een reisgids (ook wel afstands-
wijzer geheten) met een al dan 
met uitvouwbare landkaart 

Een aardig voorbeeld uit die 
dagen is het overigens pas m 
1942 in boelworm verschenen 
dagboek van Jacob van Len-
nep, "Nederland in den goeden 
ouden üjd" Daarin beschrijft 
Van Lennep een voetreis die hij in 
1823 samen met zijn vriend Dirk 
van Hogendorp heeft gemaald: 
Achter in het boekje was een 
landkaart mt 1821 opgenomen, 
gemaakt door de desnjds zeer 
bekende uitgever van kaarten 
Evert Maaskamp in Amsterdam 
Een in de zomer van 2005 door 
de schrijver Geert Mak gepresen
teerde televisieserie heeft dit reis
verhaal van Van Lennep brede be
langstelling bezorgd. Maaskant 
gaf geregeld nieuwe handboeken 
uit, o a omstreeks 1830 een 
lijvig exemplaar 'ter verldaring 
der Geschiedkundige kaart der 

Nederlanden, en der Wereld
kaart' Hierin worden vooral de 
vaderlandse geschiedenis en hel
dendaden uit oeroude tijden tot 
het heden beschreven Noch de 
boekvorm, noch de inhoud heeft 
echter voor het werk van Van 
Frankenhuijsen model gestaan. 

De conclusie is eenvoudig 
Wie op reis ging nam daarvoor 
een reisboek ofHandkaart met 
postwegen als handleiding 
mee Maar ook voor gezins
gebruik was er veel behoefte 
aan een landkaart Op het 
intekenformulier bij de kaart 
van 1839 beveelt DvF zijn kaart 
speciaal ook voor dit doel aan 

Zoals gezegd pakte DvF zijn 
werk op een geheel eigen manier 
aan Hij richtte de landkaart 
zodanig m, dat hij er heel veel 
informatie in kon onderbrengen 
Hierbij moet worden opgemerkt 
dat zo'n rand met gegevens 
eerder al wel is voorgekomen 
Op zichzelf IS zo'n kaart dus 
geen unicum , maar de manier 
hoe en waar de teksten enn zijn 
ondergebracht, getuigt toch van 
een zeer persoonlijke keuze 

in de landkaart van DvF was 
vooral de zuil m de brede ruimte 
van de Noordzee een vondst 
Daarmee kwam er plaats voor de 
jaartallen, zoveel, dat ze ook nog 
een stukje onderrand beslaan 
Zo vinden we dus, behalve de 
landkaart met landsgrenzen, 
wegen, nvieren, wateren, genum
merde plaatsen en poststations 

- de zuil met boekrol en 
een stukje onderrand 
voor de jaartallen, 

- de bovenrand met, naast de 
overzeese gebieden, gegevens 
zoals klimaat en bevolking, 

- de zijranden voor de 
provincies met de voor
naamste plaatsen en het 
inwonertal per provincie, 

- de onderrand met jaartal
len, de grote wateren, 
rivieren en eilanden 

Verder is linksonder een ver-
klanng der 'teekens' geplaatst 
en reentsonder treffen we de 
afstanden in uren gaans aan, 
met een schaalstok van 20 uren 
gaans op een graad Buiten het 
kader staat links de naam van 
de graveur) Vurtheim en rechts 
die van de drukker, L Lévèque 

Terugkomend op de zuil op het 
voetstuk prijkt de volledige titel 
van de kaart en op het zijvlak 
de 'Opdragt' met de naam van 
de maker En, wonderlijk grapje, 
diens gezicht in de kop van 
de leeuw boven de boekrol 

Opmerkelijk is dat de jaartallen 
uit de zuil in het landkaart
gedeelte zijn terug te vinden 
Voor het overige heeft dit deel 
van de kaart vooral te maken 
met postroutes en afstanden 

Maar voordat deze aan de 
orde komen moet eerst even 
worden gewezen op een artikel 
in het 'jaarboekje der Posterijen' 
van 1851 onder redactie van S 
Gille Heringa Daann schrijft 
mr J T Bodel Nijenhuis, een 
vooraanstaand en deskundig 
verzamelaar in die dagen, het 
een en ander over postkaarten 

IETS OVERPOSTKAARTEN 
ENZ. van vroegere en latere 
üjden, medegedeeld door 
Mr. J.T Bodel Nijenhuis 
te Leiden: 
'Men had in Nederland vroeger 
postlcaarten dan men zelf wist. 
Deze wonderspreuk is derwijze 
te verklaren, dat men m de 17e 
en de eerste helft der i8e eeuw 
wel wegen op de kaarten aangaf, 
doch zonder dat de ütels der 
kaarten dat aanduidden Wat 
meer is, ook zonder eenige 
opgave van afstandsuren. Hierin 
voorzag men meestal slechts 
door Stedewijzers. Deze zijn, 
bij mij, van den jare 1695 af, 
voorhanden (. .) In de eerste 
helft der i8e eeuw gebruil<te men 
kleine reis- of zak Adasjes met 
wegen; hierin waren soms ook 
stedewijzers. Tegen het emd der 
i8e eeuw erlangden sommige 
kaarten soms den naam van 
'postlcaarten'. En nu werden er 
ook de uren afstands te voet of 
per postrijtuig op aangewezen." 

In het algemeen kan worden 
opgemerkt, dat de cartografie 
in ons land tot het einde van de 
achttiende eeuw volledig mank 
ging aan gebrek aan uniformiteit, 
dit als gevolg van de ook op dit 
terrein heersende provinciale 
autonomie Pas na 1795, tijdens 
de centralisatie onder de Bataaf 
sehe Republiek, werd een seneus 
begin gemaakt met een topogra
fische kaart voor het gehele land 

In de eerste decennia van de 19e 
eeuw verschijnen dan naast een 
overvloed aan meestal commer
ciële kaarten voor het eerst ook 
enkele officiële kaarten, onder 
andere in i8 io de 'Algemene 
Kaart van Holland' met post
routes die door het postbestuur 
waren verstrekt Hetwasmons 
land voor het eerst een kaart 
met een hoge mate van zuiver
heid, doordat deze kon worden 
gebaseerd op het matenaal voor 
de eerste officiële topografische 
'Generale Kaart' in wording 
(Ten Bnnk, 1963, pagina 43) 

Overigens wortelt de kaart van 
i8 io in de invoenng naar Frans 
voorbeeld van een paardenpos-
tenj, die door Lodewijk Napo
leon een jaar tevoren was gelast 

Nu was histonsch gezien het 
jaar i8 io een dieptepunt m de 
Nederlandse geschiedenis 
Vnjwel op het moment dat de 
nieuwe kaart verscheen werd 
het land bij Franknjk ingelijfd 
Alle topografische gegevens en 

attnbuten moesten uitzucht 
naar centralisatie gedwongen 
naar Frankrijk Drie jaar later, 
met de val van Napoleon, werd 
Nederland met alleen weer 
zelfstandig, maar op het roem
ruchte Congres van Wenen in 
1815 met België tot een Konink
rijk verenigd Dat voor beide 
omwentelingen een nieuwe kaart 
nodig was IS duidelijk De kaart 
van I8TO kon indertijd nog snel 
aan de inlijving worden aange
past, maar pas m I8T8 volgde er 
een nieuwe officiële postkaart 
In dat jaar verscheen, m op
drachtvan koning Willem I, 
een 'Itmeraire Kaart van het 
Koningrijk der Nederlanden 
ter opheldenng des Afstand
wijzers', vervaardigd aan het 
Topografisch Bureau (Archief 
van Oorlog) Deze afstandwijzer 
IS in boekvorm uitgegeven met 
van plaats tot plaats de afstand 
en het daarbij behorende port 
De kaart - met een formaat 
van 48 bij 38 centimeter - zat 
uitklapbaarachtenn Voorde 
gegevens kon worden terug
gegrepen op de topografische 
bestanden die al enige tijd - met 
moeite en helaas onvolledig 
- weer uit Frankrijk terug waren 

De commerciële uitgevers 
gaven intussen al sinds 1813 
tientallen kaarten van het nieuwe 
koninkrijk uit Sommige jaren 
sprongen er met een grote 
productie van meer dan een 
dozijn uit Wat daarbij opvalt 
IS, dat enkele kaarten zo sterk 
op elkaar lijken, dat ze kennelijk 
van elkaar zijn overgenomen 

Waarschijnlijk kon dat, doordat 
er destijds nog geen auteurs
recht bestond Er werd naar 
hartenlust gekopieerd, overge
nomen, aangevuld, verbeterd, al 
naar het inzicht van de nieuwe 
maker En zodoende zijn er tot 
m de jaren dertig steeds weer 
enigszins aangepaste versies 
van eerdere kaarten uitgebracht. 

Bronnen 
Door de hiervoor genoemde 
gewoonte is het aannemelijk 
dat ook DvF voor het ver
wezenlijken van zijn ideeën 
en gegevens is uitgegaan 
van al bestaande kaarten 

Het zoeken naar bronnen heeft 
inderdaad succes opgeleverd 
Wat blijkt? In het midden van 
de jaren twintig is een iets 
ander type landkaart m zwang 
gekomen De oriëntatie ligt 
daann wat meer naar het 
westen, zodat er ook een stukje 
Engelse oostkust op staat Een 
eerste voorbeeld hiervan is 
gevonden bij een Rotterdamse 
boekhandel/uitgever Een mooie 
cartouche linksboven in de 
kaart vermeldt de bijzonderhe
den 'Nouvelle Carte Routière 
du Royaume des Pays-Bas et 
d'une partie de la France et de 
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l'Allemagne' (Engeland wordt 
met vermeld, maareen stukje 
oostkust IS wel prominent aan
wezig) 'Dresséeetgravéepar 
C van Baarsel et Fils a Rotter
dam, chez Arbon &, Krap 1825' 

Van deze kaart bestaat een 
aangevulde editie uit 1830 
Hoewel er ook uit 1827 nog twee 
enigszins vergelijkbare kaarten 
bekend zijn, kan - om meer dan 
één reden - voor DvF toch alleen 
de kaart van 1825 als voorbeeld 
hebben gediend Beide kaarten 
hebben op een haar na dezelfde 
afmetingen, het verschil is zelfs 
zo minimaal dat het op rek of 
knmp van het materiaal zal 
berusten De kustlijnen en de 
provinciegrenzen komen over
een en de wegen zijn op precies 
dezelfde wijze weergegeven 
Ook de afstandsaanduiding en 
de posthoorntjes bij de plaatsen 
waar een 'relais de poste' - een 
wisselstation voor de paarden -
te vinden was, zijn bij DvF gelijk 

Nog even tussen haalqes een 
opmerking van Ten Brink (1962, 
pagina 223) 'De paardenpost in 
ons land is nooit een succes ge
worden Het was ook geen post
dienst in de eigenlijke zin De 
paardenposterij bood geen ver
voer Dat was in handen van par
ticuliere ondernemers meteen 
concessie De poststations waren 
alleen bestemd voor het wisselen 
van paarden Ook dienden ze als 
rustplaats voor de reizigers ' 

Verschil tussen de twee kaarten 
IS er niettemin ook, in die zin dat 
de kaart van DvF bijna leeg is 
De plaats- en provinciennamen 
heeft hij met benoemd, maar 
vervangen door nummers, die 
hij m de randen toelicht Het is 
daardoor een bijna blinde, maar 
heel overzichtelijke kaart Dat 
was ook nodig Anders zou met 
goed te begnjpen zijn hoe hij al 
zijn gegevens van aardrijkskunde 
en geschiedenis, van voortbreng
selen, bevolking, godsdienst, 
regeringsvorm en nog zo meer 
op één blad had moeten ver
werken Zoals al IS aangegeven 
zijn zelfs in de kaart de jaartallen 
bij de plaats van actie terug te 
vinden Voor het ovenge wekt 
de kaart de indruk dat DvF zijn 
kennis als onderwijzer met een 
opzettelijk eenvoudige invulling 
aan geïnteresseerde volwasse
nen wilde overbrengen HIJ was 
daann zeker bijzonder origineel 

De landkaart van DvF is dus 
gekopieerd van een bestaande 
kaart Uit 1825, maar te oordelen 
naar het ontbreken van plaats
namen was er stellig nog een 
tweede bron Al zoekend komen 
we inderdaad eerder m de eeuw 
twee 'luchtige' kaarten tegen: 

- Het titelblad van 1808, de eer
ste bladwijzer van de Generale 
Kaart van het Koningnjk der 
Nederlanden (Van der Heijden, 

kaart 5a) Dit was een voorlopig 
overzicht van de negenbladige 
topografische kaart die bij het 
Depot-Generaal van Oorlog in 
de maak was (de zogeheten 
Grote kaart van Krayenhoff) In 
deze kaart waren alleen enkele 
belangrijke plaatsnamen en de 
provincienamen opgenomen, 
- Een andere vrij lege kaart is 
gegraveerd tussen 1806-1809 
(Van der Heyden, kaart 51), door 
WC van Baarsel (zoon en van 
1816-1826 medewerker van C 
van Baarsel &. Zn ), destijds élève 
aan het Topografisch Bureau 

Het IS mogelijk dat deze laatste 
kaart samen met die van 1825 
voor DvF de bron is geweest 
Niet uitgesloten is zelfs dat er 
sprake is van een bepaalde voor
keur voor het werk, c q de visie 
van de graveur WC van Baarsel 
Dit dus wat betreft de invul
ling van het wegennet 

Postroutes en a^anden 
Een volgend punt vormen de 
afstanden op de kaarten Ze 
werden, zoals Bodel Nijenhuis al 
vermeldde, er al sinds decennia 
op aangegeven De kaart van 
1806 zou er een voorbeeld van 
kunnen zijn, maar officiële, door 
de post verstrekte cijfers dateren 
van de postkaart van i8 io 
Beide hebben cijfertjes langs de 
wegen en dat blijft nog jaren zo 

Het IS daarom verrassend, 
dat zowel in de kaart van DvF 
als in zijn voorbeeld van 1825 
de afstanden in streepjes zijn 
aangegeven Een kopie van een 
idee van de graveur WC van 
BaarseP Het is ovengens een 
wat cuneus systeem van hele, 
halve en kwart streepjes In de 
legenda van de kaart worden 
de tekentjes verklaard 

Er IS nog iets Op de oude kaar
ten staan weliswaar postroutes 
en poststations, maar een 
lijst met de trajecten die men 
kon afleggen was er met Pas 
m 1937 IS door Fr Leyden een 
uitvoerige routebeschnjving 
uitgewerkt voor de "Kaart der 
postroutes van het voormalige 
Konmknjk Holland in 1810" 

(KNAC, 1937) Die leemte 
IS eigenlijk wel vreemd Een 
verkTarmg zou kunnen zijn dat 
men daar in die oude tijd geen 
behoefte aan had Men leefde 
eenvoudigweg met zo haastig 

Over de afstanden in uren gaans 
moet met een aantal korte 
aantekeningen worden volstaan 
Als afstandsmaat gold in ons 
land tot 1820, toen het metrieke 
stelsel werd ingevoerd, de roede 
en de ervan afgeleide voet en 
duim De roede verschilde door 
de eeuwenlange provinciale 
zelfstandigheid echter van regio 
tot regio Een uniforme nationale 
maat bestond met Eenzelfde 
probleem deed zich ook interna
tionaal voor De meeste buurlan
den kenden een mijl, maar ieder 
land gaf daar een eigen lengte 
aan, zodat we op een graad van 
de aardomtrek mijlen vinden van 
15 (Duitse), maar evengoed l o 
(Hongaarse) tot 80 (Schotse) 

Voor het maken van de topogra
fische kaart is daarom indertijd 
een vaste maatverhouding 
bepaald Het is dus met zo 
venwonderlijk dat op sommige 
landkaarten dne schaalstok-
ken staan Een in kilometers, 
een in Hollandse mijlen van 
20 op een graad en een derde 
van postmijlen in toises (zie 
kadertje) De schaalstok in 
de kaart van DvF geeft rechts 
onderaan ook 20 uren gaans op 
één graad Links daarvan, m de 
verklaring van de tekens, staat 
dat de 'posten' in Nederland en 
Frankrijk 2 uren zijn (of 3 900 
el) en m Duitsland twee mijlen 

Dat levert twee vragen op Wat 
houdt het woord 'posten' in en 
wat zegt ons 3 900 eP Voor de 
eerste vraag is Ten Bnnk (1975, 
pagina4i) de beste bron Hij ver
klaart dat 'de voor de paarden en 
postiljons te betalen tarieven wa
ren gebaseerd op de afstanden 
tussen de verschillende stations, 
die oflRcieel werden vastge
steld en aangeduid in posten, 
afstanden van twee uur gaans ' 
Voor het vraagstuk van de 3 900 
el IS de oplossing te vinden in de 
Afstandswijzeruit i8 i8 Daarin 
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Afbeelding 5 - Fragment van de kaart uit 1825 die uermocdelijk als bron heeft gediend Het 
cuneuze strecpjcssysteem uoor de ojifanden is duidelijk zichtbaar 

IS bepaald dat de uren 5.555 Ellen 
zouden zijn, als 1/20 deel van 
een gemiddelde graad van de 
meridiaanboog Omgerekend 
met een factor o 70 levert dat 
3 888 meter op, afgerond dus 
3 900 meter (sedert 1820 gelijk 
aan de el, zie ook kadertje) 
Helaas zijn nergens gegevens 
gevonden, hoeveel kilometers 
de door paarden getrokken 
postwagens m de praktijk 
werkelijk aflegden Berekeningen 
van twintigste-eeuwse auteurs 
zoals Leyden (pagina 555) gaan 
uit van 8 kilometer per uur Dat 
lijkt misschien met veel, want nu 
IS op goede wegen 12 kilometer 
of meer per uur mogelijk Toch 
IS naar hedendaags inzicht 
(Koninklijke Stallen) op de des
tijds met altijd verharde wegen, 
vooral bij slecht weer en op 
lange ritten, vermoedelijk zelfs 
met meer dan 536 kilometer 
per uur haalbaar geweest En 
dat strookt in feite met de of
ficieel vastgestelde uren gaans. 

Interessant is daarom ook de 
uitleg van John Dehé (2005) over 
diligences Wat hij schrijft slaat 
in wezen op het midden van 
de eeuw, de jaren na ongeveer 
1840, toen meer en meer wegen 
werden bestraat Hij geeft voor 
twee trajecten rijtijden en wel 
Hoom-Purmerend in éénen-
dnekwart uuren Purmerend-
Buiksloot in anderhalfuur 
Afstanden of routes geeft hij 
met Ze kunnen zo met worden 
vergeleken met de veel ou
dere kaart vam8i8 Duidelijk 
IS wel, dat de reistijden per 
diligence in het midden van 
de eeuw vrijwel waren gehal
veerd Een enorm verschil dus, 
waarvoor een verklanng zou 
kunnen zijn dat op bestrate 
wegen draven mogelijk was 

Voor de Topografische kaart is 
indertijd het volgende vastge
steld-
de lengte van de Rijnlandse roede 
is 3,767 meter; de roede is 12 voet 
en de voet is 12 duim 
Een veelvoud van de roede is de 
Duitse mijl, waarvan er 15 op een 
meridiaangraad gaan (= 20 uren 
gaans). 
De mijl IS 1.970 roeden (en 
met I 966 zoals eigenlijk zou 
moeten), hieruit volgt dat 1477.5 
roeden een uur gaans zijn. 
Verder is vastgesteld dat een 
uur gaans neerkomt op 5,5556 
kilometer. 
Frankrijk had ook mijlen (lieues), 
echter van 4,444 küometer. 
De toise was een oude maat van 6 
voet ofwel 1,949 meter 
(Fockema Andreae, 1932) 
Voor Evert Maaskamp en zijn al 
bij Jacob van Lennep genoemde 
'Stedenwijzer' uit 1821 was een 
uur gaans 1.500 roeden, wat ruw
weg klopt met het voorafgaande 
Verder vermeldt hij onder meer 
dat 'de heele omtrek der wereld 
wordt gerekend op 360 graden, 
makende 5 400 Mijlen of 700 
Uren '** 



Afbeelding 4  Het tot dusverre enig bekende 
portret van Joseph Vürtheim (collectie Joh. 
Enschede'Museum te Haorlem). 

Graveur en drukker 
De kaart, gedrukt in steendruk 
door Louis Frangois Lévèque, 
is gegraveerd door Joseph Vürt
heim. Van de drukker is alleen 
bekend dat hij geboren werd 
op 28 juli 1798 en leefde tot 20 
mei 1878. Hij was steentekenaar, 
uitgevaren steendrukken 

Van de graveur, Joseph Vürt
heim, weten we veel meer. Over 
zijn leven is al enkele malen 
een korte biografie verschenen, 
voor het laatst in het Handboek 
Postwaarden Nederland. 

Samengevat alleen het volgende. 
Vürtheim werd nu bijna 200 
jaar geleden in i8o8 geboren in 
Kleef, in het Duitse grensgebied 
dat destijds  net als ons Tand 
 bij Frankrijk was ingelijfd. Hij 
was een bekwaam tekenaar en 
volgde in zijn geboorteland een 
opleiding als lithograaf en druk
ker Omstreeks 1828 belandde hij 
in Amsterdam. Evenals bij DvF 
doet zich bij hem het probleem 
voor dat uit zijn beginjaren, van 
1828 tot aan het einde van de 
jaren dertig in Amsterdam, vrij
wel geen gegevens bewaard zijn. 
Alleen door enkele advertenties 
staat vast dat hij zich aanbood 
als steendrukker. Hij zocht als 
lithograaf ook leerlingen 'jonge 
Lieden tot aanleering van dit 
vak'. Van 1834 tot 1837 noemde 
hij zich 'Lithografisch Instituut 
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J. Vürtheim & Co', ook wel 
'Lithografisch Etablissement'. 
Maar werk van hem uit die tijd is 
tot dusver nog nooit gevonden. 

In zijn latere jaren  dan als gere
nommeerd drukker/lithograaf in 
Rotterdam gevestigd  is hij in de 
filatelie geen onbekende. In de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw heeft: hij herhaaldelijk voor 
zowel binnen als buitenland 
postzegels en ook bankbiljetten 
ontworpen. Dit in het kielzog van 
zijn adviseurschap bij Joh. En
schedé & Zn, waar hij een door 
hem bedacht systeem ter beveili
ging van bankpapier introduceer
de en dat jarenlang begeleidde. 
Zijn naam is sedert 1898 zelfs 
onlosmakelijk verbonden aan 
de door hem voor Nederland 
ontworpen cijferzegels, die 
liefst bijna vijfentwintig jaar 
in omloop zijn gebleven. 
Mogelijk zijn er lezers die eraan 
twijfelen of het hier wel om een 
en dezelfde persoon kan gaan, 
aangezien de tijdstippen 1835 
en 1898  bijna een mensen
leeftijd uiteen liggen. Toch is 
dat het geval, want Vürtheim 
leefde tot 1900. En dat betekent 
dat hij bijna negentig was toen 
de cijferzegels uitkwamen; op 
zichzelfisdatal een unicum. 
Als grote verrassing staat nu 
vast dat hij begin jaren dertig 
in zijn Amsterdamse tijd de 
landkaart voor DvF heeft gegra
veerd. Linksonder staat klein 
maar duidelijk zijn signatuur 
Ter afsluiting nog even iets over 
de techniek van de steendruk. 
Deze drukmethode is aan het 
eind van de achttiende eeuw 
uitgevonden. Voor het maken 
van een landkaart met zijn fijne 
details was men daardoor niet 
langer op de gravuretechniek in 
koper aangewezen. Heiwerken 
in steendruk gaf zeker dertig 
procent arbeidsbesparing, al 
bleef het een uiterst moeizaam 
en secuur ambacht (Van der 
Linden, 1973, zie ook kadertje). 

Voor het lithograferen van tek
sten of een kaart, hetzij getekend 
of overgenomen van een voor
beeld, moest de voorstelling eerst 
op transparant calqueerpapier 

worden overgetrokken, waarna 
de calque heel precies en on
dersteboven op de steen diende 
te worden gelegd en aan twee 
zijden moestworden bevestigd. 
Een met rood krijt bestreken 
vel werd met de krijtzijde naar 
onderen gekeerd tussen calque 
en steen gelegd. Daarna werd de 
calque stevig aan de steen vast
geplakt. Vervolgens begon een 
moeilijk en tijdrovend karwei: het 
heel zorgvuMig natrekken van de 
lijnen van de calque, waardoor 
er dunne rode krijtlijnen op de 
steen achterbleven. Deze lijnen 
werden met de naald in de steen 
gegraveerd. 
Toch was nu alleen nog maar het 
lijnenwerk gedaan. Het schrift en 
 als allermoeilijkste de waterwe
gen en vooral de golflijnen buiten 
de Icust  moesten er uit de vrije 
hand nog bij worden gegraveerd. 
Ter afsluiting volgden dan de 
buitenrand, de naam en de 
randschriften. 

De moeite en de zorg om dit 
werk vlekkeloos te volbrengen 
vroeg van de graveur maanden
lange concentratie. Een landkaart 
van enige omvang vergde al gauw 
meer dan een jaar. En behalve 
jaren scholing was voor dat werk 
ook veel ervaring, een geoefend 
oog en zeker ook gevoel voor 
esüieüek nodig. 

Tot slot 
Dit verhaal is onder meer ge
schreven als een hommage aan 
Vürtheim, om het veelzijdige ta
lent van deze uitermate begaafde 
en tot het einde van zijn lange le
ven noest werkende kunstenaar 
Hij was enerzijds ambachtsman, 
anderzijds ontwerper die de 
barokke stijl uit zijn jeugd met 
overtuiging en plezier tot het 
einde heeft aangehangen. 

Het verzamelen van de ge
gevens voor dit artikel heeft 
veel te maken met de kundige 
medewerking van de diverse be
zochte bibliotheken, inclusief de 
Bondsbibliotheek, waarvoor hier 
heel veel dank op zijn plaats is. 

Een speciaal woord van erken
telijkheid verdient mevrouw 
Saskia Spiekman, bibliothecaris 
van het Museum voor Com
municatie. Haar vindingrijk
heid is bij het zoeken van 
enorme steun geweest. 

*: 'Frankenhuysen' is licht verhas
peld; bovendien wordt de naam 
meteen lange 'ij' geschreven. 
**: Bij de el heeft zich het onver
klaarbare verschijnsel voorgedaan 
dat deze, ondanks de gelijkstelling 
in 1820 aan de meter, nog langer 
dan een eeuw in zijn oude lengte 
van ongeveer 6g centimeter in ge
bruik is gebleven. Uw auteur heeft 
nog herinneringen aan stoffen die 
per el (op de traditionele primitieve 
manier langs de gestrekte arm) 
werden afgemeten. Vermoedelijk is 
het pas in de Tweede Wereldoorlog 
tot radicale afschaffing gekomen. 
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Bij dit artikel behoort eer\ facsimile 
van de door mevrouw Steiner
Spork beschreven landkaart; u 
treft de facsimile bij deze editie van 
Filatelie aan. 

De kaart kon worden gedrukt 
dankzij de financiële steun van de 
drukker van Filatelie, Hoontetijl in 
Utrecht. Voor hun medewerking 
aan de totstandkoming van de 
kaart willen wij Hoontetijl graag 
dank zeggen. 

Redactie Filatelie 

t . , ■ !■ ■ ■! ■ i^mi #l< Hl !■'  1 * 1 ■ I \ g 

^ ' " " :  \  ■ ■ ■ 

WÊmmmmtÊmÊmaÊUKatmmmmÊ 
.•■ ,'■.':' ..■■,'■''''.'O't'/^ 't^ 

f*''\ 

Afbeelding 5  Vergrote linker en rechteronderhoek v<m de kaart met de signoturen var^ de 
graveur ('gr vj Vürtheim') en de drukker ('Steendr, v. L. Lève'que, Amst.'); de accenten op de e's 
in de naam van de steendrukker zijn kennelijk verkeerd geplaatst. 
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LEUR BELEEIDE CREATIEVE 
FILATELISTISCHE VRIJMARKT 
Een werkelijk inspirerend 
evenement werd op 30 
september en i oktober 
2006 georganiseerd in het 
gezellige plaatsje Leur (nu 
deel uitmakend van de 
gemeente EttenLeur) in 
West Brabant. 
Aanleiding was het 
25jarig bestaan van de 
postzegelvereniging 
Philatelica WestBrabant. 
Het was niet alleen een 
expositie van kaders die 
allerlei postzegelverza
melingen van de leden 
toonde, maar er was een 
combinatie gezocht met 

objecten die op de ten
toongestelde postzegels 
voorkwamen. Zoals de 
schatten van verzamelaars 
van treinen, eierdopjes, 
schelpen, autootjes, kik
kers, tinnen soldaatjes, 
kaarsen, mineralen, tot 
aan miniatuurduikboten 
toe. Een unieke combi
natie, die wel iets lijkt op 
een 'open klasse', maar 
duidelijk anders was 
georganiseerd. 
Het was een inspirerend 
schouwspel, die combi
natie van het verzame
len van postzegels en 

het verzamelen van de 
'bijbehorende' attributen, 
zodat dit initiatief van de 
jubilerende vereniging 
beslist landelijke navol

ging verdient. Al met al 
was er sprake van een 
heel geslaagd weekeinde; 
complimenten voor de or
ganiserende vereniging! 

OVERZICHT VAN DE 
NBFV CURSUSSEN NBFV 

Binnen de NBFV is de 
Commissie Filatelistische 
Vorming (CFV) belast met 
het ontwikkelen en geven 
van cursussen ter verho
ging van de filatelistische 
kennis en daarmee het 
verzamelplezier van de 
leden van de aangesloten 
verenigingen. 

Aan de basis staat de 
cursus BBF {Begdeiding 
BIJ Filatelie). Een dertigtal 
docenten geeft aan groe
pen deelnemers van een 
vereniging een uit vier of 
meer zittingen bestaande 
cursus, uitmondend in 
een door elke cursist te 
vervaardigen werkstuk dat 
op een verenigingsavond 
kan worden getoond. Het 
cursusmateriaal wordt 
tegen een minimale ver

goeding ter beschikking 
gesteld. Van de docent 
hoeft, als die van elders 
komt, slechts een deel van 
de reiskosten te worden 
vergoed. 
Sinds 2000 hebben circa 
600 mensen een BBF 
cursus in georganiseerd 
verband gevolgd. Omdat 
het cursusmateriaal vrij 
kopieerbaar is heeft 
daarnaast een onbekend 
aantal personen zich in de 
leerstof verdiept en/of het 
cursusboek op cdrom als 
naslagwerk in bezit. Voor 
een deel van de cursisten 
vormde de BBF de opstap 
naar het meedoen aan 
(wedstrijd)tentoonstel
lingen. Eens in de twee 
jaar organiseert de CFV 
een bijscholingsdag voor 
de docenten. 

Voor beginnende deel
nemers aan tentoonstel

ESPANA 0 6 MALAGA 
WAS EEN SUCCES 

De tentoonstelling ES
PANA 06 in Malaga was 
een succesvol evenement. 
Er was gekozen voor 
tijdelijke bouwsels (zoge
noemde marques) die voor
zien waren van klimaat
beheersing en in de gaten 
werden gehouden door 
een groot aantal bewa
kers. De marques voldeden 
uitstekend; bovendien 
waren ze verspreid over 
de stad. De handel was 
geplaatst op een grote 
boulevard midden in de 
stad. Kosten noch moeite 
waren gespaard om te 
komen tot een succes
vol evenement. Dat de 
Afinsaaffaire diep in de 

Spaanse samenleving 
heeft ingegrepen bleek 
wel uit twee openbare de
monstraties die tegen de 
postzegeltentoonstelling 
werden gehouden. 

De resultaten van de 
Nederlandse deelnemers 
in Malaga mochten er 
wezen: 

Jan Verleg, goud; 
Piet Struik, groot vermeil 
met ereprijs; 
Henk Buitenkamp, groot 
vermeil; 
Cees Heemskerk, vermeil; 
Victor Coenen, vermeil; 
Arie Dickers, brons. 
In de literatuurklasse 
behaalde De Nieumsbrief 
(Astrofilatelie) verzilverd 
brons. 

lingen organiseert de CFV 
een of twee keer per jaar 
de workshop BBF (Begelei
ding Beginnende Exposan
ten). De BBE is gekoppeld 
aan een wedstrijdten
toonstelling. Van tevoren 
kunnen de cursisten een 
opzet, plan of probleem 
betreffende hun in ont
wikkeling zijnde verza
meling opsturen naar de 
CFV, die vervolgens iedere 
deelnemer afzonderlijk 
adviseert. Voor de BBE is 
een brochure ontwikkeld, 
die de cursisten vooraf 
dienen te bestuderen. Op 

de tentoonstelling bekijkt 
en analyseert een team 
van drie docenten met 
juryervaring samen met 
de deelnemers een aantal 
representatieve inzendin
gen. De cursisten kunnen 
de opgedane ideeën en de 
tekortkomingen van an
deren daarna gebruiken 
bij het verbeteren van hun 
eigen inzendingen. 
De BBE is kleinschalig en 
voor een beperktere doel
groep dan de BBF. Sinds 
2000 zijn er per jaar 12 tot 
15 deelnemers. 
Sjoerd Bangma 

VAN DER WILUGEN MEDAILLE VOOR 'POSTGE
SCHIEDENIS OP DE WADDENEILANDEN' 

De Van der Willigen 
medaille is een aanmoe
digingsprijs voor het 
publiceren van filatelis
tische literatuur die door 
het Costerus Kapittel kan 
worden toegekend. 
Het Kapittel heeft de prijs 
in 2006 toegekend aan de 
heer N. Huijsman Rzn, voor 
zijn publicaties over de 
postgeschiedenis op de 
Waddeneilanden. Dankzij 
de welwillende medewer
king van de vereniging 
'De Postzegelbeurs' kon 

recentelijk, namens de 
Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigin
gen door mevrouw H. 
Mannessen, voorzitter 
van de vereniging 'De 
Postzegelbeurs' in Den 
Burg (Texel) de medaille 
worden uitgereikt (foto). 
De heer Huijsman is een 
bijzonder gewaardeerd lid 
van deze, niet bij de Bond 
aangesloten, vereniging. 
Felicitaties ontving de 
heer Huijsman van zijn 
vereniging en de NBFV. 
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IN MEMORIAM 
KEES SPOELMAN 

Op 20 oktober j.1. is de 
heer C. Spoelman over
leden. Een groot verdriet 
voor zijn echtgenote, kin
deren en kleinkinderen 
en een groot gemis voor 
filatelistisch Nederland. 
Velen wisten dat het niet 
goed ging met Kees. Het 
laatste jaar was moeilijk 
voor hem. Hij, de sterke 
man die altijd zoveel aan
kon, moest rekening gaan 
houden met wat er voor 
hem nos wel moeeliik 

ONDERSCHEIDINGEN VAN 
DE BOND (VERVOLG) 

Bij het overzicht van 
onderscheidingen op 
bladzijde 677 van Filatelie 
van oktober 2006 ontbrak 
de Waller-medaille. Deze 
medaille is genoemd 
naar Pieter Wilhdm Waller 
(1869-1938). Door zijn 
enorme verzameling aan 
de Nederlandse Staat 
te schenken, gaf hij de 
aanzet tot het stichten 
van het Postmuseum in 
1929. Waller werd de 
eerste voorzitter van het 
Stichtingsbestuur. In het 
jaar 1934 eerde de Bond 
de heer Waller door het 
instellen van de Waller-
medaille. Deze medaille 
geeft de Bond de moge
lijkheid personen te eren, 
die zich tegenover de 
filatelie in het algemeen 
bijzonder hebben onder
scheiden. 
De Waller-medaille is 
een dof zilveren legpen
ning met een middellijn 
van zes centimeter. Het 
bijbehorende diploma 

lofelijk veel. Een bron van 
kennis, die hij niet alleen 
voor zichzelf hield. 
Trefwoorden voor zijn 
verzamelgebieden waren: 
Guatemala, Scandinavië, 
Tahiti, de Grimaldi's in 
Monaco, Schaumburg-
Lippe, fiscale filatelie, 
Frankrijk, Duitsland, VN-
VE, 'Spoelman's land', 
enzovoort. 
Kees Spoelman was 
binnen de filatelie ook 
een motor voor het 
verenigingsleven. Hij 
zag het belang in voor 
verzamelaars om deel uit 

bestaat uit een bronzen 
plaquette van zeven bij 
vijf centimeter en ver
meldt, zeer in het kort, de 
reden of redenen waarom 
de toekenning van de 
medaille is geschied. 

.% 

De Bond heeft een 
'Gulden Boek' aange
legd waarin de namen 
en portretten worden 
opgenomen van hen, die 
met de Waller-medaille 
zijn begiftigd. Daarbij 
wordt dan tevens vermeld 
de datum en de reden 
van de toekenning. De 
eerste begiftigde was de 
heer Waller zelf, die de 
medaille in 1934 ontving, 
naast drie andere grote 
verzamelaars. 

Een van die bijdragen was 
het betrekken van de ge
specialiseerde verenigin
gen bij de Bond. In deze 
oeriode ook ontstond er 

KERSTAANBIEDING VAN 
DE SERVICEAFDELING 

De Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen is bij evenementen 
in het land niet meer 
vertegenwoordigd met 
een boekenstand. De 
Serviceafdeling biedt 
belangstellenden voor 
filatelistische boekwerken 
de volgende boeken tegen 
een tijdelijke korting aan. 
Voor andere boekwerken, 
enzovoorts, kunt u de 
website raadplegen van 
de NBFV Serviceafdeling. 

Speciale aanbiedingen: 
Het boek van Ir. Claude 
Delbeke, De Nederlandse 
Scheeppost Nederland en het 
Westen i5oo-igoo, norma
le prijs inclusief verzend
kosten 65 euro. Het boek 
omvat twee delen: Neder
land-West Indie (Curafao en 
Suriname) en Nederland-
New York (Verenigde Staten). 
Niet alleen Nederlandse, 
maar ook alle buiten
landse scheepslijnen die 
correspondentie naar of 

van deze serviceverle
ning van de Bond. Met 
geweldig veel liefde voor 
de filatelistische literatuur 
heeft hij gebouwd aan een 
prachtige verzameling 
boeken en tijdschriften en 
deze bereikbaar gemaakt 
voor de bezoekers. Elke 
woensdag was het biblio
theek dag in Baarn. En 
dat zo'n zeventien jaar 
lang! 
Samen met de heren 
Van der Vlist en De Vries 
stond Kees Spoelman 
eind 1984 aan de wieg van 
de Nederlandse Academie 

van Nederland en zijn ko
loniën vervoerden worden 
behandeld. Het boek is nu 
als speciale aanbieding 
verkrijgbaar voor slechts 
35 euro (inclusief porto, 
bestelnummer 130). 
De Vries, Postale Etiketten 
1882-1984; normale prijs 
inclusief verzendkosten 
8.45 euro. Het boek is nu 
verkrijgbaar 2.50 euro 
(inclusief porto, bestel
nummer 058). 
Verder wordt de volgende 
puWicatie aanbevolen: 
Horn, Handboek Post
zegelboekjes Nederland/ 
Nederlands-Indië en 
Curasao. Prijs 2.50 euro 
(inclusief verzendkosten, 
bestelnummer 026). 
Bestellingen worden uit
gevoerd na overschrijving 
van het verschuldigde 
bedrag op postbankreke
ning: 2015960 ten name 
van de Serviceafdeling 
van de NBFV, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 
Buitenlandse bestellers 
moeten rekening houden 
met extra porto- en 
(Post) bankkosten. 

hoge mate bij tot het op 
een hoger plan brengen 
van de filatelie. 
In het jaar 2000 ont
ving Kees Spoelman de 
Waller medaille - een 
hulde voor uitzonderlijke 
verdiensten. Reeds eerder 
benoemde de Bond hem 
tot lid van verdienste. 
Zoals zijn dochter het 
beschreef: filatelie was 
een groot deel van zijn 
leven, waar hij enorm 
van genoot. En daar heefl: 
hij velen deelgenoot van 
gemaakt en enthousiast 
voor gemaakt. 

EFIRO 2 0 0 8 IN 
BOEKAREST 

Het eerste Bulletin en 
de aanmeldingsformu
lieren voor Ejiro 2008, 
een bijzonder grote 
wereldtentoonstelling 
die onder FlP-patronaat 
in Roemenië zal worden 
georganiseerd, is inmid
dels verschenen. Hoe 
groot de expositie zal 
worden is wel duidelijk 
als in aanmerking wordt 
genomen dat er alleen al 
in de concurrentieklasse 
3.500 kaders (van zestien 
bladen) zullen worden 
uitgestald. Het nieuwe 
EU-land Roemenië wil 
zich duidelijk van zijn 
beste kant laten zien. 
Vast staat in ieder geval 
dat Ejïro 2008 één van de 
grootste wereldtentoon
stellingen zal worden die 
de verzamelaars van nu 
kunnen bezoeken. 
Het geheel zal zich in het 
gigantische tentoonstel
lingscomplex RomExpo 
in Boekarest afspelen. 
De tentoonstelling zal 
alle klassen omvatten, 
dus ook éénkader, open 
klasse en jeugd. 
De organisatie is met 
grote voortvarendheid ter 
hand genomen. Vóór 31 
januari 2007 moeten de 
aanmeldingen al binnen 
zijn bij de organisatie en 
in mei 2007 zullen de toe
gewezen kaders bekend 
worden gemaakt. 

De aanmeldingen voor 
Ejïro 2008 moeten uiterlijk 
op 15 januari 2007 bij de 
landscommissaris binnen 
zijn. Deze tentoonstelling 
biedt goede perspectieven 
voor deelname. Bulletin, 
inschrijfformulieren en 
informatie zijn te verkrij
gen bij de landscommis
saris, Henk Buitenkamp. 
Zijn adres is Van Bere-
steijnstraat 26a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598 
636165. 

was. Dat hij daarbij steeds 
weer naar zijn verzame
lingen en het bestuderen 
ervan greep, zal niemand 
die hem kende, verbazen. 
Kees was een filatelist in 
hart en nieren. Een man 
met een grote belangstel
ling voor het verzamelen 
zelf, voor het verzamelen 
van kennis op de vele 
gebieden waar hij zijn 
aandacht op richtte en 
voor het tentoonstellen 
van wat hij voor anderen 
de moeite waard vond. 
Want Kees was een echte 
leermeester. Afkomstig 
uit het onderwijs was het 
zijn tweede natuur om te 
willen vertellen over wat 
hem bewoog en wat hij 
ontdekt had over postze
gels, poststempels, post-
geschiedenis en meestal 
ook over de geschiedenis 
van het bewuste gebied. 
En Kees wist veel, onge

le kunnen maken van een 
georganiseerde groep 
mensen met hetzelfde 
interessegebied. En wan
neer zo'n vereniging er 
nog niet was, dan richtte 
Kees een vereniging op. 
Hij trok een tijdje aan 
zo'n vereniging, meestal 
als voorzitter, en nam dan 
weer wat afstand door als 
gewoon lid aan te blijven. 
Meerdere malen werd hij 
benoemd tot erelid van 
deze verenigingen. 
Het licht op zijn activi
teiten werd niet onder de 
korenmaat geplaatst. In 
1983 werd Kees gevraagd 
om zitting te nemen 
in het bestuur van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen. 
Gedurende zijn volledige 
bestuursperiode heeft 
hij daar zijn bijdrage 
geleverd aan de werk
zaamheden van de NBFV. 

een moment, waarop er 
een soort ommekeer in 
zijn leven kwam. Kees 
ontdekte dat de toenmali
ge Bondsbibliotheek, die 
was ondergebracht bij de 
Openbare Bibliotheek in 
Arnhem, niet voldeed aan 
de wensen van de bezoe
kers. Bestuurlijk heeft hij 
toen voor elkaar gekregen 
dat de Bondsbibliotheek 
op eigen benen kon gaan 
staan. Een nieuwe vesti
gingsplaats in Baarn werd 
gevonden, de inrichting 
aangeschaft, fysiek de 
verhuizing van de col
lectie - samen met vele 
vrijwilligers - verzorgd. 
Op 16 januari 1988 kon de 
opening van de zelfstan
dige Bondsbibliotheek 
plaatsvinden. Daarmee 
kreeg Kees de functie 
van Bondsbibliothecaris 
en droeg zorg voor het 
goede reilen en zeilen 

voor Filatelie. Studie en 
onderzoek ten behoeve 
van de wetenschappe
lijke ontwikkeling van 
de filatelie in Nederland 
werden daarmee in een 
herkenbare organisatie 
ondergebracht. 
Niet alleen in Nederland 
werd zijn grote filatelis
tische kennis herkend: 
Kees werd bijvoorbeeld 
door de Royal Philatelic 
Society in Londen be
noemd tot Fclloiü van de 
RPS. In Frankrijk werd hij 
benoemd in de Academie 
Europeenne des Etudes Posta-
les Pfiilateliques. Eveneens 
in Frankrijk werd hij tot 
erelid benoemd van de 
Groupement Philatelique Do-
lais. Daarnaast was hij lid 
van de FlP-literatuurcom-
missie. Zijn vele interna
tionale contacten waren 
voor hemzelf interessant, 
maar droegen ook in 
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editie van de postzegelshow Postex plaats. Naast een tentoonstelling 
en een groot aantal handelarenstands was er een scala van 
andere filatelistische attracties, zodat er voor iedere verzamelaar 
veel te beleven viel. Ruim drieduizend bezoekers genoten elk op 
eigen wijze van dit evenement. Tot ver in de zondagmiddag bleef 
het publiek toestromen Door de grote drukte was het niet makkelijk 
om bij de veertig aanwezige NVPH-leden naar hun beleving van 
deze Postex te informeren. Degenen die tussen twee klanten door 
even adem konden halen, verzekerden ons bijna unaniem dat 
Postex 2006 op alle fronten een geslaagde postzegelhappening 
was geweest. 

boven het niveau van vorig jaar uitgekomen. Ik denk dat ook 
meespeelt dot de standhouders steeds beter weten wat het publiek 
van ze verlangt.' Jaap van Dijk, gespecialiseerd in Scandinavië, 
kon deze veronderstelling zonder meer beamen. 'Specialisatie is 
het sleutelwoord voor de gevorderde verzamelaar. Op een 
gegeven moment loopt die vast met zijn verzameling. En een 
collectie waar nauwelijks iets bijkomt, verliest al snel de belang
stelling. In de praktijk komt het er op neer dot sommigen dan met 
verzamelen stoppen. Een veel groter aantal gaat de diepte in om 
zich verder te specialiseren Daarom is er een grote belangstelling 
voor alles, wat niet in het voordrukalbum staat. En daar moet 
je als handelaar op inspelen.' Een paar stands verder roert 
Ronald Bouscher, beslist niet toevallig, hetzelfde onderwerp aan. 
'Het aantal verzamelaars is dan misschien wel kleiner dan enkele 

'Postex staat definitief op de kaart! ' 

Dat was aan het eind van de laatste dag de duidelijke conclusie 
van Henk van Lokven, die als bestuurslid van de NVPH nauw bij 
de organisatie van Postex is betrokken. 'Dit was alweer de 
8e Postex en door deze opgebouwde traditie weet het publiek 
Apeldoorn steeds beter te vinden. Dit resulteerde niet alleen in 
een groter aantal bezoekers, maar ook, wellicht mede door de 
aantrekkende economie, in een grotere belangstelling voor wat 
onze leden hebben te bieden. De omzet is in bijna alle gevallen 
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tientallen jaren geleden, moor het percentage dat zich serieus in 
de filatelie verdiept is enorm toegenomen. Zo was er dit weekend, 
opvallend genoeg, voor het eerst sinds lange tijd vraag naar 

"SpecioUsatie is het 
! sleutelwoord voor de 

gevorderde verzamelaar" 

typen en tandingen van Nederland. Het is nog veel te vroeg om 
van een trend te spreken, maar typen en tandingen passen 
natuurlijk prima in dat kader van specialiseren en zijn wat mij 
betreft qua belangstelling aan een revival toe Verder constateren 
wij niet alleen, dat steeds meer verzamelaars zich tot echte 
filatelisten ontpoppen, maar dat dit ontwikkelingsproces veel 
sneller verloopt dan in het verleden, gewoonweg omdat het 
gemiddelde enthousiasme van verzamelaars is gegroeid.' 



Wie de jeugd heeft... 

Specialisatie blijkt dus het toverwoord voor de gevorderde 
verzamelaar. Maar de organisatie van Postex was niet vergeten 
dat iedere verzamelaar toch ergens moet beginnen. Daarom was 
het extra verheugend om te zien, dat ook de activiteiten voor de 
jonge en beginnende verzamelaar zeer goed in de belangstelling 
stonden. Zoals de Koopjescorner van de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverenigingen, waar het bijna dringen was geblazen. 
Cor Meyer over dit initiatief. 'Met materiaal, dot door de 
handel beschikbaar is gesteld, hebben wij ruim honderd dikke 
stockboeken gevuld met in totaal ruim een half miljoen postzegels. 
Jonge verzamelaars tot een jaar of zestien mogen uitzoeken voor 
een stuiver per stuk, ouderen betalen het dubbele. De belangstelling 

is enorm, inmiddels hebben we zo'n tachtigduizend zegels 
verkocht.' Ook de enorme berg betere kilowaar, waaruit iedere 
bezoeker gedurende een minuut zo'n zestig zegels voor zijn 
collectie mag zoeken is grenzeloos populair Op zondagmiddag 
had ongeveer vijftig van de aanwezige honderd kilo een nieuwe 
eigenaar gevonden Dat er naast veel vraag naar gespecialiseerd 
materiaal wel degelijk belangstelling was voor het normalere spul, 
bleek ook uit de enorme drukte bij de stand van de Postzegel
partijen-centrale. Eigenaar Ruud Stibbe. 'Wij verkochten in de 
afgelopen dagen aan meer dan vijfhonderd verschillende klanten 
een enorme hoeveelheid kleinere partijtjes, FDC's en brieven. 
In totaal ruim zestig kratten vol Het duurdere materiaal laten we 
bij dit soort gelegenheden meestal thuis, daarvoor bezoeken de 
vaste klanten ons op ons kantoor.' 

Keuringsdiensten 

Nieuw was een stand, waarin de keuringsdiensten van de NVPH 
en NBFV gebroederlijk aanwezig waren, om het publiek voor te 
lichten over hun activiteiten. Er was een doorlopende computer-
presentatie, waarin een aantal vervalsingen aan de orde kwamen. 
Daarnaast kon men meegebrachte postzegels laten bekijken en 
om een eerste oordeel vragen. Volgens Henk Vleeming en Henk 
van der Vlist van de betrokken keuringsdiensten was er een grote 
belangstelling. Steeds meer verzamelaars willen een tastbare 
zekerheid hebben over de echtheid en de conditie van vooral 
de duurdere zegels uit hun collectie. Honderden geïnteresseerden 
bezochten de stand en er wordt sterk overwogen om dit initiatief 
bij volgende gelegenheden te herhalen. 

Conclusie 
Samenvattend kan worden gezegd dat de Postex 2006 door 
het overgrote deel van alle betrokkenen als zeer geslaagd werd 
beschouwd Dat naast een grote belangstelling van de zich 
specialiserende filatelist ook heel veel animo van een nieuwe 
garde, waarbij het verheugend was te constateren dat ook de 
jeugd, gestimuleerd door eerder genoemde initiatieven en 
natuurlijk Junior Plaza, zich weer in toenemende mate voor 
de filatelie begint te interesseren. 
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2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 
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Degradatie cijferzegels 
In VPT Nieuwsbrief 
(Tilburgse Postzegelver
eniging) vervolgt Th.F. 
de Klaver zijn artikel over 
130 jaar Nederlandse cijfer-
postze^els. Hij constateert 
dat ze tegenwoordig uit
sluitend worden gebruikt 
als bijplakzegels. Met de 
Crouwelzegels konden 
aanvankelijk nog bepaal
de poststukken met één 
zegel voldoende worden 
gefrankeren, zoals de 10 

i 
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cent voor braillestukken 
naar het buitenland en de 
40 cent voor briefkaar
ten en drukwerk (1976). 
Toen in 1997 het aparte 
tarief voor drukwerk werd 
afgeschaft, was ook deze 
mogelijkheid om cijfer
zegels in enkelfrankering 
te gebruiken beëindigd. 
De vanaf 2002 verschenen 
cijferzegels in euro's, 
ontworpen door Walter 
Nikkeis, zijn allemaal ter 
bijfrankering bedoeld. 
De cijferzegels met hun 
lange traditie (sinds 1876) 
zijn daarmee gedevalu
eerd tot bijplakkers. 

Ware verzamelaars 
'Het maakt niet uit wat 
voor weer het is - regen 
of zon - op zondagmor-

^ gen gaan ze op pad. De 
° bestemming is een of 
^ ander achterzaaltje in 
^ een gemeenschapshuis 
s of een schoolkantine die 
^ niemand buiten hen kan 
Q vinden. De één is lasser, 
™ de ander gepensioneerd 
i dokter en een volgende 
2 directeur van een groot 
= bedrijf Het zijn mannen 

r r r (en soms vrouwen) met 
JQX een missie. Ze streven een 

onmogelijk te bereiken 
doel na: compleetheid.' 
Zo beschrijft W. Frijters in 
Novio Posta (Nijmegen) 
de doorsnee-postzegel

verzamelaar. Hij gaat ver
der en vertelt hoe er een 
felle strijd wordt gevoerd 
om de postzegeltjes. 
Soms gaat het om een 
dubbeltje, soms om een 
euro en een enkele keer 
om meer. Ze willen alle
maal zo goedkoop moge
lijk aan hun zegels komen 
en een enkele maal slaan 
ze hun slag door een 
(door de verkoper niet 
ontdekte) zeldzaamheid 
voor weinig geld aan te 
schaffen. Frijters besluit 
zijn sfeervolle stukje met 
de opmerking: 'Wat heb
ben we toch een mooie 
hobby.' 

An American in Paris 
Voor me ligt het prach
tige, in kleur uitgevoerde 
juli/augustusnummer 
2006 van De Postzak van 
de jubilerende vereniging 
Po&Po. Er zijn bijdragen 
in te vinden van bui
tenlandse leden over 
Nederlandse onderwer
pen en artikelen van 
Nederlandse leden over 
buitenlandse of koloni
ale onderwerpen. Het 
artikel An American in Paris 
van Arnold HoUeman 
valt op door zijn bijzon
dere aanpak. Hollemans 
verhaal draait om de 
lotgevallen van een jonge 
Amerikaanse soldaat die 
in 1917/1918 in Frank
rijk met de geallieerden 
meevecht tegen de Duit
sers. De posthistorische 
aspecten komen op de 
tweede plaats; die worden 
als het ware opgehangen 
aan het verhaal dat de mi
litair vertelt in de brieven 
die hij aan zijn familie 
stuurt. De auteur van het 
artikel bezit maar liefst 
83 brieven, telegrammen 
en briefkaarten van de 
bewuste soldaat, Charles 
Bunn. Na analyse van 
al die correspondentie 
ontstaat een duidelijk 
beeld van allerlei post-
historische aspecten, 
zoals de veldpostdiensten 
en heiwerken van de 
censuurdienst tijdens 
Eerste Wereldoorlog in 
Frankrijk. Het artikel is 
rijk geïllustreerd. 

Een wrang verhaal 
Hoe mensen zich soms 
verkijken op de waarde 
van hun verzameling 
lazen we in Hoornblazer 

(Zaandam). Een bestuurs
lid bezocht een van de 
oudere leden. Deze laatste 
liet het een en ander zien 
van zijn verzameling. 
Op een apart blad zat 
het kroonjuweel van zijn 
collectie. 'Deze zegel is 
veel waard en is goed voor 
de erfenis,' zei hij. Het 
was een dienstzegel van 
India met de beeltenis van 
Edward VII en de opdruk 
Service One Anna uit 1926. 
Toen het bestuurslid 
thuis kwam, zocht hij de 
desbetreffende postzegel 
op in de catalogus. De 
vermelde waarde was 
een dubbeltje. Een wrang 
verhaal. Uit ervaring weet 
ik dat dergelijke misvat
tingen vaak voorkomen 
- helaas ook bij de nabe
staanden. 
Het bewuste nummer 
van Hoornblazer bevat 
een kaart die men in of 
bij zijn verzameling kan 
bewaren. Op de achter
kant kan de verzamelaar 
aangeven wat er met zijn 
erfenis moet gebeuren en 
het is ook mogelijk te ver
melden wat de kostbare 
stukken zijn. 

Zegel met veel verhalen 
In USCAPost (Vereniging 
voor USA en Canada 
Filatelie) lazen we over 
de postzegel die op 2 
augustus 1948 door Ame
rika werd uitgegeven ter 
herdenking van het feit 
dat de Verenigde Staten 
en Canada al in geen hon
derd jaar ruzie met elkaar 
hadden gemaakt. Op de 
postzegel staat de brug 
over de Niagara, de rivier 
die Canada met de Ver
enigde Staten verbindt, 
met op de voorgrond 
links het schip Maid of the 
Mist dat met toeristen op 
weg is naar de voet van de 
beroemde Horse Shoe Falls, 
die op de achtergrond 
te zien zijn. Het is een 
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postzegel waarover veel 
te vertellen valt, want op 
de brug is ook nog een 
locomotief met wagons 
afgebeeld. De auteur, 
Herman Jacobs, wijst op 
alle aspecten van deze 
postzegel en vestigt de 
aandacht op het feit dat 
de zegel is gegraveerd aan 
de hand van een schilderij 
van Ferdinand Richardt. 

Halve postzegels 
Veel genoegen beleef
den we aan het jongste 
nummer van OEF (Oost 
Europa Filatelie). Henk 

met als specialiteit zijn 
eigen kruidendrank 
Kruukje Melm. Met deze 
vermelding wil ik onze 
waardering uitspreken 
voor de vele honderden 
middenstanders die als 
sponsor optreden voor de 
meer dan zestig bladen 
die we maandelijks 
lezen. Zonder hen zou 
de rubriek Wij lazen uoor u 
niet kunnen bestaan. Van 
der Lindens annonce trof
fen we aan in Eemvizier 
(PZVEemland Soest), dat 
ook een kritisch stukje 
bevat van Bizzy Bce, over 
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Buitenkamp vervolgt zijn 
verhaal over het gebruik 
van gehalveerde zegels 
op de Balkan tussen 1919 
en 1921. Deze gehal
veerde postzegels konden 
worden gebruikt voor de 
frankering van poststuk
ken. Aan de orde komen 
halveringen van Slovenië, 
Kroatië en Bosnië-Herze-
gowina in de oude valuta, 
maar ook de halveringen 
van deze gebieden plus 
Servië in de nieuwe va
luta. Verder werden deze 
gehalveerde frankeerze-
gels ook nog gebruikt 
voor fiscale doeleinden. 

Hulde, adverteerders! 
Een bekende slijterij en 
wijnhandel in Soest is 
Toon van der Linden, 

de bevoorrading van de 
postkantoren met nieuwe 
uitgiften. Zo meldde Bee 
zich op het enige post
kantoor in zijn meer dan 
44.000 inwoners tellende 
gemeente voor de zelfkle
vers van Ard Schenk en 

Yvonne van Gennip. Vier 
uur na de opening van 
het kantoor waren ze al 
uitverkocht. Het kantoor 
had slechts 60 velletjes 
ontvangen - daar moesten 
al die Soesters het mee 
doen. 
Ik wens u prettige 
feestdagen en neem een 
'melmpje'- uuteraard uut 
het kruukje. 

DAAN KOELE WIJN 
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Niet uitsluitend 
modieuze dames 
Wanneer de naam Alfons 
Maria Muchfl (1860-1939) 
valt, denkt menigeen 

aan modieuze dames 
of aan voorstellingen in 
Jugendstil. Minder bekend 
is dat Mucha een uiterst 
belangrijk oeuvre heeft 
nagelaten op filatelistisch 
gebied. Afkomstig uit 
IVIoravië, studeerde hij la
ter in JVlünchen en Parijs. 
In Parijs moest hij in zijn 
levensonderhoud voor
zien door tekeningen en 
schetsen voor tijdschrif
ten te maken. Pas toen hij 
aanplakbiljetten ging ver
vaardigen voor de actrice 
Sara Bernhardt, werd hij 
van de ene op de andere 
dag beroemd. Later trok 
hij naar de Verenigde 
Staten. Daar ontmoette 
hij in 1908 de compo
nist Smetana, die in zijn 
muziek zijn land en de 
natuur centraal stelde (de 
iVloldau, Slavische dansen 
etc). Mucha besloot terug 
te keren naar zijn vader
land en zijn werk voort
aan in dienst te stellen 
van de Slavische cultuur 
en kunst. Hij bracht de 
Slavische geschiedenis 
in beeld door middel van 
enorme tekeningen, soms 
van wel zes bij acht meter. 
In oktober 1918 ontstond 
de staat Tsjechoslowakije. 
Vanaf 18 december van 
datzelfde jaar verschenen 
de eerste door Mucha 
ontworpen postzegels. 
Die dag werd daarna de 
jaarlijkse dag van de post
zegel. Later bleek, dat 
Mucha al enkele maanden 
tevoren was begonnen 
met het ontwerpen van 
eigen postzegels. De 
Praagse burcht, symbool 
van de vrijheid, werd zijn 
eerste motief Gebrekkige 
apparatuur en te weinig 
geld waren er mede oor
zaak van, dat er veel afwij
kingen voorkwamen in 
papiersoort, tandingen, 

gom en kleuren. Mucha 
was uiteindelijk goed voor 
de productie van in totaal 
1.2 miljard postzegels. Hij 
behoort tot de belang
rijkste ontwerpers van 
(lucht)postzegels, portze-
gels en bankbiljetten van 
de twintigste eeuw. Na de 
Duitse bezetting van zijn 
land, in maart 1939, werd 
Mucha door de Gestapo 
gearresteerd. Zijn kunst
werken werden tijdig 
verborgen. Hij stierf op 
14 juh 1939, enkele weken 
na zijn vrijlating, in Praag 
aan een longontsteking. 
(Morken vom Meister des 
Jugendstil - Mucha und 
seme modischen Madchen 
door Michael Burzan & 
Gerhard Batz in Deutsche 
Briefmarken-Zeitung, 
nummer 16/2006). 

Kortstondig koninkrijk 
In American Philatelist 
van augustus jl. beschrijft 
George Kuhn een episode 
uit de geschiedenis van de 
stad Münster in Westfa
len (The medieual madness 
o/Munster). Aanleiding 
daartoe was de vondst 
van een Duitse herden-
kingskaart uit 1936, 
uitgegeven vanwege een 
postzegeltentoonstelling 
naar aanleiding van de 
herovering van de stad 
op de Wederdopers. Op 
een van de (niet-geautho-
riseerde) gedenkzegels 
prijkt Jan van Leiden. 

Deze Nederlander leefde 
van 1509 tot 1536. In 
1533 leerde hij Jan Mat-
thijs kennen, waarna 
hij zich door hem liet 
dopen. De Wederdopers 
waren aanhangers van de 
Zwitserse hervormer H. 
Zwingli (1484-1531). Zij 

verwierpen onder andere 
de kinderdoop; zij vonden 
de doop pas op zijn plaats 
op het moment dat men 
tot de jaren des Verstands 

was gekomen. Matthijs 
zond Jan naar Münster 
om de Wederdopers daar 
te ondersteunen. Dat ver
liep zeer voorspoedig. Jan 
van Leiden riep zich uit 
tot koning en installeerde 
een raad van '12 aposte
len'. Met het oog op de 
naderende Apocalypse liet 
hij alle boeken, behalve 
de bijbel, verbranden en 
schafte het geld af Op 
23 februari 1534 stichtte 
hij het koninkrijk Zion. 
Die datum staat op de 
'gedenkzegels'. Hij 
voerde de gemeenschap 
van goederen in en de po
lygamie (zelf had Jan 17 
vrouwen). De stad werd, 
na verbitterde gevechten, 
op 25 juni 1535 ingeno
men door troepen van de 
bisschop van Waldeck 
en landgraaf Filips van 
Hessen. Lutheranen en 
Wederdopers konden 
strafvervolging ontlopen 
als zij zich bekeerden 
tot het katholiek geloof 
Jan van Leiden en enkele 
directe medewerkers wei
gerden dat. Op 22 januari 
1536 werden zij gefol
terd tot de dood intrad. 
Hun lijken werden - ter 
afschrikking - in kooien 
opgehangen aan de toren 
van de Lambertikerk. 
Hun stoffelijke resten 
hingen daar tot 1881. 
Hetzelfde lot wachtte, 
op 10 mei 1535, Weder
dopers en naaküopers in 
Amsterdam. Hun harten 
"werden levendig uit hun 
lichaam gesneden" en 
hun hoofden op palen ge
stoken. Ook hier 'maakte 
men er zich niet af met 
een jantje-van-leiden'. 

De Da Vinci code 
Amélie Amiel sluit in 
haar verhaal in Timbres 
magazine (oktober 2006, 
Da Vmci Code: entre jiction et 
réahté) op fraaie wijze aan 
bij de actualiteit rond Dan 
Browns meesterwerk over 
de Da Vinci code. Van 
dat boek zijn inmiddels 
al meer dan 20 miljoen 
exemplaren verkocht, en 
ook de inhoud werd ver
filmd. Een belangrijke rol 

in Amiels verhaal speelt 
onder andere het Parijse 
museum het Louvre, de 
plaats waar de bejaarde 
conservator Jacques 
Sauniere wordt vermoord 
omdat hij een groot ge
heim bij zich zou dragen. 
Voorts de priorij van Sion, 
gesticht in 1099, de orde 
van de Tempeliers, Opus 
Dei, Maria Magdalena en 
de mysterieuze schilderij
en van Leonardo da Vinci 
(1452-1519). 
Zij is er wonderwel in 
geslaagd elk thema te il
lustreren met behulp van 
postzegels. Zij toont ook 
enkele keren aan waar 
Dan Brown de realiteit 
heeft verwisseld met fic
tie. De centrale figuur uit 
het boek, Maria Magdale
na, wier naam twaalf keer 
wordt genoemd in het 
Nieuwe Testament, wordt 
uitvoerig geïllustreerd. 
Daarbij inbegrepen het 
schilderij van het Laatste 
Avondmaal van Leonardo 
da Vinci, dat zich in het 
klooster van Santa Maria 
della Grazie in Milaan 
bevindt. Dit doek zou 
duidelijk laten zien dat de 
persoon links van Jezus 
Maria Magdalena is. Zij 
besluit met het portret 
van Mona Lisa of La Giocon-
da (ca 1504) uit het Louvre 
en de vermeende daarin 
opgenomen anagrammen 
en andere wonderlijke 
zaken. Zeker is, dat het 
boek het toerisme in 
Frankrijk sterk heeft 
bevorderd. Museale kop
loper is vanzelfsprekend 
het Louvre, met ruim 
zeven miljoen bezoekers 
per jaar. 

Slaaf tegen wil en dank 
In het september/ 
oktobernummer van 
The Collectors Club 
Philately beschrijft Kees 
Adema aan de hand van 
een collectie historische 
brieven de lotgevallen van 
een galeislaaf (Letters jrom 
a Huguenot galley slave: 
1692-1705). Na de moord 
op ruim achtduizend 
Hugenoten (Bartholome-
usnacht, 23/24 augustus 

1572) ontvluchtten 
circa 200.000 van hen 
Frankrijk. Ons land nam 
er tussen de 50 en 60 
duizend van op. 'Huge
noten' is sedert 1560 de 
naam voor de hervorm
den in Frankrijk. In 1598 
kwam, onder Hendrik IV 
van Bourbon, het Edict 
van Nantes tot stand, 
dat aan de Hugenoten 
onder andere vrijheid 
van godsdienst toestond. 
Lodewijk XIV herriep het 
edict echter in 1685. Het 
emigratieverbod werd 
grootschalig ontdoken. 
Via ons land vertrokken 
velen naar Potsdam, waar 
op 29 oktober 1685 het 
Edict van Potsdam werd 
afgekondigd. Anderen 
vertrokken naar het ge
bied van Kaap de Goede 
Hoop (1688). 
De hoofdpersoon in bo
vengenoemd verhaal is de 
Hugenoot Jean Richard 
de Tibante. Hij is eerder 
gevlucht en hier genatu
raliseerd. Tijdens een reis 
naar Frankrijk wordt hij 
daar gearresteerd (omdat 
hij een geloofsgenoot wat 
geld leent) en veroordeeld 
om als galeislaaf dienst te 
doen op het koninklijke 
galeischip La Patronne. 
Van 1687 tot 1702 is hij 
slaaf op dit schip (tussen 
1685 en 1715 stierf 44% 
van de opvarenden op 
de galeischepen). Kans 
op vervroegde vrijlating 
was alleen mogelijk als 
men zich bekeerde tot het 
katholicisme. De Tibante 
weigerde dit. Zijn levens
verhaal is opgetekend in 
elf brieven, die werden 
bewaard in het archief 
van de Waalse Kerk in 
Den Haag. Daar l<wamen 
ze uiteindelijk terecht via 
de postmeester, die met 
deze brieven bleef zitten 
omdat de geadresseerden 
weigerden het porto te 
voldoen, danwei omdat ze 
onvindbaar bleken te zijn. 
In de brieven bevinden 
zich ook enkele briefes 
van andere galeislaven 
met verzoeken om hulp. 
Na zijn vrijlating belandt 
De Tibante in 1703 
opnieuw in het Franse 
gevang. Na 1705 raakt 
men zijn spoor bijster. 
Adema gaat in zijn 
verhaal uitvoerig in op de 
inhoud van de brieven, 
de geschiedenis van dat 
moment, de rol daarin 
van ons land en vanzelf
sprekend op de postge-
schiedenis. Zo ontstaat 
een bijzonder boeiend 
verhaal, dat uitnodigt om 
te worden gelezen. 

G.A. GEERTS 
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GEEN VORSTENHUIS 
KAN ER AAN TIPPEN... 

Na plein, cola en credit card nu ook postzegels van Lordi 

Het Lorc//'-plein (Lordi-Aukio) in 
de in het noorden van Finland 
gelegen stad Rovaniemi (de 
thuisbasis van Lordi), Lordi Kola 
(van de frisdrankenproducent 
Olvi), de Lorc//-credit card (Sampo) 
en de Lorrf/'-prentbriefkaart (onder 
andere van Suomen Posti) zijn er 
al lang. Het is duidelijk: de Ijrand 
name Lordi is bigbusiness\ Maar 
daar blijft het niet bij: de Finse post 
- we konden het in 'Filatelie'van 
september 2006 al melden - komt 
op 9 mei 2007, ter gelegenheid 
van de editie 2007 van het Euro
visie Songfestival die in de Finse 
hoofdstad Helsinki zal worden 
gehouden, met een Loref/'-emissie: 
een bijzonder miniatuurvelletje 
met vier postzegels. 
Eén van de postzegels werd ont
worpen door Mr. Lordi (alias Tomi 
Putaansuu) zélf De andere zegels 
- evenals het complete velletje 
- zijn van de hand van de grafisch 
ontwerper Timo Berry. 

BOTH 
Op een winderige dag in oktober 
bracht ik een bezoek aan het 
creatieve centrum van BOTH, 
het ontwerpbureau waarvan Timo 
Berry mede-eigenaar is (de afkor
ting staat voor Berry, Ollikainen, 
Tervoja en Heinänen), midden in 
het centrum van Helsinki. Hoewel 
mij al snel duidelijk gemaakt werd 
dat het druk was, nam Timo alle 
tijd voor een interview. Het bureau 
houdt zich voornamelijk bezig met 
het opmaken van tijdschriften en 
het ontwerpen van huisstijlen voor 
bednjven. Al tijdens zijn grafische 
studie aan de Universiteit van Hel
sinki was Timo werkzaam als gra
fisch ontwerper. Hij maakt naast 
zijn dagelijks werk vooral posters 
voor goede-doeleninstellingen 
zoals Amnesty International. 

Posters 
Timo Berry werd in 1973 geboren 
in Mynämäki, even ten noordwes
ten van de westelijke havenstad 
Turku. De naam ßerry verraad een 
Amerikaanse vader. Timo heeft 
naam gemaakt met zijn poster
kunst, waarvoor hij in 2003 werd 
beloond met de Crand Prix op de 
veertiende Poster Biënnale in het 
Finse Lahti. 
Onder de belangstellenden 
bevond zich ook een delegatie van 
de designafdeling van de Finse 
filatelistische dienst, die verant
woordelijk IS voor het ontwerp, de 

D O O R RENÉ H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

Zittend op je eigen plein, drinkend van je eigen cola 

die betaald is met je eigen creditcard, je eigen kaartje 

schrijven en deze frankeren met je eigen postzegel... wie 

kan dat? De Finse Eurovisiesongfestivalwinnaar van 2006, 

Lordi, kan dat - maar pas op 9 mei 20071 René Hillesum 

uit Roosendaal mocht in het diepste geheim in Helsinki 

het ontwerp bekijken van de Lordi -zegels en hij had er 

een exclusief interview met ontwerper, Timo Berry. 

druk en de uitgifte van de Finse 
postwaarden. Kennelijk viel Timo's 
werk in de smaak, want hij werd 
uitgenodigd vooreen gesprek, 
waaruit de eerste opdracht volgde. 
Kennelijk naar tevredenheid, want 
meer opdrachten volgden. Een 
aantal is inmiddels uitgegeven 

maar er zijn er ook die nog op de 
plank liggen, waaronder het Lordi-
velletje. 
Zoals dat uiteraard bij een zo 
barokke groep als Lordi past, 
is ook de voorbereiding van dit 
miniatuurvelletje met veel magie 
omgeven. Er ligt een dik contract 

aan ten grondslag, waarin onder 
andere een volledige zwijgplicht 
omtrent de emissie is opgeno
men. Nadat er van de opdracht
gever toestemming voor een 
interview was verkregen, kon er 
echter in alle openheid met Timo 
gesproken worden. De toestem
ming leek op hem een bevrijdende 
uitwerking te hebben. 
De opdracht van de Finse post 
was eenvoudig, zo vertelt Berry; 
hij kreeg een grote vrijheid van 
ontwerpen. Wat er in ieder geval in 
moest, was het beeldmerk van het 
Eurovisie Songfestival 2007 in Hel
sinki en ook een door Mr. Lordi ie 
ontwerpen zegel, die in het velletje 
geïntegreerd moest worden. 

Berry en de post 
Timo Berry staat niet onder 
contract bij de post, maar krijgt 
zijn opdrachten stuk voor stuk. 

t)H(6(?(^}(A 

Het definitieve ontwerp van het Finse Lordi-velletje; de rode lijnen geven aan waar de stans komt. Rechts de losse zegels. 



Perforoltu tefcsti (tehdään 

harvalla rel'rtylcseHä nlin, 

ena arkkl el hajoa) 

Taustan slnlnen painetaan 

iridionsiniselta 

Arkin päämerkki }ossa kuva-aiheena 

Euroviisujen logon lisaksi piM/savukone-

aihe Merkin muoto viimeistelmatta 

ei perforoitu teksti 

ladotaan ruudulta 

valokuvattujen kuva 

aihelden paalle 

Arkistokuvat eri vuosJ-

kymmenlen estintyjistä 

Suomen ensieshntyminen 

oil vuonna 1961 

Eksklusiivmen bändl-

kuva Lordin kovalevyn 

katkoistä Kuvaan 

lisataan kontrastia 

Een voorontwerp van het Lordi-velletje, in de marge staat een aantal opmerkingen van vormgever Timo Berry 

De opdrachten worden met in 
competitie verstrekt, maar worden 
rechtstreeks aan de gekozen kun
stenaar gegund. 
De opdrachten behelzen niet 
alleen de desbetrefl̂ ende postze
gelemissie, maar ook de grafische 
vormgeving van de eerstedagenve-
lop, het eerstedagstempel en - in 
voorkomende gevallen - de aan
passing van hetdistnbutiedoosje 
voor postzegels op rol. 
Gebruikelijk is dat de post het 
thema van de emissie aangeeft 
en omschrijft om wat voor soort 
emissie en hoeveel zegels het 
gaat. Bijzonder hierbij is - en dat is 
anders dan in de grafische wereld 
gebruikelijk is - dat alle contacten 

schriftelijk verlopen. De ontwerper 
heeft verder vnjwel volledige vrij
heid. De ontwerper denkt na over 
de opdracht, en bekijkt of deze uit
gevoerd kan worden. Als hij of zij 
de opdracht aanvaardt, volgt een 
contract, waann ook het budget is 
opgenomen 
Het eerste ontwerp wordt met 
een uitvoerige toelichting aan de 
opdrachtgever verzonden. Na 
eventueel commentaar wordt het 
definitieve ontwerp uitgewerkt. De 
ontwerper geeft daarbij ook aan 
in welk drukprocedé de emissie 
vervaardigd moet worden en welke 
eventuele andere (technische) 
snufjes moeten worden meege
nomen. 

'Hollandse Lord!' 
Het /.orrf/'-miniatuurvelletje wordt 
in februan 2007 gedrukt bij Johan 
Enschedé en Zonen in Haarlem. 
De vier zegels worden in een vrije 
vorm gestanst Op de afbeelding 
bij dit artikel geeft de rode lijn aan 
hoe de contour aan van de stans 
loopt; die lijn wordt dus niet ge
drukt. Het zal duidelijk zijn dat Mr. 
Lordi zichzelf heeft geportretteerd 
op 'zijn' postzegel in het velletje 
De ontwerper heeft vanaf het be
gin van het ontwerp tot en met de 
uiteindelijke druk veelvuldig con
tact met de drukkerij. En nu zijn 
we natuurlijk ook nog benieuwd of 
Lordi ook persoonlijk 'zijn' zegels 
in Haarlem zal komen ophalen... 

Timo Berry legt de laatste hand aan het ontwerp van het Finse Lordt-velletje Foto René Fiillesum, Roosendaal 

MONSTERMANNEN MAKEN 
METALEN MUZIEK 

Wie of wat is Lordi? Lordi-de-
groep bestaat momenteel uit 
vijf leden: in de eerste plaats 
natuurlijk de zanger, Mr. Lordi 
(Tomi Petteri Putaansuu) en 
verder 'Amen' (Jussi Sydän-
maa, elektrische gitaar), 'Ox' 
(Samer el Nahhal, basgitaar), 
'Awa' (Leena Peisa, toetsen) 
en 'Kita' (Sampsa Astala, 
drums). De naamgever van 
de band, Mr. Lordi, zou je een 
opmaakartiest' kunnen noe
men; wie wel eens een foto of 
een optreden van Lordi heeft 
gezien weet dat de bandle
den zich in gecompliceerde, 
angstaanjagende kostuums 
hullen, creaties van Mr. Lordi 
himself. Hoewel het om de 
muziek gaat, ligt het accent 
toch vrij zwaar op de kleding 
van de groep: het kost de vijf 
leden ongeveer vijf uur om 
helemaal klaar te zijn voor 
een optreden. Als we aan de 
muziek van Lordi een genre 
zouden moeten toekennen, 
dan komt heavy metal het 
dichtst in de buurt. Maar 
denk niet dat Mr. Lordi alleen 
verstand heeft van muziek. 
Hij tekende ook een twaalf 
pagina's tellend stripboek, 
dat cadeau werd gegeven bij 
Lordi's eerste single, Would 
You Love a Monsterman' Veel 
Finnen zullen zich nog de 
opmerkelijke muziekvideo 
herinneren die werd gemaakt 
om dit liedje te promoten: 
die speelt zich afin een 
waar griezelbos, met Lordi 
als de grootste griezels. Het 
nummer verscheen in 2002, 
hetzelfde jaar waarin ook het 
eerste album van de band, 
Get Heauy, werd uitgebracht. 
De muziek van Lordi leunt 
zwaar op de melodieën die 
ook - althans voor oplettende 
luisteraars - waar te nemen 
vallen in heauy-metalsongs 
uit de jaren '80, al moet 
worden toegegeven dat de 
band er een eigentijds sausje 
overheen weet te scheppen. 
Aardig detail: van de dvd van 
Lordi's album The Monsteri-
can Dream (2004) bestaan 
twee versies: een 'gewone' 
(voor zover je daarvan kunt 
spreken, bij zo'n barokke 
groep) en een 'speciale', die 
een korte scary mouie bevat; 
deze laatste dvd is uitsluitend 
geschikt voor kijkers van i8 
jaar en ouder! Beroemd was 
Lordi al in Finland, maar nog 
beroemder werd de band 
toen ze met Hard Rock Hallelu-
joh het Eurovisie Songfestival 
2006 wist te winnen. Dat de 
Finnen trots zijn op dit feit 
spreekt vanzelf en dat is dan 
ook de reden waarom Lordi 
filatelistisch wordt geëerd. 



UBI NEC AQUILA 
De Amundsen-Ellsworth'Nobile Transpolar Flight van 1Q26 

D O O R PAUL D A V E R S C H O T , E R M E L O ( 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 ) 

Door hun snelle ontwikkeling in 
de penode tussen de wereld
oorlogen boden vliegtuigen en 
luchtschepen ongekende moge 
lijkheden om tot dan ontoegan
kelijke of onbekende gebieden 
waaronderde poolstreken 

vanuit de lucht te verkennen 
Behalve wetenschappelijk 
onderzoek hadden deze vluchten 
meestal ook tot doel om het per
soonlijk en nationaal prestige te 
verhogen De man die de aanzet 
gaf tot de eerste luchtschipexpe
ditie naar de Noordpool was de 
beroemde Noorse poolonder 
zoeker Roald Amundsen Nadat 

Tachtig jaar geleden werd de eerste vlucht over de 

Noordpool gemaakt, niet met een vliegtuig, maar met een 

luchtschip. Al meteen na de vlucht ontstond onenigheid 

over het succes van deze NoorsItaliaanse onderneming 

en jarenlang werd betwist of dit werkelijk de eerste vlucht 

over de Noordpool was. 

hl) in 1911 over het vaste land van 
Antarctica als eerste de Zuidpool 
had bereikt, was de Noordpool 
zijn volgende doel Omdat de 

Links afieeldmgi Zegel 
van het Centraal Afnkaans 
Keizernjk met een portret 
van Amundsen en zijn 
Domier Wal N24 

Noordpool al per voet was be
reikt door de Amerikanen Cook 
en Peary, wilde Amundsen als 
eerste deze pool door de lucht 

bereiken In 1925 ondernam hij 
een expeditie met twee Dormer 
Wal vliegboten, maar deze 
poging mislukte (apeelding 1) 
Amundsen kwam daarna tot de 
overtuiging dat een luchtschip 
het meest veilige en betrouwbare 
transportmiddel zou zijn om zijn 
doel te bereiken 

BILATERALE ONDERNEMING 
In 1905 werd in Italië het 
staatsbedrijf voor de bouw van 
luchtschepen, de Stabilamento di 
Construzione Aeronautiche (SCA), 
opgericht en in 1919 werd de 
ingenieur Umberto Nobile op 
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Onder afbeelding 
4 De Ni werd 
gedoopt met de 
naam Norge op het 
vlie^eid Ciampmo 
bij Rome 



34-jarige leeftijd directeur van 
dit bedrijf. De SCA werd, nadat 
Mussolini aan de macht was 
gekomen, in 1923 'ingelijfd' bij 
de Italiaanse luchtmacht. No
bile, die overigens geen enkele 
militaire of politieke ambitie had, 
kreeg de rang van kolonel. Toen 
het door Umberto Nobile ont
worpen luchtschip N 1 te koop 
bleek, stelde Amundsen meteen 
een plan op voor een vlucht met 
dit luchtschip van Spitsbergen* 
over de Noordpool naar Alaska. 
Met een vlucht naar Alaska wilde 
Amundsen bovendien een paar 
andere ambities realiseren: de 
eerste vlucht tussen Europa 
en Amerika via de pool en het 
ontdekken van land tussen de 
Noordpool en Alaska. In die 
tijd bestond nog het sterke 
vermoeden dat zich in dit gebied 
uitgebreide landmassa's bevon
den. De Italiaanse regering vroeg 
125.000 dollar voor het lucht
schip, maar dat kon Amundsen 
niet betalen en ook de Noorse 
Aeroclub, onder wiens bescher
ming de vlucht zou plaats 
vinden, had niet zoveel geld. De 
Italiaanse regeringsleider Mus
solini, die in de onderneming 
een goede gelegenheid zag om 

Onder afoeelding s DeAmund-
sen-Ellswonh-Nohilei>lucht van 
7926 werd onder meer herdacht 
met deze Noorse zegel 

het nationaal prestige 
van zijn fascistische 
regering in de wereld 
te vergroten, bood het 
luchtschip toen gratis 
aan, op voorwaarde dat 
de expeditie onder Itali
aanse vlag zou worden 
uitgevoerd. Amundsen 
wilde daar echter niets van weten 
en stond er op dat de vlucht een 
Noorse aangelegenheid zou zijn. 
Het geld werd tenslotte door een 
goede vriend van Amundsen, de 
Amerikaanse miljonair Lin
coln Ellsworth, aan de Noorse 
Aeroclub ter beschikking gesteld, 
met als voorwaarde dat hij aan 
de vlucht zou mogen deelne
men. Een luchtschip kopen en 
er vervolgens mee vliegen zijn 
echter twee verschillende zaKen. 
In Noorwegen was niemand die 
met luchtschepen kon omgaan 
en het was dan ook met te 
verwonderen dat Nobile met zes 
Italiaanse technici tegen extra 
betaling het luchtschip moesten 
besturen. 

Op 28 maart 1926 werden in 
Oslo de taken en bevoegdheden 
van de belangrijkste beman
ningsleden overeengekomen en 
werd de naam van de expeditie 

vastgesteld: The 
Amundsen-Ellsworth-
Nobile Transpolar Flight 
(afbeeldmgen 2 en 3). 
Tijdens een officiële 
plechtigheid op het 
vliegveld Ciampino 
bij Rome werd het 
luchtschip begin april 

aan de Noorse Aeroclub overge
dragen en gedoopt met de naam 
Norge {afbeeldingen 4 en 5). 

WEDIJVER 
In de maanden van voorbe
reidingwerden in Kingsbay 
(het huidige Ny Alesund) op 
Spitsbergen een hangar voor 
het luchtschip en een ankermast 
gebouwd. Ook in Oslo en Vadsö, 
in het uiterste noorden van 
Noorwegen, werden anker-
masten opgericht (afbeelding 
6). Op 10 april vertrok Nobile 
met de Norge vanaf Ciampino 
en na een lange vlucht met tus
senlandingen in Pulham, Oslo, 
Leningrad en Vadsö, arriveerde 
het luchtschip op 7 mei in Kings
bay {afbeeldingen 7, 8 en 9). Bij 
aankomst daar bleek dat ook 
de Amerikaanse marineofficier 
Richard E. Byrd met zijn Fokker 
Fya/3mJosephine Ford per schip 

was aangekomen. Byrd had 
dezelfde ambitie als Amundsen 
om als eerste boven de Noord
pool te vliegen {afbeeldingen io 
en 71). Omdat aan de Norge na 
aankomst op Spitsbergen nog 
een aantal reparaties moesten 
worden verricht, die enkele da
gen in beslag namen, slaagden 
Byrd en zijn piloot Floyd Bennett 
er in om als eerste te vertrekken. 
Op 9 mei vlogen ze in 15 uur 
en 30 minuten heen en terug 
naar de Noordpool, althans dat 
beweerde Byrd. Enkele maanden 
later, toen de Noorse poolvlieger 
Bernt Balchen samen met Floyd 
Bennett in hetzelfde toestel 
een vlucht in Amerika maakte, 
vertelde Bennett in vertrouwen 
aan Balchen dat Byrd en hij niet 
boven de pool waren geweest. 
Door problemen met een van de 
motoren waren ze net zolang ten 
noorden van Spitsbergen blijven 
rondvliegen tot de tijd van een 
vlucht naar de pool zou zijn 
verstreken. 

Maar het 'succes' van hun pool-
vlucht was echter al over de hele 
wereld bekend en korte tijd later 
overleed Floyd Bennett. Toen 
Balchen deze 'bekentenis' van 
Bennett na de dood van Byrd in 

853 
Rechts apeeldmg 

10 Het vliegtuig van 
Byrd bij Kingsbay op 

Spitsbergen. 

Boven afbeelding n. Bij de vijjiigste verjaardag van de vluchten van Byrd 
en Amundsen naar de Noordpool brachten de posterijen van Monaco deze 
zegel uit, die het af te leggen traject weergeeft Alleen Amundsen slaagde er 

ovengens m om met zijn luchtschip over de Noordpool te vliegen 



1956 in zijn autobiografie ver
melde, moest hij deze passage 
onder druk van de broer van 
Byrd, het Amerikaanse senaats-
lid Harry Byrd, weglaten uit het 
boek. In 1960 publiceerde de 
Zweed C.H. Liljequist, professor 
In de meteorologie aan de uni
versiteit van Upsala een artikel 
in het tijdschrift Interavia, waarin 
werd aangetoond dat Byrd met 
zijn Fokker in de aangegeven 
vliegtijd nooit boven de pool kan 
zijn geweest. Hoewel nog steeds 
in de literatuur en op postze
gels wordt vermeld dat Byrd als 
eerste over de Noordpool vloog, 
zijn de deskundigen er al lang 
van overtuigd dat Byrd destijds 
(zacht gezegd) niet de waarheid 
heeft gesproken [afbeelding 12). 
Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de National Geographie Soci
ety de grootste sponsor van Byrd 
was en dat de poolvlucht ook 
werd gefinancierd door de fami
lies Ford en Rockefeller en niet te 
vergeten de politiek invloedrijke 
familie Byrd. De poolvlucht van 
Byrd móest dus wel slagen! 
Inmiddels is aan alle twijfel een 
einde gekomen. In 1996 werd in 
de Oh/o State Unii^ersity het dag
boek van Byrd gevonden en werd 

door de Amerikaanse 
professor Dennis 
Rawlins, een expert op 
het gebied van naviga
tie, een studie van dit 
dagboek gepubliceerd. 
Daaruit bujkt duidelijk 
dat Byrd en Bennett op 
ongeveer 250 kilometer 
van de Noordpool naar 
Spitsbergen zijn teruggekeerd. 

DE POOLVLUCHT 
Op 11 mei vertrok de Norge met 
i6 bemanningsleden richting 
Noordpool en bestemming 
Nome in Alaska {afbeeldingen i], 
14,15en i6). Op 12 mei 1926 om 
02.25 '-"J'' vloog de Norge over de 
Noordpool, de eerste keer in de 
geschiedenis dat de pool door 
de lucht werd bereikt. Boven de 
pool werden achtereenvolgens 
de vlaggen van Noorwegen, 
de Verenigde Staten en Italië 
afgeworpen. Daarna volgde een 
monotone vlucht van vele uren 
over de onbekende gebieden van 
Arctica waarbij, tot teleurstelling 
van Amundsen, geen land werd 
ontdekt. De kust van Alaska 
werd bereikt bij Point Barrow, 
waarna verder de kustlijn werd 
gevolgd naar Nome. Onderweg 

werd het luchtschip 
overvallen dooreen 
storm en verdwaalde 
de bemanning boven 
de Beringstraat. Na 
een vlucht van 5.300 
kilometer en uitgeput 
door gebrek aan slaap 
in de afgelopen 72 
uur, besloot men zo 

spoedig mogelijk te landen. Op 
14 mei zette Nobile de Norge 
bij het dorp Teller, 80 kilome
ter van Nome, aan de grond 
{afbeelding 17). De Norge werd 
in Teller gedemonteerd, waarna 
de onderdelen zoveel mogelijk 
per schip werden teruggezonden 
naar Europa {afbeelding i8). Van 
het luchtschip is echter weinig 
overgebleven omdat onderweg 
van alles werd gestolen door 
souvenirjagers. 
De bemanning ging daarna 
per slede naar Nome, waar ze 
uitbundig werden verwelkomd. 
Hun verblijf van ruim twee 
weken in Nome resulteerde later 
ook in fanmail {afbeeldingen 79, 
20 en 21). 

Vervolgens ging de hele beman
ning per schip naar Seattle, 
waar de expeditie officieel werd 
ontbonden {afbeelding 22). 

WEINIG FILATELIE 
Filatelistisch werd in 1926 
in Noorwegen en Italië geen 
aandacht gegeven aan deze 
onderneming. Wel werden in 
Italië op particulier initiatief enve
loppen gedrukt met de naam 
van de expeditie, waarbij de 
naam Amundsen verkeerd werd 
gespeld. Deze enveloppen zijn 
bekend als de Precerutti-envelop-
pen en ze werden geadresseerd 
naar de plaatsen waar een tus
senlanding zou worden gemaakt 
(de voorgenomen landing in het 
Franse Cuers Pierrefeu werd niet 
uitgevoerd) en naar de eind
bestemming Nome in Alaska 
{afbeelding 2fj. 
Ook verscheen er een vignet, dat 
op veel van de Precerutti-enve-
loppen voorkomt {afbeelding 24). 
De naar Nome geadresseerde 
Precerutti-enveloppen werden 
niet vervoerd op de eigenlijke 
poolvlucht; ze bleven achter 
in Kingsbay Wel werden door 
diverse Italiaanse bemannings
leden aan henzelf geadresseerde 
brieven meegenomen op de 
vlucht over de pool [afbeelding 
2^). Ook nam een van de Noorse 
bemanningsleden, de vlieger Ri-
iser-Larsen, een aantal postkaar-

Ceheel links- aßeelding 18 De neus van de 'Norge' na de 
demontage van het luchtschip m Teller 

Links, afbeelding 19 De inwoners van Nome hadden ah 
welkom een erepoort gemaakt voor de bemanning. 



ten mee. Deze kaarten waren 
in 1925 uitgegeven om vanuit 
Kingsbay te worden vervoerd 
op de (mislukte) poolvlucht van 
Amundsen. Ze werden echter 
niet op die vlucht vervoerd en 
de meeste kaarten werden na 
de vlucht aan de afeenders terug
gezonden. 
Een aantal niet teruggezonden 
kaarten werden door RiiserLar
sen meegenomen op de vlucht 
over de pool en werden voorzien 
van zijn handtekening {afiieelding 
26). 

ONENIGHEID 
Al tijdens de vlucht bleek dat 
de verstandhouding tussen 
Amundsen als expeditieleider en 
Nobile als commandant van het 
luchtschip, veel te wensen over
liet. Beide mannen waren zeer 
ambitieus, maar hadden  ook 
al door hun landaard  een heel 
verschillend temperament. 
Na de vlucht ontstond tussen 
beide mannen een grote contro
verse over de publiciteitsrechten 
van de expeditie en de vraag 
wie van beiden het meest had 
bijgedragen tot het succes van 
de onderneming. De tegenstel
lingen werden door Amundsen, 

Afl)eelding 20 Amundsen, Nobile, een meisje 
uit Nome en Nobile's onaßcheidelijke hondje 
Titina, dat de poolvlucht ook meemaakte 

die Nobile slechts 
als een huurpiloot 
beschouwde, al snel in 
het persoonlijke vlak 
getrokken en ze wer
den uitvoerig in de me
dia vermeld, waardoor 
in de publieke opinie 
een negatief beeld 
over Nobile ontstond. 
Het succes van deze historische 
vlucht is echter voor het grootste 
deel te danken aan de kwaliteit 
van zowel het luchtschip als aan 
haar constructeur en comman
dant Nobile (aßeelding2y). 

EPILOOG 
Na ziin terugkeer in Italië werd 
Nobile tot generaal bevorderd en 
hij kreeg van Mussolini toestem
ming voor een wetenschappe
lijke expeditie onder Italiaanse 
vlag naar het noordpoolgebied. 
In 1928 maakte Nobile met het 
luchtschip Italia vanaf Spitsber
gen opnieuw drie vluchten boven 
het noordpoolgebied, waarbij 
nogmaals over de geografische 
Noordpool werd gevlogen. Op 
de derde vlucht verongelukte de 
Italia ten noorden van Spitsber
gen. Daarbij kwam een aantal 
bemanningsleden om het leven. 

maar Nobile en enkele 
van zijn metgezellen 
werden na moeizame 
reddingsacties gered 
van een ijsschots. Na 
het bekend worden 
van het ongeluk zette 
Amundsen ziin geschil
len met Nobile aan de 
kant; de ongeschreven 

wet van de poolstreken dat men 
elkaar altijd moet proberen te 
redden, was voor hem belang
njker. De door hem gecharterde 
Franse vliegboot verdween ech
ter spoorloos op de vlucht van 
Noorwegen naar Spitsbergen en 
Amundsen en zijn bemannings
leden werden nimmer gevonden. 
Nobile kreeg in Italiè de schuld 
van het verongelukken van 
de Italia en viel in ongenade. 
Hij verbleef daarna vijfjaar in 
Moskou, waar hij luchtschepen 
ontwierp voor de Russische rege
ring. Vervolgens was hij hoogle
raar in Amerika en hii keerde pas 
na de val van Mussolini in 1944 
in Italië terug, waar hij volledig 
werd gerehabiliteerd. 
Nobile overleed in 1978 op 
93jarige leeftijd in Rome. De 
eer van de eerste vlucht over 
de Noordpool komt toe aan de 

bemanning van de Norge. Het Ex 
Libris van Nobile met de spreuk 
Ubi Nee Aquila (vrij vertaald: 
waar zelfs geen adelaar vloog) is 
dan ook terecht [afbeelding iS}. 

Noot: 
*: De naam Spitsbergen werd in 
1925 veranderd in Svalbard, toen 
de eilandengroep bij het konink
rijk Noorwegen werd gevoegd; 
in dit artikel houden we de naam 
Spitsbergen aan. 
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Het gratis postiuaardestuk dat op 17 oktober bij miljoenen in de bus uiei; links een eerstedâ ontmaarding. 

NEDERLAND 

Gratis envelop TNT Post 
De naamswijziging van 
TPGPostinTNTPostin 
oktober 2006 leverde een 
nieuw postwaardestuk 
op. Een mailing aan alle 
particuliere adressen 
in Nederland bevatte 
namelijk een gratis 
voorgefrankeerde envelop 
voor een zending tot 20 
gram. De eerste mailings 
werden op 17 oktober 
2006 bezorgd en er waren 
mensen die de gratis 
envelop nog dezelfde dag 
gebruikt hebben. 
De envelop (formaat A6), 
vervaardigd van wit pa
pier, is aan voor- en ach
terzijde bedrukt met een 
oranje vlak. Een strook 
van 2 centimeter aan de 
onderzijde is onbedrukt 
gelaten. Vier adresregels, 
waarvan de vierde met 
postcodekaders, zijn 
uitgespaard in het oranje. 
Ook het zegelbeeld is in 
het oranje uitgespaard, 
met het logo van TNTPost 
(oranje), de tekst 'neder-
land 2006/39 eurocent' en 
de cijfers '3 ' en 'g' die op
gebouwd zijn uit stroken 
rood-wit-blauw en oranje-
grijs-zwart. Rechts naast 
het zegelbeeld is een 
fosforbalk aangebracht 
van 5 bij 25 millimeter. 
Onder de gegomde sluit
klep aan de achterzijde 
van de envelop bevindt 
zich een wit vlak met 
in oranje de tekst 'Deze 
envelop wordt u aange
boden door TNT Post. 
Verstuur hiermee uw post 
(tot 20 gram, in Neder
land) gratis'. 
Op Postex 2006 in Apel
doorn verkocht TNTPost 
de enveloppen aan verza

melaars voor I euro per 
stuk. Waarschijnlijk zijn 
ze inmiddels ook verkrijg
baar bij de Collect Club. 

Briefkaarten 'Hanze
steden' 
Speciaal voor verzame
laars werden in oktober 
2006 vier voorgefran
keerde prentbriefl<aarten 
uitgebracht onder de titel 
'Hanzesteden'. Voor het 
zegelbeeld van de kaarten 
is gebruik gemaakt 
van respectievelijk de 
postzegels 'Deventer', 
'Zutphen', 'Zwolle' en 
'Kampen' uit de reeks 
'Mooi Nederland'. Het 
zegelbeeld is afgedrukt 

in een schilderijlij st, 
met links daarnaast een 
fosforbalkvan 5 bij 35 
millimeter. 
De kaarten zijn bedrukt 
met vier adresregels 
zonder postcodekaders. 
De scheiding tussen 
adres- en afzendergedeel
te wordt gevormd door de 
tekst 'Mooi Nederland'. 
In de linkerbovenhoek 
van de kaarten is het logo 
'Hanzesteden' afgedrukt, 
met daarnaast op elke 
kaart een andere tekst: 
Deuenter de Boekenstad 
Zutphen de Torenstad 
Zivolle de stad der blauu)-
vmgers 
Kampen de Ko^gestad. 

Op een kleine kaart van 
Nederland is telkens de 
bedoelde stad aange
geven. In de linkerbene
denhoek staat een barco
de met het artikelnummer 
van de kaart (voor elk van 
de vier kaarten verschil
lend). Aan de onderrand 
van elke kaart is ook nog 
een kleine afbeelding 
afgedrukt, een fragment 
uit de illustratie op de 
beeldzijde. De beeldzij-
den van de kaarten (van 
de hand van de ontwer
pers van 'Mooi Neder
land') zijn opgebouwd uit 
dezelfde elementen als de 
zegels, maar die elemen
ten zijn op de kaarten wat 
anders gerangschikt. Op 
briefkaartformaat komen 
de voorstellingen veel 
beter tot hun recht: een 
aanwinst voor themati
sche verzamelaars. 
De briefkaarten 'Han
zesteden' kosten 4.95 
euro per set; de sets zijn 
uitsluitend verkrijgbaar 
bij de Collect Club (arti
kelnummer 696249). 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Luchtpostblad 
Op het postkantoor in 
Willemstad (Curasao) 
wordt nog steeds het 
oude luchtpostblad van 
125 cent verkocht, nu in 
een set van vijf exempla
ren met een nietje door de 
sluitkleppen. De heer R. 
Dekker stuurde mij on
langs een dergelijk setje. 
In november 2003 kon 
ik u melden dat het tarief 
toen al 145 cent bedroeg, 
zodat men het luchtpost
blad moest bijfrankeren. 
Op de huidige exempla
ren is naast het zegel
beeld een handstempel 
aangebracht, waarmee 
dat probleem blijkbaar 
opgelost is. 

Het stempel, afgedrukt 
in rode inkt, bestaat uit 
een getand kader met 
de tekst 'Netherlands 
Antilles / aerogramme / 
CAMPAIGN' en het em
bleem van de Antilliaanse 
'Nieuwe post'. 

AEROGRAMME 

« p ü 

De adres- en bceldzijdcn uan de uier prentbricfkaartcn die aan de uier Hanzesteden Deuentcr, Kampen, Zutphen en ZuiolIc uicrden geiuijd, 



NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 

Het traditionele lucht
postblad 'Kerstmis' werd 
uitgebracht op i novem
ber 2006. Het zegelbeeld 
'de JVlaagd Maria' zonder 
waardeaanduiding is ont
leend aan een schilderij 
van kunstenares Anne 
Spudvillas. 
Links op het luchtpost
blad wordt de kerst
gedachte verbeeld m 
woorden: Vrede, Liefde, 
Vreugde, Harmonie en 
Goede Wil. 

België 
De briefkaarten 'Vroeger 
en Nu', die op 6 juni 2006 
verschenen zijn, heb ik al 
wel beschreven (zie het 
juli/augustusnummer 
van Filatelie), maar nog 
niet afgebeeld. Daarom 
alsnog een afbeelding van 
kaart 2f, 'Lissewege - het 
vaartje'. 

Duitsland 
De 75ste Werelddieren
dag (4 oktober 2006) 
leverde een PlusBnef-enve-
lop op die voor verschil
lende soorten verzame
laars interessant kan 
zijn. Het zegelbeeld is 
ontleend aan de postzegel 
554-25 cent 'Eekhoorn' uit 
de serie 'Voor de Jeugd'. 
Links op de envelop ziet 
men het fresco 'Sint-
Fransicus van Assisi 
preekt voor de vogels' van 
Giotto. Dit werk bevindt 
zich in de Franciscus-ba-
siliek in Assist. 

De envelop 'Duits-Oos-
tenrijkse Filatelistendag 
2006' verscheen op 
5 oktober 2006. Het 
zegelbeeld is ontleend 
aan de postzegel van 55 
eurocent uit de serie 'Dag 
van de Postzegel'. Links 
op de envelop staat een 
prentbriefkaart uit 1896 
afgebeeld, ter herinne
ring aan een Rijnreis die 
destijds door Duitse en 
Oostenrijkse filatelisten 
ondernomen werd vanuit 
Keulen. 

Voor de postzegelbeurs 
in Sindelfingen (27, 28 
en 29 oktober 2006) 
werd al op 5 oktober de 
traditionele Messeganzsache 
uitgebracht. Thema is de 
TEE-trein type VT11.5 uit 
1957. Het zegelbeeld is 
ontleend aan de postzegel 
van 55+25 cent uit de 
serie 'Weldadigheid'. 

Op mailings van Deutsche 
Post aan verzamelaars zijn 

de volgende zegelbeelden 
gebruikt: 
35 eurocent 'Dahlia' plus 
55 eurocent 'Frauenkir
che Dresden', stempel 
iS.-g.o6-i8; 
145 eurocent 'Zwaardle
lie', stempel 16.10.06-18; 
45 eurocent 'Margriet' 
plus 100 eurocent 'Ge
broken Hartje', stempel 
00.00.06-18; 
Op een mailing van 
albumfabrikant Leuchtturm 
(= vuurtoren!) 
45 eurocent 'Vuurtoren' 
plus 25 eurocent 'Kaas-
jeskruid', Stempeldatum 
00.00.0--18. 

Estland 
Brieflcaart nummer 33 
eert Andrei Inesin, die 
wereldkampioen werd 
op het WK Schieten in 
Zagreb. 

Finland 
De zesde jubileumbrief
kaart '150 jaar Finse Post
zegels' verscheen op 27 
oktober. Het zegelbeeld is 
ontleend aan de postzegel 
van I euro 'Finse Leeuw' 
uit 2002; op de beeldzijde 
van de kaart ziet men 
een moderne postbode 
met zijn bestelwagen. De 
verkoopprijs van de kaart 
is lager dan die van de af
gebeelde zegel, namelijk 
0.85 euro. 

Frankrijk 
Een serie van vijf C6-en-
veloppen met zegelbeeld 
'Bourgondische daken' 
verscheen afgelopen zo
mer, met op de linkerzijde 
de volgende foto's: 
Chatillon-sur-Seine 
de gotische kerk van 
Saint-Seine-l'Abbaye 
de kasteelruine in Malain 
de romaanse kerk van 
Auxonne 
de druiven van de Cöte-
d'Or. 
Op de achterzijde van 
elke envelop staan alle 
vijfde foto's in klein 
formaat afgedrukt; daarin 
onderscheidt een officiële 
uitgifte als deze zich van 
de postwaardestukken 
met een particuliere 
bijdruk. 

Hongarije 
In het najaar van 2006 zijn 
vijf postwaardestukken 
uitgebracht in een nieuwe 
vormgeving, met zegel
beeld 'Posthoorn' zonder 
waardeaanduiding: 
Briefkaart A6 binnenland 
(hoofdkleur oranje), ver
koopprijs 62 forint; 
Envelop DL binnenland 
(groen), 62 f; 
Aantekenenvelop DL bin
nenland (rood), 105 f; 

Envelop C5 binnenland 
(groen), 222 f; 
Aantekenenvelop C5 bin
nenland (rood), 265 f 
De linkerzijde van de 
postwaardestukken is 
bedrukt met een lijnen-
patroon dat kopieren 
moet bemoeilijken. In 
een gestileerde weergave 
van de landsgrenzen staat 
'voor het binnenland', 
dan wel 'aangetekend 
voor het binnenland'. 
In de bovenhoek staat 
'Afzender' en in de be
nedenhoek 'De prijs van 
de envelop (briefkaart) 
is inclusief de geleverde 
dienst' met daarnaast het 
postlogo. Op de brief
kaart is aan de voorzijde 
een barcode afgedrukt, 
op de enveloppen staat 
deze aan de achterzijde, 
samen met aanwijzingen 
voor het gebruik. Voor de 
enveloppen geldt dat er 
geen beperking is van het 
gewicht van de zending 
en dat beschadigde 
exemplaren omgeruild 

kunnen worden op het 
postkantoor. 

Malta 
Afbeelding van de 
briefkaart Veronajï! 2006, 
gemeld in september. 

Vaticaan 
Het 75-jarig bestaan van 
Radio Vaticana werd op 12 
oktober 2006 herdacht 
met de uitgifte van vijf 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten. Afbeeldin
gen: 
Paus Pius XI en Gugliel-
mo Marconi, de Italiaanse 
radiopionier, met op de 
achtergrond het eerste ge
bouw van Radio Vaticana; 
De pausen Pius XII en 
Johannes XXIII met het 
zendstation in Santa Ma
ria di Galeria, dat kort na 
de Tweede Wereldoorlog 
geopend was; 
De pausen Paulus VI en 
Johannes Paulus I met 
het zendstation in het 
Palazzo Pio; 
Paus Johannes Paulus II; 

Paus Benedictus XVI. 

Zwitserland 
De voorgefrankeerde 
prentbriefkaart 'Dag van 
de Postzegel', versehenen 
op 21 november 2006, is 
ontworpen door Werner 
Nydegger. Omdat de 
viering dit jaar plaats
vond in de stad Olten, 
heeft de ontwerper voor 
zegelbeeld (85 rappen) 
en illustratie gekozen 
voor het thema 'Olten 
100 jaar spoorwegstad'. 
Afgebeeld zijn onder 
meer het station, een 
stoomlocomotief en een 
sein. De briefkaart wordt 
verkocht voor 1.25 frank, 
desgewenst voorzien van 
een eerstedagstempel. 
Het Zwitserse uitgiftepro
gramma voor 2007 omvat 
de volgende briefkaarten; 
'Opening van de Lotsch-
berg-tunnel' (twee stuks), 
'100 jaar Museum voor 
Communicatie', 'Kui^e' 
(twee stuks) en 'Immi
gratie'. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2007 
(verschijnt begin februari 
2007) moeten uiterlijk op 
2 januari 2007 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 
BP Huizen of per email 
(philatelie@)tip.nl). 

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. Emailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen Icunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of 
notaris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt 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 

25 februari 2007: 
Nijmegen. Tentoonstel
ling tijdens PostzegelTotaal 
2007, georganiseerd door 
filatelistenvereniging 
Noviopost. Wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote
maker de Bruïneweg 272. 
Propagandaten toonstelling 

^ (metjuryadviesgesprek
=> ken), tentoonstelling in 
■̂  de categorieën een en 
^ tweekader. Openingstijden: 
^ niet opgegeven. Informatie 
= en inschrijvingen: J.P. Tous
tü saint. Waterstraat 43, 6573 
^ AB BeekUbbergen, telefoon 
^ 024841851 of per email 
^ j,p.toussaint@planet.nl 
r 24 en 25 maart: 
2 Wetteren (België). Wetteriana 
^ 2007, twintigste Weekend 

van de Thematische Filatelie, 
O E Q internationale Premio Massari 
0»W (thematische verzamelin

gen 'muziek') en regionale 
tentoonstelling alle klassen, 
door postzegelvereniging 
ThemafilaWetteren t.g.v. 
haar 25jarig bestaan. Schep

persinstituut, Cooppallaan 
128. Inschrijvingen (uoor 1 
december 2006) en informatie: 
K. Bracke, Baerdonckstraat 
83, B9230 Wetteren (Bel
gië); telefoon/fax: 00329
3699934 of per email: 
kobra22@g.pandora.be 
30, 31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diamantpost 2007, 
tentoonstelling onder het 
motto Tentoonstellen is leuk, 
georganiseerd door postze
gelvereniging Aalsmeer, ter 
gelegenheid haar 6ojarig 
bestaan (categorie 3, open 
klasse en propaganda), 
leugdinzendingen welkom. 
Sporthal De Bloemhof, 
Hornweg. Ca. 300 kaders. 
Handel aanwezig. Voorin
schrijving via Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer of per 
email: m.miju)aart@hccnet.n! 
ofkkeessen@kabelfoon.nl 
27, 28 en 29 april 2007: 
Sommelsdijk/Middelharnis. 
Dcltajila 2007, nationale ten
toonstelling georganiseerd 
door de verenigingen van 
regio 7, ter gelegenheid van 
honderd jaar georganiseerde 
filatelie in zuidwestelijk 
Nederland. Categorieën i 
en 2, eenkader, open klasse, 
jeugd. Tevens Dag van de 
Jeugdjïlatclie. De Staver, Olym
pialaan 32, Sommelsdijk. 
Openingstijden: op vrijdag 
27/4 van 18 tot 22 uur, op 
zaterdag 28/4 van 10 tot 18 
uur en op zondag 29/4 van 
10 tot i6 uur. Inschrijven uo'o'r 
1 december 2006 bij M.A.C.M. 
van den Ende, Wouwsestraat 
36a, 4611 PM Bergen op 
Zoom, telefoon 0164243591 
of per email an.beijer@ 
planet.nl 

14,15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, ten
toonstelling georganiseerd 
door postzegelvereniging 
'De Helm', Helmond en om
streken. Thema: 'Industrieel 
erfgoed'. Klassen: wedstrijd
klasse 3, propaganda, jeugd, 
eenkader, open klasse en 
voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden nog onbe
kend. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492523864 of per 
email: j.uogels2g@chello.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

g december: 
Aalst (België). St. Annazaal, 
Roklijfstraat, 8.3017. Tele
foon 003253214677. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.3017. Telefoon 0182
615136. 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.3016.30. Telefoon 
0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Hoofddorp. De leugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 

Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54, 913. Telefoon 0167
563887. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41, io i6 . 
Telefoon 0597592676. 
10 december: 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411672775. 
Eindhoven. Van der Valk, 
Aalsterweg 322,1016. Tele
foon 0306063944. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1014. 
15 december: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen
laan, 1416. 
16 december: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,1016. 
Telefoon 0297343885. 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Mijdrecht. Dr. I. v.d. Haar
laan 6, 9.3013. Telefoon 
0297289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. 
Telefoon 0624432140. 
Rijssen. Parkgebouw, 
Oosterhofweg 49,1016. 
Telefoon 0548515970. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
17 december: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Echt. De Weegbrug (Stams), 
Loperweg 10,1012. Telefoon 
0475481347. 
Huissen. De Brink, Brink 
8,1013. Telefoon 026
3271979. 
KerkradeHolz. De Holz, 
Lambertistraat 12,1416.30. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.3012.30. Telefoon 0413
367786. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,1316.30. 
Telefoon 0332863510. 
18 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272, ig.3022. 
Telefoon 0243974654. 
21 december: 
Steenbergen (Welberg). De 
Vaert, Kapelaan Kockstraat 
54,1922. Telefoon 0167
563887. 
23 december: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.3015.30. 
Telefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 1316. 
Telefoon 047532ii7g. 
24 december: 
Diemen. De Schakel, Burg. 

Bickerstraat 46a, 1016. 
Telefoon 0206oogg22. 
27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
mastraat 21,1016. Telefoon 
0529458267. 
Oegstgeest. Wellantcol
lege. Lange Voort 70,1016. 
Telefoon 0715175684. 
28 december: 
Barneveld. Eindejoarsbeurs 
2006, Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6,1017. Telefoon 055
3558600. 
2g december: 
Barneveld. Eindejaarsbeurs 
2006. Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6,1017. Telefoon 055
3558600. 
NoordwijkBinnen. Het Vin
kenhof, Vinkenlaan 2,1016. 
Telefoon 0713614198. 
30 december: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talm
astraat g, io i6 . 
Voorschoten. Eerste Oude
jaarsbeurs. De Vliethorst, 
Burgemeester van der 
Haarplein g, 1016. Telefoon 
07i56ii7ig. 
Zwolle. lubal. Geert Groot
estraat 1,1016. Telefoon 
03842i64g3. 

2007 

2 januari: 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,1821.30. Telefoon 
0384211045. 
3 januari: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30
17. Telefoon 07i36i4ig8. 
5 januari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,1921.30. 
Telefoon 0715611719. 
6 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,1216. 
Telefoon 0786814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3g9a, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival
distraat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.1516. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Julianastraat 8,1016. 
Telefoon 0547363000. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297525556. 
Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48, 1317. Telefoon 
0384479883. 
7 januari: 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 1013. 
Velserbroek. Polderhuis, Ves
tingplein 56,1016. Telefoon 
0235382274. 
13 januari: 
Dronten. De Open Hof 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.3016.30. Telefoon 
0321314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 

1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 3gga, 12.3015.30. 
Telefoon 0355386170. 
Utrecht. Internationale Vcrza
melmarlct. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
14 januari: 
Boxtel. Vmbo College, 
Baanderherenweg 2,1013. 
Telefoon 0411672775. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58,g.3oi3. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 
0317614760. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

II december 2006: 
Bosisassortiment 2007; 
groot aantal zegels i.v.m. 
tariefwijziging per i januari 
2007 (details: zie de rubriek 
'Nieuw op het postkantoor). 

2007 

2 januari 2007: 
Persoonlijke Postzegels 2007; 
velletje met 10 postzegels van 
44 cent (gegomd). 
Bedrijfspostzegel 2007; mailer 
met 50 postzegels van 44 
cent (zelfklevend). 
7 februari: 
Mooi Nederland 2007 (Gouda); 
velletje met 5 postzegels van 
44 cent (gegomd). 
21 februari: 
Mooi Nederland 2007 (Gronin
gen); velletje met 5 postze
gels van 44 cent (gegomd). 
21 maart: 
Lentcbomen; 2 verschillende 
postzegels in velletje met 
10 postzegels van 44 cent 
(gegomd). 
23 maart: 
Mooi Nederland 2007 (Vlissin
gen); velletje met 5 postze
gels van 44 cent (gegomd). 
26 maart: 
Mooi Nederland 2007 (Hoorn); 
velletje met 5 postzegels van 
44 cent (gegomd). 
4 april: 
Zomerzegcls 2007; twee post
zegelvelletjes met 3 verschil
lende postzegels van44i22 
cent (gegomd) 
13 april: 
Mooi Nederlond 2007 (Leer
dam); velletje met 5 postze
gels van 44 cent (gegomd). 
18 april: 
200 jaar Predikaot Koninklijk; 
velletje met i postzegel van 
6.45 euro (gegomd). 
imei: 
Bloemetjes cadeau; velletje met 
acht verschillende postzegels 
van 44 cent en 2 verschil
lende postzegels van 88 cent 
(gegomd). 
21 juni: 
Zomerbomen; twee verschil
lende postzegels in velletje 
met 10 postzegels van 44 
cent (gegomd). 

Wijzigingen uoorbehouden 

mailto:p.toussaint@planet.nl
mailto:kobra22@g.pandora.be
mailto:ofkkeessen@kabelfoon.nl
http://planet.nl
mailto:j.uogels2g@chello.nl


P.W.Meinhardt 
Pi«>« l lc>in«traat 3 6 • 3 5 1 » CU »«>n H a a g 

: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0014.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
Eniail pwmeinhardl(ä;collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering werke
lijke verzendkosten. Prijswijagingen voorbehouden. 

MiiitÄWii M i c h c l  c a t a l o g t 

Overzee deel 5 WestAfrika 2007 69,00 ^ 
Supplement 2006 op Overzee deel 2 Caribische Eilanden 9,80 
Supplennent 2006 op Overzee deel 3 ZuidAmerika 9,80 
Supplement 2006 op Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 5,90 
Supplement 2006 op Overzee deel 7 Australië 9,80 
Supplement 2006 op Overzee deel 8 &9 Azië 9^0 
Europa CEPT 2007 in kleur 38,00 
Verenigde Naties 2007 In kleur 38,00 
Junior Duitsland 2007 in kleur 14,80 

kSovjetunie2007 in kleur 148,00^ 

Vraag grat i s d e prijslijst cataIogi^api | | 

P h i l c x  l a n d e n c a t a l o g i 2007 
Duitsland in kleur 17,50 België 19,75 
Europa CEPT in kleur 19,75 Frankrijk in kleur 19,75 
GrootBrittannië & Kanaaleilanden & Isle of Man in kleur 19,75 
Israël in kleur 12,50 Luxemburg 12,50 
Nederland 12,50 Oostenrijk in kleur 17,50 
Spanje in kleur 19,75 Vaticaan in kleur 12,50 

.Verenigde Naties in kleur 12,50 Zwitserland & Liecht. kleur 17,50^ 

A a n b i e d i n g Miche l Ovcrz« 
Catalogus Overzee deel 4 Noord & OostAfrika 2002 25,00 ■" 
Catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2002 25,00 
Catalogus Overzee deel 6 Zuidelijk & CentraalAfrika 2002 25,00 
Afrika editie 2002 in C compleet 3 voornoemde delen 69,00 
Catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 19,95 
Catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 1999 19,95 ̂  

»ici ici u u i t s l a n d  c a t a l o g i 
Catalogus Duitsland 2006/2007, in kleur 32,80^ 
Postzegelboekjes Duitsland 2006/2007, in kleur 49,80 
Rolzegels Duitsland 2006 39,80 
Privatpostmarken deel 1 tot 1900, editie 2006, in kleur 32,00 
Privatpostmarken deel 2 na 1989 editie 2006, in kleur 32,00 
Handboek/catalogus Bautenserie 1948 editie 2007 in kleur 128,00 
Handboek/catalogus Vooriopers Koloniën 128,00 
Handboek Plaatfouten Duitse Rijk "Brustschilde" 18721874 20,00 
Handboek Plaatfouten Württemberg 1851 1925, in kleur 20,00 
Handboek Plaatfouten Beieren "Kreuzerausgaben", in kleur 68,00 

.Handboek/catalogus KLAUCKEstempels 4e editie 2004 493Qi 

^Sem handboek/speciale catalogus Baden editie 2004 49,00'^ 
Sem handboek/speciale catak>gus Beieren "Kreuzerausgaben" 39,00 
Sem handboek/speciale catalogus Beieren 'Ortsstempel" 39,00 
Sem handboek/speciale catalogus Thurn & Taxis 39,00 
Riemer handboek/catalogus Censuurpost Duitsland 191418 32,50 
Riemer handboek/catalogus Censuurpost Duitsland 193945 27,00 
Riemer handboek/cat. Censuurpost na 1945 (Geallieerden) 22,90 
Infia handboek "Gebruikte Inflatiezegels—echt of vals?" 19,90 
Infla handboek vervalste stempels inflatieperiode 19,90 
feuser speciale catalogus Nummerstempels Oudduitse Staten 42X 

met Overzeese Rijksdelen. Dit jaar met gratis blauwdruk no. 4 19,80 
'A. %[«?«.!«„'• 1 " . . MiS ■ ̂ ^ 

2007 zal deze catalogus eindelijk weer verschijnen: Schrijf u nu inl 

Prifix L u x e m b u r g 2007 

25,OO 

19,90 

Wereldcatalogus het meest gebruikt in de USA, 6 delen in kleur 299,001 
Speciale catalogus "Classic" hele wereld 18401940 editie 2007, kleur 159,001 
Stanley Gibbons wereidcatalogus in 5 delen 2007 in kleur 310,001 

o t  B r i t t a n n i c Óc C o n 
"Stoneham speciale catalogus GrootBnttannië 2006, tn kleur 34,50"^ 
Nieuw: Stoneham pocketcatalogus GrootBrittannië 2007, in kleur 13,90 
SG Collect Bntish Stamps 2007, in kleur 18,90 
SG speciale catalogus GrootBrittannië Concise 2006, in kleur 47,40 
SG speciale catalogus GB Queen Vkrtoria editie 2007 56,90 
SG speciale catalogus Elizabeth II predecimal editie 2006 56,90 
SG spec. cat. GrootBrittannië & Empire 18401952 editie 2007, kleur 85,40 
SG speciale catalogus NieuwZeeland 2006, in kleur 28,40 
SG speciale catalogus leriand 2006, in kleur 24jt 

GiblrT?*^' r ï ^ ï ' r ^ rojnr»p!ec*'2d07 
spec. cat. China Keizenijk, Volksrepubliek, Hongkong, Macau, Taiwan 66,40 

jPostal Servic« «•#ata»|gu« OSA 2003 27,90 

Importa 10 stroken per biz. Importa 10 stroken per bIz. 
Edelweiss 8 (16 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 16 (32 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 24 (48 bIz.) 
3 stuks 
Edelweiss 32 (64 bIz.) 
3 stuks 

5,80 
13,90 

8,80 
19,90 
13,30 

32,90 
1630 
42,9a 

H Climax 8(16 bIz.) 
H 3 stuks 
H Climax 16 (32 bIz.) 
H 3 stuks 
■ climax 24 (48 bIz.) 
H 3 stuks 
H Climax 32 (64 btz.) 
^ k stuks 

7,60 
16,90 
12,55 
29,90 
16,80 

39,90 
22,10 
54,90, 

A a n b i e d i n g e n 
' N V P H speciale catakigus Nederland & Gebieden 2005, in kleur 9,90 ' 
Mast catalogus Plaatfouten Nederiand 2003, in kleur 5,00 
Michel catalogus Duitsland 2005/2006, in kleur 12,90 
Michel Europa 1,3,4 & Duitsland 2005/2006, in kleur 86,00 
ACS catalogus NieuwZeeland 2005, in kleur 5,00 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2006, in kleur 29,90 
Ceres speciale catalogus Frankrijk 2006, in kleur 16,90 
Yvert catalogus Monaco, Andorra & DOMTOM 2006, in kleur 12,90 
ZB speciale catalogus Koninkrijk Italië 2006, in kleur 14,90^ 

i^rMriv.collectura.coiii 



MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 1017 uur, 
zaterdag, zondag en feestda
gen 1217 uur; 
Op maandagen, op 25 
december en op i januari 
gesloten. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 6 euro. 
65plussers 5 euro. 
4 t/m i2jarigen 3 euro. 
CJP 4 euro 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umkaart gratis 
Groepen groter dan tien 
personen 5 euro p.p. 

Studiezaal 
Eenmaal per maand, meestal 
op vrijdag, is er gelegenheid 
om origineel materiaal uit 
het depot van de post
waarden te bestuderen. Voor 
onderzoek in de collectie 
postwaarden kunt u terecht 
op de volgende data: 
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 0703307563 of 
3307567) of stuur een mailtje 
aan mcrkelcnscJDmuscom.nl of 
hi)dueeti@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 van 10 tot 17 
uur en elke eerste zaterdag 
van de maand van 10 tot 
12 uur). Via de site van de 
NBFV (uimuj.nbjii.nl) en het 
aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de 
informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collec
tie die in Baarn bewaard en 
ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een 
bepaald boek of tijdschrift 
aanwezig is, dan kunt u 
dit met behulp van een 
elektronisch informatie
aanvraagformulier opvragen. 
Het antwoord ontvangt u per 

' email. Voor alle andere vra
j gen kunt u ons op de gewone 

wijze emailen (bibliotKeek(g) 
I nbfii.org). 

I DeBondsbibliotheek... een 
! surfbezoekje waard! 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2006 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of 

bijdrage in de nietfilatelistische pers komen uitsluitend 
bijdragen in de Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die in het jaar 2006 in 
de nietfilatelistische pers zijn verschenen en die naar 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de 
jury van de L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 

2596 VK Den Haag 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie 
van) de bijdrage die voor bekroning wordt voordragen. 
De voordracht moet uiterlijk 15 februari 2007 door de 

secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blod voor postzegelveaamdaars 

STEAAPELS 
SAMENSTELLING; KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, EMAIL kees.verhulsKBwanadoo.nl 

Gelegenheidsstempels 
Eindelijk kan ik u dan de 
afbeeldingen tonen van de 
bijzondere poststempels die 
de afgelopen tijd in gebruik 
zijn geweest. Zelfs de gele
genheidsstempels die tijdens 
Postcx 2006 zijn gebruikt, had 
u nog van mij tegoed. 
Als u nog een afdruk wilt 
hebben op een eigen post
stuk, dan moet u die stukken 
heel snel naar de CollertClub 
zenden. Doe dat in een 
gefrankeerde omslag. Het 
adres is u wel bekend: TNT 
Post CollectClub, Postbus 
30051, 9700 RN GRoningen. 
De gelegenheidsstempels 
zijn alle ontworpen door 
Birza Design uit Deventer. 
Hieronder ziet u achtereen

2123 oktober 2006 

Postex APELDOORN 

9°^^^%, 

,.%vanc/e^^^ 

''novene 

Aducrtcntie 

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 ! 

volgens de stempels die zijn 
gebruikt tijdens Postoc 2006, 
de Dag van de Postzegel, de 
Dag van de Aerophilatelie, 
Jubilex en GlanaPhil. De af
beelding van het stempel dat 
op Beiflica 'o 6 werd gebruikt, 
komt de volgende keer. 

TNT Post 
Op 16 oktober van dit jaar 
werd de naam TPGPost 
veranderd inTNTPost. De 
huiskleur rood veranderde 
in oranje en de huisstijl 
van TPG veranderde in 
die van TNT. Dit had ook 
tot gevolg dat er sinds 16 
oktober heel wat nieuwe 
(dagtekening)stempels in 
gebruik zijn genomen bij de 
diverse Business Points. We 

zien medewerker Arie van 
het Business Pomt Leidschen
dam de nieuwe stempels in 
gebruik nemen. Het kussen 
van het rolstempel moet nog 
worden beïnkt en worden 
ingerold. 

Machines tempels 
In de Stempelmachines van 
de zes grote sorteercentra 
(Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam, Nieuwegein, 
Den Bosch en Zwolle) werd 
een stempelvlag in gebruik 
genomen om het feit van de 
naamswijziging van TPGPost 
in TNTPost te vieren (onder). 

^9 nowg, 

''■ïfelist 

:TIT32st 

http://www.muscom.nl
mailto:dueeti@muscom.nl
http://nbfii.org
http://www.postmunt.nl


era! om ons heen verschijnen weer de traditionele decoratlei. Vele lichtjes, kerstbomen, engelen 
en kerstkribben sieren de huiskamers van vele mensen. Vrienden en familie komen deze bijzon

dere dagen bijeen om de geboorte van Jezus Christus te vieren, samen te eten, geschenken te 
geven of om gewoon gezellig bij elkaar te zijn. 
Ook in de filatelie wordt kerst alom gevierd. Het zij met postzegels tonende de kerststal, kerst

bomen, de Kerstman of locale gebruiken zoals de kerstkoekjes. 

Hele fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaad 

IFTUVA 

■trfr*r*r*t»*9r***rpt*»*rr* 
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/oor het bcitelkn van deze f" andere poitzeqeh. of voor een abonnement op het motief kentnas. ki: 

de vokhandel ijoan Voor het adres van een poitzegelwinkel bij u in de buurt kunt u contact opnem 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RJIN 

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

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

EUROPA 

ANDORRA SPAANS 
2io'o6. Zestig jaar 
Unesco*, tien jaar CNAU 
(Comision Nacional Andor
rana para la Unesco). 
€ 2.33. Wereldkaart op 
kinderhoofd. 

PRINCIPAT 
D A N D O R R A 

; CORREUSESPANYOLS 2 , 3 3 € 

ARMENIË 
igg'oö. Republiek Armenië 
vijftien jaar. 
Blok 480 d. Met kleuren vlag 
'15' en beeldmerk. 

AZERBEIDZJAN 
iSg'oS. Vijftig jaar Europa
zegels, overdruk Europaze
gels 2005. 
20 G. over i.ooo m., 60 G. 
over 3.000 m. in velletje 
met vier zegels. '50 laar 
Europazegels' op resp. pilaf, 
groenteschotel (Yvert523, 
524). Ook boekje. 

BULGARIJE 
299'o6. Auto's geprodu
ceerd in Bulgarije, 
o.10, 0.35, 0.55,1. L. Resp. 
Maestro, Moskvich, Bulgaral
pin, Bulgarrenault. 

25io'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt. 
Blok I. L. Terugkeer verloren 
zoon. 

CYPRUS 
i6ii'o6. Vijftigste sterfdag 
Nicos Nicolaides (1884
1956). 
5 c. Handschrift en portret 
met boek schrijver. 
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i6ii'o6. Kerst. 
13, 30, 40 c. Uit kerk St. 
Eleftherios (gebouwd in 
1806, behorend bij klooster 
Machairas) in Nicosia resp. 
uit hout gesneden iconen
wand, kruis met Christus en 
Maagd Maria en lohannes de 
Theoloog, stenen reliëf met 
kruis en initialen klooster 
Machairas (IVIX). 

,i30 

KYIIPOIS'̂  

CYPRUS TURKS 
a29'o6. Vogels. 
0.40, 0.50, 0.60, i.o NTL. 
Resp. Vanellus vanellus, Anas 
platyrhynchos, Alcedo atthis, 
Himantopus himantopus. 

DUITSLAND 
9ii'o6. Werner Forssmann 
(19041979) kreeg vijftig jaar 

geleden Nobelprijs fysiolo
gie/geneeskunde. 
€ 0.90. Portret Forssmann en 
twee röntgenfoto's. 

9ii'o6. Serie 'oprechte 
democraten', Eugen Bolz 
{18811945). 
€ 0.45. Portret politicus. 

gii'o6. Honderdste ge
boortedag kardinaal Joseph 
Höffner (19061987). 
€ 0.55. Portret aartsbisschop 
Keulen en tekst 'Justitia et 
Caritas'. 
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Joseph Kaïdin.«! Hottiicr 19061987 
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gii'o6. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 2.. Slaapmutsje (Esch
scholzia californica). 

9ii'o6. Kerst. 
€ 0.4510.20, 0.5510.25. 
Schilderijen van Meister 
Francke, resp. 'Geboortevan 
Christus', 'Aanbidding der 
koningen'. 

DENEMARKEN 
ioii'o6. Cobra (19481951), 
gezamenlijke uitgifte met 
België. 
4.75, 5.50,7., 8. kr. Resp. 
'Untitled' van Asger Jörn 

(19141973), 'Nattens Lands
kab' (landschap bij nacht) 
van Else Alfelt (19101974), 
'Nouvelle Peau' (nieuwe 
huid) door Pierre Alechinsky 
(1927), 'Olivenspiseren' 
(olijfeter) van Egill Jacobsen 
(19101998). Ook boekje. 

ioii'o6. Frankeerzegels, 
koningin Margrethe II. 
7.25, 8.25 kr. Portretten. 

ESTLAND 
iiio'o6. Honderdste 
geboortedag Betti Alver 
(19061989). 
4.40 kr. (€ 0.28). Portret 
dichteres en handschrift. 

25io'o6. Antarctica, geza
menlijke uitgifte met Chili. 
Tweemaal 8. kr. (€ 0.51). 
Vlaggen Estland en Chili met 
resp. Aptenodytes forsteri, 
Balaenoptera acutorostrata 
(keizerspinguïn, dwergvin
vis). 

FRANKRIJK 
2io'o6. Frankeerzegels, 
Marianne. 
€ 0.10, 0.60, 0.70, 0.85, 0.86, 
1.15,1.30, 2.11. 
9io'o6. Piloten Zonder 
Grenzen. 
€ 0.54. Vliegtuig, Afrikaans 
jongetje met pakje medicij
nen. 

i6io'o6. Henri Moissan 
(18521907) kreeg honderd 
jaar geleden Nobelprijs 
chemie. 

€ 0.54. Portret en apparaat 
voor isoleren fluor. 

27io'o6. Gedeeld geheu
gen, internationale bijeen
komst van landen hoe nu ge
dacht wordt over conflicten 
2Qm ggmy gf, pyg]. handhaven 
duurzame vrede. 
€ 0.54. Twee mensen op we
reldbol geven elkaar hand. 

GIBRALTAR 
iii'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus (14511506). 
40,42, 66,78 p.; blok£1.60. 
Resp. kompas met schietlood 
en sextant, mannen aan 
't werk aan boord, schip, 
Columbus met indiaan; drie 
schepen. 
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iii'o6. Kerst. 
8,40, 42, 49, 55 p. Verschil
lende aftieeldingen St. Nico
laas, bisschop van Myra met 
geschenken. Ook velletje. 

GRIEKENLAND 
i49'c6. Oudgriekse tech
nologie. 
€ 0.03, 0.05, 0.50, 0.65, 3.80. 
Resp. trireme 'Olympias' 
(oorlogsschip), afstandsme
ter van Heron van Alexandrie 
(jste eeu\y v.C), waterpomp 
van Ktesibius (3'''eeuwv.C.), 
mechanisme van Antikythera 
(ca. 87 v.C: verschillende 
lagen gegraveerde platen en 
tandwielen die informatie ge
ven over stand van zon, maan 
en planeten), automatische 
tempeldeuren van Heron van 
Alexandrie (1'" eeuw v.C). 



GROENLAND 
6ii'o6. Wetenschap, II. 
0.50, 8., 15.50 kr. Kaartje 
met locatie in Groenland en 
resp. fossiel hout (2.4 mil
joen jaren oud, geologische 
formatie van Kaap Kopen
hagen), vrouw met hamer 
bij rots (oudste bergen ter 
wereld in Isua), gebouwen 
poolstation in Qeqertarsuaq 
(biologisch station, onder
deel universiteit Kopenhagen 
honderd jaar). 

' KALAALLIT NUNAAT 
GR0NL«,ND 

8.00 

6ii'o6. Kerst. 
5.50, 7. kr. Detail notenbalk 
en tekst 'Guuterput qutsin
nermio' geschreven door 
Rasmus Berthelsen (1827
igoi) met resp. engeltje, 
kaars. 

■ « I > « w v ^ r v i ■•■■■■■•■I 

« A U « A M I a ^ M « d ^ ^ k k ^ ^ > ^ 

GROOTBRITTANNIË 
i7io'o6. Wenszegels. 
Zesmaal i" in velletje twintig 
zegels met extra illustraties. 
Champagnefles met bloemen 
en vlinders, 'New baby', 'Best 
wishes', 'Thankyou', ballon
nen, ster. 

HONGARIJE 
20io'o6. Opstand 1956 
vijftig jaar geleden. 
Blok 500 Ft. Doorlopend 
op rand: man met fiets en 
Hongaarse vlag met gat en 
foto's opstand. 
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€ 0.60. Portret schrijver en 
schrijfmachine. 

IERIJU>JD 
20io'o6. Vaarwegen in 
Ierland. 
Viermaal € 0.75. Brug en 
bootje in Barrow, huis en 
sluis in Grand Canal, Shan
non, boten langs oever Erne, 

' ITAUA €Ö,6Ö 

28io'o6. Kerst. 
€ 0.60, 0.65. Resp. schilderij 
'Aanbidding der wijzen' door 
Jacopo Bassano (ca. 1510
1592), met lichtjes versierde 
kerstboom. 

ITALIË 
6io'o6. Nationaal stelsel 
voor bescherming land en 
water. 
€ 0.65. Beeldmerk stelsel met 
blad, vis, Wolfen vogel. 

6io'o6. Dag filatelie. 
€ 0.60. Jongen met loep bij 
postzegels en wereldbol. 
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6io'o6. Vijfhonderd jaar 
lottospel. 
€ 0.60. Vrouw met blinddoek 
en getallen. 

i3io'o6. Honderdste ge
boortedag Luchino Visconti 
(19061976). 
€ 0.60. Portret regisseur met 
'CIAK' en filmtitels. 

i6io'o6. Honderdste 
geboortedag Dino Buzzati 
(19061972). 

JERSEY 
23i'o7. Mineralogie. 
34, 37. 42, 51. 74 P Resp
molybdeniet, muscoviet in 
pegmatietader met veldspaat 
en kwarts, orthoclase en 
plagioclase, l<warts met man
gaanoxide, rookkwarts. 
i s « « « v a B « * « > « a « « « * « a a a 

i82'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
Blok £ I.. Varken met ge
kleurde das. 

KROATIË 
i5io'o6. Dag van de witte 
stok. 
1.80 kn. Gestileerde figuur 
slechtziende met witte stok 
en inscriptie in braille 'dag 
van de witte stok'. 

LETLAND 
i4io'o6. Literatuur, 
Anshlavs Eglitis (19061993, 
schrijver, dichter en vertaler). 
0.67 Lvl. Twee mannen en 
houten voorbeeldfiguur met 
palet. 

LIECHTENSTEIN 
2oii'o6. Kerst. 
0.85,1., 1.30 F. Fresco's uit 
Duxkapel, resp. aankondi
ging geboorte Christus door 
engel aan Maria, geboorte 
Jezus, opdracht in de tempel. 
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20ii'o6. Technische 
vernieuwingen uit Liechten
stein. 
1.30,1.40, 2.40 F. Resp. 
Curta rekenmachine, 
Carena 8 mm camera, PAV 
(PräzisionsApparatebau AG) 
schuifmaat. 

40 
FurstentumLiechtenstein 
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20ii'o6. Bescherming oude 
gebouwen en stadsgezich
ten, GampirinBendern II (I: 
59'05). 
1.80, 3.50 F. Resp. woning 
gouverneur en Liechten
steininstituut, huis Bühl in 
Gamprin. 

FUERSTENTUM 
ilECHTENSTÈlN 
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LITOUWEN 
7io'o6. Uit postgeschiede
nis. 
I. Lt. Stadsgezicht waarop 
tekst en eerste zegels Litou
wen (1918). 
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iWALTA 
i8io'o6. Herdruk frankeer
zegel 2000. 
I c. Helichrysum melitense. 
5ii'o6. Kerst. 
8,16, 22, 27 c.; blok50 c. 
Notenbalk met tekst en 
portret componist en resp. 
kerststal, kamelen, engelen. 

herder met lammetjes; por
tretMozart (17561791), op 
rand kerk en engel. 

MOLDAVIË 
278'o6. Republiek Molda
vië vijftien jaar. 
2.60 L. Compositie met wa
penschild, vlag en gebouw. 
89'o6. Honden. 
40, 60 b., 2., 6.20 L. Resp. 
Duitse herder, collie, poedel, 
Hongaarse ogar. 
7io'o6. Wijn. 
60 b. Tros druiven, glas rode 
wijn en wijngaard. 

MONACO 
2io'o6. Rode Kruis Mo
naco. 
€ 0.48. Integratie: verschil
lende gezichten. 

2io'o6. Kerst 2006. 
€ 0.53. Maria met Kind en 
ster. 

MONTENEGRO 
2io'o6. Dag van de post
zegel. 
€ 0.25. Loep boven tekst. 
i8io'o6. 'joy of Europe', 
internationale bijeenkomst 
Europese kinderen. 
€ 0.50. Portret Liza Gerardini 
(1479)

OEKRAÏNE 
6io'o6. Tiende postze
geltentoonstelling in Lviv 
(Lemberg). 
70 k. Penning en stadsge
zicht. 
6io'o6. Frankeerzegels. 
Vel met 5,10, 25, 30, 45, 65, 
7ok.,i.Hr.,B, D, E, C, N, 
ZH, L, JE, P, P. Verschillende 
bloemen met drietand. 

OOSTENRIJK 
6ii'o6. Frankeerzegels, 
dierenbescherming. 
Tweemaal € 0.55 in boekje, 
€ 0.55 op rol. Resp. Geron
ticus eremita, Ursus arctos, 
Emys orbicularis. 
(Joto op de volgende pagina) 



ioii'o6. Kerst. 
€ 0.55. 'Heilige Familie' van 
Franz Weiss (1921). 

24ii'o6. Kerst 2006, 
Christkindl. 
€ 0.55. Aquarel Wallfahrts
kirche in Christkindl. 

WEIHNACHTEN 

; ÖSTERREICH SS 

ii2'o6. OudOostenrijk, 
stad Lemberg (Lviv) zeven
honderdvijftig jaar. 
€ 0.55. Marktplein met 
gebouwen. 

8i2'o6. Oostenrijkse asso
ciatie postzegels en munten
handelaren honderd jaar. 
€ 0.55. Variatie op vermil
joenkleurige Mercurius van 
krantenzegel 1856. 
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POLEN 
299'o6. Pools alfabet. 
Viermaal o.10, zesmaal 0.30, 
viermaal i., twaalfmaal 
1.30 Zl. in twee velletjes van 
dertien zegels. A (engelen), 
B (sneeuwpop), C (citroen), 
brood, D (huis), E (gezicht), 
F (golf), G (peer), H (hang
mat), I (indiaan), J (dier), K 
(inktvlek), L (lesauto); L (lap 
op trui), M van wortelen, N 
(muzieknoten), O (adelaar), 
P (vogel), R (kreeft), S (oli
fant), S (slak), T (aardbei), 
U (gezicht), W (dier), Y 
(jongetje), Z (zebra). 

9io'o6. Mondiale dag van 
de post. 
2.40 Zl. Wereldbol. 

24io'o6. Hoofdsteden 
landen Europese Unie. 
Vijfmaal 2.40 Zl. Bran
denburger Tor in Berlijn, 
Colosseum in Rome, gebouw 
in Stockholm, kerk in Tallin, 
gebouw in Valletta. 

PORTUGAL 
28io'o6. Begin spoorwegen 
in Portugal honderdvijftig 
jaar geleden. 
€ 0.30, 0.45, 0.60, 2.; blok 
€ 1.60. Treinen, resp. 'Flecha 
de Prata' (veertiger jaren), 
'Sudexpress' (1887), 'Fo
guete' (jaren 50 en 60), 'Alfa 
pendular' (1999); stoomtrein, 
op rand mensen op perron. 

9io'o6. Schoolpost. 
Tweemaal 'N 20gr'. Verschil
lende letters. 

ROEMENIË 
i49'o6. Roemeense loterij 
honderd jaar. 
I. NL. Oude advertentie met 
godin Fortuna met hoorn des 
overvloeds. 
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5io'o6. Roemeens platte
landsmuseum honderd jaar. 
0.40, 0.70,1.60, 3.10 NL. 
Resp. hoofddoek (20"' 
eeuw), gordel (ig""' eeuw), 
ketting met munten (19''' 
eeuw), Alexandra Tzi
garaSumurcas (stichter 
museum). 

7io'o6. Roemeense afde
ling Internationale Politie 
Associatie (IPA) tien jaar 
geleden opgericht. 
Blok 8.70 NL. Alexandru 
loan Cuza, op rand beeld
merk IPA. 

20io'o6. WWF* bescherm
de dieren, lepelaar. 
Velletje met viermaal 
0.80 NL. Platalea leucorodia, 
resp. met jongen, vliegend, 
vissend, closeup. 

RUSLAND 
5io'o6. Vijfenzeventig jaar 
televisieuitzendingen in 
Rusland. 
7. r. Zendmast. 

i2io'o6. Vijftien jaar mo
biele telefonie. 
7. r. Mobieltje en stadsge
zicht. 

B POCCHH 

7.00 

i8io'o6. Rusland tien jaar 
lid Raad van Europa. 
8. r. Wereldbol, Europese 
sterren, Russische vlag. 
i8io'o6. Spaarbank 
Rusland honderdvijfenzestig 
jaar. 
7.; blok 15. r. Portret eerste 
investeerder N.A. Kristofari 
(18021881) en gebouw; 
portret Kristofari, op rand 
gebouw. 

9ii'o6. Vijftien jaar RCC 
(Regional Concord of Com
munication). 
5. r. Zendmast, schotel. 

SAN MARINO 
i3ii'o6. Universiteit van 
Urbino vijfhonderd jaar. 
€ 2.20. Schilderij 'Ideale stad' 
uit de school van Piero della 
Francesca met portret hertog 
Guidubaldo da Montefeltro 
(stichter universiteit) van 
schilderij door Raffaello en 
portret Carlo Bo (54 jaar 
rector universiteit). 

ijii'oö. Gedenkdagen. 
€ 0.05, 0.65, 0.85,1.40. 
Resp. Roberto Rossellini 
(19061977): oog met vrouw 
uit film 'Rome Open City', 
Luchino Visconti (igo6
1976): hoge hoed van prins 
Salina in 'The Leopard', laco
pone da Todi (ca, 12361306): 
tekening van Tonino Guerra 
geïnspireerd door lacopone, 
W.A. Mozart (17561791): 
beeldfragment van symfonie 
K551 door Paolo Conté. 
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i3ii'o6. Kerst. 
€ 0.60, 0.60, 0.65, 0.65, 
2.8o.'La Nativita' van Gio
vanni Battista Tiepole (1696
1770), resp. (details:) engel, 
Josef, Jezus, Maria; gehele 
werk. Ook boekje. 

SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
235'o6, Dieren. 
€ 0.15, 0.20, 0.30, 0.50,1.. 
Resp. wolf (Canis lupus), 
rund, duif (Columba Palum
bus), zwaan (Cygnus olor), 
hond. 

306'o6. Kinderen. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1. . Resp. 
baby's, kinderen op school, 
meisjes op balletles, kind in 
zwembadje. 

SLOWAKIJE 
20io'o6. Kunst. 
37., 38. Sk. Resp. Dezider 
Milly (19061971): heuvel 
'Kriv jarok' (1944), 'Venus 
van Moravia' uit ivoor mam
moet (22.800 v.C). 
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SPANJE 
8io'o6. Mondiale postze
geltentoonstelling Espana 
'06, mode. 
Blok € 2.33. Beeldmerken 
tentoonstelling en 'Victorio 
& Lucchino'; op rand portret
ten ontwerpers Victorio en 
Lucchino. 
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9io'o6. Mondiale postze
geltentoonstelling Espana 
'06, film. 
Blok € 2.33. Beeldmerk 
tentoonstelling en hand met 
bolhoed, op rand portret
ten acteur Alfredo Landa en 
actrices Concha Velasco en 
Belén Rueda. 
ioio'o6. Mondiale postze
geltentoonstelling Espana 
'06, muziek I, muziek II, 
flamenco. 
Driemaal blok €2.33. 
Beeldmerk tentoonstelling 
en resp. tekening man met 
gitaar (op rand muzikanten 
Ana Belén, Victor Manuel en 
Miguel Rios), muzieknoten 
(op rand popgroep 'EI Canto 
del Loco'), hand met draden 
(op rand danseres Cristina 
Hoyos en zanger José Mercé). 

la müsica 

0
0
0
0
0
0
0
 

! es | 

/ftSU 
^^MK^m 

i2io'o6. Mondiale postze
geltentoonstelling Espana 
'06, sport. 
Blok € 2.33. Beeldmerken 
tentoonstelling en basketbal 
met tennisracket, op rand 
basketbalspeler Pau Gasöl 
Saez en tennisster Rafael 
Nadal Parera. 



i3io'o6. Mondiale postze
geltentoonstelling Espana 
'06, kunst. 
Blok € 2.33. Beeldmerken 
tentoonstelling en foto Pablo 
Picasso (18811973), op rand 
museum Picasso in iVlalaga. 

i4io'o6. Upaep*, energie
besparing. 
€ 0.78. Bus en duurzame 
energie: windmolen, zon
nepanelen en beeldmerk 
Upaep. 

25io'o6. Dag van de postze
gel, eerste afspraak postman
nen tweehonderdvijftig jaar 
geleden in Madrid. 
€ 0.2g. Gestileerd: vroegere 
en hedendaagse postbode. 
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CORDBOS 

ESPANA 

27io'o6. Beroemde men
sen, honderdste geboortedag 
Ramon Rubial (19061999). 
€ 0.57. Portret politicus. 

TSJECHIË 
iiio'o6. Volksarchitectuur. 
7.50,19. Kc. Houten kerk 
van resp. Maagd Maria in 
Broumov (15''' eeuw), St.
Andrew in Hodslavice (16'''' 
eeuw). 

iiio'o6. Mondiale post
zegeltentoonstelling Praag 
2008, Vrtbovskatuin in 
Praag. 
7.50 Kc. Balustrade langs 
terras met barok beeld. 
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CESKA RÉPUBÜKA 

iiio'o6. Kerst. 
7.50 Kc. met aanhangsel 
voor persoonlijke bood
schap. Kerststukje voor raam 
met roodborstje. 
8ii'o6. Kunst. 
22., 25., 28. Kc. Resp. 
stilleven met fruit van Jan Da
vidsz de Heem (16061684), 
Madonna van Montenegro 
door Jaroslav Cermak (1830
1878), landschap 'Pod Su
chym skalim' van Frantisek 
Kavan (18661941). 
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8ii'o6. Kerst. 
7.50 Kc. Kerststal. 

VATICAAN 
i2io'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
€ 0.62,1.. Resp. kind bij 
uitgedroogde grond en 
bloemen, kind met runderen 
en bomen. 

£'»0*% 

i2io'o6. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Singapore en Heilige 
Stoel, gezamenlijke uitgifte 
met Singapore. 
€ 0.85, 2.. Resp. SintPieter 
en vis met leeuwenkop, vlag
gen Singapore en Vaticaan. 

i2io'o6. Kerst. 
€ 0.60, 0.65, 0.85. Details 
glazen raam uit privéka
pel paus, gemaakt voor 
paus Paulus VI door Silvio 
Consadori (19091994), resp. 
herders. Heilige Familie, drie 
koningen. 
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i2io'o6. Vaticaanse Musea 
vijfhonderd jaar geleden 
gesticht. 
€ 0.60, 0.65,1.40; blok 
€ 2.80. Driemaal detail beeld
houwwerk Laocoongroep; 
gehele groep (doorlopend 
op rand). 

WITRUSLAND 
ioio'o6. Duurzame 
energie. 
210, 970 r. Resp. windmolen, 
waterkrachtcentrale. 
i3io'o6. Regional Concord 
of Communication vijftien 
jaar. 
410 r. Zendmast, schotel en 
wereldbollen. 
ioii'o6. Frankeerzegels. 
2.000, 3.000 r. Raadhuis van 
resp. Shklov, Mogilev. 
ioii'o6. Nationale postze
geltentoonstelling BelFILA
2006. 
Blok overdruk 3.500 over 
10.000 r. Hert (Cervus 
elaphus), op rand bos met 
overdruk beeldmerk tentoon
stelling (Yvert bloes 7). 

/ 

9ii'o6. Witte winter in 
kunst. 
Viermaal 10. kr. in boekje. 
Schilderij van beeldhouw
werk door prins Eugen 
(18651947), olieverfschil
derij 'Rijp op ijs' van Gustaf 
Fjaestad (18681948), 'Modi
fication of a winter landscape 
by W.O. Petersen' door Philip 
von Schantz (19281998), 
houtsnede 'LelieKalle' door 
Sven Ljungberg (1913). 

SVERIGE lOKR 

ZWITSERLAND 
2iii'o6. Frankeerzegels, 
oude fruitsoorten. 
400 c. Pruim 'hauszwetchge'. 

2iii'o6. Pro Juventute: 
kinderen tekenen beroep van 
hun dromen met Ted Scapa 
(ontwerper, schrijver). 
85140, 85140, I00H50, 
100150 c. Resp. Garage met 
auto en gereedschap (garage
houder), vrouw (zangeres), 
hond met verbonden poot 
(dierenarts), engel met ster
ren (kerst door Scapa). Ook 
boekje. 

i6ii'o6. Aquariumvissen. 
Viermaal 500 r. Vier verschil
lende discusvissen. 

ZWEDEN 
9ii'o6. Kerst. 
Viermaal 5. kr in boekje 
van tien; 5. kr op rol. Resp. 
adventsster, sinaasappel 
met kruidnagelen, vogeltje 
bij vetbol en rode bloemen 
kerstster, zeven elektrische 
kaarsjes; adventskandelaar 
met vier kaarsen. 

2iii'o6. Dag van de post
zegel, honderdvijftig jaar 
spoorwegstad Olten. 
85 c. Jongetje met conduc
teurpet en stadsgezicht. 

2iii'o6. Kerstgebruiken. 
85,100 c. Resp. processie 
drie koningen met sterdra
gers, kaarsen. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
208'o6. Conventie Soum
mam vijftig jaar geleden. 
20. Dh. Kaart. 

29'o6. Zestiende spelen 
voor Arabische scholen. 
30. Dh. Beeldmerk met 
hardlopers en duif 
7io'o6. Mondiale dag 
ieraren. 
20. Dh. Wereldbol en hand 
met poüoden. 
!■■■■■>■«■*■«»«•«■■■■■«■■>■« 

AUSTRALIË 
24io'o6. Vijftig jaar tele
visie. 
Vijfmaal 50 c. In Australië 
geproduceerde televisiepro
gramma's, resp. 'In Mel
bourne Tonight' (19571971), 
'Homicide' (19641977), 
'Dateline' (vanaf 1984), 
'Neighbours' (vanaf 1985), 
'Kath & Kim' (vanaf 2002). 
Ook rol zelfklevende zegels 
en boekjes. 

iii'o6. Olympische Spelen 
in Melbourne vijftig jaar 
geleden. 
50, 50 C; $!.,!.. Per 
waarde samenhangend: 
zegel uit 1956, recente foto, 
resp. Yvert 233, rivier Yarra 
in Melbourne; Yvert 232, 
Collins Street. 
(Joto op de volgende paflina) 



i-ii-'o6. Kerst. 
45, 50 c , $ 1.05. Resp. Maria 
met Kind, koning, herder 
met lam. Ook boekje. 

BAHAMAS 
3i-io-'o6. Bloemen. 
15, 50, 65, 70 c. Resp. Cen-
trosema virginianum, Ure-
chites lutea, Ipomoea indica, 
Ipomoea microdactyla. 
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BARBADOS 
i-ii-'o6. Warenhuis 'Cave 
Shepherd' honderd jaar. 
10, 50 c , $ 1.75, 2.-. Cave 
Shepherd in resp. 1911, 2000, 
1975,1920. 

27-ii-'o6. Verlening kies
recht aan vrije gekleurde 
en zwarte Barbadianen 
honderdvijfenzeventig jaar 
geleden. 
10, 50 c , $ 1.40, 2.50. Resp. 
oude stadhuis (parlement 
1830-1875), Samuel Jack-
man Prescod (1806-1871), 
stembus, sir James Lyon 
(gouverneur 1829-1833). 

BERMUDA 
i2-io-'o6. Wenszegels. 
30> 35. 45. 80 c. Viermaal 
verschillende adventskrans 
gemaakt door lokale bloe
misten. 

BURKINA FASO 
i6-ii-'05. Traditioneel land-
bouwgereedschap. 
5,10, 30, 70,100 F. Resp. 
schoffel van de Peulh uit 
Dou, tweemaal hak van 
Dagan, hakuitMossi-hoog-
land, hak van de Mossi uit 
Zitenga. 
i6-ii-'o5. Traditionele 
hoofdbedekkingen. 
265, 300, 500, 690 F. Resp. 
hoed van Peulh, hoed van 
Mossi, muts met oorkleppen, 
hoed. 

CAMBODJA 
29-io-'o5. ICroning koning 
Norodom Sihamoni een jaar 
geleden. 
500,1.500, 2.200 R. Koning 
op troon. 
5-i2-'05. Vogels. 
Vel met 200, 400, i.ooo, 
1.200,1.800, 3.500 R. Resp. 
Ardea alba, Ardea suma-
trana, geschilderde ooievaar, 
Pelecanus philippensis, Grus 
antigone, Leptoptilos dubius. 
26-i-'o6. Khmer-cultuur, 
vrouwen aan het werk. 
100, 800,1.500, 2.200, 3.500; 
blok 5.400 R. Resp. verfstof
fen binnenhalen, kleding 
wassen, weven, draden 
spinnen, weefpatroon; ander 
weefpatroon. 
g-j-'oö. Zeezoogdieren. 
500, 900,1.400, 2.100, 3.500; 
blok 5.400 K. Resp. Sousa 
chinensis, Neophocaena 
phocaenoides, Dolphinus 
capensis, Stenella longi-
rostris, Tursiops aduncus; 
Neophocaena phocaenoides 
en boot. 
i3-4-'o6. Reamker-legende. 
i.ooo, 1.400,1.600,1.900, 
2.100; blok 5.400 R. Ver
schillende karakters uit de 
legende. 

CAYMANEILANDEN 
26-io-'o6. Kerst, deugden. 
25, 75, 80 c , $ I.-. Woord en 
illustratie, resp. 'Faith' met 
drie koningen en ster, 'Hope' 
en profeet met tekstrol, 'Joy' 
met engel, 'Love' en Maria 
met Kind. 

CHILI 
ii-io-'o6. Upaep*, energie
besparing. 
Viermaal $ 390 (samenhan
gend). Beeldmerk Upaep en 
zon met resp. rivier, wolken 
en zonnestralen, platform op 
zee met brandende fakkels, 
windmolen. 
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20-io-'o6. Universiteit 'Ad-
ventista' honderd jaar. 
Viermaal $ 250. Wapen
schild, beeldmerk gelegen
heid en viermaal verschillend 
gebouw. 
25-io-'o6. Antarctica, 
gezamenlijke uitgifte met 
Estland. 
Tweemaal $ 500. Vlaggen 
Estland en Chili met resp. 
Aptenodytes forsteri, Balae-
noptera acutorostrata (kei
zerspinguïn, dwergvinvis). 

COLOMBIA 
2006. Colombiaanse kranten 
en journalistiek. 
$ 2.000. Koloniale scène met 
handdrukpers. 

2006. Vierhonderdste ge
boortedag St. Francis Xavier. 
$ 4.500. Heilige en ingang 
Javeriana-universiteit in 
Bogota. 
2006. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
$ 4.800. Portret. 
2006. Frederic Chopin (1810-
1849)-
Blok $ 5.300. Buste compo
nist en muziek. 
2006. Goudmuseum, III. 
Tweemaal $ 1.500 (samen
hangend). Verschillende 
voorwerpen Quimbaya. 

2006. Italiaans cultureel 
instituut in Bogota bestaat 
vijftig jaar. 
Tweemaal $ 1.300 (samen
hangend). Mensen en resp. 
luit, viool. 
2006. Rayo-museum vijfen
twintig jaar. 
Velletje met viermaal $ 1.300. 
Twee verschillende moderne 
kunstwerken, op rand mu
seum. 

DJIBOUTI 
27-i2-'o4. vijfentwintig jaar 
vriendschap met China. 
5,10,15, 30, 45 F. Resp. 
elektriciteitsbedrijf, Has-
san-Gouledstadion, Centrale 
Bank, volkspaleis, ministerie 
buitenlandse zaken. 

EGYPTE 
i3-7-'o6. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
Velletje met tweemaal 
E.£ 1.50 met tussenveld. 
Tempel bij Abu Sirabel in 
Egypte, paviljoen Zuidpoort 
in China. 
26-7-'o6. Nationalisatie 
Suezkanaal vijftig jaar 
geleden. 
30 P. Kaart, schip en gebouw. 

EL SALVADOR 
2g-g-'o6. Upaep*, energiebe
sparing. 
1.50, 4.-C. ($0.17, 0.46). 
Beeldmerk Upaep en resp. 
vrouw in keuken met veel ap
paraten, gloeilamp uit fitting. 

FALKLANDEILANDEN 
30-8-'o6. Toerisme, vogels. 
25, 25, 60, 60 p. Resp. jonge 
pinguïns (Pygoscelis papua), 
Phalacrocorax albiventer, 
Aptenodytes patagonicus, 
Diomedea exulans. 
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i8-9-'o6. Serie eilanden, 
Bleaker-eiland. 
50, 50, 60, 60 p. Resp. pingu
ïn (Penguin eudyptes), bloem 
(Senecio littoralis), vogel met 
jong (Sturnella loyca falklan-
dica), uitzicht over eiland: 
huisje met schapen. 

FIJI 
5-i2-'o6. Kerst, bloemen. 
18, 65, 90 c., $3.-. Resp. 
Deaspermum vitiense, 
Quisqualis indica, Mus-
saenda raiateensis, Delonix 
regia. 

GUATEJVIALA 
28-2-'o6. Honderdste 
geboortedag professor José 
Joaquin Pardo (1905-1964). 
3.- Q. Portret archivaris en 
brief met handschrift en 
stempels. 

i5-3-'o6. Kerken. 
0.50,1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, 8.-, 
10.-; blok 14.- Q. Verschillend 
facades van kerken. 

INDIA 
i4-8-'o6. Olie- en gasbedrijf 
5.- R. Booreiland en jaknik
ker. 
i5-8-'o6. Honderdste ge
boortedag Ma.Po. Sivagna-
nam. 
5.- R. Portret vrijheidsstrij
der. 
4-9-'o6. Universiteit Madras 
uit 1857. 
5.- R, Universiteit. 

5-9-'o6. L.V. Prasad (1908-
1994)-
5.- R. Portret filmacteur, 
producer en regisseur met 
filmscènes. 
7-9-'o6. Indiase kamer van 
koophandel 
5.- R. Gebouwen, mensen en 
zeilboot. 
n-g-'oö. Betrekkingen 
tussen India en Mongolië, 
gezamenlijke uitgifte. 
Tweemaal 15.- R. (samen
hangend). Bronzen replica 
ruiter uit Baster (India, begin 
20'" eeuw), antiek beeldje 
paard uit Mongolië. 

iBtÜilif 
5-io-'o6. Bedreigde vogels 
in India. 
Viermaal 5.- R. Perdicula 
manipurensis, Sypheotides 
indica, Leptoptilos dubius, 
Garrulax cachinnans. 



INDONESIË 
i78'o6. Sultans in Indo
nesië. 
Viermaal 1.500 Rp. Op ach
tergrond verschillende ge
bouwen met resp. Ma'moen 
Al Rasyid Perkasa Alamsyah 
sultan Deh IX (18731924), 
Agung sultan Mataram III 
(16131645), Adji Moha
med Parikesit sultan Kutai 
Kertanegara (19201960), 
Hasanuddin sultan Gowa XVI 
(16531669). 

27g'o6. Poppentheater, 
gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije. 
Velletje met tweemaal 
2.500 Rp. Wajangpop Semar, 
marionet Gasparko. 

IRAK 
79'o6. Onafhankelijke 
regering voor Irak. 
100, 250 Din. Resp. kaart 
met vlag en mensen, kaart en 
twee handen. 
ii9'o6. Irakese beschaving. 
100,150, 200; blok 250 Din. 
Resp. vrouw met hoofdtooi, 
masker rund, houten paard; 
drie muren met paarden. 
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249'o6. Olympische Spelen 
2004, Athene. 
100,150; blok 500 Din. Resp. 
voetballers, hardlopers; 
diverse sporten. 
9io'o6. Beroemde schilders 
uit Irak. 
100,150, 200; blok 250 Din. 
Resp. vrouwen, zonlicht, rui
ter; stad en water met bootje 
bij ondergaande zon. 

ISRAËL 
i7i2'o6. Esperanto 1887
2007. 
Nis 3.50. Portret L.L. Zamen
hof (18591917). 

IVOORKUST 
5io'05. Dood paus Johan
nes Paulus II, I. 
80, 250, 500,1.000 R Paus 
resp. bij mis voor conclaaf, 
bij 25jarig pontificaat, bij 
viering Heilig Jaar, op Witte 
Donderdag. 
5io'o5. Dood paus Johan
nes Paulus II, II. 
Achtmaal 3.000 R Paus 
viermaal met zilverkleuren 
en viermaal met goudkleu
ren, resp. zegenend, bij 
toespraak, op troon, met 
pelgrimskruis. 
ioii'o5. Wereldwijde 
natuurbescherming, gespik
kelde nekotter. 
250, 400, 650, i.ooo E Lutra 
maculicoUis en pandabeeld
merk WWF*, resp. duikend, 
in water, op gras, op steen. 
Op eerste druk staat Lutra 
masculicoUis en Engelse 
naam. Na ontdekking fout 
uit verkoop genomen. 
Nieuwe druk met goede 
wetenschappelijke naam en 
zonder Engelse naam. 

JAMAICA 
2006. Kerst, bloemen. 
$ 20., 30., 50., 60.. Resp. 
Blakea trinervia, Guaiacum 
officinale, Neocogniauxia 
monophylla, Dendrophylax 
funalis. 

2007. WWF* papegaai 
Jamaicaamazone. 
$ 5., 10., 30., 50. in vel 
van zestien. Pandabeeldmerk 
WWF en verschillende af
beeldingen Amazona agilis. 

JAPAN 
306'o6. Wenszegels. 
Velletje met vijfmaal 50 yen; 
vel met vijfmaal 80 yen. Resp. 
elfje in bloem, klokkentoren 
bij zee, boeket bloemen, 
dolfijnen, kolibrie bij bloem; 
orchidee, elfje in woud met 
bloemen, sinaasappels, 
papegaai, trompetbloem en 
elfje. 
3io'o6. Veertig jaar betrek
kingen met Singapore, 
gezamenlijke uitgifte. 
Velletje met 50, 50, 80, 80; 
go, iio yen. Resp. Renan
thera singaporeans, Mokara 
Lion's Gold, Vanda Miss 
Joaquim, Vanda iWimi Pal
mer; tweemaal schilderij van 
Houitsu Sakai met bloemen 
en vogel. 

KAAPVERDIË 
2005. Schatten uit de zee. 

5., 10., 30., 60.; blok 
100. e. Resp. pijpen, ver
rekijker, karretje met kanon, 
peilinstrument; armband. 

KAZACHSTAN 
77'o6. Internationaal jaar 
van woestijnen en woestijn
vorming. 
iio.1. Beeldmerk jaar en 
gescheurde aarde. 
i59'o6. Derde bijeenkomst 
postadministraties ECO*. 
210.1. Beeldmerk en kaart 
met landen en vlaggen deel
nemende landen en Istanbul. 
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229'o6. Derde bijeenkomst 
postadministraties ECO*. 
210.1. Beeldmerk en kaart 
met landen en vlaggen deel
nemende landen en overdruk 
Ankara. 

KIRGIZIË 
239'o6. Vijftien jaar Regio
nal Concord of Communi
cation. 
12. s. Vlaggen van de staten 
en beeldmerk RCC, wereld
bol, satellieten schotel. 
309'o6. Architectuur in 
hoofdstad Biskek. 
Velletje met viermaal 12. s. 
Sportpaleis, theater, concert
gebouw, museum. 

7io'o6. Conferentie gevol
machtigden ITU* in Antalya, 
Turkije. 
25. s. Dansende vrouw en 
moskee. 

KOEWEIT 
2006. Vijfentwintig jaar Gulf 
Cooperation Council (GCC). 
50 f (driehoekig); blok 500 f 
Beeldmerk en resp. vlag 
Koeweit, vlaggen golfstaten 
(Bahrein, Koeweit, Oman, 
Qatar, Verenigde Arabische 
Emiraten en SaudiArabië). 

KOREA NOORD 
i34'o6. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2006. 
Tienmaal 140. w. Portret Ju
les Verne, brandweerwagen, 
uil (Tyto alba) en paddestoel 
(Volvariella speciosa), or
chidee (Disa grandiflora) en 
vlinder, gezichten prehistorie 
(Australopithecus afarensis) 
en mineraal, hond (Alaskan 
malamute) en kat (Birmaan), 
trein (Maglev), zonnebloe
men van Vincent van Gogh, 
voetbal met paard schaken 
en batje met pingpongbal, 
dolfijn (Tursiops truncatus). 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
3., 130., 160., 210. w. 
Beeldmerk kampioenschap 
en verschillende voetbal
scènes. 
i26'o6. Negentigste ge
boortedag Kim Chol Ju. 
Blok 170. w. Kim Chol Ju 
met Zhang Weihua. 

ijj'oS. Voor het vaderland. 
Blok 120. w. Held Ri Su Bok; 
op rand tekst en muziek lied. 
io8'o6. Circus. 
Velletje met 3., 12., 130., 
200. w. (doorlopend beeld). 
Resp. trapezewerkers, 
acrobaten, sprong op wip, 
jongleur; op rand circusge
bouw en attributen. 

KOREAZUID 
iii'o6. Frankeerzegels. 
250, 250, 340,1750 w. Resp. 
Aziatische valkuil (Ninox 
scutulata), nationale bloem: 
roos van Sharon, zwanen, 
vaas met lotusbloem en vis. 

i28'o6. Nationaal voedsel. 
3., 12., 130., 200. w. Resp. 
kimchi in koolbladeren, 
rijstkoekjes (umegi), koelcjes 
met bonenpasta, zoet rijstge
recht. Ook boekje. 
208'o6. Walvissen. 
3., 70., 160., 240. w. Resp. 
Megaptera nodosa, Balae
noptera musculus, Physeter 
catodon, Inia geoffrensis. 
Ook boekje. 
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ig'oó. Motorfietsen. 
3., 102., 150., 240.w. 
Verschillende motorfietsen. 
Ook boekje. 

log'oö. Uilen. 
12., III., 130., 160.w. 
Resp. Tyto alba, Strix ura
lensis, Strix aluco, Nyctea 
scandiaca. Ook boekje. 

i7io'o6. Unie 'weg met 
imperialisme' tachtig jaar. 
3.; velletje met 70., 102.
(ronde zegel), 120. w. Resp. 
vlag; mensen, portret Kim II 
Sung, mensen. 
4ii'o6. Werelderfgoed, I. 
Velletje met 3., 70., 130., 
135., 160. w. Muurschilde
ringen Anak tombe no. 3, 
resp. portret koning, portret 
koningin, 'subak' (militaire 
kunst), processie, keuken. 
24i2'o6. Geschenk leger 
aan Kim Jong II. 
Blok 130. w. Houten beeld 
'waar bent u generaal'. 

9ii'o6. Online spelletjes. 
Tienmaal 250 w. Lineage, 
Maple Story, Ragnarok, 
Gersang, Legend of Mir III, 
Kartrider, Mu, Pangya, For
tress2 Blue, Mabinogi. 
i6ii'o6. Beroemde bergen, 
III, Seoraksan. 
Viermaal 250 w. (samenhan
gend). Top Daecheongbong 
(1708 m), vallei Sibiseonn
yeotang, top Janggunbong, 
rots Ulsanbawi. 

LIBERIA 
267'o6. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Blok $ 120.. Programma Die 
Zauberflóte. 

MACAU 
289'o6. Universiteit van 
Macau vijfentwintig jaar. 
Vijfmaal 1.50 ptcs.; blok 
10. ptcs. Tekens en beeld
merk faculteit van resp. soci
ale wetenschappen, rechten, 
onderwijs, technische we
tenschappen, bedrijfskunde; 
beeldmerk universiteit, op 
rand beeld wetenschapper en 
gebouw. 

9io'o6.1 Ching, Pa Kua, V. 
Velletje met achtmaal 
2. ptcs. (zeshoekige zegels); 
blok 10. ptcs. 

MALEISIË 
9io'o6. Week van de post
zegel, semi waterdieren. 
30, 50 s., I. RM.; velletje 
met viermaal i. RM. Resp. 
Periophthalmodon schlös
sen, heremietkreeft, Cuora 
amboinensis; Polypedates 
leucomystax, Varanus sal
vator, Cynogale bennettii, 
Xenochrophis trianguligerus. 

MAYOTTE 
37'o6. Shizia Mlih. 
€0.53. Planten bloem Aloe 
mayottense. 
(Joto op de volgende pagma) 
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MONTSERRAT 
2-io-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.30; 
blok $ 8.-. Viermaal verschil
lend portret koningin, 
op rand formeel portret; 
formeel portret, op rand als 
baby met beide ouders. 
27-io-'o6. Vijfhonderdste 
sterfdag Christophorus 
Columbus {1451-1506). 
$ 1.15,1.50, 2.-, 5.-.; blok 6.-. 
Resp. Schepen Columbus 
met kaart Amerika op achter
grond, oude kaart Ame
rika en portretje Columbus, 
wereldbol met portretje en 
schip, portret Columbus; 
Columbus met vlag in de 
'Nieuwe Wereld', op rand 
schepen. 

NEVIS 
ig-g-'oö. Ruimtevaart. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
velletje met viermaal $ 3.-. 
Resp. lancering Saturnus IB, 
Donald R. Slayton en Aleksey 
A. Leonov, Sojoez ig in Ka-
zachstan, Russische Sojoez 
vanuit Amerikaanse Apollo 
CM, Amerikaanse en Rus
sische bemanning, Sojoez; 
lancering Titan Ill-Centaur-
raket op Cape Canaveral, 
Viking I, Viking landingsmo
dule, Mars. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
20-g-'o6. Het Caledonisch 
spoor. 
320 F. 'La Nakale 7547', 
gebouwd in 1930 door SCAM 
(Société Alsacienne de Con
structions Mécaniques). 

NIEUW-ZEELAND 
i-ii-'o6. Zomerfestivals. 
45. 90 c., $1.35,1.50, 
2.-. Resp. drakenbootrace, 
paardenrace. Teddy Bear's 
picnic, openlucht concert, 
jazz festival. Ook velletje met 
de vijf zegels. 

i-ii-'o6. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Belgica 2006. 
Velletje met tweemaal $ 1.50, 
2.-. Zegels van 3-5-'o6, mel
ding 7/8/547: tweemaal va
renblad, pohutukawabloem, 
op rand bloemenmarkt op 
Grote Markt te Brussel en 
beeldmerk Belgica '06. 

2-ii-'o6. Kiwipex. 
Velletje met tweemaal $ 2.-. 
Zegels van 6-7-'o5, kiwi 
en varenblad (Yvert 2176, 
2177), op rand internationale 
tentoonstellingsgebouwen 
Christchurch. 

NORFOLKEILAND 
9-8-'o6. Frankeerzegels, 
zeevogels. 
25, 40,70 c , $ I.-, 3.-; blok 
$ 2.50. Resp. Gygis alba. 
Sterna fuscata, Pterodroma 
nigripennis, Anous minutus, 
Puffinus pacificus; Sterna 
fuscata. 

PALAU 
23-6-'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Vel met viermaal 84 c ; blok 
$ 2.-. Verschillende portret
ten koningin. 
2006. Eerste vlucht ruimte
veer Columbia vijfentwintig 
jaar geleden. Vel met zesmaal 
75 C; blok $ 2.-. Resp. Co
lumbia bij lancering, twee
maal ruimteveer, verbinding, 
Robert Crippen, lohn Young; 
lancering. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
30-8-'o6. Vlinders. 
0.80, 3.20, 3.25, 5.35 K. 
Resp. Delias iltis, Orno-
thoptera paradisea, Taenaris 
catops, Papilio ulysses. 

PERU 
2006. 'Contraloria General' 
vijfenzeventig jaar. 
5.50 S. Beeldmerk en '75'. 

2006. Achtste colloquium 
cultureel erfgoed. 
5.50 S. Gouden schild. 
2006. 'Caritas' Peru vijftig 
jaar. 
Viermaal 5.50 S. Mensen. 
2006. 'Asociacion Cristiana 
de Jovenes' vijfentachtig jaar. 
5.50 S. Symbolen. 

2006. Vierhonderdste 
geboortedag Ana de los 
Angeles. 
5.50 S. Zuster op trap in 
gebouw. 
2006. 'Don Quichot de la 
Mancha' vierhonderd jaar. 
5.- S. Mensen. 
2006. Kerst 2005. 
5.50 S. Kerststal. 

2006. Rotary International 
honderd jaar. 
5.50 S. Beeldmerk Rotary en 
twee kinderen. 
2006. Academie voor ge
schiedenis honderd jaar. 
5.50 S. Gouden schild en 
tekst. 
2006. Paus Benedictus XVI. 
2.50 S. Portret. 

Sr' ̂  
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2006. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Julio C. 
Tello. 
5.- S. Portret ontdekker. 
2006. Upaep*, strijd tegen 
armoede. 
5.50 S. Beeldmerk Upaep en 
kind houdt hand op. 
2006. Vulkanen van Are-
quipa. 
Driemaal 5.50 S. Pichupichu, 
Chachani, Misti. 
2006. Kerk San Pedro. 
Tweemaal 2,50 S. Exterieur, 
interieur. 
2006. Peruaanse gastrono
mie. 
Velletje met viermaal 2.- S. 
Chupe de Camerones, Arroz 
con pato, Juane, Rocoto 
Relleno. 
2006. Vlinders: Tambopata. 
Viermaal 2.- S. Verschillende 
vlinders. 
2006. Scouting Peru, jambo
ree 2005. 
Tweemaal 2.- S. Tweemaal 
verschillend: beeldmerk 
scouting en scouts met 
vlaggen. 

2006. Peruaanse schrijvers. 
Tweemaal 6.- S. Alfredo 
Bryce Echenique met tekst, 
Mario Vargas Llosa. 
2006. Peruaanse cultuur, 
Chavin de Huantar en 
Paracas. 
6.- S. Oude voorwerpen 
(1200 vC.J en kaartje. 
2006. Peruaanse vrouwen. 
Tweemaal 2.- S. Portret Mi-
caela Bastidas, Plaza Mayor 
van Cusco. 
2006. Mythen, verhalen en 
legenden: 'Los Hermanos 
Ayar'. 
6.- S. Mannen bij rotsen en 
kaartje. 

POLYNESIË 
22-g-'o6. Internationale dag 
toerisme. 
Twaalfmaal 90 F. Twaalf 
mooie plekken in Polynesiè: 
dansers, surfer, botenhuisje, 
kano, parasols op strand, 
hangmat bij water, zwarte 
parels, kanoërs, vissen, rui
ters, luchtfoto eiland, duiker 
onder water. 
25-io-'o6. Schilders. 
60, 90,100,190 F. Resp. 
speerwerpen door Monique 
Garnier Bissol (1941), markt 
van Albert Luzuy, kade met 
schip door Gilbert Chaussoy, 
vrouw Vahine door Olivier 
Louzé. 

QATAR 
8-io-'o6. Vrijwilligers. 
1.50 R.Man en kind. 
8-io-'o6. 'Torch relay'. 
1.50 R Twee fakkels. 

Abraham en Isaac, Abraham 
met engelen. Terugkomst 
verloren zoon, Adam en 
Eva; viermaal portret uit De 
nachtwacht; Portret Amster
damse burger als burger
wacht, Maria Trip, Homerus 
dicteert schrijver. 
26-7-'o6. Vijftigste sterfdag 
LudwigDurr (1878-1956), 
hoofdingenieur graaf Zep-
pehn. 
Velletje met driemaal 
4.000 Le. Portretje Durr en 
luchtschip, resp. Zeppelin 
L30, Hindenburg, Graaf 
Zeppelin. 

SINGAPORE 
3i-io-'o6. Plezier met natuur. 
i" local, i" local, $ i.-, 
I.- (samenhangend). Resp. 
Paradoxurus hermaphro-
dims, Draco sumatranus, 
Kalophrynus pleurostigma, 
Danaus genutia. Ook boekje. 

i6-ii-'o6. Postzegeltentoon
stelling Belgica 2006. 
Velletje met i" local, $ 2.- van 
6-i-'o6, Chinees nieuwjaar 
met op rand beeldmerk 
Belgica. 
i9-i-'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**, 
i" local, $ 2.-. Resp. varken, 
twee varkentjes. 

SRI LANKA 
23-8-'o6. St. Jozefs kerk in 
Wennappuwa honderdvijfen
twintig jaar. 
2.- Rs. Jozef met Jezus als 
kind en kerk. 

SALOMONSEILANDEN 
3i-io-'o6. Damm melding 
11/792, schelpen. 

SIERRA LEONE 
26-7-'o6. Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(1606-1669). 
800, i.ooo, 2.000, 8.000 Le.; 
twee vel met viermaal 
3.000 Le.; driemaal blok 
6.000 Le. Details van resp. 
Abraham Frans, De ratten
vanger. Jonge man met flu
welen hoed. De fluitspeler; 

SI. HELENA 
3-ii-'o6. Onderzoek en 
vernieuwing. 
Steeds tweemaal: 20; 25; 
30 p.; £1.- (per waarde sa
menhangend). Resp. (Victo
ria Kruis honderdvijftig jaar:) 
koningin Victoria (1819-
1901) en soldaten, Victoria 
Kruis en militairen te paard; 
(bezoek Charles Darwin aan 
St. Helena honderdzeventig 
jaar geleden:) Darwin (1809-
1882) en Sandy Bay, Sandy 
Bay en vogel (Chardrius 
sanctae helenae); (twee
honderdste geboortedag 



Isambard Kingdom Brunei:) 
Brunei (18061859) en kolen
export in Cardiffhaven, RMS 
St. Helena in Cardiffhaven; 
(boek 'Pickwick Papers' hon
derdzeventig jaar:) Charles 
Dickens (18121870) en crick
etmatch, Samuel Pickwick en 
Dingley Dell cricketmatch. 

THAILAND 
9io'o6. Internationale week 
brieven schrijven, vleeseten
de planten. 
Driemaal 3., 15. B. Resp. 
Nepenthes mirabilis, Raf
flesia kerrii, Sapria poilanei, 
Drosera burmannii. Ook 
velletje met de vier zegels. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
4io'o6. Scheepswrak. 
€ 0.95. 'Penny Fair' half 
onder water. 

O«)?» 

TADZJIKISTAN 
September '06. Republiek 
Tadzjikistan vijftien jaar. 
Velletje met tweemaal 1.50 Tr. 
en tussenveld; velletje met 
1.50, 2.50, 3. Tr. Resp. berg 
en vlaggen met beeldmerk, 
communicatiemiddelen 
(satelliet, schotel: vijftien jaar 
RCC, Regional Concord of 
Communication), tussen
veld: beeldmerk gelegen
heid; parlementsgebouw, 
wapenschild, president met 
nationale vlag (op rand kaart 
en gebouwen). 
September '06. Kulob zeven
entwintighonderd jaar. 
Velletje met tweemaal 2. Tr. 
Gelegenheidspenning met 
nationale vlag, heiligdom 
Mir Said Alii Khamadoni in 
Kulob. 

TANZANIA 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
350, 500, 600, 800; blok 
600 Sh. liesp. stadion, kaart 
Afrika met vlaggen, man 
met wereldbeker, mascotte 
kampioenschap; beker en 
beeldmerk kampioenschap, 
op rand man met beker. 
306'o6. Schoonheid 
Zanzibar. 
350, 500, 600, 800 Sh.; vel
letje met tweemaal 500 Sh., 
velletje met zesmaal 600 Sh. 
Resp. man en vrouw, mos
kee, gebouw en torens, palm; 
bloem, toren en palm; schild
pad, aap, schildpad, zeilboot, 
zeilboot, spin. 

i5ii'o6. Nieuwjaar 2007, 
flora. 
Viermaal 3. B. Hypoxis 
aurea, Murdannia gigantea, 
Impatiens phuluangensis, 
Caulokaempferia alba. 
20ii'o6. Koninklijke Ma
rine Academie honderd jaar. 
3. B. Portreten handschrift 
koning lUma V en poort 
academie. 

'■' lISÏlTlHlTltJ THAILAND 

December '06. Ingebruikne
ming 2''' Vriendschapsbrug 
tussen Laos en Thailand. 
Tweemaal 3. B. Twee 
verschillende aftieeldingen 
brug tussen Mukdahan en 
Savannaket met vlaggen Laos 
en Thailand. 

5i2'o6. Koning Bhumibol 
Adulyadej (1927) zestig jaar 
op troon, III. 
Zesmaal 5. B. Verschillende 
aft)eeldingen koning tijdens 
werkzaamheden in het land. 
Ook velletje met de zes 
zegels. 

TOKELAU 
275'o6. Postzegeltentoon
stelling Washington 2006. 
Velletje met 40 c , $ i., 2., 
2.50. Landschappen, resp. 
water en lucht bij Atafii, 
helder water van Fakaafo, 
zonsondergang bij dorp Nu
kunonu, eilandje Nukunonu; 
op rand zonsondergang en 
beeldmerk tentoonstelling 
Washington 2006. 

TUNESIË 
3i7'o6. Nationaal program
ma 'vakantieveiligheid'. 
250 m. Weg naar zee met 
verkeersborden waarop ver
keerslichten, roos, parasol, 
hart, vader met kind. 

88'o6. Afkondiging Code 
Persoonlijke Status vijftig 
jaar geleden (gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen in 
gezin). 
350 m. Weegschaal, '50', 
vrouw resp. bij computer, 
met tas, aan bureau. 

URUGUAY 
igg'oö. Eerste postzegel 
Uruguay honderdvijftig jaar. 
$ 16. Eerste zegel (Yvert i) en 
koets met paarden. 

URUGUAY COfiREOS s16 

jio'oö. Veertig jaar congres 
unificatie vakbonden. 
TXveemaal $ 16. Beeldmerk 
gelegenheid en resp. mensen 
voor gebouw, mensen in 
demonstratie. 
3io'o6. Dag van het 
erfgoed. 
$ 16. Portret architect 
Eladio Dieste (19172000) en 
gebouw. 
4io'o6. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met de 
Orde van Malta. 
$ i6. Gebouw met Maltezer 
vlag en wapenschilden Uru
guay en Orde van Malta. 

i2io'o6. Stichting Paysandu 
tweehonderdvijftig jaar. 
$ 16. Detail aquarel Francisco 
Vincent uit 1846: kerkje. 
25io'o6. Dr. Washington 
Beltran (19142003). 
$ 16. Portret politicus en 
krantenman. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
27g'o6. UPU*conferentie 
in Dubai. 
I., 4. Dh. Twee verschil
lende ontwerpen met pijlen. 

WALLIS EN FUTUNA 
99'o6. Rugby met zeven 
spelers in Wallis. 
10 F. Beeldmerk Franse rug
byfederatie en plaatje twee 
mannen. 

i2g'o6. 'Sepulture Uhila
moafa'. 
290 F. Huisje in bos. 
5io'o6. Wapenschild. 
500 F. Wapenschild van 
bisschop Joseph Felix Blanc 
(18721962). 

WALLIS t FUTUNA 

WESTSAMOA 
2o9'o6. WWF*, napole
onvis. 
$ 1.50, 2.30, 2.50, 3.60 in vel 
van acht zegels. Verschil
lende afbeeldingen Cheilinus 
undulatus met pandabeeld
merk WWF. 

anilnit mdulctm OrWIVyrl 

ZAMBIA 
88'o6. Tachtigste verjaar
dag koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 
3.200 K.; blok 6.500 K. Ver
schillende foto's koningin. 

ZIMBABWE 
24io'o6. Bruggen. 
'Standard postage Z', $ 450, 
600, 750, 800, i.ooo. Resp. 
Mpudzi rivierbrug (1961), 
Victoria watervallenbrug 
over Zambezirivier (1905), 
Beitbrug (1929), Otto Beit 
hangbrug (1939), stuwdam 
Karibameer (19571960), 
Birchenoughbrug over Save
rivier (1935). Ook velletje met 
de zes zegels. 

24io'o6. Nationale hutjes, 
ontwerpwedstrijd postzegels 
in 2005. 
$ 100, 800. Resp. antieke hut, 
oude met nieuwe en toekom
stige hut (met satellietschotel 
en waterkraan). 

ZUIDGEORGIÉ EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
30ii'o6. Communicatie. 
25, 50, 60 p., £ 1.05. Resp. 
vliegtuig RAF*: Hercules 
laat post vallen, radio en 
telegrafiekamer, MV Sigma, 
SS Fleurus. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
December '06. Zeehonden. 
25, 50, 60 p., £ 1.05. Resp. 
Mirounga leonina, Lobodon 
carcinophagus, Leptony
chotes weddellii, Hydrurga 
leptonyx. 

December '06. Pinguïns, II. 
Vel met twaalfmaal 'Airmail 
postcard'. Verschillende 
aftjeeldingen van Pygoscelis 
antarctica, Aptenodytes 
forsteri, Pygoscelis adeliae, 
Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysolophus. Ook boekje. 

ZUIDPOOLGEBIED NIEUW
ZEELAND (ROSS DEPEN
DENCY) 
iii'o6. Poolprogramma 
NieuwZeeland vijftig jaar. 
45,90 c., $1.35,1.50, 2.. 
Mensen aan het werk, resp. 
bioloog, hydroloog, geoloog, 
meteoroloog, bioloog met 
camera in wak. 

*: Gebruikte afkortingen: 
ECO Economie Coopera

tion Organization 
(leden: Afghani
stan, Azerbeidzjan, 
Iran, Kazachstan, 
Kirgizië, Pakistan, 
Tadzjikistan, Tur
kije, Turkmenistan, 
Oezbekistan) 

ITU International 
Telecommunication 
Union 

RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations = 

Educational Seien ° 
tific and Cultural '' 
Organization ac 

Unmik United Nations ^ 
Interim Admini a 
stration Mission in ^ 
Kosovo "̂  

Upaep Union Postal de las ^ 
Americas yEspafiay ■z 
Portugal " 

UPU Universele Post 2 
Unie/Union Postale ZZ 
Universelle/Univer
sal Postal Union tLt 

WWF World Wildlife Fund 0 0 J 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): 29i'o6 tot i72'o7 
Jaar van de hond; i82'o7 tot 
62'o8 Jaar van het varken. 
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Past mooi in een ucrzamelitifl die aansluit bij de canon uan Nederland: 
het blokje 'Hoogtepunten uit de 20e eeuuj' uan (toen nog] PTTPost. 

INSPIRATIEBRON: DE 
CANON VAN NEDERLAND 

S70 

Half oktober was Neder
land heel even in de ban 
van de canon van onze 
historie en cultuur. De 
canon - in de definitie van 
de Commissie Ontu;ikl«lin3 
Nederlandse Canon 'het 
geheel van belangrijke 
personen, teksten, kunst
werken, voorwerpen, ver
schijnselen en processen 
die samen laten zien hoe 
Nederland zich ontwik
keld heeft tot het land 
waarin we nu leven' - is 
vooral voor het onderwijs 
bedoeld. Maar de canon 
biedt filatelistisch gezien 
ook volop thematische 
mogelijkheden! De 
canon vat de Nederlandse 
geschiedenis in slechts 
vijftig 'vensters' samen 
(zie het lijstje op deze pa
gina), maar dat vormt nu 
juist een prima basis voor 
een verzameling over ons 
land. Naar materiaal voor 
één of twee 'vensters' zou 
ik nog moeten speuren, 
maar ik heb de indruk dat 
voor de overige onder
werpen zeker zegels, 
stempels of ander filate-
listische materiaal voor
handen zijn. Uitbreiding 
met andere onderwerpen 

ligt voor de hand en dat 
maakt dit thema nog eens 
extra aantrekkelijk. Je zou 
je kunnen beperken tot 
een eenkaderverzame-
ling, maar ook trapsge
wijze uitbreiding naar 
een normale verzameling 
van meerdere kaders lijkt 
me mogelijk. Vrijwel au
tomatisch komt hier het 
velletje Hoogtepunten uit de 
20e eeuw (1999) in beeld, 
maar ook de vrijwel met
een daarna uitgegeven 
Kinderzegels gewijd aan 
de schrijfster Annie M.G. 
Schmidt ('venster' 45). 
Een aardige 'voorlo
per' van de canon is 
het in het voorjaar van 
2005 verschenen boek 
Het uooroudergeuoel - De 
vaderlandse geschiedenis van 
Jan Blokker en zijn zonen 
Jan en Bas, waarin de 
bekende schoolplaten van 
J.H. Isings een hoofd
rol vervullen. Diezelfde 
functie krijgt nu de wand
plaat van de canon van 
Nederland. 
De belangrijkste in
formatiebron voor het 
samenstellen van een 
Nederland-verzameling 
op basis van de canon 

De vijftig 'vensters' van de canon, uitgezet op een tijdlijn: i. Hunebedden (ca. 3000 v. Chr.). Vroe
ge landbouwers; 2. De Romeinse Limes (47-ca. 400). Óp de grens van de Romeinse wereld; 3. 
Willibrord (658-739). Verbreiding van het christendom; 4. Karel de Grote {742-814). Keizer van 
het avondland; 5. Hebban olla vogala (ca. iioo). Het Nederlands op schrift; 6. Floris V (1254-1296). 
Een Hollandse graaf en ontevreden edelen; 7. De Hanze (1356-ca. 1450). Handelssteden in de 
Lage Landen; 8. Boekdrukkunst (ca. 1450). Revolutie in reproductie; 9. Erasmus (i466?-i536). 
Een internationaal humanist; 10. Karel V (1500-1558). De Nederlanden als bestuurlijke eenheid; 
II. De Beeldenstorm (1566). Godsdienststrijd; 12. Willem van Oranje (1533-1584). Van rebelse 
edelman tot 'vader des vaderlands'; 13. De Republiek (1588-1795). Een staatkundig unicum; 14. 
De Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799). Koloniale handel en overzeese expansie; 15. 
De Beemster (1612). Nederland en het water; 16. De Grachtengordel (1613-1662). Stadsuitbrei
dingen in de zeventiende eeuw; 17. Hugo de Groot (1583-1645). Een geniaal rechtsgeleerde; 18. 
Statenbijbel (1637). Het boek der boeken; 19. Rembrandt (i6o6?-i669). De grote schilders; 20. 
De Adas Major van Blaeu (1662). De wereld in kaart; 21. Michiel de Ruyter (1607-1676). Zeehel
den en de brede armslag van de Republiek; 22. Spinoza (1632-1677). Op zoek naar de waarheid; 
23. Slavernij (ca. 1637-1863). Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld; 24. 
Buitenhuizen (17e en i8e eeuw). Rijk wonen buiten de stad; 25. Eise Eisinga (1744-1828). De 
Verlichting in Nederland; 26. De Patriotten (1780-1795). Crisis in de Republiek; 27. Napoleon 
Bonaparte (1769-1821). De Franse tijd; 28. Koning Willem I (1772-1843). Het koninkrijk van Ne
derland en België; 29. De eerste spoorlijn (1839). De versnelling; 30. De Grondwet (1848). De be
langrijkste wet van een staat; 31. Max Havelaar (i860). Aanklacht tegen wantoestanden in Indië; 
32. Verzettegen kinderarbeid (19e eeuw). De werkplaats uit, de school in; 33. Vincent van Gogh 
(1853-1890). De moderne kunstenaar; 34. Aletta Jacobs (1854-1929). Vrouwenemancipatie; 35. 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Oorlog en neutraliteit; 36. De Stijl (1917-1931). Revolutie in 
de vormgeving; 37. Crisisjaren (1929-1940). Samenleving in depressie; 38. De Tweede Wereld
oorlog (1940-1945). Bezetting en bevrijding; 39. Anne Frank (1929-1945). Jodenvervolging; 40. 
Indonesië (1945-1949). Indonesië bevecht zijn onafhankelijkheid op Nederland; 41. Willem 
Drees (1886-1988). De verzorgingsstaat; 42. De watersnood (i februari 1953). De dreiging van 
het water; 43. De Televisie (1948-heden). De doorbraak van een massamedium; 44. Haven van 
Rotterdam (vanaf ca. 1880). Poort naar de wereld; 45. Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Tegen
draads in een burgerlijk land; 46. Suriname en de Nederlandse Antillen (vanaf 1945). Dekoloni
satie van de West; 47. Srebrenica (1995). De dilemma's van vredeshandhaving; 48. Veelkleurig 
Nederland (vanaf 1945). De multiculturele maatschappij; 49. De gasbel (1959-2030?). Een 
eindige schat en 50. Europa (vanaf 1945). Nederlanders en Europeanen. 
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is uiteraard de Speciale 
Catalogus van de NVPH. 
Omdat het register en
kele jaren geleden uit de 
papieren versie van de ca
talogus is verdwenen, zijn 
thematische verzamelaars 
tegenwoordig beter uit 
met de versie op cd-rom, 
die betere zoekmogelijk
heden biedt. Aanraders 
zijn trouwens ook de 
talrijke Millenniumuitgif-
ten uit de jaren rond de 
eeuwwisseling. Verschil
lende postadministraties 
hebben zich 'uitgeleefd' 
op het Millennium - En
geland en België zijn er 
voorbeelden van - maar 
ook landen zoals Dene
marken, Ierland, Noorwe
gen en Zweden lieten zich 
niet onbetuigd. Vaak zijn 
die zegels toegespitst op 
het eigen land, maar hier 
en daar zitten er ook al
gemeen bruikbare zegels 
tussen. 
De Millenniumuitgiften 
nodigen u dus eigenlijk 
uit tot een verzameling 
over de wereldgeschiede
nis. 'Niet aan beginnen,' 
zult u misschien zeggen. 
Maar voor verzamelaars 
die een zwak hebben voor 
de geschiedenis van de 
wereld waarvan wij deel 
uitmaken, is dit thema 
wel degelijk een boeiende 
uitdaging. Bladerend 
door het heel mooie boek 
The World in Stamps (zie de 
recensie in Filatelie van 
september 2006, pagina 
594), dat 3.581 zegels uit 
208 landen toont, wordt 
al snel duidelijk dat het 
gezegde 'In de beperking 
toont zich de meester' 
hier zonder meer van toe
passing is. Desondanks 
moet het mogelijk zijn 
door een weloverwogen 
keuze van de invalshoek 
zo'n verzameling een 
geheel eigen uitstraling 
te geven. Het vraagt om 
een behoorlijke tijdsin
vestering, maar daar staat 
tegenover dat de eruit 
voortvloeiende collectie 
kan uitgroeien tot een 
historisch document. 
Thematische verza
melaars die een échte 
uitdaging zoeken, vinden 
in de wereldgeschiedenis 
vele mogelijkheden! 

DEENSE LUCHIVAART-
GESCHIEDENIS 

Voor brede thema's, zoals 
Auto's, Schepen en Vlieg
tuigen, leveren nieuwe 
uitgiften nogal eens 'meer 
van hetzelfde' op. Er kun
nen wel eens bruikbare 
zegels tussen zitten, maar 
series die werkelijk een 

D A N M A R K 5.50 '< ' D A N M A R K 13.00 

nieuw licht op de lucht
vaartgeschiedenis van een 
land werpen, zijn extra 
welkom. 
Zo'n serie, met afbeeldin
gen van antieke vliegtui
gen, gaf Denemarken op 
23 augustus uit. Tot nu 
toe kwam er in Denemar
ken slechts een beperkt 
aantal Luchtvaartzegels 
uit, waarbij de uit vier 
zegels bestaande serie uit 
1981 (De ontiDikkelm^ von de 
luchtvaart) nog het meest 
in het oog springt. De 
serie uit 2006 borduurt in 
feite daarop voort. 
Op de eerste van de vier 
sfeervolle zegels gaat 
Post Danmark voor de 
tweede maal op herha
ling. Deze zegel toont het 
eerste Deense vliegtuig, 
waarmee uitvinder en 
luchtvaartpionier J.C.H. 
Ellehammer op 12 sep
tember 1906 na talrijke 
vergeefse pogingen een 
eerste korte vlucht maak
te. De zegel markeert dus 
de honderdste verjaar
dag van zijn vlucht. Het 
toestel van Ellehammer 
werd eerder afgebeeld in 
I956enig8i, zodat de 
Luchtvaartverzamelaars 
het blad 'Denemarken' in 
hun verzameling kunnen 
openen met een aantrek
kelijk trio tweedekkers. 
De overige drie zegels in 
de nieuwe serie maken 
een sprong van ongeveer 
dertig jaar in de lucht
vaartgeschiedenis. In 
de jaren dertig van de 
vorige eeuw begonnen 
luchtvaarttechnicus Viggo 
Kramme en luchtvaartin
genieur K.G. Zeuten met 
het bouwen van vliegtui
gen. Dit leidde in 1937 in 
samenwerking met F.L. 

Smidth & Co. tot de op
richting van de vliegtuig
fabriek Scandmauisk Aero 
IndustnA/S(SAI). Het be
drijf bouwde tussen 1937 
en 1954 ongeveer twee
honderd toestellen. De elf 
verschillende modellen 
werden aangeduid met de 
letters 'KZ', gevolgd door 
een nummer. Het eerste 
model, de 'KZ I', kon al 
in 1937 het luchtruim 
kiezen. Eind 1937 kwam 
de 'KZ II' gereed. Dit 
was een tweepersoons
vliegtuig, gebouwd van 
hout en buisvormig staal 
en bekleed met stof Het 
op de zegel van 4.75 kr. 
afgebeelde vliegtuig is 
een militair oefenvlieg
tuig, de 'KZ II' Trxner, 
een verbetering van de 
originele 'KZ II' Sport. De 
militaire piloten kregen 
in de jaren onmiddellijk 
na de Tweede Wereldoor
log in Avn0 in dit toestel 
hun basis vliegtraining. 
De Koninklijke Deense 
Luchtmacht bleef de 
vijftien toestellen tot 1955 

gebruiken. 
Op de zegel van 5.50 kr. 
is het ambulancetoestel 
'KZ IV' afgebeeld; het 
werd in opdracht van de 
ambulancedienst Zone 
Rednmgskorps gebouwd. 
Het toestel was bedoeld 
voor het transport van 
zieken en gewonden van 
de vele Deense eilanden. 
Er was aan boord ruimte 
voor twee patiënten op 
brancards, alsmede voor 
twee begeleiders en een 
bemanning van twee 
personen. Na de oorlog 
kreeg het vliegtuig de 
naam Folke Bernadotte. 
Kort na het einde van de 
oorlog in 1945 werd het 
toestel enkele malen ter 
beschikking gesteld van 
de Zweedse vredeson-
derhandelaar graaf Folke 
Bernadotte. Hij gebruikte 
het toestel tijdens zijn 
onderhandelingen over 
de vrijlating van Deense 
en Noorse gevangenen uit 
de Duitse concentratie
kampen. Het afgebeelde 
vliegtuig deed tot 1964 

MOLENERF-REEKS: DE SPIN HEEFT ZIJN WEB 
VERLATEN - FRANKEERSTEMPELS VAN FOKKER 

De teloorgang van het 
over de gehele we
reld bekende bedrijf 
Fokker (voluit N.V. 
Koninklijke Nederlandse 
Vlie t̂uyen/abriek Fokker) 
rechtvaardigde zeker 
de opname van een 
brochure over dit bedrijf 
in de Nostal^ia-reeks. 
De brochure, getiteld De 
spin heejtzijn web verlaten 
-Jrankeerstempels van Fok
ker, verscheen in april 
2002, in samenwerking 

met de gespecialiseerde 
verzamelaars J. Bot en 
A. Scheer als nummer 6 
in de genoemde reeks. 
Op tien pagina's zijn 29 
frankeerstempels afge
beeld. De toelichting 
met drie bijlagen geeft 
een redelijk compleet 
beeld van de groei en 
neergang van Fokker. 
Voor verdere informatie 
zie iviviv.ji'ankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

dienst als ambulance
toestel. Daarna werd het 
door Aero-Kort in Drag0r 
gebruikt voor cartografi-
sche doeleinden. De zegel 
IS dus bruikbaar voor 
vier thema's: Luchtvaart, 
Ambulancevervoer, 
Tweede Wereldoorlog en 
Cartografie. 
Het vierpersoons-vlieg-
tuig 'KZ VIT was volop 
in productie, toen de 
fabriek van SAI in 1947 
door brand verloren 
ging, waarbij niet minder 
dan 22 toestellen in de 
vlammen opgingen. 
Slechts één toestel bleef 
gespaard. Hoewel de 
productie snel werd 
hervat in twee voormalige 
hangars van de Lujtivaje 
in Kastrup, liep de Deense 
vliegtuigindustrie op zijn 
laatste benen. Aan het 
eind van het jaar werd 
met de productie van de 
'KZ VII' gestopt. De SAI 
concentreerde zich verder 
op reparatie en onder
houd van vliegtuigen. 
Hoewel de fabriek nog 
een aanzienlijke voor
raad onderdelen voor de 
'KZ VU' bezat, verliet het 
laatste toestel in 1954 de ^ 
fabriek. ° 
Het op de zegel van ^ 
13.00 kr. afgebeelde ^ 
toestel werd gebruikt voor s 
rondvluchten, tot het in '^ 
het midden van de jaren ^ 
zestig een elektriciteitska- ^ 
bel raakte en verongeluk- i 
te. Het toestel werd her- 5 
bouwd, waarbij dankbaar = 
gebruik werd gemaakt 
van de vleugels van een x 7 1 
door het leger afgedankte 
'KZX'. In 1965 werd dit 
toestel aangekocht door 
Karl E. Danielsen van Ae-
rodan Lujtfoto, die het vele 



'' Fürstenti:. «Liechtenstein 

jaren voor luchtfotografie 
gebruikte. Kort voor zijn 
dood in iggo schonk 
Danielsen het toestel aan 
de Dansk Veteranjlysamm-
lin^, een museum dat een 
collectie Deense klassieke 
vliegtuigen herbergt. En 
daarom staat de Deense 
serie ook in het teken 
van het in 1975 gestichte 
luchtvaartmuseum. 

UITVINDINGEN DIE 
IETS BETEKEN[D]EN 

De postadminstratie 
van Liechtenstein gaf op 
20 november een serie 
van drie zegels uit met 
als onderwerp 'Techni
sche vernieuwingen uit 
Liechtenstein'. Thema
tisch gezien niet echt een 
topper, maar desondanks 
wel een eye-opener. Voor 
allerlei uitvindingen zijn 
zegels - en soms heel 
veel zegels - uitgegeven. 
Zulke zegels vinden hun 
weg naar thematische 
verzamelingen zoals 'Te
lefonie', 'Radio/Televisie', 
'Ruimtevaart', 'Compu
ters' en nog veel meer. 

In Duitsland bestaat 
zelfs een thematische 
Arbeitsgemeinschaft Technik 
und Naturwissenschaften 
met een eigen orgaan, 
Techno-Thema, waarvan 
binnenkort nummer 50 
zal verschijnen. Over het 
algemeen kun je collecties 
op de hiervoor genoemde 
thema's diepteverzame-
lingen noemen, zoals 
ook blijkt uit de titel van 
een bekende computer-
verzameling: Van abacus 
tot laptop. Maar ik geloof 
dat het thematisch gezien 
ook heel interessant kan 
zijn om het in de 'vol
ledige breedte' te zoeken. 
Ik doel dan op al die van 
oorsprong vrij simpele 
uitvindingen die, waar het 
hun maatschappelijk be
lang betreft, heel belang
rijk zijn gebleken. Het 
gaat dan niet alleen om 
uitvindingen op technisch 
gebied, maar op allerlei 
terreinen. Zo'n verzame
ling kan een boeiend 
beeld schetsen van de 
unieke prestaties van 
enkelen, verrichtingen 
die van grote invloed zijn 

MOLENERFREEKS: 
'HOLUNDS GLORIE' 

Tijdens de begrotings
behandeling toonde 
minister-president 
Balkenende in een 
'nostalgische' bui 
opeens grote belang
stelling voor de VOC. 
De Nostal^ia-reeks van 
Molenerf Productions werd 
in 2002-voorlopig 
- afgesloten met de 
brochure Hollands Glorie 
- Nederlandse scheepvaart 
m jrankeerstempels. Dat 
sluit mooi op elkaar 
aan: de VOC stuurde 
immers ontdekkings
reizigers als Abel 
Tasman er per schip op 
uit om handelsgebieden 
te ontdekken. 
Helaas belicht de 
genoemde brochure 
niet die periode, 
maar in hoofdzaak de 
activiteiten van de re

derijen uit Amsterdam 
en Rotterdam, zoals de 
Holland-Amerika Lijn en 
de KNSM. Op 22 blad
zijden worden 87 stem
pels getoond en van 
voorlichting voorzien. 
Voor de Scheepvaartver
zamelaars een interes
sante informatiebron. 
Voor verdere informatie 
kunt u terecht op de site 
lüujuj.jrankeerstempel.nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

geweest op het leven van 
velen. Het voordeel van 
zo'n thema is dat het de 
verzamelaars aardig wat 
speelruimte geeft in de 
wijze van benadering: de 
uitwerking kan beknopt 
zijn, maar ook uitvoerig. 
Je kunt beperken tot de 
'bekende personen' zoals 
Einstein, Marconi, Bell, 
Marie en Pierre Curie en 
Nobel. Of toch liever de 
paperclip, te vinden op een 
Noorse zegel uit 1999? 
En misschien ook de 
Curta rekenmachine op 
de zegel van 1.30 fr. uit de 
serie van Liechtenstein? 
De beide andere uitvin
dingen die in de Liech
tensteinse serie worden 
belicht zijn wellicht niet 
zo spectaculair, maar de 
genoemde rekenmachine 
is daarentegen heel inte
ressant omdat de Wener 
Curt Hertzstark, die het 
apparaat ontwikkelde, 
zijn ontwerp voltooide 
in concentratiekamp 
Buchenwald. Van de Curta 
werden van 1948 tot 1972 
ongeveer 150.000 exem
plaren geproduceerd. 

INTERESSANTE 
WEBSITES 

Eigenlijk zou iedere 
thematische verzamelaar 
die internettoegang heeft 
minimaal eenmaal per 
week moeten surfen, 
op zoek naar informa
tie, achtergronden en 
dergelijke voor zijn of 
haar thema. Het kan 
een tijdrovende bezig
heid zijn, zeker als er in 
het blinde weg gezocht 
wordt. Daarom deze 
maand twee tijdbespa
rende verwijzingen naar 
interessante websites die 
ik - ook dankzij tips - op 
het spoor kwam. 

Zo werd ik op de website 
van de Studiegoep Fran-
keerstempels Gemeenten 
geattendeerd op de Tsje
chische website Exponet 
(u)U)u;.japhila.c2/hoJ). De 
site biedt 'gekwahfi-
ceerde' verzamelaars 
de mogelijkheid hun 
complete collecties op 
het internet te plaatsen. 
Op dit moment zijn er 
139 verzamelingen uit 24 

landen te bewonderen, 
en dat aantal groeit nog 
gestaag. U zult er veel 
postgeschiedkundige ver
zamelingen tegenkomen, 
maar al bladerend duiken 
er plotseling ook een 
thematische verzamelin
gen op, compleet met het 
verzamelplan. Zo kwam 
ik de thema's Keramiek, 
Scouting (tweemaal) en 
Fietsen tegen. Het gaat 
om verzamelingen van 
een hoog niveau, die dus 
uitermate leerzaam kun
nen zijn. 

Bruggenverzamelaar 
Pieter Bosman uit Alphen 
aan den Rijn stuurde mij 
een mail met een prima 
tip voor een website met 
informatie over Duitse 
bijzondere stempels. 
In tegenstelling tot ons 
land is Duitsland in dat 
opzicht een filatelistisch 
Dorado. Om speciaal voor 
nieuwe stempelmeldin-
gen een abonnement op 
de Deutsche Briefmarken-Zei
tung te nemen, is een dure 
oplossing. 
Een gratis alternatiefis 
de Sonderstempelseruice van 
de DPhJ, de Deutsche Phi
latelisten-Jugend e.V. Op de 
startpagina van de web
site (u)u)u).dphj.de/stempel) 
vindt u negen knoppen; 
de tweede daarvan is de 
thematische knop. Wie 
daar op klikt komt op een 
pagina met maar liefst 
71 motiefpictogrammen. 
Onder deze vervolgknop-
pen waren medio oktober 
de afbeeldingen van 470 
bijzondere stempels te 
vinden! 

4>W 
gooi^^si 

rmmmEm 
Bitte eins derfarbige Symbole auswählen! auswählen 
Nicht das Richtige gefunden? TIPP: Sondersuche versuchen! 

Tachtig pictogrammen op de lüebsite van de Sonderstempeldatenbanlc van de Deutsche Philatelisten-Jugend; de 
blauuje tekentjes - eenenzcuentig m getal - zijn actief en geven toegang tot de stempelajbeeldingen. 



SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod l<avels tegen aantrekkelijice inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS cataiogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel ■ 0592350486 
fax: 0592355861 
email: j.zinkstok@poveia.nl 
http://www.poveia.nl 

" P O V E I A " : Uwver t rouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

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

Geopend: woensdag t.nn vrijdag 11.0017.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

WWW.KIENHORST.COMl 
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. 0703450886 
Fax 0703654100 
Email: 
insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: 
kienhorst@planet.nl 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Onmisbare testapparatuur Brochure Hotline 
Tel 0104143077 
Fax 0104149499 

5RFE PERFOtronic 

t*mm 

SflFJ SIgnoscope Tl 
De wereld s enige 
Elektronische tandinö meter 

kest.nr. 9850 
linclusler 220 V adapter) 

SfjFl press 
inge golf lamp 
el Ingebouwde loupe 

est.nr. I060 
120 V adapter apart bijbestellen) 

De wereld's eerste optisch 
elelttronisrhe watermerk 

Besi.nr. 9886 
(220V adapter apart 
bijbestellen) 

De elekironisthe Droog Press 
met warme luchl circulatie 

■est.nr. 9895 
(winnaar Britse Royal 
Mail "innovation" 

dersclieidlng 1998) 

 Firma Van Mastrlgt  Botersloot 62 & 64  3011 HJ ROHEROAM 
SAFE NEDERLANID . internetsite: www.safenederland.nl  Email: m,mastrlöt"wxs.nl 
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SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN FELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICH F 

RULES SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL NUR FÜR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHFET 

Zegels, blokken, vellen NL Kijk 
op www librenphilatehe com F 
Stavast, telefoon 0455251176 

DDR 25% Bund. Berlin, Reich, 
NL + div. E landen V a 35% J 
Romkens Telefoon 0455462894 
;0636047937 

Elk kwartaal twee grote veilingen 
Engeland en Gebieden bi| Studie

groep Britannia Bekijk ze op 
www sjjbntannio nl of bel voor 
info naar 0703860232 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarij'e, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Felefoon/fax 0464512751 Ook 
rariteiten' 

Postzegels en posthistone van 
Italië, Kolomen, San Marino en 
Vaticaan Kijk op wwwfihtalw til 
6xp] veiling' 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs Cept En uitge
breid meelopers Ook voor uw 
manco's A van der Pluijm Tel 
0180520069 Email piuijmpies© 
hotmail com 

Verenigd Europa  Harrie Baken, 
telefoon 0134684615 Zie www 
hamebaken com 

De Postzegelkrant op internet 
(postzegelen.nl). Prijsbrekende 
aanbiedingen, info over beurzen, 
nieuwtjes, maandelijkse veiling 
en veel meer' C de Vos Telefoon 
0118603292 

Gratis prijslijsten postfnsse 
zegels van vele thema's Wien, 
Pb 22517, iioo DA, A'dam Z O 
Telefoon 0206974978 en www 
lüien nl 

Plaatfouten enz Kijk eens op 
de grootste site met duidelijke 
plaatjes postzegeifouten.nl 
Arend Spijkman Telefoon 0598
393841 

Gest van vele landen, ook postfr 
Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
goedkoper' J Roos, Jozefpiein 
22, 5552 HV Valkenswaard 
Telefoon 0402017307 

^ Nederland, Ver. Europa (bijna al
* les) Stuur uw nummers, ontvang 
1̂  mijn prijs F Ghijben, Zonegge 
"■ 1916, 6903 GV Zevenaar Tele

foon 0316529241 ffjhijbctKa) 
3 oranje nl 
»— 
2 www.postzegeIonline.nl voor 
ïZ uw Nederlandse postzegels Pzh 

Jansen. Telefoon 0493320949 

374 Kilowaar prima kwaliteit o a 
200 gr grf Duitsland w b 
nieuw + hw 8 euro Bankrek nr 
894812335 Hl de Vries, Heems
kerklaan 16, 2181 XR, Hillegom 
Telefoon 0252518302 

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 0449 euro, 05 49 euro 
VerseveldBoschman, De Olmen 

1, 6903 BP, Zevenaar Telefoon 
0316343537 Giro 5312882 
Bank 304810398 

www.motiefonline.nl voor 
motief postzegels met scan Pzh 
Jansen Telefoon 0493320949 

Duitsland 85 versch van 2004
2006 voor 10 euro Verseveld
Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar Felefoon 0316
343537 Giro 5312882 Bank 
304810398 

Nieuw  nu veel postzegelvellen 
met veel opgenomen en nog op 
te nemen plaatfouten  postzegel 
fouten nl A Spijkman Telefoon 
0598393841 

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 
Wantlist service Correspond 
in English Lennart Runfors, 
Godandsgatan i, SE 602 17 Nor
rkoping. Zweden Email lennart 
runJors@su)ipnct se 

Postzegels enz verkoop of ruil 
tegen cat waarde C Stockmann, 
Zevenaar Telefoon 0316526265 

Erankeergeldige postzegels van 
Nederland waarde f i 100  nu 
250 euro A Floren Telefoon 
0182514753 

Nog enkele verzamelingen o a 
Nedlnd+OZ, Duitsland, Ver Eu

ropa Cept voor minder dan 10% 
cat waarde 'Bruno' Filaservice 
Telefoon 0182538460 

Gratis af te halen restanten p z 
Nederl Op papier plm 5 kg 
"Bruno"Gouda Telefoon 0182

538460 

De 12 Prov. Vel. 2002 compl in 
presentatiemapjes Prijs 75 euro 
incl A Schimmel Telefoon 030

6963907 

Postftis zegels Venezuela jaren 
19601964 260 euro cat waarde 
A Boone Telefoon 0316524340 
Email antoon boone{5)hetnet nl 

Wereld 1500 versch 12 50 euro 
P Boers, Wagenmaker 6, 5683 
MX Best Giro 1324692 

Zweden, Noorwegen, Finland, 
Denemarken, Zwitserland 400 
versch 12 euro per land P Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best 
Giro 1324692 

Bod gevr. Postzegelautomaat 
voorverk P zegelboekjes G 
Streefland, Amstelveen Telefoon 
0206430656 

Motief, fauna enz vig Michel H 
Bergman Telefoon 0596615311 
http lls<paces msm com/postzcaciman/ 

Zwitserland en Oostenrijk post
fris en o vanaf 20% Michel, vraag 
lijst F K Cahn, Cannenburg 6, 
1081GX Amsterdam Telefoon 
0206441430 ofjrisocahn(a)cs com 

Duitse Rjjk/BRD/Berlijn postftis 
en o volgens Michel vanaf 20% 
cat waarde, vraag lijst FK 
Cahn, Cannenburg 6,1081GX 
Amsterdam Telefoon 020

6441430 ofjrisocahn^cs com 

WNF album 1983/19841 e a b J 
Jonkers Telefoon 0705110998 

Collect album 1996/20041 e a b 
J Jonkers Telefoon 0705110998 

Bod gevr postzegelmapjes nr 
I t/m 260 J Jonkers Telefoon 
0705110998 

loox p/l na 2000 voor 10 euro van 
Australië, USA, UK, BRD Giro 
487438 P v Uden, Joh Vermeer

str 33, 3351 BN Papendrecht 

USA 25 cpl series van 4 met 
nieuw 12 50 euro, vlaggen 52 
staten, vogels, dieren, bloemen, 
greetings (52), presidenten (36) 
12 euro per serie Mancolijsten 
mogelijk Giro 1282149 t n v J 
Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 
AL, Vaassen Telefoon 0578
571958 tiudijkeindeCBhotmail com 

Te koop postzegels, telefoon
kaarten m mapjes H Wissink 
Telefoon 0547261750 

emuuB» 

Mooie collecties v d hele wereld 
Grans taxatie, vlot afgehandeld 
W v d Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam of telefoon 
0703272108 

Te koop gevr FDCverz NLBra

bantLimburg Bel Verz ook rest 
v/h land F Stavast 0455251176 

Filitalia zoekt verzamelaars van 
Italië, Gebieden, San Marino en 
Vaücaan Bel Leo van den Brun, 
0703460328 of kijk op www. 
filitalia.nl 

Medeverzamelaars Engeland 
en gebieden gezocht' Vindt 
ze bij Studiegroep Britannia, 
bijeenkomsten, rondzendingen, 
veiling, blad Bel 0703860232 
Zie www.sgbritannia.nl See you' 

Topprijzen voor mooie verza
melingen van NOG en gehele 
wereld Tegen contante betaling 
Gratis advies en taxatie D v 
Toorn Telefoon 0703388427 of 
0651118436 

Zoek te koop (ruil) firmaperfora

ties wereld jaapmanssen(ó)hotmail 
com, Laan derVN3i,3844AD 
Harderwijk Telefoon 0341
417980 

Erankeergeldige postzegels van 
Nederland in grote hoeveelheden 
koopt I Peerenboom Telefoon 
0402619766 

Snel en discreet de hoogste prijs 
voor uw verzameling postzegels 
en/ofmunten P Edward Tele

foon 0654624422 

Ik zoek voor mijn verz Belg. 
geïnterneerden in Nederl 
19141918 goede stukken en do
cument H Staps Telefoon 0499
371062 harric staps@hetnet nl 

Erankeergeldige zegels Neder

land ook zonder gom 40% van 
frankeerwaarde Bruno' Gouda 
Telefoon 0182538460 

Clubs, die interesse hebben in 
rondz. bkjes Cept gest, ook 
anderelanden C Stoekenbroek 
lelefoon 0299652109 

DAVOalbum nieuw of gebruikt 
Frankrijk af 1985, Faroerafig87 
en Zweden af 1980 P Houx 
Telefoon 0433218183 p houx®) 
oranje nl 

PlaatZetsingnummers koop/ruil 
H F Hospers, Binnenhorst 10, 
790g CM Hoogeveen Telefoon 
0528268642 

100 zgls uit Europa, geen Ned 
en BRD 100 zgls ret A Meesen 
, Burg mr Everaarln 38, 4503 
AB, Groede 

MVERSn 

Postzegelkring Latijns Ame

rika www laca nl, 23  euro, 2X 
kringnieuws, 4 ruildagen/jr H 
Brinkgreve Inl telefoon 010

5013334 

Spanje en/of Portugal' 4 x pj bij
eenkomsten in Utrecht met vei
ling (ook sehr) Ook metleden 

mogen bieden Kwartaalblad en 
rondzendingen 18  euro pj In

lichtingen telefoon 0793611910 
of ujuju) kspibcna nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden Maak 
eens kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, veiling, boekjes 

Israel gratis prijslijst en verzor

ging van abonnementen Inl A 
Bouwense, telefoon 0113212762 
Email 
ambouui@zeelandnct nl 

Postzegelboekjes' Rolzegels' 
Automaatstroken' Hangblok
jes' Mailers ' De filatelie is in 
beweging' Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (www 
postaumaat nl) met o a veilingen 
met zeer gunstige prijzen S I 
Delfos Tel 0302932685 

U.S.A./Canada verzamelaar' 
Rondzendingen, veiling, ruilen, 
nieuwtjes H Winterberg Tel 
0251234256 of luUJUi usca nl 

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 Email cfvmorianneg) 

Postzegelbeurs, elke zat van 
11 tot 3 uur in zaal Thorbecke, 
Donker Curtiusstr 6a, Den 
Haag Nabij Thorbeckelaan Vrij 
parkeren 

De Pzv. Rijssen organiseert in 
samenwerking met 'De Verzame
laar' een postzegel, munten en 
ansichtenruilbeurs op zat 16 dec 
In het Parkgebouw, Ooster
hotweg 49 te RiJssen van 1016 
uur Inl H Veurink Telefoon 
0548515970 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://postzegelen.nl
http://postzegeifouten.nl
http://www.postzegeIonline.nl
http://www.motiefonline.nl
http://filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.sgbritannia.nl


B R E D E N H O F  P O S T Z E G E L I M P O R T 
\ 286a, 3077 BL RotterdamUsséhnonde • Telefoon 0104826725 • Fox 0104797065 

email Bi'edenhof@cs.com • internet: wvvw.breclenhof.nl 
De vvinl<el 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 wini«! gesiolen. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
zendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbetiouden. 

ioisü 

DEZE MAAND VERWACHTE KILOWAAR; 
MODERNE IERLAND MISSIE met veel Engeland e.d., 

DENEMARKEN, ENGELAND, FRANKRIJK, IERLAND, 
LIECHTENSTEIN, JAPAN, IJSLAND. 

AANBIEDING KILOWAAR; 
Ikg. MISSIE IERLAND nu 15,00 
5kg. MISSIE IERLAND nu 62,50 

250gr. FINLAND nu 19,00 
lOOgr. LIECHTENSTEIN nu 32,50 

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR 
NEDERLAND POSTFRIS VOOR 1945 

BEL VOOR DE PRIJZEN. 
KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORAAAAL lx 3x 5x lOx ^ ° OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
r K U ^ c w f t K a i U N INUKIVWAL ix £x 5X iux_ AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,50 18,50 32,50 
L 4 / 8 ^ 1 6 B J J W I T 7,95 5,25 5,05 4 , 7 f 4,50 BELGIE 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 
1 4 / 9 4 4 8 R I 7 \ W l T IR oq 19 ■?# 1140 10 70 i a 4 n DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,50 17,50 32,50 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 2 , » 11,40 10,70 ]&A0 DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 9,00 20,00 37,50 
L 4 / 3 2 P54 B I 3 W I T 24 ,50 14,25 13,25 13,00 12,40 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PiTSTUK DUURDER HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6 50 5,90 6 00 5 50 ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 10,00 22,50 42,50 
.c.n^ , o o , , „ M . „ T , / o „ ,Äo, , r.^rr r.Z „ . ^ FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 58,00 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9 , ^ ^ 9,00 8,50 fi^LAND GOEDE MIX MET BOE^ESZEGELS 10,00 23,50 47,50 
LS 4/24 48BLZZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
LS 4/32 64BLZZWART 27,00 18,00 T7,00 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 
rr/n ramr3CPnr^ri7r3r\n n ^ r ^ A ^ n f3ni inrvnor^nrr7rar\n ' ^ ^ ^ ^ ' ^ GROTE SORTERING MET NIEUW 15,OO 35,00 
[ i ! i l M l S Ï E ( 2 ) | E l l l > 0 W @ @ E § ï ^ INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 17,50 42,50 82,50 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO * N U 17,00 K A Z A L E I L & M A N GZOT^/ISSORTIMENUASTIG l^SO 29:so ; ; ;   

1KIL0 ' STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 LITOUWEN MODERNE MIX 19,50 42,50   
' LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

2 5 0 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 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLAhjpO . N U 63,50 NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N  B A L E N SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAdk J20,00  ^ | ^ » 5 , 0 0 U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
«■^■■nxiecir rki^ci «iir> n « n . . . . . »n,»« ^ ^ T y « « « WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
9 KILO MISSIE ENGEUND NORMAAL 80,00 N t C 6 9 , 0 0 WESTEUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45;oo 
9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 145,00 N t f l s S O O 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:edenhof@cs.com
http://wvvw.breclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


-VANDTFTPN 
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OPWINDENDE FILATELISTISCHE GEBEURTENIS 
BIJ DE AANVANG VAN HET NIEUWE JAAR 

V Ë I L I N U ÖÜ3 en VlIILIIMVj^tr4 

5, 16 en 17 januari 

Vei l ingindel ing met enkele b i jzonderheden (zie ook www.vandie ten .com): 

• Maandagmiddag 15 januari Dozen en collecties, waarvan veel intact gelaten 
• Maandagavond 15 januari Buitenland, waaronder belangrijk Duitse Rijk, 

Frankrijk, Kaap de Goede Hoop en Poolse lokaaluitgiften 
• Dinsdagmiddag 16 januari Nederland en Overzeese Rijksdelen, waaronder 

gezochte zeldzaamheden van Nederlands Oost- en West-lndië 
• Dinsdagavond 16 januari De eerste speciale Van Hussen-veiling van 

"De Nederlandse Klassieken" (veiling 604) met tal van spectaculaire eenheden 
en beroemde brieven 

• Woensdagmiddag 17 januari Japanse bezetting, Indonesia Interim en 
Postgeschiedenis van Nederland en Overzeese Rijksdelen, waaronder het tweede 
gedeelte van de met groot goud bekroonde tentoonstellingscollectie "Hangend 
Haar" van de heer R. Onstwedder, alsmede een aparte afdeling Luchtpost 

Lylantse Baan 3 - 2908 LG Capelle aan den IJssel 
Tel. 010 284 55 60 - fax 010 284 55 65 - info@vandieten.nl 

http://www.vandieten.com
mailto:info@vandieten.nl

