
MECHANISCHE 
FRANKEERMACHINES 

BUITEN GEBRUIK GESTELD 



Postzegelveiling Wiggers de Vries bv 

G.J. Garritsen 
RegisterTaxateur 

Heemraadschapslaan 100 telefoon 020  6249740 
1181 VC Amstelveen email gjgwdv@xs4all.nl 

Onze 193^ veiling" wordt gehouden 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2007. 
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Proef brandstempel 
Bruxelles Midi 

Duitse bezetting Montenegro 
Ml 19 certificaat Brunei 2006 

tanding 14x13 variëteit 
"missing pearl" 

variëteit 
'broken I r scroll' 

Met een mooi aanbod van goede losse series en zegels, uitgebreid kleinrond e.a. 
stempels, post(waarde)stukken w.b. Zuid Afrika, luchtpostroutes Zuid Afrika, 

originele landencollecties, prentbriefkaarten en een uitgebreide afdeling munten. 

BRIEFJCAART 

w4ar 

%»Jlä^y^ äjA ^ 

Proefafdruk brandstempel Scheveningen 
4 kaarten bekend 

Certificaat Burger 2006 Geuzendam 206d cpl set landschappen 

Gelderland Bezemstuiver Overijssel 
Clemmergulden afslag in goud halve gouden rijder 

10 gulden 1822U 5 gulden 1843 

De gehele catalogus vindt u vanaf 16 februari op onze website: 

www.wiggersdevriespzv.nl 

mailto:gjgwdv@xs4all.nl
http://www.wiggersdevriespzv.nl


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 

LEGIOENBLOKKEN 
Cat. nrs. 402403B 

Luxe postfrisse 
blokken(2) 

onze prijs.. € 199,

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstellingsblokken. 
Cat. nrs. 886/888 

luxe postfris 8 4 , 

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordelig 
geprijsd ! 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

(nr854) 
(nt8751 
(nr8991 
(nr917) 
(nr937) 
(nr983) 
(nrlOOl) 
<nr 1024) 
(nr 1042) 
(nr 1063) 
(nr1083) 
(nr 1107) 
(nr 1150) 
(nr H71) 
(nr 1190) 
(nrl214) 
(nr 1236) 
(nr 1279) 
(nr 1299) 
(nrl320) 
(nrl344) 

33.
2.75 
4,50 
7,50 
8,50 

17,75 
9,50 
7,75 
9 . 
4 . 

3,50 
2,75 
3,25 
2,75 
2,75 
3,

3,
3,

3.75 
4 . 

3,85 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

nrl366) 
nrl390) 
nrl418) 
nr1438) 
nr 1460) 
nrl486) 
nrl541) 
nrl578) 
nr1627) 
nr 1661) 
nr1701) 
nrl739) 
nrl787) 
nrl855) 
nr1930) 
nr2013) 
nr2114) 
nr22l l ) 
nr2295) 
nr2370) 

4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,75 
5, 
6,75 
«,25 
5,95 

«,6,50 
8, 

8, 
7, " 
7, 

7, 
6 , 

«,6 . 
6.-

SPECIAL I 
Alle kinderblokken 1965 t / m 1979 
(15 stuks) in één koop. 

nü voor... 99,50 

SPECIAL II 
Alle kinderblokken 1980 t / m 2006 
(27 stuks) in één koop. nü voor... 119,

PROVINCIEVELLETjES 
1 Fnesland 
2 Drenthe 
3 Noord Holland 
4 Gelderland 
5 Noord Brabant 
6 Groningen 
7 Zuid Holland 
8 Utrecht 
9 Limburg 
10 Oven|ssel 
11 Zeeland 
IZ Flevoland 

15.

I V 
20.

■Z,

■0,

10, 
9, 
9, 

10, 
9,

SPECIAL III 
Complete set wAn alle 12 vellen 99,

MOOI NEDERLAND 
2005 Nijmegen 8. Nederland (nr 2323/24) 39,50 
2005 Rotterdam S. Weesp (nr 2340/41) 12,50 
2005 Goes 8 Monnickendam (nr 2345/46) 12.50 
2005 Amsterdam &. Bolsward {nr 2347/48) 12.50 
2005 Papendrecht &. Roermond (nr 2362/63) 12.50 
2006 Leiden S.Sittard(nr 2413/14} 8, 
2006 Vlieland &. Woudrichem (nr 2419+21) 8, 
2006 Schoonhoven & Enkhuizen(nr 2422/23) 8, 
2006 Zutphen 8. Deventer 8, 
2006 Kampen & Zwolle 8,

SPECIAL IV 
Complete set van alle 10 blokken Moo i 
Nederland 2005+2006 125,

ZOMERBLOKKEN 
(ooc ,  ™ ^ , (rir 1642) 8,75 

(nrl676) 8,25 
nr l7 t9 7,90 
nrl760 8.
nr l82 l 8, 
nr 1893 8.

1995 zomei 
1996zomei 
1997 zomei 
1998zomei 
1999 zomei 
2000 zomei 

200! zomei 
2002 zomei 
2003 zomei 
2004 zomei 
2005 zomei 
2006 zomei 

SPECIAL V 
Set van alle zomerblokken 1995 t /m 2006 
(12 stuks) in éen l<oop. nü voor.. 92,S0 

GELEGENHEIDS BLOKKEN 
1966 tem 
1977 amplillex 
1978 rode kruis 
1981 100) n r 
1984 fllacento 
I988mcept 
1992 olympiade 
1993 milieu 
1994 milieu 
1994 fepapost 
1995 milieu 
1996 vermeer 
1996 milieu 
1996 strips 
1997 milieu 
1997 strips 
1998 gouden koets 
1998 strip 

nr858) 
nr1141) 
nr 1164) 
nrl223) 
nr1313) 
nrl414) 
nr1517) 
nr1556) 
nr1604) 
nr 1623) 
nr 1652) 
nr1667) 
nrl671) 
nr1677) 
nrl713) 
nrl715) 
nr 1778) 
nr 1782) 

3.

1.25 
1,75 
1,40 
3, 

3,75 
3,60 
3,50 
3,50 
4,50 
3,75 
3,90 
3,50 
3,50 
3,50 
3.75 
2.75 
2,75 

1999 stnp 
1999 200) Post 
2000 karei V 
2000 stnp 
2000 150 1 postz 
2001 vniwill 
2001 euwe 
2001 1501 postz 
2001 kvgo 
2002 huwelijk 
2002 150] postz 
2003 Ned wad 
2003 Kon familie 1 
2004 De Veluwe 

(nrl839) 
(nr l84l) 
(nr 1877) 
(nr 1923) 
(nr 1926) 
(nr 1968) 
(nr 1969) 
(nr 2010) 
(nr2011) 
(nr2046) 
(nr2103) 

4,25 
5,50 
2,40 
2,75 
2, 
1,90 

2 , 

2 , 

2 , 

1,90 
1,40 

(nr 2170/71)7, 

(nr2243) 0,70 
(nr 2282/83) 6,80 

2004 Week v/d kaart (nr 2284) 
2005 Natuurmon 

2,40 
(nr 2335/36) 7,20 

2005 25 laar Beatrix (nr2342) 
2006 Weken vd Kaart (nr 2349) 

10,75 
2,10 

SPECIAL V I 
Alle gelegenheidsblokken 1966 t /m 2006 
(39 stuks) in één koop. 

nü voor... 109,

KLEINE VELLEN 
Hét populaire verzamelgebied van dit moment! 
Luxe postfrisse velletjes. 

1993 wensiegeb 
1993 tien voof uw brteven 
1995 tien voor «jiop* 
I995s(efrenbe<ld 
1996 verhuis 70 cent 
1996vik^tie 
1996 ten for your fnenck 
1996 sesamstraat kaart 
1996 sesamstraat brtef 
1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cenl 
1997 verrassing 
I997susl(eenwlsl(e 
1997 tien voor |e kaart 
1997 tien voor je kaart fosfor 
1997 vetjaardag 
1997 vakantiegroeten 
1997 longerentrend 
1997 geboortezegel 
1998 pnontypost 
l998pnoritypost 

(VI546/47) 
IVI571/72) 
(VI630) 
IVI646I 
(V167Z) 
IV1678) 
(V168I) 
IVlfflii) 
|VI«3) 
|VI»3I 
IVI 706) 
IV1709) 
(Vi7l4) 
(V1770) 
(V17206) 
IVi;2l) 
(VI727) 
IVI733] 
(VI 735) 
(V1747) 
(V1748) 

5,» 
6J5 

I3 j0 
24. 
34. 
34 

!. 22, 
22, 
13, 
17. 

«, 6.75 
7,S0 

115, 
7,50 
6,50 
6J0 
7,75 
4, 
6, 

1998huwdl|k 
1998 fc knudde 
1998 groeten uit Nederiand 
I99eaeatief 
1996 bes« vnenden 
1999 tien mt de kunst 
1999 viff van rembrandt 
1999 tien voor uw bneven 
1999 hoogtepunten 20^ eeuw 
2000 i(h gefeliateeTd 
ZOOOZOOj niksmusetKTi 
2000 nachtwacht 5x100 et 
ZOOO nachtwacht 5x MOd 
ZOOOnederl Landschap 
ZOOOsail 
2000 strip 
2001 Tussen 2 culturen 
2001 Rotterdam 
ZOOI Nieuwe Kunst 
2001&ouwel5cent 
ZOOlOouwellOcent 

{VI756) 650 
[VI763) 7, 
{VI7661 6,50 
(V 1773/77) 10. 
{VI779) 6J0 
(VI826/35) 8,75 
(VI836) 6, 
{VI837) 7, 
{VI842/51) (4, 
{VI878/87) 8,75 
{VI894/031 
{VI904) 
(VI907) 
(V1908) 
fV 1909/18) 9,50 
|Vt919/Z0) I I 
(V1957/66) 9,50 
{VI967) 6, 
{V1974/83) 9,50 
(VI 108b) Z, 
(VI 109b) ï , 

6. 
7 J 0 
7.50 

ZOOI Crouwd Z5 cent 
ZOOI Beatnx8S<t/39ct 
ZOOIBeatnxhtv I gld 
2001 Beatrix inv I lOgtd 
2001 Beatrix inv I45gld 
200l8eamxinv ZSOgld 
ZOOI Beatrix inv Sgkl 
ZOOI Verhuis 85ct/39ct 
2002 Ojfefs NIkkds 2 et 
2002 Oifcfs Nikkös 2 et 
2002 Ciifers Nikkeis Z et 
2002 Oifers Nikkeis 1 Zet 
2002 Beatnx € O 25 
Z00ZBeatnx€039 
Z002 Beatrix €039 
Z002 Beatrix €040 
2002 Beatnx €050 
2002 Beatnx € O 50 
2002 Beatrix €065 
2002 Beatnx € O 78 
2002 Beatnx € 1 
2002 Beatnx € 1 
2002 Beatrix € 3 
ZOOZ Verhuis 39 et 
ZOOZDelZprovInoezegels 
2002 Rode Kruis 
2002 Kunst Landschap 
2002 Europa 
2002 Ind Er^oed 
2002 Ojfere Nikkeis lOa 
2003 OifersNIkkebl Oct 
Z003 ü|fers Nikkeis 5 et 
Z003 Beatnx € O 55 
Z003 Beatrix € 070 
2003 Vincent v Gogh 
2003 Wncent v Gogh 

{VI1 lOb) 
(VI984) 
[V 1491b) 
[V149Zbl 
(V 1495b! 
{VI499bi 
(VI501 b) 
(V1988) 
(V2034A) 
mom 
(V2034Ba) 
(V203S) 
{VZ036) 
{VZ037} 
(VZ037A) 
(V2038) 
(V2039) 
(V2039A) 
[V2040) 
{VZ041) 
[VZ042) 
{VZ042A) 
{VZ0431 
(VZ050) 
(V2065 76) 9, 
(V20e3) 6. 
(V2089/98) 7.50 
[V2099/00) 7 
[V2104/13) 8, 
{VZi35} I 

1,25 
1,25 
3,50 
Ï.SO 
3,50 
W 5 
4JS 
550 
6,75 
8,50 
8,50 

25, 
]),75 

{V2i35) 
{V21366) 
(V2I37) 
(V2138) 
(V2139) 
fV2140) 

20C3»iraiilv<x)gh 
20O31»Kenlv(i>gh 
2003Nedeiläiid<nwjtet 
2(03 300 |t|o6Ensdiede 
2003 Pws resds feest 
lOOi rers « ^ fcizfflider 
Z0O3 250 (iDtKjw Egberts 
2003 Und Ludltwvwler 
2003NebonMarKldd 
2003rKnrTKiouteNedeitaiKl 
2003VetMindenzegel 
20O3 December verrassing 
20O3Kai Familie 1 
2004 BeatruC 057 
2004 Beatrix €072 
2004 OwJe kunst €061 
2004 OiKle kunst €077 
2004 150 |r KNMI 
20O4jeugdfilatetK 
Z0O4 Europese Unie 
2C04 Pers zegels 
2004 KtHi Familie il 
20041UrelFabritlus 

2004 Cour de [ijstke€ 0 39 
2004 Cour de ju5bce€ 061 
2005 Kunst 

2005 50ir IWodd Press Photo 
20O5 Treinen 

2006 5 ïoor Europa 
2006 5 voor burten Europa 
2006 Pets [woegel WK 2006 

(V2141I 
IV2I42/51I 
(V2I52/61) 
IV2I62/63) 
(V2I72/8I) 
(V2I82/9I) 
IV2192/93) 
IV2194/95) 
(V2196/97I 
(V2199/08I 
(V22IO] 
IV 2232) 
IV2233/42) 
(V2244) 
IV2245) 
IV2246) 
(V2247) 
(V2248/49) 
m258/59) 
lV2260/ffi)) 
(V2270) 
IV2272/8II 
IV2285/94I 
(V23I6) 
IVD59I 
IVD60) 
(V 2325/34) 
(V2350/5I) 
(V235I/62) 
(V2366/69I 
(V2391) 
IV2403/07] 
IV2408/I2) 
IV2420) 
(V2424/28) 

7.50 
150 
M> 

7jO 

S.

6,50 
5,50 

9S> 

11 
6J0 

1150 

Ui 

KERSTVELLEN 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2006 

SPECIAL VII 

(V1419) 
(V1439) 
(V146I) 
(VI487) 
(VI542/43) 
(VI579/80) 
(VI628/29) 
(VI662/63) 
(VI702/05) 
(VI740/45) 
(VI788/07) 
(VI856/75) 
(VI931/50) 
(V2014/33) 
(V2115/34) 
(V2212/31) 
(V2296/05) 
(V2306/I5) 
(V2296/05) 
(V2306/15) 
(V2371/80) 
(V2381/90) 

Alle kerstvellen 1988 t/m 2006 
(21 stuks) inéén koop. 

nü voor.. 

11.
I V 

»,
9.

9,50 
10,
9,50 
9,50 
9,50 

II,
9,50 

11, 
9,50 

10, 
10, 
10.
10.
14.
10.
14.
10.
14.
14. 

199,

Beste lbon z e n d e n aan Theo Peters N u m i s m a t i e k 8v Filatelie b.v. 
Nieuwez i j ds Voorbu rgwa l 2 5 2 , 1012 RR A m s t e r d a m 

Stuur t u mi j d e 
v o l g e n d e ar t ike len: 

X Legioenblokken è 199,
X Amphilexblokken a 84,
X Special I è 99.50 
X Special II è 119.
x Special III è 99,
X Special IV è 125,
X Special V è 92,50 
X Special VI è 109,
X Special VII A 199,

subtotaal 
kosten (ontjer € 100) 

Alle blokken en vellen zi|n 
ook los te bestellen! 

of bestel per telefoon 
fax 
email 

Handtekening: 

naam_ 
adres 

(020) 622 25 30 
(020) 622 24 54 
info@theopeters.com 

_rel.nr_ 

postcode, 
email 

_woonpiciats_ 

telefoon^ 

a 
o 

ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
na ontvangst 
ik heb bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 
ABNAMRO rekening 408812443 overgemaakt 

mailto:info@theopeters.com


Meer dan één miljoen postzegels op het internet 

www.stamppacketsonline.com 
ledere werkdag een nieuwe aanbieding DPN wie anders 

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

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

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

66e Capelse postzegelbeurs 
Zaterdag 24 en zondag 25 februari 2006 
Capelle a/d l)ssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 

• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den Ijssel 
• Openingsti|den beide dagen van 10.00 -17.00 uur 

Voor inlichtingen: 
Tel.: 06 51245528 (Hr. A.j. Elshoft) 
Internet: http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/ 

IJ (FILATELISTEN VERENIGING)* 
SSEL- & LEKSTREEK' 

De volgende Capelse postzegelbeurzen in 2007 
29 en 30 september, 24 en 25 november. 

ffiAATS OOK EEN 

ZIHOOK 
PAGINA 97 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisctie benodigdlieden. 

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

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.stamppacketsonline.com
mailto:wmhoekstra@home.nl
http://home.hccnet.nI/g.v.d.koore/


1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

136,00 
24,00 
21,00 
20,00 
23,00 
25,00 

113,00 
24,00 
43,00 
26,00 
35,00 
32,00 

160,00 
27,00 
25,00 
25,00 
20,00 
38,00 

139,00 
28,00 

177,00 
54,00 
46,00 
38,00 
58,00 
41,00 

239,00 
57,00 
83,00 
95,00 
99,00 
75,00 

409,00 
90,00 

116,00 
116,00 
125,00 
113,00 
560,00 
173,00 

383,00 
83,00 
81,00 

112,00 
135,00 
123,00 
534,00 
129,00 
117,00 
139,00 
89,00 

112,00 
586,00 
103,00 
113,00 
108,00 
148,00 
136,00 
608,00 

564,00 
51,00 
63,00 
64,00 
56,00 
119,00 
353,00 
129,00 
69,00 
97,00 
68,00 
89,00 
452,00 

59,00 
56,00 
58,00 
56,00 
34,00 

263,00 

48,00 
18,00 
13,00 
11,00 
10,00 
20,00 
72,00 
17,00 
22,00 
19,00 
27,00 
34,00 

119,00 
34,00 
33,00 
32,00 
33,00 
31,00 

163,00 
36,00 

142,00 
32,00 
45,00 
41,00 
39,00 
39,00 

196,00 
48,00 
44,00 
57,00 
52,00 
52,00 
253,00 

59,00 
69,00 
72,00 
63,00 
63,00 

326,00 
86,00 

161,00 
37,00 
42,00 
50,00 
58,00 
63,00 

250,00 
58,00 
72,00 
77,00 
72,00 
90,00 
369,00 

81,00 
96,00 
90,00 
92,00 
84,00 

433,00 
121,00 

208,00 
49,00 
57,00 
44,00 
72,00 
55,00 

277,00 
58,00 
59,00 
55,00 
76,00 
78,00 

326,00 
72,00 
90,00 
92,00 
95,00 
95,00 

444,00 
93,00 

136,00 
30,00 
34,00 
42,00 
40,00 
43,00 

189,00 
50,00 
55,00 
55,00 
59,00 
58,00 
277,00 

58,00 
60,00 
57,00 
57,00 
64,00 

296,00 
62,00 

207,00 
48,00 
38,00 
29,00 
36,00 
39,00 

190,00 
37,00 
44,00 
53,00 
46,00 
51,00 

231,00 
45,00 
48,00 
41,00 
43,00 
47,00 

224,00 
38,00 

157,00 
30,00 
40,00 
40,00 
40,00 
45,00 

195,00 
45,00 
48,00 
50,00 
52,00 
61,00 

256,00 
52,00 
67,00 
68,00 
62,00 
59,00 
308,00 
61,00 

Kerstvel 2006 € 37,50 
(Vrijwel geheel oni 

Rembrandt Prestige Boekje 
met de omstreden "Saskia' 
Neder Duitse Postzegel 59 50 

Postzegel en Muntenhandel 
Hollands Glorie 

CamplaanS 2103 GW Heemstede 
tel 023 5477444 fax 023 5291605 

HG@Stampdealer.nl postbank 4208936 

29,00 
30,00 
32,00 
33,00 
30,00 

154,00 
34,00 
36,00 
36,00 
38,00 
37,00 

181,00 
37,00 
48,00 
49,00 
52,00 
93,00 
279,00 
46,00 
73,00 
84,00 
88,00 
81,00 

372,00 

27,00 
39,00 
31,00 
27,00 
42,00 

166,00 
41,00 
45,00 
41,00 
49,00 
45,00 

INKOOP-VERKOOP 
WERELD -

NIEUWTJESDIENST 

BELGIË 175 Jaar Speciale Uitgitte in zilver 
(Was met los voor frankering te koop >) 

Zilveren postzegel € 4,00 in carnet € 17,50 
Zilveren postzegel Nederland f n 2 75 € 7 50 

I S L E O F M A N (Michei 846) 
Kar tonnen Mi l lenniumzegel in 

a t t ract ieve vouwkaar t 
(met frankeera/aarde 2 Pond) € 7 ,50 

221,00 
49,00 
49,00 
44,00 
59,00 
54,00 

GUERNSEY ( 
uitqifte voor abonnen 

FRANKRIJK 
"Roodborstje 

255,00 
48,00 
46,00 
53,00 
60,00 
59,00 

266,00 
56,00 

kerst blok 2003 
„ yv€210.-

Mi € 250 - € 1 2 9 -

"Mooi Nederland" Luxe Davo Album € 55,00 
Complete serie 12 blokjes 2005 € 59,50 
Complete sene 12 blokjes 2006 € 39,50 
Molenreeks FDC Mooi NederI 2005 € 35,00 
Molenreeks FDC Mooi NederI 2006 € 35,00 

Eerste Dag Blad Duitsland (Saskia - zegel) 
met Duitse en Nederlandse Eerste 
Dag afstempeling I € 7,95 
idem ' herinnerings kaart €11,95 
Rembrandt 

I f. f\ I Gewijzigde Openingstijden 
L6X up. („g^g,, maart 2007) 

Woensdag 09.30 t/m 18.00 
Donderdag 09.30 t/m 18.00 
Vrijdag 09.30 t /m 18.00 Alleen op afspraak 
Zaterdag 09.00 t/m 17 00 

Op Maandag en Dinsdag 

Dinsdag en /of Donderdag avond 

DE H O L 

Veiling Nn 95 
wordt gehouden 

op zaterdag 24 februari 2007 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansiclitkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:HG@Stampdealer.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


stamp Album Studio Postzegelalbums 
ontwerpen was nog 
nooit zo eenvoudig! 

g g i 

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.stampalbumstudlo.nl en download een gratis 
evaluatieversie of mail voor meer informatie naar 
support@stampalbumstudio.nl of bel buiten kantooruren 
0757717807. 
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AANBIEDINGEN POSTFRIS NEDERLAND 
110113 11,80 
134135 59,50 
136138 165,00 
139140 14,50 

141143 19,20 
166168 12,50 
199202 23,00 
203207 44,80 
208211 22,25 
212219 110,00 
220223 31,50 
224 33,0) 
225228 48,50 
229231 47,00 
232235 47,00 
236237 375,00 
238239 59,00 
240243 82,50 
244247 152,50 
248251 82,50 
252255 39,50 
2S6 19,50 
257260 97,50 
261264 72,00 
265266 41,00 
267268 52,50 
269 19,50 
270273 73,00 
274277 76,00 
278 44,00 
279282 85,00 
283286 49,50 
287288 9,51 
289292 37,50 

293295 
296299 
300304 
305309 

310312 
313317 
318322 
323324 
325326 
327331 
332345 
346349 
350355 
356373 
356a/d 
374378 
379391 
379a/d 
402403 
402b/3b 
428442 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
550555 

7,50 
28,90 
27,25 
24,75 

8,75 
27,90 
24,75 

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

310,00 
21,50 
97,00 
57,50 

8,75 
6,50 
6,75 
4,55 

155,00 
6,25 
3,00 

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

180,00 
595,00 

4,80 
5,20 

10,40 
28,80 

556560 
561562 
563567 
568572 

573577 
578581 
583587 
588591 
592595 
596600 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
641645 
647648 
649653 
654 
655659 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
713714 
715719 

Op aanvraag GR A TIS prijslijst met vele aanbiedingen 

im 

zegels,boekjes,fdc etc van Nederland en Overzee. 

t P0ST2EGBLH0ES (Hans Mans) 
Venloseweg 43 (v.h. Wijngaardstraat 2 te Venio) 
5993 PH Maasbree 

E-mall:info@postzegelhoes.nl 
Webslte:mm.postzeqelhoes.ni 

45,50 
4,80 

15,00 
19,25 

12,00 
13,00 
10,50 

4,50 
55,00 

6,80 
13,20 

8,40 
10,40 

6,00 
14,00 
16,50 

2,10 
7,35 
0,40 

10,15 
6,65 
8,05 

19,25 
5,60 

57,50 
5,60 
7,35 
2,40 
3,50 

10,25 
7,35 
9,60 
2,75 
5,25 

722726 
727728 
731735 
738742 

743744 
747751 
752756 
759763 
766770 
771773 
774776 
jn-ne 
779783 
786790 
854 
886888 
vellen 
899 
917 
925926 
932936 
937 
965969 
9712 
978982 
983 
985989 
990991 
1001 
10071008 
1024 
10301 
1042 
1052paar 

7,70 

^ 

11,00 
4,30 
8,40 

3,15 
7,35 
4,55 
2,80 
3,15 
1,20 
7,90 
0,80 
2,60 
3,25 

19,50 
6,50 

62,50 
2,45 
4,20 
2,25 
2,10 
4,55 
2,40 
2,60 
2,20 
9,10 
3,00 
2,10 
5,95 
2,75 
4,20 
2,50 
5,45 
6,30 

van posttrisse en gestempelde 

^^iLfiA. Tel: 077 ■ 35 12 693 
ffr^M Fax: 084-75'. 

Postbank: 346 82 65 
Rabobank: 10.77.01.766 

....en om U nog beter van dienst te kunnen zijn: samenwerking met: 

Postfris en FDC Rep.Suriname 
Postfris Indonesië 
FDC Indonesië 
FDC Antillen 
Postfris en FDC Aruba 
FDC div. landen 

H ^ ^ ^ B ^ ■ 

Engeland 
Duitsland 
Berlijn 
Frankrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 

■ ^ M ■■ ■ 

LIBRENPHILATEUE 
KEM19 
6451 GC SCHINVELD 
www.librenDhilatelie com 
e-mail:ilbren@planet.nl 
e-mail:libren@home.nl 
Tel: 045-5251176 

■ ^ ^ ^ ^ ■ 

16330 

m ^ ü 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 1 1 , 
Tel: 00 31 (0 )348 501582 
Fax:00 31 (0)348 434602 

3466 LR WAARDER (nl) 
Mobiel: 00 31 (0 )653447302 
email: geertzen.pliiiaOwxs.nl 

Ool< in het nieuwe jaar kunnen wij u weer scherpe aanbiedingen doen in 
stockboei<en van het 1 " " klas merk Leuchtturm. 

Natuurlijk kunt u voor zegels van vele landen, zowel binnen als buiten 
Europa, bij ons terecht. Wij verzorgen graag uw nieuwtjes en mancolijst. 
Dit kan zijn postfris of gestempeld. Ook thematische zegels behoren tot 
onze specialiteit, net zoals de ruime sortering catalogi voor landen en 
motieven. 

De eerste supplementen van 2006 zijn inmiddels verschenen. 
Kijkt u ook eens op onze website www.aeertzenDhilatelle.ni. 

Wij maken graag kennis met u op de vele postzegelevenementen In 
binnen en buitenland waar wij met een stand zijn vertegenwoordigd. 

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

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

Poslzegt ' lhandel 

CD. v/d Wel 
Beroepsfilatelisten 
sinds 1949 

Koningstraat 101 
1781 KE Den Helder 
Tel/fax: 0223614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

iLstc klaiilciik^Hrl 

www.filateliehpz.nl 

hpzh@planet.nl 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 

POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

wij leveren ook in abonnement alle landen en motieven 

Gratis prijslijst op aanvraag 

WWWÄCANDINAVIANSTAMPSJVL 

P.ZJH RON HERSCHEIT 

Postbus 23, f C '  a s n 

eg.« AA Dieren ^ ^ ^ 

Tel: 0313419041 

Fax:0313413295 

email pzhronh@bart,nl 

InkoopVerkoopTaxatieBemiddeling. 

www.postzegelhandelalexanderJil 
email: postzegelhandelalexander@planet.nl tel oio 4203044 

http://www.stampalbumstudlo.nl
mailto:support@stampalbumstudio.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.librenDhilatelie
mailto:ilbren@planet.nl
mailto:libren@home.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
http://www.aeertzenDhilatelle.ni
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.postzegelhandelalexanderJil
mailto:postzegelhandelalexander@planet.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Nederlandse Bond van Filatelisten ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten Inhoudsopgave/Advertentieindex 
verantwoordelijkheid van de redactie. o . 
Hoofdredacteur: Uit de wereld van 'de filatelie 
AadKnikmanAIJP 88/89 
Klipper 2,1276 BP Huizen. Nieuw op het postkantoor 
Telefoon: 0355254391 go 
I S : " ^h ' iUehÄl i Luchtpostnieuws 
Website: www.ßauhe.ws 9*̂  

Verzamelgebied Nederland 
Advertentieverkoop: 92/93/94 
Bureau de Troye Filatelistische evenementen 
Prieelvogelweg 5,134g CG Almere ^ 
Telefoon: 0365384528 Verzamelgebied België 
Telefax: 0365384880 97/97 
info@biirraudrtroijt.nl Bon voor het opgeven van kleine annonces 

ÄnemeüleZ^'"'^'''"'"'"^ Dëpösü^öm^ïa^r^sS-fa^rü^^ö^ ^^ 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 98/99/100/101 
Telefoon: 0251313939 Bondspaglna's 
Telefax: 0251310405 102/103 
Email: viaujwiü.oboland.nl Opmerkelijke lezersrespons: auto kreeg vleugels 

AdSwipfnfen geeft u op aan de De PBSM624 machines in de Verenigde Staten 
secretaris van de vereniging waarvan u loB/log/lIo/lII 
lid bent. Individuele abonnees zenden Postwaardestukken 
hun adreswijziging aan de administra II2/113 
tie (zie'Abonnementen'). PÖsteëgëïboëkjës 
'Hoe word ik abonnee?' II4/II5 
Er zijn twee abonnementsmethoden: Informatiepagina's van de NVPH 
1. een collectief abonnement: I16/117 
U kunt lid worden van een vereniging \YJJ lazen VOOr U 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het TT8/TTO 
abonnementsgeld maakt dan deel uit w""! ;•■■•■■•■••■■■• ••• ••••■ ; " " : ; ;v ' " 
van uw verenigingscontributie. Mechanische firankeermachines buiten gebruik gesteld 
2. een individueel abonnement: 120/121 
hiervoor kunt u zich  m.u.v. België  Nieuwe uitgiften 
aanmelden bij Abonnementenland 122/122/124/12S/126/127/128 
m Uitgeest (zie 'Abonnementen') Verhnrppn hnodsrhannen 
voor €23.10 (Nederland), €36.50 veroorgen Dooascnappen 
(buitenland, standaard) of €58.50 129 
(buitenland, priority). Een individueel Thematisch panorama 
abonnement gaat per de eerste van 130/131/132 
een willekeurige maand in; het loopt Maximafilie 
minimaal één jaar (11 nummers). 
Abonnementsbeëindiging: zie 'Opzeg VA"' 
ging abonnement'. Kleine annonces 

134 
Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €24.10. Stort dit bedrag 
op rekening 000035088233 t.n.v. 
Penningmeester Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

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

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

Copyright: 
© 2007 Maandblad Filatelie 
Oplage van dit nummer: 
33.000 exemplaren 
ISSNnummer: 01663437 

Filatelie 
Gevleugelde auto 104 
We kijken er vaak 

van op, van wat 
lezers van Filate

lie zoal kunnen 
aandragen als het 

om onbekende 
zaken gaat. Zo 
kreeg een auto 

vleugels, dankzij 
de respons van 

een lezer op een 
eerder artikel... 

Automaten 
Hens Wolf komt 

van tijd tot tijd 
in de Verenigde 

Staten en kan 
het niet laten: is 

er een postzegel
automaat in de 
buurt dan stort 

hij graag een 
muntje  met 

vaak onverwachte 
resultaten. 

108 

Goed verstopt 129 
Bii de voorpagina 

Zo worden ze niet meer gemaakt: 
een prachtig exemplaar van de 

handfrankeermachine Francotyp 
FR 7438 van de firma Ruys. Mechanische 

fiankeermachines  hoezeer ook 
appelerend aan nostalgische gevoelens 
 moeten het veld ruimen voor digitale 

systemen. Frans Hermse vertelt u 
wat er precies gaat veranderen. 

Foto: Roel Custcrs, Sittard 

Advertentieindex 

Al verstoppen 
de PTT's of de 

drukkers ze nóg 
zo goed, onze 

medewerker 
Henk van der 

Vlist vindt ze wel: 
de verborgen 

boodschappen 
die in sommige 
postzegels zijn 

verwerkt. 

Alexander, postzh 82 
Apeldoornse Postz.handel 80 
Bouscher, Ronald 107 
BredenhofPostzegelimport 135 
DPN 80 
Edel Collecties 106 
Friesland Postzv. 86 
Geertzen, Philatelie 82 
Helderse Postzh 82 
Herscheit Ron pzh 82 
Hoekstra.W.M 80 

Hollands Glorie 81 
Hollandse, De postz 81 
IJssel& Lekstreek 80 
Lodewijkpzh gi 
Mastrigt, van Safe gi 
Meinhardt gr 
Muntenveiling 7g 
Nijmeegse Postz.en mh 82 
Nijs, Wimde 80 
NVPH 87 
Postzegel, De gi 

Postzegelhoes, Het 82 
Postzegel Partijen Centrale 105 
Rietdijk 136 
Ruiter, De 134 
Smits Philately 8485 
Stamps DNS 82 
Vergossen, Ruud gi 
Verzamelend Nederland gi 
Wiggers, de Vries 78 

ADVERTEREN? Bel voortaan Bureau de Troye! 
Telefoon 0365384528 

Het maandblad Filatelie is O^aal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften). 
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5 f i Smife^lately 
msestraatweg 40<$  3551j^«iDtrëcht 
Tel.: 03^24#3170 (24>uim^tell i jn) 

arikl |^«5.8f .^78 / Giro: 7227081 
I^IPP^TAM PS0NTHEWEB.COM 

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

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
7916 Baltische Staten. Prijs: € 110,00 
Leuk lot oude betere zegels en senes Estland, Letland en Litouwen, in verkoop boekje 
7818 Benin, Dahomey 18801942. Prijs: € 400,00 
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Benin, Dahomey 18801942 op stockbladen in map 
Collectie bevat meerdere betere zegels in goede kwaliteit Cat waarde ca 2000 euro 
7805 Berlijn 19481984. Prijs: € 1.250,00 
Gestempelde complete (m u v Mictiel 6870 en wat kleinere zegeltjes) collectie Berlijn 19481984 
Michel cat waarde ca 6800 euro In Leuchtturm album Slechts 13% cat n 
7860 Berlijn 19481990. Prijs: € 600,00 
Vrijwel complete postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 19481990 in Leuchtturm album 
Collectie IS in luxe kwaliteit met zeer veel beter matenaal, zoals o a alle klokkensenes luxe postfris 
Zeer hoge cat waarde' 
7843 Berlijn 19481990. Prijs: € 160,00 
Gestempelde collectie Berlijn 19481990 in msteekboek Collectie bevat doubletten en veel beter 
materiaal Hoge cat waarde' 
7882 Berlijn 19491990. Prijs: € 105,00 
Gebruikte partij Berlijn 19491990 in msteekboek met o a betere combinaties rond 1951 Heel veel 
matenaal Koopje' 
7861 Berlijn 19491990. Prijs: € 320,00 
Gebruikte collectie Berlijn 19491990 in Leuchtturm album Op enkele dure zegels na complete 
collectie Zeer mooie collectie' 
7806 Berlijn 19591980. Prijs: € 95,00 
Vrijwel complete collectie Berlijn postfns 19591980 op albumbladen in map 
7888 Bhutan. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een postfnsse collectie Bhutan waaronder 3dimensionaal zegels en series en veel 
motief Hoge cat waarde 
7869 Blokken Europa. Prijs: € 320,00 
Postfnsse collectie blokken van West en Oost Europa in 3 insteekboeken Bevat o a ongetande 
blokken Leuk lot, cat waarde ca 3000 euro 
7858 Blokken van de hele wereld. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfnsse en gebruikte blokken van de hele wereld wo betere Cat waarde ca 
1000 euro 
7913 Brazilië 18531980. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Brazilië 18531980 in Schaubek album Collectie is zeer goed 
gevuld met veel klassiek materiaal en vele betere seres uit de jaren 30 tot 50 Zeer hoge cat waar
de' 
7883 Bund en wat Berlijn/DDR. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een partij postfns en gebruikt Bund met veel matenaal van de 60er jaren Bevat te
vens wat Berlijn en DDR 
7891 Bundespost 19451985. Prijs: € 380,00 
Postfnsse en ongebruikte (iets gebruikt) collectie Bundespost 19451985 in Davo album Collectie 
bevat vele betere series Tevens Berlijn 19491985 aanwezig 
7932 Bundespost 19491973. Prijs: € 360,00 
Complete, gebruikte collectie Bundespost 19491973 in luxe Safe album Collectie is compleet, 
dus inclusief alle betere senes, waarvan vele gekeurd en inclusief de Neuss Lumogen sene Mooie 
kwaliteit en een hoge cat waarde' 
7802 Bundespost 19491990. Prijs: € 200,00 
Dik Davo album met gebruikt Bundespost 19491990 Het oudere deel is zeer goed gevuld, met 
oa (Michelnummers) 111112,116 117120,146,159, 200203 etc Tot ca 1990 zeer goed ge
vuld daarna nog wat materiaal aanwezig Cat waarde ca 2700 euro 
7931 Bundespost 19661991. Prijs: € 170,00 
Complete postfnsse collectie Bundespost 19661991 in luxe Leuchtturm album 
7928 Chili 18551930. Prijs: € 320,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Chili 18551930 op blanco bladen in album Collectie is deels 
dubbel verzameld en bevat veel leuk klassiek matenaal 
7879 Cura^ao/Antillen en Suriname. Prijs: € 240,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Curagao/Antillen en Sunname in Davo album 
Collectie bevat redelijk veel materiaal, waaronder wat beter 
7857 DDR 19491960. Prijs: € 520,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 19491960 in oud Abna album Zeer mooie col
lectie met heel beter matenaal zoals Debna en Karl Marx blokken postfris Hoge cat waarde' 
7844 DDR 19591981. Prijs: € 280,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie DDR 19591981 in dik msteekboek Bevat veel beter matenaal, 
oa 3 Karl Marx blokken (2 ongebruikt 1 postfris), Debna blok 1950 ongebruikt etc Hoge cat 
waarde' 
7827 Denemarken en Noorwegen 18511982. Prijs: € 265,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken en Noorwegen 18511982 in Davo album Bevat 
zeer leuk klassiek matenaal en tevens wat postfnsse blokken en postzegelboekjes Hoge cat 
waarde 
7935 Diverse landen. Prijs: € 300,00 
Album met blanco bladen met veel beter matenaal van o a San Manno, Monaco, Perzie, 
Oostenrijk etc 
7923 Diverse motieven postfris. Prijs: € 160,00 
Prachtige postfnsse partij senes en blokken van diverse motieven, veel bloemen en beesten, totaal 
meer dan 300 series en blokken, in dik msteekboek Zeer hoge cat w KOOPJE' 
7898 Duitse Rijk 19331945. Prijs: € 760,00 
Mooie gebruikte collectie Duitse Rijk 19331945 m Borek album Collectie bevat veel beter maten
aal zoals Wagnersenes, Ostropa blok etc Tevens Bohemen/Moravien postfris aanwezig 
7896 Duitse Rijk. Prijs: € 100,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Duitse Rijk in Safe album Bevat vooral matenaal van na 1940 

7918 Duitse Sovjet Zone 19451948. Prijs: € 2.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte/postfrisse collectie, grotendeels compleet met papiersoorten, tan
dingen, watermerken, veel toppers en dure blokken aanwezig wo de dure blokken van 
ThunngenC"), Ost Sachsen met de vrijwel onvindbare 12pf rood, verder heel mooie handstempel
opdrukken (bezirk), in album Prachtige collectie met enorme cat w 
7893 Duitse Staten. Prijs: € 920,00 
Goed gevulde collectie Oud Duitse Staten in oud Kabe album Tevens Duitse Rijk aanwezig 
Ongebruikt en gebruikt materiaal, waaronder zeer veel betere zegels Enorme cat waarde, iets ge
mengde kwaliteit 
7807 Duitse Zones. Prijs: € 210,00 
Leuke kleine collectie Sowjet zone *7*/0 wo betere uitgaven + deels dubbele verzameling 
Böhmen en Mahren, op albumbladen, in map 
7930 Duitsland 20012003. Prijs: € 170,00 
Collectie Duitsland 20012003 in speciaal luxe album Collectie bevat zowel de zegels postfns als 
gestempeld in luxe kwaliteit Nominaal 107,50 euro postfns en hetzelfde bedrag is besteed aan het 
gebruikte deel (exclusief toeslagen) Collectie is met geheel compleet maar ver onder de aan
schafprijs' 
7808 Duitsland Sovjet Zone 19451949. Prijs: € 185,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sovjet Zone 19451949 op Leuchtturm bladen in 
map Bevat beter materiaal zoals Mecklenburg 2022o 
7853 El Salvador Prijs: € 200,00 
Postfnsse, voornamelijk moderne collectie El Salvador m stockboek Bevat ook wat ouder maten
aal en tevens wat series van Panama Heel veel senes en blokken in mooie kwaliteit 
7799 Engeland 19111960. Prijs: € 350,00 
Mooie ongebruikte collectie met vele betere uitgaven wo 1911 met watermerken, 1912 sene t/m 
Ish, 1924/5 Wembley 1924 t/m 1sh, 1934 t/m Ish, 1948 RSW pond etc op albumbladen Catw 
Stanley Gibbons 1426 pond = 2000+ euro Leuke collectie' 
7903 Engeland en Engelse Koloniën. Prijs: € 2.250,00 
Prachtig lot betere zegels en senes, met heel veel oud en klassiek materiaal, opgezet in 16 ver
koopboeken van overleden Amerikaanse handelaar Heel veel goed bruikbaar matenaal aanwe
zig" KOOPJE' 
7924 Engeland en Kanaaleilanden 18761973. Prijs: € 300,00 
Leuk opgezette collectie met veel postfnsse uitgaven van de latere periode, met name heel goed 
beginjaren kanaaleilanden met de dure series en porten en verder veel bladzijden uit postzegel
boekjes, opgezet m zelfgemaakt album Leuke collectie om mee verder te gaan 
7809 Engeland. Prijs: € 75,00 
Collectie postfns matenaal Engeland op stockbladen in map Bevat leuke senes uit de jaren 50 tot 80 
7810 Engelse koloniën. Prijs: € 120,00 
Map met albumbladen met klassiek Engelse kolomen Bevat o a leuk Bnts India en Hong Kong 
Leuk lot' 
7925 Engelse koloniën. Prijs: € 2.250,00 
Heel goed lot vrijwel uitsluitend betere zegels en senes, veel oud(er) matenaal aanwezig heel veel 
senes t/m de hoge pond en dollanAiaarden, veel Silver Wedding 1948 uitgaven, in 2 insteekboeken 
Cat w Stanley Gibbons 6600 pond = 9600 euro, slechts 23% cat w voor dit lastig te krijgen matenaal' 
7933 Engelse koloniën. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in Stanley Gibbons album met blanco 
albumbladen Collectie bevat o a beter Australië en Nieuw Zeeland Ook oud India en 
Canada aanwezig 
7789 Engelse koloniën. Prijs: € 6.900,00 
Fantastisch mooie samenstelling Engelse kolomen tot ca 1965 in dik msteekboek Bevat heel veel 
goed matenaal, postfns, ongebruikt en gebruikt Ook wat doubletten aanwezig Cat waarde 
Stanley Gibbons 22 750 pond = 33 000 EURO CATW Heel veel leuk oud matenaal, o a Burma, 
Noord Borneo, India Leeward etc etc 
7811 Estland 19181939. Prijs: €120 ,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Estland 19181939 op albumbladen in map Bevat o a (Yvert) 
60610,113116*, luchtpost 2* 4*,blok 1*,2*, 3*,4o Leuk lot, cat waarde 850 euro 
7797 Europa collectie. Prijs: € 2.100,00 
Oude collectie Europese landen in 3 oude albums Collectie loopt tot ca 1940 en bevat veel beter 
en ongebruikelijk matenaal Een paar voorbeelden (Yvert nummers) Turkije 830838o Spanje 
116o, Vathy 10*, 11*, Oostenrijk 117o, Franse kolomen 29*, 59o, 56*, 57*, 58*, Vaticaan 40 43o 
56o, port 16o, Kreta 59*, België 66o, 221233*, verder heel veel goed Frankrijk, Italië, Oostenrijk 
etc etc Zeer hoge cat waarde 
7889 Europa. Prijs: € 160,00 
Dik stockboek met voornamelijk ouder gebruikt materiaal van diverse Europese landen Leuke uit
zoekpartij met veel materiaal van Oost Europa, Engeland en gebieden en Scandinavië 
7849 Faeröer 19752003. Prijs: € 280,00 
Postfnsse collectie Faeroer 19752003 in msteekboek Collectie is zo goed als compleet, met 
boekjes, blokken en Julvellen 
7910 Finland 18561995. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 18561995 in twee Schaubek albums 
Collectie bevat heel veel leuk klassiek matenaal (serpentines), luchtpost 1* en heel veel senes 
dubbel Tevens Aland postfris Zeer hoge cat waarde' 
7782 Frankrijk 20061! Prijs: € 350,00 
Postfnsse partij nieuwtjes in diverse aantallen, wo velletjes en boekjes, gloedjemeuw" Nominale 
waarde reeds meer dan 410 euro, 15% onder nominaal" 
7851 Franse koloniën Epreuves de Luxe. Prijs: € 475,00 
Stockboek met Epreuves de Luxe, proefvellen etc van diverse Franse kolomen Voornamelijk ou
der materiaal, van o a Syne, Monaco etc Heel mooi lot' 
7886 Griekenland Hermeskoppen. Prijs: € 950,00 
Stockboek met een grote partij ongebruikte en gebruikte Hermeskoppen met veel doubletten Vele 
honderden zegels Vanaf 1876 
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7840 Honden. Prijs: € 280,00 
Stockboek met postfnsse series en blokken van het thema Honden Bevat veel (voormalige) 
Engelse en Franse kolomen Voornamelijk modern matenaal en tevens Pool-blok van België 1958 
7900 Hongarije 1871. Prijs: € 250,00 
Klem lotje klassiek wo 2kr(2), 5kr(3), 10kr(7x wo 1x ongebruikt), 15kr(2), 25kr(2) + 2x 2kr en 6x 
10kr postfnsse proeven of herdrukkenC) + 1931 Zeppelin sene gebruikt 
7817 IJsland. Prijs: € 70,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij IJsland op stockbladen in map Van klassiek tot modern, 
met doubletten 
7901 Indonesië variëteiten/misdrukken. Prijs: € 200,00 
Leuk lot postfnsse vaneteiten wc ongetand (catw 75 euro per stuk in blok van 4), verschoven 
kleur en vertand, missende kleur etc Totaal 41 zegels, slechts 5 euro per stuk 
7921 Italiaanse koloniën. Prijs: € 400,00 
Hele leuke **/*/0 partij oud materiaal van de verschillende gebieden, ook met veel complete uitga
ven, deels iets doubletten, in 2 verkoopboekjes 
7908 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 125,00 
Mooie postfnsse motiefcollectie Jaar van het kind 1979 in twee speciale albums Bevat o a blok 
Singapore 
7909 Jaar van het kind 1979. Prijs: € 150,00 
Mooie postfnsse motiefcollectie Jaar van het kind 1979 in twee speciale albums Bevat o a blok 
Singapore 
7815 Japanse bezetting Nederlands Indie. Prijs: € 320,00 
Kleine collectie Japanse bezetting Nederlands Indie en intenm penode 1945-1949 Collectie bevat 
betere zegels Cat waarde (Zonnebloem) ca 1600 euro, op stockbladen in map 
7821 Kanaaleilanden. Prijs: € 190,00 
Collectie poststukken, voorlopers, stempels etc van Kanaaleilanden op bladen in map 
7820 Kreta. Prijs: € 320,00 
Gebruikte collectie Grieks en Oostenrijks Kreta op albumbladen in map Cat waarde ca 3000 euro 
7814 Liechtenstein. Prijs: € 300,00 
Map met siervelletjes/blokken Liechtenstein op albumbladen Bevat (Michel nummers) blok 2,3,4, 
5, 6, kleinbogen 172, 211-213, 240-242, 243, 247, 252, 360/61, 418 Alles in goede postfnsse 
kwaliteit Cat waarde ca 1550 euro 
7878 Liechtenstein. Prijs: € 120,00 
Postfnsse en gebruikte, deels dubbel verzameld partij Liechtenstein in twee stockboeken 
Gedeeltelijk in blokken van 4 verzameld 
7812 Marokko 1902-1968. Prijs: € 200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Marokko 1902-1968 op stockbladen in map Bevat ook beter 
matenaal zoals (Yvert) 369-373*, luchtpost 4*, 12-21* etc Hoge cat waardei 
7856 Motief Kunst. Prijs: € 200,00 
Stockboek met voornamelijk complete postfnsse senes en blokken van het motief Kunst Heel veel 
goed materiaal, waaronder modern Indonesië, China, veel Franse kolomen, veel blokken van 4 
MOOI geheel 
7855 Motief Kunst. Prijs: € 80,00 
Stockboek met voornamelijk gebruikt matenaal van het Motief Kunst Zegels van de hele wereld, 
waaronder ook complete senes en blokken Mooi lot' 
7867 Motief. Prijs: € 100,00 
Stockboek met gebruikt matenaal van de thema's dieren en bloemen Naast senes ook veel los 
matenaal van de hele wereld 
7884 Motiefseries. Prijs: € 120,00 
Stockboek met ca 325 verschillende gebruikte senes motief Bevat o a dieren, vogels, bloemen 
etc 
7877 Nederland 1852-1969. Prijs: € 2.400,00 
Voornamelijk gebruikte in hoofdnummers complete collectie Nederland 1852-1969 in Uniealbum 
Tevens dienst en port aanwezig, ongebruikt en gebruikt Collectie bevat alle hoofdnummers, dus 
ook 3,6,11,12,80,101,104,105,131,132 etc etc Zeer hoge cat waarde' 
7934 Nederland 1852-1996. Prijs: € 600,00 
Zeer goed gevulde collectie Nederland 1852-1996 in twee luxe Leuchtturm albums Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal, zonder de echte top Zeer hoge cat waarde' 
7794 Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 1852-1987. Prijs: € 1.600,00 
Mooie zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen 1852-1987 in 4 Victoria albums Bevat zeer veel goed matenaal, o a Nederland 11, 
12,14,16,105 en vanaf 1924 zo goed als compleet, Nederlands Indie 186-21 O*, 288-289, port 49-
52 etc Ook veel Curasao, Indonesië en Sunname aanwezig 
7887 Nederlandse Antillen en Suriname. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlandse Antillen 1950-1981 en Sunname 1873-
1977 in Davo album Cat waarde ca 1650 euro 
7885 Oostenrijk 1973-1980. Prijs: € 420,00 
Postfnsse collectie Oostenrijk 1973-1980 in Schaubek album Tevens veel oude Oostenrijkse ge
bieden zoals Bosnië, Kreta, Lombardije etc en portzegels Hoge cat waarde' 
7854 Oostenrijk. Prijs: € 160,00 
Collectie postfns, ongebruikt en gebruikt Oostenrijk in twee stockboeken met beter matenaal, zoals 
(Yvert nummers) 290-296*, 304-312*, 326-330,482-83* 489-494*, 506-514* etc Ook veel materi
aal van de jaren 50 Koopje' 

7906 Portugal 1945-1972. Prijs: € 850,00 
**/*/0 stockvoorraad in wisselende aantallen wo betere senes jaren 40 in aantallen, ook veel ge
bruikt jaren 50, verder diverse blokken wo blok 6,7,10(i), veel Rode Kruis uitgaven in diverse aan
tallen, in 2 insteekboeken 
7832 Portugal. Prijs: € 450,00 
Stockboek met een ongebruikte en gebruikte collectie klassiek Portugal in gemengde kwaliteit 
Cat waarde ruim 8000 euro Nu voor nog geen 6%' 
7904 Portugese koloniën oud/klassiek. Prijs: € 425,00 
Mooie partij betere losse zegels en series van de diverse gebieden, ook Macau en Timor, in 5 ver-
koopboeken Veel lastig materiaal aanwezig' 
7823 Scandinavië. Prijs: € 115,00 
Map met 16 boeken en jaarsets van Scandinavië Tevens wat Portugal aanwezig 
7816 Somalië en Libië 1945-1970. Prijs: € 60,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Somalië en Libie 1945-1970 op albumbladen in map 
7852 Somalië. Prijs: € 200,00 
Postfnsse collectie Somalië met voornamelijk moderne dierenseries en blokken in stockboek 
Loopt tot 2002, ook wat andere motieven aanwezig 
7786 Spanje 1860-1950. Prijs: € 750,00 
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Spanje 1860-1950 in Borek album Bevat o a zeer leuk 
klassiek matenaal en beter senes zoals (Michel nummers) 408-21 *, 422-27*, 502-17*, 518-29*, 530-
36* etc etc Sommige senes zitten wat vastgeplakt aan het album (bovengenoemde senes met) 
7922 Spanje en koloniën. Prijs: € 225,00 
Leuke partij betere losse nummers en senes, ouder matenaal t/m circa 1950, veel goede uitgaven, 
in 2 verkoopboekjes Zeer hoge cat w 
7866 Suriname 1948-1994. Prijs: € 160,00 
Stockboek met een vrijwel geheel postfnsse collectie Sunname 1948-1994, met o a blok 308 en 
veel matenaal van 1975-1994 
7881 Syrië 1919-1960. Prijs: € 115,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie/stock Syne 1919-1960 in insteekboek Leuke collec
tie met veel ouder materiaal 
7824 Vaticaan 1933-1989. Prijs: € 200,00 
Postfnsse/ongebruikte collectie Vaticaan 1933-1989 in Davo album Bevat veel beter matenaal 
waaronder blok 1 (ongebruikt) Hoge cat waarde 
7875 Vaticaan en diverse. Prijs: € 115,00 
Kleine postfnsse collectie Vaticaan en Verenigde naties in Borek album en tevens twee stocktïoe-
ken met gebruikt materiaal van de hele wereld 
7792 Verenigd Europa 1949-1994. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Verenigd Europa CEPT1949-1994 in 3 Davo luxe al
bums Collectie IS vrijwel compleet inclusief blokken en bevat ook voor- en meelopers 
7845 Verenigde Naties Wenen 1980-2002. Prijs: € 320,00 
Postfnsse stock Verenigde Naties Wenen 1980-2002 in dik insteekboek Bevat heel erg veel mate
riaal tot ca 6X per serie Nominaal ca 8200 shilling 
7781 West Europa + Eng. Koloniën topnummers. Prijs: € 1.500,00 
Betere uitgaven WO Frankrijk 1949 dag v d postzegel compleet vel, 1949 blok 5,1964 blok 6 +ze
gel in bl van 4, Oostenrijk Hitler opdruksene, Luxemburg klassiek, Engelse kolomen met heel goed 
Hong Kongwo 1891 Jubilee etc Australisch Antarctica etc Catw 11 500+euro, 13% catw 
7871 West Europa. Prijs: € 240,00 
Dun stockboek met postfns matenaal van voornamelijk West Europese landen, waaronder leuk 
Gnekenland, Scandinavië en Joegoslavië Vooral modern matenaal 
7899 West-Duitsland 1961-2001. Prijs: € 800,00 
Postfnsse en gebruikte (dubbel verzameld) overcomplete collectie Bundespost 1961-2001 in 5 peperdure 
Safe Dual albums Bevat alle zegels, blokken en ook Heuss Lumo etc Zeer mooie uitgebreide collectie 
7872 Zuid Afrika en thuislanden. Prijs: € 115,00 
Stockboek met voornamelijk postfns materiaal van Zuid Afrika en thuislanden Bevat ook wat ou
dere zegels 
7902 Zuid Amerika oud/klassiek. Prijs: € 800,00 
Prachtig mooie partij betere losse zegels en series opgezet in 11 oude Amenkaanse verkoopboe-
ken, veel lastige uitgaven aanwezig met o a sterk Argentinië, Brazilië, Colombia, Panama, Peru en 
Venezuela Hele leuke party" 
7919 Zwitserland 1934. Prijs: € 675,00 
Landschap sene 3c t/m 30c LUXE postfns in veldeeltjes van 25 met velrand (Yvert 271/277, cat w 
2750+ euro, SBK 194/200, cat w S Fr 4750+ = 2900 euro), slechts 25% cat w ' 
7920 Zwitserland 1940-1960. Prijs: € 750,00 
Prachtig meest postfnsse partij meest complete uitgaven in vellen en veldelen wo betere pro 
Juventute, blokken, 1949 landschappen, (+ vel van 50 van de lastige 3rp extra'), 1941 1f20 en 
1f50 (lOOx postfns, is nog nominaal geldig), andere nominale uitgaven, in 2 vellenmappen Cat w 
circa 7000 euro, minder dan 11 % cat w " 
7864 Zwitserland. Prijs: € 135,00 
Stockboek met ruim 1800 zegels van het cijfertype 1882-1905 Ideaal lot voor de specialist en 
plaatfoutenverzamelaar 
7862 Zwitserland. Prijs: € 1.700,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland met doubletten in stockboek Collectie bevat o a interes
sant klassiek matenaal, heel veel luchtpost, tete-beches, blokken van 4 etc Gigantische cat 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 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

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



Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur filatelie 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 109® veiling zal worden gehouden op: 

zaterdag 3 maart a.s. 
in zalencentrum Intermezzo (voorheen Onder de Luifel) aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 109® veiling zijn o.a. opgenomen: 

Italië 847A Engeland SG 129 Engeland SG 137 

Engeland SG 97 Engeland SG 186 

Naast vele losse nummers, diverse topcollecties, o.a. Engeland gebruikt met een 
taxatie van € 20.000,-
Duitsland Lokaalpost met een taxatie van € 8.000,-
Mooie postfrisse collecties van West Europa, Azië, w.o. Hongkong en Macau, 
prachtige motiefcollecties etc. Het aantal albums en stockboeken zal de 900 
benaderen! 
Onze befaamde afdeling dozen belooft spectaculair te worden; reeds meer dan 200 
dozen mochten wij ontvangen, waarin over de 1000 stockboeken en albums! 
Deze veiling is zeer interessant om te bezoeken! 

Kijkgelegenheid op: donderdag 1 maart van 13.00 - 18.00 uur 
vrijdag 2 maart van 10.00 - 18.00 uur 
zaterdag 3 maart van 08.00 - 11.30 uur 

Nadere inlichtingen: tel. 058 -2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

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

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
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^fRFË^mSSi E 
NK POSTZEGELSTAPELEN 
2 0 0 7 IN AALSMEER 

Op zaterdag 31 maart 
wordt op de jubileum
tentoonstelling Diamant-
post 2007 het Nederlands 
kampioenschap postze-
gelstapelen gehouden. 
's Ochtends mogen 
jongeren (8-15 jaar) pro
beren de hoogste stapel te 
bouwen, 's middags is het 
de beurt aan de volwas
senen (vanaf 16 jaar). 
Omdat het in november 
jl. gehouden Aalsmeerse 
kampioenschap een groot 
succes was, verwacht men 
dat ook het NK een leuk 
evenement wordt - zowel 
voor de deelnemers als 

voor de toeschouwers. 
In exact 30 minuten 
moeten de deelnemers op 
een plankje van 10 bij 10 
centimeter een zo hoog 
mogelijke stapel post
zegels bouwen. Dat lijkt 
simpel, maar er zijn nogal 
wat voorwaarden. Zo mo
gen de zegels niet worden 
beschadigd en mogen ze 
uitsluitend met een pincet 
worden vastgepakt. De 
zegels moet vlak liggen, 
met de beeltenis naar 

boven. Ze mogen niet bui
ten het wedstrijdplankje 
uitsteken. Met een laser 
wordt de uiteindelijke 
hoogte gemeten. De er
varing leert dat de stapels 
veel lager zijn dan vooraf 
door de deelnemers was 
geschat. De organisatie 
zorgt voor postzegels en 
wedstrijdplankjes, maar 
het is ook toegestaan een 
eigen wedstrijdplankje 
te gebruiken. Andere 
hulpmiddelen - zoals 

een pincet - moeten de 
deelnemers zelf meene
men. Het NK bestaat uit 
een aantal ronden van 
ongeveer 20 deelnemers. 
De deelnemers met de 
hoogste stapels gaan 
naar de finale; daar wordt 
beslist wie Nederlands 
kampioen wordt. Ook 
niet-filatelisten mogen 
meedoen. 
Het aantal deelnemers 
is overigens beperkt. Op 
diamantpost2 o o 7. lueb-lofl, 
nl kunt u het wedstrijd
reglement downloaden 
en kunt u zich ook als 
deelnemer aanmelden 
(volgens het systeem 'wie 
het eerst komt, het eerst 
maalt'). 

NIEUW AMERIKAANS 
POSTZEGELBUD 

De Amerikaanse bond 
van postzegelhandelaren 
heeft besloten een nieuw 
filatelistisch tijdschrift 
uit te geven, getiteld The 
American Stamp Dealer. 
De eerste vijftigduizend 
exemplaren werden gratis 
verspreid op Washington 
2 o o 6, de vorig jaar in de 
Amerikaanse hoofdstad 
gehouden wereldpostze-
geltentoonstelling. 
De doelstelling van het 
blad is vooral 'het verslag 
doen over de menselijke 
kant van de filatelie, fila-
telistische gebeurtenissen 
en -activiteiten en over het 
plezier van het verza
melen van postzegels'. 
Daarnaast wil de redactie 
een forum bieden aan 
schrijvers en handelaren. 
Er is al een aantal toon
aangevende schrijvers 
aangetrokken. 
Het tijdschrift, in kleur 
en met een omvang van 
64 bladzijden per editie, 
verschijnt tien keer per 
jaar. Een abonnement 
kost in de Verenigde 

btamp pealer 

Staten $ 19.95 (^o'n 15 
euro). In de komende 
afleveringen wordt o.a. 
aandacht besteed aan de 
postgeschiedenis van de 
Geconfedereerde Staten 
(1861-1865), beroemde 
Postmaster-Generals en 
hun uitgiftebeleid, de 
Panama-Kanaalzone, suc
cesvolle postzegelclubs 
en zeldzame poststukken 
en hun geschiedenis. Een 
voorbeeld uit de laatste 
categorie vormt het zoge
naamde Running Chicken-
stempel, dat een waarde 
heeft van zo'n slordige i 
miljoen dollar. Een ver
zamelaar in Europa is de 
gelukkige eigenaar van dit 
poststuk. G A GEERTS 

FIUTELISTEN SNELLEN MET DOOD 
BEDREIGDE BEER TE HULP 

Afgelopen zomer haalde 
de jacht op een bruine 
beer in het Duits-Oos-
tenrijks grensgebied 
de nieuwsbladen. Het 
verspreidingsgebied van 
de bruine beer - een van 
de grootste nog levende 
landdieren - omvatte 
ooit het grondgebied van 
Noord-Amerika, Eurazië 
tot aan de Himalaya en 
Noord-Afrika. Tegen
woordig is dit terug
gebracht tot een klein 
gebied in Nederoosten-
rijk-Stiermarken. Daar 
leven nog zo'n 25 tot 30 
dieren in relatieve vrij
heid. 
Er werd een klopjacht 
ingezet tegen de solitair 

opererende beer, die het 
dier uiteindelijk - in Beie
ren - met de dood moest 
bekopen. 
In Oostenrijk hebben 
diverse organisaties 
getracht het leven van 
de beer te redden door 
gepersonaliseerde 
postzegels uit te geven. 
Een wrange constatering 
daarbij is het feit, dat de 
Oostenrijkse posterijen 
zelf op 6 november 2006 
drie postzegels uitgaven, 
met daarop voorstellin
gen van met de onder
gang bedreigde diersoor
ten. Onder die zegels was 
een exemplaar met de 
bruine beer. Mosterd na 
de maaltijd! G A GEERTS 

ÖSTERREICH 55 AUSTRIA' 

Twee uoorbeelden van 'berenhulp-zepels' uit Oostenrijk. 

BELGIË WINT VAN 
NEDERLAND 

Van tijd tot tijd publiceert 
de Hermann E. Sieger in 
Lorch (D.) het foldertje 
Die ganze Welt der Philatelie. 
Het geeft een overzicht 
van de nieuwe emissies 
die je bij dit handelshuis 
kunt kopen. Het aardige 
is dat de verzamelgebie-
den die je in abonnement 

kunt afnemen niet alleen 
kort worden beschreven, 
maar dat ze ook een soort 
rapportcijfer (Wertnote) 
krijgen, variërend van 5 
(een dikke onvoldoende) 
toti (uitstekend). 
Een voorbeeld van een 
'zittenblijver' is Gambia, 
maar dat land geeft dan 
ook maandelijks voor 
meer dan vijftig euro(!) 
aan zegels uit (Wertnote 5, 

zegt Sieger gedecideerd). 
Een vette i krijgen landen 
die in Duitsland geliefd 
zijn, zoals de Verenigde 
Naties, het Zuidpool-
gebied en - verrassend 
- Kosovo (voor i euro per 
maand doet u mee!). 
En hoe doen Nederland 
en België het? Nederland 
krijgt Wertnote 2 bis 3 en 
België is een net iets be
tere leerling: Wertnote 2! 

SPAANSE COLLECTIE 
'SCOUTING' GESTOLEN 

Triest nieuws: de thema
tische collectie 'Scou
ting' van de in Spanje 
woonachtige Nederlan
der Jacques Dekker is 
gestolen. De verzameling 
was in een busje van de 
Spaanse PTT op weg 
naar een tentoonstelling, 
toen ze in Madrid werd 
gestolen. De eigenaar, 
die met zijn verzameling 
nationaal zilver behaalde, 
is uiteraard gedupeerd. 
Het gaat om tachtig heel 
lichtgroene bladen op A4-
formaat. Als u informatie 
hebt die de heer Dekker 
kan helpen, stuurt u dan 
een e-mailberichtje aan 
jacobpieter@hotmail.com of 
aan philatelie@tip.nl. 

PRIJZEN 'KLEINE 
ANNONCES' VERHOOGD 

Met ingang van dit jaar 
zijn de prijzen voor kleine 
annonces aangepast. 
Voor de eerste drie regels 
wordt voortaan 10 euro 
berekend, elke volgende 
regel kost 3.50 euro. 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

Philatelistenclub 
'Rotterdam' 
Nieuive secretaris: mevr. 
M.C. Erkelens, Siergaarde 
105, 2285 JE Rijswijk, 
telefoon 070-3307567, 
secretaris.kleineclub(3)planet. 
nl. 
WPV'De Langstraat' 
Adreswijziging secretaris: 
J.A.M, van Best, Zandvaert 
II, 5171 LG Kaatsheuvel, 
telefoon 0416-274760. 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kunt u zenden 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 overige edities 
worden alleen recente 
mutaties vermeld. 

mailto:jacobpieter@hotmail.com
mailto:philatelie@tip.nl


RESTITUTIE DUBBEL 
ABONNEMENTSGELD 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende het gehele 
jaar 2006 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitutie 
van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 

vorig jaar restitutie over 
2005 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2006 
automatisch op hun 
girorekening gestort; zij 
hoeven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen 
worden in de loop van de 
komende maand bij de 
Postbank ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking denken te 
komen kunnen vóór 
I april 2007 een briefkaart 
sturen aan de penning
meester van Filatelie; 
H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de 
verenigingen waarvan u 
het gehele jaar 2006 lid 
bent geweest. Let op: al
leen verenigingen die bij 
Filatelie zijn aangesloten 
komen in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

GOUDZOEKEN OP ZEGEL NIEUWZEELAND: 
ZO KLAAR ALS EEN KLOMPJE 

Zijn sommige postzegels 
dan toch goud waard? Je 
zou het haast zeggen, als 
je de zegel van 45 cent 
uit de onlangs versche
nen Gold Rush Stamps van 
NieuwZeeland onder de 
loep neemt. 
Op de bewuste zegel, die 
samen met zijn seriege
noten op 6 september 
jl. voor het eerst te koop 
was, kun je door over een 
deel van het zegelbeeld te 
wrijven, 'goudklompjes' 
te voorschijn toveren. 
De postadministraties 
lijken er maar geen 

genoeg van te krijgen, 
van postzegels met gim
micks. Allemaal heel leuk, 
natuurlijk, maar je zou 
bijna naar de tijd gaan 
terugverlangen waarin 
een postzegel gewoon een 
landsnaam en een cijfertje 
liet zien... 

HIJ IS ER WEER: DE 
CUMULATIEVE INDEX 

Er zijn lezers die elke 
jaargang van Filatelie 
netjes laten inbinden. Ze 
beschikken daarmee over 
een handig naslagwerk. 
Maar aan zo'n informa
tiebron heb je natuurlijk 
alleen iets als er ook een 
goede inhoudsopgave bij 
zit. Daarom stelt Filatelie 
elk jaar een zogenoemde 
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Cumulatieve Index 
samen. Vroeger werd die 
index gewoon in het blad 
afgedrukt, maar de laatste 
jaren is de index alleen 
'los' verkrijgbaar. 
Als u 88 cent aan fran
keergeldige zegels stuurt 
aan Filatelie, Klipper 2, 
1276 BP krijgt u de index 
over 2006 na enige tijd 
toegezonden. Ook de 
index van 2005 is nog 
(beperkt) beschikbaar. 

TNTPOST SCHAFT BEURSENVELOP AF EN 
INTRODUCEERT DE BEURSPOSTZEGEL 

De Filateliebeurs had 
de primeur van het jaar 
2007; op 26 januari jl. 
presenteerde TNTPost 
de eerste Beurspost
zegel van 2007. Door 
Beurspostzegels uit te 
geven wil TNTPost  dit 
in samenwerking met 
diverse beursorganisaties 
 voor een toepasselijke 
en filatelistische invulling 
van de normale Persoon
lijke Postzegels zorgen. 
De Beurspostzegel is in 
die zin een filatelistisch 

buitenbeentje dat hij geen 
deel uitmaakt van het of
ficiële uitgifteprogramma 
van TNTPost. 
De Beurspostzegel  een 
fenomeen dat op 6 april 
2006 werd geïntro
duceerd  vervangt de 
Beursenveloppen die 
TNTPost eerder uitgaf De 
belangstelling voor deze 
enveloppen is in de loop 
van de jaren steeds verder 
teruggelopen, terwijl er 
bij het beursbezoekend 
publiek wel interesse 

bleek te zijn voor spe
ciale, aan filatelistische 
evenementen gewijde 
postzegels. 
Nieuw is dat de Beurs
postzegels niet langer 
exclusief verkrijgbaar zijn 
op filatelistische beurzen. 
Met ingang van dit jaar 
biedt TNT Post ook de 
mogelijkheid om een 
abonnement te nemen 
op de Beurpostzegel. Dit 
jaar verschijnen als alles 
volgens plan gaat nog 
Beurspostzegels voor de 
beurzen in Antwerpen, 
Essen, Keulen en Apel
doorn (Postex 2007). 
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EZEL STOOT ZICH VOOR 
DE TWEEDE KEER 

Hij verscheen later dan 
verwacht: de Oostenrijkse 
zegel gewijd aan de For
mulei coureur Michael 
Schumacher. Die Post in 
Wenen had de afbeelding 
van de zegel al verspreid, 
toen men erachter kwam 
dat er een paar dingen 
niet deugden aan de 
zegel. De jaartallen van de 
zeven wereldkampioen
schappen van Schuma
cher klopten niet en de 
jaaraanduiding onder 
het zegelbeeld liet '2008' 

zien, in plaats van '2006'. 
De emissie werd daarom 
doorgeschoven van 3 
november naar begin 
december. In de tussen
tijd werd het zegelbeeld 
gecorrigeerd. De bewuste 
ontwerper, Charly Frei, 
werd meegedeeld dat men 
van zijn diensten niet 
langer gebruik wenste te 
maken. Als dat een wat 
harde aanpak mocht lij
ken; Charly Frei was ook 
de ontwerper van de drie
hoekige WIPAzegel met 
daarin de fout gespelde 
landsnaam Osterrreich 
(met drie'R'en)... 

EERSTE BEURS VOOR 
PLAATFOUTSPECIALISTEN 

De Nederlandse postze
gelvereniging De Plaatfout 
organiseert op zaterdag 
17 maart 2007 zijn eerste 
beurs. De beurs wordt 
gehouden Cultureel en 
Conferentiecentrum 
Oog in Al, Händelstraat 
3, Utrecht. U kunt het 
evenement, dat gratis 
toegankelijk is, bezoeken 
tussen 10.30 en 17.00 uur. 
Als u meer informatie 
wenst over de beurs kunt 
u contact opnemen met 
de heer J. Raap, telefoon 
0653363951 of op hete
mailadres j.raap@eceat.nl. 

SPAREN VOOR HET 
FRANKRIJKNUMMER 

Misschien valt het u » 
op dat dit nummer van <= 
Filatelie iets dunner is dan ~ 
normaal. De verklaring ■« 
hiervoor is dat de redactie = 
aan het 'sparen' is voor het ^ 
speciale Frankrijknummer ^ 
van Filatelie (maart 2007). ^ 
'Nu iets dunner, straks iets i 
dikker' is dus het motto. 2 
Zoals het er nu naar uitziet ^ 
zal het maartnummer vijf "TT 
bijdragen, gewijd aan het xO 
verzamelgebied Frankrijk 
bevatten. We hopen dat 
u er  net als wij  naar 
uitkijkt. 

Redactie Filatelie 

mailto:j.raap@eceat.nl
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7 FEBRUARI 2007: 
MOOI NEDERLAND ! 

Voor het derde jaar in 
successie begint TNTPost 
met de uitgifte van een 
nieuwe reeks postzegel
velletjes op het thema 
'Mooi Nederland'. En een 
nieuw jaar betekent in 
dit geval ook een nieuw 
uiterlijk, want de velletjes 
'Mooi Nederland' worden 
elk jaar door een nieuwe 
ontwerper vormgegeven. 
Hiernaast zien hoe het 
thema in 2007 zal worden 
uitgewerkt. Als we op dit 
goudgele Goudavelletje 
mogen afgaan wordt het 
weer een heel mooi 'Mooi 
Nederland'jaar. 
Natuurlijk zijn de zegels 
in het op 7 februari 
verschenen velletje van 
het nieuwe tarief, 44 cent 
dus. Ook de inmiddels 
vertrouwde sierperforatie 
is weer aangebracht. Het 
velletje is  en ook daar 
kijkt u niet van op  alleen 
in Gouda en bij de Col
lectClub verkrijgbaar. 
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21 FEBRUARI 2007: 
MOOI NEDERUND 2 

Twee weken na de ver
schijning van het 'Mooi 
Nederland'velletje gewijd 
aan de kaas en kaar
senstad Gouda brengt 
TNTPost alweer een ode 
aan een volgende Neder
landse stad: Groningen. 
Ook voor dit velletje geldt 
dat het uitsluitend in de 

stad Groningen zelf te 
koop zal zijn en verder is 
het ook verkrijgbaar bij de 
(toevallig in dezelfde stad 
gevestigde) CoUectClub. 
We hadden u graag een 
afbeelding van het nieuwe 
'Mooi Nederland'velletje 
getoond, maar u weet hoe 
het is met TNTPost: er 
rust een embargo op alle 
emissies in deze reeks. 
Jammer, maar helaas. 

OOK NIEUW: BIJPUK

WAARDEN TNTPOST 

In Filatelie van januari jl. 
meldden we al dat er bij 
bepaalde waarden van de 
zegels in het typeNik
kels (cijferpostzegels) 
zijn verschenen met op de 
velrand het TNTPostlogo 
en het jaartal 2007 (3 en 
5 cent). Naar blijkt is ook 
de zegel van 10 cent in de 
nieuwe versie verkrijg
baar. Verder bestaat het 
vermoeden dat ook de 
zegel van 2 cent in de 
nieuwe versie voorkomt. 

EMISSIEKALENDER 
MAART 2007 

21 maart: 
Serie 'Spaar de bomen', 
aflevering i (lentebo
men); twee verschillende 
postzegels in velletje met 
tien postzegels van 44 
eurocent (gegomd). 

23 maart: 
Serie Mooi Nederland 

2007, aflevering 3 ('Vlis
singen'); velletje met 
vijf postzegels van 44 
eurocent (gegomd). 

26 maart: 
Serie Mooi Nederland 
2007, aflevering 4 
('Hoorn'); velletje met 
vijf postzegels van 44 
eurocent (gegomd). 

Wijzym^en uoorbehouden 
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UICHIPOST

SWISS 
Van de Philatelisten 
Club Swissair ontving ik 
afgelopen maand bericht 
over de volgende eerste 
vluchten. 
Op 31 juli 2006 vloog 
Swiss met een Embraer
145 van Zürich naar Han
nover v.v. [i]. 
Op 29 oktober was er een 
eerste vlucht van Air Baltic: 
een B737500 vloog van 
Ziirich naar Riga [2, 3]. Er 
was ook Liechtensteinse 
post aan boord. 
Op 5 november vloog Nor
wegian met een B737300 
van Geneve naar Oslo v.v. 

SAS 
De SAS Philatelic Club heeft 
ons bericht dat de dienst
verlening op het gebied 
van de First Flight Covers is 
afgesloten. Er komt dus 
helaas niets meer uit deze 
contreien. 

ANTARTICA 
Ditmaal vier verschillende 
stempels van de bases 
op Antarctica, geplaatst 

SAMENSTELLING J E C.M DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 
EMAIL VLIEGDEK@WANADOO.NL 

op stukken met mooie 
vliegtuigpostzegels. De 
Stempeldata zijn 7 no

vember [4], 14 november 
en 13 december 2005 en 
2 april 2006. 

BALLONPOST 
Op I december jl. 
werd weer de bekende 
Weihnachtsballonpostflufl 
georganiseerd [5]. 

ZEPPELIN 
Wat met een ballon kan, 
kan met een Zeppelin: 
op 6 december ging een 

Zeppelin de lucht in met 
Kerstpost aan boord [6]. 

Lezers die exemplaren 
van de in deze rubriek 
genoemde enveloppen 
willen bestellen, kunnen 
een berichtje sturen aan 
het in de rubriekskop 
genoemde emailadres. 

mailto:VLIEGDEK@WANADOO.NL


P.W.Meinhaf dt 
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Piet Hemstraat 36 ■ 2518 CH Den Haag 

Telefoon 070 36522 2 ? ] 
Fax 070 36518 8 S | 
Email pwmeinhardt@ 

collectura.comj 

NVPH Junior N e d e r l a n d 2007 

ACS catalogus NieuwZeeland 2007 in kleur 
Gibbons China 18782006, incl. Hongkong, Taiwan & Macau 
Edifil catalogus Spanje 2007 in kleur 
Edifll catalogus Spanje & Gebieden 2007 in kleur 
Gibbons Collect British Stamps 2007 in kleur 
Stoneham pocketcatalogus GrootBrittanniè 2007 In kleur 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2007 in kleur 
Scott catalogus USA 2007 in kleur 
Unitrade speciale catalogus Canada & Gebieden 2007 in kleur 
Michel catalogus Overzee deel 5 WestAfrika 2007 
Michel catalogus Europa CEPT2007in kleur 
Michel speciale catalogus Verenigde Naties 2007 in kleur 
Lape catalogus Finland, Aland & Estland 2007 in kleur 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2007 in kleur 

13,90 
66,40 
16,90 
34,90 
18,90 
12,50 
65,00 
21,00 
42,90 
69,00 
38,00 
38,00 
21,90 
25,00 

K cat . D u i t s l a n d coi i ip lee t 2007 9,< 

3vwTMr.collectura.< 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + 6 3.50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden. 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 10.0014.00 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Canada = € 0,30 per 1 CAD. 
Denemarken = € 0,08 per 1 DKK 
Frankrijk = €0,06 per IFF. 
Engeland = € 0,90 per 1 GBP. 
Kanaaleilanden = € 0,50 per 1 GBP. 
Liechtenstein = € 0,45 per 1 SFR (vanaf 1996). 
USA = € 0,50 per 1 USD 
Zweden = € 0,05 per 1 ZWKR. 
Zwitserland = € 0,40 per 1 SFR 
Duitsland Euro Zegels = € 0,80 per 1 euro. 
Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 5,00 netto per boekje. 
(losse zegels 0,25 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Ovenge landen op aanvraag 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1718 maarf 2007 
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GROTE VEEMARKTHAL 
ö.*. UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabii rotonde ,,De Berenkuil" en A27 
680 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 4,

Inllchtingen 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! 

DE POSTZEGEL 
Maak GRATIS kennis met DE POSTZEGEL, het oudste 

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

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

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

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

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

003250337047, email: kvbp.depostzegel@skynet.be 

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

Telefoon 0032486527477. Fax 003250337047. 

Wie DE POSTZEGEL leest weet meer! 

SHPE Testapparatuur 

i SBFE Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerkzoeker 
+ testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met de Signoscope, het 
eerste optische electrische watermerkzoeker en onderzoeksapparaat 

Naast watermerken, kunt u papieronregel
matigheden, reparaties, dunne plekken en 
dergelijke ontdekken 
Signoscope Tl 9886 € 172,50 
adapter Tl 9887 € 15
Signoscope T2 9875 € 77,50 
adapter T2 9876 € 12,50 

PERfOtron/c "^o ^OG^A,^^^^ 

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

, '  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ een absoluut zeker meetresultaat. Voor 
' • ■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — de postzegels zonder één enkel gevaar, 

daar de zegel door het apparaat slechts 
optisch wordt bekeken. 

PERFOfron/c nr. 9850 

€ 225,

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 75, exci. BTW, Indien er geen post
zegelhandel In de nabijheid Is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de € 25,. 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:kvbp.depostzegel@skynet.be


^DsiPHHBinii^^ 
SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
email: dziew0n@xs4all.nl 
website: v\ww.xs4aIl.nI/dziewon/fila/dru ktech.htm 

DE ZONDVLOED VAN 
11 DECEMBER 2006 

Op II december 2006 ver
schenen de langlopende 
zegels van het basis
assortiment 2007, met 
hetTNTPostlogo. Ook 
bijplakwaarden werden 
op die dag uitgegeven. 

Van de bijplakwaarden 
was de belangrijkste de 
zegel van 5 cent (handig 
in verband met de tarief
verhoging van 39 naar 
44 cent), maar er kwam 
ook een zegel van 3 cent 
[i] (buitenland Euro
pese Unie, van 6g naar 
72 cent). Deze laatste 
waarde was geheel nieuw 
en al meteen bleek dat er 
bij de zegelvelletjes van 
3 cent productieproble
men moeten zijn geweest. 
Dat valt af te leiden uit de 
omgeklapte restjes papier 
die na het aanbrengen 

van het scheerperforaat 
achterbleven [2]. Als de 
omklaprichting gelijk is 
aan de drukrichting, dan 
wordt de scheerbeweging 
nog eens verhevigd en 
zijn de perforatiegaten 
soms te groot en de over
eenkomstige 'bruggen' te 
smal. De verbeterde versie 
van de zegel van 3 cent 
is ook aangetroffen en 
verder is het scheerper
foraat bij de velletjes die 
nu op de velrand van het 
TNTPostlogo zijn voor
zien  die van 5 en 10 cent 
 ook in orde. De zegel 
van 2 cent met TNTPost
logo  die er ook moet 
zijn  was begin januarai 
echter nog niet gemeld. 

Het hangboekje '10 voor 
Nederland' [3] bevat nu 
in plaats van afbeeldin
gen van moderne kunst, 
alledaagse Nederlandse 
producten zoals een 

Unoxrookworst, de 
longneckfles van Heine
ken, een tulp enzovoort 
(zie ook 'Thematisch 
panorama', elders in dit 
nummer). Het boekje '10 
voor Nederland' is net als 
z'n voorganger vervaar
digd in offsetdruk bij 
Walsall Security Printing 
op een MüUerMartini
pers met druk aan de 
rol. Echte plaatfouten 
zijn er nog maar weinig, 
wel al veel mogelijke 
druktoevalligheden, zoals 
offsetkringen. Opvallend 
zijn als plaatfout de dikke 
letters bij de Heineken 
longneckfles. De zegel 
van 44 cent met de Unox
rookworst is voor alle 
exemplaren in het geïnte
greerde hangboekje met 
50 zegels van 44 cent ge
bruikt. Het grote verschil 
is echter dat dit hang
boekje (eveneens gedrukt 
bij Wallsall) vervaardigd 

is in rasterdiepdruk, op een 
van de Chesnutpersen 
met druk aan de rol. Voor 
verzamelaars gaat het hier 
dus om een nieuwe zegel! 
Voor de samenstelling 
van het verzamelmapje is 
net als vorig jaar gekozen 
voor een gecoupeerd 
hangboekje. 

Voor de priorityzegels 
van 72 en 89 cent [4 en 5] 
is men binnen hetzelfde 
stramien gebleven als 
bij dat voor de zegel van 
44 cent: hier zijn het de 
klapschaats en de kaas
schaaf die als typisch 
Hollands product worden 
gepresenteerd. Beide 
zegels zijn verkrijgbaar in 
hangblokjes van vijf ze
gels met een golfvormige 
slittanding in plaats van 
de pseudokamtanding 
die voor de zegels van 44 
cent werd gebruikt. De 
prioritytabs zijn van de 

rest van het zegel geschei
den door een fijne ril, die 
aan de linkerkant echter 
een brede brug overlaat 
en aan de rechterkant een 
minimale brug ople
veren. De zegel van 72 
cent verscheen ook nog 
eens in een geïntegreerd 
hangboekje met 50 zegels 
[6]. Zowel de blokjes als 
het hangboekje zijn door
Wallsal in rasterdiepdruk 
vervaardigd, op een Ches
nutpers. De zegel van 
72c uit het hangboekje 
is goed te herkennen: de 
rillijn heeft aan de rech
terkant geen brug maar 
een open gat! Ook hier is 
dus sprake van een aparte 
catalogusversie! 
Het verzamelmapje voor 
beide zegels levert een 
grote verrrassing op. Niet 
zozeer dat de stans (geen 
slit, want die gaat slechts 
tot het dragerpapier) en 
de rillijn heel grof zijn. 
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maar wel dat de golfvorm 
ten opzichte van die uit de 
hangblokjes een spiegel
beeld laat zien [7]! 
Bij de meer op 'stem
mingen' gerichte 
frankeerzegels werden de 
oude ontwerpen (baby, 
liefde en rouw) geheel 
gehandhaafd; slechts de 
waardeaanduiding '39' 
werd vervangen door 
'44'! Het gaat om drie 
geïntegreerde hangboek
jes met 50 zegels (baby, 
liefde, rouw) [8, 9 en 10] 
en een hangblokje van 10 
(liefde) [11]. Baby en rouw 
werden in rasterdiep
druk vervaardigd, op een 
Chesnutpers en liefde op 
de MüllerMartini pers. 
De zakelijke zegels 
(abstract landschap in 
rood en groen), gedrukt 
m vellen van 100 met 
zegels van 44 en 88 cent, 
wijken ook niet af van de 
eerder gebruikte tekening 
[12 en 13]. De druk is van 
Walsall. 
Alleen het ontwerp voor 
de in doosjes verkrijgbare 
rolzegels (gemaakt door 
Hansje van Halem) is 
nieuw. Het zwart van de 

tekst maakt de indruk dat 
er sprake is van offset, 
zo fijn en vlak is de druk. 
De andere kleuren lijken 
meer bij rasterdiepdruk 
te passen. Beide waarden, 
44 en 88 cent, zijn ge
drukt op een Goebelpers 
van Joh. Enschedé Secu
rity. De zegel van 44 cent 
is overigens op 2 januari 
2007 ook verschenen in 
de hangboekjes van 50 
met een aanhangsel 
voor zakelijke reclame. 
Deze zijn echter geheel 
in offset gedrukt. Omdat 
deze zakelijke zegels 
uitsluitend door bedrijven 
kunnen worden besteld 
is er voor het grote 
verzamelaarspubliek een 
versie gedrukt met de 
nieuwe oranje brievenbus 
als aanhangsel. Die is in 
verzamelmapjes verkrijg
baar [14]! De in de mapjes 
aanwezige zegels zijn 
grof gestanst en hebben 
een heel grove schei
dingsril. 

Over de drie nieuwe ze
gels in het typeStruycken 
(koningin Beatrix) schrijf 
ik verderop meer. 
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DE NIEUWE WINCOR ZEGEUUTOMATEN 
VAN TNTPOST (VERVOLG) 

De geschiedenis van de 
nieuwe Wincorzegelau
tomaten  en dan vooral 
die in Heemstede  is nog 
steeds niet ten einde. 
Eerder werd de vrees 
uitgesproken dat in het 
programma voor de 
pakketzegels de vraag 
of de zending al (ge
deeltelijk) gefrankeerd 
zou zijn, op een gegeven 
moment zou worden 
weggelaten. Die vrees is 
bewaarheid geworden: 
de mogelijkheid om voor 
I cent een pakketzegel 
ter waarde van 6.20 euro 
te trekken is voorbij. 
Wat nog wel steeds kan 
is voor een zending aan 
een 'antwoordnum
mer' een strook voor 
noppes te trekkken. 
Bewust gebruik ik hier 
'strook' omdat deze geen 
enkele frankeerwaarde 
vertegenwoordigde, in 
tegenstelling tot de zegel 
voor een basispakket van 
10 kilo. De pakketzegel 
kan overigens ook buiten 
Heemstede op pakket

ten worden aangeboden 
en ook nog dagen na de 
trekking. Net als bij de 
smalle zegels gaat het dus 
om een echte postzegel. 
Het is dus  als je binnen 
de terminologie van de 
automaatstrokenspeci
alisten wilt blijven  een 
ATM (AuTomatMarke), die 
echter als zodanig binnen 
de ATMwereld (nog) niet 
is herkend. 

Opvallend is overigens 
dat de ATMspecialist 
van Filatelie in zijn 
rubriek 'Automaatstro
ken' (overzichtsartikel 
over 'Heemstede', januari 
2007) de barcodezegels 
niet of nauwelijks behan
delt en het 'bruine' logo 
al helemaal niet noemt. 

Pieter Houdewind staat 
hierin overigens niet al
leen. In het laatste Bulle
tin van Postaumaat noemt 
Hens Wolf het 'bruine' 
logo al evenmin.... Tun
nelvisie of overspanning? 
Het overaanbod voor spe
cialisten (door TNTPost 
vast niet zo beoogd) valt 
immers bijna niet meer te 
behappen. 

Wat in Heemstede nog 
steeds helemaal fout 
was en is  en dat werd 
al vanaf het begin aan 
de verantwoordelijken 
doorgegeven  is dat 
beide automaten het
zelfde barcodenummer 
kunnen produceren. 
Als bijvoorbeeld bij 
de automaat links een 
pakket naar Groningen 
wordt verstuurd en bij de 
rechtermachine een pak
ket naar Maastricht en er 
vervolgens navraag wordt 
gedaan via het Track & 
Tracesysteem, dan kan de 
afzender naar Groningen 
te horen krijgen dat de 
zending goed is aangeko
men in Maastricht... en 
vice versa! 

WERELDRECORD OF 
FOUTENFESTiVAL? 

Bij de eerdergenoemde 
gemeenschappelijke 
portretcilinders voor de 
Beatrixzegels zijn in de 
loop van tijd een aantal 
plaatfouten en velpositie
kenmerken gevonden, bij 
elkaar niet meer dan 23 
verschillende. 
In de twee weken na de 
verschijning van de zegels 
uit het nieuwe basisas
sortiment (11 december 
tot Kerstmis 2006) zijn 
daarentegen van cilinder 
W5 al 115 plaatfouten 
gevonden, alle dus op de 
portretcilinder! 
Dankzij een bliksembe
zoek aan het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag zijn nu alle 
achttien hangblokjes die 
op een drukvel voor
komen (driemaal zes) 
volledig te 'platen'. 
Want er zijn zóveel plaat
fouten dat van elk wille
keurig los hangblokje met 
een beetje turen al snel de 
positie op de drukcilinder 
vast te stellen valt. 
Dat het niet om druktoe
valligheden gaat, is heel 
duidelijk: alle kenmerken 
zijn namelijk zowel op 
groene portretcilinder als 
op de paarse te zien, zij 
het dat ze bij de paarse 
niet altijd even duidelijk 
zijn! 

Wie hier belangstelling 
voor heeft doet er goed 
aan een bezoek te bren
gen aan mijn website; dit 
is het exacte adres: 
u;mu;.xs4aII.n!/~dzieu)on/ 
drulrtcch/n!_b!552.htm 
Het gaat op dit moment 
slechts om een tekstuele 
beschrijving, want er is 
nog geen tijd gevonden 
om alle 115 kenmerken 
goed te scannen. 
Hoe leuk en interessant 
dit alles mag zijn, het 
is eigenlijk een grote 
schande dat Walsall een 
zo slechte cilinder ter 
gravering heeft aange
boden aan Keatings. Of 
is het verchromen dat na 
het graveren plaatsvond 
soms met de Franse slag 
geschied? 
De pas op 29 november 
2006 in Den Haag aan de 
businessbalie van kantoor 
Kerkplein aangetroffen 
Beatrixzegel van 3.00 

euro met ronde buitenslit 
zou best wel eens tot 
de het meest schaarse 
Beatrixblokjes kunnen 
behoren. Een rol speelt 
hierbij dat slechts enkele 
verzamelaars de moeite 
hebben kunnen nemen 
om achter deze zegel aan 
te gaan, terwijl de meeste 
verkooppunten nog met 
oude voorraden zaten. Je 
moest dus wel flink wat 
geluk hebben! Zou het 
blokje net zo schaars zijn 
als dat met zegels van 57 
cent met open hangoog? 
Met een aantal van circa 
500 exemplaren in handen 
van verzamelaars en een 
bodemprijs van 100 euro? 
Als het om bijzondere 
kenmerken gaat is het bij 
deze zegel van 3.00 euro 
overigens ook helemaal 
raak. Op het Vredespaleis 
werd bij de 3.00 euro 
met ronde buitenslit een 
plaatfout gevonden! 



DE DECEMBERZEGEL-
HANGBLOKJES 2006 

Bij de op 23 november 
versehenen hangblok-
ken met twintig zegels 
van 29 cent zijn - zoals te 
verwachten was - de be
kende 'dubbele slits' weer 
geconstateerd. Verder was 
er ook dit jaar weer de 
speciale slit-versie voor de 
eerstedagenveloppen met 
Goede-Doelenzegels (met 
twintig zegels van 29+10 
cent). 

OPERATIE 'VAN TPG 
NAAR TNT' 

Al op 16 oktober 2006 
werds een begin gemaakt 
met het vervangen van het 
TPGPost-logo door het 
beeldmerk van TNTPost. 
Op II december 2006 
volgde een groot aantal 
langlopende zegels die 
alvast de nieuwe tarieven 
laten zien en waarvan de 
verpakkingen het nieuwe 
logo toonden. 

i f c ® ® ® post 

Al op 30 december 2006 
werd alles van de schap
pen weggehaald dat nog 
de oude aanduiding 
TPGPost vertoonde. 
Afgezien van frankeer-
waarden die na i januari 
van dit jaar toch al niet 
meer courant zouden 
zijn (zoals de zegels 
van 39, 78, 65 en 80 
cent), werden ook de 
(bijplak)waarden van 
25 en 50 cent en die van 
3 euro opgeborgen om ze 

op een later moment te 
kunnen terugzenden! Wat 
er nu nog aan hangboek-
jes met Beatrixzegels 
beschikbaar is leest u in 
het stulqe hiernaast. 

Ook formulieren moesten 
er aan geloven. Verder 
was er de introductie 
van 'Garantiepost' als 
volwaardige dienst naast 
'Aangetekend' (al dan 
niet met 'handtekening 
retour'). 

BEATRIX-HANGBLOKJES 
MFT i n FH C 7EGEU 

Het hangblokje met tien 
Beatrix-zegels van 44 cent 
valt qua opmaak redelijk 
te vergelijken met dat van 
de versie met tien zegels 
van 39 cent. Verrassend 
echter is het toepassen 
van een ellipsvormige vei-
ligheidstanding, zoals we 
die onder meer kennen 
van Engelse en Poolse 
frankeerzegels. Was deze 
maatregel in de Neder
landse situatie wel nodig? 
In het persbericht van 
TNTPost wordt met geen 
woord over deze Jeature 
gerept! 

Voor de Beatrixzegels 
van 67 en 88 cent is weer 
gewoon gebruik gemaakt 
van een hangblokje met 
vijf zegels. De uitvoering 

is in rasterdiepdruk, door 
Walsall. Voor de hang-
blokjes van vijf zegels 
werd tot dusver steeds 
een gemeenschappelijke 
portretcilinder gebruikt 
(waarbij zogenaamd 
slechts vier verschillende 
cilinders zouden bestaan, 
te weten Wi tot en met 
W4). Voor de nieuwe 
zegels van 67 en 88 cent 
duikt nu cilinder W5 op! 
Overigens werd ook 
gebroken met een andere 
traditie. Behalve de pri-
orityzegels voor Europa 
en buiten Europa werden 
ook steeds twee zegels 
in het type-Struycken 
uitgegeven voor de over
eenkomstige non-priori-
tytarieven ('standaard'). 
Dit jaar is het standaard
tarief voor bestemmingen 
buiten Europa echter 
afgeschaft. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2007 
(verschijnt begin april 2007) 
moeten uiterlijk op i maart 
2007 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen of per 
e-mail (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. E-mailadressen 
of adressen van websites 
worden niet opgenomen. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
aan haar opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postze
gels slechts een onderdeel 
vormen van het materiaal dat 
op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u daarom 
met klem om - en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
verwijderde evenementen 
- eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANiFESTATIES 
25 februari: 
Nijmegen. Tentoonstel
ling tijdens Postzeäei-Totoal 
2007, georganiseerd door 
filatelistenvereniging 
Noviopost. Wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote-
maker de Bruïneweg 272. 
Propagandatentoonstelling 
(met juryadviesgesprek-
ken), tentoonstelling in 
de categorieën een- en 
tweekader. Openingstijden: 
niet opgegeven. Informatie 
en inschrijvingen; J.P. Tous-
saint, Waterstraat 43, 6573 
AB Beek-Ubbergen, telefoon 
024-841851 of per e-mail 
j.p.toussaint(3)planet.nl 
3 en 4 maart. 
Halfweg. S.PA.=6o, propa
gandatentoonstelling ter 
gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de postzegelver
eniging S.P.A. De Ontmoe
tingsruimte, Dr. Schaep-
manstraat 16. Ca. 55 kaders. 
Openingstijden: op zaterdag 
3/3 van 10 tot 17 uur en op 
zondag 4/3 van 10 tot 16 uur. 

Inlichtingen: J.C. van der Bijl, 
telefoon 020-4974024. 
24 en 25 maart: 
Wetteren (België). Wettcriana 
2007, twintigste Weekend 
van de Thematische Filatelie, 
internationale Premio Massan 
(thematische verzamelin
gen 'muziek') en regionale 
tentoonstelling alle klassen, 
door postzegelvereniging 
Themafila-Wetteren t.g.v. 
haar 25-jarig bestaan. Schep
persinstituut, Cooppallaan 
128. Inschrijvingen (uoor 1 
decfmber 2006) en informatie: 
K. Bracke, Baerdonckstraat 
83, B-9230 Wetteren (Bel
gië); telefoon/fax: 00-32-9-
3699934 of per e-mail: 
i<obra22(a)5.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 6o-jarig 
bestaan (categorie 3, open 
klasse en propaganda). 
Jeugdinzendingen welkom. 
Sporthal De Bloemhof, 
Hornweg. Ca. 300 kaders. 
Handel aanwezig. Voorin
schrijving via Postbus 249, 
1430 AE Aalsmeer of per 
e-mail: m.miju)aart((Dhccnct,nl 
ofkkeessencffikabeijoon.nl 
6 en 7 april: 
Gouda. Bneuenbeurs, veer
tiende internationale beurs 
voor poststukken en postge-
schiedenis. De Mammoet, 
Calslaan. Ca. 35 handela-
renstands, speciale Franse 
gepersonaliseerde zegel, 
kleine expositie Frankrijk. 
Openingstijden: op vrijdag 
6/4 van 11 tot 17 uur en op 
zaterdag 7/4 van 10 tot 17 
uur. Inlichtingen: in/o@) 
bneuen beurs,com 
27, 28 en 29 april: 
Sommelsdijk/Middelharnis. 
Dcltajïla 2007, nationale ten
toonstelling georganiseerd 
door de verenigingen van 
regio 7, ter gelegenheid van 
honderd jaar georganiseerde 
filatelie in zuidwestelijk Ne
derland. Categorieën i en 2, 
eenkader, open klasse, jeugd. 
Tevens Dag van de jeugdfilate-
lic. De Staver, Olympialaan 
32, Sommelsdijk. Openings
tijden: op vrijdag 27/4 van 18 
tot 22 uur, op zaterdag 28/4 
van 10 tot 18 uur en op zon
dag 29/4 van 10 tot 16 uur. 
Inschrijven uo'o'r 1 december 
2006 bij M.A.C.M. van den 
Ende, Wouwsestraat36a, 
4611 PM Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-243591 of per 
e-mail an.bcijer@planet.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
10 februari: 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg, 10-16. 
Telefoon 0172-422097. 
Drenten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.30-16.30. Telefoon 
0321-314305. 

Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Hoogkarspel. R.K. Kerk, 
12.30-16.30. Telefoon 0228-
582298. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg30,13-16.30. 
Telefoon 033-4943220. 
Middelburg. Dauwedaele, 
Vrijlandstraat, 10-16. Tele
foon 0118-628917. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk3g, 10-16.30. 
Telefoon 0516-441646. 
Woerden. Al-Borid - Filatclis-
tischc Contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.30-15. Telefoon 0348-
416770. 
II februari: 
Anna-Paulowna. Centrum 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-
13. Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg2,10-13. 
Telefoon 0411-602436. 
Echt. Sint Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-16. Telefoon 0485-
317520. 
14 februari: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
v.d. Madeweg i, 14-16. Tele
foon 071-5895337. 
16 februari: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
17 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Bilthoven. Filatelistische 
contactgroep Oost Europa, 't 
Vogelnest bij Zuiderkapel, 
Boslaan i, 10-16. Telefoon 
0346-572593 (na 19 uur). 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13.30-17. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10-16. 
Telefoon 078-6152093. 
Woudenberg. De Camp, 
De Bosrand 15,13-16.30. 
Telefoon 033-2863510. 
18 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 10-16. Tele
foon 0251-313852. 
Rotterdam. Golden Tulip 
Airport Hotel, Vliegveldweg 
59,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Schagen. De Groene 
Schakel, Mauvestraat 161, 
10-12.30. Telefoon 0224-
298416. 

24 februari: 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,10-16. Telefoon 
0313-650802. 
Enkhuizen. IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Noordwijk-Binnen. Het Vin-
kenhof, Vinkenlaan 2,10-16. 
Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Ruurlo. Filajestiual Ruurlo. 
De Luifel, Dorpsstraat 11, 
10-17 "Ut- Telefoon 0545-
272543-
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
25 februari: 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Kerkrade-Holz. Cathari-
nahoes, Lambertistraat 12, 
14-16.30. Telefoon 045-
5415088. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17 uur. 
Telefoon 0545-272543. 
St. Maartensbrug. De 
Uitkijk, Maarten Breetstraat 
1,10-16. Telefoon 0224-
298965. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
2 maart: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
3 maart: 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Telefoon 078-6814441. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy-
terstraat 7,10-16. Telefoon 
035-5310865. 
Leiden. Dr. W.A. Visser 
't Hooft-coUege, Antonie 
Duycklaan, 10-16. Telefoon 
071-589337. 
Lisse. 't Poelhuys, Vival-
distraat 4,10-16. Telefoon 
0252-411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. 
De Bouterlaan 5,13.15-16. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemhof 2,13-16. Telefoon 
0162-432738. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-525556. 
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogendorp-
weg58a, 10-17. 
Wapenveld. Senioren 
Inloopcentrum, Nachte
gaalweg 48, 13-17. Telefoon 
038-4479883. 

4 maart: 
Nijmegen. Tijdens Postzegel-
Totaal. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272, 9-17. 
Telefoon 024-3974654. 
Obdam. De Brink, 9-12. 
Telefoon 0226-452047. 
6 maart: 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,18-21.30. Telefoon 
038-4211045. 
7 maart: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 

POSTZEGELVEILINGEN 
21 tot en met 24 februari: 
Zürich (Zwitserland). 
Corinphila Auktionen AG, 
Zollikerstrasse 226, CH-8034 
Zürich (ZwitserlancJ), website 
u)u;u).connphila.com, e-mail 
in/o(a)connphila.ch. 
I april: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, e-mail mb(a)jilatelist. 
com,website u;u)U).Jilatclist.com 
I april: 
Roosendaal. Filatelistischc lite
ratuur, Boekenland (waaron
der boeken uit het depot van 
het Museum voor Commu
nicatie, Den Haag), Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal, 
telefoon 0165-527130, e-mail 
mb@jilatelist.com,website 
U)U)u;.jïlatelist.com 
I april: 
Roosendaal. Hillesum Special: 
'Postwaardestukken Midden-
en Zuid Amerika', collectie 
Edwin Voerman; 'Plantati
ons and riverboat mail of 
Surinam', colli. Rothschild; 
postzegels gehele wereld. 
Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, e-mail mb@filatelist. 
com.website ujuiui.jilatclist.com 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

4 april: 
Zomerzegels 2007; twee 
postzegelvelletjes met 3 
verschillende postzegels van 
44+22 cent. r-
13 april: ° 
Mooi Nederlond 2007 (Leer- »̂  
dam); velletje met 5 postze- — 
gels van 44 cent. % 
18 april: => 
200 jaar Predikaat Koninklijk; ^ 
velletje met i postzegel van •^ 
6.45 euro. '^ 
1 mei: ^ 
Bloemetjes cadeau; velletje met " 
acht verschillende postzegels 2 
van 44 cent en 2 verschillen- ^ 
de postzegels van 88 cent. 
21 juni: A f 
Zomerbomen; twee verschillen- 7 3 
de postzegels in velletje met 
10 postzegels van 44 cent. 

Emissies in maart: zie de rubriek 
'Nieuuj op het postkantoor'. 

mailto:an.bcijer@planet.nl


SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

NIEUWE EMISSIES 
(FEBRUARI 2007) 

Op 26 februari komen de 
volgende emissies aan de 
loketten: 

 Literatuur (schrijfsters) 
 Rode Kruis 

Literatuur (schrijfsters) 
Op 26 februari verschijnt 
een blokje met vijf 
priorzegels (vijfmaal i) 
van 0.52 euro. De zegels 
tonen steeds een boek 
dat op het voorplat het 
portret van een Belgische 
schrijfster toont. Het ont
werp van de zegels is van 
Nora Thijs. Het gaat om 
de volgende auteurs: 

Julia Tulkens werd op 6 
oktober 1902 in Tienen 
geboren als Julia Bodaer. 
In 1923 huwde ze met Leo 
Tulkens. Ze schreef veel 
gedichtenbundels; haar 
debuut was heibloempjes 
(1931). In 1950 kreeg ze 
voor De aardse bruid de vijf
jaarlijkse poëzieprijs van 
Vlaanderen. Op 12 maart 
1995 overleed ze in haar 
geboorteplaats Tienen, op 
92jarige leeftijd. Ze was 
ereburgeres van Tienen 
en ook van Linter en Lan
den, waar ze Nederlandse 
les had gegeven. 

Op 25 september 1906 
werd Madeleine Bourdouxhc 
in Luik geboren. Als 
schrijfster kwam haar 
doorbraak met de roman 
La Jemme de Gilles, uitge
bracht door uitgeverij 
Gallimard in Parijs. Dit 
werk werd de literaire 
ontdekking van het jaar 
(1937) genoemd. Het 
boek schetst de tragiek 
van de arbeidersvrouw 
Elisa, die onder moeilijke 
sociale omstandighe

^ den haar kinderen moet 
■= grootbrengen, vergeefs 
2 vecht om de liefde van 
« haar ontrouwe echt
S genoot en uiteindelijk 
^ zelfmoord pleegt. Hoewel 
^ ze nog haar gehele leven 
ïï lang (korte) verhalen zou 
S blijven schrijven, bracht 
2 pas de vrouwenbeweging 
^ van de jaren '80 haar werk 

~r~~ terug in de belangstelling. 
On Madeleine Bourdouxhe 

stierf op 17 april 1996 in 
Brussel. 

Christine D'Haen werd op 
25 oktober 1923 gebo

ren in St. Amandsberg. 
Ze studeerde Duitse 
taal en letterkunde en 
werd vervolgens lerares 
in Brugge. Ze inventari
seerde de handschriften 
van Guido Gezelle. Later 
schreef ze de biografie 
van Guido Gezelle. In 
1948 debuteerde ze met 
Dietsche Warande en Belfort, 
tien jaar later verscheen 
haar eerste gedichtenbun
del Gedichten 19461958. In 
1991 ontving ze de Anna 
Bijnsprijs van de Neder
landse letteren. 

Jacqueline Horpman werd 
geboren in Ukkel op 5 
juli 1929. Ze schreef haar 
werk in het Frans. Naast 
haar schrijverschap is ze 
als psychoanalist werk
zaam in Brussel. 

Maria Rosseels werd 
geboren in Borgerhout 
(Antwerpen) op 23 okto
ber 1916; ze stierf op 18 
maart 2005. Na een korte 
periode als lerares ging 
Maria Rosseels in 1947 
de journalistiek in; ze 
schreef voor De Standaard. 
Ze verzorgde voor deze 
krant zowel de film als 
de vrouwenrubriek en dat 
deed ze dertig jaar lang. 
Haar eerste boek, Sterren 
in de Poolnacht (1947), 
was een jeugdboek, dat 
aanvankelijk onder haar 
moeders naam, Emma 
Vervliet, werd gepubli
ceerd. Haar bekendste 
publicatie is De dood 
uan een non (1961) dat 
later ook werd verfilmd. 
Bekend werden ook de 
trilogie Elisabeth en de 
tweedelige werken Ik was 
een kristen en Spiegheiken. 
In 1984 kreeg ze als eerste 
vrouw de Oeuvreprijs 
van de Vlaamse Gemeen
schap. De problematiek 
van christenen in de 
moderne tijd vormde het 
hoofdthema van haar 
werk. 

De literatuurzegels zijn 
gedrukt op de eerste Goe
belpers (rasterdiepdruk 
aan de rol) van de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Het zegelformaat is 27.6 
bij 40.2 millimeter, de 
perforatiemaat ii '/i (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal). De 
korte zijde vertegenwoor
digt de cilinderomtrek. 
De perforatie loopt in de 

linker, rechter en onder
rand geheel door, in de 
bovenrand in het geheel 
niet. Op de cilinder zijn 
vier blokken onderge
bracht, twee aan twee en 
tétebêche geplaatst. Op de 
rechterrand, onderaan het 
blok, staat de product
barcode. 

Rode Kruis 
Op 26 februari aan
staande verschijnt ook 
een blok met tien prior
zegels (tweemaal vijf) 

van 0.52+0.25 euro. De 
toeslag komt ten goede 
aan het Rode Kruis. De 
blokken zijn ontworpen 
door Castor en hebben als 
onderwerp: de zieken
huisbiliotheek. 

De zegels zijn gedrukt 
op de tweede Goebelpers 
(rasterdiepdruk aan de 
rol) van de Zegelwerk
plaats in Mechelen. Het 
zegelformaat is 40.2 
bij 27.6 millimeter, de 
perforatiemaat 11̂ /2 (23 

tanden horizontaal, 
16 verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
(scheer)perforatie loopt 
in alle blokranden door. 
Op de drukcilinder zijn 
zes blokken geplaatst. 
Op de rechteronderrand 
staat de productbarcode. 
Behalve de hier beschre
ven blokken verscheen op 
dezelfde damm ook een 
hangblokje met tweemaal 
vijf priorzegels van 0.52 
euro zonder toeslag. 

PMA 



MODERNE FIUTELIE 
IN BELGIË 

Met de emissie-Elström 
(1970) werd het startschot 
gegeven voor het begin 
van de 'moderne filatelie' 
in België; ze leverde een 
veelheid van drukpersen, 
papier- en gomsoorten 
en paneelnummers (bij 
zegels die gegraveerd 
waren en niet met behulp 
van offset- of rasterdiep
druk tot stand kwamen). 
Behalve belangstelling 
voor de emissie Konink
lijke Beeltenis leverde dit 
ook interesse op voor de 
andere langlopende emis
sies, zoals de Cijferzegels 
met de Heraldieke Leeuw, 
want ook deze emissie -
die tot diep in de jaren '80 
bleef lopen - kenmerkte 
zich door een vergelijk
bare verscheidenheid. De 
Heraldieke Leeuw werd 
opgevolgd door een serie 
die nog grotere naamsbe
kendheid keeg: de Vogel
tjes van André Buzin. 
Tot de pioniers van de 
moderne filatelie behoor
de ook Raymond Huberty. 
Zijn publicaties over de 
langlopende emissies 
Marchand, Elström en 
Heraldieke Leeuw kregen 
veel minder aandacht dan 

Alle abonnees - of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd - kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

BON 
VOOR HET OP0E¥EN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AnENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

ze verdienden. Ze waren 
in het Frans geschreven: 
voor veel Belgen een 
moeilijk begaanbaar 
terrein. Maar er is goed 
nieuws: in de reeks van 
Fisto verscheen onlangs, 
bijna twintig jaar na de 
oorspronkelijke publi
catie, Huberty's hand
boek over de Heraldieke 
Leeuw in het Nederlands. 
De vertaling is van de 
hand van Eric Mesdagh, 
zelf ontdekker van de 
electromechanische 
cilindervervaardiging bij 
de emissie-Velghe (Ko
ninklijke Beeltenis 1980, 
ontwerp Anne VelgheWis-
niewska). Eric heeft de 
oorspronkelijke tekst zo 
trouw mogelijk op de voet 
gevolgd. Het is ongeloof
lijk hoeveel kennis van 
moderne druktechnieken 
en papiersoorten in die 
tijd bij in elk geval één 
filatelist aanwezig was! 
De publicatie Cijfers op 
Heraldieke Leeuiu verscheen 
bij Fisto (de afkorting 
staat voor Filotelistische 
Studiekring Oost-Vlaanderen) 
als Studie nummer 91; 
het is het vierde-kwartaal-
nummer van 2006. 
Uitgever is Wolfgang 
Maenhout, Doornzele-
straat 118, B-9000 Gent. 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u rechtop drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

Eerder, in 2006, ver
scheen van Eric Mesdagh 
als Fisto Studie nummer 
88 Postzegeluit^ijten onder 
koning Boudeu)ijn - Een 
kritische benadering van 
de uflriëteiten bij de koning 
Boudeujijn uitgiften. Hierin 
wordt aangegeven hoe 
dankzij het kiezen van 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht 
Met uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

een druktechnische be
nadering een groot aantal 
problematische zaken 
bij met name de emis-
sies-Velghe en -Elström 
kan worden opgelost. Bij 
de elite van de Belgische 
filatelie is al sinds jaar 
en dag van een puur op 
compleetheid gerichte 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank- of girorekening af te 

verzameldrift sprake waar 
het de plaatnummers 
aan de ene kant en en 
de drukdatums aan de 
andere kant betreft. Dit 
heeft geleid tot een soort 
bedrijfsblindheid, met 
als gevolg een tweedi
mensionale inventarisatie 
waarbij de productie-
schiedenis noch de erbij 
behorende postale ge
schiedenis uit de verf kon 
komen. En dat, terwijl de 
Belgische verzamelaars 
het enorme voordeel 
hadden dat zij dankzij 
de afslag van drukdatum 
en veltelnummers de 
wordingsgeschiedenis 
van hun emissies op de 
voet konden volgen! Eric 
beschrijft in zijn boek 
kenmerken van zegels die 
elke Elström-specialist al 
jaren geleden had kunnen 
ontdekken, als hij of zij er 
maar - net als Eric - voor 
zou hebben opengestaan. 
Het kan niet anders of 
vrijwel elke verzamelaar 
van Belgische zegels zal 
uit deze beide publicaties 
inspiratie kunnen putten 
voor verdere studie. Het 
zal ook tot gevolg hebben 
dat vele collecties van 
wereldniveau met nieuwe 
ogen bekeken en beoor
deeld zullen worden! 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG Almere-Hout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere-
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bank-of gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) , 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 

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

F I L A T E L I S T I S C H E 
S T U D I E K R I I M G 
O O S T - V L A A N D E R E N 

CD 

CIJFERS OP HERALDIEKE LEEUW 
RAYMCa«) HUBERTY 

Vcntb« TM het FmM n 

Eric Mesdag^ 

Roger Vcipoort 

FISTO - STUDIE nr. 91 
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Proberen jullie m de 
vakantie oók altijd 
zoveel mogelijk auto s 
Uit verschillende landen 
tetel len'Je kijkt dan 
w/aarschijntijk naar de 
nummerborden en de 
plaatjes met de afkor 
tingen om het land te 
herkennen Het gebruik 
van nummerborden is 
zo'n honderd jaar gele 
den begonnen Omdat 
er steeds meer auto's 
kwamen, werd het in 
veel landen verplicht 

\B ■n'? >\o \ 

R57«39Z.9 
100 [ahre einheit l iche 
deutsche Kiz Kennzeichen 

om je bij de overheid te 
melden als je een auto 
had gekocht Je kreeg 
dan een nummer als 
bewijs datje ingeschre 
ven stond Oat nummer 
moest ook zichtbaar 
zijn op je auto Zo zijn 
de nummerborden ont 
staan Bij het eeuwfeest 
van het Duitse num 
merbord gaf de Duitse 
post een zegel uit )e 
ziet de verschillende 
typen die de afgelopen 
honderd jaar werden 
gebruikt 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in abonnemen

ten, etc. graag doorgeven aan 
de ledenadministratie v an De 
Posthoorn: 

Aria Sprangers, Provincialeweg 
Noord 12S, 42*6 EE Almkerk, 
telefoon: 01I3  40 39 52 

VERKLEDE BEREN • • • 
Helaas kunnen kinderen 
ook zo ziek worden dat 
ze naar het ziekenhuis 
moeten In sommige lan 
den heb je speciale zie
kenhuizen voor kinderen 
In 1904 werd in Montreal 
in Canada zo'n zieken
huis geopend In die tijd 
kostte het verblijf van 
een kind in het zieken
huis ongeveer i euro per 
dag Maar dat was toen 
heel veel geld en veel 
families konden dat met 

betalen Het ziekenhuis 
IS er nog steeds trots op 
dat nooit kinderen wer 
den weggestuurd omdat 
de ouders een behände 
Img met konden betalen 
Het kinderziekenhuis m 
Montreal staat inmiddels 
overal bekend om zijn 
goede doktors De Ca 
nadese post maakte een 
vrolijke postzegel voor 
het jarige ziekenhuis met 
beren die als patient en 
doktors verkleed zijn 

Canada 
v ( 4 

L HAplM d« Montttel pout 
n w MonlT*al CtiMfW) s HCMpHol 

Er Zijn van die postze
gels die je nieuwsgie
righeid oproepen Dat 
gebeurde bijvoorbeeld 
bij deze postzegel met 
een wereldkaart Som
mige landen zijn rood 
gekleurd andere groen 
Wat zou het betekenen' 
Onderaan de postzegel 
krijg je een aanwijzing 
Er staat m het Spaans 
"Internationale Koffie 
Organisatie" Wat blijkt 

KOFFIE i j EUNCRIJK ALS OLIE 

 — ^ (ohnAia 

Ov nkiÊamitméMOMlUX. 

nu ' Na olie is koffie het 
belangnjkste handels
product ter wereld' In 
de rode landen hebben 
ze koffieplantages 
Deze landen verkopen 
hun producten aan 
de landen die groen 
gekleurd zijn Het is 
jammer dat veel kof 
fleboeren in armoede 
leven en veel oliesjeiks 
met weten wat ze met 
hun geld moeten doen 
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DAG VAN DE jEUCDFILATELIE 

JIJ komt toch ook naar 
de Dag van de Jeugdfila
telie' Op 28 apnl is het 
weer zo ver In het Recre 
atiecentrum "De Staver" 
te Sommelsdijk/Mid 
delharnis zijn dan vele 
verzamelingen te zien 
Het zal er bovendien 
bruisen van de activitei
ten Het thema van het 
evenement is "water" 
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ZEGELS VOOR WAAGHALZEN 
Ben jij ook dol op al j tennis is niet spannend 
" = " l'l " " ' ^ " " ' "K ° ' 
lerlei extreme sporten? 
Dan zijn deze post
zegels van Polen wel 
iets voor jou. Steeds 
meer jongeren houden 
ervan om hun grenzen 
te verleggen. Gewoon 
een potje voetbal of 

I — 

genoeg. Daarom wagen 
ze zich aan parachute 
springen, bungy jum
pen, bergbeklimmen of 
wild water varen. Dat 
is nog eens iets anders 
dan postzegelsverza
melen. 

Moeten we binnen 
twintig jaar afschei 
nemen van de ijsbi 
Volgens het Werelc|i 
tuur Fonds wel De 
aarde wordt steeds 
warmer Daardoor 
dreigt het ijs op de 
Noordpool te smelten 
Als dat gebeurt ziet het 
ervoor de ijsbeer niet 
best uit Zijn leefkli 
maat verandert dan te 
veel om te overlever 
Het IS nog niette la 
maar er moeten wel 
maatregelen genomi 

worden om opwarming 
van de aarde tegen te 

tan Gelukkig besef 
n steeds meer men 
n dat Er is dus nog 

uop voor de ijsbeer 

http://kids.org


Dit jaar bestaat 
scouting 100 
jaar. Weet je 
hoe scouting 
begonnen is? 

kompas omgaan. Ze 
moesten thuis aller
lei karw/eitjes doen 
en mensen helpen. 

Kamperen hoort 
erbij 

Een Britse mili
tair ging met een 
groepje jongens 
kamperen. Ze deden 
spelletjes en ze 
beleefden avontu
ren. Later vertelden 
ze anderen over hun 
tocht. En je snapt 
het w/el: Iederéén 
w/ilde mee met me
neer Robert Baden-
Pow/ell. 

Lord Baden-Powell 

1857 MONACO 19B2 

LORD BADEN-POWELL</QILWEU 

Hij heeft de padvin
derij opgericht. Dat 
is het oude woord 
voor Scouting. 
Hij had het knap 
bedacht: kinde
ren moeten leren 
vindingrijk te zijn. 
Ze leerden spoor
zoeken, kampvuur 
maken, bomen 
omhakken, touw/ 
knopen en met een 

De kinderen leren 
vooral veel over 
kamperen, ledere 
scout weet precies 
hoe dat moet. Ze 
kunnen zelf eten ko
ken en afwassen in 
dezelfde pan. Hun 
tent waait nooit om. 
Ze weten hoe de 
beestjes heten die 
detent binnenlopen 
en ook hoe ze die 
beestjes weer kwijt 
kunnen raken. 
Ze zoeken voor hun 
tent het hoogste 
punt op een kam
peerterrein. Daarom 
staan zij droog 
als de restvan de 
camping na een re
genbui onderwater 
staat. 

Natuurverkenners 

Bij de scouting leer 
je veel over de na
tuur. Dat was ook 
de bedoeling van 
Baden-Powell. 
Hij wilde dat kinde

ren zich buiten in de 
natuur konden red
den. Dus ze gaan op 
pad, met iedere keer 
nieuwe opdrachten. 
Op deze zegel zie je 
dat ze leren een ziek 
dier te helpen. Zou 
jij dat ook kunnen? 

Lekker spannend, 
zo'n survival! 

je begrijpt het: 
kinderen leren van 
alles als ze de na
tuur ingaan. En niks 
vakantie, dit is ernst. 

Seinen met 
vlaggen 

IG RE N A D A ; 

Bij het programma 
van de scouting 
hoort seinen met 
morse. En ook sei
nen met vlaggen. Dit 
zijn de girlscouts, 
de meisjes scouts. 
Je ziet hoe ze met 
de vlaggen bezig 
zijn. Zo zie je op 
een afstand welke 
berichten er doorge-

m^w^rm^vw^^^ntww 
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geven worden. De 
girlscouts zijn ook 
bezig met klusjes 
rond het huis. 

Soldaten-
gewoonten 

r r w w w T V W ^ r r ^ ^ ^ ^ 

Baden-Powell was 
een soldaat. Dus 
sommige soldaten-
dingen kom je tegen 
bij scouting. Zoals 
het ochtendsignaal 
en het groeten van 
de vlag. Ook het 

groeten aan de pet 
hoort daar bij. 

De Jamboree 
Toen Baden-Powell 
begon, waren er 

»GKAVEMUc 
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alleen Verkenners. 
Maar later ont
stonden de Zee
verkenners en de 
Luchtverkenners. 
Op deze zegel zie je 
zeeverkenners aan 
het werk. 
Waar zijn ze? Op 
de jamboree. Dat is 
een groot kamp voor 
scouts uit het hele 
land. Er bestaat ook 
een Wereldjambo
ree. Dan komen ze 
echt uit alle delen 
van de wereld naar 
het kamp toe. 
En een tenten! Voet
balvelden vol! 

Het embleem van 
de scouting 

CORREO 
AEREQ 
CHILE 

5CTS 

LAANIÏEBSJRIORJNOSCIDNOEIA 
ASeCIACIDNntBOySCGUTS GE CHILE 

Dit logo zie je altijd 
als het met scou
ting te maken heeft. 
Maar wat het bete
kent? Ik kon het niet 
vinden en ik wil het 
wel weten. Wie pakt 
de handschoen op? 
Succes er mee! 

[MEDERIANDJ 
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l) C/^ytoi^ twaalf 
VAN PT TOT TNT 
Het vervoer van brieven bestond al ver voordat er sprake was van 
enige regelmaat. Je ging naar een kroegbaas of een beurtvaarder. Je 
gaf de brief af en betaalde voor zijn diensten. En dan maar hopen 
dat de per schip of per koets naar de plaats van de geadresseerde 
zou gaan. De vervoerder wilde ook zijn aandeel in de kosten. Hij re

kende dat weer af met de kroegbaas in de plaats van bestemming. 
Deze waarschuwde de geadresseerde en hield zijn hand op voor 
ontvangst van alle opgestapelde kosten. Geleidelijk aan ontstond er 
een landelijke organisatie die dit ingewikkelde gedoe probeerde op 
te lossen. Men nam een voorbeeld aan Franz von Taxis die al in de 
15e eeuw de postverzending verzorgde binnen het keizerrijk. Later 
werden de werkzaamheden verder uitgebreid in overleg met koning 
Philips I van Spanje. Zo is tijdens de 80jarige oorlog toch nog iets 
nuttigs ontstaan: het internationale postverkeer via Turn und Taxis. 

A^^/é7W90 
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Orde in de chaos 
In de Nederlanden 
ging de overheid zich 
bemoeien met het 
postale verkeer. In 1799 
ontstond een nationaal 
postbedrijf. Bij wet ging 
men al het ongere
gelde gedoe proberen 
te regelen. Er moest 
regelmaat komen in de 
tarieven voor verzending 
van een brief. Dichtbij 
huis laag tarief, verder 
weg een hoger tarief en 
heel ver weg een nog 
hoger tarief Daarnaast 
werd ook het gewicht 
van belang. Hoe hoger 
het gewicht, hoe duurder 
de brief Zo werd orde 
op zaken gesteld in de 
postbezorging. De P van 
posterijen was geboren. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De techniek stond echter 
niet stil. De posterijen 

waren er al, en de tele
grafie was in opkomst. 
Tijd voor de regering 
om in 1881 het Staats
bedrijfder Posterijen en 
Telegrafie" in het leven 
te roepen. Het werd de 
PT. Ook werden allerlei fi
nanciële zaken opgepakt, 
zoals de Rijkspostspaar
bank (RSP),depak
ketpost en de openbare 
telefonie. In 1918 kwam 
daar ook de Postcheque
en Cirodienst bij. De 
tijd schreed voort en de 
telefoon hoewel nog lang 
niet iedereen telefoon 
had, was het wel iets heel 
gewoons geworden. Het 
werd dus tijd om de let
ter van T van telefonie op 
te nemen in de naam van 
PT. Zo ontstond in 1928 
het Staatsbedrijf der PTT. 
Het bleef een tijd lang 
rustig tot 1989. Allerlei 
staatsbedrijven werden 
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geprivatiseerd en ook de 
PTT kwam aan de beurt. 
De naam werd veranderd 
in PTT Nederland NV. 
Bij het 100jarig bestaan 
werd de naam weer 
veranderd. Het werd Ko
ninklijke PTT Nederland 
NV ofwel KPN. 

Wereldmarkt 

Aan het eind van de jaren 
zeventig ontstond steeds 
meer ruimte voor deze 

In 1996 nam KPN het 
Australische expresse
en logistiekbedrijf TNT 
Ltd over. Twee jaar later 
vond er een splitsing 
van activiteiten plaats. 
PTT Post en TNT werden 
"losgeweekt" van KPN. 
De nieuwe organisatie 
kreeg de naam TNT Post 
Group. PTT Telecom 
ging verder onder de 
naam KPN Telecom. De 
koeriersdienst van PTT 
Post, die onder de naam 
PTTEMS werkte, ging op 
in TNT, dat al een wereld
wijd bekende naam was. 
Vanwege bekendheid in 
het buitenland werd ook 
het besluit genomen om 
de Koninklijke TPG NV te 
veranderen in Konink
lijke TNT NV Zo is de 
oude PTT een wereld
merk onder een andere 
naam geworden. Op 16 
oktober kwam er een 
speciale postzegel uit om 
dat te vieren. Op die dag 
kregen alle huishoudens 
in Nederland ook een 
cadeautje in de vorm van 
een speciale envelop met 
een voorbedrukte zegel. 

Vernieuwing 
■ • • « ■ ■ ■ V V V 

In 1946 bedacht een 
zekere Ken Thomas dat 
Australië zat te wachten 
op een nieuwe postor
ganisatie. Hij richtte het 
Thomas Nationwide 
Transport (TNT) op, en 
zette de eerste schre
den op het pad van het 
nationale vervoer over 
de weg binnen Australië. 

koeriersdiensten op de 
wereldmarkt, eerst in de 
VS later ook in Europa. In 
1994 ging KPN naar de 
beurs om zaken te doen 
op de effectenbeurs. 

nmiddels is 1NI begon
nen met het vervangen 
van alles wat aan de 
oude PTT herinnert. 
De postauto's hebben 
het nieuwe TNTlogo 
gekregen, de postbodes 
hebben bedrijfskleding 
gekregen in de nieuwe 
huiskleuren en langzaam 
maar zeker verdwijnt de 
rode brievenbus uit het 
straatbeeld. Alles wat 
rood is, wordt vervangen 
door oranje. Sommige 
mensen vragen zich af of 
daarom de prijs van een 
brief per 1 januari 2007 
met meer dan 12% ver
hoogd moest worden. 

Jan Bakker 
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PATRICK'S GRUWELIJK 
GRIEZELIGE 
VERZAMELING 
Houd jij van griezelen'^ 
Heb je belangstelling voor 
vampiers? Ben je bekend 
met het bestaan van 
Dracula? Lees dan verder, 
want dan is dit iets voor 
jou... 

gels red je het niet. 
Wat bedoel je? 
Ik wilde er ook wat filate
listische elementen aan 
toevoegen. Dat zijn niet 
alleen de poststukken, 
maar ook een opdruk op 
een zegel, een postzegel
boekje, bijzondere stem
pels en dergelijke. Ik had 
iets leuks: de vampire bite 
(de beet van de vam
pier). Op een zegel van 
Koningin Victoria zaten 
twee puntjes m haar hals, 
net alsof ze door een 
vampier gebeten was. 
Kijk, die past dus goed m 
mijn verzameling. 

Kwam je nog meer tegen? 
ja, Dracula kan met tegen 
zonlicht. Ik vond een 
zegel met reclame van 
Sunlightzeep op de ach
terkant gedrukt. Zoiets 
hoort er dus ook bij. 
Hoe ga je nu verder? 
Het leuke is, dat er 
steeds meer over Dracula 
bekend wordt. Vroeger 
kende men het verhaal 
van de graaf Dracula als 
een soort legende. Een 
hoop schrijvers in de 
19" eeuw hebben over 
Dracula gescheven, dit 
waren de bronnen voor 
Bram Stoker die het 
bekende boek Dracula 
heeft geschreven. In zijn 
boek heeft hij Dracula 
helemaal naar zijn hand 

maakt worden. Het gaat 
steeds verder, dus zo ook 
met mijn verzameling. Ik 
ben er nog lang niet mee 
klaar, gelukkig! Daarom 
ook de titel van mijn ver
zameling: Dracula...niet 
dood te krijgen!!! 
Patrick heeft met al zijn 
ervaring ook een advies 
voor jou, als beginnende 
verzamelaar: 
Kies een thema, en ga 
geen land verzamelen. 
Dat IS veel te groot en 
te duur. En mijn tweede 
advies is, verzamel eerst 
héél veel materiaal dat 
bij je verzameling hoort. 
Dan kan je een goede 
keus maken uit wat je no
dig hebt voor je album
bladen. Op die manier 

gezet en tot een vampier 
getransformeerd. Nu zie 
je dat er films van ge

Patrick Peschke (16) weet 
zo langzamerhand alles 
van de bekende graaf 
Dracula en dat was voor 
hem een reden om een 
postzegelverzameling op te 
zetten over dit interessante 
onderwerp. Hoe is dat in 
z'n werk gegaan'^ 
Ik had al een griezelver
zameling. Die ben ik toen 
gaan uitbreiden. In de 
postzegelwmkels kon ik 
aardig wat zegels krijgen 
die ik wilde hebben voor 
mijn collectie. Maar er 
moest nog meer komen. 
Want alleen met postze

heb je altijd wat achter 
de hand waarmee je weer 
verder kunt. 
Mocht je de verzame
ling van Patrick willen 
bekijken: Er is een kans 
datje op de Dag van de 
Jeugdfilatelie in Som
melsdijk alles kan zien en 
Patrick wil je er graag over 
vertellen. Doen dus! 

WIST JE DAT... 
de zalm een vis is die 
wordt geboren in de bo
venloop van rivieren en 
beken? In zoet water dus. 
De kleine visjes verblij
ven daar i tot 2 jaar tot 
ze groot genoeg zijn en 

PUZZEL FEBRUARI 2006 
Hier zi)n de vragen van deze 
maand Stuur de antwoorden 
voor 1 april naar de redactie 
van de Posthoorn, de Goede

meent 1,1447 PT Purmerend 
Voorwaarde is wei dat je 
filatelistisch frankeert met een 
of meer gelegenheidszegels 
met een eurowaarde De 
vragen zijn

1. Wie heeft de padvinderij 
opgericht** 
2. Wie beweert dat er bin

nenl<ort geen ijsberen meer 
zullen zijn* 
3. Hoe duur was het verblijf 
voor een ktnd m een zieken

huis m1904 ' 
4. Wat IS er na olie het belang

rijkste handelsproduct ■* 
5. In welk jaar werd in de 
Nederlanden een nationaal 
postbedrijf opgericht? 
6. Wat IS de bedrijfskleur van 
TNT> 
7. Wie schreef het beroemde 
boek over graaf Dracula^ 

zakken dan langzaam af 
naar de zee. Ze moeten 
even wennen aan het 
zoute zeewater. Als ze 
dan 2 of 3 winters heb
ben geleefd in de volle 
zee zijn ze volwassen en 
willen ze terug naar hun 
geboorteplaats om er te 
paaien, zeg maar eitjes 
te leggen. En dat is nou 
het wonderlijke, ze gaan 
bijna altijd terug naar 
precies dezelfde plaats 
waar ze zelf geboren 
zijn. Hoe ze dat kunnen 
vinden? We weten het 
met precies. Sommige 
onderzoekers denken dat 
deze vissen een soort in
wendig kompas hebben 
om de weg te vinden. De 
paaigronden zijn vaak 
moeilijk te bereiken. 
Ze moeten tegen de 
stroom inzwemmen en 
soms zelfs over rotsen 
springen. Alleen de 
sterkste vissen halen de 
bovenloop van de rivier. 
Maar dat zijn dan ook 
de kanjers van wel 150 
centimeter lang. 
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NEGENENNEGENTIGSTE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE BOND 

Op zaterdag 28 april a.s. 
wordt tijdens de Natio
nale Postzegeltentoon
stelling (tevens Dag van 
de Jeugdfilatelie Deltajila 
2007) in Sommelsdijk 
(gemeente Middelharnis) 
de negenennegentigste 
Algemene Vergadering 
van de Bond gehouden. 
De vergadering begint om 
II uur en wordt onderbro
ken voor de bekendma
king van de winnaar van 
het algemeen gedeelte 

van het Bekertoernooi 
2 0 0 7 . 
Bezoekers van de 
Algemene Vergadering 
kunnen intekenen voor 
de lunch door 12.50 
euro per persoon over te 
maken op Postbankreke
ning 3264776, ten name 
van NBFV Bijzondere 
Activiteiten in Utrecht. 
Voor het Bondsdiner 
kunt u inschrijven door 
40 euro per persoon over 
te maken op het eerder 

genoemde gironummer. 
Vermeld s.v.p. in beide 
gevallen uw naam en/of 
verenigingsnummer. 
Details over een moge
lijk partnerprogramma 
volgen nog. 
De aanmeldingen voor 
de lunch en het diner 
moeten uiterlijk één week 
voor de aanvang van de 
Algemene Ledenverga
dering binnen zijn. Als u 
zich later aanmeldt, zijn 
de kosten voor deelname 
aan de lunch en het diner 
beduidend hoger! Dit 
naar aanleiding van 
afspraken die landelijk 
in de horecasector zijn 

gemaakt en die streng 
worden toegepast. De da
tum van het bankafschrift 
is in dit geval bindend. 
Meld u dus tijdig aan om 
teleurstelling te voorko
men, zowel voor uzelf als 
voor de Bond. 

Het ligt in de bedoeling 
's middags workshops te 
organiseren over diverse 
onderwerpen. Een van die 
workshops zal gaan over 
het ontwerpen van een 
website voor uw vereni
ging. Heeft u of uw ver
eniging interesse, meldt 
u zich dan per omgaande 
aan bij het Bondsbureau. 

JAN BAKKER LID VAN 
WAARDERING IN ZWOLLE 

Op 21 november 2006 
werd de heer Jan Bakker 
onderscheiden met de 
gouden Bondsspeld met 
saffier, als lid van waar
dering. De heer Bakker is 
al 53 jaar lid van verschil
lende postzegelverenigin
gen. Hij is redacteur van 
een aantal bladen, zoals 
De Verzamelaar en De Post
hoorn. Velen kennen hem 
van de diverse cursussen 
die hij heeft verzorgd op 
het gebied van postzegels 
of als jurylid van verschei
dene tentoonstellingen. 
Hij is ook bekend van de 

vele dialezingen die hij 
heeft samengesteld, zoals 
over tandingen van post
zegels, de Crouwel-zegels 
en vervalsingen. De heer 
Bakker is ook te horen via 
de radio. Zo geeft hij re
gelmatig een filatelistisch 
praatje voor Radio Ziuolle 
en Radio Hardenberg. 
De onderscheiding 
'Lid van waardering' is 
bedoeld voor personen 
die actief zijn op een 
niveau dat uitstijgt boven 
dat van een vereniging. 
Dat laatste heeft de heer 
Bakker al vele jaren be
wezen en daarom is zijn 
onderscheiding beslist 
verdiend. 

Bondsuoorzitter Koek (r.) speldt de heer Bakker zijn onderscheiding op. 

MEDEDELING VAN HET BONDSBESTUUR 
OVER DE VERVULLING VAN VACATURES 

De secretaris van de 
Bond, de heer Dick uan der 
Zee, moest door lichame
lijke ongemakken (hij had 
onder andere oogpro
blemen) vanaf medio 
augustus zijn werkzaam
heden opschorten. Hij 
had al te kennen gegeven 
dat hij zich in 2007 niet 
herkiesbaar zou stellen. 
Hopelijk is hij in staat de 
resterende zittingstijd (tot 
april van dit jaar) nog een 
aantal zaken af te hande
len en in elk geval mee te 
werken aan de overdracht 
en het inwerken van zijn 
opvolger. Het Bestuur is 
enorm blij dat de heer Fred 
van den Brink uit Hou
ten, bij veel bestuurders 
inmiddels ook bekend als 
interim-voorzitter van Re
gio II, zich desgevraagd 
bereid heeft verklaard 
- uiteraard op voorwaarde 
dat de Algemene Verga
dering daarmee instemt 
- het secretariaat voor de 
komende drie jaren over 
te nemen. 

De heer Alderliesten zoekt 
naarstig naar een opvol
ger voor zijn taken in het 

Bondsbestuur, want ook 
hij stelt zich in 2007 niet 
herkiesbaar. Kandidaten 
die zich willen oriënteren 
op het werkterrein van 
de Commissaris Juryza
ken zal hij héél graag te 
woord staan. 

Voor de vacature Pers & 
Publiciteit blijkt het - en 
ook in de ons omringen
de landen is dat zo - heel 
moeilijk om geschikte 
kandidaten te vinden. Op 
dit moment zijn er weer 
contacten, waardoor er 
wellicht reden is tot enig 
optimisme. Of dat tot iets 
leidt zullen we moeten 
afwachten. Uiteraard 
hopen wij dat ook 'uit het 
land' aandacht hiervoor is 
en eventueel kandidaten 
worden aangedragen. 

Op het Bondsbureau 
wordt hulp gevraagd voor 
het bijhouden van het 
archief en eventueel de 
tijdschriftenkast waar alle 
ontvangen verenigings
bladen ter inzage liggen. 
De vergoeding bestaat uit 
een lekker kopje koffie en 
de eventuele reiskosten. 

ALGEMENE VERGADERING BESLUIT TOT INSTELLING 
WERKGROEP MEERJARENBELEIDSPLAN 

Op de Algemene Ver
gadering in Ede van 22 
april 2006 is het besluit 
genomen een werkgroep 
te formeren die ten 
behoeve van de Bond een 
Meerjarenbeleidsplan 
moet maken, inclusief 
een financiële paragraaf 
De werkgroep, die uit 
tien personen bestaat, is 
nog vóór de afgelopen 

zomervakantie gestart 
met het samenstellen van 
een conceptnota. Deze 
nota wordt besproken 
met alle regiovoorzit
ters/secretarissen of hun 
vervanger(s). Daarna 
kan het concept worden 
besproken in alle regio's. 
Vervolgens zullen wij alle 
wensen en reacties be
handelen in de Regioraad 

van 10 maart 2007, waar
na we willen proberen het 
definitieve Meerjarenbe
leidsplan te presenteren 
op de Algemene Vergade
ring van 28 april 2007 in 
Middelharnis. Wi] hebben 
al eerder een beroep op 
alle verenigingen gedaan 
om vooral te reageren, 
want de Werkgroep wil 
een plan produceren dat 
zo breed mogelijk wordt 
gedragen door de leden 
van de NBFV. Wij roepen 

u hierbij opnieuw op om 
er in uw vereniging over 
te praten en er over na 
te denken wat er in die 
nota zou moeten komen. 
Wat verdient volgens u de 
aandacht in de komende 
jaren? Uw reactie graag 
melden bij uw regiovoor
zitter of secretaris. Wij 
hopen op vele reacties, 
want u weet: de NBFV is 
van en voor ons allen, niet 
alleen nu maar ook in de 
toekomst. 

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl
http://wvvw.nbfv.nl
http://bfv.org
mailto:bibiiotheek@nbfv.org
mailto:bondskeijr1n5sd1enst@pianet.nl


BEKERTOERNOOI VAN DE BOND WORDT VOOR 
DE ZESDE KEER IN NIJMEGEN GEORGANISEERD 

Na vijf succesvolle jaren 
zal Noviopost ook dit 
jaar weer tijdens haar 
evenement Postzegel-
Totaal het Bekertoer
nooi organiseren. Het 
Bekertoernooi was enkele 
jaren geleden in feite ten 
dode opgeschreven, tot 
Noviopost zich over het 
Bekertoernooi ontfermde 
en het evenement als 
een vast onderdeel van 
Postzegel-Totaal opnam. 
Het evenement bestaat 
behalve uit het Bekertoer
nooi uit een aantal andere 
filatelistische onderdelen, 
zoals een tentoonstelling 
metjury-adviesgesprek-
ken, ruilmogelijkheden, 
activiteiten voor de jeugd 
en de aanwezigheid van 
de handel. Het Beker
toernooi heeft de laatste 
jaren een grote vlucht 
genomen. Dat blijkt wel 
uit het feit dat dit jaar een 
aantal kandidaten voor 
beide gedeelten moest 
worden afgewezen omdat 
de limietwas bereikt. 
Dat het Bekertoernooi 
een leuk evenement is, 
is ook onze Zuiderbu
ren niet ontgaan. Nadat 
enkele prominenten aan 

ons Bekertoernooi in 
februari 2006 deelnamen, 
organiseerden ze zelf in 
september 2006 voor het 
eerst een Bekertoernooi 
in België. De Belgische 
Bondsvoorzitter deelde 
de prijzen uit en gaf te 
kennen dat dit toernooi 
zeker op een vervolg kan 
rekenen. Wanneer volgt 
Duitsland? 

Ook dit jaar is er weer een 
Bekertoernooi van een 
kwalitatief hoog gehalte 
te verwachten, voor een 
deel op moderne leest 
geschoeid, want enkele 
inleidingen worden door 
middel van een be-
amer over het voedicht 
gebracht. De deelname 
van buitenlandse leden 
van enkele Nederlandse 
verenigingen zorgt niet 
alleen voor een interna
tionaal tintje, maar ook 
voor een extra wedstrijd
element. 
Het wordt een spannende 
dag op zondag 25 febru
ari aanstaande. In De 
Klokketoren in Nijmegen 
treden dan weer twee 
groepen in het strijdperk: 
een voor het algemeen 

gedeelte en een groep 
voor het thematisch ge
deelte. Gezien de aanmel
dingen zal het een felle 
strijd om de ereplaatsen 
worden. De winnaar van 
het algemeen gedeelte 
zal, op verzoek van het 
Bondsbestuur, tijdens 
de komende Algemene 
ledenvergadering zijn 
lezing presenteren. 
Zoekt u als verantwoorde
lijk bestuurslid goede en 
deskundige presentaties 
voor uw clubavonden? 
Tijdens het Bekertoernooi 
zijn ze te zien. Daar kunt 
u ook meteen afspraken 
maken met de desbetref
fende presentator. 

Het Bekertoernooi wordt 
gehouden in wijkcentrum 
De Klokketoren, Slote-
maker de Bruïneweg 272 
in Nijmegen. Aanvang 
algemeen gedeelte om 10 
uur, aanvang thematisch 
gedeelte om 13 uur. De 
prijsuitreiking voor het 
algemeen gedeelte vindt 
plaats om ca. 12 uur en 
die voor het thematisch 
gedeelte om ca. 15 uur. 
Nadere informatie is te 
verkrijgen bij de heer Jo 
Toussaint, telefoon 024-
6841851 of per e-mail: 
j.p.toussaint@planet.nl 

NIEUWE CD-ROM THEMATISCHE FILATELIE: 
VOORBODE VAN EEN GROTERE CD-ROMSERIE 

Op het Bondsbureau is de 
cd-rom Inleiding Themati
sche Filatelie verkrijgbaar. 
Deze cd-rom is samen
gesteld door Sjoerd 
Bangma. Het gaat om 
een publicatie die heel 

goed als cursusboek kan 
worden gebruikt. De cd-
rom bevat veel praktische 
tips en kleurenafbeel
dingen voor beginnende 
thematische verzamelaars 
die mee willen doen aan 

een wedstrijdtentoonstel
ling. Bij de samenstelling 
is gebruik gemaakt van 
de adviezen van enkele 
prominente thematische 
verzamelaars. 

De benodigde basisken
nis is die van de cursus 
BBF, waarin de twaalf 
filatelistische elementen 
worden behandeld. Aan 
de hand van de lotgeval
len van een (denkbeel
dige) verzamelaar van het 
thema 'rozen' worden 
veel probleempjes 
behandeld waar begin
nende inzenders tegen 
aan lopen. 
De inhoud van de cd-rom 
is een pdf-bestand, dat 
geopend kan worden 
met Acrobat Reader 5 of 
hoger. Na het uitprin
ten beschikt u over een 
boekje van 64 bladzijden 
op A4-formaat. De cd-
rom mag vrij gekopieerd 
worden. De prijs bedraagt 
5 euro, inclusief verzend
kosten. 
Het is de bedoeling 
dat Inleiding Thematische 
Filatelie de eerste cd-rom 
wordt uit een serie waarin 
diverse andere onder
delen van de filatelie op 
eenzelfde wijze aan de 
orde zullen komen. 

WIPA 2 0 0 8 WENEN: 
AANMELDING MOGELIJK 

Van 18 tot en met 21 
september 2008 wordt in 
Wenen (Oostenrijk) weer 
een grote internationale 
postzegeltentoonstelling 
gehouden. Het gaat om 
alweer de zesde editie van 
de WIPA. De tentoonstel
ling wordt in het Austria 
Centre gehouden. Deze 
FEPA-tentoonstelling met 
FEPA-patronaat wordt 
erkend door de FIP. Dit 
betekent dat een bekro
ning die bij deelname 
aan deze tentoonstelling 
wordt behaald, ook door 
de FIP wordt erkend. 
In tegenstelling tot het
geen tegenwoordig inter
nationaal gebruikelijk is, 
wordt gebruik gemaakt 
van kaders die twaalf 
bladen kunnen bevatten. 
Een nieuwe inzending. 

danwei een inzending die 
internationaal nog geen 
Groot verguld zilver heeft 
behaald, krijgt nu zeven 
kaders toegewezen (84 
tentoonstellingsbladen). 
Een inzending die al wel 
Groot verguld zilver of 
meer heeft behaald, kan 
elf kaders toegewezen 
krijgen (132 bladen). In 
principe staat de inschrij
ving open voor alle klas
sen: ook jeugd, literatuur, 
éénkader en open klasse. 
Bulletin I is inmid
dels verschenen en kan 
worden aangevraagd bij 
de landscommissaris 
voor Wenen, de heer 
H. Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 9641 
AB Veendam, telefoon 
0598-636165. 
Aanmeldingen moeten 
vóór 15 oktober 2007 door 
de landscommissaris zijn 
ontvangen. 

WIPA 2008 uierpt ook in stempels zijn schaduw aluost vooruit. 

OPEN DAG NBFV 
OP 17 MAART 2007 
Bijna een jaar geleden, 
op 18 maart 2006, vond 
in het Bondsbureau in 
Utrecht een bijeenkomst 
plaats met (toekomstige) 
deelnemers aan wed
strijdtentoonstellingen 
en ervaren juryleden. 
Deze bijeenkomst was 
zo'n succes en bleek aan 
zoveel wensen te voldoen, 
dat het Bondsbestuur 
heeft besloten, de 'open 
dag' jaarlijks te houden. 
Voor 2007 is de 'open 
dag' op 17 maart in het 
Bondsbureau. De bedoe-
hng is, net als de vorige 
keer, dat deelnemers aan 
wedstrijdtentoonstellin
gen en verzamelaars die 
in de toekomst aan derge
lijke wedstrijden denken 
deel te gaan nemen, hun 
vragen kunnen afifuren op 
de aanwezige juryleden. 
Daarbij kan gedacht 
worden aan vragen over 
het deelnemen zelf en het 

opzetten en beoordelen 
van inzendingen in de 
verschillende klassen. 
Ook vragen over het 
Bondstentoonstellingsre-
glement, het gebruik van 
bepaalde poststukken of 
andere zaken maar ook 
allerlei andere vragen 
kunnen worden voorge
legd. 
Bij het Bondsbureau zijn 
het Bondstentoonstel-
lingsreglement en de 
regels en richüijnen voor 
het opzetten en beoorde
len van inzendingen in 
de verschillende klassen 
verkrijgbaar. Kijk ook 
eens op de website van de 
Bond: www.nbfv.nl, waar u 
veel over het tentoonstel
len kunt vinden. 
U kunt zich tot uiterlijk 
1 maart 2007 aanmelden 
voor de 'open dag' bij de 
heer P. Alderliesten, Van 
Kijfhoekstraat 63, 3341 
SK H.I.Ambacht, telefoon 
078-6812576 of per 
e-mail: piet.alderliesten@ 
hccnet.nl. 

mailto:j.p.toussaint@planet.nl
http://www.nbfv.nl
http://hccnet.nl


OPMERKELIJKE RESPONS OP ARTIKEL: 
AUTO KREEG VLEUGELS 

Nieuwe gegevenSj maar ook nieuwe vragen 
D O O R R E N É H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

m i-iiateiie van april zuuo oescnreet Kene niiiesum uir 

Roosendaal onder de titel "Uit de trein, in de auto" 

voor het eerst - voor zover bekend - het (Belgische) 

stempel MIQ. Omdat verv/acht mocht worden dat lezers 

van Filatelie een aanvulling op de beschreven gegevens 

zouden kunnen geven, werd om medewerking verzocht. 

Een tussentijds verslag. 

Zoals we mochten verwachten 
waren de adreskaarten waar het 
hier om gaat over het algemeen 
niet moeilijk te vinden. Velen 
hebben er zelfs in enige mate -
zeker uit bepaalde jaren - stapels 
van liggen. 
Dit leverde vele interessante 
reacties op, die op een later 
tijdstip worden verwerkt in een 
aanvulling op het artikel van 
april 2006. Toch valt het aantal 
AUTO-stempels dat in de stapels 
gevonden werd erg tegen. 
Helemaal venwonderlijk is dat 
niet, want het voorkomen ervan 
betreft uitsluitend bepaalde 
pakketpost met adressen in de 
regio Groot Antwerpen. 

Verzamelwaardig 
Als auteur hoop je natuurlijk 
datje pennenvruchten gelezen 
worden en dat erop wordt 
gereageerd. Als er - zoals bij dit 
bescheiden onderwerp - dan 
ook nog filatelisten zijn die het 
beschrevene tot hun verzamelge-
bied maken, dan is de vreugde 
uiteraard groot. 
Natuurlijk heeft dat voor u, als 
lezer, ook voordelen. Als het 
verzameld wordt, is de kans op 

nieuwe vondsten en op gericht 
onderzoek groot. Er wordt im
mers met veel aandacht naar 
gekeken. 

Vliegtuig 
Dat ik nu met een tussentijds 
verslag kom, houdt verband 
met een wel heel spectaculaire 
vondst, die mogelijk nieuwe 
inzichten verschaft. 
Een lezer van Filatelie kwam 
namelijk met een adreskaart 
die per luchtpost is verzonden 
van Schiphol naar België. Om 
precies te zijn met het adres 
Amers Bassins et Entrepots 
(ofwel: Antwerpen Dokken en 

Stapelplaatsen). Bij de lezer die 
het artikel van vorig jaar nog 
op het netvlies heeft, gaat er 
ongetwijfeld meteen een lampje 
branden! Daar gingen de auto's 
van Essen (aan de grens) dus 
heen met de kleine pakketjes 
die uit de trein werden gehaald 
en bestemd waren voor Groot 
Antwerpen! 
Wat direct opvalt op de 
adreskaart, is het rode stempel 
VUECTUIC. 

Nieuw inzicht in wording 
Een enkel voorbeeld levert 
uiteraard nog geen bewijs, maar 
het lijkt er dus op dat de auto

stempels niet in Essen werden 
geplaatst, maar bij aankomst op 
het station Antwerpen Dokken 
en Stapelplaatsen. 
Het lijkt wel duidelijk - het valt 
af te leiden aan de stempelinkt-
kleur - dat op deze adreskaart 
de stempels VUECTUIC en 
AL/TO-FNßTgelijktijdig werden 
geplaatst; het pakket is - uiter
aard - nimmer in Essen geweest. 
Aangezien er - behalve dat van 
Antwerpen Dokken en Stapel
plaatsen - geen Belgische stem
pels aanwezig zijn, bestaat het 
vermoeden dat het pakketje van 
Schiphol naarde luchthaven van 
Antwerpen werd gevlogen. 
Door deze vondst rijzen er 
nieuwe vragen, die u, als lezer 
van Filatelie, wellicht kunt beant
woorden: 

- Het lijkt vrijwel zeker dat er een 
geregelde (vracht)autodienst 
bestond tussen grensstation 
Essen (voorheen Esschen) en het 
station (en douane-entrepot) 
Antwerpen Dokken en Stapel
plaatsen. Het ziet er dus naar 
uit, dat er (ook) een autodienst 
bestond tussen Luchthaven 
Antwerpen en station Dokken 
en Stapelplaatsen (een afstand 
van 6.5 kilometer Vragen aan de 
lezers: is er een dienstregeling 
bekend van de autodienst(en)? 
Reed de auto - volgens dienst
regeling - van Essen via de 
luchthaven naar Dokken en 
Stapelplaatsen of was dit een 
aparte autodienst? 
- Met de vondst van deze 
adreskaart lijkt het er verder op 
dat de autostempels uitsluitend 
in gebruik zijn geweest in combi
natie met het station Dokken en 
Stapelplaatsen. Zijn er lezers die 
autostempels hebben aangetrof 
fen die aantoonbaar geen con
nectie hebben met Dokken en 
Stapelplaatsen? 

Alle overige informatie betref
fende dit onderwerp is nog 
steeds welkom! Er worden nog 
altijd nieuwe typen stempels 
aangetroffen. 
U kunt uw reactie sturen aan het 
volgende adres: 
René Hillesum 
Postbus 170 
47CX} AD Roosendaal. 
Ü kunt desgewenst ook een 
e-mailtje sturen: het adres is 
hillesunn @ßiatelist. com 

Een spectaculaire vondst die wellicht een heel nieuw licht op de kwestie van de Belgische adreskaarten met AUTO-stempels werpt: 
deze kaart vermeldt een (net als het AUTO-FNBTstempel met rode stempelinkt geplaatst) stempel met de tekst VLIECTUICl 



E B R U A R I : M A A N D VAN DE L IEFDE 

r̂ ▼ 
Ons aanbod zal uw hart veroveren! 

Onze inkopers reizen van "hot naar her" 
en doen hun uiterste best om u te plezieren 

met een uitgebreid engevarieerd aanbod. 

Dat heeft als voordeel, dat er een steeds 
breder aanbod voor u bechikbaar is. En dat 

komt het verzamelplezieren uw collectie 
alleen maar ten goede. 

Wij kijken er naar uit om u in de winkel 
te onvangen. Meer dan 3000 verzamelaars 

komen regelmatig bij de 
Postzegel Partijen Centrale in Den Haag! 

P : 0 : S : T : Z : E : G : E : L 
p] A'rRÏTTïT j TETNI 
'CTETNTTTRTÄTL TiË* 

INKOOP 
Wij willen graag 

postzegels kopen. 
Heeft u besloten om 
uw verzameling of 

doubletten te 
verkopen, 

dan nodigen wij 
u uit om contact met 

ons op te nemen. 

Vraag onze maandelijkse partijenlijst aan op: 
www.postzegelpartijencentrale.nl 

of stuur onderstaande bon ingevuld naar ons op. 

Openingstijden: maandag t / m zaterdag 09:00  17:00 uur 

INFORMATIEBON i®l 
Naam: 
A d r e s ' ^■*™'<''''̂ > '̂*̂ Miia 

Postcode: M 
Plaats: WÊM 

W Telefoon: 
■ Email: » « W I S *,*'W'R*!W« 

A Interessegebieden: 

Plet Heinstraat 112 2518CM Den Haag Tel: 070  362 52 63 Fax: 070  362 54 15 

http://www.postzegelpartijencentrale.nl


OPRUIMING BIJ EDEL COLLECTIES Telefonisch bestellen: 
0332982353 

Opruiitiings Partij ^^Postfris^^ 
met o.a. oud Nederland & Koloniën I 
nu van € 9 9 ,  voor € 3 9 , 

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

rtij van meer dan 500(1!) verschillende postfrisse postzegels. Voor begin

nde én gevorderde verzamelaars. Om lekker op uw gemak uit te zoeken 
uw verzameling aan te vullen. U ontvangt een keur aan prachtige motlef1 

gels, bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, oude postzegels, ongetand. 
Met o.a. interessante uitgiften van de (oud) Nederland en Koloniën! 

lor vele avonden plezier: uitzoeken, sorteren, bekijken en genieten... 

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

tiu VAN € 99, 

VOOR € 3 9 f 
OP = OP 1 

■■«■■«•mitni ■>■■>■>■■■■■■>■ 

•••••••!••••••■•••••••••••••■ 

« S S S B i S S S B i Cadeau 1 , ter waarde van € 30, : 
Nederland & Koloniën. 

' I Bijzondere postfrisse zegels van Nederland en 
de oude Koloniën. Met o.a. gegarandeerd de 

[Hntin.ipBWB;iiiO(irer.llBa»M luchtpostzegel Nederland uit 1929 in een blokje 
van vier! Deze oude postfrisse postzegel is in 
een kleine oplage van slechts 189.900 stuks uit

gegeven. De postzegel had een voor die tijd 
gigantische frankeerwaarde: 4V2 gulden! De 

achtig ontworpen postzegel laat de Mercuriuskop zien en is in 1929 als 
:htpostzegel in omloop gekomen. Vanaf 1931 kon de postzegel ook als 
rmale frankeerzegel gebruikt worden. Er zijn dus maar weinig postfrisse 
emplaren over. Naast dit item ontvangt ook andere interessante uitgiften 
ï t een totale waarde van € 30,

ideau 2, ter waarde van € 9,90 : 
Maliteits A4 Insteekboek ter waarde van 
9,90! 

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

leen al met deze cadeau's verdient u uw aan

lopprijs terug. Bestel meteen! Op = op! 

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

Edel Collecties, Antwoordnr 1616, NL3740 WG Bunschoten 

^ VOORDEELBON 
ä, stuur mij per omgaande 14 dagen op zicht thuis: 

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

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

laam: hr/mw 

idres: 

'ostcode/plaats: 

elefoonnummer: 
+ €3,95 als bijdrage In de porto en verpakkingskosten 

\\s ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

J via éénmalige automatische afschrijving (hjerander a u b uw bank of giro rekeningnr invullen) 

J met de bijgesloten acceptgirokaart (+ 0,45 euro voor bankkosten) 

lank/Gironummer I I | I I I I !_ I I 

J 

- ^ «sa 

"Kies voor een levende zee!" 
^ Het officiële W W F Postzegelvel 
WWF van de Nederlandse Antillen 

nu van € 3 1 , 8 0 voor slechts € 1 2 , 5 0 

É 1 
•51 

i270 

té» \ « 

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

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

■.| Postzegelvel is verkleind afgebeeld. 

EDEL COLLECTIES 
Tel. NL: 0332982353 

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

Metropoolstraat 11, b.26, B2900 Schoten 
info@edelcollecties.com 

mailto:info@edelcollecties.com


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

Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
tel.: 020-679.5952 /fax: 020-679.4780 

email: info@ boitscher.nl/wwiu.bouscher.nl 

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

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

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

Afgelopen jaar bemiddelden wij bij de 
verkoop van de filatelistische nalatenschap 
van de heer Simon Wiesenthal te Wenen. 

kavel 114 ex.coUectie Simon Wiesenthal 

1860, Eerste emissie van Polen. 10 Kopeken ui ccn horizontalt strip van 3 op brief van Warschau naai 
St Petersburg. Inzet € 5.000, opbrengst € 10.500 

http://boitscher.nl/wwiu.bouscher.nl
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DE PBSM-624 MACHINES 
IN DE VERENIGDE STATEN 

Niemand let er op, maar bijzonderheden zijn er volop 

In de Verenigde Staten zijn sinds 
1994 machines in gebruik die 
rolzegels en postzegelboekjes af
geven. Ze staan bekend onder de 
naam PBSM-624 Postal Booklet 
and Stamp Machines. De machi
nes zijn gemaakt in de periode 
van 1994 tot 2000 (aßeelding 
1), respectievelijk vanaf 2000 
(aßeelding 2). Wat mij betreft zit 
de verzamelwaarde niet alleen 
in de zegels of boekjes uit deze 
machines: ook de bonnen die de 
apparaten verstrekken (aßeelding 
3) zijn interessant. Ik ben de 
afgelopen jaren enkele malen 
in de Verenigde Staten geweest 
en ik kan het dan niet laten om 
een bezoekje te brengen aan de 
automaten van de United States 
Postal Service. 

DE MACHINES 
De bev*/uste automaten staan 
overal in de Verenigde Staten; 
je vindt ze in de hallen van 
grotere postkantoren en op 
diverse vliegvelden. De bedie
ning is eenvoudig. Links zitten 
achter plexiglas voorbeelden van 
postzegels en boekjes, die elk 
voorzien zijn van een code: Ai, 
A2, Bi, B2, Cl of C2 (zie aßeelding 
1, cijfer 7). Op het keuzepaneel 
(2) kun je de gewenste code 
intoetsen. Op de display (3) 
verschijnt dan de vraag hoeveel 
van die zegels of boekjes men 
wenst. Dat aantal toets je dan 
ook weer in op het keuzepaneel. 
Het verschuldigde bedrag kan 
in munten of dollarbiljetten 
(4) worden voldaan. De zegels 
komen dan door een gleufje (5) 
naar buiten, de boekjes vallen in 
een bakje (6). De machine vraagt 
tenslotte Do you want a receipt? 
('wilt u een bon?'j. Als er op Yes 
wordt gedrukt valt er een bon 
in hetzelfde bakje. De machine 
geeft wisselgeld terug, ook in dat 
bakje. Let wel: ik heb ook diverse 
malen andere machines van 
het type PBSM aangetroffen die 
geen voorziening voor bonnen 
hebben. Ze werken echter verder 
hetzelfde. 

DE ROUEGELS 
In de machine zitten volgens het 
etiket rollen met 3.000 rolzegels 
(aßeelding 4). Veelal gaat het 
om zegels van het tarief voor 
een binnenlandse brief dat op 
het moment dat ik dit schrijf 39 
dollarcent bedraagt. Maar soms 

D O O R H E N S W O L F , L E I D E R D O R P 

In Amerika lopen de meeste klanten er gewoon langs: de 

postzegelmachines van de USPS. Ze staan nog liever in de 

rij - en dot terwijl de machines er juist zijn om het gemak 

von de klanten te dienen. Hens Wolf constateerde in zijn 

contacten met Amerikaanse postmedewerkers dat nie

mand navraag had gedaan over bijzonderheden die hij in 

sommige machines aantrof. Jaren van zoeken en vragen 

leverden een wel heel bijzondere verzameling op. 

kun je ook zegels van 2 cent 
krijgen, ter aanvulling op het 
oude tarief van 37 cent. In New 

York trof ik in april 2000 zelfs 
een rol aan met zegels van i cent 
(aßeelding 17). Koop je één zegel. 

dan schuift de machine de rol 
na de betaling één zegel op, die 
dan door het gleufje naar buiten 
komt. Je moet die er zelf afscheu
ren. De tanding heeft daar vaak 
erg onder te lijden. Als je meer 
zegels koopt, komen ze als strip 
aan elkaar uit het gleufje, je kunt 
dan de strip afscheuren. 
Niet alle rollen zijn op de achter
zijde van rugnummers voorzien, 
maar als ze er zijn zitten ze op 
elke tiende zegel, te beginnen 
met 0010. De laatste zegel van 
de rol komt normaal gesproken 
nooit uit de machine, omdat de 
zegelrol tegen die tijd sterk krult 
en de machine ongeveer tien ze
gels voor het einde automatisch 

l^mposTAi sciivfêi 
StllONA. H Q 
m » 89A 1 
SJfXJNA.ARl/ÜHA. A/ 
Bbllb 09 
»irf.liio ««••» Vr.,i i« 

ItHi N't' 1/ (M *W ."1 VfM 
m CASH SAIF «»• 1 
1 U » « « 0 « ( I I I 

lolnl • e IJ 
Amuril iBKJc'd « 9 f. 

Nt l«l IVIK II» YQU 1 

\ , 

2499 

2 ^ 0 



afslaat. Ik trof een technicus, die 
juist bezig was een nieuwe rol in 
te zetten. Van hem kreeg ik de 
laatste zegel van de oude rol met 
rugnummer 3000 (afieelding^). 
De vlagzegel van 37 cent heb ik 
in de looptijd van 2002 tot 2006 
met diverse typen rugnummers 
in de PBSM-machines aangetrof 
fen, getuige afbeelding 6. 
In 2001 waren er zegels met 
het vrijheidsbeeld van 34 cent 
in gebruik (F/rst Class). Op de 
achterzijde zaten in aquamarijn 
gedrukte nummers: op som
mige rollen aan de onderzijde 
van de zegels en op andere 
rollen aan de bovenzijde ervan 
[apeeldingfj. 
En dan zijn er nog de zegels 
voor het huidige tarief First Class 
So.^g, dat op 8 januari 2006 van 
kracht is geworden. Vooralsnog 
heb ik daarop één type rugnum
mers aangetroffen {afieeldingS). 
Behalve de rugnummers bieden 
de zegels ook voor plaatnum-
merspecialisten vertier. Op elke 
twintigste rolzegel komt namelijk 
aan de voorzijde een plaatnum-
mer voor, zoals Smi [afbeelding 
9). 

DE BOEKJES 
De machines verstrekken 

boekjes met zelfklevende zegels 
van het actuele tarief voor bin
nenlandse F/rst C/oss-brieven. 
Op dit moment is dat tarief 39 
cent. In diverse machines trof 
ik ook zegels van 2 cent aan, ter 
aanvulling op het oude tarief van 
37 cent. De zegels van 2 cent 
kwamen echter niet als rolzegel 
uit de apparaten, maar in een 
opgevouwen en apart verpakt 
velletje van twintig zegels [af
beelding tó). 

DE BONNEN 
De bonnen worden gedrukt met 
behulp van thermotechniek. De 
tekst wordt als het ware in het 
papier gebrand, dus niet geprint 
met een inktlint. Een nadeel 
hiervan is - en dit geldt in het 
bijzonder voor verzamelaars 
- dat de bonnen gevoelig zijn 
voor warmte en licht, waardoor 
de tekst kan vervagen. Koel en 
donker opbergen is de bood
schap. Op de voorzijde staat het 
beeldmerk van de United States 
Postal Service. Daaronder is de 
standplaats van de machine 
vermeld, het machinenummer, 
de datum en de zegelaankoop. 
De bonnen zijn aan de achter
zijde blanco. 
Het machinenummer lijkt op 

het eerste gezicht een willekeu
rige reeks volgnummers, maar 
niets is minderwaar. Het getal 
geeft aan wanneer de machine 
is gefabriceerd: de eerste twee 
cijfers betreffen de maand en het 
derde en vierde cijfer het jaar van 
productie, de laatste vier cijfers 
geven het serienummer aan. Zo 
is het nummer op afbeelding n 
van een machine van de eerste 
generatie, te beginnen in 1994 
(zie ook afbeelding 1). Het num
mer op een andere bon (afbeel
ding 12) komt uit een machine 
van de tweede generatie PBSM-
624-apparaten, te beginnen in 
2000 (zie ook afbeelding 2). 

Newark Airport, NJ 
In Terminal Cyan Newark Airport 
in de staat Newjersey trof ik 
op 14 oktober 1997 een ma
chine aan die niet naar behoren 
werkte. Na inworp van 25 cent 
vroeg de machine meteen Do 
you want a receipt? En dat tenwijl 
ik niet eens een zegel had kun
nen kiezen. Na op Yes te hebben 
gedrukt kwam er geen rolzegel, 
maar viel het kwartje terug en 
kreeg ik tenslotte een bon met 
de waarde $0.00 [afbeelding 73). 
Dit herhaalde ik nog eens, met 
hetzelfde resultaat. Langer kon ik 
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de mij afhalende familie echter 
niet laten wachten; ze begrepen 
er anders niets van. Vier dagen 
later was ik weer op Newark 
Airport voor de terugvlucht 
naar Nederland. Helaas was de 
machine intussen gerepareerd. 
Hij gaf zegels af en produceerde 
weer normale bonnen [afbeeld
ing 14). 

Middlesex, NJ 
Eenmaal een bonnetje is niet 
altijd een bonnetje, zo blijkt uit 
afbeelding 75. De bonnen uit de 
PBSM-machine in Middlesex in 
de staat New Jersey trof ik door 
de jaren heen met drie verschil
lende kopteksten aan. 
Opmerkelijk is dat Avenue op de 
eerste bon uit 1997 is afgekort 
als AUE en op de beide andere 
(uit 1999 en 2003) als AVE Ver
der staat op de eerste bon onder 
de postcode van het kantoor 
[0S846) het nummer voor telefo
nische informatie. Dat nummer 
is op de volgende bon (uit 1999) 
vervangen door de (verlengde) 
postcode 08846^^^8. Daar
door komt de postcode echter 
tweemaal op de bon voor. Op 
de laatste bon (uit 2003) is dat 
hersteld door de postcode achter 
de plaatsnaam MIDDLESEX weg 
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te laten en er is ook een streepje 
geplaatst in de postcode: 08846

9998. 

Colden Valley, MN 
Op 2 april 1999 trof ik in het 
postkantoor in Golden Valley in 
de staat Minnesota een bon met 
een minilettertype aan, de enige 
van deze soort die ik in mijn ver
zameling heb. Toen ik er op 20 
oktober 2001 weer langs kwam, 
stond het normale lettertype er 
op (o/beetómgi6). 

New York, NY 
Crand Central Station in New 
York is  de naam geeft het 
eigenlijk al aan  een monumen
taal station midden in Manhat
tan. Aan de rechterzijkant, bij 
Lexington Avenue, is een groot 
postkantoor gevestigd met 
diverse PBSMmachines. Een 
ervan vertoonde op 3 april 2000 
kuren: eerst kwam er een nor
male bon uit (tijd: I2:i8:i9), maar 
vervolgens een verlengde bon 
om 12:18:31. Het bovenste stukje 
van het USPSlogo is net gedrukt 
en wordt gevolgd door een lang 
blanco stuk. Daarna volgt de rest 
van de tekst (apeelding 17). De 
volgende bon (12:18:43) was weer 
normaal. Zo koop je nog eens 

wat voor drie cent in 24 secon
den. Toen een medewerker op 
mijn verzoek aan het apparaat 
ging knutselen (je weet maar 
nooit wat er daarna uitkomt!) 
sloeg de machine op een gege
ven moment af. Hij is die dag 
niet meer aan de praat gekomen. 
Toch een leuke documentatie. 

Westfield, NJ 
In Westfield in de staat New 
jersey stotterde de machine op 
6 januari 2004, waardoor er 
onvolledige teksten uitkwamen. 
De eerste bon is gedeeltelijk op 5 
januari 2004 en gedeeltelijk op 6 
januari 2004 geprint. De vierde 
bon is normaal. De storing heeft 
geruime tijd geduurd [afieelding 
78). 

Saflbrd, AZ 
In Safford, in het zuidoosten van 
Arizona, trok ik op 13 april 2000 
een paar bonnen die de datum 
13 April 203] vermeldden {aßeeld
ing 79). Toen ik de dame achter 
het loket vroeg hoe dat kon, 
sloeg ze haar handen voor haar 
ogen: zoiets stoms had ze nog 
nooit meegemaakt bij de Postal 
Service. Kennelijk is 2037 het 
laatste voorgeprogrammeerde 
jaar in het geheugen van de 

machine, maar bij de installatie 
moet natuurlijk wel het juiste 
jaartal worden ingesteld. Er was 
geen technicus in de buurt, maar 
op mijn verzoek zond de dame 
mij een aantal dagen later een 
bon met het juiste jaartal. De 
bijgevoegde rolzegel van 22 cent 
droeg een aquamarijnkleurig 
rugnummer 2S60 (zie aßeelding 
20). 

Tucson, AZ 
In Green Valley, een stad in de 
buurt van Tucson in het zuiden 
van Arizona, staat een PBSM
machine in het postkantoor aan 
de Continental Road. Op T6 april 
2003 viel het me op dat de twee
de 'T' op de bon ontbrak, met als 
resultaat CONTINENAL Toen ik 
dat bij de beheerder meldde en 
verzocht om de juiste tekst aan 
te brengen, kwam hij met een 
grote ringband aanzetten met 
instructies over de werking van 
de machine. Bovendien wilde hij 
wel kwijt dat hij die fout niet haci 
geprogrammeerd, maar dat een 
technicus uit Tucson die onlangs 
onderhoud had gepleegd, waar
schijnlijk de schuldige was. Het 
duurde even, maar de fout werd 
inderdaad hersteld, waardoor ik 
bonnen had van dezelfde datum 

met de foute èn de goede tekst 
(ajbeeldingen 21 en 22). 
Toeval of niet, twee jaar later, op 
13 april 2005, was ik in Tucson 
en kreeg daar een bon uit de ma
chine met de spelfout OFFICE 
in plaats van OFFICE (aßeelding 
2]). Zoals uit de tijdsaanduiding 
op de gecorrigeerde bon [af
beelding 24) valt af te leiden, had 
de technicus op die datum maar 
twee minuten nodig om de fout 
te herstellen. 

Atlanta, GA/Indlanapolis, In 
Hartsfield International Airport 
is de moderne luchthaven van 
Atlanta, in de staat Georgia. In 
elk van de vier terminals (de 
zogenoemde concourses A, B, 
Cen D) staat een PBSM624 
machine. 
Op 3 juli 1998 kwam er uit de 
machine in concourse Ceen 
bon waarop de koptekst geheel 
ontbrak [aweelding 25). 
Op de luchthaven van Indiana
polis in de staat Indiana bleek 
op 10 november 2003 alleen 
een komma op de plaats van de 
koptekst te staan [afbeelding 2G). 

Deze fout ben ik op meer plaat

sen tegengekomen, toevallig (of 
niet) steeds op luchthavens. 
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AKDERE SOORTEN BONNEN 

Lost credit receipt 
Hoewel ik al jaren aandacht aan 
de hier behandelde machines 
besteed, deed ik een bijzondere 
ontdekking. Het WF Building in 
de stad New York is het giganti
sche hoofdpostkantoor aldaar. 
Net als het Grand Central Station 
is het gebouwd in oudCriekse 
stijl met brede trappen en een 
groot aantal Grieks aandoende 
zuilen voor de fagade.J/AF zijn 
de initialen vznjames Aloysius 
Farley, die in 1933 door president 
Roosevelt tot PostmasterGeneral 
werd benoemd. In dat postkan
toor probeerde ik het volgende. 
De machine geeft normaal 
gesproken gewoon wisselgeld 
terug, maar de maximale terug
gave is vastgesteld op twintig 
dollar in dolTarmunten. Ik deed 
een biljet van twintig dollar en 
een munt van vijf cent in de 
machine, in totaal dus $ 20.05. 
Ik koos vervolgens een zegel 
van 3 cent, bedoeld als aanvul
lingswaarde tussen het oude bin
nenlandse brieftarief van 34 cent 
en het destijds nieuwe tarief van 
37 cent. Op de display verscheen 
de vraag: Do you want another 
product Nadat ik op de knop No 

had gedrukt, kreeg ik een zegel 
van drie cent, waarna er twintig 
dollarmunten in het bakje vielen 
en een bon {ajbeelding 27) werd 
afgegeven. I3ie bon geeft aan 
dat de klant nog $ 0.02 tegoed 
heeft en dat hij dat bedrag aan 
het loket kan terugkrijgen  met 
excuses voor het ongemak (We 
apologize for the inconvenience). 
Ik ben inderdaad naar het loket 
gegaan, maar uiteraard niet om 
die bon in te leveren. Wel wilde ik 
die twintig munten van een dol
lar kwijt. Hoewel het een gewoon 
betaalmiddel is, zijn winkeliers er 
niet echt dol op: ze hebben liever 
dollarbiljetten. En ook achter het 
loket trof ik geen blije gezichten 
toen ik die handvol munten 
gaf in ruil voor een biljet van 
twintig dollar. Maar het resultaat 
is natuurlijk erg leuk, voor een 
'verlies' van 2 cent! 

Bonnen met eindstreep 
In al die jaren heb ik maar één 
keer een roze eindstreep op de 
bonnen aangetroffen. Mij werd 
gezegd dat de rol meestal niet 
zover komt. Zoals ik al eerder 
schreef, leert de ervaring dat de 
bonnen tegen het eind van de rol 
zo sterk krullen, dat ze niet in het 
bakje voor de klant vallen, maar 

terugdraaien in de machine. Dat 
levert allemaal gedoe op met 
klanten. Als de beheerder dus 
aan het eind van de dag een 
dagoverzicht uitdraait en ziet dat 
de rol op z'n eind loopt, gooit hij 
het laatste stuk doorgaans weg 
voordat de eindstreep te zien is 
of zodra de eindstreep op zijn 
dagoverzicht verschijnt. Na een 
praatje kwam ik op 24 maart 
2006 in de staat Minnesota in 
het bezit van zo'n dagoverzicht 
met eindstreep [ajbeelding2S). 
De streep is zes millimeter breed 
en wordt aangebracht aan de 
rechterzijde, zowel aan de voor
kant als aan de achterkant. Hij 
is, met enkele onderbrekingen, 
maar liefst anderhalve meter 
lang, goed voor ongeveer vijftien 
bonnen met eindstreep. 

Testbon 
Nieuwe PBSMmachines wor
den afgeleverd met een testbon 
van de fabrikant, CF/ Genfare 
in Elk Grove Village in de staat 
Illinois. Deze bon bewijst dat de 
automaat is getest en daarbij 
kennelijk in orde is bevonden. 
Op de bon staan zo'n beetje 
alle lettertekens en barcodes die 
de machine kan drukken. Zo'n 
testbon kan ook worden geprint 

door een technicus, bijvoor
beeld na het herstellen van een 
mankement. Deze testbonnen 
worden doorgaans vernietigd. 
Een technicus, met wie ik in 
gesprek raakte, was zo vriendelijk 
mij zo'n bon te geven voor mijn 
verzameling (afieelding2g). 

Inventarisbon 
De machine registreert in zijn 
geheugen de bijzonderheden 
over zijn functies. Een lijst van 
die bijzonderheden van een 
bepaalde dag (of zelfs over een 
bepaalde periode) kan worden 
uitgedraaid op dezelfde papierrol 
als die waarop de klantenbonnen 
worden gedrukt. 
Uit de bon van afbeelding30 kan 
bijvoorbeeld worden afgeleid dat 
de machine op donderdag 31 de
cember 1998 werd geopend {DO 
= door open), waarbij de stroom 
was uitgeschakeld {PF= power 
fail). Nadat de stroom weer was 
ingeschakeld {PO = power on), 
werd de machine gesloten (DG = 
door closed). 
Kort na de jaarwisseling, op 
maandag 4 januari 199g, waren 
de postzegelboekjes (code A2) 
om o8:y:i5 uur op {EM = empty) 
en een paar uur later, om 11:25:18 
uur, was ook de zegelrol {Bi) 
kennelijk op {NE = nearly empty). 
Dus zal de machine wel weer zijn 
geopend om er nieuwe zegelrol
ien in te zetten, je moet uiteraard 
wel net een medewerker van de 
Postal Service bij zo'n machine 
treffen die bereid is een inven
tarisbon af te staan en de codes 
toe te lichten. 

TOT SLOT 
Het voorgaande toont wel aan 
dat er zo nu en dan een verhaal 
aan een bonnetje vast zit en dat 
dit leidt tot bijzondere ontmoe
tingen. Over het algemeen 
tref ik overal in de 'Verenigde 
Staten steeds heel vriendelijke en 
behulpzame postmedewerkers 
aan, die zich er telkens weer over 
verbazen dat een Nederlander 
hiervoor hun aandacht vraagt, 
terwijl nog niet één Amerikaan 
daarmee aan hun loket is ver
schenen. 

Alleen in de periode vlak na de 
aanslagen van 11 september 
2001 verliep de communica
tie wat stroef in de omgeving 
van New Jersey en New York. 
Dat had ook te maken met de 
naweeën van de affaire met de 
miltvuurpoederbrieven daar in 
de buurt. Ik had soms het gevoel 
dat men mij maar liever uit het 
postkantoor zag vertrekken, in 
plaats van dat ik moeilijk deed 
over zoiets triviaals als een bon
netje met een verkeerde tekst 
of datum. Uiteraard toonde ik 
daarvoor begrip. Inmiddels is de 
grootste spanning op dit punt 
weggeëbd. 

De volgende keer ga ik weer op 
zoek! 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Nieuwe tarieven 
Ruim voor de ingangs
datum van de nieuwe 
tarieven waren de 
daarvoor aangemaakte 
postwaardestukken al te 
koop op de postkantoren. 
Op II december 2006 
kon men de nieuwe setjes 
briefkaarten, verhuiskaar
ten en luchtpostbladen 
verkrijgen, al moesten 
ze in sommige gevallen 
eerst uit de kluis gehaald 
worden. 
Wie hoopte op een 
nieuwe vormgeving kreeg 
slechts gedeeltelijk zijn 
zin: de verpakkingen zijn 
nieuw, maar de post
waardestukken zelf zijn 
aangepaste versies van 
hun directe voorgangers. 

Briefkaart 
De briefkaart van 44 
eurocent draagt het 
zegelbeeld 'Tien voor 
uw post' met nieuwe 
waardeaanduiding. Het 
jaartal is gewijzigd van 
2002 in 2006. Rond het 
zegelbeeld is een pseudo
tanding afgedrukt. Rechts 
naast het zegelbeeld staat 
een fosforbalk van 5 bij 
25 millimeter. De barcode 

op de binnenkant van het 
hangkarton eindigt op 
011; het artikelnummer is 
275101. 

Verhuiskaart 
De verhuiskaart van 44 
eurocent is weer voorzien 
van het zegelbeeld dat 
ontworpen werd door 
Max Kisman. In tegen
stelling tot de vorige 
versie heeft drukker En
schedé dit keer wel een 
decimaalpunt gebruikt, 
zodat de waarde nu 
'€0.44' is in plaats van 
'€o 39'. Het jaartal is 
nu 2006. Net als bij de 
nieuwe briefkaart een 
gedrukte pseudotanding 
rond het zegelbeeld en 
een fosforbalk van 5 bij 
25 millimeter rechts er
naast. De rubriektitels op 
de achterzijde zijn gelijk 
gebleven. De barcode op 
de binnenkant van het 
hangkarton eindigt op 
03 5; het artikelnummer is 
275201. 
Ongetwijfeld zijn er 
per I januari 2007 ook 
nieuwe verhuiskaarten in 
A6formaat beschikbaar 
gekomen bij de Verhuis
service, maar daarvan heb 
ik nog geen exemplaren 
gezien. 

Priorityblad 
Het priorityblad van 
€ 0.67 is zoals we gewend 
zijn van het type 'Zaanse 
Schans', met een 'schuin' 
prioritylabel en een naar 
buiten gevouwen witte 
achterflap met afgeronde 
hoeken die op de vouwlijn 
doorstoken is. Rond het 
zegelbeeld is een pseudo
tanding afgedrukt en de 
fosforbalk van 5 bij 25 
millimeter staat rechts. 
De barcode op de binnen
kant van het hangkarton 
eindigt op 073; het arti
kelnummer is 275501. 

De nieuwe postwaarde
stukken worden verkocht 
per tien stuks, geseald 
op een kartonnen kaart 
met een geponst hanggat. 
De vormgeving van de 
hangkartons is compleet 
vernieuwd. 
De oranje huiskleur en 
het logo van TNTPost zijn 
prominent aanwezig. Op 
de buitenkant van elk kar
ton staat een verkleinde 
weergave van het poststuk 
waar het om gaat plus de 
setprijs. 
Op de binnenzijde vindt 
men onder meer de 
nieuwe tarieven voor 
brievenbuspost. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

China (TaiwanJ 
Vijf briefkaarten ter gele
genheid van het begin van 
het Jaar van het Varken 
werden uitgegeven op i 
december 2006. Het ze
gelbeeld is ondeend aan 
de nieuwjaarspostzegel 
van NT$ 3.50 die op de
zelfde datum verscheen. 
Op de beeldzijde van elke 
kaart staat een tekening 
van een varken: respectie
velijk het welvarende, het 
gelukkige, het veilige, het 
rijke en het fortuinlijke 
varken. De koper van 
deze briefkaarten maakt 
kans op een gelukje: de 
vijf kaarten zijn verpakt 
in een envelop met een 
opgedrukt kraslot. 

Duitsland 
Het is alweer honderd 
jaar geleden dat de eerste 
Duitse onderzeeboot 
van stapel liep. Op een 
Plusbriefenvelop die 
verscheen op 9 november 
2006 staat een openge
werkte tekening van deze 
Ui plus enkele foto's. Het 
zegelbeeld van de envelop 
is 55 eurocent 'Stoom
boot Bremen'. 

De mailings die Deutsche 
Post verstuurt aan postze
gelverzamelaars zijn te
genwoordig voornamelijk 
voorgefrankeerd met ze
gels uit de Bloemenreeks, 
maar soms worden er 
ook andere zegelbeelden 
gebruikt. Zo was een mai
ling met Stempeldatum 
'23.10.0118' voorzien van 
het zegelbeeld 145 euro
cent 'Hannah Arendt'. 
Arendt (19061975) was 
een Amerikaanse filosofe 
van Duitse afkomst (ge
vlucht uit NaziDuitsland) 
die onder meer bekend 
geworden is door haar 
boek over de oorsprong 
van het totalitarisme. 

Deutsche Post ondervindt 
in toenemende mate 
concurrentie van andere 
postdiensten die op het 
Duitse grondgebied ope
reren. Deze Priuat Dienst
leister oftewel particuliere 
postdiensten, geven soms 
ook postwaardestukken 
uit. Van PIN AG, een firma 
die bestaat sinds 1999, 
zijn vorig jaar onder meer 
de volgende briefkaarten 
verschenen: 
41 eurocent'Schloss 
Babelsberg, Potsdam', 
ter gelegenheid van de 
opening van de eerste 
PINwinkel in Potsdam 
op 9 juni 2006; 
41 eurocent 'posttip.de' 

met bijdruk voor de 
postzegelbeurs in Berlijn, 
2123 september 2006; 
idem voor Modell Hobby 
Spiel in Leipzig, 30 sep
tember3 oktober 2006; 
41 eurocent 'Kasteel' t.g.v. 
de opening van de PIN
winkel in Leipzig op 13 
september 2006. 

Citipost uit Hannover heeft 
ook al minstens één brief
kaart uitgegeven: 45 euro
cent I9de0ntdekkersdag 
in de regio Hannover', op 
3 september 2006. 

Over de allernieuwste 
ontwikkelingen op het 
Plusbrieffront staat een ar
tikel in het Duitse Bonds
blad philatelic van januari 
2007. In december 2006 
is een proef genomen 
met wat men noemt de 
Plusbriefmit mdimdueller 
Freimachung, wij zouden 
zeggen de 'Plusbrief met 
persoonlijke frankering'. 
Grote postverzenders 
kunnen een daarbij eigen 
afbeelding op de envelop 
laten drukken. Details 
zijn nog niet bekend, 
maar de enveloppen 
zijn te herkennen aan 
een tweedimensionale 
barcode in het zegelbeeld. 
Als voorbeeld toon ik u de 
envelop van een mailing 
van SOSKmderdorfcr uit 
december 2006. 

Oostenrijk 
Aan boord van vliegtui
gen van Austrian Airuiays 
worden maaltijden 
geserveerd in een verpak
king waarvan het deksel 
als kaart verstuurd kan 
worden. Deze kaarten zijn 
voorzien van een 'zegel
beeld' met een vliegtuig 
en de tekst Austrian Air 
Moil. Op de kaarten staat 
de tekst 'Vriendelijke 
groeten van mijn vlucht 
met Austrian Airways' in 
het Duits en het Engels. 
Hoe de kaarten verwerkt 
worden, is mij niet 
bekend, maar passagiers 
krijgen de boodschap dat 
hun steward(ess) de kaart 
graag voor hen zal verstu
ren en dat dat gratis is. 

Polen 
De Poolse briefl<aarten 
die in 2006 verschenen, 
hebben rechts naast het 
zegelbeeld een fluores
cerende balk met daarin 
veertien cirkeltjes. In elk 
van die rondjes staat een 
letter; samen vormen ze 
de tekst Poczta Polska 06. 
De volgende kaarten met 
een nominale waarde van 
1.30 zloty heb ik onder 
ogen gehad: 

http://'posttip.de'


Paus Johannes Paulus II 
(maart 2006, oplage 
80.000 stuks); 
Geschiedenis van de 
georganiseerde sport in 
Polen, loo-jarig bestaan 
van verschillende voet
balclubs (maart 2006, 
drie kaarten met elk een 
oplage van 60.000 stuks); 
Voetbal (mei 2006, 
60.000 stuks); 
25 jaar solidariteit tussen 
Polen, Tsjechen en Slo
waken (september 2006, 
60.000 stuks). 

Roemenië 
Drie enveloppen ter 

gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van 
het Geologisch Instituut 
in 2006. Zegelbeeld 
80 bani, embleem van het 
Instituut. Op de linker
voorzijde van elke envelop 
staat een mineraal afge
beeld: pyriet, markasiet 
en 'ortoza'. Voor die 
laatste naam heb ik geen 
Nederlandse term kunnen 
vinden; waarschijnlijk 
gaat het om veldspaat. 
Een envelop voor de fila-
telistische salon in Boeka
rest, van 22 tot en met 27 
september 2006 met als 
thema 'Walvisvaart'. Het 

zegelbeeld van 50 b. toont 
een walvisvaarder op volle 
zee; links op de voorzijde 
van de envelop staat een 
collectie oude harpoenen. 
Gelegenheidsenveloppen 
voor de postzegelbeurs 
van Sindelfingen (27, 
28 en 29 oktober 2006) 
en de tentoonstelling 
Belgica '06 (16 tot en met 
20 november 2006). Die 
laatste envelop heeft: een 
typisch Brussels onder
werp: Manneken Pis. 

Slowakije 
Er verschenen in Slowa
kije de volgende brief-
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kaarten met een nominale 
waarde van 10 kronen: 
Zegelbeeld 10 Sk fles met 
kleurige aftjeelding; een 
nieuwe basiskaart die 
bedoeld is voor gelegen-
heidsbijdrukken (kaart
nummer 131 CDV131/06, 
20 mei 2006); 
Zegelbeeld 10 Sk Schip 
op rivier en kasteel op 
heuveltop, bijdruk NITRA 
2006 (132 CDV 078/06, 7 
juni 2006); 
Idem (133 CDV 078/06, 8 
juni 2006); 
Idem, bijdruk Verzamel-
dagen Bratislava (134 
CDV 078/06, 9 juni 2006); 

Idem, bijdruk Mooiste 
postzegel van 2005, 
met Rembrandts ets 
'De Emmaüsgangers' 
(135 CDV 078/06,10 juni 
2006) 

Enveloppen met een 
nominale waarde van 10 
kronen: 
Zegelbeeld 10 Sk kas-
tanjetak, een nieuwe 
basisenvelop die bedoeld 
is voor gelegenheidsbij-
drukken; 
Idem, bijdruk thema 
Milieu; 
Idem, bijdruk ets van 
Josef Balaz (1923-2006). 
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SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DB ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

NEDERLAND 

Postzegelboekje in 
Basisassortiment 
Alweer is er een postze
gelboekje te vinden tussen 
alle nieuwe uitgiften die 
op II december jl. uit
kwamen in verband met 
de verhoogde tarieven 
van TNTPost. Het is het 
boekje 'Tien voor Neder
land' met afbeeldingen 
van typisch Nederlandse 
producten (tulp, fluitke
tel, bakfiets, enz.; zie ook 
'Thematisch panorama' 
in dit nummer) op zegels 
van 44 cent. Het boekje, 
dat nummer 83 zal 
krijgen, laat op de kaft 
prominent de zegel met 
de Unox-rookworst zien 
(waarom is die eigenlijk 
niet van de Hema?). Op 
het achterblad staat re
clame voor de fotoservice 
van TNTPost. Het is, net 
als bij boelqe 82 het geval 
was, niet uitgesloten dat 
er over enige tijd andere 
reclameteksten zullen 
verschijnen. 
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Voorzijde uan het nieuuie Neder
landse postzeaelboekje 83 

Op II december werden 
we ook verblijd met 
een aantal hangblok-
jes: tienmaal Beatrix 44 
cent (brief binnenland), 
vijfmaal Beatrix 67 cent 
(standaardbrief Europa) 
en vijfmaal Beatrix 88 
cent (brief binnenland 
20-50gr).Ooknog 
vijfmaal Europa 72 cent 
(klapschaats) en vijfmaal 
buiten Europa 89 cent 
(kaasschaaf). Typisch Ne
derlands? Die schaaf is wel 
een Noorse uitvinding! 

NIEUWE UITGIFTEN 

Andorra (Fr) 
Wapenschild 
Tussen 1987 en 2003 gaf 
Frans Andorra in totaal 

twaalf postzegelboekjes 
uit, alle met afbeeldingen 
van wapenschilden. Dit 
jaar zal nummer 13 ver
schijnen. Het wordt een 
boekje met zelfklevende 
zegels. Nadere informatie 
volgt. 

China (Hongkong) 
Permanente serie vogels 
Van de op 31 december 
uitgekomen nieuwe 
permanente serie vo-
gelzegels, zijn ook vijf 
boekjes verkrijgbaar. 
Vier ervan bevatten tien 
zegels: $ 1.40 honing-
zuiger, $ 1.80 Douglas 
stern, $ 2.40 goudsnip en 
$ 3.00 roodoorbuulbuul. 
Het vijfde exemplaar is 
een prestigeboekje, dat 
een velletje met alle twaalf 
lage waarden van de serie 
bevat (lOC, 20c, 50c, $1, 
$ 1.40, $ 1.80, $ 1.90, 
$2, $2.40, $2.50, $3 en 
$ 5) en waarvan de prijs 
$ 21.80 bedraagt. Precies 
de totale nominale 
waarde. Drukker van al 
het spul is Joh. Enschedé. 

Denemarken 
Deense luindmolens 
Al jarenlang is Dene
marken voorloper bij de 
ontwikkeling en vervaar
diging van windmolens. 
Intussen staan er in het 
land zelf al ongeveer 
5.300 windmolens die 
alles bijeen al voor één 
vijfde in de energiebe
hoefte kunnen voorzien. 
Bovendien is wereldwijd 
elke tweede molen van 
Deense oorsprong; 
zie ook 'Thematisch 
panorama', elders in dit 
nummer. 
Op vier postzegels wordt 
de geschiedenis van de 
Deense windmolens 
uitgebeeld. 
Twee van de vier zegels 
zijn ook in boekjes ver
krijgbaar. Het ene bevat 

tien zegels van 4.75 k. 
met een afbeelding van 
de Gedsermolen (kort na 
de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkelde windmo
len), het andere tien van 
6.00 k. met twee moderne 
windmolens op het eiland 
Bog0. Uitgiftedatum van 
zegels en boekjes was 10 
januari. 

Weldadyheidsze^els m een 
postzegelboekje 
Denemarken heeft al een 
traditie van toeslagzegels 
voor goede doelen sinds 
1921. Op de toeslagzegel 
van dit jaar (4.75-^0.50 k.) 
is de nieuwe troonopvol
ger zien: het betreft een 
familieplaatje van het 

de Duitse post het voor 
februari bedoelde boekje 
met tien postzegels 1000 
jaar Fürth al op 2 januari 
te laten verschijnen.. De 
zegels zijn, in tegenstel
ling tot die in de bekende 
velletjes van tien stuks, 
zelfl<levend. 
Nieuw is dat de Versand-
stelle in Weiden de zelf
klevende zegels ook los 
uitlevert. Eerder kon men 
alleen complete boekjes 
kopen. Nieuw is eveneens 
dat de zelfklevende zegels 
een eigen eerstedagstem-
pel krijgen. 

Ecuador 
Orchideeën 
Ecuador gaat er prat op 

Op 10 januari uan dit jaar verscheen in Denemarken een postzĉ elboelge 
ter gelegenheid van de geboorte van prins Christian. 

dat het land over zo'n 
vierduizend orchideeën-
soorten beschikt, meer 
dan welk land ter wereld 
ook. Op 19 september 
2006 werd dit nog eens 
benadrukt met de uitgifte 
van een postzegelboekje, 
waarin zich tien postze
gels bevinden met voor
beelden ervan. De zegels 
hebben elk een waarde 
van $ 0.30. 

Golapa^os 
Tot het land Ecuador 
behoren ook de duizend 
kilometer westwaarts 
gelegen Galapagos 
eilanden, bekend om hun 
geheel eigen en unieke 
fauna en flora. 
Voorbeelden daarvan zijn 
te zien op de op i novem
ber in een postzegelboek
je verschenen vijf zegels 
van $ 0.30. De voor- en 
achterzijde van het boekje 
zijn bovendien als prent-
briefkaart te gebruiken. 
De oplage bedraagt 5.000 
boekjes. 

Faeröer 
La Recherche 
Een op 12 februari op 
de Faeröer verschenen 
postzegelboekje bevat 
postzegels waarop litho
grafieën te zien zijn van 

kroonprinselijke paar Fre-
derik en Mary met de op 
15 oktober 2005 geboren 
prins Christian. 
De afbeelding is vervaar
digd naar een foto van 
augustus 2006. 
Ook deze zegel kwam 
uit op 10 januari en is 
verkrijgbaar in boekjes 
met tien zegels. 

Duitsland 
1000 Jaar Fürth 
Omdat er een tekort aan 
boekjes met45-cent-
zegels dreigde, besloot 

UNA CELEBRACIÓN DE 
'ORQUIDEAS ECUATORIANAS 

/m 

Omslag van het orchideeenboekje 
van Ecuador. 

Op de kajten van beide Deense boekjes staan 
ook/oto's uan de desbetreffende molens. 
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tekeningen en schilde
rijen, vervaardigd tijdens 
expedities in Noord-Scan-
dinavié. 
Die expedities, met 
wetenschappers en kun
stenaars, was een Frans 
initiatief en ze vonden 
plaats in het midden van 
de negentiende eeuw. 
Er zijn twee verschil
lende motieven: het bij de 
expedities gebruikte schip 
La Recherche met het eiland 
Nólsoy op de achter
grond en de majestueuze 
berg Skïlingsfjall. Het 
boekje bevat viermaal 
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De beide zegels uit het boekje uan de Faerocr. 

de beide zegels van 5.50 
en 7.50 k.) en het kost 
derhalve 52.00 k. 

Frankrijk 
Antiquiteiten 
Op 29 januari is er in 
Frankrijk een boekje 
met zelfklevende zegels 
verschenen met afbeel

dmgen van antieke voor

werpen. Nadere details 
ontbreken nog. 

GrootBrittannië 
Love 
Misschien ter bevordering 
van de monogamie gaf de 
Britse post op 16 januari 
een boekje uit met zes 
eersteklaszegels (32 p): 
Vijf permanente en één 
lovezegel. 

Presti^cboelge: uitumdin^en 
Zeer inventief gaat de 
Britse post om met een op 
I maart te verschijnen se

rie postzegels 'Wereld der 
uitvindingen'. Niet alleen 
omdat het om zes zegels, 
een velletje en een presti

geboekje gaat, maar ook 
om de rangschikking van 
de motieven. De zegels 
worden in paren uitge

geven: brug en spoorweg 
(ist dass), telefoon en 
televisie (64 p.), internet 
en ruimtereizen (72 p.). 
Het boekje bevat vier vel

letjes, maar heeft, zoals 
elk prestigeboekje, ook 
veel tekst en illustraties. 
De velletjes bevatten een 
grote verscheidenheid 
aan zegels: 
vel I: regionale zegels 
Schotland en Wales (3X 
2nd, 3x44 p.); 
vel 2: permanente zegels 
(4X ist, 4x5 p.) plus label 
Rowland Hill; 
vel 3: uitvindingen (2x ist 
en 2x64 p.); 
vel 4: uitvindingen (2X ist 

en 2X 72 p.). 
Prijs van dit geheel is 
gelijk aan de nominale 
waarde van de zegels: 
£7 .49 . 

Kroatië 
Kerst 
Op 27 november ver

scheen in Kroatië een 
boekje met tien zelfkle

vende kerstzegels van 
2.30 k. Oplage 50.000 
boekjes. 

fauna van Kroatië 
Al sinds het jaar 2000 
verschijnen er zegels en 
boekjes met voorbeelden 
van de fauna en flora van 
het land. Dit jaar is de 
fauna weer aan de beurt: 
op drie zegels staan 
enkele kreeftachtigen 
afgebeeld: zeekreeft, 
steurgarnaal en zoetwa

terkreeft. Verschijnings

datum 15 maart. Nadere 
informatie volgt. 
Verder komen er dit jaar 
nog een toeristisch boekje 
(25 april) en een kerst

boekje (15 november). 

Polen 
Poznan 
De in 2005 verschenen 
Poolse boekjes met vijf en 
met tien zegels van 1.30 z. 
hebben in december een 
nieuwe kaft gekregen. 
Het gaat om de boekjes 
met de zegel uit de serie 
Poolse steden: Poznan. 

Rusland 
Armeens Jaar 
Vorig jaar was het in de 
Russische Federatie het 
Jaar van Armenië. Dit jaar 
zal wel weer een andere 
staat aan de beurt zijn. 
Ik meld dit omdat nu pas 
blijkt dat de op 22 januari 
2006 verschenen zegel ter 
gelegenheid van het Jaar 
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Jaar uan Armenië, een Russisch boekje uit 2006. 
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De beide Zweedse zegels Interna
tionaal PolairJoar Stenjrag
ment 1 en Noordelijke Ijszee 
200188° N en 145° O, naar een 
schilderij uanjohan Pettcrson 

alle aandacht krijgt. 
Twee zegels van 10 k., 
inmiddels verschenen 
op 25 januari, geven 
meer ruchtbaarheid aan 

De zes uitvindingen uit het prestigeboekje. 

van Armenië ook in een 
boekje verkrijgbaar was. 
Het is een wat eenvoudig 
vervaardigd boekje: een 
kaftje met één losse zegel 
(10 R.) met de zegelrand 
vastgeplakt. 

San Marino 
Kerstboekje 2006 
Voor de volledigheid meld 
ik nog dat San Marino op 
14 november een kerst

boekje uitgaf met twee 
zegels van 60, twee van 65 
en één van 2.80 euro. Ze 
tonen fragmenten van 'De 
Geboorte' van Giovanni 
Battista Tiepolo. 

Slowakije 
Kerst 
Een Slowaaks kerstboekje 
met tien zegels van 10 k. 
(kerstliedjes zingende 
kinderen) verscheen op 10 
november. 

Spanje 
Antiek speelgoed 
Op 2 januari verscheen er 
in Spanje een boekje met 
acht Azegels (voor bin

nenlandse brieven) met 
afbeeldingen van antiek 
speelgoed. Afgebeeld zijn 
onder meer een autobus, 
een rijtuigje, een poppen

wagen en een trein. 

Boekjes met 100 zegels 
Vorig jaar heeft Spanje 
elk kwartaal twee boekjes 
uitgegeven met honderd 
zegels. Het gaat om veel 
gebruikte waarden. Ook 
dit jaar wordt ermee door

gegaan. Het betreft steeds 
een boekje met een bloem 
en een vogel. 
Het voorlopige program

ma is als volgt: 
5 januari: 100x38 c. roos, 
100x29 ^ hop; 
2 april: 100x41 c. hyacint, 
100x29 c. kanarie; 
2 juli: 100x57 ^ viool, 
100x29 c. nachtegaal; 
I oktober: 100x29 c

madeliefje, 100x29 c. 
leeuwerik. 

Tsjechië 
Praga 2008 
Met een op 11 oktober ver

PRAHA 
VRTBOVSKÄ 
ZAHRADA «̂  

Voorzijde van het Praga 2008 boekje uan Tsjechië 

schenen postzegelboekje 
vestigt de Tsjechische 
post de aandacht op de 
in september 2008 te 
houden tentoonstelling 
Praga 2008. Het bevat acht 
zegels van 7.50 k. met 
moüeven uit de barokke 
tuinen van het Praagse 
Vrtbovska. 

Zweden 
Internationaal Polair Jaar 
Op I maart start het 
Internationaal Polair Jaar 
20072008, waaraan be

halve Zweden nog 26 an

dere landen deelnemen. 
Het is de bedoeling dat 
met name het onderzoek 
naar klimaatinvloeden op 
de Noord en Zuidpool 

deze activiteiten. Ze zijn 
beide ook in een boekje 
verkrijgbaar. 

Lentekriebels 
Ook dit jaar wil de Zweed

se post de eindigheid van 
de donkere winter laten 
voelen door al op 25 janu

ari met een lenteboekje te 
komen. 
Het bewuste postzegel

boekje bevat tien zegels 
zonder waardeaanduiding 
(prijs 5.50 k., voor brieven 
binnenland) met kleur

rijke plaatjes die associ

aties met de naderende 
lente oproepen. 

Onder: Het midden in de winter 
verschenen Zweedse lenteboekje 
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N.V.RH, onder de loep 
a ii.T«i«a.iatag''!'r».<!ir'' 

Deze aflevering 
%^äl ISr^n vindt het leuk om een cadeautje te krijgen. Daarom 

verspreidt de NVPH sinds enkele jaren bij speciale gelegenheden 
gratis een blauwdruk van een eerder verschenen Nederlandse 
postzegel. Deze op luxe papier gedrukte en goed verzorgde 
presentjes verheugen zich in een groeiende belangstelling. 
Ze hebben inmiddels zelfs hun vaste plekje in de NVPH catalogus 
gekregen. Onder de loep sprak met het brein achter deze 
blauwdrukcampagne. 

'We doen verzamelaars graag een plezier' 

'Blauwdrukken steeds populairder 
bij verzamelaars' 
In gesprek met Martijn BuUerman, bestuurslid NVPH 

Martijn Bulterman (38) is postzegelhandelaar, voor zover dit 
woord tenminste de lading dekt. Hij richt zich namelijk al vele 
jaren voornamelijk op het verhandelen van poststukken van de 
hele wereld. Naast de drukke activiteiten in zijn winkel in 
Amsterdam heeft hij nog tijd over om zich in te zetten binnen het 
bestuur van onze vereniging. Tevens neemt hij zitting in een 
commissie, die nieuwe activiteiten en acties bedenkt en uitvoert. 
Hij vertelt hoe één van de projecten, dat van de blauwdrukken, 
tot stand kwam: 
'Zo'n jaar of zes geleden hebben we er in het bestuur voor het 
eerst over gesproken. Bij de Belgische catalogus werd al langere 
tijd een gratis zwartdruk gegeven. Die geste werd door 

verzamelaars zeer gewaardeerd en misschien was het leuk om 
ook iets dergelijks voor de verzamelaars van Nederland en OR te 
verzinnen. Een jaar later, tijdens het jaarlijkse brainstormweekend 
op de Veluwe, kwam het onderwerp weer ter sprake en kreeg de 
blauwdruk, zoals we die nu uitgeven, langzamerhand gestalte. 
Wij besloten de blauwdrukken niet alleen bij de catalogus te 
voegen, maar ook ter gelegenheid van andere filatelistische 
gebeurtenissen uit te geven. Eén exemplaar per jaar, dan zou 
het een exclusief item blijven.' 

Uitverkoclif 
'Na het bestuderen van voorbeelden uit het buitenland en diverse 
gesprekken met onze vormgever was het op 1 juni 2004 zover 
De eerste blauwdruk, van de eerste postzegel van Nederland, 
de vijf cent uit 1852, werd gevoegd bij de vijfhonderdste officiële 
eerstedagenvelop van onze vereniging. 
Mede door de toevoeging van dit cadeautje was deze envelop, 
met een oplage van 47.000 stuks, binnen de kortste keren 
uitverkocht. Het balletje ging aan het rollen.' 
'De tweede blauwdruk, ter gelegenheid van het 25-jarige 
regeringsjubileum van koningin Beatrix, verscheen een jaar later 
als presentje bij de Speciale Catalogus. Op 1 november 2005 
konden verzamelaars blauwdruk nummer 3, met een zegel uit de 
Brandkastserie, verkrijgen na inlevering van een waardebon in 
het maandblad Filatelie. Langzamerhand begonnen steeds meer 
verzamelaars uit te zien naar nieuwe uitgiften in de blauwdrukken-
reeks. Op 1 september vorig jaar zag nummer 4 het daglicht. 
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar werd een vooroorlogse 
postzegel van onze beroemdste schilder afgebeeld. De kopers van 
de Speciale Catalogus en de bezoekers van de Postex kregen 
hem gratis in bezit.' 

Navraag 
'Ik moet eerlijk bekennen dat het succes van de blauwdruk mij 
eigenlijk een beetje verbaast, inmiddels komt er van verzamelaars, 
die nog niet alle blauwdrukken in hun collectie hebben, zelfs een 
navraag bij onze leden op gang. Voor deze groep is er bij de 
NVPH winkeliers voor drieënhalve euro per stuk nog een beperkt 

Martijn Bulterman in actie tijdens bestuursvergadering 



aantal oudere blauwdrukken te koop. Op de nummer 1 na, 
die is helemaal uitverkocht. Ook de verkoop van deze oudere 
nummers verloopt boven verwachting. Hieruit blijkt dat onze 
cadeautjes op een gegeven moment best waardevol kunnen 
worden, in België worden voor eerdere zwartdrukken soms wel 
bedragen van twintig euro of meer betaald.' 
'Momenteel buigen we ons over het ontwerp van blauwdruk 
nummer 5, het ligt voor de hand dat deze Michiel de Ruyter als 
onderwerp krijgt, omdat in 2007 zijn vierhonderdste geboortejaar 
wordt herdacht. Hoe verzamelaars deze uitbreiding voor hun 
collectie blauwdrukken in de loop van 2007 gratis in handen 
kunnen krijgen, moeten we nog bedenken.' 
'De blauwdrukken hebben dit jaar op pagina 313 hun plekje in 
de Speciale Catalogus gekregen. Voorlopig hebben alle uitgegeven 
exemplaren een notering van vijf euro gekregen. Misschien is het 
tijd dat albumfabrikanten eens een speciaal albumpje voor 
blauwdrukken ontwerpen en in hun assortiment opnemen.' 

Promotie filatelie 
'Natuurlijk beseffen we heel goed dat de blauwdruk geen 
filatelistisch hoogstandje van de eerste orde is. Aan de andere 
kant, nu blijkt dat we een groeiend aantal verzamelaars met het 
verspreiden hiervan een groot plezier doen, is er geen enkele 
reden om ze dit te onthouden. De NVPH ziet, mede door deze 
grote belangstelling van verzamelaarszijde, de blauwdruk als een 
ideaal middel om de filatelie te promoten.' 

Contactadres- Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon- 070-347 38 49 

E-mail: info@nvph.nl 
Internet: VSfV/vyf.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
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De aanhouder wint 
Zeer weinigen onder u 
zullen kunnen zeggen, 
dat zi] in het bezit zijn van 
een postzegelverzameling 
uit Uruguay. Wij waren 
destijds al blij als we - in 
ons eerste album - ten
minste enkele postzegels 
konden inplakken op de 
bladzijde met het kopje 
Uruguay. Toch kon dat 
land - de kleinste repu
bliek van Zuid-Amerika -
in oktober 2006 terugzien 
op 150 jaar postzegels. 
Het land (vijf keer zo 
groot als Nederland) ligt 
ingeklemd tussen reuzen 
als Brazilië en Argentinië 
en dat heeft het gewe
ten. Het land telt ca. 3.5 
miljoen inwoners. Het 
grondgebied was eeuwen
lang het toneel van hevige 
strijd. De eerste contacten 
met Europa dateren uit 
1515, toen de Spanjaard 
Juan de Solis de Rio de la 
Plata opvoer. Hij werd ge
dood. Meer dan een eeuw 
later (1624) probeerden 
missionarissen het op
nieuw. Daarna bestreden 
Portugal en Spanje elkaar 
op Urugayaans gebied 
en werd Uruguay een 
Spaanse kolonie. 
In 1811 trad de patriot 
José Artigas met succes 
op tegen de aanhoudende 
Braziliaanse stroop
tochten in zijn land. Hij 
werd de nationale held. 
Pas in 1825 slaagden 33 
patriotten (de legenda
rische Treintfl-y-Tres) erin 
steun te verwerven van 
de Portugese generaal 
Rivera, de toekomstige 
eerste president. Tezamen 
belegerden zij Montevi
deo, de latere hoofdstad. 
Hiermee zitten we mid
den in de postgeschiede-
nis. Behalve de Citadel 
van Montevideo zouden 
vooral scènes uit de strijd 
in 1825 - het keerpunt in 
de strijd - veelvuldig op 
latere postzegels worden 
afgebeeld. Maar men 
sprong verder dan de 
polsstok lang was. De 
bewerkelijke gravures 
van gevechtsscènes, 
uitgevoerd door de Ame
rican Bank Note Company, 
bleken onbetaalbaar. De 
kwaliteit van volgende 
oplagen of emissies, vaak 
met (nagenoeg) dezelfde 
beelden, liep terug tot 
die van krantenpapier. 

Het eerste zegelontwerp (1856) 

La Dihijcncia 

Ondertussen gingen 
de gevechten met de 
buurlanden door, volgden 
militaire dictators elkaar 
op en had het land tussen 
1830 en 1903 vijfentwintig 
verschillende regerin
gen. Pas daarna groeide 
het land uit tot de eerste 
welvaartsstaat van Zuid-
Amerika (staatsspoor-
wegen overgenomen van 
Engeland, enorme vlees-
en wolproductie, gratis 
onderwijs, dito gezond
heidszorg en staatspen
sioenen). De welvaart 
verdween later weer. 
Vanaf 1852 had het 
land een postmeester-
generaal. Kort daarna 
trad de eerste geregelde 
postdienst, bijgenaamd 
Düigenaas, in werking. 
Deze ondeende zijn naam 
aan de reuzenpostkoet-
sen, getrokken door zes 
paarden, met plaats voor 
drie passagiers op de bok 
naast de koetsier en maxi
maal tien in de koets. In 
1856 kwamen de eerste 
postzegels, waarvan de 
afbeeldingen zo dicht op 
elkaar stonden, dat exem
plaren met een randje 
uiterst zeldzaam zijn. Veel 
poststukken, met name 
die naar het buitenland, 
werden voorzien van 
fraaie stempels, maar 
waren doorgaans niet 
voorzien van postzegels. 
In 1880 werd Uruguay lid 
van de Wereldposmnie 
(UPU). Daardoor kregen 
de postzegels een offici-

Geheel bouen Syrische zê el met opdruk 'Sandjak d'Alexandrette', links
onder, regering uan Hatay Rechtsonder-opdruk'T.C Ilhaktarihi 50-
6-1929', de datum ueruiijst naar de mlijumg bij de Turkse Republiek. 

BUITENLANDSE BLADEN: GERARD GEERTS 
NEDERLANDSTALIGE TIJDSCHRIFTEN: DAAN KOELEWIJN 

ele status. Weinig landen 
hebben hun wordings
geschiedenis zo prachtig 
uitgebeeld met behulp 
van de filatelie als Uru
guay (Anthony New: 150 
years ofUruguyan stamps in 
Gibbons Stamp Monthly, 
oktober/november 2006). 

Alexandrette: 'München' 
van het Midden-Oosten 
Na de Turkse capitulatie 
in 1918 (Turkije vocht aan 
de zijde van de Centralen) 
legden de Geallieerden 
het land in 1920 een zeer 
ongunstige vrede op. Een 
van de grootste rijken op 
aarde werd vrijwel terug
gebracht tot zijn huidige 
grenzen. In 1922 versloeg 
Turkije Griekenland, 
waarna Turkije aandrong 
op een herzien vredesver
drag. Dat kwam in 1923 
(Vrede van Lausanne). 
Een jaar later greep Kemal 
Pasja (Ataturk) de macht. 
Het land werd een repu
bliek. Grote delen van het 
vroegere Osmaanse Rijk 
kwamen vanaf 1920 onder 
mandaat van de Volken
bond. Zo kreeg Frankrijk 
het mandaat over onder 
andere Syrië en Libanon. 
In die situatie maakte 
de havenstad Alexand
rette en omstreken (in de 
Oudheid Alexandria minor 
geheten) aan de Mid
dellandse Zee voortaan 
deel uit van Syrié en van 
het Frans mandaatge
bied. Het gebied werd 
aangeduid met Sandjak 
(dat wil zeggen 'district') 
d'Alexandrette. De veilig
heid werd gewaarborgd 
door een bataljon van het 
Syrisch Legioen en een 
eskadron lichte cavalerie, 
beide onder Frans bevel. 
In genoemd district 
stonden twee partijen van 
meet af aan tegenover 
elkaar: zo'n 85.000 Tur
ken versus circa 99.000 
Arabieren en 35.000 
Armeniers/Tjerkes
sen/Koerden. Zij zochten 
aansluiting bij Turkije, 
respectievelijk Syriè. 
Geregeld klaagde Ataturk 
bij de Volkenbond over de 
slechte behandeling van 
het Turkse bevolkings
deel en hij verklaarde ook 
dat de Turken er in de 
meerderheid waren. Ver
der verklaarde hij tegen 
blijvende aansluiting van 
het gebied bij Syrië te zijn. 
In mei 1937 bleek dat de 
Turken slechts 47% uit

maakten. Later werd dit, 
ten gunste van Turkije, 
gewijzigd in 55%. 
Terwijl Duitse minder
heden in Europa de hulp 
inriepen van Duits
land, ging de strijd om 
Alexandrette door. In 
1938 kreeg het gebied 
een autonome status 
onder de naam Republiek 
Hatay. Om Turkije af te 
houden van een verbond 
met Hitier-Duitsland 
besloten de Geallieerden 
het gebied over te dragen 
aan Turkije. Alexan
drette werd Iskenderun. 
Vanzelfsprekend haastte 
men zich de nodige 
postzegels uit te geven, 
die alle fasen van bestuur 
illustreren, van Syrische 
postzegels met opdruk 
Sandjak d'Alexandrette, 
Hatay Deuleti (regering van 
Hatay) compleet met vlag 
en landkaart, alsmede de 
inlijving bij Turkije, op 
30 juni 1939. Het gebied 
vormt tot vandaag een 
twistappel tussen Syrié en 
Turkije (Jean-Yves Moise: 
Sandjak d'Alexandrette ou 
les origmes d'une tension 
internationale in Timbres 
magazine, nummer 73, 
november 2006). 

'Zemstvos' 
In puzzels wordt wel eens 

de benaming gevraagd 
voor de vroegere Rus
sische plattelandpost-
zegels. Het antwoord is 
Zemstvos. Igor Orobchen-
ko publiceert in La Phila
telie frangaise (nummer 
613, december 2006) een 
ingekorte studie over dit 
postale fenomeen (Les 
postes rurales de l'Ancienne 
Russie, appele'es Poste des 
'Zemsn^os'). Zemstuo wil 
zeggen district. 
Na de Krim-oorlog (1853-
56) werd onder leiding 
van tsaar Alexander II 
het bestuur van dit im
mense land uitgebreid 
gereorganiseerd. Tussen 
1867 en 1917 kregen de 
gouvernementen of pro
vincies en de daaronder 
ressorterende districten 
van Europees Rusland 
een beperkte vorm van 
zelfbestuur. Voortaan 
behartigden de districten 
onder andere het onder
wijs, de ziekenzorg op het 
platteland, de aanleg en 
het onderhoud van wegen 
en het postverkeer in aan
sluiting op de Keizerlijke 
Post. 

Deze laatste verzorgde 
postverbindingen tussen 
de grote(re) plaatsen van 
het rijk en naar het bui
tenland. Soms bedroeg de 
afstand naar het dichtst-

Mril^ÉMMilM^ 
Zemstuos uit Kologriv (Imks) en Saropul (rechts). 



bijzijnde postkantoor 
wel vijftig tot honderd 
wersten (i werst is circa 
i,o6 kilometer). Zonder 
verdere richtlijnen af te 
wachten  die kwamen er 
pas in 1870  begon ieder 
district met het opzetten 
van een postsysteem en 
het ontwerpen en druk
ken van eigen postzegels. 
De belangrijkste op
gelegde beperkingen 
waren: geen grensover
schrijdende activiteiten, 
geen postzegels die op in 
gebruik zijnde keizerlijke 
postzegels lijken en geen 
posthoorn op wapens, 
uniformen of postzakken 
van de districten. 
Van de 371 districten 
organiseerden er 345 
hun eigen postdienst 
en daarvan gaven weer 
162 ook postzegels uit, 
de Zemstvos. IVleer dan 
drieduizend verschil
lende postzegels zagen 
het licht. In 180 distric
ten was het postvervoer 
gratis of vond het plaats 
tegen contante betaling. 
Plaatselijke kunstenaars 
ontwierpen de postze
gels, pasten tétehkhes 
toe als dat voordelig was 
voor het papiergebruik, 
enzovoort. In 1878 moes
ten postambtenaren in 
Tikhvin zelfde postzegels 
inkleuren met waterverf. 
Kortom, er ontstond een 
overvloed aan postzegels. 
Poststukken met een 
mix van Keizerlijke en 
districtspostzegels zijn 
uiterst zeldzaam. 
Na de oktoberrevolutie 
van 1917 in Rusland werd 
de plattelandspost vrijwel 
meteen opgeheven. Voor 
liefhebbers bestaan er 
catalogi, terwijl internet 
(gebruik de trefwoor
den zemstvos stamps) u 
uitgebreid en op boeiende 
wijze informeert. 

Op hoog niveau 
In juni 2006 vierden twee 
fïlatelistische verenigin
gen in India hun 125jarig 
bestaan. Vikas Singh uit 
Ghaziabad besloot er iets 
bijzonders van te maken. 
Hij huurde een trein 
af, die voortdurend de 
route Siliguru Junction via 
Sukuna naar het keerpunt 
Agony Point aflegde. In 
de trein kon men genieten 
van een filatelistische 
tentoonstelling en van de 
adembenemende verge
zichten in dit deel van de 
Himalaya. De spoorlijn 
staat op de Werelderf
goedlijst van Unesco; 
vandaar de naam van de 
expositie: Heritage '06. 

GA GEERTS 

NEDERUNDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Hanzesteden op zegels 
Tegen het eind van de 
Middeleeuwen brak in 
Europa de tijd aan dat de 
handel tussen steden zich 
sterk ontwikkelde. Deze 
expansiedrang leidde tot 
het ontstaan van het Han
zeverbond in de twaalfde 
eeuw. We lezen dit in 
Postfrys, het blad van de 
vereniging Friesland in 
Leeuwarden. In het artikel 
wordt de ontwikkeling 
van Brugge tot Hanzestad 
met behulp van filatelis
tisch materiaal toegelicht. 
De textielateliers en de 
vestiging van veel vreem

3.00 i'occ n« 

Russische zê el uit 2002 met de 
Millenniumkoepel m Noû orod 

delingen in de stad aan 
het Zwin leidde tot handel 
drijven met steden overal 
in Europa. Ook de Hanze
steden Londen, Novgorod 
en Bergen (Noorwegen) 
krijgen aandacht in dit 
artikel. 

Kinderdrukkersdoos 
Een opmerkelijk artikeltje 
over het noodstempel 
Scherpcnzeel lazen we in 
Sleutelpost uit Leiden. 
Aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, 
op 13 mei 1940, werd 
een Duitse overmacht 
ingezet tegen een veel 
kleinere verdedigingslinie 
bij Scherpenzeel. Bij de 
gevechten werd onder an
dere het hulppostkantoor 
van het dorp verwoest, 
waarbij alle stempels 
verloren gingen. Op 6 
juni 1940 werden nieuwe 
afgeleverd. In de tussen
tijd maakte de beheerder 
van het hulppostkantoor 
gebruik van een zwart 
langstempel Scherpenzeel 
dat was vervaardigd met 
letters uit een kinderdruk
kersdoos. Bij het artikel 
wordt een brief getoond 
met het genoemde stem
pel. De echtheid van het 
poststuk is later bevestigd 
door de beheerder van 
het hulppostkantoor. De 

schrijver van het artikel, 
R.E.Taselaar, merkt op 
dat hij nooit een vermel
ding heeft gevonden van 
dit noodstempel uit 1940. 

Dure FDC's 
Als je recente eerstedag
enveloppen wilt verko
pen, leveren die zelfs 
minder op dan watje er 
ooit voor hebt moeten 
betalen. We kunnen ons 
daarom de verbazing 
voorstellen die Albert 
Jacobs uit in het blad van 
de Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland. Hij 
constateert dat Russische 
eerstedagenveloppen met 
daarop de originele hand
tekeningen van kosmo

Geliefd verzamelobject van 'Oma 
Lik' toiletrolhouders 

samen met Opa Tjoektjoek 
ontplooit. Ze belandden 
zelfs op een postzegelten
toonstelling. Een heerlijk 
verhaal temidden van 
de vaak bloedserieuze 
studies die we geregeld 
voor deze rubriek moeten 
lezen. 

Poststukken en postivaardestukken die zijn gesigneerd door Russische 
astronauten kunnen soms veel geld waard zijn 

nauten op een Italiaanse 
postzegelveiling (het huis 
Vaccari) heel wat opbren
gen. Een kaveltje van 
acht van die FDC's werd 
ingezet voor 150 euro. 
De opbrengst was 1.250 
euro. 

Hup oma Lik 
Al eerder lazen we de 
ontboezemingen van Opa 
Tjoekt)oek, een verzame
laar van treinpostzegels 
uit Almere; hij schrijft 
geregeld in het blad 
Postzegelmare. Het 
postzegelen heeft hij op 
een laag pitje gezet. Naar 
we begrijpen heeft hij nu 
een modelspoorbaan in 
zijn tuin. Hij is zelfs van 
plan om een kattenluik 
te nemen, zodat de trein 
ook door zijn huis kan rij
den. Maar daar heeft zijn 
vrouw, Oma Lik, een stokje 
voor gestoken. Oma Lik 
is een pittige dame en zij 
neemt het schrijven over 
postzegels nu even over 
van opa. Zij verzamelt 
toiletrolhouders (ze heeft 
er al 150), maar behalve 
deze collectie bezit ze ook 
postzegels van Frankrijk. 
In genoemd blad schrijft 
zij op ludieke wijze over 
haar vakantie in Frankrijk 
en over de filatelistische 
activiteiten die zij daar 

Aardappels 
In 1560 introduceer
den de Spanjaarden de 
aardappel in Europa. Zij 
namen deze plant mee 
uit Amerika. Aanvanke
lijk werd de aardappel 
uitsluitend gebruikt als 
sierplant. In 1593 werden 
er voor het eerst in ons 
land aardappels geteeld 
door de plantkundige 
Carolus Clusius. De knol

Fiscale zegels uit de Verenigde 
Staten, de piepers ujerden soms 
duurbetaald... 

len waren meegenomen 
door Engelse vluchte
lingen. De Engelsman 

Sir Walter Raleigh komt 
de eer toe de aardappel 
te hebben ingevoerd in 
Ierland. Ze werden daar 
volkvoedsel nummer i. 
Veel Ieren werden van de 
hongerdood gered door 
dit voedzame en gezonde 
product. Aan het eind van 
de Dertigjarige Oorlog 
heerste er grote hongers
nood op het Duitse plat
teland. In 1647 werden 
grote hoeveelheden aard
appels gepoot. Niet alleen 
de honger werd gestild, 
maar er kwam ook een 
eind aan het eenzijdige 
voedsel dat beschikbaar 
was voor deze mensen. 
We weten dit alles dankzij 
Maasmond uit Spijkenis
se; de redactie ondeende 
een en ander aan een 
publicatie van mijn col
legalezer Gerard Geerts. 

Geen gehoor 
Ongetwijfeld komt u ze 
geregeld tegen bij uw 
post: de formuliertjes 
met de vermelding dat 
de postbode met een 
zending (meestal een 
pakketje) bij u aan de 
deur was en u niet thuis 
trof Er staat op vermeld 
hoe u vervolgens aan uw 
pakketje kunt komen. Tot 
onze verrassing ontdek
ten we dat er filatelisten 
zijn die deze producten 
van de TNT Pakketser
vice verzamelen. Een 
van hen is Peter Vermeu
len; hij geeft zelfs een 
nieuwsbrief uit over deze 
materie, getiteld Geen 
Gehoor. Op de cover 
van het novembernum
mer 2006 is formulier 
PS 60631006 van de 
Spaarndammerstraat in 
Amsterdam afgebeeld. 
Peter wijst op zeven ver
schillende bijzonderhe
den van dit formulier. Zo 
ontdekte hij dat er geen 
Handelsregisternummer 
op het formulier was te 
vinden. Hij vraagt zich af 
of ze dat vergeten zijn bij 
TNTPost of dat ze het niet 
nodig vonden om het te 
vermelden. Peter noemt 
het nummer in ieder geval 
wel in zijn artikel. Zo zie 
je maar weer welke bijna 
onbeperkte mogelijkhe
den de filatelie biedt. 

DAAN KOELEWIIN 

Met vnendeiijlie groeten 
üw pakkettenchauffeur 

Super de Boer Stationsweg 44 
2312 AV LEIDEN 

Geen gehoor 

Nm 

Clum nto 
■ 



MECHANISCHE FRANKEERMACHINES 
BUITEN GEBRUIK GESTELD 

Alleen digitale systemen zijn nu nog toegestaan 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D ( L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E ) 

De firma NV Ruys Handelsver
eniging kreeg in 1925 van de 
PTT toestemming om fran
keermachines te verhuren. De 
machines waren van het type 
UPF [Universal Postal Franker) 
en kwamen uit NieuwZeeland. 
Afdrukken van deze eerste 
machines zijn tegenwoordig 
bijzonder gezocht. Opmerke
lijk IS dat de apparaten al een 
elektrische aandrijving hadden. 
Later werden vooral machines 
die met de hand werden bediend 
populair [afieeldingi, Francotyp, 
hand). De firma Ruys is tegen
woordig nog steeds actiefin de 
frankeermachinebranche, onder 
andere met het al genoemde 
merk Francotyp, dat in 1927 van

In oktober 2005 werd het feit dat 80 jaar geleden de 

eerste Nederlandse frankeermachines in gebruik werden 

genomen uitgebreid in Filatelie gememoreerd'. Zeventien 

jaar daarvoor was in dit blad een bijdrage van onze natio

nale frankeerstempelspecialist Drewes Veenstra te vinden^. 

Beide artikelen behandelden vooral de afdrukken van de 

frankeermachines (de zogenoemde frankeerstempels), 

maar ook de machineszelf kwamen aan de orde. 

uit Duitsland in Nederland werd 
geïntroduceerd. 'Modernere' 
machines werden elektrisch 

aangedreven (afbeelding 2) . 
Andere veelgebruikte machines 
zijn de Engelse Neopost (letter N, 

later RN) en Universal (letter U). 
De naam van de machine Pitney 
Bowes (letters PB) gaat terug op 
de twee Amerikaanse pioniers 
die zich al in het begin van de 
twintigste eeuw met de ontwik
keling van frankeermachines 
bezig hielden. Overigens schijnt 
de Italiaan Detaimo di Brazza 
Savorgan de eerste machine in 
New York te hebben gebruikt. 
Afdrukken hiervan moeten wel 
zeer schaars zijn. Ook van de 
Nederlandse machines Safas, 
Sima, Satag en Komusina zal het 
bijzonder moeilijk zijn een 
afdrukte vinden. Minder 
probemen zullen er zijn met het 
verkrijgen van afdrukken van de 
Postalia (letter P), Frama {FM), 
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Links aßeelding i ■ Handfrankeenvachne Francotyp 
FR ^438 van de firma Ruys Door het geopende kkpp 
IS het rolletje met rode mid te zien (foto Roel Custers, 
Sittard) 

Onder afbeelding 2 ■ Elektnsche frankeermachine 
Francotyp FR 18199 (foto Roel Custers, Sittard) 

Links afbeelding}Modernefrankeer
machine Neopost 4400 RN 7061 (foto. 
Roel Custers, Sittard) 

l>, 

u ; (■' 
I 
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Hierboven afbeelding 4 Blauwe afdruk van 
Duitse frankeermachine, de bnefis 75 cent 

ondergefrankeerd 



Romeo Neopost (RN, zie aßeel
ding];}, de Noorse Krag (KR) en 
de Zwitserse Hasler (vroeger H, 
nu HR). 

Invoering en gang van zaken 
In 1920 ging het congres van de 
Wereldpostunie UPU akkoord 
met het (internationale) gebruik 
van de frankeermachines. Om 
het verschil met de gebruikelijke 
hand en machinestempels te ac
centueren werd afgesproken dat 
de kleur van de stempelinkt rood 
zou zijn. Vandaar de (vooral pos
taal) gebruikte benaming rood
frankering. Dat neemt niet weg 
dat er ook afdrukken in zwart, 
paars en tegenwoordig blauw 
bekend zijn (afieelding4). Voor 
het gebruik van de frankeerma
chines moest natuurlijk met de 
PTT worden afgerekend. Tot nog 
toe moesten periodiek de me
terstanden worden doorgegeven 
en soms kwam er een controleur 
of een onderhoudsmonteur 
op bezoek [afieelding 5). Op 
de afdrukken van de machines 
werd door de PTT met bijzonder 
streng gecontroleerd. De brief 
van afbeelding4 werd per abuis 
met 55 cent (binnenlandse post) 
gefrankeerd, terwijl dat 70 cent 
moest zijn. Ook komt het voor 
dat vergeten wordt het bedrag in 

te stellen, zodat een nulfranke
ring wordt verkregen, die overi
gens bij verzamelaars niet gewild 
is (afbeelding 6) . Daar staat 
tegenover dat na het frankeren 
van een aangetekende brief wel 
eens vergeten werd het rader
werk weer op het gewone tarief 
in te stellen; kassa voor de PTT! 
Dit soort vergissingen wordt 
(mogelijk) uitgesloten door 
de invoering van digitale fran
kering. 

Uitsluitend digitale fiankering 
In de loop van 2005 en 
2006 werden alle bestaande 
frankeermachines door de 
desbetreffende firma's voorzien 
van een oranje sticker met een 
waarschuwende tekst (afbeelding 
7) die er op neer komt dat fran
kenng na september 2007 alleen 
nog IS toegestaan door gebruik 
te maken van digitale frankeer
systemen. 
In het verleden konden de 
verbruikte bedragen van de 
frankeermachine op drie manie
ren worden verrekend: 

 met behulp van een waarde
meter; de machine werd in 
dat geval door de PTT op een 
bepaald bedrag ingesteld, dat 
vooruit betaald moest worden; 

 met waardekaarten; de PTT 
verstrekte deze waardekaarten 
vooreen bepaald bedrag; als 
dit was opgebruikt wercTde 
machine geblokkeerd; 

 met behulp van een reke
ningcourant; de verbruiker 
betaalde een geschat maand
verbruik en het verschil met 
het werkelijke verbruik werd 
verrekend. 

BIJ deze laatste methode moest 
de tellerstand (telefonisch) 
worden opgegeven en werd 
deze stand periodiek ter plaatse 
gecontroleerd. Bij de nieuwe, 
digitale manier van frankeren 
wordt in feite teruggegrepen op 
de eerste methode, maar het 
bedrag wordt nu elektronisch 
ingesteld met behulp van een 
analoge telefoonverbinding. 
Voor de nieuwe frankeerme
thode heeft Neopost een modern 
vormgegeven toestel bedacht, de 
Ij 35 [afbeelding S). Het apparaat 
heeft een groot aantal mogelijk
hederf, bijvoorbeeld: 

 automatische datuminstelling; 
 frankering tot zestig envelop

pen per minuut; 
 geïntegreerde weegschaal; 
 automatische etikettentoe

voer; 

 mogelijkheid om tien verschil
lende reclamemededelingen 
op te slaan; 

 waarschuwing wanneer het 
tegoed opraakt; om het tegoed 
op te waarderen moet verbin
ding worden gemaakt met 
Credinet; de afrekening loopt 
via een bank of gironummer. 

De fran keerbed ragen worden 
met een inkjetprinter op de enve
loppen gedrukt. Een vergelijking 
van de afdrukken van de oude 
met de nieuwe machine laat 
zien dat de landsnaam NEDER
LAND zijn prominente plaats 
is kwijtgeraakt; op die plek is de 
tekst TPC POST (nu: TNT Post) 
geplaatst. De naam van de firma 
Neopost is vervallen; de naam 
valt alleen nog af te leiden aan 
de hand van de afkorting RN 
[afieelding 10). 

Bronnen: 
1 ■ Stiejkmd van de filatelie bereikt eer\ 
kroor\jaar door Jeffrey Croeneveld, 
Filatelie 2005/10, pagina's 720 tot en 
met 724. 
2 Frankeermachinestempels, het 
verzamelen waard door D Veenstra, 
Philatelie 1988/10, pagina's 673 tot en 
met 677. 
3' Informatie voor het gebruik van de 
Netsetfrankeermachine IJ 35 van de 
firma Neopost 

Aßjeeldmg 5  Voor en achterzijde van een 
onderhoudskaart van een Francotyp, met 

een nulafdmk van de machine 
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Francotyp 
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Onder aßeelding 7  Waar
schuwin^sticker op oude 

frankeermachines 

LET OP! 
Uwlrankeermachin« zal na 

september 2007 niet meer gebfuikt 
kunnen »orden Wonneei bi| Neopost 
naar TPG Post goedgekeurde NetSel" j 

machines die vanaf deie dal 
2i|n toegestaan 

\ www.naoDoat .n l 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als in deze rubnelc wordt ge
sproken van ajheeUmg melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332, 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. Uitsluitend zegels 
van landen die - voor zover valt 
na te gaan - zi]n aangesloten 
bij de Wereldpostunie (UPU) 
worden vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
i-i-'oj. Frankeerzegels, 
bloemen langs de kust. 
€ 0.80, 0.90, 5.-. Resp. zeeas-
ter (Tripolium vulgare), kat
tenstaart (Lythrum salicaria), 
grote engelwortel (Angelica 
archangelica ssp. litoralis). 

i-3-'07. Postvervoer vroeger 
en nu. 
I klass, 2 klass. Vliegtuigen, 
resp. Saab 340, Junkers F13. 
In vellen tien aanhangsels 
waarop kaart met route resp. 
Stockholm-Mariehamn-
Helsinki, Stockholm-Marie-
hamn-Abo-Helsinki. 

i-3-'07. Automaatstroken, 
r. €0.55,0.65,0.75, 0.85. Pi-
° oenrozen (Paeonia officinalis 
t~i rubra plena), op achtergrond 
— zeilboten. 

ALAND 

ANDORRAFRANS 
4-i2-'o6. Retabel Sint Marti 
nus van Cortinada. 
€ 0.54. Geboorte Christus. 

24-ii-'o6. Spoorwegen, 
treinen. 
0.50,1.- KM. Resp. stoomlo
comotief, sneltrein. 

ARMENIË 
i6-io-'o6. Vrede op aarde. 
50 d. Duif en wereldbol. 
i6-io-'o6. Evangelie van 
Haghpat. 
Blok 220 d. Miniatuur met 
intocht van Christus in Jeru
zalem (13'''eeuw). 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Federatie) 
i6-6-'o6. Bedevaartsplaats 
Medjugorje vijfentwintig jaar. 
Vijfmaal i,- KM. Verschijnin
gen van Maria. 

i-ii-'o6. Fauna, vogels uit 
Hutovo Blato. 
Velletje met viermaal 
0.70 KM. Podiceps cristatus, 
Upupa epops, Acrocephalus 
scirpaceus, Alauda arvensis. 
i-ii-'o6. Flora, inheemse 
planten. 
Tweemaal 0.20 KM. Ceras-
tium dinaricum, Papaver 
kernen. 
i-i2-'o6. Kerst. 
0.50, i.-KM. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i4-g-'o6. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
0.20 KM. Mensen in gesprek. 

BULGARIJE 
i7-ii-'o6. De post, ambas
sadeur Verenigd Europa. 
Blok I.- L. Auto post, op rand 
vrachtwagens post en beeld
merk Belgica en Post-Europ. 

i7-io-'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
350 d. Beeldmerk kampioen
schap, vlaggen, wereldbeker 
en voetbal. 
i7-io-'o6. Europa 2006, 
integratie (tekenwedstrijd 
met thema 'integratie van im
migranten zoals dat gezien 
wordt door jonge mensen'). 
200, 350 d. Resp. wijzers 
klok en raderwerk, wereldbol 
met sleutels en Europese 
sterren. 
i8-io-'o6. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag Ser
gey Merkurov (1881-1952). 
230 d. Portret beeldhouwer 
en beeldhouwwerk. 
r8-io-'o6. Algemene Ar
meense Liefdadigheidsunie 
honderd jaar. 
Velletje met driemaal 120 d. 
Portret Boghos Nubar (1851-
1930), tekst unie, portret Alex 
Manoogian (igoi-rggó). 

24-6-'o6. Kerk van Uzdol 
honderdvijftig jaar. 
0.50 KM. Kerk. 
9-7-'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla 
(r856-i943). 
2.- KM. Portret natuurkundige. 

24-ii-'o6. Kerst. 
0.55 L. Engel. 
29-ii-'o6. Bulgarije en Roe
menië samen in Europese 
Unie (gezamenlijke uitgifte 
met Roemenië). 
0.55,1.50 L. Vlaggen 
Roemenië en Bulgarije en 
Europese sterren, resp. met 
kaart Europa en stembus, 
op artistieke wijze 'EU'. Ook 
velletje met beide zegels. 
20-i2-'o6. Honderdtwin-
tigste geboortedag Petar 
Dimkov (1886-1981). 
0.55 L. Portret natuurge
nezer. 
2i-i2-'o6. Grondleggers 
Bulgaarse staat, 
o.io, 0.35, 0.55,1.- L. Por
tretten. 

13"3''°7- Landschappen: 
Skaftó, Kumlinge. 
2 klass. Stenige kust op on
bewoond eiland Skaftö. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
24-ii-'o6. Museumstukken. 
I.- KM. Middeleeuwse stenen 
deur Visoki. 

0^6-Zóó6. 

9-9-'o6. Archeologie. 
0.20 KM. Grafzerken uit 
middeleeuwen met man en 
boom en ree. 
22-9-'o6. Europese autovrije 
dag. 
I.- KM. Auto met strepen 
erdoor. 

CYPRUS TURKS 
io-ii-'o6. Gedenkdagen. 
0.50, 0.70,1.50 NTL. Resp. 
bosbranden (vlammen in 
bomen), portret Naci Talat 
(1945-1991), zeilboot (inter
nationale oost-mediterrane 
botenrally). 

DENEJWARKEN 
2-i-'07. Frankeerzegels. 
13.50,17.50 kr. Wapenschild, 
io-i-'o7. Deense windmo
lens. 
4.50, 4.75, 6.-, 8.25 kr. 
Molens om elektriciteit op 
te wekken, resp. molen in 
Askov (ontworpen door Poul 
La Cour, 1891), Gedser-mo-
len (1957), molens in Bogo 
(1989), molens voor de kust 
bij Kopenhagen (2000). Ook 
boekjes. 

io-i-'o7. Liefdadigheids-
zegel. 
4.75-H0.50 kr. Kroonprins 
Frederik en prinses Mary met 
zoon prins Christian. Ook 
boekje. 

io-i-'o7. Vijftig jaar Deense 
VN-soIdaten. 
4.75 kr. Oog en baret met 
beeldmerk Verenigde Naties. 

io-i-'o7. Internationaal pool-
jaar (2007-2008), gezamen
lijke uitgifte met Groenland, 
Finland, Noorwegen, 
Zweden, IJsland, Verenigde 
Staten en Canada. 
7.25,13.50 kr. Resp. drie 
houten beelden uit drie 
afzonderlijke culturen in 
Groenland, vliegtuig (Twin 



Otter) met laser scanner om 
dikte ijs te meten. Ook vel
letje met beide zegels. 

2i'07. Toeslagserie 'voor 
de sport'. 
€ 0.55+0.25. Wereldkam
pioenschap handbal in Duits
land: handen en bal. 

DUITSLAND 
2i'o7. Wankelmotor vijftig 
jaar (uitgevonden door Felix 
Wankel (19021988). 
€ 1.45. Schematische wankel
motor en auto NSU R080. 

ESTLAND 
4i'07. Lotte uit Gadgetville. 
4.40 kr. (€ 0.28). Tekenfiguur 
Lotte. 

>L iAHRE 
WANKELMOTOfi 

OEUTSCHUWO 145 

2i'o7. Stad Fürth duizend 
jaar. 
€ 0.45. Oude ansicht: Grüne 
Markt rond 1910. 

««««*«««««««*««n««vr*a 

FRANKRIJK 
4i2'o6. Alain Poher (1909
1996). 
€ 0.54. Portret voorzitter se
naat en tweemaal president ad 
interim met senaatsgebouw. 

2i'o7. Bisdom Bamberg 
duizend jaar. 
€ 0.55. Dom van Bamberg. 

8i2'o6. Unesco*. 
€ 0.60,0.85. Beeldmerk 
Unesco en resp. Siberische 
tijger, Luang Prabang in Laos. 

2i'o7. Deelstaat Saarland 
vijftig jaar. 
€ 0.55. Hoogovenbedrijf in 
Dillingen, Saardal bij iVlett
lach en Ludwichsplatz in 
Saarbrücken. 

Ml ! \ H H ^ S A A l U A N I I 
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i8i2'o6. Parijse tram. 
€ 0.54. Tram die vanaf 16 de
cember rijdt over de Bou
levards Maréchaux in het 
zuiden van Parijs en bekende 
gebouwen in Parijs. 

Le tramway è Paris 0,54€ 

2i'o7. Voorzitterschap Eu
ropese Unie naar Duitsland. 
€ 0.55. Sterren die lidstaten 
symboliseren. 

' EU-Ralsprasidtmuhäfi 

Dtutschknd 
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GRIEKENLAND 
29ii'o6. Historische sport
verenigingen. 
€ 0.02, 0.03, 0.52, 2.27, 3.20. 
Wapenschild en vergroting 
detail wapenschild van resp. 
Apollon Kalamarias, Atromi
tos athinon, Aris Thessa
lonikis, Ethnikos Peiraios, 
Apollon Smirnis. 
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GROENLAND 
i5i'07. Amnesty, Verklaring 
rechten van het kind. 
5.75+0.50. kr. Rij kinderen 
met hartvormige ballonnen. 
Ook velletje met vier zegels. 

; Kalaallit Nunaat 575+50 
Grenland 

^^ ¥ 1̂  p 
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i5i'07. 'West Nordic Coun
cil' tien jaar, duurzame ener
gie (gezamenlijke uitgifte 
met IJsland en Faeröer). 
5. kr. Artistieke weergave 
waterkrachtcentrale Buksef
jorden. 

i5i'o7. Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
575. 75° kr. Scouts resp. 
met stenen op bergtop, ma
ken kookplek bij tent. 

KalaaM Nunaat 
Gfanland S.75 

|iK^. J 
i5i'07. Internationaal pool
jaar, gezamenlijke uitgifte 
met Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Zweden, 
IJsland, Verenigde Staten en 
Canada. 
7.50, 8. kr. Resp. ijsboring 
in ongerept ijs van 115.000 
tot 130.000 jaar oud om 
klimaatveranderingen te 
bestuderen, drie mensen en 
gebouw (urbanisatie). Ook 
velletje met beide zegels. 
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GROOTBRITTANNIË 
joii'oö. Schotland, 
St.Adrew's Day. 
Velletje met i", i*', 72, 72 p. 
Resp. frankeerzegel leeuw 
(herdruk). Schotse vlag, St.
Andrew, kasteel Edinburgh. 

9i'o7. Muziek van de 
Beatles. 
i", i", 64, 64,72, 72 p.; 
velletje met viermaal i". 
Platenhoes op stapel zegels 
(onregelmatige vorm) van 

resp. 'With the Beatles', 
'Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band', 'Help!', 'Abbey 
Road', 'Revolver', 'Let it Be'; 
(memorabilia:) gitaar, lunch
doos, 45 toeren single 'Love 
me do', theeblad. 

i2'o7. Fauna, onderwater
leven. 
Tienmaal i". Aurelia aurita, 
Asterias rubens. Actinia 
equina, baars. Raja clavata, 
Eledone cirrhosa, Mytulis 
edulis, Halichoerus grypus, 
Carcinus maenas, Crossaster 
papposus. 

m¥, 
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i32'07. Televisiepro
gramma 'The sky at night' 
vijftig jaar. 
i", i", 50, 50, 72,72 p. Favo
riete hemelse objecten van 
presentator sir Patrick Moore, 
resp. Saturnus nebula C55, 
Eskimo nebula C39, Cat's Eye 
nebula C6, Helix nebula C63, 
Flaming Star nebula C31, 
Spindle galaxy C53. 

HONGARIJE 
i3ii'o6. Olympische Spelen 
Melbourne vijftig jaar geleden. 
Blok 500 Ft. Portret bokser 
Laszlo Papp (19262003), op 
rand Hongaarse gouden me
daillewinnaars 1956, metuv
lichtzijn namen en discipline 
gouden, zilveren en bronzen 
medaillewinnaars te lezen. 

24ii'o6. Hongaarse Rode 
Kruis honderdvijfentwintig 
jaar. 
100 Ft. Beeldmerk Rode Kruis 
en Hongaarse vlag. 

ITALIË 
5i'o7. Eerste Montesso
rischool 'Casa dei Bam
bini' honderd jaar geleden 
geopend. 
€ 0.60. Portret Maria Mon
tessori (18701952), twee 
leerlingen in schoolbank 
vroeger, twee leerlingen nu. 

JERSEY 
i6ii'o6. Kerst 2006. 
Herdruk zegels kerst 2004 
(2II'04). 
i6ii'o6. Frankeerzegels. 
Herdruk 'rotsen voor de kust' 
(58'03). 
63'07. Europa 2007, hon
derdjaar scouting. 
34, 37,42. 74 P(37 en 42 p. 
met 'Europa'). Portretje 
Robert Stephenson Smyth 
BadenPowell (18571941) en 
resp. avontuur (kanoer, sur
fers en strandzeiler), interna
tionale vriendschap (vlaggen 
en scouts met trompet), 
ontwikkeling jonge mensen 
(bergbeklimmers, jongens 
in karretjes), verandering 
wereld ten goede (insignes 
en jonge scouts). 

io4'o6. Natuur, dieren van 
het platteland. 
34, 37,42, 51, 57, 74 PResp. 
Apodemus sylvaticus, Oryc
tolagus cuniculus, Mustela 
putorius, Sorex araneus, 
Mustela erminea, Rattus 
norvegicus (bosmuis, konijn, 
fret, bosspitsmuis, herme
lijn, bruine rat). Ookvelletje 
met de zegels van 51, 57, 
74 p. in doorlopend beeld. 

KROATIË 
i49'o6. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
1.15 kn. Meisje eet appel. 
27ii'o6. Kerst. 
2.30 kn. Altaarstuk 'Geboor
te Jezus' uit parochiekerk St. 
Stephan in Luka Sipanska 
door Pantaleone (15''' eeuw). 



i-i2-'o6. Moderne schilde
rijen. 
I.-, 1.80,10.- kn. Resp. 
Stilleven door Vladimir 
Becic (1886-1954), Com
positie Tyma 3 door Ivan 
Picelj (1924), Zelfportret 
met geweer door Masta Rojc 
(1883-1964). 

LETLAND 
30-ii-'o6. Kerst. 
0.18, 0.22, 0.31, 0.45 Lvl. 
Koekjes in vorm, resp. kerst
boom, kerstster, maan, klok. 

MACEDONIË 
i4-9-'o6. Verplichte toe
slagzegel Rode Kruis, week 
tuberculosebestrijding. 
6 den. Vrouw ruikt aan bos 
bloemen. 

MALTA 
22-i2-'o6. Concert Bob Gel
dof voor daklozen YMCA*. 
Blok 1.50 Lm. Ontwerp zegel 
met kindertekening uit 2000 
(Yvert 1118) met nieuwe 
waarde, op rand portret en 
handtekening Geldofen 
beeldmerk YMCA. 

29-i2-'o6. Maltees hand
werk. 
8,16, 22, 37, 60 c. (€ 0.19, 
0.37, 0.51, 0.86,1.40). Resp. 
aambeeld en smeedijzeren 

r- raamornament, glazen 
^ beestjes, hanger in filigraan, 
c- aardewerken vazen, rieten 
— manden. 

124 
MAN 
22-2-'07. Zestigjarig huwelijk 
(20-11-1947) koningin 
Elizabeth II en prins Philip. 
Zesmaal 60 p. Portretten 
paar. 

MONACO 
2-i-'o7. Voorafgestempelde 
zegel, gestreepte dolfijn. 
€ 0.36. Stenella coeruleoalba. 

MONTENEGRO 
30-8-'o6. Aanvulling mel
ding 11/787, Europa 2006 
integratie. 
Velletje met € 0.60, 0.90. 
Resp. immigrant kijkt naar 
stad, jongeren met verschil
lende huidskleur. 

OEKRAÏNE 
24-ii-'o6. Kerst. 
70 k. Madonna met Kind. 
i-i2-'o6. Paleis Ferdinand 
in Lvov. 
3.50 Hr. Paleis. 
i5-i2-'o6. Traditionele 
kleding. 
Zesmaal 70 k. (per twee sa
menhangend). Kleding (uit) 
tijdens resp. (Zaporizhia) 
dag St.-Michiel, Maria-He
melvaart; (Kherson) dag 
St.-Catharina, St.-EIias; 
(Odessa) dag St.-Barbara en 
St.-Sava, dag St.-Boris en 
St.-HIib. Ook velletje met de 
zes zegels. 

OOSTENRIJK 
i-i-'07. Nieuwjaarsconcert, 
ZubinMehta{i936). 
€ 0.75. Beeldmerk 'Wiener 
Philharmoniker' en foto 
met handtekening dirigent 
Mehta. 

rPhilharmonil» 
ahrsko(uert2lp 

26-i-'o7. Bloemen. 
€0.55,0.75,1.25. Resp. 
alpenbloemen (edelweiss, 
gentiaan en alpenroosje), 
Helleborus niger, voorjaars-
bloemen (leverbloempje, 
sleutelbloem, peperboompje). 

wm^^wmw^mw^^rwm 

POLEN 
30-ii-'o6. Kerst. 
1.30, 2.40 Zl. Resp. kerststal, 
tekst 'kerst' in vijftalen. 

i6-i2-'o6. Protest kolenmijn 
'Wujek' vijfentwintig jaar 
geleden. 
1.30 Zl. Bloedende steenkool. 

ROEMENIË 
2g-ii-'o6. Roemenie en 
Bulgarije samen in Europese 
Unie (gezamenlijke uitgifte 
met Bulgarije). 
0.50, 2.10 NL. Vlaggen 
Roemenië en Bulgarije en 
Europese sterren, resp. op ar
tistieke wijze 'EU', met kaart 
Europa en stembus. 

30-ii-'o6. Hedendaagse Roe
meense kunstenaars, Ciprian 
Paleologu (1976). 
0.30,1.50, 3.60 NL. Werk uit 
'menselijk project' resp. 'Ad 
perpetuam rei memoriam', 
'Cui bono', 'Usqve ad finem'. 

i-i2-'o6. De nieuw leu. 
0.50,1.20 NL. Het nieuwe 
200 lei bankbiljet, resp. 
bovenzijde, onderzijde. 
ii-i2-'o6. Unicef* zestig jaar. 
3.10 NL. Beeldmerk Unicef 
en groep vrolijke kinderen. 

RUSLAND 
7-i2-'o6. Nationale aüas 
Rusland. 
6.- r. (driehoekig). Openge
slagen atias en wapenschild. 

i2-i2-'o6. Nieuwjaar. 
7.- r. Spar in winterland
schap. 

i5-i-'o7. Vladimir Mikhailo-
vich Beckhterev (1857-1927). 
5.- r. Portret psycholoog en 
hoofd met hersenen. 

SAN MARINO 
23-i-'o7. San Marino half 
jaar voorzitter comité van mi
nisters van Raad van Europa. 
€ 0.65. Vlag San Marino en 
Europese sterren. 

23-i-'o7. Filatelistische ma
nifestatie 'San Marino 2007'. 
€ 1.80. Portret Alessandro 
Glaray (postzegelexpert, 
overleden 2005) en brieven, 
op aanhangsel tekst mani
festatie. 

23-i-'07. Gina Lollobrigida 
(1927, actrice, fotografe en 
beeldhouwster) vertelt over 
haar leven. 
€0.65, 0.85,1.-, 3.20. 
Resp. zelfportret uit 1987 
(kunstacademie Rome), foto 
aardappelverkoper (Benares, 
India, 1973), 'Esmeralda' 
(bronzen sculptuur, 2002), 
ambassadeur FAO*: met 
Moeder Teresa (1990). 

lOLLOBRIGIDA 
Gina ' Amhascsäi'Kf F A O 

SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
i-g-'oö. Toerisme. 
€ 0.20, 0.30, 0.50,1.-. Resp. 
wandelpad langs bosrand, 
skigebied, druipsteengrot, 
bergmeer. 

SLOVENIË 
g-io-'o6. Verplichte toeslag
zegel, week brandpreventie. 
25 Sit. Brandweerlieden 
bestrijden brand. 
i-i-'07. Introductie euro. 
Blok € I.-. Sloveense euro
munten. 

i-i-'07. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ o.oi, 0.02, 0.05, o.io, 
0.20, 0.25, 0.35, 0.48, 
0.50, 0.75, 0.92,1.-, 2.-, A, 
B, C, D. Resp. Asplenium 
adulterinum, Moehringia 
tommasinii, Himantoglos-
sum adriaticum, Pulsatilla 
grandis, Primula carnio-
lica. Gladiolus palustris, 
Cerastium dinaricum, Adeno-
phora liliifolia, Aquilegia 
bertolonii, Liparis loeselii, 
Scilla litardierei, Eryngium 
alpinum, Rhododendron 
luteum. Campanula zoysii, 
Cypripedium calceolus, 
Serratula lycopifolia. Genista 
holopetala. 

WITRUSLAND 
2o-i2-'o6. Frankeerzegel. 
3.000 r. Gemeentehuis 
Shklov. 
22-i2-'o6. Gelukkig nieuw
jaar. 
Tweemaal 500 r. In verschil
lende kleur: gestileerde 
nieuwjaarsboom. 

ZWEDEN 
25-i-'07. Carolus Linnaeus 
(1707-1778), natuuronder
zoeker. 
II.- kr., brev inrikes. Resp. 
portret Linnaeus en tekening 
Enneandria uit 'Systema 
naturae', linnaeusklokje: Lin-
naea borealis. 

SVERIGE 



25-i-'07' Internationaal pool-
jaar, gezamenlijke uitgifte 
met Denemarken, Groen
land, Finland, Noorwegen, 
IJsland, Verenigde Staten en 
Canada. 
Velletje met tweemaal i c - kr. 
Schilderij, resp. steenfrag-
raent, poolzee (2001); op 
rand topografische kaart 
Antarctica. 

25-i-'o7. Voorjaarsgevoel. 
Viermaal brev inrikes. Zin
gende vogels, zon, dansend 
figuurtje met bloemen, vogel. 

FlkQELHiLSMMG 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
i9-i2-'o6. Voorlopig Ara
bisch parlement. 
15.- Dh. Kaarten beeldmerk. 

Il 

20-i2-'o6. Krant 'El Moudja-
hid'vijftig jaar. 
30.- Dh. Document. 

23-i2-'o6. Ontzilting zee
water. 
20.- Dh. Ontziltingsinstal-
latie en druppel. 

ANGUILLA 
i3-3-'o6. Vliegmaatschap
pijen en vliegtuigen. 
$ 0.30, 0.40, 0.60,1.-, 1.50, 
i.go. Resp. Air Anguilla en 
Cessna 402, LIAT (Leeward 
Islands Air Transport) met 
DHC DASH 8, Winair en 
DHC Twin Otter, Anguilla 
Airlines en Piper Aztec, St. 
Thomas Air Transport en 
Piper Aztec, Carib Air Sevice 
met Piper Aztec. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2-io-'o6. Luchtvaartmaat
schappij LIAT (Leeward 
Islands Air Transport) vijftig 
jaar. 
30, 50, 50, 50 c , $ 1.50, 2.50; 

blok $ 5.-. Vhegtuigen, resp. 
HS-748 Hawker Siddely 
Avro, BN2 Islanders, BN2 
Norman Islander, Beechcraft 
Twin Bonanza, BACiii-
Orange en HS748-Pink/Lilac, 
DH8-300 50-seat Dehavil-
land; Beechcraft Twin Bo
nanza N96i4Ren oprichter 
LIAT Frank Delisle. 

BELIZE 
26-io-'o6. Onderzoek borst
kanker. 
$ I.-. Vrouw en 'Fund the 
fight, find a cure'. 

BREASl CANCER 

i5-ii-'o6. Gedenkdagen 
ruimtevaart. 
Velletje met zesmaal $ 2.-; 
twee velletjes met viermaal 
$3.-; driemaal blok $6.-. 
Resp. (eerste vlucht ruimte
veer Columbia vijfentwintig 
jaar geleden:) simulator, 
bemanning STS-i in klas, 
lanceerplatform, lancering, 
landing op luchtmacht
basis Edwards, landing; 
(Apollo-Sojoez-project:) 
Apollobemanning stapt in 
koppelmodule, handdruk 
na succesvolle koppeling, 
gedenkplaat, binnenhalen 
Apollomodule; (Loena-g 
landt op maan:) Molniya 
8K78M,Loena vlucht 
apparaten, beeld maan, 
capsule; Atlantis koppelt aan 
ruimtestation MIR, impres
sie NASA-ruimteschip verlaat 
maan. Calypsosatelliet bestu
deert wolken en aerosolen. 
November 2006. Kerst. 
Viermaal $ 2.-. Versieringen, 
resp. bal, ster, klok, boom. 
Ook velletje met de vier 
zegels. 

ARGENTINIË 
ii-ii-'o6. Nationaal instituut 
technologie landbouw en 
veeteelt vijftig jaar. 
75 c. Korenaar, koe, boom
bast en glazen vocht. 

2-i2-'o6. Argentijnse stam
hoofden indianen. 
Tweemaal 75 c. Valentin 
Sayhueque (1823-1903), 
Casimiro Bigua (leider Tehu-
elche-volk in Patagonië). 

BERMUDA 
Januari '07. Pioniers van 
vooruitgang, onderwijzers. 
Vijfmaal 35 c. Francis 
L. Patton en kinderen in 
schoolbanken, Adele Tucker 
en leerkrachten, Edith 
en Matilda Crawford met 
schoolfoto, Millie Neversen 
en klassefoto, May Francis en 
vrouwen aan tafels. 

BRAZILIË 
26-ii-'o6. Vissen Aüantische 
kust. 
Tweemaal R$ i.go (samen
hangend). Sphyrna lewini, 
Mustelus schmitti. 

CAYMANEILANDEN 
26-i-'o7. Wenszegels. 
Velletjes met zesmaal 20; 
zesmaal 25; zesmaal 50, 
zesmaal 75, zesmaal 80 c. 
Vijfmaal dezelfde afbeeldin
gen: schildpad en 'hello', ge
kruiste vingers en hoefijzers 
met 'good luck', ballonnen 
en sterren met 'congratulati
ons', champagne en glazen 
met 'you are invited', vulpen 
en 'best wishes', Amor met 
pijl en boog en 'love'. Ook 
boekjes met 20 c. 'hello', 
25 c. 'love', 25 c. 'you are 
invited', 25 c. 'congratula
tions'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i-i2-'o6. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
NT$3.50, i3.-;blokNT$i2.-. 
Resp. trommel met afbeel
dingvarken, trommels; twee 
varkentjes. 

i8-i2-'o6. Huisdieren, IV. 
NT$ 0.50,13.-, 17.- 34.-. 
Honden en katten, resp. 
border collie, beagle, Ame
rikaanse korthaar, Maine 

DOMINICA 
i-io-'o6. 'Profielen in moed' 
van John F. Kennedy. 
Velletje met viermaal $ 3.-. 
Kennedy op krukken, 
operatie vanwege ziekte van 
Addison, boekomslag, als 
senator. 

November 2006. Kerst. 
Viermaal $ 2.- (samenhan
gend). Kerstkous gedeco
reerd met resp. kerstboom, 
klok, hart, sterren. Ook 
velletje met de vier zegels. 

EGYPTE 
g-io-'o6. Mondiale dag van 
de post. 
30,150 P Beeldmerk UPU* 
en tekening enveloppe. 

EL SALVADOR 
io-ii-'o6. Kerst 2006. 
I.-, 1.50, 5.-, 10.-C. ($0.11, 
0.17, 0.57,1.14). Maria met 
Kind, resp. 'Nuestra Senora 
de Candelaria',' Nuestra 
Senora del Carmen', 'Maria 
Auxiliadora'. 'Nuestra Senora 
de la Paz'. 

FALKLANDEILANDEN 
ii-ii-'o6. Victoriakruis hon
derdvijftig jaar. 
Tweemaal 60 p.; velletje 
met tweemaal 60 p., £ i.-. 
Resp. luitenant-kolonel H. 
Jones van het 2de bataljon 
parachuteregiment, sergeant 
lan McKay van het 3de 
bataljon parachuteregiment; 
tweemaal als boven, Victo
riakruis. 

i5-ii-'o6. Frankeerzegels, 
inheemse vogels. 
20, 25 p., £ 5.-. Resp. Thalas-
sarche melanophris met 
jong, Charadrius modestus, 
Asio flammeus (laatste twee 
herdruk met 2006). 

FIJI 
7-ii-'o6. Anemoonvissen. 
18, 60, goc. $ 3.-. Resp. 
Premnas biaculeatus, 
Amphiprion perideraion, 
Amphiprion chrysopterus, 
Amphiprion frenatus. 
24-i-'o7. Mangrove-kreeft. 
Blok $ 4.-. Thalassina 
anomala. 

GABON 
2005. Luxe hotel aan 
Evaromeer een jaar geleden 
geopend. 
225 F. Hotel Ogooué Palace 
vanuit de lucht. 
2005. Kerst, houten speel
goed. 
260, 350 F. Resp. transport
auto voor boomstammen, 
cabriolet. 
2006. Sportiviteit bij voetbal. 
225 F. Voetballers en natio
nale vlag. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i4-9-'o6. Gedenkdagen 
ruimtevaart. 
Vel met zesmaal $ 2.-; twee 
velletjes met viermaal $ 3.-; 
driemaal blok $ 6.-. Resp. 
ruimteveer Columbia, 
astronauten John Young en 
Robert Crippen, lancering 
Columbia, Columbia in 
ruimte, bemanning in ca
bine, landing; vertrek Sojoez 
vanaf Kaikonur, bemanning 
Apollo-Sojoez-project, be
manning in cabine, Sojoez-
ig; ruimteveer Discovery, 
bemanning, begin bouw 
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internationaal ruimtestation, 
ruimtewandeling; verken
ningsvoertuig Mars, Venus
express, Loena9. 

GUATEMALA 
27ii'o6. Kerst. 
0.20, 6.50 Q. Traditio
nele aardewerken beeldjes 
kerststal, resp. in terrakleur, 
veelkleurig. 
29ii'o6. Koffieregio's 
Guatemala. 
0.50,1., 2., 6.50, 8., 
10. Q.; velletje met 5., 
20. Q. Kopje koffie en resp. 
Acatenango (man plukt 
bonen), Antigua (man met 
mand, kerk), Atitlan (man 
met mand, bergen), Coban 
(man met mand, bloem), 
Fraijanes (man bewerkt 
land, auto), Huehue (man bij 
koffieplant); Oriente (man 
met koffiebonen, kerk), San 
Marcos (man plukt bonen, 
gebouw). 

7i2'o6. Upaep*, energiebe
sparing. 
3., 10. Q. Beeldmerk Upaep 
en resp. benzinevulslang met 
jaknikkers, zonnecellen en 
schakelknopje. 

GUYANA 
2006. Wereldkampioenschap 
voetbal 2006. 
Velletje met $ 80., 100., 160, 
300. Beeldmerk en beker met 
geschiedenis voetbal, resp. 
Japans kemari (7''' eeuw), 
kemari, Chinees spel tsu 
chu (2.500 V.C.), kalligrafie 
tsu chu. 

INDIA 
i4ii'o6. Lala Deen Dayal 
(18441905). 
5. R. Portret fotograaf en 
foto's Indiase plaatsen. 
24ii'o6. 'The Tribune'. 
5. R. Krantentitel en silhouet 
man leest krant. 
ii2'o6. Wereldaidsdag. 
5. R. Rood lintje. 

8i2'o6. Bartholomaeus 
Ziegenbalg (16821719). 
5. R. Portret missionaris en 
gebouw. 
ioi2'o6. Kantoor veldpost 

honderdvijftig jaar. 
Viermaal 5. R. Soldaat resp. 
en bosbrand, leest brief met 
briefen tent, met briefen 
helikopter. 

i3i2'o6. Sandelhout. 
15. R. Olifant in reliëf 

ISRAËL 
i7i2'o6. Medische kruiden. 
NIS 1.50, 2.50, 3.30. Resp. 
Coriandrum sativum, Mi
cromeria fruticosa, Mentha 
piperita. 

i7i2'o6. Plaatsen kruisvaar
ders in Israël. 
Viermaal NIS. 2.50. Belvoir 
(ruïne), Atlit (zeilschip). 
Caesarea (man met pijl en 
boog), Montfort (ridder te 
paard). 

JAMAICA 
30ii'o6. Datum meldingen 
12/867, kersten papegaai. 

JAPAN 
ioio'o6. Japanse films. 
Twintigmaal 80 yen. Tien
maal scènes uit oude films; 
tienmaal moderne films, 
resp. Tange Sazen, Ugetsu 
Monogatari, ShichininNo
Samurai, Nemuri Kyoshiro, 
Miyamoto Musashi, Carmen 
KokyoNiKaeru, Tokyo Mo
nogatari, HawaiiNoYoru, 
GitaarWoMottaWatari
dori, CupolaNoAruMachi; 

ZeemanFukuToKikanju, 
Kamata Koshin Kyoky, 
SetouchiShonenYakyu
Dan, Shitsurakuen, Tasogare 
Seibei, OtokoHaTsuraiyo, 
Yomigaeru Kinro, HanaBi, 
Gamera, Godzilla. 
■•^^^^^ « ■ ■ ■ ■ « 
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23io'o6. Negende bij
eenkomst Internationale 
Ikebana. 
Tweemaal 80 yen. Herfst
bloemen en Japanse ossenkar 
in resp. rood, geelgroen. 
iii'o6. Nieuwjaar, jaar van 
het varken**. 
50,80 yen, 50+3,8043 y^"
Resp. 'liefvarken', 'sterren
beeld'varken; dezelfde af
beeldingen met loterijnummer. 
ii2'o6. Frankeerzegels. 
Tienmaal 80 yen. Tienmaal 
in kalligrafiestijl: jaar van het 
varken**. 
24i2'o6. Wenszegels. 
Vijfmaal 50 yen. Eekhoorn in 
kopje, klok, clown, ijsbeer, 
kerstbeer. 

KAZACHSTAN 
ioio'o6. Frankeerzegel. 
100.1. Moskee Astana. 
i3io'o6. Honderdste ge
boortedag Akhmet Zhubanov 
(19061968). 
85.1. Beeldmerk Unesco* 
en portret componist met 
notenschrift. 

20io'o6. Wapenschild. 
17., 80.1. Wapenschild van 
resp. Almaty, Astana. 
iii'o6. Nieuwjaar. 
25.1. Sneeuwpop bij kerst
boom. 

9ii'o6. Honderdste 
geboortedag Latif Khamidi 
(19061983). 
iio.1. Portret componist. 
2gn'o6. Vijfenzeventig
ste geboortedag Mukagali 
Makataev (19311976). 
I., 4., 7., 15.1. Viermaal 
portret dichter. 

29ii'o6. Vijfenzeventigste 
geboortedag Manash Kozy
baev (19312002). 
20., 30.1. Tweemaal portret 
schrijver. 

KENIA 
45'o6. Vissen in het Victo
riameer. 
25. 55. 75. 95 Sh. Resp. 
Mormyrus kannume, Bagrus 
docmak, Lates niloticus, 
Tilapia rendalli. 

KIRGIZIË 
9i2'o6. Film Kirgizië vijfen
zestig jaar. 
Viermaal 12. s. Acteurs, 
resp. S. Chokmorov, B. Bejs
henaliev, T Tursunbaeva, 
B. Kydykeeva. 

KOREA ZUID 
ii2'o6. Nieuwjaar, jaar van 
het varken**. 
250 w. in velletje van twee. 
Varkentje. 
8i2'o6. Registratie 
culturele schatten op lijst 
werelderfgoed Unesco*, 
mondelinge en ontastbare 
meesterwerken. 
Velletje met tweemaal 
480 w. Pansori (traditionele 
Koreaanse liedjes verhalend 
over vreugde en verdriet, op 
werelderfgoedlijst sinds 7
112003), resp. teksten mu
zikanten 'Heungboga', Mo 
HeungGap (Pansorizanger 
uit Joseon (13921910)). 

i4i2'o6. Zorgzame buren. 
Tweemaal 250 w. (geurende 
zegels: chocolade en pijn
boom). Gezichten met arm 
en bloem, man onder boom 
en man begiet plantje. 

MACAU 
30ii'o6. Sociëteit van Jezus. 
1.50,1.50, 3.50, 3.50; blok 
10. ptcs. Resp. Matteo Ricci 
(15521610), Francisco Xavier 

(15061552), Alessandro 
Valignano (15391606), Mel
chior Carneiro (15161583); 
Inigo Loyola (14911556), op 
rand andere vier heren. 

MALEISIË 
26ii'o6. KL'06 Fespic
spelen (Far East and South 
Pacific Games Federation 
for the disabled) in Kuala 
Lumpur, 
30, 50 s., i.RM.;blok 
2. RM. Mascotte en 
beeldmerk met resp. sleeër, 
zwemster, rolstoeltennisser; 
basketballer in rolstoel. 

30ii'o6. Betrekkingen 
Asean* en China vijftien jaar. 
30, 50 s., I. RM. Resp. we
reldbol met vlaggetjes Asean
leden, samenwerking (op 
gebied landbouw, energie, 
cultuur, toerisme, handel), 
lint met strik (nauwe band 
tussen Asean en China). 
4i2'o6. Vijfentwintigste we
reldconferentie WVF (World 
Veterans Federation). 
30, 50 s., i.RM. Resp. 
beeldmerk WVF, '25' en 
beeldmerk met congres
gebouw Kuala Lumpur, 
nationaal monument (voor 
soldaten gesneuveld voor 
onafhankelijkheid Maleisië) 
en beeldmerk WVF. 

MAROKKO 
24n'o6. Marokko vijftig 
jaar lid Verenigde Naties. 
7.80 Dh. Beeldmerk en 
vergadering VN met vlag 
Marokko. 
ii2'o6. Wereldaidsdag. 
7.80 Dh. Bloeddruppel met 
stekels en rood lintje. 



20i2'o6. Vijftig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Japan. 
3.25, 7.80 Dh. Resp. duif 
met nationale vlaggen en 
luchtfoto beide landen, 
nationale vlaggen met poort 
en aardewerken vaas. 

MAURITIUS 
7i2'o6. Traditionele spel
letjes. 
5,10,15, 25 Rs. Resp. 'sap
siwaye' (jongen voetbalt met 
zakje waaruit veren steken), 
knikkeren, hinkelspel, 
vliegeren. 

MEXICO 
299'o6. Dinosaurussen uit 
Mexico. 
Velletje $ 6.50, 7.50,10.60 
(doorlopend beeld). Resp. 
'Muzzy', 'Sabinosaurio', 
'Monstruo de Aramberri'. 

5io'o6. Technische faculteit 
UNAM (Universidad Nacio
nal Autonoma de Mexico) 
vijftig jaar. 
$ 6.50. Laboratorium, brug, 
bouw stuwdam. 

9io'o6. Mondiale dag post 
2006. 
$ 13.. Postduif met briefje. 
9io'o6. Eerste postzegel 
honderdvijfiig jaar geleden. 
$6.50,7.50,9., 10.50, 
13., 50. (in vel 33 zegels). 
Portretten Miguel Hidalgo 
(17531811), priester zette 
onaftiankelijkheidsoorlog in. 
30io'o6. Mexicaanse 
televisieidolen, Xavier Lopez 
'Chabello'. 
$ 6.50,10.50. Resp. karakter 
met microfoon, acteur in 
korte broek. 

ioii'o6. Vijfenzeventig jaar 
Dag van de postbode. 
$ 6.50. Beeldje postbode en 
brieven. 

i7ii'o6. Overgang van 
'Instituto Cientifico Literario 
y Autonomo' naar 'Universi
dad Autonoma del Estado de 
Mexico' vijftig jaar geleden. 
$ 10.50. Gebouw. 
22ii'o6. Het kind, de toe
komst van Mexico. 
$ 10.50. Kindergezichten en 
bromtol; op aanhangsel 50 
jaar 'Gansito' met eend. 
23ii'o6. Honderdste ver
jaardag Andres Henestrosa 
(1906). 
$ g.. Portret schrijver en 
manuscript. 
28ii'o6. Honderdste 
geboortedag Edmundo 
O'Gorman (19061995). 
$ 10.50. Portret historicus en 
filosoof 
30ii'o6. Mexico honderd 
jaar in ITU*. 
$ 7.. Satelliet. 
6i2'o6. Kerst. 
$ 7.50,10.50. Kerstballen. 

MONGOLIË 
gio'o6. Gengis Khan (1167
1227). 
Blok 3.800 T. (van zijde). 
Mongoolse leider te paard. 

MONTSERRAT 
2006. Inauguratie John 
F. Kennedy (19171963) tot 
president Verenigde Staten 
vijfendertig jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Aanhanger Kennedy met 
poster, Kennedy houdt 
toespraak campagne, Ken
nedy wacht, Kennedy spreekt 

NIEUWCALEDONIÉ 
i4ii'o6. Mobiele telefoon
service 'Mobilis' tien jaar. 
75 F. Torengebouw met an
tennes en mobiele telefoon. 

i4ii'o6. Nieuw aquarium 
NieuwCaledonië. 
Vijfmaal iio F. in boekje. 
Slang, oud en nieuw gebouw, 
vissen, vis, vissen. 
i4ii'o6. Poppenspel. 
280 F. Handpoppen van 'Les 
Comédiens de bois'. 

NIEUWZEELAND 
20i'07. Scott Base 1957
2007, permanent onder
zoeksondersteunend station 
op Antarctica. 
45,90 c., $1.35,1.50, 2.. 
Resp. openingsceremonie 
1957, gebouw 1990, gebou
wen 2000, bord met 'Scott 
Base' 2003/2004, gebouwen 
2005. 

NIGER 
i47'o6. President Mamadou 
Tandja (1938). 
750 F. Portret. 
6ii'o6. Fauna. 
25, i.ooo F. Resp. bood
schapper te paard uit 
Madaoua, kameeldrijver uit 
Tahoua (rond te maken). 
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6ii'o6. Keramiek. 
150 F. (driehoekig). Vazen. 

NORFOLKEILAND 
3io'o6. Openbare school 
Middlegate honderd jaar. 
Tweemaal $ 2.. Schoolge
bouw met leerlingen, resp. 
nu, vroeger. 

2iii'o6. Kerst. 
Tweemaal 50 c , $ 1.20,1.80. 
Gevouwen figuur en plaatje 
in kerstbal, resp. vis en boer
derij, molentje en vogels, ster 
en gebouw, vogel en bloem. 

ïiM 
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62'o7. Onkruiden. 
Tweemaal 50 c , $ 1.20,1.80. 
Resp. Latana camara, Agera
tina riparia, Ipomoea cairica, 
Solanum mauritianum. 

OEZBEKISTAN 
2006. Vlinders. 
45., go., 200., 250., 300., 
350., 350.; blok i.oio. (S). 
Kaartje met gebied en resp. 
Papilio alexanor, Parnassius 
mnemosyne, Parnassius 
apoUonius, Parnassius maxi
minus, Parnassius honra
thi, Hypermnestra helios, 
Parnassius charltonius; 
Parnassius actius. 

2006. Vogels. 
Velletje met45., 250., 350., 
350. (S). Resp. Oxyura leuco
cephala, Haliaeetus albicilla, 
Phalacrocorax pygmaeus, 
Marmaronetta angustirost
ris; op rand '2006 Interna
tionaal jaar woestijnen en 
woestijnvorming'. 
2006. Rozen. 
45., 90., 250., 350.; blok 
600. (S). Resp. Rosa divina. 
Rosa maracandica. Rosa 
persica. Rosa vassilczencoi; 
Rosa divina. 

O'ZSEKISTON FLOW^I 

\ CTZBEKISTON : 

2006. Oezbekistan vijftien jaar. 
600. (S). Nationale vlag (op 
aanhangsel gebouw). 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, I. 
45., 55., 100., 200., 200., 
250., 290., 350., 430., 
580. (S). President met 
andere mensen, aanhangsel 
met beeldmerk gelegenheid 
en tekst '15 jaar onafhanke
lijkheid Oezbekistan'. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, II. 
go., 250., 410. (S); met aan
hangsels. Resp. parlement, 
president, presidenten. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, III. 
go., 250., 410.580. (S); 
meet aanhangsels. Resp. 
katoen, vrouwen met klossen 
garen, machines, vrouwen 
achter weefmachine. 

2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, IV. 
45., 55., 200., 250., 
350. (S); met aanhangsels. 
Resp. steengroeve, hoog
oven, sodafabriek, cementfa
briek, steengroeve. 

2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, V. 
45.45. 95, 290.430. 
720., i.oio. (S); met aan
hangsels. Resp. universiteit, 
theater, monument, biblio
theek, treinstation, senaat, 
monument. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, VI. 
go., 200., 250. (S); met 
aanhangsels. President met 
verschillende mensen. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, VII. 
55., go., 180., 290. (S); 
met aanhangsels. Resp. 
snelweg, bergen, aanleg weg, 
spoorbrug met trein. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, VIII. 
200., 290. (S); met aan
hangsels. Resp. Daewoo 
Damas II, Daewoo Nexia. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, IX. 
55., 90. (S); met aanhang
sels. Vrouwen met kleed, 
dansers. 

2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, X. 
Velletje met 100., 250., 
410. (S); met aanhangsels. 
Resp. piloten, soldaten, 
soldaten. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, XI. 
410., 580., 720. (S); 
met aanhangsels. Gouden 
halsketting met resp. orde, 
medaille, orde. 
2006. Oezbekistan vijftien 
jaar, XII. 
Velletje met 45., 55., go., 
100., 200., 250., 290., 
580. (S) met aanhangsel; 
90., 100., 430. (S). Resp. 
stadion, zwembad, meisjes 
met medailles, synchroon 
zwemmen, karate, voetbal, 
paard bij hindernis, presi
dent en jonge sporters; wor
stelen, worstelen, worstelaar. 
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20o6. Frankeerzegels. 
55., 90. (S). Gebouwen. 
2006. Medicijn. 
Blok 720. (S). Kliniek, op 
rand verpleegster met com
puter, operatiepersoneel, 
beeld en moeder met kind. 

2006. RCC (Regional Con
cord of Communication) 
vijftien jaar. 
Blok i .oio. (S). Beeldmerk 
gelegenheid, op rand satel
liet en toren. 

PAKISTAN 
258'o6. Honderd jaar filan
tropische dienst Hamdard. 
5 R. Beeldmerk gelegenheid. 

CENTENARY OF 
HAMOARO SERVICES 

1 9 0 6  2 0 0 6 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i j g  'oó . Slangen. 
5, 801. , 3.20, 3.25, 5.35 K. 
Resp. Demansia vestigiata, 
Oxyuranus scutellatus, Acan
thophis laevis, Pseudechis 
papuanus, Micropechis 
ikaheka, Pseudonaja textilis. 

POLYNESIË 
i3 i2 'o6. Kindertekeningen. 
90 E Dansende vrouw. 

QATAR 
i5  i i  'o6 . Sportterreinen. 
Velletje met viermaal 1.50 R. 
Beeldmerk Doha 2006 en 
viermaal verschillend sport
terrein. 

SALOMONSEILANDEN 
4i2 'o6. Beatrix Potter 
(18661943), 1. 
$ 1.50,1.90, 2.15, 2.40, 
2.65, 5.. Boekje en resp. 
Pieter Konijn in tuin met 
roodborstje, eekhoorn en uil, 
muis en theekom, Benjamin 
Wollepluis, muis bij ham, 
egel Tiggy Winkle. Ook 
velletje met de zes zegels, op 
rand boekjes en foto Beatrix 
Potter. 

'i^m^ tb : 

SINGAPORE 
82'07. Vriendelijkheid 
(Singapore Kindness Move
ment). 

Tienmaal i"' local in boekje. 
Kindertekeningen over 
vriendelijkheid, beleefdheid 
en attentheid. 

SRI LANKA 
299'o6. Senaka Bibile 
(19201977). 
10. Rs. Portret hoogleraar 
medicijnen en farmacologie. 
i  io 'o6. Mondiale dag van 
het kind. 
5. Rs. Wereldbol en vier 
kinderen. 
2io 'o6. Bloemen. 
4.50, 4.50,10., 10. Rs. 
Resp. Nelumbo lucifera, 
Cassia fistula, Murraya pa
niculata, Rhyncostylis retusa. 
gio 'o6. Mondiale dag van 
de post. 
40. Rs. Schilderij: postbode 
brengt briefin dorp waar 
verschillende mensen bezig 
zijn. 
i3 i i  'o6 . Kerst 2006. 
5., 20. Rs. Resp. geboorte 
Jezus, heiligdom Antonius in 
Wahakotte. 

ST. HELENA 
i6 i  'o7. Napoleon I, II en 
III. 
25, 30 p., £ 1 .  . Resp. 
Napoleon II (18111832), 
Napoleon I (17691821), 
Napoleon III (18081873). 
Ook velletje met de drie 
zegels. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i5 i i  'o6 . Vierhonderdste 
geboortedag Rembrandt 
(16061669). 
50, 80, 90 c , $ I., 1.60, 2.; 
blok $ 6.. Details van resp. 
Betseba met brief koning 
David, tweemaal Het joodse 
bruidje, tweemaal Samson 
bedreigt zijn schoonvader, 
Ruiterportret; Landschap 
met stenen brug. 

ST. PIERRE ETMIQUELON 
9i2'o6. Kerst. 
€ 0.54. Kerstballen met teke
ningen dorpje en kerstman 
in slee. 

IMMAAAAMMMMiAAAMbai 

SURINAME 
i3 i2 'o6. Apen. 
R, SR$ 0.20, 0.45, 0.80, 

1.20,1.70, 2., 3., 3.50, 4., 
5., 10.. Resp. Hylonbates 
lar, Leontopithecus rosalia, 
Saguinus imperator, Cal
lithrix geoffroyi, Callithrix 
argentata, Pygthrix nemaeus 
nemaeus, Saimiri sciureus, 
Douc langur, Ceropithecus 
neglectus, Alouatta caraya, 
Verreaux sitaka, Pan trog
lodytes. 

20i2 'o6. Vogels. 
SR$ 10.. Phaethornis suter
cilliosus. 

TOKELAU 
2i i 'o6. Postzegeltentoon
stelling Kiwipex. 
Velletje met $ 2., 2.50, 
koningin Elizabeth II tachtig 
jaar van 2i4'o6 met over
druk Kiwipex 2006. 

TRISTAN DA CUNHA 
22i '07. Serie 'eilanden', 
VII. 
Velletje met zesmaal 50 p. 
Kaart van resp. Tristan da 
Cunha en vlag. Inaccessible 
en reuzenalbatros (Dio
medea exulans), Nightin
gale en buitrug (Megaptera 
novaeangliae), Middleeiland 
en traditionele zeilboot, Stol
tenhofFeiland en makreel, 
Gougheiland en subantarc
tische pelsrob (Arctocepha
lus tropicalis). 

: 1 iM.m (Li ( nnha Ä ï 

50p 

\ Middle Islai ml : 

TUNESIË 
ioi2 'o6. Universele Ver
klaring van de Rechten van 
de Mens. 
700 m. Beeldmerk, weeg
schaal, vlag, boek, beeld. 

TUVALU 
96'o6. Wereldkampioen
schap voetbal 2006. 
Velletje met $ o.go, i., 1.50, 
2.. Cartoon speler en tenue 
met beker en beeldmerk van 

resp. Spanje, ZuidKorea, 
Frankrijk, Verenigde Staten. 

URUGUAY 
i  i i  'o6 . Migratie en ontwik
keling, zestiende top Latijns
Amerikaanse landen. 
$ 37. Paardebloem met pluizen. 
7ii 'o6. Stad Salto tweehon
derdvijftig jaar. 
$ i6 . Ruiterbeeld, gebouwen, 
beeldmerk gelegenheid. 
8ii 'o6. 'Canal 10' vijftig jaar. 
$ 16. Televisietoren, gebou
wen stad. 

i7 i i  'o6 . Upaep*, energie
besparing. 
Tweemaal $ 16 (samenhan
gend). Beeldmerk Upaep en 
resp. energiebesparinglam
pen, zonnepanelen. 
30i i 'o6. Sport. 
Viermaal $ 16. Zaalvoetbal, 
handbal, rugby, tennis. 
i  i2 'o6. Vogel. 
$ 5.. Steltloper. 
7i2'o6. Kerst. 
$ 37. Schilderij van Guido 
Reni (15751642): Geboorte 
Christus. 
i i  i2 'o6. Mercosur*, mu
ziekinstrumenten. 
$ 15, 37. Resp. gitaar, hoge 
smalle trom. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
5i2'o6. Internationale dag 
vrijwilligers. 
2., 4. Dh. Tweemaal 
verschillende man met 
kinderen. 

VERENIGDE NATIES 
22'07. Vlaggen lidstaten. 
Viermaal US$ 0.3g. Vlaggen 
(lidmaatschap sinds) van 
resp. Tuvalu (592000), 
Zwitserland (1092002), 
OostTimor (2792002), 
Montenegro (2862006). 

UOKVBKCItO 

UNITB) NATIONS Ï9c 

VIETNAM 
i5i2 'o6. Chinees nieuw
jaar, jaar van het varken**. 
800, 8.000 d. Varken met 
biggen,varken. 

; fVitI Otam 
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WESTSAMOA 
2006. Schelpen. 
$ 1.60, 2.10, 2.40, 3.10. Resp. 
Cypraea cribraria, Cypraea 

aurantium, Cypraea mauriti

ana, Ovula ovum. 

ZIMBABWE 
ii2 'o6. Bomen. 
$ 150, 600,750, i.ooo. 
Resp. Ziziphuus mauritania, 
Schlerochra birrea, Jatropha 
carcus, Uaparca kirkiana. 

ZIMBABWE 

^ ^ . ^ l r ^ ^ ^ /  ^ 

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SANDWICHEI
LANDEN 
5i'07. Kaarten. 
50, 50; 60, 60 p. (per waarde 
samenhangend). Resp. kaart 
Neumayergletcher (1958), 
kaart Neumayergletcher 
(2003); theodoliet 'Kern 
DKMi' met kaart 1958, satel
liet 'Landsat 7' en deel aarde. 

. NcuiMrciiGuaEiinss iaBiu5»y<r,r i . 

*4 50p : 
: SOUTH GEORGIAN ', 

THE SOUTH SANDWICH ISLANDS • 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i6i2 'o6. Datum melding 
12/869, zeehonden. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

Southeast Asian 
Nations 

ITU International 
Telecommunica
tion Union 

FAO Food and Agricul
ture Organization 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations 
International 
Children's Emer
gency Fund 

Unmik United Nations 
Interim Admini
stration Mission 
in Kosovo 

Upaep Union Postal de 
las Americas y 
Espafia y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Pos
tale Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

YMCA Young Men's 
Christian Associa

tion 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i82'o7 tot 62'o8 
Jaar van het varken. 



VERBORGEN BOODSCHAPPEN 
Kleirij kleiner^ microprint 

D O O R HENK V A N DER V L I S T , A S S E N D E L F T ( 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 ) 

In Filatelie van november 2006 
w^erd een 'verborgen tekst' 
gemeld op een zegel van Brazilië 
uit 2005 De redactie nep op, 
meer van zulke zegels te willen 
melden De afgebeelde zegels 
van Namibië en Botsw/ana 
vallen in dezelfde categone als 
de Braziliaanse postzegel ze 
hebben iets te verbergen Ze 
vermelden geen namen van bo
men, vogels of dergelijke, maar 
de landsnaam met daarachter 
het w/oordje Post Joh Enschedé 
Security Pnnt (JESP) drukt voor 
veel Afrikaanse landen zegels en 
IS er steeds meer toe overge
gaan miniatuurteksten m net 
zegelbeeld te integreren Dit 
gebeurt speciaal om vervalsin
gen snel te kunnen herkennen 
Ik toon ook een Engelse zegel 
waarbij de w/cropn/it-techniek is 
toegepast Niet veel mensen zul
len zich realiseren hoe bijzonder 
dergelijk drukwerk is; ik zet deze 
zegel daarom graag voor u in de 
schijnwerpers 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
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DENEMARKEN: PIONIER 
OP WINDMOLENGEBIED 
In november 2006 be
toogde ik dat het brede 
thema 'Milieu' niet de 
thematische aandacht 
krijgt, die het verdient. 
Tot dat thema behoort 
ook het hoogst actuele 
en beslist interessante 
onderdeel 'Energievoor
ziening'. Door de op
warming van de aarde 
spelen vooral de alterna
tieve energiebronnen een 
steeds grotere rol. En ook 
al behandelde ik recent 
nog een Deense vliegtuig
emissie in deze rubriek: 
om de serie 'Deense 
windmolens' van Post 
Danmark (10 januari jl.) 
kan ik niet heen. Over de 
gehele wereld verrijzen, 
zowel ter land als ter zee, 
moderne windmolens 
(eigenlijk windturbines) 

en dat in steeds gro
tere aantallen, vooral in 
zogenoemde windmolen
parken. Hoewel ons land 
zich door zijn ligging aan 
zee uitstekend leent voor 
zulke windmolens, heeft 
Denemarken al jaren lang 
een behoorlijke voor
sprong op ons. Denemar
ken is al vrij lang een van 
de leidende ontwikkelaars 
en producenten van wind
molens: iedere tweede 
windmolen ergens ter 
wereld is van Deense 
makelij. Deze tak van 
industrie biedt dan ook 
werk aan meer dan 21.000 
mensen. Begrijpelijk dat 
er ook in Denemarken 
heel wat windmolens 
staan. De ongeveer 5.300 
stuks op Deense bodem 
kunnen een vijfde deel 

van de jaarlijkse elektri
citeitsbehoefte voor hun 
rekening nemen. Terecht 
dus, dat Post Danmark een 
serie van vier zegels aan 
de geschiedenis van de 
Deense windmolen wijdt. 
De reeks dient ook als de 
Deense bijdrage aan het 
'Jaar van de Industriële 
Cultuur 2007'. 

Thematisch gezien is 
de serie zeker een grote 
aanwinst. Niet alleen 
vanwege het historisch 
karakter en omdat de 
reeks wordt uitgegeven 
door een op dit terrein 
toonaangevend land, 
maar ook omdat zegels 
met dit soort molens tot 
nu toe maar in beperkte 
mate zijn uitgegeven, 
zoals blijkt uit de cdrom 
Millstamps (besproken 
in november 2005). 
Nederland scoort niet 
eens zo slecht, dankzij de 
zegel ter gelegenheid van 

de ingebruikneming van 
het Proefwindmolenpark 
in Sexbierum (1986), 
het provincievelletje 
Flevoland uit 2002 en een 
zegel met windmolens in 
de serie 'Voor uw Post' uit 
2005. 
In de serie 'Nieuwe ener
giebronnen' van Zweden 
uit 1980 is ook een (min
der geslaagde) zegel te 
vinden, maar de topper is 
voor mij de zegel van 57 s. 
die Tonga in 1990 uitgaf 
in een serie van drie over 
alternatieve energie. De 
zegel is voorzien van de 
tekst Wind/arms harness 
mother natures poiuer  Acid 
ram is kilhn^ our forests say 
experts ('windmolenpar
ken maken gebruik van 
de energie van Moeder 
Natuur  Zure regen is do
delijk voor onze bossen, 
zeggen de deskundigen'). 
Voor dit soort zegels heb 
je meer kans van slagen 
op het zuidelijk halfrond 

TONGA " ^ 1 
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het eind van de negen
tiende eeuw gehouden. 
Een van de pioniers was 
de fysicus Poul la Cour, 
die les in natuurkunde gaf 
aan de Volkshogeschool 
van Askov. Hij stond 
bekend als 'de tovenaar 
van Askov', een man 'die 
elektriciteit maakte uit 
regen en wind'. In 1891 
bouwde hij naast zijn 
school een experimentele 
windmolen, die bestond 
uit een houten bouwwerk 
met daarop een toren met 
vier molenwieken. Ze wa
ren bedekt met zeilen die 
overigens als snel werden 
vervangen door hout. De 
molen produceerde eerst 
elektriciteit voor het huis 
van La Cour en ten dele 
voor de school, maar tus
sen 1895 en 1902 werden 
alle leslokalen verlicht 
door de windmolen. La 
Cours experimentele 
molen was de voorloper 
van de windmolens die 
nu overal in het Deense 
landschap staan. Hij 
heeft het mede mogelijk 
gemaakt dat Denemarken 
nu de windmolenmarkt 
domineert. 

De 'Gedser'windmolen, 
afgebeeld op de zegel 
van 4.75 k., toont aan dat 
Denemarken als snel na 
de Tweede Wereldoorlog 
het belang van windener
gie inzag, met mgenieur 
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dan op het noordelijk 
halfrond. Een windmolen 
(in zijaanzicht) kunt u 
ook vinden in het 'groene 
elektriciteit'stempel 
(FR 52877) van Nutsbe
drijven Maastricht uit 
2003. 

Terug naar de Deense 
serie. Thematisch gezien 
is vooral de zegel van 
4.50 k. met de 'Askov'
molen uit i8gi bijzonder 
interessant, zeker voor 
de thema's 'Molens' 
en 'Energie'. De eerste 
Deense experimenten met 
windkracht als bron voor 
elektriciteit werden aan 

Johannes Juli van de 
elektriciteitsmaatschappij 
SEAS als leidende figuur. 
Dankzij het Marshall
hulpprogramma bouwde 
hij al in 1957 de Gedser
windmolen. De werking 
ervan was gebaseerd op 
de centrale principes van 
veiligheid, eenvoud en 
lage prijs, die steeds de 
norm zijn gebleven voor 
deze voor de economie 
van Denemarken zo be
langrijke industrietak. De 
branche kreeg een extra 
impuls door de oliecrisis 
in het begin van de jaren 
zeventig. Maar ook de 
brede weerstand tegen 



Afbeelding 

Gildeglas 

Revolt-stoel 

'Longneck' 

'Bugaboo' 

Fluitketel 
Flessenlamp 

Bakfiets 

Spaarlamp 

Rookworst 

Tulp 
Klapschaats 

Kaasschaaf 

Horizon 

Kunsthal 
Euromast 
Hefbrug ('De Hef') 
Raadhuis 
SintVituskerk 
Oud-Katholieke kerk 
Magere Brug over de Amstel 
Grachtengevels 
Vuurtoren Brandaris 
Herten 
Molens 
Ridderzaal 
Skyline oude Hofstad 
Windmolenpark 
Domtoren met losstaand kerkschip 
Watertoren 
Van-Nellefabriek met schoorsteen 
Zeelandbrug over Oosterschelde 
Skütsje 
Polderlandschap 
Populieren 
Zaanse Schans 
Bonnefantenmuseum 
Sint Servaesbasiliek 
Sint Janskerk 

Locatie 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Hilversum 
Hilversum 
Hilversum 
Amsterdam 
Amsterdam 
Terschelling 
Veluwe 
Zaanse Schans 
Den Haag 
Den Haag 
Sexbierum? 
Utrecht 
Rotterdam 
Rotterdam 
Zeeland 
Friesland 
Onbekend 
Onbekend 
Zaanse Schans 
Maastricht 
Maastricht 
Maastricht 

nucleaire energie speelde 
een rol. 

In het begin van de jaren 
tachtig groeide het aantal 
windmolens in omvang. 
De moderne windmolen
industrie, waarvoor in de 
jaren zeventig en tachtig 
de grondslag was gelegd, 
wordt gekenmerkt door 
grootschalige industri
ële productie en export. 
De twee windmolens, 
afgebeeld op de zegel van 
6.00 k., in 1989 gebouwd 
en geplaatst op BogO, 
staan model voor deze 
ontwikkeling. 

Nieuwe windmolen
parken zullen in de 
toekomst in Denemar
ken in hoofdzaak voor 
de kust in zee (ojshore) 
worden gebouwd. Deze 
tendens is ook in ons land 
merkbaar. De investe
ring is weliswaar groter, 
maar de extra wind op 
zee zorgt wel voor een 
hogere opbrengst. Op 
de zegel van 8.25 k. zijn 
windmolens afgebeeld 
die deel uitmaken van het 
coöperatieve windmo
lenpark Middel̂ runden, 
ongeveer twee kilometer 
uit de kust bij Kopenha
gen. De twintig molens 
staan in een boog in zee 
over een lengte van 3.3 
kilometer. Toen het park 
in 2001 officieel in ge
bruik werd genomen, was 
dit het grootste ojshore 
windmolenpark in de 
wereld. Meer dan 8.000 
elektriciteitsafnemers 
zijn mede-eigenaar van 
de twintig molens, die 
samen 90 miljoen kWh 
per jaar kunnen produce
ren. Deze productie komt 
overeen met het jaarlijkse 
elektriciteitsgebruik van 
20.000 gezinnen, ofwel 
vier procent van het totale 
elektriciteitsgebruik van 
Kopenhagen. 

NIEUWE TARIEVEN, 
NIEUWE PLAATJES 

Nieuwe posttarieven zijn 
vaak vooral een 'zorg' 
voor verzamelaars. De 
zegelvloed van 11 decem
ber jl. zal daarop geen 
uitzondering hebben 
gevormd. Wat de themati
sche verzamelaars betreft: 
die kregen twaalf nieuwe 
zegels voorgeschoteld 
onder het motto 'voor 
elck wat wils'. 
TNTPost bevindt zich de 
laatste jaren in een sfeer 
van Hollanditis, ooit zo 
passend weergegeven in 
een frankeerstempel met 
het woord Holland en twee 

tulpen. Misschien zou 
TNTPost de landsnaam 
Nederland zelfs wel liever 
vervangen zien door Hol
land, maar dat zal wel in 
strijd zijn met de regels 
van de Wereldpostunie. 
Als vervolg op de eigen
tijdse kunstwerken van 
vorig jaar zijn nu typisch 
Nederlandse gebruiks
voorwerpen afgebeeld. 
Men heeft er zelfs de 
illustere benaming Iconen 
van Nederland voor be
dacht. En ik maar denken 
dat onze postzegels nog 
maar een heel klein beetje 
postzegels zijn en voor 
het grootste deel produc
ten, die aan de lopende 
band op het verzamelend 
publiek worden losge
laten. 
Vanuit thematisch 
oogpunt valt er voor mijn 
gevoel een duidelijke 
scheiding te maken tus
sen de afbeelding van de 
'iconen' en de achter
gronden waartegen ze 
zijn afgebeeld. Voor de 
meeste voorwerpen zie ik 
wel thematische toepas
singsmogelijkheden 
met het thema 'Glas' als 
topper. Het Gildeglas, de 
Longneck van Heineken en 
de 'flessenlamp' zijn echt 
aanwinsten. Dat geldt 
zeker ook voor de 'klap
schaats', een ontwerp 
van Gerrit Jan van Ingen 
Schenau en geproduceerd 
door FINN Nederland. 
De 'spaarlamp' zal ook 
zijn weg wel vinden 
naar verzamelingen die 
aandacht schenken aan 
energiebesparing. De 
Bugaboo-kinderwagen, de 
Reuolt-stoel, de fluitketel 
Lapin van de HEMA en 
de overige zegels lijken 
me lastiger, al hangt het 
helemaal af van wat de 
verzamelaars van minder 
algemene thema's er in 
zien. De kaasschaaf is 
overigens thematisch 
gezien niet de gelukkigste 
keuze, want die zagen we 
al in 199g op een zegel 
van Noorwegen, het land 
van de uitvinder. 
Ik behandel de Neder
landse zegels hier van
wege hun achtergronden. 
De voorwerpen zijn tegen 
een Nederlandse horizon 

geplaatst die bekende ge
bouwen en landschappen 
herbergt. De ontwerpers 
zeggen daarover dat de 
eenheid bevorderd wordt 
door de horizonlijn die op 
alle postzegels doorloopt. 
'Zo ontstaat er een ico
nisch beeldverhaal, van 
de Brandaris vuurtoren 
op Terschelling via de 
Kunsthal in Rotterdam 
tot aan de Zeelandbrug'. 
Waar hebben we dit 
eerder gehoord? Bij de 
velletjes in de reeks 'Mooi 
Nederland'! Ook toen 
werd verkondigd dat de 
tien velletjes op elkaar 
aansluiten en, als je ze 
naast elkaar legt, een bij
zondere horizon van ons 
land vormen, samen één 
lang panorama van Mooi 
Nederland. 
Ook het lijnenspel in 
de hemel op de nieuwe 
zegels heeft een speciale 
betekenis. Zo moeten 
de diagonale lijnen op 
de zegel met de tulp de 
suggestie wekken dat het 
regent, terwijl de arcering 
bij de spaarlamp en de 
flessenlamp de vorm van 
lichtstralen heeft. Leuk en 
aardig, maar de waarde 
van dit soort artistieke 
'aanwijzingen' is toch 
maar erg betrekkelijk. Of 
u dat ook vindt gelden 
voor de afgebeelde ge
bouwen en landschappen 
is een kwestie van smaak. 
Op enkele zegels is er 

sprake van een zekere 
herkenbaarheid, maar 
vaak is de vormgeving 
zo vaag, dat het zonder 
'handleiding' een kwestie 
van gissen wordt. Om 
duidelijk te maken wat de 
ontwerpers hebben af
gebeeld, volgt hierna die 
'handleiding', ontleend 
aan een verhandeling over 
het nieuwe basisassorti
ment 2007 dat blogger Bate 
Hylkema op 17 december 
2006 op www.postzegelhlog. 
nl plaatste. 
Van diverse in het 
overzichtje genoemde 
gebouwen zijn zegels, 
stempels of ander 
filatelistisch materiaal be
schikbaar. Zo ken ik heel 
mooie frankeerstempels 
van Dudoks Raadhuis 
in Hilversum, De Hef in 
Rotterdam, de Magere 
Brug in Amsterdam, de 
vuurtoren Brandaris en de 
Zeelandbrug - om slechts 
een paar voorbeelden te 
noemen. Ik weet dat veel 
thematische verzamelaars 
het liefst iedere zegel met 
een afbeelding uit hun 
thema willen bezitten en 
uiteraard geldt ook hier 
wat koningin Beatrix 
in haar kersttoespraak 
noemde: 'Vrijheid blij
heid'. Voor tentoonstel
lingen gelden echter 
bepaalde regels en wie 
exposeert moet dan ook 
de nodige afwegingen 
maken. Voor deze zegels 

geldt dat de afbeelding de 
meeste aandacht opeist. 
Door het uitgesproken 
kleurgebruik, dat door de 
ontwerpers nogal wordt 
bejubeld, zijn sommige 
gebouwen nauwelijks 
thuis te brengen. Goed, er 
kan een toelichting bij de 
zegel worden geplaatst, 
maar hebben deze zegels 
nu echt TMW (themati
sche meerwaarde) voor 
een verzameling? Zoals 
gezegd: een kwestie van 
smaak - maar ik heb 
duidelijke twijfels. 

Tot slot nog dit: Het zal 
u opgevallen zijn, dat na 
de zegels '250 jaar Douwe 
Egberts' uit 2003 ook nu 
weer twee voorwerpen 
gekoppeld zijn aan het 
producerende bedrijf, 
namelijk de bierfles 
'Longneck' (Heineken) 
en de rookworst (Unox). 
Hoezo Unox? Kennen de 
Amsterdamse ontwerpers 
dan de beroemde rook
worst van de HEMA niet? 
Jawel, die kennen ze - en 
ze kennen ook de produ
centen van allerlei andere 
voorwerpen, maar die 
hebben niet meebetaald 
aan de ontwikkelings
kosten van deze emissie. 
Dus zal deze lichte vorm 
van sponsoring in de 
toekomst nog wel vaker 
opduiken. Afwachten of 
dat interessante themati
sche aanwinsten oplevert! 

http://www.postzegelhlog


KRUIDEN 
ALS MEDICIJN 

Wij hadden Klazien uut 
Zalk, Slovenië had pater 
Simon Asic. Klazien uut 
Zalk (1919-1997) was een 
kruidenvrouw die vooral 
dankzij haar optreden 
voor de televisie grote 
bekendheid kreeg. Haar 
boeken waren bestsellers: 
ooit stond ze met drie 
boekjes in de Libris Top 10. 
In dat opzicht valt er een 
duidelijke parallel tussen 
haar en de Sloveense 
pater te trekken. Ik schrijf 
dit naar aanleiding van 
de verschijning van een 
Sloveens blokje dat de 
honderdste geboortedag 
van Asic herdenkt. 
Op de theologische 
achtergrond van Simon 
Asic (1906-1992) ga ik 
hier niet in; die zal in het 
orgaan van de vereniging 
'Gabriel' ongetwijfeld 
worden behandeld. Ik pak 
de draad daarom op in de 
Tweede Wereldoorlog, 
toen Asic in het klooster, 
wegens gebrek aan me
dicijnen, zieke priesters 
met geneeskrachtige 
planten behandelde. Pas 
na de oorlog begon hij 
zich meer in de materie te 
verdiepen. Bij gebrek aan 
Sloveense vakliteratuur 
maakte hij vooral gebruik 
van Duitse boeken over 
geneeskrachtige planten 
en kruiden. Door zijn 
uitgebreide kennis en 
ervaring kreeg hij grote 
bekendheid. Duizenden 

m a A.K. RENNER 
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zieken die hulp voor hun 
genezing zochten, wend
den zich tot hem. Toen 
hij al vrij oud was, wisten 
zijn vrienden hem te over
reden zijn kennis en erva
ring vast te leggen in een 
boek. Dat werden er zelfs 
vier: 'Pater Simon Asics 
huisapotheek', 'Hulp uit 
de huisapotheek' (deel I 
en deel II) en 'Handboek 
voor het verzamelen en 
gebruiken van genees
krachtige planten'. De 
boeken (bestsellers, er 
werden meer dan 300.000 
exemplaren verkocht) 
zijn vertaald in het Duits, 
Kroatisch en Pools. 
Ook nu wemelt het op het 
internet nog van aanbie-

MOLENERF-REEKS: 
GRONINGEN EN 
DE OMMELANDEN 

De serie 'Groningen 
en de Ommelanden' is 
de belangrijkste uit de 
reeks brochures van 
Molenerf Productions. 
Dit heeft alles te maken 
met de Groningse 
afkomst van auteur 
Drewes Veenstra. De 
dertien brochures 
bestrijken tot nu toe 
twaalf onderwerpen. In 
voorbereiding is nog 
het onderwerp Verkeer/ 
Vervoer. Verschenen 
zijn tot nu toe: 

Papier & Druk/Strokar
ton; Agrarische sector; 
Voedings- en genotmid
delen; Gezondheids
zorg; Groningen Monu
mentaal; Onderwijs & 
Opleidingen; Scheep
vaart/Waterhuishou
ding; Confectie/Mode; 
Feest en ontspanning; 

Hout/Bouw; Dienstver
lening I (Overheid ca.); 
Dienstverlening II 
(Commerciële dienst
verlening) en Industri
ële top van Groningen. 
De brochures beperken 
zich tot de provincie 
Groningen, maar 
kunnen interessante 
informatie bevatten 
voor thematische verza
melaars. 
Voor verdere informatie 
kunt u terecht op de site 
ujujuj.jrankecrstempe!. nl 
van de SFG, onder de 
zegel met de molen. 

j , .„.„. 1 
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dingen van zijn boek Pater 
Simons Haus-Apotheke. 
Voor het thema 'Genees
kunde' is het Sloveense 
blokje een aantrekke
lijke aanwinst. Het kreeg 
- Slovenië is daar goed 
in - een aantrekkelijke 
vormgeving en het toont 
op de linkerblokrand een 
bekende plant: echte ka
mille (Chamomilla recutita); 
de Sloveense en Latijnse 
naam zijn erbij vermeld. 
Dat geldt helaas niet voor 
de plant op de zegel-zelf; 
ook de begeleidende bro
chure zwijgt in alle talen. 
De tekening is gelukkig 
zó duidelijk, dat kenners 
er wel uit zullen komen. 
In mijn frankeerstem-
pelverzameling vond ik 
nog een verwant Duits 
frankeerstempel uit 1977 
van In^. A.K. Renner die 
zich destijds alleenver
tegenwoordiger van de 
Kräuter-Pfarrer Künzle-pro-
ducten noemde. Pfarrer 
Künzle (1857-1945) was 
misschien wel een van 
Asics voorbeelden; op het 
internet is uitgebreide in
formatie over deze Duitse 
collega te vinden. 

THEMATISCH KWARTET 
FRANKEERSTEMPELS 

Frankeerstempelverza-
melaars - ik behoor tot 
die groep - weten dat er 
in Groningen soms heel 
creatief gebruik wordt 
gemaakt van de publi
citaire mogelijkheden 
van de frankeerma
chine. Toch was zelfs ik 
aangenaam verrast toen 
ik in de zending van een 
vaste leverancier weer 
twee bijzondere stempels 
van Stronkorst & Van 
der Esch, boekbinders in 
Groningen, tegenkwam. 
Een tijdje terug kreeg 
ik al een afdruk van het 
Referendumstempel. 
Voldoende reden om dit 
opmerkelijke trio aan u 
voor te stellen. De kwali
ficatie 'opmerkelijk' geldt 
zeker voor het stempel uit 
mei 2005 met de tekst Ook 
het voorjaar in het hoofd?. 
Hoewel de weerrecords 
tegenwoordig aan de 
lopende band sneuvelen, 
is het maar zeer de vraag 
in welke maanden dit 
stempel het best kan wor
den gebruikt. Interessant 
is welke filosofie er schuil 
gaat achter de tekst in dit 
stempel. Zo'n leidende 
gedachte is overigens wel 
duidelijk bij het stempel 
met de tekst Maand uan het 
spannende boek!, een leuke 
aanvulling voor verzame
lingen in de sfeer van Pa
pier & Druk en dan in het 
bijzonder voor de series 
met detectiveschrijvers, 
zoals die van Nicaragua 
uit 1972. Ook dankzij 
het stempel Referendum oj 
geen referendum...Wij zijn 
er! speelde Stronkhorst 
perfect in op de actualiteit 
en verzekerde zich zo van 
de extra aandacht voor de 
inhoud van de envelop. 
De gemeente Groningen 
geniet inmiddels lande
lijke bekendheid als het 
gaat om het houden van 
referenda. In 2005 draai-

GRONINGEN \ tifTPCPOST 

de het bijvoorbeeld om de 
plannen voor de oostkant 
van de Grote Markt van 
Groningen. Die haalden 
het wel, in tegenstelling 
tot het rigoureuze plan tot 
de aanleg van parkeer
garage voor 800 auto's 
onder de Grote Markt 
en ingrijpende plannen 
voor de noordzijde. De 
tegenstand daartegen 
was erg groot ('Geen gat 
in de Grote Markt') en de 
plannen werden in 2001 
dan ook door 8o°/o van de 
stemmers verworpen. 
Ook het stempel van 
NIGRIN uit het Zwitserse 
Schwerzenbach was voor 
mij een leuke verrassing. 
In januari 2004 behan
delde ik een velletje van 
RegioPost Noord-Oost 
Friesland met daarin een 
zegel met schoorsteenve
ger Jappie Wijma uit Twij-
zel in zijn gebruikelijke 
werktenue. Nee, NIGRIN 
is geen schoorsteenveeg-
bedrijf. Het werd in 1884 
opgericht als produ
centvan hoofdzakelijk 
schoonmaakmiddelen, 
maar het specialiseerde 
zich sinds de jaren zestig 
van de vorige eeuw op 
producten voor 'autocos-
metiek'(verzorging van 
auto's), zoals REXIN ooit 
in een frankeerstempel 
werd omschreven. Op zijn 
website hanteert NIGRIN 
de slogan De Formule 1 uoor 
de uerzor̂ in^ uan de auto. 
Daarmee is het stempel 
mogelijk ook bruikbaar 
voor de Autoverzame
laars. Die schoorsteen
veger werd overigens al 
in 1896 uitverkoren als 
beeldmerk; hij maakt 
dat het stempel gebruikt 
kan worden voor thema's 
zoals 'Brandweer'. Het 
vormt trouwens niet 
alleen goed gezelschap 
voor de RegloPost-zegel, 
maar ook voor de leuke 
Hongaarse nieuwjaars
zegels met schoorsteen
vegers. 

Referendum of 
geen referendum.. 

Wij zijn er! 
j 02.06.05 €00038ct j 
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Ook het voorjaar 
In het hoofd ?7 

Maand van het 
spannende boeicl 
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i 16.06.05 €0OO98ct I 
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NIGRIN 
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DE HANZE 

Van Nederland en België 
toon ik nieuwe en van 
Duitsland en Polen 
oudere maximumkaar-
ten, naar aanleiding van 
het jubileum 650 jaar 
Hanze. In de serie Mooi 
Nederland verschenen 
in 2006 vier zegels van 
voormalige Hanzesteden. 
Dit i2e-eeuwse verbond 
van vrije handelaren werd 
later een stedenbond van 
ca. zeventig steden die 
vooral gelegen waren aan 
Noord- en Oostzee of aan 
ermee verbonden rivieren. 
De velletjes van Deventer, 
Kampen, Zutphen en 
Zwolle tonen historische 
gebouwen, personen en 
gebeurtenissen. Dat doen 
ook de postzegels in een 
(te) klein postzegelvlak 
als een eigentijdse minia
tuur. Met maximafilie zijn 
details beter zichtbaar te 
maken. 

De zegel van Zutphen laat 
veel torens zien en op de 
voorgrond is het prach
tige pand aan de Beuken-
straat [i] afgebeeld. Dit 
soort baksteengotiek, 
compleet met schijngevel 
om het huis groter te 
laten lijken, is een van de 
gezamenlijke kenmerken 
van de bouw in de Hanze
steden. Van latere datum 
is het Deventer Huis met 
de drie haringen [2]. Het 
staat pal naast de Waag, 
die rechts nog net zicht
baar is. Beide gebouwen 
staan op de postzegel. 
Van Zwolle laat kaart [3] 
de imposante Sassen-
poort zien, zoals die op de 
postzegel met de zichtlijn 
vanuit de binnenstad 
IS afgebeeld. Ten slotte 
van Kampen de Nieuwe 
Toren [4] uit 1664. Goed 
zichtbaar is de koe uit 
de Kampener ui die nog 
elk jaar naar boven wordt 
gehesen. 

Ook België eerde De 
Hanze met twee postze
gels. Het Oosterhnghuis 
[5] is een detail uit het 
afgebeelde i6e-eeuwse 
schilderij De zeuen wonderen 
van Brugge van Pieter 
Claeissens de Oude. Het 
huis herbergde de meest 
bevoorrechte handelson
derneming der Hanze
aten. Met het verval van 
Brugge en de opkomst 
van Antwerpen verplaats

ten de handelaren zich 
naar het 'Oostershuis' 
[6]. De zegelafbeelding 
is ontleend aan een i8e-
eeuws (anoniem) schilde
rij dat zich in het stadhuis 
van Bremen bevindt. 

In het Poolse binnenland 
was de stad Torun [7] aan 
de oevers van de Weichsel 
een belangrijk lid van de 
Hanze. Aan haar mon
ding aan de Baltische kust 
ontwikkelde Danzig of 

Gdansk zich tot belangrijk 
lid van het Poolse gebied. 
Icoon van de stad is de 
Krantor [8]. Deze in
drukwekkende hijskraan 
werd in 1443 opgericht en 
kon met twee krach
tige goederenliften de 
schepen goed bevrachten. 
Hetzelfde geldt voor de 
kraan op de postzegel 
ter gelegenheid van het 
duizendjarig bestaan 
van de Duitse Hanzestad 
Lüneburg [9] uit 1956. 

Vóór het stadhuis van de 
Hanzestad Bremen houdt 
Roeland [10] op plechtige 
wijze de wacht. Hij borgt 
met zijn kracht de door 
Karel de Grote gegeven 
vrijheid van de stad. 

Lübeck was als belang
rijkste Oostzeehaven de 
leider van het Hanzever
bond; het was indertijd 
op Keulen na de grootste 
stad van Duitsland. Icoon 
van de stad is de Hol-

steinpoort [11], bekend 
van de hoge waarden in 
de Bauten-serie van vlak 
na de Tweede Wereld
oorlog. In 1990 werd de 
stad weer geëerd met een 
postzegel [12] wegens de 
plaatsing op de Unesco 
werelderfgoedlijst. 
Op die lijst staan ook 
Hanzesteden als Bremen, 
Gosslar en Bergen, die 
hun vermelding danken 
aan het behoud van hun 
oorspronkelijk karakter. 
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JUWfiiBODEH 

www.p0st2egeI0nline.ni voor 
uw Nederlandse postzegels. Pzh. 
lansen. Telefoon 0493320949. 

Duitsland 2006: pfr. 87 euro, 
2005: 78 euro. Gest. 2005 en 

tSd 2006 ook leverbaar. Zwitserland 
pfr. '04 49 euro, '05 49 euro, 

^ '06 56 euro. Oostenrijk pfr. '06, 
mooi NL v.a. nr. 3 2.40 euro. 
Euromunten: San Marino '06 
cpl. 65 euro, de 1, 2 en 5 et. 2 
euro, speciale 2 euro vanaf 3.25 
euro Belg/Lux./It. etc. Verseveld

Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar. Telefoon 0316

343537. Giro 5312882. Bank 
304810398. 

www.motiefonIine.nl voor 
motief postzegels met scan. Pzh. 
Jansen. Telefoon 0493320949. 

Duitsland 85 versch. van 
20042006 voor 10 euro, 500 
versch. van 1990heden 50 euro. 
VerseveldBoschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. Telefoon 
0316343537. Giro 5312882. 
Bank 304810398. 

Kilowaar, 60% herdenkings

zegels: 150 gram Filand of 
Noorwegen 20. euro, 120 
gram Denemarken of Zweden 
15. euro in een brief of op 
Postbanknummer 1624853. 
Franco thuis. Wantlist service. 
Correspond in English. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE602 17 Norrköping, Zweden. 
Email lennart.runjorsöösujipnet.se 

Postzegels enz. verkoop of ruil 
tegen cat. waarde. C. Stockmann, 
Zevenaar. Telefoon 0316526265. 

RuslandPolen 15% verzame

lingen. C. v. Beveren, Oos

terscheldestr. 32, 4302 WJ 
Zierikzee. Telefoon 06

S 23587327. 

Nederland Kindbedankkrt. (ook 
gevr.) FDC pb. Frankeerzegels, 
postfris, gest. max.krt. J. Laman 
Trip. Telefoon 0499474163. 

" Prijslijsten Nederland en 
w O.G. met vele aanbiedingen. 
"■ K. Buisman, Liendenhof 217, 

1108 HN Amsterdam. 
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Online veilingen, meer dan 
150.000 leden en 7 miljoen loten 
om te kopen en te verkopen, 
geen plaatsingkosten. Delcampe. 

Telefoon 0205248598. 
www.aekampe.nei 

Gratis prijslijst, leuke aan

biedingen. J. Stienstra, Barietgeel 
21, 2718 BL Zoetermeer. Telefoon 
0793610229. 

Gest. van vele landen, ook postfr. 
Vraag mijn prijslijst aan. Nergens 
goedkoper! J. Roos, Jozefplein 
22, 5552 HV Valkenswaard. 
Telefoon 0402017307. 

Polen, Joegoslavië, Roemenië, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
TsjechoSlowakije. Pzh. Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
robcrtuiiktor@home.nl 

Indonesië: FDC's 2000/^04; 
Prismavellen; Pres. Packs en 
ongeveer 150 blokken. Interesse? 
Bel: 0314662077. J. Teeling. 
Alléén tussen 1015 "■ 

Bod gevraagd op 
jaarverzamelingen igjyi'yg 
en 1981/88 in PTT verzamel 
verpakking. Leonard van 
Sandick. Telefoon 0104527003. 

Nederland gebr./ongebr. 1852

1973 pfr. 1962 t/m 2000. FDC's 
 spec. FDC's. Ned. i ' Dagbladen 
I t/m 100. Ned. Ant. 1970 t/m 
2005 pfr.stroken/vel 1973 t/m 
2005 pfr. N. Hamers. Telefoon 
0628536283. 

DDR25%Bund, Berlin, Reich, 
NL. en div. Eurolanden v.a. 35%. 
FDC's etc. J. Römkens. Telefoon 
0455462894. 

uJUJUi.phiIatoon.nl scherp aanbod 
plaatfouten/p.boekjes/Ned. 
Ant./rolt. A. Stegeman. Telefoon 
°5452955o8. 

Postzegels van diverse landen 
ook verz. Series e.dg. enveloppen 
e.d. Mww.stampsmarinus.nl 
Email JTecrkmannus@pIanrt, 
nl F. Marinus. Telefoon 0516

513337

300X p/land van BRD van 250 
euro voor 25 euro, UK van 230 
euro voor 23 euro, Zwitserl. 
van 170 euro voor 17 euro. Giro 
487438. P. v. Uden, J. Vermeerstr. 
33. 3351 BN Papendrecht. 

2 Davo's van Jersey leeg compl. 
tot 2005 als nieuw pr. 100 euro 

= Lx J. Rokx. Telefoon 046

4511878. 

Bezoek uJUJUJ.stampsmannus.nl 
Postzegels, diversen van vrijwel 
alle landen of bel F. Marinus 
0516513337. 

Eurocat Europa Cept. Inkoop 
de hoogste prijs. Cept en 
uitgebreid meelopers. Ook voor 
uw manco's. A van der Pluijm. 
Telefoon 0180520069. Email 
pluijmpies@hotmail.com 

MVWUGD 

Ik zoek voor mijn verz. Belg. 
geïnterneerden in Nederl. 
19141918 goede stukken en 
documenten. H. Staps. Tel. 0499

371062. harrie.staps(a)hetnet.nl 

San Marino: zegels, brieven, 
velletjes en alle bijzonderheden. 
R.Brandsen. Telefoon 0418

642035. rbrondsen((D2onnet,nl 

Geen gehoor form. P2261,1999, 
2000. T. Molenaar, Rohofstraat 
66, 7605 AW Almelo. 

Aangetekend postzegel groen 
zonder barcode. T. Molenaar, 
Rohofstraat 66, 7605 AW, 
Almelo. 

Mooie collecties v.d. hele wereld. 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. V. d. Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam. Telefoon 
0703272108. 

Zend mij versch. Austr/Nw. 
Zld. ik retourneer 60 W. Eur. 
R. Roozendaal, Klaproos 42, 
2317 EL Leiden. 

Kenya, Uganda, Tanganyka, 
SG. No. 121,122,123 gebr. 
G. Hamstra, Kerkstr. i, 9801CN 
Zuidhorn. 

Wie stuurt zijn postfrisse 
persoonlijke postzegel of 
port betaald zegel van bedrijf 
voor mijn verzameling? Ben 
Boere, Waagpoort 14, 2411 SC 
Bodegraven. 

Wie ruilt 100 gest. Australië, 
NewZealand, Scandinavië 
tegen 100 wereld of zo mogelijk 
landen van uw eigen keus? M. 
Koopmans, Klokbekerweg 21, 
8081 LH Elburg. 

DWERSEN 

Spanje en/of Portugal? 4X 
p.j. bijeenkomsten in Utrecht 
met veiling (ook sehr.). Ook 
nietIeden mogen bieden. 
Kwartaalblad en rondzendingen. 
22. euro p.j. Inlichtingen: 079

3611910 of UJUJu;.kspiberia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
loin the club, see you! 

Israël: gratis prijslijst en 
verzorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, tel. 0113

212762, email ambouu)(g) 
2eelandnet.nl 

Postzegelboekjes? Rolzegels? 
Automaatstroken? Hangblokjes? 
Mailers...? De filatelie is in 
beweging! Blijf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (UJUJUJ. 
postaumaat.nl) met o.a. veilingen 
met zeer gunstige prijzen. S.J. 
Delfos. Telefoon 0302932685. 

Contactgroep Frankrijk verz. 
(cfv), brieven en postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse kol., 
eigen blad, veilingen, rondz., 4 
bijeenkomsten p.j. in Utrecht. 
Contr. 19 euro. Info: Frits Bakker. 
Tel/fax 0546827552. Email: 
cfiJmananne@cs.com 

Contact schept Kracht (CsK), 

opgericht in 1926, is een 
postzegelrondzendvereniging 
die gerichte kwaliteitsrond

zendingen verzorgt per land 
of groep van landen (niet 
thematisch). Contributie 9 euro 
per jaar; entreegeld 5 euro; 
leden door geheel Nederland. 
Secretaris: B.K. Okma, 
ZeeuwsVlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord. Zie ook UJiüUJ.csk.nu 

Grote verzamelbeurs Nunspeet 
zaterdag 5 mei van 1016.30 uur 
in Sportcentrum 'De Brake', 
Oosteinderweg 19. Entree en 
buspendeldienst van/naar NS

station Nunspeet gratis. J. den 
Besten. Telefoon 0341256163. 

Medeverzamelaars gezocht van 
Nederlandse postzegels nr. 30, 
31, 33 met Amsterdam, met 
datum voor mijn verzameling. 
P. v.d. Heuvel. Telefoon 0184

682500. 

Sammeln Sie Österreich? 
Schliessen Sie sich der ARGE 
Österreich e.V. an! Informationen 
vom Vorsitzenden Erich 
Skarupke, Am Lemmchen 8, 
D55120, Mainz, Deutschland. 
Email: Ench@)skarupke.de 

Postzegelbeurs en ansicht

kaarten zat. 24 maart NVPV 
afd. Bodegraven van 9.30

16.30 uur in Rijngaarde i, 
Dronenwijk, Bodegraven. 
Semihandelaren aanwezig. Wij 
zoeken munten, ansichtkaarten 
en postzegelhandelaren. 
Inlichtingen D. Verwoerd. 
Telefoon 0653260579. 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
17562006Port Betaald 

'jJ'ECS'WNr'ï. vv 

Twee verschillende 
zegels 1,

FDC 7,95 

Tel. 0186571366 of bestel op: 
www.verzamelaarsmarkt.nl 
In & Verkoop van Postzegels 

http://www.p0st2egeI0nline.ni
http://www.motiefonIine.nl
http://www.aekampe.nei
mailto:robcrt-uiiktor@home.nl
http://uJUJUi.phiIatoon.nl
http://Mww.stampsmarinus.nl
http://uJUJUJ.stampsmannus.nl
mailto:pluijmpies@hotmail.com
http://www.sgbritannia.nl
http://2eelandnet.nl
http://postaumaat.nl
mailto:cfiJmananne@cs.com
http://www.verzamelaarsmarkt.nl
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DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD; 
OP VRIJDAG 16 EN ZATERDAG 17 februari 

HOUDEN WIJ WEER ONZE TAXATIE EN INKOOP 
DAGEN, WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR POSTZEGELS VAN 

DE HELE WERELD, ER IS EEN TAXATEUR 
AANWEZIG VOOR GRATIS TAXATIES KOM LANGS. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
Ikg MISSIE DUITSLAND NU 19,50 
250gr. AUSTRALIË groot NU 12,50 
250gr. FRANKRIJK groot NU 29,00 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS OF KIJK OP INTERNET 
WWW.BREDENHOF.NL 

teSÉlmfcsWi)^ IfEDSSliSïï SiPSBIEDBMSlSÄ «B@gOT@E^^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 5x lOx 
L4/8 16BL2WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 
L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 14,25 13,25 13,00 12,40 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 6 4 B L Z ' Z W A R T 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 59,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË MODERNE MIX T/M 2005 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LITOUWEN MODERNE MIX 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
U.S.A. LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG 

100 gr 250 gr 500 gr 
7,50 18,50 32,50 

14,50 34,00 
19,50 48,50 
7,50 17,50 32,50 
9,00 20,00 37,50 

12,50 29,50 55,00 
10,00 22,50 42,50 
58,00 
10,00 23,50 47,50 
14,00 34,00 68,00 
12,50 29,50 --
86,00 
15,00 35,00 
17,50 42,50 82,50 
13,50 32,00 
12,50 29,50 
19,50 42,50 --
35,00 
15,00 36,00 
7,50 17,50 --
9,50 22,50 

13,50 32,50 -
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
15,00 35,00 
10,00 22,50 42,50 
11,00 25,00 47,50 

32,00 79,00 155,00 
9,50 22,50 42,50 

13,50 32,50 62,50 
19,00 42,00 

mailto:emailBredenhof@cs.com
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London 

Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht. 
Dé manier om een goede prijs voor uw 
collectie te kri jgen. Tienduizenden tevreden 
inzenders gingen u voor sinds 1 9 1 9 ! 

Overtuig u van de voordelen: 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ruim 88 jaar ervaring; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 6 0 % behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met 
uitgebreide full-color fotobijlage, ook op internet; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Voor grote collecties bezoeken wij u desgewenst 
thuis of in de bankkluis; 

* Gratis verzekering. 

U kunt nu inzenden! 
Onze veil ingen vormen een " jacht terre in" 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 

Inzendingen voor deze velling kunnen 
worden aangebracht tot circa 7 maart 2007 

Wij mochten reeds ontvangen: 
• Prachtig eerste emissie Nederland; 
• Mooie collectie U.S.A.; 
• Uitgebreide collectie's Nederland en 

Kolonien met schaarse typen en 
tandingen; 

• Velrandbijzonderheden; 
• Derde gedeelte collectie Italië; 
• Kleinrondstempels. 

Riet 
Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

dijk Veilingen 
Noordeinde41 (schuinte, paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdijk-veilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

88 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.rietdijk-veilingen.nl



