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De Nederlandsche Postzegelveiling 
filatelie en postgeschiedenis 

Voorj aars veiling van 30 t/m 31 Maart en 2 April 
Kijkdagen 25 en 27 t/m 29 Maart en tijdens de veilingdagen 

In deze veiling ruim 3.000 kavels waarin opgenomen: 
P deel collectie puntstempels van de heer J. Bargmann te Breukelen 

T deel collectie emissie 1872 van de heer R. Onstwedder te Stadskanaal 

• s % 
« ♦ • • 

44 's Gravenhage op 
telegram 1 (RRR) 

^S '̂ l̂̂ fi— l̂ 

258 Soest op nr 36 
uiterst zeldzaam 

^£.*25c 

91 Rotterdam op 
postbewijs 6 (RRR) 155 Kamp Wiesselerveld op nr 7 op brief 259 Waddinxveen op nr 35 

het zeldzaamste puntstempel 

van een internationale verzamelaar ontvingen wij diverse 
collecties van de gehele wereld waarin vele topnummers 

.\.ffC»l'».\ll,1t. 

^ g p i , A^^TRAJ,UN NOTE A 

Australië i2 Kangaroo 
postfris hoekstuk 

Engeland PUC pound 
postfns hoekstuk 

Nederland 15ct oranje nr 3 
superbe postfns hoekstuk 

De gehele veilingcatalogus met foto's is te vinden op onze website www.npv.nl 
Een gedrukte versie van onze fullcolor veilingcatalogus is verkrijgbaar na overmaking van € 15, op postbank 461000 

Leeuwenveldseweg 14  1382 LX Weesp 
0294433020  info@npv.nl  www.npv.nl 

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


Nu inleveren of verkopen 
Wij zoeken voortdurend naar hoogw/aardige losse nummers, (gespecialiseerde) verzamelingen, 

nalatenschappen, partijen poststukken, investeringsposten, tijdsdocumenten meteen interessante 
postgeschiedkundige relevantie, lucht en Zeppelinpost, memorabilia en papiergeld. 

(y cyc^\ 

118̂ ^ VEILING I 30 MEI2 JUNI 2007 

TOT DE VERBEELDING SPREKENDE 
RESULTATEN VAN ONZE 117°^ VEILING: 

KAVEL 2859 I 9.000 € KAVEL 3200 | 4 600 € KAVEL 3058 | 3 700 € ex KAVEL 4543 | 4 100 € KAVEL 3930 | 7.500 € 

13 T/M 20.03.07 
Onze lentetournee door 
Nederland en België 

Wij zijn voor u onderweg: 

Van 13 tot en met 20 maart 2007 zijn Ulrich Felzman en zijn 
eam van experts voor u in Nederland en België onderweg. 
Bel ons en maak een afspraak voor: 

kosteloos advies en taxatie 
het inleveren voor onze grote, internationale veilingen 
directe, contant betaalde aankoop 

[.•JNAPUS" ULRI 
P O S T 

aiZMANN 
Z E G E L V E I L I N G E N 

INTERNATIONALE N A T I O N A L E 
BRIEFMARKEN POSTWERTZEICHEN 
AUSSTELLUNG AUSSTELLUNG 
ESSEN 610 Mai 09 MESSE ESSEN e 10 MBI 09 

OFFIZIELLER 
IBRA AUKTIONATOR 
2009 i 

40210 DUSSELDORF ■ IMMERMANNSTR. 51 
TEL +49(0)211550 440 a FAX +49(0)211550 44 11 
www. f e Izm a n n de ■ inf o@fe lzm a nn de 

DUITSLAND 

http://www.f
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^ - ^p FILATELIE DE BOEIER -
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht 

- ^ Nederland & OR ^ -
U(̂  Rep. Suriname ^ -

"1 

K 
kwaliteitvan: 

Indonesië 
Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
zie ook onze advertentie in de Filatelie van anuari 2007 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro) ] 
NEDERLAND GESTEM 

i l 18,00 
2 13,50 
3 67,50 
4-6 69,50 
9 18,00 
12 90,00 
:25 25,50 
29 73,00 
44 47,50 
56-76 20,00 
97 18,00 
98 11,20 
99 27,00 
1104 75,00 
105 75,00 
136-8 82,50 
177-98 37,50 
212-9 24,00 
225-8 7,20 
229-31 11,60 
232-5 6,80 
238-9 20,50 
240-3 16,00 

244-7 27,00 
257-60 17,60 
265-6 4,25 
270-3 10,50 
278 5,20 
289-92 3,50 
305-9 2,50 
318-22 3,00 
327-31 2,70 
346-9 52,50 
350-5 3,25 
356-73 79,00 
356a-cl 42,00 
402-3 4,75 
428-42 6,20 
508-12 1,20 
513-7 2,30 
534-7 13,80 
550-5 18,00 
556-60 27,00 
563-7 8.80 
568-72 9,60 
573-7 7,20 

ZWITSERLAND GESTEI 
95-97 5,45 
98-100 9,10 
101x 47,50 
105z 5,80 
107y 19,50 
107z 0,55 
108x 6,50 
109z 3,70 
111 II 4,20 
112 1 8,90 
113 11 2,90 
118 1 10,50 
127 9,10 
128-9 51,00 
130-32 59,00 
133-35 45,00 
143-44 17,50 
146-48 6,80 
149-51 18,00 
153-55 17,90 
157 2,70 
171z 2,15 
172-74 35,00 
175-78 37,50 
185-88 27,50 
209-12 8,90 
214-17 7,50 
218-21 8,00 
222-25 4,75 
226 2,00 
229-32 5,45 
235-8 7,50 

246-49 11,00 
250-55 9,50 
266-69 5,60 
270-6 7,00 
281-84 6,00 
287-90 6,00 
294-96 10,50 
blok 2 120,00 
306-09 14,75 
321-24 9,10 
326z 42,00 
blok 4 17,00 
328-30V 44,00 
328-30X 2,25 
335-43 11,25 
359-62 6,10 
377-85 1,60 
387-94 11,10 
blok 6 225,00 
405-07 2,50 
blok 7 145,00 
412-5 2,75 
blok 8 37,50 
blok 9 44,00 
blok 10 25,00 
431-34 9,50 
438 10,50 
439-42 4,75 
blok 11 110,00 
blok 12 57,50 
460-63 18,00 
465-68 4,80 

PELD (nrs. vl 
578-81 
583-7 
592-5 
596-00 
602-6 
607-11 
612-6 
641-5 
649-53 
655-9 
661-5 
666-70 
671-5 
676-80 
683-7 
688-92 
695-9 
702-6 
715-9 
722-6 
731-5 
738-42 
752-6 

8,80 
7,90 

31,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

15,00 
5,60 
4,00 
5,60 
3,20 
6,60 
4,60 
5,80 
4,00 
5,60 
3,80 

UIPELD (nrs. v 
470 
471-74 
479 
480-83 
492X-5X 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
818-22 
627-31 
632-36 

17,50 
8,20 

12,00 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

32,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20,00 
14,00 
14,50 
97,00 
9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5,20 
7,00 
5,00 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Leverir 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 1 2 0 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp < 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voo 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (bover 
Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl 

gs. NVPH) 1 
759-63 
779-83 
786-90 
854 
917 
937 
983 
1026-9 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
1557-9 

2,8m 
2,40 
3,10 

17,50 
6,00 
5,50 

11,50 
1,70 
6,20 
8,00 
2,20 
2,30 
2,25 
1,35 

roltanding 
19-31 
57-70 
71-3 
74-7 
78-81 
82-5 
86-9 
94-7 

67,00 
47,50 
74,00 
31,50 
15,00 
13,25 
15,50 
25,00 

Igs. Michel) ] 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 
674-8 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
768-73 
blok 19 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1321-6yb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1649-53 
1663-6 
1681-4 
1701-4 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15,50 
2,80 
2,95 

14,75 
3,50 
2,00 
3,00 
2,76 
3,00 
4,90 
3,50 
4,40 
4,10 
3,95 
4,30 

g aan nieuwe 
,- + € 2,- admin. 
Ï20,-. 
rbefiouden 

€ 500,- 8%)] 

0180-690811 
50.50.44.978 
geen winkel | 

KILOWAAR 
VOORJAARSAANBIEDINGEN 

(zolang de voorraad s t rek t ) 

1 2V. kg AUSTRALIË MISSIE € 89,-
vee! groot-formaat en nieuw 

2 2V. kg USA MISSIE € 49,-
ook interessant voor tandingen, coilnrs. etc. 

3 9 kg DUITSLAND MISSIE pnjssensatie M € 99,-
nieuw materiaal met veel hoge waarden 

4 2'A kg NOORWEGEN MISSIE € 79,-
steeds schaarser; ook met hoge waarden 

5 250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT € 28,-
de allernieuwsten 

6 1 kg LUXEMBURG MISSIE € 55,-
enorme variatie met h.w 's 

7 250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT € 24,-
mega-variatie met zegels uit de bloes 

8 250 gr KANAALEILANDEN + MAN € 26,-
zeer goede variatie en kort geknipt 

9 100 gr DUITSLAND MIX TOESLAG / HW's € 18,-
prachtig assortiment met nieuw materiaal 

10 VELLETJE NIJMEGEN uit serie MOOI NL € 42,50 
10 stuks, gestempeld of postfris 

Bezoek mogeli|k na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovrii vanaf € 75 - daaronder € 3,- verzendkosten 
extra Bi] aankoop van 4 of meer items 5 % korting 
Bestellingen onder € 35,- kunnen wij helaas met uitvoeren 

9» " " Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 
E-mail: j .haarlem@wxs.nl 

Postzegelhandel Zeist 
Het adres voor verzamelingen, collecties, partijtjes, 

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

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

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

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

telefoontje of (brief)kaartje. 

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

met ons op . 
Een veiling rekent toc l i 20% voor zowel de 

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

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

Internet: www.postzegelhandelzeist.nl 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
mailto:info@postzegelhandelzeist.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
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POSTZEGELVEILINGEN 
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Na onze succesvolle januariveilingen 603 en 604, 
een spannende meiveiling met verrassende kavels 

VEILING 605 
14, 15 en 16 mei 2007 

. • ■ > 
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Koning Willem met pijp Rpicri/^A. .^RT

3 CENT op 2'A cent (55vb) 

t op brmf 

Onder de hamer komen o.a. (zie ook www.vandieten.com): 

• De collectie van Mr. J.M.A.H. Luns (19112002), voormalig Ministervan Buitenlandse Zaken 
en SecretarisGeneraal van de NAVO 

• Veel oorspronkelijke nalatenschappen, waaronder een grote wereldverzameling 
tot 1930, alsmede diverse tentoonstellingscollecties van wijlen de heer R.J. Kroesen 
te Rotterdam _ * 

• Mooi buitenland met een grote diversiteit aan landen , ^ B W 
• Nederland & Overzeese Rijksdelen waarbij veel zeldzame zegels, diverse foutdrukken en 

plaatfouten 
• De gebruikelijke afdeling postgeschiedenis é 

Van Dieten Postzegelveilingen, al in 3 eeuwen tot uw dienst! 

Lylantse Baan 3  2908 LG Gaul le aan den IJssel 
tel. 010 284 55 60  fax 010 284 5 S 5  info@vandieten.nl 

http://www.vandieten.com
mailto:info@vandieten.nl


fWUfVJULfm 
Bezoek onze website Collect4AII.com voor: 

Postzegels en "volledig zichtbare" Partijen 
FDC's uitzoeken vanaf 22 cent! 

SALE met grote kortingen! 
Verder: telefoonkaarten, en nog veel meer! 

Elke zaterdag aanwezig In onze zaak: 
VIJF CENT - boeken, vele partijen, FDC's 
en nog veel meer... Kom ook eens kijken! 

Wij kopen ook in, o.a. uw uitgezochte kllowaar (kopjes) 

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

Tel: 070 3925409 Email: mbezemer@.xs4all.nl 

WAT JE VAN VER HAALT 
IS LEKKER!! 

C D . v / d W e l Koningstraat 101 
Beroepsfilatelisten 1781 KE Den Helder 
sinds 1949 Tel/fax: 0223-614066 

POSTZEGELS, MUNTEN, BANKBILJETTEN 
EN TELEFOONKAARTEN 

GEHELE WERELD OP VOORRAAD 

1 P<).sl/.c'(?flliaii<lcl 

\.isk'kUiiIeiikuHil 1 

www.filateliehpz.nl 1 
hpzh@planet.nl | 

WIJ LEVEREN ALLE LANDEN AAN DE HAND VAN UW MANCOLIJSTEN! 

Yves HENNEKINNE sari 
10Bis Rue de Chateaudun 

75009 Paris 

website: www.yves-h.com 
e-mail: yves.hennekinne@tele2.fr 

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. 
Overige landen op aanvraag. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

POSTZEGELBOEKJES 
VAN FRANKRIJK 

Verfraai uw Frankrijk collectie met boekjes. 
Wij kunnen er veel verschillende aanbieden: 
oude uit de periode 1906-1950, boekjes met 
permanente Marianne-zegels, Rode Kruis, 

Beroemde Personen, Dag van de Postzegel.... 
Zie op onze website: www.booklets.nl (met 

alle boekjes van Frankrijk afgebeeld!) of vraag 
de speciale Frankrijk prijslijst aan. 

BOOKLETS INTERNATIONAL 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk, 
tel 0416 331451 - info@booklets.nl 

N I E U W E M I C H E L EDITIES ie halfjaar 2007 

Nu beschikbaar: 
Oostenrijk Speciaal 2007 in kleur 
Zwitserland-Liechtenstein Spec. 2007, kleur 
Munten catalogus Duitsland 2007 
Eurokoersmunten 2007 
Eurokoersmunten 2007 met CD 

J3 april: Duitsland Speciaal 1-2007 in kleur (tot april 1945) 
Duitsland Speciaal 2-2007 in kleur (vanaf mei 1945) 
Zuid- en Centraal Afrika 2007, Overzee Band 6 

) juni: Midden Europa 2007 in kleur, EK 1 
Zuidwest Europa 2007 in kleur, EK 2 
Ganzsachen Duitsland 2007 
Motiefcatalogus VOGELS 2007 in kleur 

36,80 
36,80 
17,80 
5,90 

14,80 

62,00 
62,00 
74,00 

46,00 
46,00 
42,00 
79,00 

- onder voorbehoud van wiizigingen -

auf der heide 
wvi'vi/ aufderheide nl - e-maii aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 030-6924800 
fax 030-6933011, postgironr 1700 

De Ruiter BV 
Numismatiek & Filatelie 

Postzegels van Mozart! 
1756-2006-Port Betaald 

Twee verschillende \ 
zegels 1,- \ 
FDC 7,95 

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmïimu 
• Compleet overzicht Davo 

en Importe albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Vaste aanbieding 

Importa insteekboeken 
• Alle nieuwe catalogi: 

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

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://Collect4AII.com
http://www.filateliehpz.nl
mailto:hpzh@planet.nl
http://www.yves-h.com
mailto:yves.hennekinne@tele2.fr
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.booklets.nl
mailto:info@booklets.nl
http://www.verzamelaarsmarkt.nl


Jaargang 85  maart 2007  nr 957 

'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag. 
De officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen NBFV en de pagina's van 
de NVPH en De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon. 0355254391 
Telefax 03552 40 926 
Email: philatelie@tip nl 
Website: luuJiuji latei ie tys 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5,1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 0365384528 
Telefax: 0365384880 
inJo(a)bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 0251310405 
Email; viauJu;uj,abolünd nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent. Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra
tie (zie 'Abonnementen'). 

*Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten; het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie. 
2. een individueel abonnement
hiervoor kunt u zich  m u v. België 
aanmelden bij Abonnementenland 
in Uitgeest (zie 'Abonnementen') 
voor €23.10 (Nederland), €36.50 
(buitenland, standaard) of €58.50 
(buitenland, priority). Een individueel 
abonnement gaat per de eerste van 
een willekeurige maand in; het loopt 
minimaal een jaar (11 nummers) 
Abonnementsbeemdigmg. zie 'Opzeg
ging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Woont u m 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 m 
Uitgeest (adres, zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers: 
Nummers van de lopend e jaargang kun
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden be
steld via postgiro 8591403 van Abon
nementenland in Uitgeest; vermeld de 
gewenste editienummers. 

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

Copyright: 
© 2007 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
33.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 ''*' 

Inhoud Filatelie 
uit de wereld van de filatelie 
Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied Nederland 
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3 f 1 y Smits Philately 
msestraatweg 40^ ; 3551 |CX Utrecht 
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Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: WWW.FILATELIE.NET 
5415 Guinee 1892-1974. Prijs: € 350,00 
Zeer goed gevulde **/*/o collectie Guinee 1892 -1974 Bevat zeer leuk klassiek, zoals 
(Yvert nummers) 1-13,14-16,18-30, 33-47, port 1-6, 8-15 etc Ook veel modern postfris 
materiaal aanwezig, waaronder veel blokken 
5667 Frankrijl< Automaatboeltjes 1974-1989. Prijs: €90,00 
Postfrisse kleine verzameling van 17 stuks betere automaatboekjes Uitzoeken op papier
soorten, cat Waarde 424 Euro 
5974 Franl<rijlt 1951-1978. Prijs: € 350,00 
Redelijk complete ongebruikte/postfnsse verzameling incl vele goede uitgaven beroem
de mannen etc in 2 dure Lindner albums, hoge cat w 
5996 Frankrijk 1960-1976. Prijs: € 150,00 
Nagenoeg complete meest postfrisse collectie, in duur Lindner album 
6161 Frankrijk automaatzegels. Prijs: € 275,00 
Twee blanco importa albums met postfrisse automaatzegels Frankrijk, waaronder veel 
"00" drukken Zeer mooi' 
6169 Frankrijk 1945-1987 +Andorra 1974-1987. Prijs: € 500,00 
Collectie Frankrijk 1945-1987 postfris, vanaf 1960 vrijwel compleet met blokken, boekjes, 
port en service + Andorra 1974-1987 postfris compleet inclusief dure CEPT zegels in 
twee Davo albums Totale cat waarde 2878 euro 
6238 Franse koloniën. Prijs: € 2.400,00 
Grote doos met Franse kolomen Enorme hoeveelheid matenaal in 18 banden en map
pen Bevat o a veel Monaco, Marokko, Tunesië etc Veel materiaal van voor 1950 Grote 
winstkansen' 
6263 Frankrijk 1900-1982. Prijs: € 275,00 
Postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Frankrijk In aantallen, waaronder betere ze
gels uit de jaren 20 en 30 in stockboek Ook heel veel nominaal aanwezig, enorme cat 
waarde' 
6290 St. Pierre et Miquelon modern! Prijs: € 675,00 
Postfns moderne uitgaven jaren 80/90 in vellen en veldelen wo motief en luchtpost, no
minaal reeds 840 euro" Ver onder nominale waarde en nieuwtjesprijs' 
6336 Frankrijk. Prijs: € 560,00 
Gebruikte collectie Frankrijk, voornamelijk 1900-1960 in stockboek Bevat veel beter ma
tenaal waaronder luchtpost 14 en 15 Hoge cat waarde' 
6363 iVlarokko. Prijs: € 160,00 
Leuke, voornamelijk postfrisse collectie Marokko in twee dunne insteekboeken Bevat zo
wel oud materiaal van de Franse kolonie als meer moderne zegels Bevat ook luchtpost, 
port etc 
6402 Monaco blokken. Prijs: € 225,00 
Dik stockboek met 87 postfrisse en gebruikte blokken van Monaco Ook Europa CEPT 
blokken aanwezig, maar alleen gebruikt Hoge cat waarde' 
6545 Frankrijk 1900-1970. Prijs: € 420,00 
Postfrisse en ongebruikte stock Frankrijk 1900-1970 in 4 stockboeken Heel veel beter 
matenaal, helaas in wat gemengde kwaliteit Bevat ook leuk luchtpost zoals 7* (2X), 11* 
(2X), 27*, Chambre de commerce Amiens 1* (2X), Port 80** en * etc Heel veel matenaal, 
zeer hoge cat waarde' 
6578 IMonaco blokken. Prijs: € 750,00 
Stockboek met blokken van Monaco Bevat blok 1*, 2**, 3a*, 3b*, 4a*, 4b*, 10**, 10a**, 
11**, 12** Cat waarde ruim 3400 euro 
6593 Andorra en Monaco. Prijs: € 200,00 
Stockboek met postfris, ongebruikt en gebruikt Andorra en Monaco Veel postfns maten
aal, waaronder in veldelen Hoge cat waarde' 
6626 Monaco ansichtkaarten +/-1900-1930. Prijs: € 550,00 
Prachtige verzameling oude/klassieke ansichtkaarten meer dan +/- 225 stuks 
Grotendeels gefrankeerd op voor zijde Prachtig geheel incl ingekleurde kaarten en de 
eerst kleurenkaarten Zeer interessante stempels en zegel materiaal aanwezig 
6628 Andorra. Prijs: € 275,00 
Stock Andorra (zowel Frans- als Spaans-), veel zegels, zowel gebruikt als 
ongebruikt/postfris Stock loopt tot ca 1980, nadruk ligt op het oudere matenaal Beetje 
toning op de zegels, maar enorme cat waarde 
6644 Laos, Cambodja, Vietnam. Prijs: € 375,00 
Leuke **/*/o partij Laos, Cambodja en Vietnam Stockboek geheel gevuld met voorname
lijk ongebruikte en postfnsse complete senes, her en der ook wat gebruikt Hoge cat 
waarde' 
6724 Frankrijk 1833-1847. Prijs: € 170,00 
Klem stockboek met 38 eo-filatelie bneven 1833-1847 In totaal 38 stuks, voornamelijk 
verstuurd naar Cote d'Or, Leuk geheel' 
6804 Frankrijk ongetande kleurproeven. Prijs: € 100,00 
Interessant lotje ongetande kleurproeven wo 4 zegels Chateau de Malmaison, Pnnce 
impenal etc Mooi kavel in totaal 29 zegels 
6908 Frankrijk 1935-1968. Prijs: € 600,00 
Postfrisse en ongebruikte stockvoorraad Frankrijk 1935-1968 in vier stockboeken Bevat 
vele volledige senes en verder preobliteres 1945-1985 Cat waarde is 6100 euro (zonder 
gom met geteld) 
7358 Frankrijk 1853-2001. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1853-2001 op Schaubek bladen in klemband 
Bevat nog redelijk matenaal, waaronder betere senes uit de jaren 50 en leuk vooroorlog
se zegels 
7460 Frankrijk en koloniën. Prijs: € 225,00 
**/*/0 WO Frankrijk beter jaren 40/50, Andorra Europa cept senes etc in zelfgemaakt 
album 

7553 Frankrijk 1910/1990. Prijs: € 190,00 
Gebruikte collectie incl betere zegels en senes, in goedgevuld stockboek, hoge cat w 
7637 Algerije 1980-1986. Prijs: € 140,00 
Map met diverse uitgiften Algerije 1980-1986 in complete postfnsse vellen Cat waarde 
(Yvert) 1674 euro 
7708 Andorra (Frans). Prijs: € 320,00 
Map met postfris materiaal van Frans Andorra 1968-1977 in veldelen Zeer veel zegels' 
Tevens wat postfris Vaticaan, Congo en Nederland aanwezig 
7812 Marokko 1902-1968. Prijs: € 200,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Marokko 1902-1968 op stockbladen in map Bevat ook 
beter materiaal zoals (Yvert) 369-373*, luchtpost 4*, 12-21* etc Hoge cat waarde' 
7816 Somalië en Libië 1945-1970. Prijs: €60,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Somalië en Libie 1945-1970 op albumbladen in map 
7818 Benin, Dahomey 1880-1942. Prijs: € 400,00 
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Benin, Dahomey 1880-1942 op stockbladen 
in map Collectie bevat meerdere betere zegels in goede kwaliteit Cat waarde ca 2000 
euro 
7881 Syrië 1919-1960. Prijs: € 115,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie/stock Syne 1919-1960 in insteekboek 
Leuke collectie met veel ouder materiaal 
7944 Franse koloniën. Prijs: € 495,00 
Album met blanco bladen met gebruikt en ongebruikt oud Franse kolomen Heel veel be
ter klassiek matenaal, het ongebruikte matenaal zit deels vastgeplakt Hoge cat waarde' 
8032 Frankrijk postzegel boekje 1906. Prijs: € 400,00 
Compleet fris boekje Yvert 135-C1 met inhoud 20x 10 centime met complete inhoud, 
cat w 600+ euro, + 2 incomplete boekjes (135-C2 en 137-C3, cat w 1050 euro) 
8033 Frankrijk braillebrievenü Prijs: € 600,00 
Prachtlot van 180 braille kaarten, jaren 30/40 met diverse frankeringen De kaarten heb
ben of ingedrukte braille, of opgeplakte braille strookjes + nog circa 100 brieven/kaarten 
uit dezelfde correspondentie Nog nooit eerder gezien, deze kaarten schijnen in Frankrijk 
tussen de 20 en 40 euro PER STUK te kosten Leuke verrijking voor uw collectie of om 
per stuk met winst te verkopen 
7936 Nederland 1971-1997. Prijs: € 160,00 
Gebruikte collectie Nederland 1971-1997 in Kabe album Tevens postfrisse/ongebruikte 
postzegelboekjes en combinaties Ook wat overzee aanwezig 
7937 Nederland 1864-1981. Prijs: € 975,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1864-1981 in 
luxe Importa album Collectie bevat veel beter materiaal zoals 49o, 99*, 104*, port 28o, 
80-99** etc Cat waarde ca 8000 euro 
7941 Duitsland 1870-1992. Prijs: € 275,00 
Postfrisse en ongebruikte partij Duitsland in Lindner insteekalbum Zeer veel matenaal 
waaronder veel betere zegels van Duitse Rijk en postfns matenaal van de eerste jaren 
van Bund Hoge cat waarde' 
7943 Europese landen. Prijs: € 380,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie van diverse Europese landen op blanco bla
den in album Collectie bevat o a zeer leuk nfiateriaal van Hongarije met poststukken 
7944 Franse koloniën. Prijs: € 495,00 
Album met blanco bladen met gebruikt en ongebruikt oud Franse kolomen Heel veel be
ter klassiek matenaal, het ongebruikte matenaal zit deels vastgeplakt Hoge cat waarde' 
7945 DDR 1949-1990. Prijs: € 280,00 
Goed gevulde gebruikte en ongebruikte collectie DDR 1949-1990 in twee Davo albums 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal uit de eerste jaren 
7946 Aruba 1986-1997. Prijs: € 150,00 
Stockboek met een postfnsse en gebruikte stock van Aruba 1986-1997 Cat waarde 
750+ euro Nu voor 20% 
7956 Luxemburg. Prijs: € 140,00 
Klem stockboekje met gebruikt matenaal van Luxemburg Bevat veel leuk stempelmaten-
aal, waaronder treinstempels Leuk lot 
7958 DDR 1963-1983. Prijs: € 190,00 
Postfnsse collectie DDR 1963-1983 in Lindner en Schaubek album Collectie bevat zeer 
veel matenaal, waaronder ook veel blokken 
7959 NewHebriden. Prijs: € 115,00 
Stockboek met postfnsse series van de Franse en Engelse New Hebriden Cat waarde 
435 euro 
7961 San Marino. Prijs: € 100,00 
Serie San Marino luchtpost 1-10 (Yvert) ongebruikt Sene mist de laagste waarde (no 1) 
Cat waarde 347 euro 
7962 Oostenrijk 119-135. Prijs: € 100,00 
Ongebruikte sene Oostenrijk 119-135 (Yvert) Sene mist de 132 en 135 Cat waarde 
467,50 
7963 Duitse Rijk. Prijs: € 200,00 
Stockblad met 4 postfnsse zegels Duitse Rijk 491, 493, 494 en 495 (Michel), de 40, 60, 
80 en 100 pfennig Cat waarde 750 euro 
7964 Joegoslavië blok 6. Prijs: € 75,00 
Insteekblad met blok 6 Joegoslavië (Yvert) postfris Cat waarde 250 euro 
7965 IJsland. Prijs: € 80,00 
Stockblad met 3 losse nummers IJsland Yvert 9B gebruikt, 15A gebruikt en 119 postfns 
Cat waarde 320 euro 
7966 Zuid Amerika. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfns getand en ongetand materiaal van Zuid Amerika Bevat complete 
series en blokken Tevens senes en blokken met Muestra opdrukken 
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7967 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 450,00 
Uitgebreide collectie Overzeese Gebiedsdelen van Nederland in 3 Davo albums Bevat 
postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederlands India, Nederlands Nieuw 
Guinea Sunname(oa 87-99*, 108*, 130-136*, 157-178*, 308*), Curacao (o a 82-88*), 
Antillen (o a 234-238*, 239-243*) etc Cat waarde 2875 euro 
7969 Indonesië 1948-2001. Prijs: € 1.000,00 
Postfnsse, zeer goed gevuulde collectie Indonesië 1948-2001 in 4 Davo luxe albums 
Bevat o a Riau-opdrukken, alle goede blokken, dure senes, Intenm-penode (met geteld) 
etc Cat waarde ca 5300 euro De albums alleen al tiebben een winkelwaarde van ca 
250 euro 
7970 DDR stock. Prijs: € 140,00 
Dik insteekboek met doubletten DDR Bevat veel materiaal waaronder betere uit de be
ginjaren 
7971 Zweden. Prijs: € 280,00 
Dne insteekboekjes met Zweden Bevat voornamelijk gebruikt matenaal waaronder 1200 
Yvertno 61, o a in blokken van 20 Ook wat modern postfris materiaal aanwezig 
7972 Diverse landen. Prijs: € 285,00 
Drie blanco albums met zegels van diverse landen waaronder betere Collectie bevat o a 
Engelse kolomen, Duitsland, Fiume, Italië, Nederland, België, Hongarije etc 
7973 IVIotief Honden. Prijs: € 1.900,00 
Zeer uitgebreide **/*/0 collectie met o a alleen al meer dan 700 verschillende series en 
blokken postfns, verder veel gebruikt Ook zeer uitgebreid motief honden op bnef/fdc met 
ruim 1400 poststukken, opgezet in 12 banden" Levenswerk van de verzamelaar'" 
7974 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 335,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Davo luxe album 
Collectie IS vanaf 1950 geheel compleet Voornamelijk postfris matenaal 
7978 Malta. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Malta in Lindner album Collectie bevat zeer 
veel materiaal waaronder veel postfris 
7980 Portugal 1958-1972. Prijs: € 495,00 
Voorraadboek Portugal postfns 1958-1972 waarin veldelen Bevat o a CEPT 1967 (2X), 
CEPT1968(6X) 1972 (6X) etc Hoge cat waarde' 
7983 Zwitserland. Prijs: € 250,00 
Gebruikte stock Zwitserland 1850-2003 in 3 insteekboeken Enorm veel matenaal, waar
onder betere zegels 
7988 Nederland postfris. Prijs: € 350,00 
Stockboek met een postfnsse stock Nederland Jaren 60 en 70 Cat waarde 3148 euro 
Nu voor ca 11% 
7989 Nederland blokken. Prijs: € 265,00 
Stockboek met postfnsse blokken Nederland in aantallen Cat waarde 1763 euro Nu 
voor 15% 
7990 Hong Kong. Prijs: € 350,00 
Insteekboek met postfris, ongebruikt en gebruikt Hong Kong Bevat voornamelijk klassiek 
materiaal Hoge cat waarde 
7991 Europa CEPT. Prijs: € 150,00 
Stockboek met postfris Europa CEPT Bevat voornamelijk matenaal van de jaren 60-80 
Tevens wat velletjes aanwezig 
7992 België 1849-1994. Prijs: € 220,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1994 in twee Davo albums 
Collectie IS redelijk goed gevuld, vooral na de oorlog 
7995 Klederdrachten. Prijs: € 1.500,00 
Grote doos met 13 zeer dikke insteekboeken gevuld met klederdrachten Voornamelijk 
postfns matenaal van dit thema van de hele wereld 
7996 West Europa betere uitgaven. Prijs: € 1.750,00 
Prachtlot betere uitgaven wo Duitsland met o a beter Reich, 1 mark Chicagofahrt op 
bnef, Berlijn met Ie sene en blok 1 gebruikt, lokaaluitgaven Aschaffenburg wo rechts on-
getand" beginjaren Bund, beter uitgaven Italië, Ierland, Luxemburg, Liechtenstein en 
Zwitserland Saar met 1950 Europaraad gebruikt, Nederland postfris jaren 50 etc in 2 in
steekboeken Enorme wederverkoop waarde" 
7999 Duitse Kolonien/postambten 1870-1919. Prijs: € 7.250,00 
Fantastische zeer uitgebreide **/*/0 collectie, grotendeels dubbel verzameld met 
ook voorlopers, zeer veel hoge waarden (vaak dubbel aanwezig), deels gekeurd, in 2 
zelfgemaakte albums De cat w bedraagt circa 25 000 EURO, levenswerk van verzame
laar" 
8005 Bund 1972-2003(1) Prijs: € 750,00 
Gebruikt in vaak enorme aantallen, ook de toeslag uitgaven, in 8 grote insteekboeken en 
5 kleine insteekboeken, in grote doos Cat w circa 25 000 euro"' KOOPJE 
8008 Bund 1970-1996. Prijs: € 275,00 
Mooie postfnsse partij senes en blokken in diverse aantallen, ook veel blokken van 4, in 
dik insteekboek, cat w ruim 3500 euro, koopje 
8011 Macau 1996-2000. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse moderne senes en blokken in diverse aantallen, in 4 insteekboeken Nominale 
waarde reeds 11 750 patacas = circa 1175 euro" Voor Nominale waarde'" 

8013 Duitsland investeringslot topnummers. Prijs: € 12.500,00 
Prachtige partij betere senes en blokken, heel veel Reich postfris incl langlopende senes 
met cat w van 1000 euro en meer. Zeppelins meervoudig **/*/0, Hindenburg serie, Berlijn 
met 2x Roodopdruk (lx**, lx*), 4x blok 1 (waarvan 3 postfns"), Franse zones met de 
goede blokken, Saar met toppers etc etc in verkoopboek Waardevast mega-lot' 
8017 Verenigde Naties vanaf 1951. Prijs: € 350,00 
Postfnsse collectie met de goede beginjaren, ook New York blok 1 luxe postfris, alle 3 ge
bieden, later ook veel doubletten, velletjes en veldelen, ook iets * en O, in insteekboek, op 
albumbladen en in enveloppen Énorme cat w en nominale waarde, in doos 
8018 West Europa. Prijs: € 250,00 
Leuke doublettenpartij met o a heel veel IJsland postfns en gebruikt in diverse aantallen, 
verder Cyprus wo hoge waarden. Kanaaleilanden gebruikt en Malta gebruikt, in dik in-
stëskboëk 
8021 Bund 1970-1990. Prijs: € 375,00 
Gebruikte stock m diverse aantallen met veel toeslag, ook de blokken in aantallen, in 2 
voorraadboeken + interessant boek langlopende zegels vanaf de Posthoorn met o a 
Posthoorn t/m 70pf (z gom), Heuss incl 50pf, Heuss lumo etc in totaal 3 voorraadboe
ken, enorme cat w 
8023 Nederland combinaties. Prijs: € 150,00 
Stockboek vol met meest postfnsse combinaties uit de boekjes met doubletten + combi
naties uit de kindblokken, in aantallen Leuke partij 
8025 Nederland 1974. Prijs: € 75,00 
lOx Eerstedag envelop nr E133 met een paar van de koetjes i p v los zegel, koopje 
8026 Wereldverzameling. Prijs: € 750,00 
Wereldverzameling van ruim 40 000(") verschillende zegels, per land in zakjes gesor
teerd, van oud tot jaren 80/90 incl veel oud/klassiek van de voormalige Engelse en 
Franse kolomen. Oost- en West Europese landen, in doos 
8029 West Europa in zakjes. Prijs: € 600,00 
Leuk lot vnl betere zegels, series en blokken **/*/0, gesorteerd in meer dan 320 zakjes 
en op stockkaartjes, in 2 schoenendozen Leuk lot voor rondzending, wederverkoop of 
ruilmatenaal 
8030 D.D.R. DIENST. Prijs: € 200,00 
Leuk lot betere zegels en series wo Ie serie postfns en gebruikt, 1956 20pf (cat 180 
euro), Michel 6X (dus met de goedkope herdruk) + diverse andere betere uitgaven, cat w 
circa 1000 euro 
8032 Frankrijk postzegelboekje 1906. Prijs: € 400,00 
Compleet fris boekje Yvert 135-C1 met inhoud 20x 10 centime met complete inhoud, 
cat w 600+ euro, + 2 incomplete boekjes (135-C2 en 137-C3, cat w 1050 euro) 
8033 Frankrijk braillebrievenü Prijs: € 600,00 
Prachtlot van 180 braille kaarten, jaren 30/40 met diverse frankenngen De kaarten heb
ben of ingedrukte braille, of opgeplakte braille strookjes + nog circa 100 bneven/kaarten 
uit dezelfde correspondentie Nog nooit eerder gezien, deze kaarten schijnen in Frankrijk 
tussen de 20 en 40 euro PER STUK te kosten Leuke verrijking voor uw collectie of om 
per stuk met winst te verkopen 
8034 Chili uitzoekpartij. Prijs: € 650,00 
Fantastische partij in zakjes, van klassiek tot jaren 80, enorme hoeveelheden zegels met 
ook postfris materiaal, in hele grote verhuisdoos Prachtpartij om uit te zoeken en op te 
zetten vondsten gegarandeerd 
8035 Rusland 1920-1972. Prijs: € 600,00 
Meest gebruikte stockvooraad (ten dele ook aardig wat **/* materiaal), opgezet in 6 in
steekboeken + 1 insteekboek met blokken Ook betere uitgaven aanwezig van voor de 
oorlog en jaren 50, in verhuisdoos 
8036 Cyprus 1960-1980. Prijs: € 250,00 
Mooie gebruikte collectie in blokken van 4, blokken en diverse brieven en fdc's, op al
bumbladen, in doos Ongebruikelijk en met veel aangeboden' 
8040 Rusland 1962-1990 stock. Prijs: € 180,00 
Postfnsse en gebruikte stock Rusland 1962-1990 in 3 insteekboeken Bevat veel postfns 
materiaal Koopje' 
8041 Berlijn 1948-1949. Prijs: € 400,00 
Stockblad met rood- en zwartopdrukken van Berlijn 1948-1949 Allemaal echt, cat waar
de 3250 euro 
8042 Duitse bezetting 1914-1918. Prijs: € 500,00 
Stockboek met een kleine postfnsse en ongebruikte stock Duitse bezetting 1914-1918 
Ook Danzig, Saar etc aanwezig Cat waarde 3800+ euro 
8043 Engeland prestigeboekjes. Prijs: € 225,00 
Stockboek met moderne prestigeboekjes van Engeland Bevat o a duikboten, millenni
um, coronation etc Nominaal reeds 145+ pond (215 euro) 
8045 België stock 1850-2004. Prijs: € 400,00 
Zeer uitgebreide stock België 1850-2004 in 3 dikke insteekboeken Bevat voornamelijk ge
stempeld materiaal Gigantische hoeveelheid zegels, waaronder ook wat beter matenaal 
8047 Nederland 1977-2001. Prijs: € 450,00 
Complete postfnsse collectie inclusief blokken in 3 peperdure Lindner albums, nominale 
waarde zonder toeslag reeds fl 1070+ = € 485+ Onder nominaal + de dure albums kado' 

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 



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-A'dam) 
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STAMPS-DNS: VERDER ZOEKEN IS ECHT OVERBODIG!!! 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, COLLECTIES EN PARTIJEN MAART 2007 

7174 ROEMENIË: 3 SCHAUBEK standaard voordrukalbums, periode 1872-1980( tot 
1945 zelfgemaakte voordrukbladen, vanaf 1945 echte schaubek), red tot goede staat nw 
prijs ? 277,00 mooie collectie 1872-1978 veelal gebruikt (o) deels ongebruikt (*) Micfiel 
nrs 36 o, 38 o, 39 o, 40 o, 41 o, 43 o, 44 o, 46o, 57/60 o83/89 o, 
99/109 0,151 *, 152 ,163 ,164 ,172 o, 173/76 o/, 177/96 ,197/204 o/, 208/11 o, 235 o, 
292*, 335/38 *,405 0,412 o 
413/17*, 419/23° ,457°, 480/3*, etc ook veel ongetand incl. Div blokken Superhoge 
catw was 395,00-30%=276,50 
7175 D.REIC:H: 3 maal blok no. 7 gebruikt alle met speciaal stempel 20 April 
1937(verjaardag Adolf H) Berchtsgaden, Nürnberg, München, alle 3 zijn officiële stempels 
welke vermeld zijn in de Michel spezial 2006 Catw ++ 42,00 was SUPERDEAL: 9,95 
! ! ! l ! l ! ! !nü-10% = 8,95 
7189 DDR: 2 SCHAUBEK standaard/luxe(zwarte klemstroken) voordrukalbums in goede 
staat nw prijs ca 450 euro met daarin een op 1 serie na ( 327/41) complete SUPERCOL
LECTIE 1949-1990 inclusief alle vellen II tot 1960 ongebruikt en deels postfris( waaron
der de 4 Marx blokkenl !)daarna alles postfris. Voor 1949 ook nog aardig wat Sovjet 
Bezettings Zone aanwezig Totale cataloguswaarde bijna 5000 euro nu 595,00(ZIE 7 
KL. FOTO'S) 
7196 BERLIJN: DAVO crystal/luxe(oud model) matige staat met een PRACHTCOLLECTIE 
1948-1990, zeer goed gevuld */**/o o.a. 1/20*, diverse tussen 21/32 o, 35/37 o ,42/60 o, 
63 0,64/67*, 75/77 o, 82/86 *, 88/89 o, 91/100 o, 101/5 *, 108 o etc daarna tot ca 1976 
**/o en vanaf ca 1977 alles ** compleet incl. alle blokken (incl. een vals blok 1 * * ) zeer 
hoge catw( blok 1 natuurlijk NIET meegerekend!!) nu 195,00{ ZIE 17 KLEURENFOTO'S OP 
WEBSITE) 
7217 MONACO: postfrisse blokken "BLOC SPECIAUX" heel weinig uitgegeven en dus 
zeer schaars blokken Yvert nrs 10(Voetbal 1978), 11 (Olym Zomerspelen Moscow 1980), 
12(0lymp Winterspelen Lake Placid 1980) totale cataloguswaarde ? 1.345,00 !!! Nu 
350,00 ( ZIE FOTO'S OP DE WEBSITE) 
7224 NEDERLAND: Kind 1937( nrs 300/04) op onbeschreven SLUIS envelop( zie speci
aliteiten catalogus) catw -(--1-225,00 SCHAARS IN DEZE CONDITIE !! Nu 67,50 
7230 BELGIË: DAVO standaard voordrukalbum, red.staat met een pracht voornamelijk 
KLASSIEKE gebruikte collectie( na 1900 tot 1963 is wel aardig wat aanwezig maar dat is 
"bijzaak") dit is onder andere aanwezig: 1 / 2, 3*, 5,6/8,9/12,13 * fraai, 14/15,17/21, 
22,23,24,26/28,30/36,38/41,42/52, 53/67(zonder 62), 68/83,108/15 cataloguswaarde van 
alleen genoemde zegels/series: ? 4.540,00!! Rest niet geteld nu 330,00(17 KLEURENFO
TO'S OP DE WEBSITE.) 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN 

7234 NEDERLAND: Leuchtturm luxe voordrukalbum, blanco klemstroken in prima/nieuw 
staat nw prijs 130,00 met een bijna geheel ongebruikte( later iets **) collectie 1864-1959, 
MAAR de kwaliteit laat vooral voor 1925 vaak te wensen over, dus plekjes, "losse"tan-
den etc, maar vanaf jaren 30 ziet het meestal wel redelijk uit aanwezig o.a. 
zl 1,12,13,22,24,25,30/33,34/44 (37,40,42)50/55,78,81,96,97,102,108,110/125,134, 
139/53,156,181,191 verder flink wat jaren 30 en vanaf 1937 aardig compleet(geen en 
face) incl. iets port/dienst(gebr)-i-Postbewijs 2 *(2e keus) Totale cataloguswaarde 8.391,00 
nu 299,00 (15 KLEURENFOTO'S OP DE WEBSITE) 
7271 ZWEDEN: 3 LINDNER luxe T-Falzlos voordrukalbum blanco klemstroken, nieuw 
type in prima staat nieuwprijs ca 400 euro !! met een praktisch complete POSTFRISSE 
collectie 1964-1998(1994 en 1995 niet aanwezig) heel veel combi's uit boekjes aanwezig, 
tevens ook heel veel zegels gebruikt(dus dubbel verzameld) catw ca 1750 euro nü ZEER 
SCHERP GEPRIJSD!! 375,00 
7276 BELGIË: stockboek met uitgebreide KLASSIEKE voorraad veelal gebruikt iets * 
later( jaren 30/40/50) ook * * o.a. aanwezig: ca 160 stuks tussen nrs 3 en 12!! Ca 100 
stuks tussen nrs 13 en 16, nr 22 * (€ 300,00) diverse tussen 23 en 36,147 (5 franken) o 
etc etc Totale catw 10,000 EURO 11 ideaal voor ebay/beurs nü 545,00 
7295 BELGIË: victoria album met zelf gemaakt "voordrukbladen"daarop een hele inte
ressante UITZOEK collectie (on)qebruikt en ook flink wat postfris alles tussen de OBP 
nummers 137 en 384, veelal dubbel dus o 8i * of ** heel veel blokken van 4 ,6 of 9 Ook 
diverse STEMPELS Totaal enkele 1 OOOen zegels waarbij heel wat zegels van 25 euro of 
meer Urenlang snuffelen !! Zeer hoge cataloguswaarde Nü 195,00 
7300 LUXEMBURG: Schaubek standaard voordrukalbum, red.staat met een TOPCOL
LECTIE 1852-1972 ZEER GOED GEVULDE, AARDIG COMPLETE verzameling met vele top 
nummers/series (on)gebruikt onder andere aanwezig( we noemen alleen de betere j!) 
1-1-2 o, 4/11 o, 12/13 0,16/23 o, 26 o, 27/33 o, 41/44 o, 47/56 o (-50,55) 
65 o, 82 o, 134/35* , 143 * -i- o, 182/88 *, 213/17 *, 238 *, 240/44 *, 252/56 *, 258/64 
*, 266/280 * = INTELECTUELENSERIE CATW € 1400,00) 284/89 *, 290/95 *, 296/01 *, 
303/08 *, 309/14 *, 315/20 o, 417/22 *, 468/73 *, 478/83 o, 488/89 *, 490/94 *, 555/57 
*, 573/4 *, Veel dienst o.a. 1 *, 4 *, 46 o, 55/56 o, 61 *, Port compleet */o op no. 36 na. 
Blokken nrs 2 tot en met 8 * Totale catw 9.400,00 Nü 995,00 ( ZIE 33 KLEURENFOTO'S) 
7306 SOV.UNIE: 3 nagelnieuwe Schaubek schroefbanden ( groen) met st/luxe voordruk
bladen (zwarte klemstroken) prima staat =nw prijs ca 540,00!! Met een op de oudere 
blokken na aardig complete gebruikte collectie 1953-1991 totaal ca 3300 tot 3500 VER
SCHILLENDE zegels !!! Giga catw nü 345,00 

1987-Z007: AL 20 JAAR TOT UW DIENST!! 
Kijk op onze site voor onze overige aanbiedingen/partijen 

GLOBAL STAMP D E A L B I ^ 

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

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

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

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

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


1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

2006 

34,00 
23,00 
27,00 
27,00 
25,00 
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 

'S* / s 
/ 

/ 
/ / 

é 
28,00 
35,00 
32,00 
42,00 
40,00 

177,00 
54,00 
48,00 
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 

83,00 
73,00 
79,00 
73,00 
75,00 

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 
142,00 

27,00 
43,00 
235,00 
187,00 
72,00 
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 

13,00 
22,00 

7,00 
6,00 

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 

29,00 
24,00 
28,00 
32,00 
29,00 

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 

29,00 
27,00 
30,00 
37,00 
38,00 

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 

31,00 
33,00 
43,00 
38,00 
63,00 

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 

23,00 
25,00 
29,00 
26,00 
33,00 

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 

42,00 
41,00 
47,00 
29,00 
48,00 

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 

28,00 
36,00 
27,00 
33,00 
33,00 

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 ongestanst!) 

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 

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

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

266,00 
56,00 

INKOOP-VERKOOP 
WERELD -

NIEUWTJESDIENST 

BELGIË 175 Jaar Speciale Uitgifte in zilver 
(Was niet los voor frankering te koop I) 

Zilveren postzegel € 4,00 in carnet € 17,50 

Zilveren postzegel Nederland fl 12,75 € 7,50 

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

a t t ract ieve vouwl<aart 

(met frankeerwaarde 2 Pond) € 7 , 5 0 

GUERNSEY (MiBiock27) 
Speciale uitgifte voor abonnementen 

FRANKRIJK 
"Roodborstje" ^i^"^^: 

kerst blok 2003 

€ 129.-

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

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

Let Op! Gewijzigde Openingstijden 
(vanaf 1 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 Dinsdag en/of Donderdag - avond 

14 & 15 aoril - Jaarbeurs Utrecht 
iÄiÄ( >4è«twfe»a aA,o^tokyk«^-^»«!ëia«ÈS*diMkAtó^^ . 

. tKZ.AIVItLAARS 
JAARBEURS 

www.verzamelaars jaarbeurs .n l 
WIVB. 
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mailto:HG@Stampdealer.nl
http://www.verzamelaarsjaarbeurs.nl
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AANBIEDINGEN POSTFRIS NEDERLAND 
110113 
134135 
136138 
139140 
141143 
166168 
199202 
203207 
208211 
212219 
220223 
224 
225228 
229231 
232235 
236237 
238239 
240243 
244247 
248251 
252255 
256 
257260 
261264 
265266 
267268 
269 
270273 
274277 
278 
279282 
283286 
287288 
289292 

11,80 
62,50 

165,00 
14,50 
19,75 
13,50 
24,50 
48,50 
23,40 

110,00 
31,50 
35,00 
48,50 
47,00 
47,00 

375,00 
62,50 
89,50 

162,50 
82,50 
41,00 
20,50 

102,00 
72,00 
44,00 
52,50 
20,50 
73,00 
78,00 
44,00 
89,00 
54,00 
10,50 
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 

8,00 
31,50 
29,50 
26,50 
9,75 

29,50 
26,50 
9,75 

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 
7,85 

185,00 
650,00 

8,40 
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 

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 
rrA-rr3 
774776 
777778 
779783 
786790 
854 
886888 
vellen 
899 
917 
925926 
932936 
937 
965969 
9712 
978982 
983 
985989 
990991 
1001 
10071008 
1024 
10301 
1042 
1052paar 

7,70 

P 

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 

Op aanvraag GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen van postfrisse 

L 

en gestempelde zegels, boekjes, f de etc van Nederland en Overzee. 

't POSTZEGELHOES 
Venloseweg 43 
5993 PH Maasbree 

^ | 0 , 

m^^ 
W ^ 

E-mail: info@postzegelhoes.nl 
Website. 

^ ^ 

www.postzegelhoes.nl 

__ ^ ■ ^m ^m ^ _ ■ ^m ■ 

(Hans Mans) 
Tel: 077 -35 12 698 
Fax: 084 - 75 96 330 

Postbank: 346 82 65 
Rabobank: 10.77.01.766 

B ^ ■ m ^ ^ ^ J 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisciie benodigdtieden. 

Korens t raa t 104  7311 LP Ape ldoo rn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

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

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks €5,30 
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks € 5,75 
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks € 5,75 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g ^ K S beschermcassettes informeer 
a i t r C bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010414 30 77«Fax 010414 94 99 

Portvrije toezending liandel € 75,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt € 25,- Incl. BTW 

KILOWAAR MET 2 0 0 4 / 2 0 0 5 / 2 0 0 6 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk . grote sortering 
W. Europa : grote sortenng en hoge waarden 
Skandinavie: grote sortenng met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswiizigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 50.00 + € 4,50 porto Orders boven € 50,00 portovrij 

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

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

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

OOgr 
11,00 
17,50 
11,50 
12,50 
9,00 

10,50 
6,50 

10,00 
11,50 

8,25 

250 gr 
27,00 
40,00 
25,00 
30,00 
20,00 
25,00 
15,00 
23,50 
26,00 

8,50 
11,00 
19,50 
7,00 
7,50 

I k g 
90,00 

150,00 
90,00 

112,00 
77,00 
94,00 
52,50 
90,00 
92,50 

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

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GR0ENLAND1JSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

wij leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.HRONHERSCHEIT 

Postbus 23, ( C ^ ^ 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel: 0313419041 ^^'"^ 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR .. ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inliclitingen ontvangt u bij: ut 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ 

148 
Meer dan één miljoen postzegels op het internet of aanvragen via lijsten 

www.stamppacketsonline.com 
Iedere werkdag een nieuwe aanbieding DPN wie anders DPN 0243737054 @) 

mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.stamppacketsonline.com


Onze 57-ste veiling wordt gehouden eind mei in de 
Brasserie van Excelsior op Woudenstein. 

Met o.a. - Ie deel luxe collectie eerste emissie van de Ineer W. van Schelven 
-mooi en schaars aanbod Engelse Koloniën 
-in tact gelaten collecties en nalatenschappen 
-interessant aanbod posthistorie en stempels Nederland 

Grave-B Almelo-A Bergen op Zoom Leeuwarden-B Enschede-C 
(EY.800) tax 700 (EY.250) tax.400 (EY300) tax.130 (EY 150) tax.250 (EY 125) tax.75 

Leerdam-A nrSO postfris Spanje nr 72 ongebr S.G.135 tax.600 Niger Coast 
(EY 250) tax 130 met cert tax 600 met cert tax 130 S.G.33a met 

dubbele opdruk 
tax.450 

Falklands S.G 127-138 New Guinea S G.203 in blok van 6 tax 150 
ongebruikt tax 1500 

Engeland Boekje S G BA3 tax.500 Collectie w o destmaties tax 300 

Inleveren voor deze veiling is mogelijl< tot en met 7 april 
(gratis taxatie op kantoor/Voorschoten t/m 80% van de getaxeerde waarde) 

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl 

mailto:rynmond@xs4all.nl


FNIP ntwerpfffa 

Internationale Postzegel-
en Muntenbeurs 

antwerp e^po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 

www.fnip.be 

info@fnip.be Zaterdag van lOhOO tot 18h00 
Zondag van lOhOO tot 16h00 

Toegangsprijs: € 3.00 

In samenwerking met FNIP bieden w i j onze 
lezers gratis toegang aan: 

Vul deze bon in en breng hem mee voor gratis 
toegang op 31 maart of 1 april 2007 

naam:, 
adres:. 

FNIP vzw - Boekenberglei 181-3 
BE - 2100 Deurne 

tel:+32(0)486 96 22 85 
fax:+32(0)3 233 89 70 

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


<r^>5^ Postzegelhandel 
Aanbiedingen 

NEDERLAND POSTFRIS 

Nr. 
56 
71 
73 
76 
77 
79 
84-86 eert 
104-105 eert 
106 
107-109 
114-120 
134-135 
136-138 
236-237 eert 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
261-264 
262-268 
265-266 
269 
274-277 
278 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 eert 
350-355 
356-373 
356a-d 
374-378 
379-391 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
404-427 
428^442 
443-448 
449-459 
460468 
469-473 
474486 
487489 
490494 
495499 
500503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 eert 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
465b-634b 

Prijs € 
55,— 
37,50 
87,50 
87,50 

350,-
675,--
625,-
595,-

5,50 
2 2 0 , -

65 , -
70 , -

175,-
395,-
73,50 

110,-
192,50 
97,50 
49,— 
89,— 
63,— 
52,50 
25,— 
91,— 
56,— 
63,— 
14,— 
4 6 , -
10,50 
52,50 
35,— 
31,50 
12,— 
36,— 
31,50 
12,— 
17,50 
31,50 
17,50 

360,— 
32,50 

105,— 
95,— 
10,— 
6,50 
2,50 
1,25 
6,— 

175,— 
2,75 
7,50 
1 , -
3,50 
4,50 
2 , -

59 , -
29,50 

4,50 
2,50 
3,75 
1,30 
2,— 
3,50 
8,25 

175,— 
695,— 

9,50 
5,75 

11,50 
0,75 

29 , -
49,— 

5 , -
15,-
19,-
12,50 
13,50 
1,20 

1 1 , -
5 , -

59 , -
7 , -
0,40 

13, -
8,— 

10, -
5,95 

12.95 
9,95 

olie zegels die wij 
leveren zijn van 
uitstekende kwaliteit 

NEDERLANDSiNDIE 
POSTFRIS 

KAR€L D€h HGRTOG MIAri€n 
van 

Nr. 
19 
22 
25 
27 
4047 
40a 
41a 
42a 
46a 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
73 
75 
631 
64f 
65f 
66f 
70f 
74f 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
81f 
82f 
86f 
88f 
94f 
96f 
135-137 
138-141 
142-148 
160-166 
167-170 
217-220 
226-227 
228-229 
230-234 
241-245 
246-252 
253-259 
260-265 eert 
273 
290-292 
304-308 
309-316 
317-321 

Luchtpost 

1-5 
6-10 
11 
12 
13 
14-16 
18 

Port 
49-52 
53-65 

Prijs € 
3,50 

7 5 , -
7 0 , -

125,-
125,--

3 . -
3,~ 

6 0 , -
22,50 

1 , -
1,60 
6,50 
4,50 
3 , -
6,60 
5,50 
5 , -

13, -
3 , -
2 , -
7.— 
8 . -
4,— 

30 , -
1,50 
1,50 
5,— 
3 , -
3 , -
7,50 

12, -
5,50 

3 0 , -
20,— 
2 5 , -

2 , -
2 , -

1 0 -
3 , -

2 0 , -
2 5 , -
48 , -
30 , -
9 5 , -

3 5 0 , -
3 5 , -
31,50 
3 , -

10,-
14,-
10,-
14,— 

120,-
1150,-

2,50 
14,— 
1,75 
7 , -
0,90 

60 , -
60 , -
7,50 

16,-
35 , -

100,-
2,25 

48,76 
10,-

Brandkast 1-7 
met eert 

49v ongebruikt 
bovenzijde 
ongetand 

450,-

475,-

- - . ,ndet ,estoonsgiS5^ 
VOO. het eerst in de D - ^ s s » 

istevoorjoars-ri" 
«of̂ entrur inW. 

2007 
uur 

Uttecrt 

NEDERLAND ongebruikt, betete 
moeilijk te verkrijgen nrs 

Nr. Prijs € 
49 150,— 
84-86 65,— 
132-133 43,— 
134-135 22,50 
136-138 8 0 , -
236-237 90,— 
244-247 5 0 , -

Vanaf nr 50 is vrijwel alles op voorraad 
Gaarne uw maneolijst 

Tentoonstellingszegeis I.T.E.P. 1952 
De numnners 592-595 

in complete postfrisse velletjesji 
van 25 VOOR 1275,—!!!! 
Slechts lx op voorraad 

Bijzondere zegels van Nederland, misdrukken etc. 

Nrs. Prijs € 
60v postfris lx)venzijde ongetand met eert 676,— 
69v postfns bovenzijde ongetand met eert 1500,— 
127Bv ongebruikt onderzijde ongetand 

met eert 925,— 
880f postfris zonder waarde Inschrift met eert 570,— 
1166f gebruikt zonder Nederland met eert 645,— 
I054f postfris weggevallen gele kleur met eert 925,— 

Nederland postfris Jubileumzegels 1923 
De nunnmers 129-131 

met certificaat 875,— 

Nederland Telegramzegel nr. 7 
(de 25 cent) ongebruikt 

Met certificaat 1250 ,~ 

Luchtpostzegels 12+13 postfris met certificaat € 375 — 

NEDERLAND POSTFRIS it 
COMPLETE VELLEN 

JN 

Nr. 
443 
460468 (vellen van 200) 
508-512 
513-517 
544-548 
564 
567 
811 
855 
876 
900 
908 
918-919 (vellen van 50) 
1025 
1046-1049 
1052 
1072 
1077-1078 
1091 
1198-1199 
1200 
1207-1208 
1312 
1314 
1043-1046 (vel van 90) 
1084 
1165 
1172 (vel van 60) 
1321 
1335-1337 

Prijs € 
1 0 -

775,— 
350,— 
750,— 
925,— 
375,— 
410,— 

15,— 
10,— 
15,— 
12,50 
12,50 
35,— 
25,— 

195,-
175,— 
17,50 
47,50 
3 5 , -
50,— 
27,50 
7 5 , -
3 5 , -
35,— 
2 5 , -
16,— 
25,— 
12,50 
27,50 
80,— 

Wij hebben ook een uitgebreide 
voorraad automaatboeicjes maar 

ool( alie combinaties uit de boei(jes 

Zie voor andere oanbiedingen 
de advertentie in Filatelie 

Januari 2007 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Bemhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347-372908 of 0347-320943 
Fax 0347-371874 
Postbank 42 69 335 
Bestellingen boven de € 35 — worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrog op postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Kantoor open o p 
d o n d e r d a g 9 00 -12 30 
en van 13 3 0 - 1 8 00 
O p andere d a g e n regelmat ig 
open , even bel len van tevoren 
E-MAIL postzegelhandeldenhertog@kliksafe nl 

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl Zetfouten voorbehouden 

mailto:postzegelhandeldenhertog@kllksafe.nl


S^WHfii E 
BRIEVENBEURS EN 
FILATELIE: OP ÉÉN LIJN 

De laatste jaren staat Fi
latelie eenmaal per jaar in 
het teken van een bepaald 
land of verzamelthema. 
Dit maartnummer is ons 
speciale Frankrijknummer. 
Dat 'Frankrijk' als cen
traal thema is gekozen, 
hangt nauw samen 
met het feit dat ook de 
Brievenbeurs in Gouda 
- waarover straks meer 
- in het teken van dit 
verzamelgebied staat. 
Een aantal auteurs was 
bereid het thema van dit 
maartnummer gestalte 
te geven door bijdragen 
te leveren die geheel of 
gedeeltelijk aan Frankrijk 
gewijd zijn. Dank gaat 
naar deze auteurs en in 
het bijzonder naar Rene 

Hillesum uit Roosendaal, 
die - net als voorgaande 
jaren - als coordinator 
voor de speciale bijdragen 
in dit nummer optrad. 
De Brievenbeurs legt 
ook nu weer de nadruk 
op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaar-
destukken, literatuur en 
prentbriefkaarten. Ze 
wordt voor de veertiende 
maal gehouden, op vrij
dag 6 en zaterdag 7 april, 
op de gebruikelijke loca
tie. Sporthal De Mam
moet aan de Calslaan i in 
Gouda. 
Ruim 35 standhouders 
uit Nederland, België, 
Duitsland en Engeland 
zijn in Gouda aanwe
zig; ze bieden een grote 
verscheidenheid aan 
poststukken, stempels, 
postwaardestukken en li

teratuur. Ook is een groot 
aantal gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig. 
De beurs, die bestemd is 
voor (beroeps)filatelisten 
en gespecialiseerde lief
hebbers, biedt volop mo
gelijkheden om nieuwe 
aanwinsten te verwerven 
en informatie uit te wisse
len. De toegang is gratis. 
In Gouda wor
den tal van spe
ciale activiteiten 
georganiseerd. 
Op de beurs is 
bijvoorbeeld een 
officiële Franse 
zegel te koop 
met een tabje dat een 
promotionele tekst over 
de Brievenbeurs bevat. De 
tab verstrekt alle essen
tiële informatie: Jaarlijks: 
urijda^ & zaterdag uoor 
Pasen - Sporthal 'De Mom-

moet', Gouda, Nederland. 
De zegel, waarvan maar 
een bescheiden oplage is 
vervaardigd, is uitsluitend 
in Gouda te koop. De 
beursorganisatie stelt een 
verzendservice in, zodat u 
uw op de beurs ingelever
de brieven die met deze 
zegel zijn gefrankeerd, 
uit Frankrijk kunt laten 

versturen; u krijgt dan 
een 'echt gelopen stuk' 
in handen. Verder wordt 
een kleine tentoonstelling 
met collecties Frankrijk 
ingericht. Een vertrouwde 
verschijning op de beurs. 

het Belasting en Douane
museum uit Rotterdam 
is aanwezig en toont 
Franse fiscale zegels van 
omstreeks igoo. 
Bovendien zal de jubi
lerende, veertigjarige 
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (die ook 
zijn actieve medewerking 
verleende aan dit Frank
rijknummer van Filatelie) 
voor een presentatie 
zorgen. 
Tot slot zal ook de stich
ting Pro Filatelie - net als 
in 2006 het geval was - in 
de bovenzaal een postze-
gelbeurs houden ten bate 
van het jeugdwerk. 
Voor alle duidelijkheid: 
de Brievenbeurs is geen 
ruilbeurs. Voor meer in
formatie en een uitgebrei
de routebeschrijving kunt 
u de website van de beurs 
bezoeken; het adres is 
luiüiü.bneDcnbeurs.com. Op 
vrijdag 6 april is de beurs 
van II tot 17 uur open, op 
zaterdag 7 april van 10 tot 
17 uur. 

MUTATIEOVERZICHT 
VERENIGINGSADRESSEN 

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

PV Hilversum 
Adresiüijziflin^: 
A.E. Sanders, J.W. 
Frisolaan 23,1412 AG 
Naarden, telefoon 035-
6221470 

W P De Loupe Leusden 
Wijzyinfl secretaris: 
Dick Klaassen, Hoefijzer 
31, 3833 XA Leusden, 

telefoon 033-4946125, e-
mail: deloupe(a)hccnet.nI 

Mutaties op het overzicht 
van verenigingsadressen 
kuntu 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. 

DEUTSCHE BRIEFMARKEN ZEITUNG WAARSCHUWT: 
MISSCHIEN OP TERMIJN IWEE LANDEN MINDER 

'Twee postzegellanden 
verdwijnen in de vloed 
van de Stille Oceaan' kopt 
het postzegelblad Deutsche 
Brie^narken-Zeitunfl (DBZ). 
Dat was een bericht dat 
veel verzamelaars wellicht 
enigszins geschrokken 
lazen. 
Wat blijkt: het gaat om 
iets dat nog te gebeuren 
staat en dus nog geen feit 
is. Op de onlangs gehou
den milieuconferentie in 
Nairobi kwam het onder
werp overigens wel in alle 

ernst ter sprake: door de 
klimaatveranderingen van 
de afgelopen decennia 
stijgt het peil van de Stille 
Oceaan gestaag, met als 
onafwendbaar gevolg 

Kiribati 

imfhU^mW' 

Krijgen de haaien urij spel als 
Kiribati onder water staat' 

dat er steeds meer delen 
van de aarde onder water 
komen te staan. Tot de 
bedreigde gebieden be
horen de mim-postzegel-
landjes Kiribati en Tuvalu. 
De genoemde postze-
gelterritoria zijn vooral 
bekend door hun vele op 
thematische verzamelaars 
gerichte emissies. Even 
los van het persoon
lijk drama dat voor de 
bewoners van Kiribati en 
Tuvalu dreigt: filatelis-
tisch gezien lijkt ons het 
wegvallen van de emissies 
van de eilandengroepjes 
geen al te grote ramp. 

JUBILERENDE POSTZEGELCLUB 'GROOT VELDHOVEN 
ORGANISEERT TENTOONSTELLING 'KEMPENFIIA 2 0 0 7 ' 

152 

De postzegelclub 'Groot 
Veldhoven" houdt ter 
gelegenheid van haar 
vijftigjarig bestaan op 23, 
24 en 25 november 2007 
een postzegeltentoonstel
ling in de sporthal van de 
Kempen Campus (foto) 
aan de Knegselseweg te 
Veldhoven. 
Inzending is mogelijk in 
de categorieën 2 en 3 en 
verder in de een/tweeka-
derklasse; de voordrukal-
bumklasse; de categorie 
catalogusverzamelingen; 
de categorie jeugd en 
de categorie propagan-
dainzendingen, dit alles 
volgens de bepalingen 
van de Bondstentoonstel-
lingsreglementen. 
De kaderhuur is voor 
inzendingen in de een/ 

tweekader klasse 4 euro; 
voor de overige klassen 
geldt een kaderhuur van 
3 euro per kader. 
Om tot de wedstrijdklas
sen te worden toegelaten 
moet inzenders lid zijn 
van een bij de Nederland
se Bond van Filatelisten 

Verenigingen (of een 
buitenlandse zusteror
ganisatie van de Bond) 
aangesloten vereniging. 
Nadere informatie is te 
verkrijgen bij de secretaris 
van de tentoonstellings
commissie, mevrouw 
H. Schalks, Zandhei 25, 
5508 WS Veldhoven, tele
foon 040-2536511, e-mail 
j.cnh.schalks(a)planct.nl. 

UNIEK RECORD: 
MOBIELE EXPOSITIE 

Afgelopen zomer vierden 
twee postzegelclubs 
in India hun 125-jarig 
bestaan. Vikas Singh uit 
Ghaziabad besloot er iets 
bijzonders van te maken. 
Hij huurde daarvoor een 
trein, die steeds weer de 
route Siliguru Junction via 
Sukuna naar het keerpunt 
Agony Point aflegde. 
In de heen en weer 
rijdende trein kon men 
volop genieten van zowel 
de filatelistische tentoon
stelling als van adembe
nemende vergezichten in 
dit deel van de Himalaya. 
De spoorlijn staat sinds 
kort op de lijst van het 
Unesco Werelderfgoed; 
vandaar de naam van de 
tentoonstelling: Herita
ge'06. GA GEERTS 

MAARTNUMMER IS 
FRANKRIJKNUMMER 

Het logo hierboven zult 
u op diverse plekken in 
deze editie van Filate
lie tegenkomen. Het 
maartnummer is dan ook 
een speciaal Frankrijk 
nummer. Op het bericht 
bovenaan deze pagina 
leest u waarom dat is. 
Veel plezier gewenst met 
dit themanummer van 
uw filatelistische lijfblad! 
Redactie Filatelie 



7 
POSTKAARTEN EN VELLEN ALBUM 

MAXIMUM'' Fr 
met beschermcassette 

Postzegelhandel KLOEK BV 
Sosmarijnsteeg 4 1012 RP Amsterdam 
rel 020 6 24 21 64 
Fax 020 6 20 94 90 

Pzh Bredenhof 
Bovenstraat 286 a 3077 BL Rotterdam 
fel 010 4826725 FaxOlO 4 7 9 7 0 6 5 
e-mail bredenhof@cs com 

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

Postzegelhandel Van Lokven Posthof bv 
Bakkerstraat 22 
6041JR Roermond 
Tel 0475 56 35 00 

Postzegelhandel van Domburg 
Voldersgracht 28 2611 EV Delft 
Tel 015 2 12 30 55 
Fax 015 2 12 21 88 

Philamunt 
Handelsstraat 34 A Sittard 
Tel 046 42016 50 
www phiUmunt nl 

HOLLANDS GLORIE POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
Camplaan 8 2103 GW Heemstede 
Tel 023 5477444 
Fax 023 5291605 

Postzegel & Munthandel Weerenbeck 
Rijksweg Zuid 106 6l6l BR Geleen 046 4750258 
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21 FEBRUARI 2007: 
MOOI NEDERLANI} 2 

Op 21 februari kwam 
het tweede velletje uit de 
reeks 'Mooi Nederland 
(2007)' uit, met daarin vijf 
zegels van 44 cent. 
Ditmaal is de stad Gro
ningen zo gelukkig om de 
hoofdrol te mogen spelen 
in deze serie, gewijd aan 
mooie plekjes, plaatsen 
en steden. De Mooi-Ne-
derlandvelletjes van 2007 
zijn ontworpen door 
bureau Overburen. 
Groningen is niet al
leen de grootste stad 
van Noord-Nederland, 
maar ook het bruisende 

culturele hart ervan. Het 
heeft een aantrekkelijk 
historisch centrum en er 
zijn theaters en musea, 
waaronder het Gronin
ger Museum, dat een 
kunstwerk op zichzelf 
is en dat daarom ook op 
het velletje te zien is. De 
werkelijkheid wordt door 
het ontwerpbureau vaak 
flink door elkaar geschud. 
Zo staat de Martinitoren 
op de zegels nu vlakbij 
een water en grenst het 
bouwwerk aan de Prin
senhof en een deel van De 
drie gezusters, een bekende 
horecagelegenheid. Het 
Groninger Paard is zelf al 
interessant genoeg, maar 

het verwijst ook naar een 
van de bekendste Gro
ningse hedjes: 'tPeerd van 
ome Loeks. Het belang van 
het Groningse aardgas 
wordt vertegenwoordigd 
door het hoofdkantoor 
van de Gasunie, waarbo
ven een ballon 'vaart'. Een 
vliegtuig stijgt op, afkom
stig van het naburige Gro
ningen Airport Eelde. 
Het velletje is - net zoals 
alle andere in deze reeks 
alleen in de plaats-zelf 
en bij de CollectClub 
verkrijgbaar. Het werd in 
offset gedrukt door Joh. 
Enschedé Security Print 
in Haarlem. De oplage is 
151.500 vellen. 

4 APRIL 2007; 
ZOMERZEGELS 

'Strandpretvan toen' is 
het thema van de Zomer-
postzegels van 2007. Het 
gaat om twee velletjes die 

elk drie postzegels van 
44-h22 cent bevatten. 
Op de velletjes zijn 
strandfoto's te zien uit de 
eerste helft van de vorige 
eeuw. Het gaat om sepia 
getinte en zwart/witfoto's 
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die tegen een gekleurde 
achtergrond zijn geplaatst 
die het strand anno nu 
laat zien. De ontwerpers. 
Piet Schreuders en Sonja 
Hamel, hebben bewust 
van amateuropnamen 
gebruik gemaakt, omdat 
zulke alledaagse kiekjes 
het 'strandplezier' van 
vroeger heel goed kunnen 
uitdrukken. 
De velletjes zijn verkrijg
baar op de gebruikelijke 
verkooppunten en uiter
aard ook bij de Collect
Club in Groningen. Ze 
werden in offset gedrukt 
bij Joh. Enschedé Security 
Print in Haarlem. De op
lage is 625.000 exempla
ren per velletje. 

21 MAART 2007: 
LENTEBOMEN 

Bomen spelen van ouds
her een belangrijke rol 
in het leven van mensen. 
In veel culturen worden 
bijzondere krachten toe
gekend aan bomen. Ook 
leveren zij materiaal voor 
het bouwen van hutten en 
huizen en voor het maken 
van gebruiksvoorwerpen. 
Bossen beschermen de 
bodem tegen erosie, hou
den water vast en hebben 
een dempende invloed 
op het klimaat. Bomen 
bieden een woonplaats 
aan talloze vogels, dieren 
en insecten. Ze sieren het 
landschap en vormen een 
prettige omgeving om in 
te verblijven. 
Dit jaar is het 50 jaar gele
den dat in Nederland het 
'Landelijk Comité Boom-
plantdag' werd opgericht, 
in 1980 omgedoopt tot 
'Stichting Nationale 
Boomfeestdag'. Het doel 
van de Dag is kinderen en 
ouders te betrekken bij de 
natuur en hen de waarde 
van de natuur te laten 
zien. Kinderen doen mee 
met het planten van bo
men en leveren daardoor 
daadwerkelijk een bij
drage aan een 'groenere' 
wereld. Ter gelegenheid 

van het 50-jarig bestaan 
van de Boomfeestdag eert 
TNTPost de Stichting 
Nationale Boomfeestdag 
met een serie van vier 
postzegelvellen. Ieder 
postzegelvel is gewijd aan 
twee boomsoorten, die 
elk één van de vier seizoe
nen vertegenwoordigen. 
Op 21 maart 2007, het 
begin van de lente, wordt 
het eerste postzegelvel 
uitgegeven, met daarin 
tien zegels van 44 cent op 
het thema 'Lentebomen' 
(twee verschillende 
ontwerpen: Hollandse 
Linde en Witte Paarden-
kastanje). 
De Stichting Nationale 
Boomfeestdag heeft 
meegewerkt aan de 
totstandkoming van de 
postzegelvellen en het 
speciale themaboek voor 
deze uitgiften. In dit boek, 
getiteld 'Spaar de bomen', 
krijgen de postzegelvelle-
qes die in 2007 verschij
nen een mooie plek. Het 
velletje is ontworpen door 
Marlons Bervoets. 
Het velletje is verkrijgbaar 
bij de bekende verkoop
punten en bij de Collect
Club in Groningen. Het 
werd in offset gedrukt 
door Joh. Enschedé Secu
rity Print in Haarlem. De 
oplage is 450.000 vellen. 
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EMISSIEKALENDER 
MAART/APRIL 2007 

23 maart: 
Mooi Nederland (Vhs-
singen); velletje met vijf 
postzegels van 44 cent 
26 maart: 
Mooi Nederland (Hoorn); 

velletje met vijf postzegels 
van 44 cent. 
4 april: 
Zomerpostzeaels 2007; twee 
velletjes met elk drie 
postzegels van 44-1-22 
cent (toeslag ten bate 
van het Nationaal Fonds 
Ouderenhulp); ±ema: 

strandpretvan toen'). 
13 april: 
Mooi Nederland (Leerdam); 
velletje met vijf postzegels 
van 44 cent. 
18 april: 
Tiueehondcrd jaar Predikaat 
Koninklijk; velletje met i 
postzegel van 6.45 euro. 



DAVO supplementen 2006 
Monaco prins Albert II 

' X XX XX ^X.TJ'J' J'J' J' J"J 

Leverbaar vanaf 30 maart: 
Aland 
Alderney 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Falkland Islands 

\ ' o 0 1 >ili 

Faroër 
Finland 
Frankrijk 
Groenland 
Groot Brittannië 
Guernsey 

• Jersey 
• Isle of Man 
• Liechtenstein 
• Luxemburg 
• Monaco 

Oostenrijk 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 

ten Mi|dag 27 apnl verschijnen 

Nieuw \ MONACO 
',64€ 

v\ov^ :̂ 

De kenmerken van dit album: 

naaen voor ae postzegels van 
2005 en 2006 van prins Albert II 
bladen in kleur 
bladen met klemstroken 
elke postzegel wordt 
omschreven in het infoblad 
Luxe band met wapen Monaco 
Luxe stevige cassette 

IPrijs: € 44,00 

%>-%C^^-^ 

Verkrijgbaar bij X\\N 

handelaar of kijk op www.davo.nl 

http://www.davo.nl
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
e-mail: dziewon@)xs4all.nl 
website: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

ALS DE ROOK OM JE 
HOOFD rS VERDWENEN 

Na de grote TNTPost-
actie die vanaf 16 oktober 
2006 zijn beslag kreeg en 
de stortvloed van nieuwe 
zegels die op 11 december 
2006 volgde (in verband 
met de nieuwe tarieven 
per I januari 2007) was 
enige rust aan het front 
hard nodig. Afgezien van 
de nieuwe persoonlijke en 
bedrijfspostzegels bleef 
het rustig, tot 7 februari, 
toen de eerste aflevering 
uit de nieuwe reeks 'Mooi 
Nederland' verscheen. 
Wat na de 'grote schoon
maak' van op 30 decem
ber 2006 opvalt is, dat er 
maar een paar frankeer-
waarden overblijven. We 

laten de bijplakwaarden 
2, 3, 5 en 10 cent daarbij 
buiten beschouwing, net 
als de postzegels voor 
pakketten (drie versies), 
aangetekende stukken 
(ix), garantiepost (ix) en 
express (ix). We houden 
dan slechts de frankeer-
waarden 44, 67, 72, 88 en 
8g cent over. De tarieven 
zijn zó uitgekiend dat 
het meestal gaat om 
veelvouden van 44, 72 
of 89 cent. Alleen bij de 
non-priorityzendingen 
binnen Europa zijn de 
bedragen 67 cent, 1.21 en 
1.76 euro! Ook mag je je 
afvragen of de tarieven 
voor post naar buiten-
Europese bestemmingen 
niet in veelvouden van 
88 cent hadden kunnen 

worden vastgesteld. Dat 
had een zegel van 89 cent 
gescheeld... 
Enkele aspecten van de 
hiervoor genoemde ze
gels zijn nog niet eerder 
ter sprake gekomen. Het 
is dus de hoogste tijd om 
dat nu wel te doen. 

Beatrix-zegels 
De hangblokjes met vijf 
Beatrix-zegels hebben 
tot dusver - behalve dan 
de ruim 115 drukvorm-
positiekenmerken van 
de portretcilinder - maar 
weinig nieuws te bieden. 
De hangblokjes met tien 
Beatrix-zegels van 44 
cent zijn daarentegen wèl 
spannend. 
De zegels werden gedrukt 
door Walsall Security 

Printing, op een achtkleu-
ren Chesnut-pers (ras
terdiepdruk aan de rol). 
Er werd gebruik gemaakt 
van cilinders waarop vier
maal drie blokjes waren 
geplaatst. Na het drukken 
werden de banen over een 
apart apparaat gevoerd 
dat voor het slitten (aan
brengen van de tanding), 
respectievelijk het stan
sen. Bij het slitten wordt 
er niet verder gegaan dan 
het dragerpapier, bij het 
stansen gaat men ook 
door het dragerpapier 
heen (om bijvoorbeeld de 
ril-lijn en het hangoog te 
kunnen aanbrengen). 
Het slitten gebeurt met 
een metalen plaatje, 
waarop de ruimte 
tussen de opstaande 

(tanding)contouren is 
weggeëtst en waarbij op 
de zijranden vaak nog 
informatie is geplaatst ten 
behoeve van de interne af
handeling in de drukkerij 
(zoals gegevens over het 
doel van het slitplaatje, 
e.d.). Het plaatje wordt 
om een gemagnetiseerde 
cilinder gewikkeld, 
waarna het slitten kan 
beginnen. De eerder ge
noemde randinformatie 
behoort normaal gespro
ken niet op de hangblok-
ken terecht te komen, 
ook al gebeurde dat in het 
verleden nogal eens. En 
ook nu treffen we soms 
restanten van deze tekst 
aan op de linker- of de 
rechterblokrand. 
Het patroon zou zich 
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Hierboucn: detoilopnomen die de 'onbedoelde randinformatie' zichtbaar maken. 

Onder: imks de 'horizontale snee' m de slittandmg (zegel van 72 cent), rechts de brug, c q. het open gat bij dezelfde zegels (respectievelijk hangblolge en hangboekjc). 

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


kunnen herhalen, zij het 
dat afdruk niet altijd even 
goed is: soms zitten in 
de pakjes hangblolqes 
slechts enkele exempla
ren die iets van tekst of 
cijfers laten zien, die dan 
met veel moeite gerecon
strueerd kunnen worden 
tot een 'lopend geheel'. 
Van de vier kolommen 
op de drukcilinder zullen 
slechts de kolommen i en 
4 iets kunnen vertonen; 
de kolommen 2 en 3 zijn 
altijd verstoken van deze 
'Rotometrics'-grappen 
(Rotometrics is de produ
cent van de slitplaatjes). 

Kolom I (linkerkant): 
BIJ de eerste rij: 
bovenin de tekstWALo6 
(spiegelverkeerd); 
BIJ detu)eede2enj-
van onder naar boven de 
tekst 
152010 xioTPG Post KISS 
V2MADE 
(spiegelverkeerd); 
BIJ de derde rij: 
bovenin een lange vertica

le lijn plus een dwarslijn 
naar de rand; 

Kolom 4 (rechterkant): 
BIJ de eerste rij: 
bovenin de tekst ROTO 
(spiegelverkeerd); 
Bijdetuieederij; 
van onder naar boven de 
tekst 
TRIGS RD FLEX 66 40x107 
20 SPECIAL 
en een van onder naar 
boven doorlopende twee-
puntige pijl rechts van de 
tekst naast de blokrand; 
Bij de derde nj: 
bovenin een lange vertica
le lijn plus een dwarslijn 
naar de rand. 

Als we dit proberen te 
reconstrueren levert dit 
aan de rechterzijde dus 
de naam van de produ
cent op (Roto[me]tries), 
wellicht een afmeting 
en een verwijzing naar 
de buigzame, flexibele 
slitplaat! Aan de linker
kant treffen we onder 
meer verwijzingen aan 

Boven en hiernaast 
de meuwe Persoon

lij!« Postzegels 
met 'particuliere 

muullin^' 
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Onder denicuujc 
Bcdrijfszegels uiarcn 
op het moment dat 

Filotehe naar de 
drulcker^mg nog met 
m 'in^euulde' hang-
boekjes verkrijgbaar, 
maar konden we\ 'be
drijfsmatig ingeuuld' 

morden besteld 

naar de opdrachtgever, de 
lass die-cut en de drukker. 
Walsall. 

Priori ty-hangblokjes 
De priority hangblokjes 
met zegels van 72 en 89 
cent hebben een voor 
deze emissie nieuwe slit-
vorm gekregen. Helaas is 
het slitplaatje op één plek 
beschadigd geraakt: er is 
als het ware een horizon
tale snee ter hoogte van 
de rechterhelft van de slit, 
tussen de zegels 2 en 4 bij 
één van de zes kolom
men van de cilinder van 
deze zegels. In Filatelie 
van februari schreef ik al 
over de zegel van 72 cent, 
die in hangboekjes van 
5 en 50 stuks te koop is. 
De zegel van 72 cent uit 
het hangboekje is goed 
te herkennen, zo meldde 
ik: de ril-lijn heeft aan de 
rechterkant geen brug 
maar een open gat! Dit 
onderscheid kan ik nu 
ook met behulp van twee 
scans laten zien. 

Persoonlijke postzegels 
De op 2 januari 2007 
'officieel' verschenen 
Persoonlijke postzegels 
van 44 cent zijn standaard 
voorzien van een afbeel
ding van het gebouw van 
de Koninklijke Munt in 
Utrecht; dit ter gelegen
heid van het tweehon
derdjarig bestaan van het 
bedrijf De foto van het 
Muntgebouw is geplaatst 
binnen het basiskader van 
de zegels. 
Overeenkomstig de be
doeling van deze postze
gels kunnen particulieren 
de zegels in blokken van 
tien stuks bestellen bij 
TNTPost, waarbij ze een 
eigen 'invulling kunnen 
aanleveren (in de vorm 
van een digitaal bestand
je) die op het blok moet 
worden geprint. 

Bedrijfspostzegels 
De eveneens op 2 ja
nuari 2007 verschenen 
Bedrijfspostzegels van 44 
cent zijn aangemaakt in 

dubbelgevouwen vellen 
- zeg maar geïntegreerde 
boekjes - van vijftig zegels 
die alle voorzien zijn van 
een samenhangende 
tab. Voor verzamelaars 
is er een versie gecre
ëerd waarbij het tabje 
standaard is ingevuld 
met een (in dezelfde 
drukgang aangebrachte) 
oranje brievenbus van 
het nieuwe model. Tot 
dusver zijn echter slechts 
de geheel doorgestanste 
zegels met tab geleverd: 
ze zijn te vinden in de 
presentatiemapjes die ten 
behoeve van de verza
melaars op de verkoop
punten verkrijgbaar 
zijn. De boekjes van 50 
exemplaren moeten wel 
geproduceerd zijn, maar 
ze waren - althans eind ja
nuari op de Filateliebeurs 
in Nieuw-Loosdrecht 
- nog niet leverbaar. Wèl 
verkrijgbaar zijn de sinds 
begin januari 2007 door 
bedrijven te bestellen 
boek)es van vijftig zegels. 

'MOOI-NEDERUND': EEN 
NIEUWE SERIE BLOKJES 

De alweer derde editie van 
de reeks 'Mooi Neder
land' begon in 2007 met 
een uitgifte voor de stad 
Gouda. Het blokje met 
ook dit keer weer vijf 
zegels (zij het nu in het 
nieuwe tarief 44 cent) 
verscheen op 7 februari 
jl. Het blokje is ingeni
eus voorzien van oude 

en nieuwe aspecten van 
de stad Gouda, met een 
overwegend gele kleur die 
verwijst naar de fameuze 
Goudse kazen (die overi
gens niet meer in Gouda 
gefabriceerd worden). 
Dit 'Mooi Nederland'-
blokje zijn uitsluitend 
op een tiental plekken 
(waaronder slechts twee 
postkantoren) in Gouda 
zelf verkrijgbaar, meestal 
in beperkte hoeveel

heden. Bij Bruna in de 
Nieuwe Marktpassage 
werden maximaal vijf 
stuks verkocht, op het 
hoofdpostkantoor, achter 
het station, konden ze 
daarentegen weer onbe
perkt worden gekocht. 
Buiten Gouda zijn de 
'Mooi Nederland'-blokjes 
uitsluitend verkrijgbaar 
bij de CollectClub in 
Groningen. De oplage is 
130.000 blokken. 

DE WINCOR ZEGELAUTO
MATEN (VERVOLG) 

Bij de in Heemstede 
geplaatste Wincor-ze-
gelautomaten verliepen 
de zaken de afgelopen 
periode nogal stroef De 
linkerautomaat functio
neert redelijk, die rechts 
is dit jaar nog maar 
nauwelijks in bedrijf 
geweest. Het lijkt te gaan 

om een continue storing 
die maar niet verholpen 
kan worden. De enkele 
keer dat het apparaat wel 
leek te werken, werden 
geen zegels geproduceerd 
maar slechts kwitanties 
- en dan nog wel van 
Nijmegen! 
Doffe ellende dus zowel 
voor het TNTPost-team 
ter plekke als voor de 
verzamelaars die teleur

gesteld en onverrichter 
zake de terugreis moeten 
aanvaarden. 
Als alles volgens plan 
gaat zullen de eerstvol
gende automaten - na 
Heemstede en Nijmegen 
- in Rotterdam in bedrijf 
worden gesteld. Zie 
hiervoor ook de rubriek 
'Automaatstroken', elders 
in dit nummer. 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

BELGISCHE EMISSIES 
IN MAART 2007 

In maart komen twee 
nieuwe emissies uit: 
 Volkstlieater; 
 Gemeenschappelijke 

uitgifte met Tsjechië 
(Josef Hoffmann). 

Volkstheater 
Op 26 maart 2007 geeft 
De Post een blok uit met 
daarin drie nonpriorze
gels van 0.46 euro met 
taferelen van het Belgisch 
volkstheater, geflankeerd 
door twee vignetten met 
afbeeldingen van theater
affiches. Van links naar 
rechts zien we een affiche 
van Tati l'Perriqui ('Tati de 
pruikenmaker) en een 
scènefoto van dit stuk van 
de Luikse theatermaker 
Edouard Remouchamps, 
een portretfoto van de ac
teur Romain Deconinck, 
een scènefoto van Fientje 
Beulemans en een affiche 
van Le manage de Mademoi
selle Beulemans. De zegels 
zijn ontworpen door Jean 
Libert. 

EdouardMaurice Remou
champs werd in Luik 
geboren in 1836 en stierf 
in Grivegnée in 1900. Zijn 
theaterstuk Tati l'Perriqui 
werd op 10 oktober 1885 
voor het eerst opgevoerd 
in het Theatre du Casino Gre'
try in Luik. Het stuk werd 
op de planken gezet door 
de Cerde d'A r̂ement van 
Victor Raskin, die de drie 
akten tellende vaudeville
komedie geheel in het 
dialect van Luik voor het 
voetlicht bracht. 

Romain Deconinck werd op 
7 december 1915 geboren 
in Gent. Hij was een 
bekend Vlaams acteur, 
zanger, komiek, regis
seur en conferencier. Hij 

^ begon in de jaren '50 met 
= burleske revues, waarbij 
" hij zich op een zo breed 
^ mogelijk publiek richtte. 
^ Deconinck schreef ruim 
i 120 toneelstukken, 
~ waarvan de bekendste 
i Bij Tante Wanne en Dag 
2 Katrien zijn. Ook trad hij 
» op in speelfilms als Mira, 

, _ Help, de dokter verzuipt. Dr. 
1 5 8 '̂ "''̂ '̂' '̂"'■* papavers en de 

Urbanusfilm Koko Flanel. 
Deconinck stierf op i 
december 1994. 

Het theaterstuk Le Manage 

de Mademoiselle Beulemans 
(ofwel Het traajïest van 
Mademoiselle Beulemans) 
werd geschreven door 
JeanFrangois Fonson 
(18701925) en Fernand 
Wicheier (18741935). 
Het werd voor het eerst 
opgevoerd in 1910. Het 
stuk wordt komt nog 
geregeld op de planken, 
recentelijk werd het nog 
opgevoerd door het Brus
sels Volkstheater. 

De zegels zijn gedrukt op 
de tweede Goebelpers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen (rasterdiepdruk 
aan de rol). De afwis
selende zegelformaten 
waren dankzij de gebruik
making van scheerperfo
raat (tandingmaat i i ' y 
gemakkelijk in te stellen: 
voor de vignetten links 
en rechts leverde dat 14 
tanden horizontaal en 19 
tanden verticaal op, voor 
de linker en de rechterze
gel 18 tanden horizontaal 
en 19 tanden verticaal en 
voor de middelste zegel 
19 tanden horizontaal en 
29 verticaal. 
Op de rechterrand, onder
aan van het blok, staat de 
productbarcode. 

JosefHofïrnann 
Eveneens op 26 maart 
2007 verschijnen twee 
blokken met tien nonpri
orzegels (beide vijfmaal 
2 zegels): een met zegels 
van 0.52 euro en een met 
zegels van 0.70 euro. De 
blokken zijn ontworpen 
door Leen Depooter (0.52 
euro) en Zdenek Netopil 
(0.70 euro). Beide zegels 
laten iets zien van het 
Palais Stoclet in Brussel 
ontworpen door de Tsje
chische kunstenaar Josef 
Hoffmann. 

Josef Franz Maria Hojinann 
werd op 15 december 
1870 geboren in Pirnitz, 
Moravië (nu Brtnice, Tsje
chië). Hij was architect en 
ontwerper, betrokken bij 
de oprichting in 1897 van 
de vereniging van kun
stenaars Wiener Secession 
en oprichter in 1903 van 
de Wiener Werkstdtte. Het 
Stoclet Paleis in Brussel 
(StPietersWoluwe) uit 
19051911 is zijn mees
terwerk en behoort tot 
de laatste werken van de 
Jugendstil. Opdrachtgever 
was de rijke industrieel 

JosefHqfmann (18701956). 

Adolphe Stoclet, die 
hij ontmoet had in de 
kunstenaarskolonie Hohe 

Warte bij Wenen. Andere 
Weense kunstenaars, 
zoals Gustav Klimt, 
leverden bijdragen aan de 
totstandkoming ervan. 
De rechte lijnen van het 
Paleis Stoclet contras
teren met de rondingen 
van Victor Horta's art 
nouveauwerk in België 
en het wijkt ook nogal af 
van Hoffmanns andere 
creaties. Van 1899 tot 
1937 doceerde Hoffmann 
aan de Weense School 
voor Kunstnijverheid. Hij 
overleed op 7 mei 1956. 

De zegels zijn gedrukt 

op de tweede Goebel2 
rasterdiepdruk van de Ze
gelwerkplaats in Meche
len (druk aan de rol). Het 
zegelformaat is 27.6 bij 
40.2 millimeter (formaat 
3) met een perforatie
maat van 11V2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte 
zijde vertegenwoordigt 
de cilinderomtrek. De 
(scheer)perforatie loopt 
in alle blokranden door. 
Op de drukcilinder zijn 
zes blokken geplaatst. 
Op de rechterzijrand van 
de blokken is de product
barcode geplaatst. 

IQ Prior .•■Q Prior üßl Prior iQ Prior üH Prior 

'iia STOCLET 

,.< STocitr 

'■.;,; STOciET ïï,'.STOCL£T : 
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DE VERKIEZINGEK 
IN BELGIË 

Op 8 oktober 2006 wer

den in België verkiezin

gen gehouden voor plaat

stelijke overheden. Voor 
het verzenden van ver

kiezingsdrukwerk mocht 
gebruik worden gemaakt 
van een gereduceerd tarief 
van 23 cent, de helft van 
het normale bedrag. Voor 
dit doel werd een speciale 
Buzinzegel uitgegeven. 
In Filatelie van december 
riep ik lezers op, het ge

bruik van het gereduceerd 
tarief te documenteren; 
aan die oproep is van 
diverse kanten gereageerd 
 zie de illustraties. 

WILT U IETS KOPEH OF VERKOPEN? PUATS 
EEN KUINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zi|n 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op 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 

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 

'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 

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

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Ben 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. 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

III 

■I 
JÊMÊ 

I■■■■■■■■■ 
■iiililii 

I 
Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer:. 

PC+Plaats: 

Telefoon:.. 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

I 
ilmliiiiiilil 

1 1 ■■■ 
■■■IM< 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening). 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



ZEVEN REDENEN OM 
FRANKRIJK TE VERZAMELEN 

Mooie zegels, rijk palet en een boeiende geschiedenis 

je hoort wel eens zeggen datje 
bij veertig pas echt meetelt, al 
waren genieën als Van Gogh, 
Mozart en Eugene Daguin 
(over wie later meer) al voor het 
bereiken van die mijlpaal dood. 
En Einstein heeft volgens insi
ders na zijn ontdekking van de 
relativiteit (hij was toen 35) niets 
nieuws meer aan de wetenschap 
toegevoegd. 
Hoe het ook zij, ik wil graag ver
tellen wat Frankrijk in de wereld 
van de filatelie nu zo bijzonder 
- zoniet uniek - maakt. Uniek of 
niet, de redenen waarom verza
melaars zich wel op het ene en 
niet op het andere land of thema 
storten zijn steeds verschillend 
en individueel bepaald. Zelf heb 
ik mij ook beslist niet laten leiden 
door de nu volgende kenmer
ken, maar door een combinatie 
van toeval, van interesse voor 
Frankrijk en omdat ik de Franse 
postzegels buitengewoon mooi 

D O O R E G M O N D V A N R I J N , O E G S T G E E S T 

Veertig jaar oud is de Contactgroep Frankrijk Verzame

laars (CFV) in 2007 en dat is - samen met liet feit dat 

'Frankrijk' het thema is van de Brievenbeurs van dit 

jaar - een mooie aanleiding om in Filatelie over het 

verzomelgebied Frankrijk te schrijven. Egmond van Rijn 

vertelt wat volgens hem Frankrijk in de wereld van de 

filatelie zo uniek maakt. 

vond. Zo heeft iedere verzame
laar zijn eigen verhaal. 

Uniek in de filatelie 
Het was bij lange na niet het 
eerste land dat postzegels uitgaf 
maar toen Frankrijk eenmaal 
over de brug was volgden de 
meeste andere Europese staten 
spoedig. De kenmerken die ik 
hieronder opsom zijn wellicht 
stuk voor stuk niet uniek, maar 
hun combinatie is dat wel. Ze 
vormen ook zeven redenen om 
Frankrijk te verzamelen: 
- de veranderende staatsvorm; 
- de verovering en herovering 

van Frans gebied; 
- de centrale plaats van de gra

vure; 
- de relatie postzegel en cultuur; 
- de uitvinding van de eerste op 

grote schaal gebruikte stempel-
machine; 

- de Franse departementen; 
- de Franse koloniën. 

Staatsvorm 
Toen op i januari 1849 de eerste 
Franse postzegel verscheen was 
Frankrijk, sinds kort, een repu
bliek. Kort daarvoor, in februari 
1848, was namelijk een revolutie 
uitgebroken, waarbij de koning 
verjaagd was. Op die revolutie 
volgde, in juni, een oproer dat 
met veel geweld werd onder
drukt. Ondanks deze rumoerige 
omstandigheden ging het pro
ject van de uitgifte van de eerste 
postzegels gewoon door. Op die 
zegels werd Cérès afgebeeld, de 
godin van de overvloed [i], een 
neutrale keuze, die de Republiek 
verbeeldde. Dat zou niet lang zo 
blijven, want twintig dagen voor
dat de zegels verschenen werd 
Louis-Napoléon tot president 
gekozen. Hij was de zoon van de 
Louis-Napoléon, die van 1806 tot 
TSTO koning van Holland was en 
een neef van keizer Napoléon I. 
Van hem werd verwacht dat hij 

orde en rust zou brengen. Maar 
hij deed meer Eerst liet hij zich 
uitroepen tot president voor het 
leven (1851) en een jaar later tot 
(erfelijk) keizer als Napoléon li l . 
Frankrijk was nu het machtigste 
land op het Europese continent. 

De postzegels getuigen van deze 
bizarre veranderingen: Cérès 
verdween om plaats te maken 
voorde nieuwe leider. Napo
léon. Eerst als president, in het 
type Présidence [2] en spoedig 
daarop als keizer, in het type 
Empire [3I. Binnen vijf jaar vanaf 
het verscnijnen van de eerste 
postzegel had Frankrijk dus al 
drie staatsvormen gekend! 
Napoléon III moest het veld 
ruimen tijdens de desastreuze 
oorlog tegen Pruisen in 1870. In 
de puinhopen van de Pruisi
sche invasie en het beleg van 
Parijs kwamen na elkaar twee 
uitgiften tot stand, beide weer 
van de (neutrale) godin Cérès. 
In oktober was aat de Siège de 
Paris, met drie getande waarden 
[4]. In december werden in het 
niet door de Pruisen bezette deel 
van Frankrijk oude drukplaten te
voorschijn gehaald van de Cérès 
van 1849. De voorlopige regering 
in Bordeaux gaf daar deze oude 
Cérès, een beetje bijgetekend, 
opnieuw uit. De zegels, nu zeer 
gezocht en met vele variëteiten, 
waren ongetand [5]. Terwijl Duits
land een keizerrijk werd, veran-

1. Eerste emissie, Cerès, uitgifte i januan 1849. 
2. Tmeedc emissie, Loms-Napoleon als president, september 185 2, zie leader bouen 'Repub Franc'. 

3. Derde emissie, Louis-Napole'on ols keizer, september 1855, zie kader bouen 'Empire Franc'. 

7. Maarschalk Pftam, 
'Postes Franfaiscs', 
januan 1941. 

4, Emissie 'Siège de Pans', oktober 1870, Cérès. 
5, Emissie uan de tijdelijke redering, uan Bordeaux, Cérès 

ongetand, november 1870. 
6, Eerste emissie van de Derde Republiek, Cérès 

'Repub Franc'. 
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derde Frankrijk in een republiek, 
naar later zou blijken voorgoed. 
De eerste emissie van deze 
Derde Republiek was wederom 
een Cérès, met verschillende 
kaders voor de lage en de hoge 
waarden [6]. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
bracht Frankrijk de Duitse inva
sie tot stilstand. In staatsvorm 
en postzegels veranderde niets. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ging het heel anders. Noord
Frankrijk werd in 1940 bezet 
door NaziDuitsland. De Franse 
regering, die gedwongen was te 
collaboreren met Hitler, week 
uit naar Vichy en regeerde daar 
slechts over het nietbezette 
deel van het land. De offici
ële landsnaam werd nu Etat 
Frangais, maar op de postze
gels werd République Frangaise 
discreet vervangen door Pastes 
Frangaises. De zegels droegen 
de beeldenaar van het nieuwe 
staatshoofd, de oude maar
schalk Pétain [7]. In 1942 raakte 
geheel Frankrijk bezet. Begin 
1943 verscheen de enige serie 
met de officiële naam Etat Fran

gais [8]. De Duitse bezetter moet 
zich daaraan hebben gestoord, 
want vanaf medio 1943 zien we 
het neutralere France [9]. Na de 
bevrijding werd France nog een 
aantal jaren gehandhaafd naast 
het terugkerende République 
Frangaise, vaak afgekort tot RF. 
De layout van de zegels verbe
terde sterk door dit krachtige 
logo [lo], maar omstreeks 1949 
verdrong de volledige lands
naam de afkorting RFtoch weer 
[11]. 
lm975 zien we opeens France 
weer terug [12]. Misschien heeft 
president Giscard d'Estaing, die 
medio 1974 aantrad, daarvoor 
gezorgd. Met de komst van 
een nieuwe president, Frangois 
Mitterand, zeven jaar later, ging 
de naam terug naar République 
Frangaise. Het zal in beide geval
len wel meer met persoonlijke 
voorkeur dan met diepgewor
telde politieke symboliek te 
maken hebben. Leuk is dat op 
25 mei 1981 zelfs  per ongeluk 
 een zegel verscheen zonder 
de landsnaam, als deel van een 
strook van twee [13]. 

8. Maarschall; Péam, de enige zegels met het inschnjt 'Etat Frangais'.JÊbruan 1943. 
9 De Boerencorporatie, landsnaam Trance', apnl 1944 

10 Jamboree, logo Rf, augustus 1947 
11. Vollei van de Maas, uolledige qjiaele landsnaam 'Rcpublique Franfaise'.juni 1949. 

12 Relaties uan Franknjk met de (nu niet meer bestaande) Soujetunie, 'France', nouember 1975. 
13 Philexffance 82, zegel zonder landsnaam, mei igSi. 

FRANKRUK VERZAMELEN? 
WORD LID VAN DE c m 

De Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV) werd op 28 oktober 
1967 door zesendertig enthousi
aste filatelisten opgericht, met als 
doel gezamenlijk alle facetten van 
de Franse filatelie te bestuderen 
en verder uit te dragen. 
Beginnende zowel als gevorderde 
verzamelaars zijn bij de contact
groep welkom. De leden willen el
kaar helpen bij de uitoefening van 
hun gemeenschappelijke hobby, 
op elk gewenst niveau. De leden 
van de CFV houden zich onder 
ander bezig met de filatelie van 
Frankrijk, de voormalige Franse 
kolomen, de Franse overzeese de
partementen, de Bureaux Francais, 
Andorra, Monaco en de postale 

geschiedenis van deze gebieden. 
Jaarlijks worden vier bijeenkom
sten gehouden, waar leden con
tacten leggen en onderhouden, 
kennis uitwisselen en materiaal 
met elkaar ruilen. Er worden 
lezingen gegeven en vindt een vei
ling plaats. De ledenbijeenkom
sten worden altijd druk bezocht. 
De CFV geeft minimaal vier maal 
per jaar een blad uit: Marianne 
Bulletin. Behalve met informatie 
over de komende bijeenkomst, 
de veiling en de te houden lezin
gen, wordt het blad gevuld met 
artikelen over het gehele Franse 
filatehstische gebied. Er is ook 
levendig rondzendverkeer voor en 
door de leden. Meer informatie is 
te vmden op de site van de CFV: 
www cfümarianne.nl; de moeite 
waard om een kijkje nemen, dus! 
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RF nam weer bezit van het 
zegelbeeld in 1999, vergezeld 
van de aanduiding La Poste [14] 
en inmiddels, sinds 2004, is het 
weer France. 

Ver/herovering Frans gebied 
OOK na het verschijnen van de 
postzegel zijn de grenzen in 
Europa af en toe ingrijpend ver
anderd. Frankrijk ontkwam daar 
ook niet aan. Het meest betwiste 
gebied was, door de jaren heen, 
beslist Elzas-Lotharingen. Al in 
het verre verleden was dit een 
gewild gebied, dat nogal eens 
van eigenaar wisselde. Bijna 
geheelElzas-Lotharingen kwam 
bij Frankrijk bij de Vrede van 
Westfalen in 1648; LodewijkXIV 
veroverde daarop nog het laatste 
stuk. Bij het Congres van Wenen, 
in 1815, behield Frankrijk dit 
gebied, maar vijfenvijftig jaar 
later, tijdens de Frans-Pruisische 
oorlog, veroverde Pruisen het 
en lijrae het in bij zijn Duitse 
Keizerrijk. Bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, in 1914, 

slaagde Frankrijk er even in en
kele steden te heroveren, maar 
het moest deze vrij spoedig weer 
opgegeven door de snelle Duitse 
opmars. Aan het einde van die 
oorlog kwam het gebied weer 
terug Dij Frankrijk, wat door de 
Vrede van Versailles van 1919 
werd bevestigd. In de Tweede 
Wereldoorlog lijfde Hitler Elzas 
en Lotharingen in bij het Derde 
Rijk. Dat duurde tot 23 novem-
ben944, toen generaal Ledere 
[15] met zijn 2e pantserdivisie 
Straatsburg bevrijdde. Straats
burg [\6] is nu een van de twee 
hoofdsteden van Europa, samen 
met Brussel. 
Deze voortdurende wisseling 
van partij heeft haar sporen 
nagelaten in de filatelie. Zo 
zijn er poststukken met Franse 
stempels van vóór 1870 [17], 
specifieke Duitse bezettingsze
gels van Elzas-Lotharingen uit 
de jaren 1870 en 1871 [i8], Duitse 
stempels op Duitse zegels uit 
de penode 1871-1918 [19], Franse 
stempels in 1914 em 915 en 

natuurlijk weer Franse vanaf 
1918 en zelfs Duitse stempels 
op Franse zegels daarna [20]. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kwamen er Duitse postzegels 
uit met opdruk Elsaß [21] en 
Lothringen. In 1944 hervatte 
de gewone Franse post haar 
activiteiten. Leuk is ook dat er 
veel zeshoekige stempels zijn ge
bruikt in dit gebied, wat op zich 
al een verzamelgebied kan zijn 
[22]. Elzas-Lotharingen is dus het 
Mekka voor de filatelist. 

Gravure 
Van oudsherzijn veel Franse 
zegels gedrukt in diepdruk. In 
Frankrijk heet dat taille-douce. 
Dat vereist uiterst kundig gra-
veerwerk door topkunstenaars, 
wat leidt tot prachtige Franse 
zegels. Veel aspirant-filatelisten 
voelden zich daardoor aange
trokken en begonnen aan een 
collectie Frankrijk. Een aantal van 
deze gegraveerde zegels zijn zó 
bekend dat je vaak niet weet of 
de zegel of het origineel wordt 

bedoeld. Als een Franse filatelist 
spreekt over Le Pont du Card, 
dan bedoelt hij de postzegel [23] 
en niet het bouwwerk. 
Net als Zweden beschikte Frank
rijk over een pool van grote gra
veurs, zoals Eugene Mouchon, 
Pierre Gandon en Albert Décans. 
Vandaag de dag zijn er nog 
enkele actief onder wie Claude 
Andreotto, Jean Pheulpin en jean 
Delpech. De laatste jaren begint 
de klad er echter in te komen en 
neemt het aantal zegels in taille-
douce af Ook het aantal graveurs 
loopt terug; sommigen wijken 
uit naar de overzeese gebieds
delen of francofone landen, die 
hun op dit gebied meer emplooi 
bieden dan het moederland [24]. 
Wie wil er nog uren lang met een 
burijn {burin) op deze antieke 
manier postzegels creëren? Ze 
zijn er nog wel, maar gevreesd 
moet worden dat het beroep 
uitsterft. Toch kan misschien 
juist de postzegel het laatste 
bruggenhoofd blijken waarop 
de graveerkunst behouden 
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14 PostzcgclboclgeEurozegel, logo RF.januan 1999. 
15. Generaal Ledere, postuum bevorderd tot maarschalk, moximumkoart met Daguinstempel 

Airames, 1948 
16. Straatsburg, einddoel uan Lcdcrcs ie pantserdivisie, zegel Frans Equatonaal-Afrika 1946. 
17. Puntstempel Grands Chiffes 2578, Mulhouse, op emissie 'Empire Laur^ 
18. Duitse bezcttmgszegel Elzas-Lothanngen 20 c. op bncf uan Straatsburg naar Angers, 

15 mei 1871. 
19. Duitse postkaart mn 10 pfennig uan Thann naar Panjs, 28 oictober 1901. 



blijft. We zien in ieder geval dat 
er hernieuvi^de aandacht voor 
is. Een recente zegel (2006) 
volgens deze techniek is de zegel 
van Dijon [25] met De bron van 
Mozes, gebeeldhouw/d door de 
Nederlander Claus Sluter (1350-
1406). 
De prachtige gravures blijven 
een ankerpunt van de Frankrijk-
filatelie. 

Relatie postzegel en cultuur 
leder land heeft zijn eigen emis-
siecultuur, bepaald door diverse 
krachten. In Nederland hebben 
de ontw/erpers nogal v̂ /at vrijheid, 
met als gevolg moderne, niet 
altijd even duidelijke voorstellin

gen, terwijl ook op de keuze van 
de ondenwerpen flink wat valt af 
te dingen. In Frankrijk is sprake 
van sterke overheidsbemoeienis 
en de consistente nagestreefde 
wens om belangrijk geachte 
onderwerpen op de postzegels 
afgebeeld te krijgen. Wat daarbij 
belangrijk is wil nog wel eens 
afhangen van de (politieke 
kleur) van de president. Hij kan 
zelf bepalen welke postzegels 
hij wil. Het kan niet helemaal 
toeval zijn dat, ruim een jaar na 
de verkiezing van de Frangois 
Mitterand, er een zegel uitkwam 
van zijn geboortestad jamac in 
het departement Charente [26]. 
Tijdens zijn presidentschap kijkt 

de Liberté \/ar\ 1982 naar links, 
terwijl de Sabine uit 1977 van 
zijn rechtse voorganger, Giscard 
d'Estaing, naar rechts kijkt 
[27]! Een oplettende lezer wist 
destijds ovengens fijntjes op te 
merken dat Sabine vanuit haar 
eigen gezichtspunt naar links en 
Liberté naar rechts kijkt... 
Wie een beeld wil krijgen van 
Frankrijk, zijn kastelen, kerken, 
landschappen, beroemde 
vrouwen en mannen, kan zijn 
hart ophalen aan de postzegels. 
Soms, rijdend door Frankrijk, 
zie je een richtingbord naar een 
of ander tot dan onbekend mo
nument of dorpje dat je opeens 
associeert met een postzegel! 

Dankzij de filatelie kun je zo 
nieuwe dingen ontdekken. Post
zegels hebben mij naar de abdij
en van jumièges [28], Vaucelles 
en Thoronet gebracht. Hoewel er 
toch al veel in beeld is gebracht, 
weten de Frankrijk-kenners dat er 
nog heel wat ligt te wachten op 
tocKomstige uitgiften. 

Stempelmachine van Daguin 
In 1883 ontwierp uitvinder Euge
ne Daguin [29] een machine die 
in één hancJelingtwee stempels 
naast elkaar kon zetten. Zo kon 
in een klap de zegel vernietigd 
worden, terwijl de herkomst van 
het poststuk goed leesbaar was. 
Het was de eerste machine ter 
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20. Franse zegel type Semeuse ligne'e met Duits stempel Metz, mei igig. 
21. Duitse zegel type Hmdenburg met opdruk 'Elsajl' en stempel Strassburg, augustus 1941. 
22. Tlipe Mananne uan Gandon met zeshoekig stempel Ostheim, 18 december 1947. 
23. Pont du Gard, 20c, graueur Henry Chefer, mei 1929 
24. Zcelecuu), 0.46 euro, St. Pierre et Miquelon (ouerzeesgebiedsdeel), 2003,graueurJacquesJubert. 
25 Dyon, Fontaine de Moisegebeeldhouu)d door Claus Sluter, € 0,53,2006, graveur Claude 

Andre'otto 
26 Jamac, 2.00 F., 1983, graueur Claude Durrens, Jamac is de geboortestad uan president Mittérand. 
27. Sabine 1977 kykt naar rechts, Libertc' 1982 naar links 
28. Abdy uan Jumièges (tussen Rouen en de Scmemondmg), 12 F, 1954, graueur Rene'Cottet. 
29. EugèneDagum en de door hem uitgeuondcn stempelmachine, moximumkaart 1985. 
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wereld die dit op grote schaal 
kon doen. De twee identieke 
datumstempels werden naast 
elkaar op de machine gemon

teerd. De machine zou later la 
machine Dagu'm gaan heten, 
naar de uitvinder De afdruk

ken zouden ook Daguins gaan 
heten, ook wel cachetsjumelés 
(tweelingstempels). Karakteris

tiek is dat de stempelafdrukken 
altijd precies 28 millimeter van 
elkaar staan, wat gedicteerd werd 
door de machine, die zo was 
ontworpen. Helaas  of eigenlijk 
gelukkig  zijn de twee datum

stempels vrijwel nooit volkomen 
identiek en zo'n verschil, in 
combinatie met die afstand van 
28 millimeter, levert het bewijs 
dat we met een Daguin te maken 
hebben [30]. 
Nog geen tien jaar na de 
ingebruikneming van de Da

guinmachine kwamen er veel 
snellere, meer geautomatiseerde 
Stempelmachines op de markt: 
de Bickerdicke, de Krag en later 
de RBV, waardoor het nut van 

de Daguin sterk verminderde. 
De Daguins kwamen bijna overal 
op magazijnschappen terecht, 
maar van dat lot werden ze in 
1923 verlost, toen de machine 
opnieuw werd verspreid, nu over 
ruim vijfhonderd meest kleinere 
postkantoren. Die gingen nu 
stempels zetten bestaande uit 
het datumstempel aan de ene 
kant en een vierkant vlagstempel 
aan de andere kant [31]. Deze 
tweede periode, met de Daguin 
Flamme, duurde tot ver in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
De Daguinmachine heeft dus 
ruim tachtig jaar gefunctioneerd. 
Let wel, het gaat hier om ma

chines die tussen 1883 en 1900 
werden gefabriceerd; het zijn dus 
geen klonen van vele jaren later! 
Kom daar nu maar eens om, 
met computers en gsm'etjes die 
na drie jaar al op de gemeente

werf kunnen worden gestort. 
Duidelijk is dat de Daguins een 
leuk verzamelgebied vormen. 
Dat geldt evenzeer voor an

dere mechanische stempels die 

daarna kwamen, zoals de Krag 
[32] en de RBV\ji]. Het aardigst 
is natuurlijk deze obliterations 
méchaniques te verzamelen op 
complete poststukken. Bij een 
doorloop of continustempel is 
dat ook de enige manier om het 
gehele stempel, inclusief de twee 
soms verschillenden teksten, 
zichtbaar te maken. 

Departementen 
Een leuk kenmerk is ook indeling 
van Frankrijk in departementen. 
Dit opent ongekende mogelijk

heden voor stempel of themati

sche deelverzamelingen, vooral 
van voor de tijd van de postze

gel. De departementen zijn inge

voerd in 1790, kort na de Franse 
Revolutie, met een tweeledig 
doel: breken met de oude tra

ditionele indeling in provincies 
(die sterk gekoppeld was aan het 
grondbezit van de adel) en het 
creëren van een overzichtelijker 
bestuur, dat gemakkelijker vanuit 
Parijs kon worden aangestuurd. 
De grootte van de departemen

ten werd zo vastgesteld dat 
de cheflieu (hoofdstad) vanuit 
iedere uithoek binnen een dag 
per paard kon worden bereikt. 
De departementen kregen 
meestal namen van locale 
rivieren en soms van iets anders, 
zoals de berg Puy de Dome en 
het water tussen Frankrijken En

geland, Pas de Calais. Ook kregen 
ze een nummer De post, die 
toen uiteraard nog niet gefran

keerd werd (het port werd be

taald door de ontvanger), kreeg 
een balkstempel van de stad of 
het dorp, met daarboven het de

partementnummer [34]. De post

beambte schreef met de hand 
hoeveel port er betaald moest 
worden. Later werd het departe

mentsnummer in een puntstem

pel ondergebracht, naast het 
datumstempel geplaatst [35] en 
nog weer later in de kroon van 
het datumstempel, tot het daarin 
werd vervangen door de naam 
van het departement, voluit of af

gekort. De departementen waren 
alfabetisch gerangschikt, vanaf 
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30. 'DaauinjumelcV, (bijna) identiek dubbelstempel ran Lille en Lille R.P., 4 apnl 1897. 
51. 'Dofluinjflomme', dotumstempcl met uierkant toeristisch stempel, Saint Génix, 1953. 
52. Continustcmpel uan Kraamachine Fou^ères, 1955. 
33. Contmustempel uan RBVmachme, LyonGare, 1951. 
34. Dcpartementsstempel Cette (heet nu Sète), HÄauIt, toen departement nummer ̂ ^, bnef naor 
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nummer i (Ain) tot nummer 
83 {Yonne). Naarmate gebieden 
werden veroverd of op andere 
wijze ingelijfd - een levensvervul
ling voor Napoléon - kwamen 
er steeds nieuwe nummers bij 
met nieuwe namen, die nu niet 
meer op alfabetische volgorde 
stonden, zoals 84 (Mont-Blanc, 
1793) en 92 {Escxmh, 1797). Na 
de inlijving van het Koninterijk 
Holland bij het keizerrijk in i8 io, 
kwam er ook een aantal Neder
landse departementen, zoals 126 
(Bouchesau Rhin, [36]). 
Na de tweede val van Napoléon 
(Waterloo, 1815) liep het aantal 
departementen drastisch terug; 
pas een eeuw later, in 1922, 
werden ze opnieuw genummerd 
om te trachten de alrabetsyste-
matiek te hervinden. Die is er 
vandaag nog, zij het dat vanaf de 
jaren '60 enkele departementen 
zijn herverkaveld. Andere heb
ben een ander nummer of een 
andere, mooiere naam gekregen. 
Seine Inférieure werd bijvoorbeeld 
Seine Maritime, want wie wil er 

in een inferieur departement 
wonen? Ook de overzeese ge
biedsdelen van Frankrijk kregen 
departementnummers, zoals 
Martinique met 972 [37]. 
Populair in Frankrijk is de depar
tementale collectie, waarbij ae 
verzamelaar tracht alle zegels of 
alle stempels van een bepaald 
departement (meestal dat waar
in hij woont) bijeen te krijgen. 
Hoe dan ook: het is duidelijk dat 
de indeling in departementen en 
de postale neerslag daarvan de 
filatelist talloze mogelijkheden 
bieden. 

De koloniën 
Na Groot-Brittannië bezat Frank
rijk het grootste koloniale rijk. 
Eigenaardig was dat een van de 
Franse koloniën, Algerije, door 
het moederland met als zodanig 
werd beschouwd: Algerije, dat 
wés Frankrijk! Toch ontkwam 
ook dit land niet aan de effecten 
van de dekolonisatiegolf zelfs 
al woonden er een miljoen 
Fransen, verreweg de grootste 

Europese populatie in enig over
zees bezet land. Deze Pieas-noirs 
voelden echter helemaal niets 
voor het opgeven van have en 
erf Slechts aan de geweldenaar 
Charles de Gaulle is het te dan
ken dat deze crisis redelijk netjes 
kon worden opgelost, tegen de 
sterke en vaak gewelddadige 
stroom in [38]. 
In alle voormalige Franse 
koloniën is Frans nog steeds de 
hoofdtaai of de taal van de elite, 
dan wel de tweede taal. Frankrijk 
doet zijn best een heel netwerk 
van francofone landen in stand 
te houden. Veel van de postzegel
emissies in die landen worden 
nog steeds door Franse firma's 
verzorgd. De ontwerpen worden 
deels gemaakt door Franse 
graveurs of andere kunstenaars. 
Nog even en zegels uitgevoerd 
in de al besproken diepdruk, in 
de typisch Franse ontwerpstijl, 
zijn uitsluitend nog te vinden in 
die landen [24]. 
Landjes als Andorra en Monaco 
mogen dan geen koloniën zijn, 

postaal gesproken leunen ze 
dicht tegen Frankrijk aan en van 
beide zijn mooie verzamelingen 
op te zetten [39,40]. De oudere 
zegels uit de koloniale periode 
kunnen ons nog heel wat leren 
over de geschiedenis van de 
Franse exploratie, exploitatie 
en postsystematlek. Al met al 
vormen de koloniën een heel 
interessant nevengebied van de 
hoofdverzameling Frankrijk. 

Tot slot 
Frankrijk is een uniek verzamel-
gebied door de combinatie van 
mooie postzegels, een boeiend 
palet van afstempelingen, 
gepaard aan een rijke historie die 
er nog steeds toe doet en een 
politieke en culturele uitstraling 
die ook vandaag de dag, in onze 
geglobaliseerde wereld, niet 
zonder betekenis is. Misschien 
verdient Frankrijk wel ieder jaar 
een themanummer van Filatelie! 
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57. Kaart zonder postzegel uit Fort de Fronce, Martinique, departementnummer 975, 
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1959 
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In 1870 waren Frankrijk 
en Duitsland met elkaar 
in oorlog. De Duitsers 
hadden Parijs omsingeld. 
Niemand kon de stad 
in of uit. Dit Beleg van 
Parijs duurde van 19 
september 1870 tot 28 
januari 1871. Om toch 
met de buitenwereld te 
kunnen communiceren 
werd een list bedacht. Er 
werden behalve post 363 
duiven Parijs uitgebracht, 
verdeeld over 48 ballon
nen. Er vertrokken 66 
ballonnen uit de stad, 
dus niet elke ballon ver
voerde duiven. Twee bal
lonnen kwamen helemaal 
in ons land terecht: één 
bij Venray en de andere 
bij Baarie Nassau. Er 
kwamen maar 57 duiven 
terug naar Parijs. De rest 
verongelukte, werd aan
gevallen door roofvogels 
of werd neergeschoten 
door de Duitsers. Er 
werden 150.000 militaire 
berichten en 1.000.000 
particuliere boodschap
pen Parijs binnengevlo
gen. De eerste duiven 

^ brachten uitsluitend 
= met de hand geschreven 
^ militaire berichten over. 
" Vanaf 4 november wer
«t den er ook particuliere 
* brieven toegestaan; een 
^ zekere meneer Dragon 
^ zorgde ervoor dat er voor 
: ; het eerst microfotografie 

werd toegepast. De mi

\LL litaire berichten werden 
' " ' ' in code verzonden. 

Daan Koelewijn vertelt 
meer over dit onderwerp 
in zijn rubriek Daan's 
Fila(w)aardigheden. 

HALLO 
POSTHOORN LEZERS, 
Deze maand staat de 
Posthoorn helemaal in 
het teken van Frankrijk. 
Misschien zijn jullie er 
wel eens geweest. Het 
is een van de favoriete 
vakantielanden van 
Nederlanders. Op 
postzegelgebied heeft 
het land ook veel te 
bieden. Ik wens je veel 
leesplezier. 
Een filatelistische groet 
van Jeffrey Croeneveld 

EEN FANTASTISCHE 
FANTAST 

Hebben jullie wel eens 
iets gelezen van Jules 
Verne? Hij is nog steeds 
een van de populairste 
Franse schrijvers, hoewel 
hij al meer dan 100 jaar 

F RANCAISE 
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dood is. Zijn boeken 
worden zo graag gelezen, 
omdat ze spannend 
zijn en vol verrassingen 
zitten. Nog voordat er 
mensen naar de maan 
gingen, schreefVerne 

Redactie adres: De Coedemeent i, 1447 PT Purmerend, telefoon: 029946 38 50 
M.m.v: Willeke ten Noever Bakker, Jan Bakker, Daan Koelewijn en Toon Omens. 
Administratie en adreswijzigingen: Aria Sprangers, Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, telefoon: 0183  40 39 52 

MARIANNE, SYMBOOL VAN FRANKRIJK 

Zoals bij ons de ko
ningin op de gewone 
Frankeerzegels staat, 
zo heeft Frankrijk zijn 
Marianne. Dat is niet de 
koningin of de president, 
maar een vrouw die het 
symbool van Frankrijk is. 
Zij is dat al sinds 1792 en 
wordt meestal staande 
afgebeeld met een speer 
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er al over. De hoofdper
sonen in zijn boeken 
beleven avonturen in het 
binnenste van de aarde 
of 20.000 mijl onder zee. 
Ze varen vijf weken in 
een luchtballon of reizen 

in 80 dagen rond de 
wereld. Als je de boeken 
nog niet kent, moet je 
er zeker eens een lezen. 
Je zult er geen spijt van 
krijgen. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aar 
wijzigingen, veranderingen 
ledenadministratie v an C 
Aria Sprangers, Provinciale 
telefoon; 0183  40 39 52 
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osthoorn. Alle adres

graag doorgeven aar 

Almkerk, 

de 

in haar hand en 
kapje op haar hé 
Sinds 1849 staat zij ook 
op Franse postzeggl^jj 
de meer dan 1 5 < ^ ^ ^ H 
volgden is zij w e f l i l i ^ 
haar tijd meegegaan. 
In 2004 organiseerde 
de Franse post met het 
blad Timbres Magazine 
(TM) een wedstrijd. De 
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lezers van TM moch

ten uit 100 ontwerpen 
en welke Marianne 

''de nieuwe zegels 
zou komen. Je ziet wel 

Ét er veel verschu
lde ideeën bestonden 
er hoe Marianne er 

in de 21'"= eeuw moest 
uitzien. Het was uitein
delijk een eenvoudige, 
maar toch ook weer niet 
te moderne Marianne 
die won. 

LUCKY LUKE, DE EENZAME COWBOY 

De Dag van de Postze
gel vieren wij in oktober. 
Maar in Frankrijk doen 
ze dat al in maart. En 
waar wij slechts een 
paartentoonstellin

Broeders zien, die bij 
de liefhebbers van de 
strip geen onbekende 
zijn. Eén ding ontbreekt 
op de zegel en dat is 
de sigaret, die Lucky 

liucsv limsL 

gen hebben, zijn er in 
Frankrijk wel honderd. 
Er is nog een verschil. 
De Franse post geeft elk 
jaar een postzegel uit 
om het postzegelfeest te 
vieren. In 2003 stonden 
Lucky Luke en zijn paard 
Jolly jumper op deze
gel. Het speciale velletje 
laat ook nog de Dalton 

Luke in de strip altijd in 
zijn mond heeft. Dat is 
tegenwoordig niet zo 
gepast meer. Daarom 
kauvrt de "lonesome 
cowboy" op de postze
gel op een grassprietje. 
Een beetje geschiedver
valsing is dat wel, maar 
zo gaat dat in onze 
moderne wereld. 



Bonjour madame! 
Au revoir 
monsieur! 
Zo zegje in het 
Frans "hallo"en "tot 
ziens". Ook met 

postzegels verza

melen kun je Frans 
leren, doe je mee? Ik 
begin mijn verhaal 
met het schattig

ste zegeltje dat ik 
vond. Hoe vind jij 
dit treintje? Moet je 
kijken hoe mooi dit 
zegeltje gemaakt is, 
zo precies. Kijk w/at 
er op staat: postad

ministratie. En daar

onder: rondreizende 
dienstverlening of 
zoiets. Uit 1844, die 
wil jij ook wel in je 
verzameling heb

ben, denk ik. 

Begin je liet al te 
begrijpen? 

Een postzegel is "un 
timbreposte". En 
deze zegel gaat over 
een postzegelten

toonstelling. 
Die werd gehouden 
in Parijs, juni 1964. 

De oude 
geschiedenis van 
Franl<rijk 

HJiAWjST^aCKIi 

g ^ %i 

0,5bfe 

/ / 

t^ irotr 

■»T37 

l. l ic 

n"lf 

"'Id̂  
Pvouilignac 

In de Dordogne kan 
je heel mooi kam

peren. Het is een 
prachtige streek. 
Daar waren de oude 
stammen vroeger 
ook achter. Het is 
namelijk een van de 
oudste bewoonde 
gebieden van Eu

ropa. De mensen 
van toen maakten 
tekeningen op de 
rotsen. Tekeningen 
van de jacht op 
mammoeten, zoals 
je op deze zegel ziet. 
Ze dachten: als je 
tekent wat je graag 
wil hebben, lukt het 
vast. Een soort ver

langlijstje, dus. 

Een oud verhaal 
In 1534 schreef Rabe

lais een verhaal over 
twee reuzen. De 
reuzenvader heette 
Gargantua en de 
zoon heette Panta

gruel. Ze hielden van 
veel eten en drinken, 
dat zie je ook wel. 
Maar er was iets 
met het verhaal aan 
de hand. Eigenlijk 
wilde Rabelais zeg

gen, hoe hij over het 
geloof dacht. Hij liet 
de reuzen allerlei 
dingen doen. En hij 
hoopte dat de men

sen er over zouden 
nadenken. 

Een fort en een 
kasteel 

Waarom ga jij naar 
Frankrijk met vakan

tie? Mooi weer, lek

ker eten, prachtige 
natuur. Zo dachten 
de mensen er vroe

ger ook al over. En 
wie er al woonde, 
moest zijn bezit 
beschermen. 

PUBLIQUE 

»ié^»»mm.»4 

Vandaar zo'n enorm 
bouwwerk om de vij

and buiten de deur 
te houden. Maar dat 
kasteel is andere 
koek. Toen waren 
er geen vijanden 
meer, toen werd er 
feest gevierd! En de 
vriendinnetjes van 
de koning wilden 
allemaal graag hun 
eigen kasteeltje. 
Geen gek idee, hè? 

Ja hoor, er werd 
ook gevochten 

"Bataille"betekent 
oorlog. Deze oor

log in Fontenoy is 
er eentje waar ons 
leger ook meedeed. 
Samen met de En

gelsen verloren we 
van de Fransen. 

Het keerpunt in de 
oorlog 

Op deze zegel zie 
je een heel belang

rijke gebeurtenis. 
Gevechtslegers van 
verschillende landen 
vallen Frankrijk bin

nen, in Normandië. 
Ze komen aan land 
op vijf stranden, kijk 
goed op deze zegel. 
Vanaf dat moment 
begon langzaam 
maar zeker de 
bevrijding van West

Europa. 

Waar ben ik en hoe 
heet het hier? 
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Charles Lindbergh 
was de eerste vlieger 
die de Atlantische 
Oceaan over vloog. 
Hij kwam boven 
Frankrijk aan. Oei, 
hoe kwam hij nou bij 
Parijs? Hij dook heel 
laag en riep naar 
de mensen op de 
grond: Paris? Paris? 
Daarheen, wezen ze 
hem. Het liep goed 
af, hij haalde Parijs. 

Vrijheid, gelijkheid 
en broederschap 

Deze drie woorden 
horen bij Frankrijk. Zo 
willen de Fransen het 
hebben. De koning 
en de rijke mensen 
wilden niet zoveel van 
die vrijheid en gelijk

heid weten. Daarom 
zijn toen hun hoof

den afgehakt. 

Nu ga jij eens wat uitzoeken. 
Deze zegel kan ik niet in de catalogus 
vinden. Zoek het op en stuur je antwoord 

•w» naar de 
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Stamp 
Kids Club. 
Ik ben 
benieuwd. 
Veel 
succes! 
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BALLONNEN EN 
DUIVEN BOVEN PARIJS 
Eline verveelde zich. Ze 
zat samen met haar oma 
die in slaap was geval
len in de woonkamer. 
Ze logeerde al vanaf 18 
september bij haar groot
ouders in Parijs en nu 
was het al 12 november. 
Ze woonde in een dorpje 
vlak bij Parijs. Toen oma 
haar verjaardag vierde op 
i8 september 1870 was ze 
met haar vader en moeder 
oma gaan feliciteren. Toen 
pa en ma 's avonds naar 
huis gingen, vroeg Eline of 
ze nog een nachtje mocht 
logeren. Opa zei nog: 
"Zal je dat nu wel doen. 
We hebben oorlog met 
Duitsland en dan kun je 
beter thuis zijn dan hier in 
Parijs blijven." Maar haar 
ouders zagen het niet zo 
somber in en Eline bleef 
slapen. 

Hadden ze maar naar 
opa geluisterd, want toen 
hij haar de volgende dag 
naar huis wilde brengen, 
werden ze bij het verlaten 
van de stad tegengehou
den. Zij hoorden dat de 
Duitsers alle wegen van 
en naar Parijs hadden 
afgesloten. Dan maar bij 
haar grootouders blijven 
tot de Duitsers zouden 
wegtrekken. Het duurde 
echter wel erg lang. Terwijl 
Eline zo zit te denken aan 
thuis, komt opa de kamer 
in. "Elien heb je zin in een 
wandelingetje? Dan gaan 
we even bij de gasfabriek 
kijken. Trek je dikke jas 
aan want het regent hard 
en het is koud." 

Waaghalzen 

dan een pakket brieven 
mee. Als ze buiten Parijs 
zijn moeten die brieven 
worden gepost en ze 
worden dan bij de mensen 
thuis bezorgd. Eline staat 
met verbaasde ogen te 
kijken en vraagt aan haar 
opa of het niet gevaarlijk is 
voor de man die de ballon 
moet besturen. 
Naast opa staat zijn oude 
vriend Jean. Hij komt ook 
naar het spektakel kijken. 
Jean weet te vertellen dat 
het inderdaad gevaarlijk is. 
De Duitse soldaten schie
ten op de ballonnen. Daar
om stijgt hij ook tegen de 
avond op en ze proberen 
dan in het donker over de 
Duitsers te varen (ballon
nen vliegen niet, maar ze 
varen). "Maar wie durft 
nu zoiets?", vraagt Eline. 
Ook daar weet Jean het 
antwoord op. Hij zegt dat 
het echte waaghalzen zijn, 
die mannen die met de 
ballonnen meegaan. In 
de Seine ligt een aantal 
boten, die ook Parijs niet 
uit kunnen. De matrozen 
van die schepen, die toch 
niets te doen hebben 
durven dat wel en ook de 
acrobaten uit het circus 
dat midden in de stad 
staat willen wel met zo'n 
ballon mee, als ze tenmin
ste goed worden betaald. 

Kokertje 
Eline bekijkt alles nog 
eens goed en ziet dat er 
op de mand onderde 
bijna volgepompte ballon, 
een naam staat. Dat is de 
naam van de ballon, weet 
opa. Hij heet de Daguerre. 
Eline ziet dat er een zak 
post aan boord wordt 

Bij de gasfabriek is het 
een drukte van belang. 
Een stelletje mannen is 
bezig een grote luchtbal
lon te vullen met gas. Opa 
vertelt dat die ballon tegen 
de avond wordt opgelaten 
en dat de ballonvaarder 
moet proberen over de 
Duitse linies heen buiten 
Parijs te komen. Aan 
boord van die ballon gaat 

gebracht en ook nog 
een paar mandjes. Die 
worden aan de buitenkant 
gehangen. Jean, die bijna 
alles weet, zegt dat daarin 
duiven zitten, deze keer 
wel dertig. Ook opa kijkt 
verbaasd op en vraagt 
waarvoor dat is. Dan 
vertelt Jean het duiven
verhaal. Hij zegt dat 
duiven altijd naar hun hok 

terugvliegen. Als het lukt 
om met de ballon buiten 
Parijs te komen, gaan die 
duiven naar een hok bij 
een postkantoor en als er 
belangrijke berichten naar 
Parijs moeten worden ge
bracht, doen ze die bood
schappen in een kokertje 
aan de poot van een duif 
en hij vliegt terug naar 
zijn hok in Parijs. Jean 
zegt dat er ook duiven van 
hemzelf met een ballon 
uit Parijs zijn gebracht, 
maar er is er nog geen 
een teruggekomen. Wel 
zit er naast zijn duivenhok 
een soldaat op wacht. Als 
er een duif binnenkomt 
gaan ze hem met zijn al
len naar de directeur van 
het postkantoor brengen. 
Eline vindt al die verhalen 
prachtig en dan stapt er 
plotseling een man in de 
ballonmand, de touwen 
waarmee de ballon vast
zit, worden losgemaakt, 
de ballon stijgt op en in 
vliegende vaart verdwijnt 
het geheel in de inval
lende duisternis. Iedereen 
staat te luisteren of ze 
horen schieten, maar ge
lukkig merken de Duitsers 
de Daguerre niet op.. 
Als ze thuis zijn bij oma, 
vertelt Eline het hele 
verhaal. Die vindt het 
allemaal nogal gevaarlijk 
en zegt dat ze van de 
buurvrouw heeft gehoord 
dat er pas een ballon 
helemaal met de storm
wind naar Noorwegen is 
gewaaid. Ze vindt het ook 
zonde van de duiven. Die 
hadden ze beter bij de 
slager kunnen brengen, 
want er is nergens meer 
vlees in de stad te koop. 
De buurvrouw had 
gehoord dat de twee 
olifanten uit de dierentuin 
pas zijn geslacht om nog 
aan een klein beetje vlees 
te komen. 

Brief 
Die nacht sliep Eline on
rustig. Ze moest telkens 
aan hetzelfde denken, 's 
Morgens bij het ontbijt 
vroeg ze: "Zou ik een 
brief aan mijn vader en 
moeder kunnen schrijven 
en die mee kunnen geven 
met zo'n ballon?" Oma 
zei dat ze vanmorgen 
naar het postkantoor 
moest en ze zou daar 
eens informeren. En ja 
hoor het was mogelijk. 
Op de adreskant moest 
je schrijven "par ballon 
monté ", dat betekende 
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Ballon Monté brief verzonden met de ballon Les États
Unis, vertrokken op 2Q december T8JO met aan boord 
vier duiven. 
per opstijgende ballon en 
je moest er een postzegel 
van 20 centimes (dat was 
het normale tarief voor 
een brief tot 4 gram) op
plakken. 
's Middags ging Eline 
direct aan het werk. Ze 
schreef een brief aan haar 
ouders. Oma schreef 
het adres en "par ballon 
monté" op de voorkant en 
opa plakte de postzegel. 
Met z'n drieën gingen ze 
de brief op het post
kantoor afgeven. Op 18 
november vertrok de eerst 
volgende ballon. Het was 
de General Uhrich. Oma 
ging ook mee kijken bij het 
vertrek. Aan boord gingen 
ook nog 34 postduiven en 
... natuurlijk de brief van 
Eline. 

flsch verkleind waren. Elk 
berichtje was zo klein dat 
je het zo niet kon lezen. 
Maar meneer Chassinat 
was in een goede bui. 
Henriette en Eline moch
ten komen kijken hoe de 
duivenberichten, (in het 
Frans pigeongrammes 
(pigeon betekent: duif) 
werden gelezen. 
Het fotootje met vele hon
derden verkleinde briefjes 
werd in een lantaarn met 
een vergrootglas gestopt. 
Wij zouden zoiets een 
diaprojector of een 
beamer noemen. Aan de 
muur hing een scherm 
en daarop verschenen 
alle briefjes die op de 
foto stonden, maar nu 
vergroot. 
In de zaal waar het 
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Een hele tijd hoorde zij 
niets. Op 22 december 
was ze met haar vriendin
netje Henriette aan het 
buitenspelen. Toen kwam 
er een vreemde optocht 
voorbij. Voorop liep een 
soldaat met een geweer, 
daarachter liepen Jean, 
opa's vriend, zijn vrouw en 
een buurman. Jean hield 
trots een duif met een ko
kertje aan zijn poot in zijn 
handen. Eline en Henriëte 
liepen ook mee. Ze gingen 
naar het postkantoor. Daar 
werd het kokertje met de 
berichten door de postdi
recteur, de heer Chassinat, 
persoonlijk van het pootje 
van de duif losgemaakt. 
Eline vroeg direct of er een 
brief voor haar bijzat. Daar 
moest de directeur om 
lachen. Hij legde uit dat de 
berichten allemaal fotogra

scherm stond, zat een 
hele rij postbeambten en 
die gingen de berichtjes 
overschrijven op papier. 
En plotseling zag Eline 
het. Op de muur ver
scheen een klein briefle. 
Er stond op: "Lieve Eline, 
bedankt voor je brief Bij 
ons gaat het goed. We ho
pen dat je een fijn kerst
feest hebt en we wensen 
je een gelukkig 1871 toe. 
Mapa." De volgende dag 
bezorgde de postbode het 
door de mensen van het 
postkantoor overgeschre
ven briefje op het adres 
van opa en oma. Op 28 
januari 1871 trokken de 
Duitsers zich terug. Eline 
was dolgelukkig dat ze 
weer naar haar ouders 
terug kon. 

Daan Koelewijn 



POSTSCRIPTUM-
ORANJE EN ORANGE 

Dit is een oude brief 
uit het Franse Orange. 
Volgens de regels mag 
je een stempel niet in je 
verzameling opnemen 
omdat er toevallig ie
mand heeft gewoond, of 
omdat er iets belangrijks 
is gebeurd. Maar als de 
plaatsnaam letterlijk iets 
zegt over je onderwerp 
dan mag je een plaats
naam stempel wel 
opnemen. Een stempel 
van de stad Orange past 
daarom prima in een 
inzending over onze 
Oranjes. 
In de Middeleeuwen 
had je in het zuiden van 
Frankrijk het prinsdom 
Orange. De achternaam 
van de prinsen was 
Chalon. In 1530 ging 
de laatste prins van 
Orange dood. Hij had 
geen kinderen. Zijn 
neef René van Nassau 
kreeg het prinsdom. Hij 

ging ook dood zonder 
kinderen en toen ging 
het prinsdom naar een 
neef van hem. Dat was 
Willem van Nassau-Dil-
lenburg. Hij noemde 
zich voortaan "Prince 
d'Orange" of in het 
Nederlands Prins van 
Oranje. Komt dat je be
kend voor? Deze eerste 
prins van Oranje ken
nen wij uit de geschie
denisboekjes als Willem 
de Zwijger. Hij is een 
verre voorvader van 
onze koningin Beatrix. 
In Zuid-Frankrijk vind 
je nog steeds de stad 
Orange. Ooit had je 
hier het kasteel waar de 
prinsen woonden. In het 
park waar vroeger het 
kasteel stond, staat de 
eik die koningin Juliana 
in 1953 plantte. Het is 
een herinnering aan de 
band die de Oranjes 
met Orange hebben. 

STZECELSVOOR« 
RENSKE 1 
In de Posthoorn van % 
januari deden we een 
oproep om Renske be-
renpostzegels te sturen. 
Dat heeft een aantal 
reacties opgeleverd. We 
hebben de zegels naar 
Renske doorgestuurd. 
Namens haar willen we 
de gulle gevers hartelijk 
bedanken! =? 

DAG VAN DE 
jEUGDFILATELIE 

28 APRIL 2007 
Recreatiecentrum 

"De Staver" 
•Sommelsdijk/Middelharnis • 

DAT PRACHTIGE VLIEGTUIG-
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We leren weer twee 
Franse woorden: 
"Premier vol". Dat 
betekent: eerste 
vlucht. Zie je het 
jaartal.' Helaas 
vliegt ze niet meer. 

"""' \ (WtNB) 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 

Een boek dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2" druk). 
Het is een ideeënbus. 
In de Posthoorn halen 
we regelmatig wat van 
die ideeën uit het boek. 
Deze maand gaat het 
over: 

Je postzegels en 
poststukken ver weg 
opbergen 
Een vorige keer lieten 
we zien dat je een plan 
moet maken als je met 
vakantie gaat. 
Voor een thematische 
verzameling maak je ook 
een plan. De kunst daar-

ABC 
VAN HET 

PO#TZE#a^ 
VERZAMaEN 

plaats denken aan de 
postzegels en de andere 
stukken die je al hebt. 
Dat is natuurlijk een 
vervelende mededeling, 
want eigenlijk wil je 
niets liever dan snel je 
fllatelistische schatten 
op de albumbladen 
bevestigen, zodat je 
resultaten ziet. Toch 
is het beter om al je 
zegels, poststukken en 
wat je nog meer hebt, 
even op een plaats te 
leggen waar je niet mak
kelijk bij kunt. Waarom 
is dat beter? |e moet 
namelijk je plan maken 
door eerst goed over je 
thema na te denken. En 
als je je postzegels voor 

JmfilFiUrttir Vn/mbwy 

bij is om al die verschil
lende dingen, die in een 
plan over jouw thema 
aan de orde moeten ko
men, bij elkaar te zetten 
in groepjes die bij elkaar 
horen, je kunt dan als 
het plan klaar is, ook die 
enorme berg postzegels 
en ander filatelistisch 
materiaal, die je al over 
je thema hebt, op de
zelfde manier in aparte 
stapeltjes sorteren, 
zodanig dat de zegels in 
elk afzonderlijk stapeltje 
allemaal iets met elkaar 
te maken hebben. 
Als je begint met het 
maken van je plan, 
moet je niet in de eerste 

je op tafel hebt liggen, 
dan kun je gemakkelijk 
belangrijke onderwer
pen vergeten in je plan 
op te nemen, om de 
eenvoudige reden datje 
daar nog mets van hebt. 
En als je van bepaalde 
onderdelen van je thema 
juist veel postzegels of 
andere stukken hebt, 
kom je misschien in de 
verleiding daar ook veel 
over te willen zeggen, 
terwijl dat onderdeel in 
het geheel misschien 
niet zo'n grote plaats 
moet krijgen. (Uit ABC 
van het Postzegels Verza
melen deel 2, biz. 16 en 
V) (DK) 

Meer dan 850 jongens en meisjes gingen je voor! De 
postzegelclub van JFN op internet: de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

WIST JE DAT... 
...de Eiffeltoren werd 
gebouwd voor de 
Wereldtentoonstelling 

van 1889? Hij zou na 20 
jaar worden afgebroken, 
maar de toren werd 
hét symbool van Parijs. 
Gustav EifiFel, die de toren 
had ontworpen, had tot 
zijn dood een woning in 
de top van de toren. Meer 
dan 200 miljoen mensen 
zijn sinds 1889 in de 
toren geweest. 

f PUZZEL MAART 
2007 
Hier zijn de vragen 
van deze maand. 

Stuur je antwoorden voor i mei 
naar de redactie van de Post
hoorn, de Coedemeent t, 1447 
PT Purmerend Voorwaarde is 
wei datje filatelistisch frankeert 
met een of meer gelegenheids-
zegets met een eurowaarde. De 
vragen zijn: 

1. Well<e Nederlandse koningin 
plantte een eik in Orange? 

2. Wie had er een woning m de 
Eiffeltoren? 

3. Wie IS het symbool van 
Frankrijk? 

4. Wanneer was het Beleg van 
Parijs' 

5. Wat ontbreekt op de Lucky 
Luke postzegel? 

6. Welke populaire Franse 
schrijver schreef over een 
reis naarde maan? 

7. Hoe heten de twee reuzen 
van Rabelais? 

8. Waar kun je volgens Willeke 
mooi kamperen? 

9. Welk vervoermiddel werd 
ingezet om brieven uit Parijs 
te krijgen tijdens het Beleg? 

ANTWOORDEN ZOMER-
PUZZEL 2006 
1. water, 2. 1986, koningin 
Elizabeth II, 3. zeewater, 
4. prestige boekje, 5. kaarten 
met postzegeltaal, 6. gebroe
ders Wright, 7. Belgica 2006. 
Na loting heeft Willy Boer uit 
Ridderkerk de zomerprijs van 
postzegeldrukker Joh. Enschedé 
en Zn gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

http://www.stampkids.org
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'VLISSINGEN' VIJFENZEVENTIG: 
EXPOSITIE DELTAFILA 2 0 0 7 
In juli 1907 werd de Post
zegelvereniging Vlissin-
gen opgericht, binnen
kort honderd jaar geleden 
dus. Het was de eerste 
filatelistische organisatie 
in het zuidwesten van Ne
derland: een levensvatba
re, actieve vereniging die 
bij het 25-jarig bestaan in 
1932 een grote tentoon
stelling organiseerde in 
Britonnia, een bekende 
gelegenheid in Vlissin-
gen. De 23ste Nederland-
sche Philfltelistendaä werd 
daar ook gehouden. Van 
dit jubileum in 1932 zijn 
de nodige 'bewijsstuk
ken' overgebleven, zoals 
poststukken met mooie 
gelegenheidsstempels. 
Een succesverhaal? 

Helaas, in 1943 werd de 
vereniging door de Duit
sers verboden, omdat de 
voorzitter, de tandarts L. 
Hertstein, een jood was. 
Pas in 1945 kon men tot 
heroprichting overgaan, 
nu onder de naam Vlis
singse Filatelisten Vereni
ging, kortweg de VFV. 
De tragische onderbre
king was voor het huidige 
bestuur van de VFV geen 
reden om het jaar 1907 te 
vergeten en al snel ont
stonden er (met 1932 in 
het achterhoofd) ideeën 
voor een grote, nationale 
tentoonstelling ter viering 
van het jubileum '100 jaar 
georganiseerde filatelie in 
de Delta', zoals het motto 
officieel luidt. 

GRAND HOTEL „BRITANNIA" 
V I . l S S r N G E N 

EXPLOITATIE DER STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „ZEELANIi 

Den rieer: J . C . C r i m e r u B . 

'.ÏUhel-sinaslrstel 27 
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Enuelop van hotel 'Bri tannia ' mettiuee Vlissinijseacleaenheidsstcmpcls. 
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Omdat er in Vlissingen 
geen geschikte accom
modatie was, werden de 
plannen voorgelegd aan 
het bestuur van Regio 7. 
Na vele besprekingen 
(waaronder met Bonds
bestuursleden en JFN) 
was men er uit: zeven 
verenigingen uit Regio 7 
organiseren nu samen de 
jubileumtentoonstelling 
Dcltajila 2007, een evene
ment dat gecombineerd 
wordt met de Bondsdag 
en de Dag van de Jeugd-
filatelie. En waar? Alles 
in Sommelsdijk, een van 
de vier kernen in de ge
meente Middelharnis op 
Goeree-Overflakkee (de 
vestigingsplaats van de 
noordelijkste vereniging 
uit Regio 7). Hier is wel 
een geschikte accommo
datie voorhanden: recre
atiecentrum 'De Staver', 
bij veel filatelisten bekend 
van eerdere, middelgrote 
tentoonstellingen. De 

VLISSINGEN, 75 JAAR 
GELEDEN 

Op 27 en 28 augustus 
1932 werd in Vhssingen 
de 23 ste Nederiandsche 
Philatelistendaa gehouden, 
dit ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van 
de postzegelvereniging 
'Vlissingen'. De bijeen
komst werd gehouden in 
Grand Hotel 'Britannia'. 
Op 27, 28 en 29 augustus 

1932 werd de Prouinciale 
Zeeuwsche Postzeaeltentoon-
steilin^ gehouden. 
In het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 
van september 1932 werd 
het volgende bericht 
opgenomen: 
'Wij ontvingen de vol
gende firaaie stempels 
in violetten inkt uit Vlis
singen: 
ie. in schild het Vlissing-
sche wapen en Inschrift 

XXIII NED. PHILATELIS-
TENDAG. VLISSINGEN 
27-VIII-32, ook van 28. 
VIII bekend, en 
2e. rond stempel, in het 
midden het Zeeuwsche 
wapen (zwemmende 
leeuw) met Inschrift VLIS
SINGEN 27 VIlI 32. PROV. 
ZEEUWSCHE POSTZEGEL 
TENTOONSTELLING. 
Naar de heer Benders 
ons mededeelt, waren 
het vaste gummistem
pels, dus geen verwis
selbare datum Er zijn in 
het geheel dus 5 stempels 
geweest, n.1. 27 Augustus 
Postzegeltentoonstel
ling en Philatelistendag, 
28 Augustus idem en 29 
Augustus alleen Postze
geltentoonstelling. ' 

De links getoonde 
afdrukken komen uit 
het stempelboek van het 
Staatsbedrijf der PTT in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 

openingstijden van de 
tentoonstelling zijn: 
vrijdag 27 april: 18-22 u. 
zaterdag 28 april: 10-18 u. 
zondag 29 april: 10-16 u. 

De tentoonstelling van in 
totaal 650 kaders omvat 
535 kaders wedstrijdin
zendingen in categorieën 
I en 2 en ruim honderd 
kaders voor de jeugd. 
Voor de echte liefliebber 
van filatelie is dat al meer 
dan genoeg reden voor 
een bezoek, maar natuur
lijk is er ook handel. 
Buiten de tentoonstel-
Hng loont een bezoek aan 
Flakkee eind april zeker 
de moeite. Met een beetje 
geluk staan de bollenvel
den nog in bloei en Mid-
delharnis-Sommelsdijk 
is een pittoresk tweeling
dorp, waarvan D'n Diek en 
het haventje van Middel
harnis leuk zijn om even 
rond te wandelen. 
Ter gelegenheid van 
Deltajila 2007 verschijnt 
een speciale tentoon
stellingsenvelop, die 
op de tentoonstelling 
verkrijgbaar is voor 1.60 
euro. De envelop kan ook 
worden toegezonden; 
de prijs is dan 2.35 euro. 
Bestellen kunt u bij W.F. 
Broeke, Kappeyne van de 
Coppellostraat 15,4384 
BT Vhssingen; e-mail u)il-
lembroeke@hotmail.com. 

JUBILEUMACTIVITEITEN 
IN UTRECHT, 2 0 0 8 

De tentoonstelling die 
in maart 2008 in Utrecht 
wordt gehouden (zie de 
Bondspagina's in Filatelie 
van januari 2007) is ge
wijzigd in een Categorie 
3 tentoonstelling met 
propaganda. De gegevens 
betreffende de Nationale 
Dag van de Jeugdfilatelie 
van JFN zijn onveranderd 
gebleven. 

http://www.nbfv
http://bfv.nl
http://www.nbfv.nl
mailto:illembroeke@hotmail.com
mailto:illembroeke@hotmail.com


IS HET NIEUWE 
N BRINK? 

EVEN KENNISMAKEN: WIE 
BESTUURLID FRED VAN DEI 

Fred uan den Brink (59) is 
getrouwd met Betty en 
woont in Houten, in het 
hart van Nederland. Fred 
en Betty hebben twee kin
deren, Mare (23) en Linda 
(21), die nog van huis uit 
studeren. 
Tot I januari 2006 was 
Fred adjunct-directeur bij 
Rabobank Nederland. Hij 
heeft sinds 1968 tal van 
functies bij de Rabobank 
bekleed. Zijn laatste 
functie was hoofd van 
de afdeling ICT Control 
en Compliance. Per i 
januari 2006 is hij op 
eigen verzoek uit deze 
functie teruggetreden en 
maakt hij gebruik van de 
non-activiteitsregeling 
van de bank. 
Al vanaf zijn middelbare
schooltijd is Fred geïnte
resseerd in militaire en ci
viele luchtvaart. Veel vrije 
tijd bracht hij door aan 
het hek van de vliegbasis 
Soesterberg en op Schip
hol met het kijken naar de 
vliegtuigen en soms ook 
met fotograferen. Uit die 
tijd stamt ook zijn inte
resse in de Amerikaanse 
luchtmacht in Europa. In 
de loop der jaren heeft hij 
honderden vliegvelden 
in de wereld bezocht en 
enkele tienduizenden 
dia's van vliegtuigen 
gemaakt. De laatste jaren 
is de nadruk meer op de 
burgerluchtvaart, met 
name de passagiers- en 
transportvliegtuigen, ko-

BOEK PORT BETAALD 
NU VOOR 10 EURO 
Het boek Port Betaald - een 
cultuurgeschiedenis van de 
eerste Nederlandse postzegels 
1852-2002 vertelt het 
boeiende verhaal van 
een omwenteling in het 

stoomtijdperk die de weg 
baande naar onze huidige 
informatiemaatschappij. 
Auteur Koos Havelaar, 
als conservator post ver
bonden aan het Museum 
voor Communicatie in 

men te liggen. Sinds vorig 
jaar is hij overgeschakeld 
op digitale fotografie. 
Alhoewel zijn vader al 
jaren een verwoed post
zegelverzamelaar was, 
kwam de belangstelling 
voor de filatelie pas in 
1996, door een vriend die 
ook postzegels verza
melde. Sindsdien is Fred 
bezig een themaverza
meling op te zetten over 
- raadt het al - vliegtuigen 
op filatelistisch materiaal. 
Zijn verzameling draagt 
de titel 100 jaar^emoto-
riseerde luchtvaart 1903-
2003; uon Wriflht Flyer tot 
Airbus A380. Daarnaast 
verzamelt hij postzegels 
van de Verenigde Staten. 
Amerika is zijn favoriete 
vakantieland. 
Eind 1996 bezocht Fred 
een bijeenkomst van post
zegelvereniging Het Post-
merk in De Bilt. De goede 
sfeer sprak hem aan en hij 
werd per i januari 1997 
lid van deze vereniging. 
Toen hij enkele maanden 
daarna werd aangezocht 
om bestuurslid te wor
den, deed hij dat. In april 
1998 werd hij vervolgens 
de voorzitter van Het 
Postmerk. 

Fred is een bezig baasje. 
Hij heeft nog andere 
hobby's, zoals hardlo
pen (met zijn dochter), 
lezen, muziek luisteren 
en motorrijden. Hij maakt 
deel uit van het dagelijks 
bestuur van het Sociaal 

Den Haag, beschrijft hoe 
Nederland in de negen
tiende eeuw in snel tempo 
veranderde van een land 
van boden en trekschui
ten in een samenleving 
waarin alles sneller, beter 
en goedkoper moest. 

U kunt lezen hoe de op
komst van het moderne 
kantoor tot stand kwam, 
over de toenemende 
zakelijke correspondentie 
en de versnelde bericht
geving, die de komst 
van nieuwe, snelle en 
betrouwbare commu
nicatiemiddelen nood
zakelijk maakten. Ook 
hoe de Postwet van 1850 
ontstond en hoe de eerste 
postzegels van 5,10 en 15 
cent werd ontvangen door 
voor- en tegenstanders, 
pers en publiek. 

Het boek werd tijdens 
Amphilex 2002 uitgege
ven en het was in een 
gebonden uitvoering voor 

en Cultureel Centrum 
H.F. Witte in De Bilt. Hij 
is daar verantwoordelijk 
voor de financiën. Sinds 
begin 2006 is hij voorzit
ter van Regio 11, zit hij in 
de commissie van regio 
II die het filatelistisch 
evenement in maart 2008 
in het Spoorwegmuseum 
organiseert ter gelegen
heid van het jubileum 100 
jaar NBFV. Hij werkte ook 
mee aan het lange-ter-
mijnbeleidsplan van de 
bond. Laatstgenoemde 
activiteiten hebben hem 
met het bondsbestuur 
in contact gebracht. 
De goede sfeer en het 

30 euro te bestellen bij 
de Serviceafdeling van de 
Bond. Een klein aantal 
van de goedkopere, inge
naaide uitvoering is nog 
in voorraad. De Serviceaf-
dehng biedt deze boeken 
aan voor 10 euro per stuk, 
inclusief verzendkosten. 
U kunt het boek bestellen 

BOND HOUDT ALGEMENE 1 
TIJDENS NATIONALE TENT( 

Op zaterdag 28 april a.s. 
wordt tijdens de nationale 
postzegeltentoonstelling 
Deltajila 2007 (ook Dag 
van de Jeugdfilatelie) in 
Sommelsdijk (gemeente 
Middelharnis) de ggste 
Algemene Vergadering 
gehouden. De vergade
ring begint om 11 uur, 
waarna om 13 uur wordt 
gestopt voor de lunch, 's 
Middags is de lezing van 
de winnaar van het Beker
toernooi en vinden andere 
activiteiten plaats. 

idealisme spraken hem 
aan. Na enige aarze
ling heeft hij ingestemd 
met het toetreden tot 
het bondsbestuur in de 
functie van secretaris. Hij 
volgt als zodanig Dick van 
der Zee op. Sinds begin 
2007 fungeert hij al als 
waarnemend secretaris. 
Fred's aarzeling kwam 
voort uit zijn wens om 
niet al zijn vrije tijd 
ingepland te hebben. Als 
het mooi weer is, wil hij 
naar een vliegveld kun
nen gaan. Aan de andere 
kant wil hij graag iets 
voor anderen betekenen, 
bestuurlijk bezig zijn en 

door 10 euro over te ma
ken op Postbankrekening 
2015960 ten name van 
de Serviceafdehng van de 
NBFV, onder vermelding 
van bestelnummer E24. 
Buitenlandse bestellers 
moeten rekening houden 
met extra porto- en 
(Post)bankkosten. 

Bezoekers van de Al
gemene Vergadering 
kunnen intekenen voor de 
lunch door 12.50 euro per 
persoon over te maken 
op Postbanknummer 
3264776 ten name van 
'NBFV Bijzondere Activi
teiten' te Utrecht. 
Voor het Bondsdiner 
kunt u zich inschrijven 
door overmaking van 
40 euro per persoon op 
het hiervoor genoemde 
Postbanknummer. Ver
meld altijd uw naam en/of 

een goed doel dienen. 
Zijn nieuwe functie maakt 
dit mogelijk. Met enthou
siasme gaat hij voor het 
gezamenlijk optrekken 
van verenigingen en de 
bond in het behartigen 
van de belangen van 
de verzamelaar en het 
verder ontwikkelen van de 
filatelie. 

IBRA 2 0 0 9 IN ESSEN, 
DUITSLAND 

Van 6 tot en met lo mei 
2009 organiseert de Bund 
Deutscher Philatelist e.V. de 
internationale postzegel
tentoonstelling IBRA 200g 
in hal 3 in het westelijke 
deel van de Messe Essen, 
Duitsland. De tentoon
stelling heeft het FEPA-
patronaat en wordt door 
de FIP erkend. 
Tegelijkertijd worden ook 
de nationale postzegel
tentoonstelling Noposta 
'09 en de negentiende 
Internationale Briefinar-
ken-Messe gehouden. Die 
vinden in de hallen 5, 
10, II en 12 onderdak, in 
het oostelijke deel van 
het Messe-complex. In 
totaal worden meer dan 
tweehonderd handelaren 
en postadministraties 
verwacht. 
Voor IBRA 200g kunnen 
gekwalificeerde inzen
dingen in de klassen 
traditionele filatelie, 
postgeschiedenis, thema
tische filatelie, aerofila-
telie en literatuur worden 
aangemeld. 
Het Bondsbestuur heeft 
als Landscommissa-
ris benoemd de heer 
C.J.E. lanssen, Tim-
mermanshove 29, 2726 
DX Zoetermeer, telefoon 
079 3512756, e-mail cees. 
j.e.janssen@hccnet.nl. Bij 
hem zijn, zodra beschik
baar, verdere informatie 
en aanmeldingsformulie
ren verkrijgbaar. 

verenigingsnummer. 
De aanmeldingen voor 
de lunch en het diner 
moeten uiterlijk vrijdag 20 
april 2007 binnen zijn. Als 
u zich later aanmeldt zijn 
de kosten voor deelname 
aan de lunch en het diner 
beduidend hoger! Dit in 
verband met afspraken 
die landelijk in de horeca-
sector zijn gemaakt en die 
strikt worden toegepast. 
Uw bankafschrift is 
bindend. Meldt u daarom 
tijdig aan om teleurstel
ling te voorkomen, zowel 
voor uzelf als voor de 
Bond. 

mailto:j.e.janssen@hccnet.nl


FRANSE POST NAAR OVERZEESE 
BESTEMMINGEN, 1876-1881 

Boeiend onderwerp vereist gedegen kennis posttarieven 
D O O R F R A N S J O R I S S E N , C O R R E S P O N D E R E N D L I D A C A D É M I E DE P H I L A T E L I E ( F . ) 
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Het postcongres van 1874 had 
als belangrijkste resultaat de 
oprichting van de CPU, de Ge
nerale Postunie (later: Wereld
postunie). Het Verdrag van Bern, 
op 9 oktober 1874 ondertekend 
door eenentwintig landen (zie 
tabel 1; Frankrijk tekende pas in 
1875), was het eerste multilate
rale postverdrag. Het leidde tot 
een grootschalige verandering 
in het internationale postverkeer. 
De belangrijkste doelstelling van 
het Verdrag van Bern was het 
vereenvoudigen van de interna
tionale posttarieven. 
Voor 1874 waren deze tarie
ven uitsluitend bepaald door 
bilaterale verdragen tussen de 
verschillende landen met voor 
elke bestemming een apart 
tarief. Voor overzeese bestem
mingen bestonden er vaak 
meerdere tarieven, die afhingen 
van de gevolgde route, het soort 
schip (zeilschip of stoomboot) 
en de verantwoordelijke postad-
ministratie. In veel gevallen kon 
de post vervoerd worden per 
Engelse, Franse of Amerikaanse 
pakketboot, elk met een verschil
lend tarief (en een verschillende 
vaartijd). Om een indrukte 
geven van dit ingewikkelde 
systeem: van ^ juli 1871 tot 31 juli 
1874 waren er drie verschillende 
tarieven voor een briefin de 
eerste gewichtsklasse (o tot 10 
gram) naar de Verenigde Staten: 
40 c. in geval van een directe 
verbinding tussen Frankrijken de 
Verenigde Staten per zeilschip; 
50 c in geval van een directe 
verbinding tussen Frankrijk en de 
Verenigde Staten per Franse of 
buitenlandse stoomboot en 
1F20 in geval van verzending 
via Engeland. In de eerste twee 
gevallen was het porto betaald 
tot aan de aankomsthaven in de 

Vijf jaar en negen maanden lagen er tussen 1 januari 

1876 - de eerste dag van de toepassing van de regels van 

de Generale Postunie - en 30 september 1881, de laatste 

dag waarop de zogenoemde zeetoeslag gold. In die 

periode deed zich een aantal belangrijke veranderingen 

voor, vrijzigingen waarvan de sporen op Franse brieven 

met overzeese bestemmingen terug te vinden zijn. 

Verenigde Staten, in het laatste 
geval was het porto betaald 
tot aan de bestemming in de 
Verenigde Staten. De afzender 
gaf meestal met een geschreven 
aanduiding aan, welke route hij 
prefereerde. Het Verdrag van 
Bern betekende het eind van dit 
ingewikkelde systeem. Van nu 
af aan vormden de lidstaten één 
enkel postgebied, met uniforme 
posttarieven voor alle lidstaten, 
eventueel vermeerderd met een 
zogenaamd zeetoeslag voor 
overzeese bestemmingen. De 
belangrijkste bepalingen van het 
tarief van Bern waren: 

• Het tarief voor een gefrankeer
de briefin de eerste gewichts
klasse naar een ander land van 
de GPU varieert van 20 tot 32 
cent (op de internationale goud-
frank-schaal). Voor ongefran
keerde brieven geldt een dubbel 
porto. De eerste gewichtsklasse 
gaat tot 15 gram. Voor zwaardere 
brieven zijn er verdere gewichts-
stappen van 15 gram en voor 
elke nieuwe gewichtsstap wordt 
een enkel port toegevoegd. 

• Briefkaarten, drukwerk, mon
sters en zakenpapieren moeten 
verplicht gefrankeerd worden (dit 
was overigens de eerste keer dat 
briefkaarten in het internationale 
postverkeer vermeld werden, FJ). 

• Voor post vervoerd over zee 
binnen het postgebied van de 
GPU, over een afstand van meer 
dan 300 zeemijlen, mag een 
toeslag berekend worden, die 
niet meer dan de helft van het 
normale tarief mag bedragen. 

In Frankrijk werd het verdrag 
van Bern bekrachtigd door de 
wet van 3 augustus 1875 en de in 

het verdrag vastgestelde regels 
werden daar vanaf 1 januari 1876 
toegepast. 
In dit artikel wil ik een indruk 
geven van de post naar over
zeese bestemmingen vanaf 
1 januari 1876 (de eerste dag van 
toepassing van de GPU-regels in 
Frankrijk) tot 30 september i88i 
(de laatste dag van het bestaan 
van de zogenaamde zeetoeslag). 
Tijdens deze periode van vijfjaar 
en negen maanden deed zich 
een aantal belangrijke verande
ringen voor, waarvan de sporen 
opbrieven terug te vinden zijn. 
De belangrijkste daarvan waren: 

• Het verdrag van Bern werd 
aanvankelijk ondertekend door 
21 Europese landen en de 
Verenigde Staten. Aanvankelijk 
was er dus alleen een zeetoeslag 
mogelijk voor brieven naar de 
Verenigde Staten. De post naar 
alle andere overzeese bestem
mingen was vooralsnog geregeld 
door gecompliceerde bilaterale 
postverdragen, zodat een veel
voud van tarieven voorkomt. 

• Vanaf januari 1876 zien we 
dat geleidelijk aan een groot 
aantal landen tot de GPU (na het 
Congres van Parijs, van 2 mei 
tot 4 juni 1878, werd hetUPU 
ofwel Union Postale Universelle) 
toetreedt. Voor deze landen 
zien we dus gaandeweg grote 
tariefveranderingen. De oude bi
lateraal bepaalde tarieven werden 
vervangen door het algemene 
GPU/UPU tarief eventueel ver
meerderd met een zeetoeslag. 

• Op 1 mei 1878 werd in Frank
rijk het internationaal brieftarief 
verlaagd met 5 cent. 

• Op 16 februari 1879 werd het 

Tabel i 
De 22 landen die op 9 oktober 
1874 (Frankrijk in 1875) toe
traden tot de Generale Postunie 
(inspringend en cursief: de 
bijbehorende gebieden): 

België 
Denemarken 

IJsland 
Facrocr 

Duitsland 
Helgoland 

Egypte 
Nubie 
Soedan 

Frankrijk 
Algcnjc 
Kantoren Turkije 
Kantoren Egypte 
Kantoren Tunesië 
Kantoren Marokko 

Griekenland 
Ionische Eilanden 

Groot-Brittannië 
Malta 
Gibraltar 

Italië 
San Marino 

Luxemburg 
Montenegro 
Nederland 
Noorwegen 
Oostenrijk-Hongarije 
Portugal 

Madeira 
Azoren 

Roemenië 
Moldavië 
Valachie 

Rusland 
Finland 

Servië 
Spanje 

Balearen 
Canarische Eilondcn 
Bezittingen Noord-Afrika 

Turkije* 
Verenigde Staten 
Zweden 
Zwitserland 

*: Europees en Aziatisch deel 

zeerecht afgeschaft voor de 
Verenigde Staten, Canada en alle 
Franse koloniën. 

• Op 1 april 1879 werd in Frank
rijk het internationale briefkaart
tarief verlaagd met 5 cent. 

• Op 1 oktoben88i werd het 
zeerecht geheel afgeschaft. 

Bij wat nu volgt is het tijdvak 
1876-1881 in twee perioden ver
deeld: de periode van 1 januari 
1876 tot en met 30 april 1878 en 
die van 1 mei 1878 tot en met 30 
septemben88i. 



> Tabel 2 

Tarieven op 
I januari 1876 

Brief eerste gewichtsklasse 
Briefkaart 
Drukwerk 
Monsters 
Zakenpapieren 

Normaal 
tarief 

25 c 
15 c 
5 C/50 g 
5 C/50 g 
5c/50g 

Tarief 
Ver. Staten 

40 c 
20 c 
Sc 
8c 
8c 

Eerste 
gew. kl. 

15 g 

50 g 
50 g 
50 g 

Aanteken
recht 

+ 50C 
+ 25C 
+ 25C 
+ 25 c 
+ 25C 

PERIODE 1:1 JANUAR11876 
TOT EN MET 30 APRIL 1878 

Op 1 januari 1876 veranderde het 
Franse internationale postver
keer op ingrijpende wijze. Het 
was de eerste dag van toepas
sing van de regeis van de CPU, 
vastgelegd in net Verdrag van 
Bern. De belangrijkste internatio
nale tarieven m Frankrijk werden 
als volgt {z\etabel 2). 

De belangrijkste consequen
tie was een flinke daling van 
het brieftarief voor de meeste 
buitenlandse bestemmingen. 
Voor 1876 was het tarief 30 cent 
voor Zwitserland, België en 

5* ''''■'•* «.y 

GrootBrittannië, 40 cent voor 
Duitsland, Italië, Nederland, 
Portugal en Spanje, 50 cent voor 
Denemarken en de Verenigde 
Staten, 60 cent voor Grieken
land, Oostenrijk en Zweden, 
80 cent voor het noorden van 
Rusland, en zelfs 1 Franc voor 
Polen en midden Rusland. 

Verder werden voor de eer
ste keer briefkaarten officieel 
toegelaten tot het internationale 
postverkeer en wel met een sterk 
verminderd tarief in vergelijking 
tot dat voor brieven. Voor 1876 
werden briefkaarten wel gedoogd 
in het internationale postverkeer, 
maar alleen als ze volgens het 

geldende bneftarief gefrankeerd 
waren. 
Op de Franse brieven verdween 
het karakteristieke rode stempel 
'P.D.' in kastje [Port Payéiusqu'a 
Destination), dat aangaf dat de 
brief gefrankeerd was tot aan de 
bestemming. 

Wat de post naar overzeese 
bestemmingen betrof: alleen de 
Verenigde Staten maakten op 
1 januari 1876 deel uit van de 
GPU. Het was dus uitsluitend 
voor post naar dit land dat het 
basistarief van de GPU, vermeer
derd met een zeetoeslag, van 
toepassing was. 

Afbeelding i toont een briefin de 
eerste gewichtsklasse, gefran
keerd met een zegel van 40 
cent in het typeSiège. Dit was 
de meest algemene frankering 
voor bneven naar de Verenigde 
Staten. In maart 1878 werd deze 
postzegel vervangen door een 
andere zegel van 40 cent, in 
het typeSage. Deze zegel kan 
slechts tot 30 april van dat jaar 

op bneven naar de Verenigde 
zijn gebruikt ftarlefwijziging op i 
mei 1878) en nij is dus oijzonder 
zeldzaam voor dit specifieke 
gebruik. 

Aßeelding 2 toont een briefin de 
tweede gewichtsklasse, gefran
keerd met een zegel van 80 cent 
in het typeCérès en aßeeldingj 
laat een groot fragment van een 
briefin cle zesde gewichtsklasse 
zien, correct gefrankeerd met 
2F40. 

Briefkaarten komen dus vanaf 
1 januari 1876 officieel voor in 
het internationale postverkeer 
met een eigen, verminderd tarief 
van 15 cent. Voor overzeese 
bestemmingen wordt daar 5 cent 
zeetoeslag aan toegevoegd. De 
voorloperbriefkaart (afbeelding 4) 
is een ware eerstedagkaart; op i 
januari 1876 verstuurd van Parijs 
naar Baltimore en gefrankeerd 
met twee zegels van 10 cent 
in het type Cérès. In de tekst 
vermeldt de afzender de nieuwe 
mogelijkheid om kaarten te ver

ar ïA'rftrA^f 

^■" /A/,/ i^y^f^ '^■{yr^^ . t ',;4'. 

Boven ajbeeldin̂  127 juli 1876  Brief in de eerste geiuicKtsklasse (o tot 15 flram) uan Parijs naar 
Netv Yori; (VS), aankomst (stempel op achterzijde) 10 augustus 1876 (dertien dâ en) Gefiankeerd 
met nummer 58,40 cent emissie Siège. 

Boven: afbeelding 2  28 juni 1876 
 Bnefin de tivecdeaeioichtsklasse (15 tot 

30 gram) uan Parijs naar de Verenigde 
Staten, gefrankeerd met een zegel van 

80 cent, emissie Cfe. Aankomst 10juli 
1876 (tmaolf dagen). De adressering is 

aandoenlijk 'Monsieur Charles Jorin, en 
Ame'rique Bord de la mcr (in Amerika, 
aan de kust), Poste restante'. En oan
gczicn de afzender ujellicht vermoedde 

dat dat met precies genoeg mas, voegde 
hij hier oan toe: 'Monsieur Ie directeur 

ayez l'obligancc de remettre la lettre a la 
personne s.vf.' (Mijnheer de directeur, 

wilt u 20 vriendelijk zijn om de brief aan 
de persoon te doen toekomen, s.v.p.). 

Helaos zullen we nooit te ujeten komen 
of de heer Jorm de brief inderdaad 

ontvangen heeft... 

/7A jvir/sn A V7' ^e^' oj^ ^JMEJUCA. 

Boven, afbeelding 3  Rechts: ajbecldmg 4 1 januari 1876  Eerste dag von de GPU m 
9 november 1877  Fronkrijk, eerste dag van de briefkaart m het internationaal postver
Brief in de zesde ge keer Briefkaart van Parijs naar Philadelphia (VS), gefrankeerd met een 
uiichtsklasse (75 tot go paartje van de zegel van 10 cent Ce'res, 'grands chiffres'. In de tekst lezen 
gram) van Vill̂ anche ive 'Happy new year to you .. Whenever you don't have time to write 
sur Mer naar New York; a long letter to me, Jor instance, you may send one of these postale 
vierkleurenfrankering cardsJor 4 cents. Today is thejirst (day) Paris,January ist, 1.50PM " 
voor een totaal van Aankomst iSjanuari (vijfhen dagen) Tarief 20 cent. 15 cent voor het 
2F40. briefkaarttaricfen 5 cent zeetoeslag. 
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sturen en hii vermeldt bovendien 
dat het vandaag de eerste dag is. 
Er is op dit moment slechts één 
andere kaart bekend verstuurd 
op 1 januari 1876 naar de Ver
enigde Staten. 

Drukwerkstukken metzeetoe-
slag zijn grote zeldzaamheden. 
Afiieelding5 toont een drukwerk
envelop van Parijs naar Greeley 
(Verenigde Staten), gefrankeerd 
met twee exemplaren van de 
zegel van 4 cent in het type-Sage. 

In de eerste jaren van het 
bestaan van de GPU werd een 
groot aantal koloniën en kanto
ren van lidstaten toegevoegd aan 
het postgebied van de organisa
tie. Op 1 juli 1876 was dit net ge
val voor alle Franse koloniën en 
Brits Oost-lndië; voor deze ge
bieden werd het 'Verenigde-Sta
tentarief (met zeetoeslag) van 
kracht. Op 1 april 1877 werden de 
Franse kantoren in Sjanghai en 

Yokohama toegevoegd, alsmede 
een aantal Engelse koloniën en 
kantoren, zoals Ceylon, Hong
kong, Jamaica en Trinidad. De 
Nederlandse en Spaanse kolo
niën volgden op 1 mei 1877. 
Vanaf 1877 trad een aantal onaf 
hankelijke staten toe tot de GPU: 
Japan op i mei 1877, Brazilië op i 
juli 1877 en Argentinië op 1 april 
1878. Voor al deze nieuwe leden 
werd het 'Verenigde-Statentarief 
toegepast. 

Voor die overzeese bestemmin
gen die nog niet bij de GPU wa
ren aangesloten, bleven de oude 
bilateraal bepaalde tarieven van 
toepassing. Afbeelding 6 toont 
een briefin de tweede gewichts
klasse naarTnnidad, verzonden 
op 1 september 1876 en gefran
keerd met 2F80. Trinidadtrad op 
1 april 1877 tot de GPU; vanaf die 
datum werd het tarief voor een 
dergelijke brief dus 80 cent. 

Afieelding 7 toont een verge
lijkbare bnef verzonden op 18 
augustus 1877 van Parijs naar 
Medellin (Colombia). Deze brief 
van de derde gewichtsklasse 
(30 tot 45 gram) met drie zegels 
van 1 F. in het type-Sage, werd 
gefrankeerd tot de aankomst-
haven (Santa Marta, rood 
ovaal aankomststempel). Het 
portstempel '30' duidt het porto 
(dertig centavos) aan voor het 
lokale vervoer naar het in het 
binnenland gelegen Medellin. 
Dit porto werd betaald door de 
geadresseerde. Colombia zou 
pas op T juli 1881 tot de UPU 
toetreden. 

Briefkaarten naar bestemmin
gen buiten het postgebied van 
de GPU in deze periode zijn 
grote zeldzaamheden. Er zijn mij 
slechts twee gevallen bekend, 
beide verzonden op 17 juni 1876 
door dezelfde afzender. Een 
eerste kaart, gefrankeerd met 65 
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cent, IS geadresseerd naar Costa 
Rica, terwijl de tweede kaart (o/ 
beelding S) naar Guatemala werd 
verstuurd. De kaart naar Guate
mala is gefrankeerd met 90 cent. 
Voor deze kaarten verstuurd naar 
bestemmingen buiten de GPU 
bestond nog geen briefkaart
tarief Het tarief è 90 cent van de 
kaart naar Guatemala bestaat uit 
30 cent voor een brief binnen de 
GPU (zonder zeetoeslag) plus 
60 cent voor het vervoer van de 
Verenigde Staten naar Guate
mala, zoals vastgelegd in het bi
laterale verdrag tussen deze twee 
landen in 1862. Deze 60 cent 
worden dus overgedragen aan 
de Amenkaanse post, getuige 
de geschreven portoaanduiding 
'6' (décimes). Het gewenste 
vervoer over de Verenigde Staten 
is duidelijk aangegeven door de 
afzender (voie des Etats-Unis). 
Vervoer via een Engelse of 
Franse pakketboot zou ^ Franc 
hebben gekost 

Bouen- ofbceldin^ 5 -1 november 1877 - Drul<u)erk-
cnuclop uan Parijs naar Greeley (VS), ^e^anlcecrd 
met tu)ce exemplorcn van de zegel van 4 cent in het 
type-Sage Tarief 8 cent. 5 cent uoor een drulcuierk 
in de eerste äeiuichtsWasse (o tot 5 o gram) en 3 cent 
zeetoeslag. 

Rechts: ofbceldinfl 7 - 18 augustus 1877 - Brief 
in de derdegeujichtsklasse (50 tot 45 gram) van 

Parijs naar Medellin (Colombia), gefrankeerd 
met 5F. Het porto is betaald tot de hauenplaats 

Santa Marta. Voor het uerdcre ucruocr naar 
Medellin ujordt een extra porto van 30 centavos 

gehcuen, te betalen door de geadresseerde. 

Onder: afbeelding 8 -17 juni 1876 
- Briefkaart uan Panjs naar Guatemala, 
uia de Verenigde Staten, gefrankeerd metgo 
cent. Dit tanef IS opgebouiud uit 50 cent, het 
algemene GPU-bne^aricf, plus 60 cent uoor 
het ueruoer uan de Verenigde Staten naar 
Guatemala. Transit Neu; York 1 juli 1875 
(tujintig dagen). 

Rechts: ajbeel-
ding g - 21 
mei 1880 -

Brief uan 
Bordeaux naar 

Vera-Cruz 
(Mexico), ge-

ji'ankeerd met 
een zegel uan 

55 centin het 
type-Sage, 
uitgegeuen 

in augustus 
1878, 

^ 
r: 

Bouen ajbeeldmg 6 -1 septem
ber 1876 - Brief in de tweede ge-

uiichtsklasse(15 tot^ogram) van 
Parijs naar Trinidad (Brits West 

Indie}, gefrankeerd met 2F80 
Het enkcluoudige bricftancf a 
1F40 bestaat uit het algemene 

GPU-tanef (30 cent, zonder zee
toeslag') plus iFio uoor het traject 

Groot Brittannie-Trinidad. Het 
aan de Bntsc postadministratic 

ouerte dragen bedrag (220 qfiuel 
tu;eemaal 1.10) staat in rood 

krijt uermeld onder het ronde rode 
stempel 'London Paid'. Aankomst 

4 oktober 1876 (34 dagen) 
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PERIODE 2 : 1 MEI 1878 TOT 
EN MET 30 SEPTEMBER 1881 

De tw/eede periode - die van i 
mei 1878 tot en met 30 sep
tember 1881 - begon met een 
verlaging van het internationale 
brieftarief. Vanaf T mei 1878 w/a
ren er twee tarieven voorzien: 
tarief 1, het algemene tarief (25 
cent voor een briefin de eerste 
gewichtsklasse) en tarief 2, voor 
overzeese bestemmingen (35 
cent voor een briefin de eerste 
gewichtsklasse). Alle overige 
tarieven bleven ongewijzigd. 

Tijdens het Postcongres van 
Panjs (2 mei-4Juni 1878) werd 
de GPU vervangen door - ook nu 
nog steeds bestaande - Union 
Postale Universelle (UPU). Zoals 
we gezien hebben was in de 
voorgaande twee jaar het aantal 
overzeese bestemmingen bin
nen de postunie beduidend 
toegenomen. 

In augustus 1878 werd voor het 
eerst een postzegel uitgegeven 
speciaal voor het UPU-Dneftarief 
met zeetoeslag: de zegel van 35 
cent in het type-Sage. Afieelding 
9 toont deze zegel als enkelfran-
kenng naar Mexico, welk land op 
1 april 1879 tot de UPU toetrad. 
Het is opmerkelijk dat sinds de 
toetreding van de Franse kolo
niën (1 juli 1876) en de Franse 
overzeese kantoren (n april 1877) 
ook voor de post vanuit deze 
overzeese bestemmingen naar 
Frankrijk een zeerecht geheven 
werd. De brief van Sjanghai naar 
St. Etienne {afieelding 70) is 
hiervan een voorbeeld. 

Begin juni 1878 deed zich een 
andere belangnjke verandering 
voor: de voorloperbriefkaar-
ten, die in principe verkocht 
werden met de er al opgeplakte 
postzegel (s), werden vervan
gen door postwaardestukken 
met een ingedrukt zegelbeeld. 

Aanvankelijk waren er slechts 
kaarten voor het binnenlands ta
rief (10 cent), maar in augustus 
1878 verscheen er ook een kaart 
van 15 cent voor het algemene 
UPU-briefkaarttarief Voor over
zeese bestemmingen vinden 
we dergelijke kaarten met een 
supplement van 5 cent voor de 
zeetoeslag {apeelding 71) 

Aangetekende brieven voor 
overzeese bestemmingen waren 
gedurende de hele periode 
1876-1881 erg schaars. Afbeel
ding 12 toont een aangetekende 
brief van Redon naar Lexington 
(Verenigde Staten), gefrankeerd 
met 85 cent (35 cent voor een 
brief met zeetoeslag plus 50 cent 
aanteken recht). Op 16 januan 
1879 daalde het aantekenrecht 
van 50 naar 25 cent. Afbeelding 
13 toont een aangetekend stuk 
naar Argentinië uit 1880, gefran
keerd met 60 cent (35 cent voor 
een brief naar een overzeese 

bestemming met zeetoeslag 
plus 25 cent aantekenrecht). 

Op 16 februari 1879 deed 
zich opnieuw een belangrijke 
verandering voor: het zeerecht 
werd afgeschaft voor alle Franse 
koloniën, voor Canada (dat sinds 
1 augustus 1878 lid was van de 
UPU) en ook voor de Verenigde 
Staten. Vanaf deze datum zijn 
stukken gefrankeerd meteen 
zeetoeslag daarom veel zeldza
mer; ze zijn voornamelijk gericht 
aan Zuid- en Midden-Ameri
kaanse bestemmingen. 

De volgende verandering betrof 
het briefkaarttarief, dat op 1 
april 1879 verlaagd werd van 15 
naar 10 cent. Het zeerecht bleef 
onveranderd 5 cent, zodat brief
kaarten naar overzeese bestem
mingen waarvoor nog steeds 
een zeetoeslag vereist was, nu 
met 15 cent gefrankeerd moesten 
worden. Mij zijn slechts twee 
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Bouen- ajbeelding 10-15 "P"! 187g - Brief Dan het Franse bureau m Sjanghai naar Saint 
Etienne (Frankrijk), gefi-ankeerd met 35 cent uolgens het tanefuan 1 mei 1878: 25 cent uoor het 
algemeen UPU bneftarief plus lo cent zeetoeslag 

Rechtsbouen. afbeelding 11 -1 oktober 1878 - Briefkaart (postujaardestuk) 15 cent Sage met een 
bijfrankering uan 5 cent, uan Versailles naar Neu; Hauen (VS). Tarief 20 cent. 15 cent plus 5 
cent zeetoeslag. Aonkomst (rugzijde) 12 oktober (tuiaalf dagen). 

Hieronder: ajbcelding 12-5 december 1878 - Aangetekende brief uan Redon naar Lexington 
(VS), gefrankeerd met 85 cent (35 cent uoor een brief met zeetoeslag plus 5 o cent aantekenrecht). 

Rechts afbeelding 13 -14 juli 1880 - Aangetekende daguaarding uan Bellet| (departement 
Am) naar Buenos Aires (Argentinië), gefrankeerd met een paartje uan de zegel uan 30 cent m 
het type-Sage. Omdat de geadresseerde nietgeuonden ujerd, is het stuk ueruolgens teruggestuurd 
naar Frankrijk, u;aar het in rebuut is geuallen 
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van dergelijke kaarten bekend 
(ajbeeld'mgen 14 en 15). 

Op 1 juli 1879 was er opnieuw 
sprake van een nieuwigheid: de 
briefkaart met betaald antwoord 
werd ingevoerd en toegelaten tot 
het internationale postverkeer, 
voor een aantal Europese be
stemmingen (België, Duitsland, 
Italië, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, Roe
menië, Spanje, Tunis) en voor 
Argentinië. Vanaf dit moment 
kunnen we dus antwoordkaar
ten vinden waarvan het Franse 
zegelbeeld is ontwaard door een 
buitenlands stempel. Begin juli 
werden twee typen briefkaarten 
met betaald antwoord uitgege
ven, met frankeerwaarden van 
i o em5 cent. Waarschijnlijk 
was de uitgifte van deze kaarten 
voorzien vóór de tariefwijziging 
van 1 april 1879 en was de kaart 
van 15 cent bedoeld voor het 
algemene buitenlandtarief. Na 
de tariefwijziging van 1 april 
1879, tos'^ het tarief voor brief
kaarten naar het buitenland 10 
cent werd, kwam het tarief niet 
meer overeen met het normale 
internationale briefkaarttarief, 
maar met dat van een briefkaart 

naar een overzeese bestemming 
met zeetoeslag. Er is slechts één 
enkele kaart bekend, die op deze 
wijze gebruikt is {afbeelding 15). 
Het vraagdeel werd op 7 juli 1879 
van Tours naar Buenos Aires (Ar
gentinië) gestuurd, terwijl de nog 
aanhangende antwoordkaart 
terug werd gestuurd uit Argenti
nië en pas op 21 september 1879 
in Tours terugkwam. Omdat de 
Argentijnse post de Franse zegel 
op de antwoordkaart vergat te 
ontwaarden, werd het zegelbeeld 
bij aankomst in Tours afgestem
peld. 

Ook drukwerktarieven met 
zeetoeslag zijn vanaf n6 februari 
1879 voornamelijk bekend naar 
Zuid- en Midden-Amerikaanse 
bestemmingen. Vooral de firma 
Juan de Calainena uit Bordeaux 
stuurde in de jaren 1879-1880 
gedrukte prijslijsten naar een 
voornameliJK Mexicaanse cli
entèle. De fraai gekalligrafeerde 
brieven [afbeelding iS) zijn nu de 
pronkstukken van enkele geluk
kige verzamelaars. 

In de jaren 1880 en 1881 traden 
gestaag nieuwe landen toe tot de 
UPU, zoals Venezuela op 1 janu-
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Boucn ofbceldintj 14 - 29 juli 1881 - Briefkaart (postiuaardestuk) uan i o cent Sage, 
bijflefranltecrd met een zegel uan 5 cent in het type-Sage, uan Aix les Bains naar Cancii) 
(binnenland uan Ceylon). Tarief 15 cent-10 cent uoor een briefkaart binnen de UPU 
plus 5 cent zeetoeslag Aankomst 18 augustus (tu;intig dagen) 

an i88o, Ecuador en Uruguay 
op 1 juli 1880, Chili op 1 april 
i88i , Colombia, Haïti en Para
guay op 1 juli i88i en tenslotte 
Guatemala op 1 augustus i88i . 
Voor al deze overzeese bestem
mingen was na toetreding tot de 
UPU de zeetoeslag van toepas
sing. Op 1 oktober 1881 werd de 
zeetoeslag afgeschaft. Voor alle 
landen die op dat moment tot 
de UPU behoorden, was vanaf 
dat moment hetzelfde tarief van 
toepassing. Het is duidelijk dat 
brieven met zeetoeslag door 
de landen die in i88o en i88i 
toetraden, maar heel beperkt 
kunnen zijn verzonden {afoee\-
ding ly). In het geval van Guate
mala was een frankering van 35 
cent (voor een briefin de eerste 
gewichtsklasse) dus slechts één 
maand mogelijk. 

Voor alle verzamelaars die meer 
over dit boeiende onderwerp wil
len weten, is een gedegen kennis 
van de Franse posttarieven 
onontbeerlijk. De belangrijkste 
bron is deel 1 van de 'tarievenbij-
bel' van Alexandre, Barbey, Brun, 
Desamaud et joany uitgegeven 
in 1982. Helaas is dit boek 
geheel uitverkocht en de enkele 

exemplaren die op veilingen 
worden aangeboden, brengen 
keer op keer recordprijzen op 
(tot 700 euro!). 
De heruitgave van 2006 van 
de Tables of French Postal Rates, 
184^-2005 (verkrijgbaar bij de 
France af Colonies Philatelic 
Society of Great Britain) is een 
uitermate nuttig overzichtswerk 
voor moderne Franse posttarie
ven (na 1849), maar is voor dit 
onderwerp toch te onvolledig. 

TOT SLOT 

Bij het schrijven van dit artikel 
heb ik me laten inspireren door 
de studie van A. Malevergne, ge
publiceerd in 1994 in Documents 
Philatéliques (nummer 139, pa
gina 25-42; nummer 140, pagina 
35-45). Deze nummers zijn nog 
steecis verkrijgbaar bij de Franse 
Academie van Filatelie. 

Dit artikel was niet mogelijk geweest 
zonder de hulp van Peter Kelly, 
Jéróme Castenet en André Hurtré, 
die me scans hebben gestuurd van de 
mooiste stukken uit hun verzameling. 
Ik bedank Thierry Lallevée voor de 
toestemming voor het afbeelden van 
de briefkaart naar Guatemala. 

Onder- afbeelding 15 - 7 juli 1879 - Briefkaart met betaald antujoord (post-
ujaardestuk) uan 15 cent Sage, uan Tours noar Buenos Aires. Aankomst 24 

augustus (48 dagen). Enig bekende gebruik uan dit postujaardestuk naar een 
ouerzeesc bestemming. Bij gebruik uan deze zeldzame kaart naar bestemmingen 

zonder zeetoeslag is er sprake uan 5 cent ouerfrankermg. 

CARTE POSTALE 
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Links: afbeelding i5 -19 maart 1881 - Drukujerkenuelop uan Bordeaux naar 
San Luis Potosi (Mexico), gefi-ankeerd met zegels uan 5 en 5 cent in het type-Sage 
Tarief 8 cent: 5 cent uoor een drukujerk uan o tot 50 gram plus 5 cent zeetoeslag. 
Aanicomstop 22 april 1881 (54 dagen) 

WliWiWIIIilllillliyillilllllllilliliuillili«^^ 

Rechts: ajbeelding 17 -10 mei 1881 - Brief uan Le Haurc naar Carupano (Vene
zuela), gefrankeerd met een zegel uan 35 cent in het type-Sage Venezuela trad op 

ijanuari 1880 tot de UPU toe. Het bneftanef uan 35 cent bleefgeldig tot 50 septem
ber 1881 Aankomst m Vera Cruz op 21 juni i88i (42 dagen). 
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Couvert, verzonden vanuit Geertruidenberg op 17 april 1885 naar Cleve (D). Aankomststempel op a.z. 
eveneens 17 april 1885. 

Correcte tarief van 32'/2 et; I2V2 et voor brief I^ gewichtsklasse + 10 et aantekenreeht + 2x 5 et verzeke

ringsrecht, voldaan met lx # 37 en lx # 41. € 285 
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Email: opv.stanips@tiscali .nl 
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VEILING 192 
30/31 maart in Hampshire hotel APELDOORN te Apeldoorn 

Belangrijk in deze veiling: 

Aanbod vrijwel alle Europese landen met belangrijk Duitse Rijk, Saar, Tsjechoslowakije, 
TURKIJE, Zweden en Zwitserland. 

Overzeese gebieden van Nederland met zegels en poststukken van alle gebieden met o.a. 
Ned.Indie lOF gebruikt, Suriname paar 32a en 32af ongebruikt 

Internering 1ste Wereldoorlog het 3e deel van een enorme studie-verzameling. 

NEDERLAND: 
• Uitgebreid poststukken, zowel EO als gefrankeerd met vele bijzondere frankeringen, 

tarieven en bestemmingen. 
• Zegels vanaf 1852 t /m telegram met stempels emissie 1852, veel postfris inclusief blokken van 

4 vanaf emissie 1891 incl. Konijnenburg en En Face. 

2500 kavels met collecties, insteekboeken en partijen met te verwachten opbrengsten van 
enkele tientjes tot vele duizenden Euro's. 

Literatuur: 50 kavels. 

MET INGANG VAN DEZE VEILING ZULLEN DELEN UIT EEN NIEUWE 
BRIEVENCATALOGUS IN ONZE CATALOGUS OPGENOMEN GAAN WORDEN. 

In deze catalogus het deel emissie Veth. Wij zien graag commentaar en kritiek hierop tegemoet 
om deze in het uiteindelijk uit te brengen boek te kunnen verwerken. 

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

EXTRA KIJKGELEGENHEID in DEN HAAG: 
M u s e u m voor Communicat ie(vroegere Pos tmuseum) , 
Zeestraat 82: zaterdag 24 maart van 12.00-17.00 uur 

(op vertoon veilingcatalogus tevens gratis toegang tot museum!). 

Tijden kijkdagen en verdere afwikkeling: zie de catalogus! 

Volgende veiling: 8/9 juni a.s. Inzendingen welkom! 

DE O.P.V., AL 37 JAAR EEN BEGRIP IN DE NEDERLANDSE FILATELIE!! 
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Dit is een klein voorbeeld 
van ons aanbod. 

In Den Haag staan er nog honderden 
partijen van de hele wereld. 

Nr Onnschrijving 
18557 ALGERUE (Ongebruikt) 1924/1976. 

Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook 
veel betere motief-series. In map. 

19759 ALGERIJE (Ongebruikt) 1960/1973. 
Een zeer goed gevulde verzameling, waarbij beter 
materiaal. In album. 

19285 ANDORRA FRANS (Postfris) 
Een leuke verzameling tot 2000. In insteektioek. 

19485 ANDORRA FRANS (Postfr/ongebr) 1936/2000. 
Een leuke verzameling op insteekbladen. In map. 

19723 CAMBODJA (Postfris) 1983/2001. 
Een prachtige verzameling met zeer veel motief. 
In insteekboek. 

18540 CENTRAAL AFRIKA (Ongebruikt) 1959/1977. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

18532 DAHOMEY (Vnl. Ongebruikt) 1899/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

18495 FRANKRIJK (Postfr/ongebr/gebr) -I-/-1850/2000. 
Een rommelige verzameling, los en in albums. Ook 
geschikt voor wederverkopers. In doos. 

18714 FRANKRIJK (gebruikt) 1849/1969. 
Een zeer goed gevulde topverzameling met veel beter 
materiaal uit de gehele periode, zoals uitgebreid 
klassiek, nationaal museum 1937, alle beroemde 
mannenseries uit de jaren 50. Kwalitatief deels Iets 
minder, ook enkele zegels met vals stempel. Extreem 
hoge cataloguswaarde.In album 

18848 FRANKRIJK (Ongebruikt) 1900. Yvert nummer 122, 
Michel nummer 99.. 

Prijs 
415 

150 

80 

100 

300 

215 

Nr Omschrijving 
18538 FRANS KONGO (Vnl. Ongebruikt) 1900/1976. 

Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

18949 FRANSE GEBIEDEN (Postfris) 
Ivoorkust en Gabon met zeer veel materiaal van 
voornamelijk jaren 60, met veel motief. In insteekboek. 

18534 FRANSE KOLONIEN (Ongebruikt) 
AFRIQUE EQUATORIALE EN AFRIQUE OCCIDENTALE. 
1937/1959. Een prachtige verzameling met veel schaars 
materiaal uit de gehele periode. Een echte aanrader met 
ook veel betere motief-series. In map. 

18559 FRANSE KOLONIEN (Ongebr/gebr) 
Een leuk geheel van verschillende landen. In map. 

19734 FRANSE KOLONIEN (Gebr/ongebr.) 
Een leuke verzameling met uitsluitend ouder materiaal. 
In album. 
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18903 FRANKRIJK (Gebr/ongebr/postfr) 1.250 
Een prachtige uitzoekpartij met veelzijdig materiaal. 
Zeer geschikt voor wederverkopers. Waarbij veel klassiek, ••"' 
maar ook veel modern. Een echte winstpakker met 
een zeer hoge cataloguswaarde. In doos 

19632' FRANS ANTARCTICA (Postfris) 60 
Enkele betere dieren zegels uit de 
beginperiode. Cataloguswaarde Euro 240,-. In map. 

19713 FRANS ANTARCTICA (Brieven en FDC's) 400 
1962/1991. Een leuke verzameling met veel 

t)eter materiaal. Cataloguswaarde van de 
gebruikte zegels Yvert Euro 1.500,-. In album. 

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9:00 - 5:00 uur 
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GABON (Ongebruikt) 1922/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

GUINEE (Vnl. Ongebruikt) 1892/1973. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

64 HAITTE-VOLTA (Ongebruikt) 1906/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

IVOORKUST (Ongebruikt) 1892/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

KAMEROEN (Ongebruikt) 1916/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

LAOS (Ongebruikt) 1952/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars materiaal 
uit de gehele periode. Een echte aanrader met ook veel 
betere motief-series. In map. 

19806 SENEGAL (Postfris) +/-1992. 
Epruve en ongetand. Een leuke engrospartij. 
Geschikt voor wederverkopers. In insteekboek. 

18527 TSJAAD (Ongebruikt) 1922/1976. 
Een prachtige verzameling met veel schaars 
materiaal uit de gehele periode. Een echte 
aanrader met ook veel betere motief-series. I n map. 
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Stuur de bon ingevuld naar ons op en u ontvangt geheel gratis en vrijblijvend onze maandelijkse postzegelkrant of 
ga naar onze website: www.postzegelpartijencentrate.nl en meldt u aan voor de online versie. 

INFORMATIEBON 
Naam: Tel: 
Adres: E-mail: 
Postcode: Interessegebieden: 
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Adres: Piet Heinstraat 112, 2518 CM, Den Haag 
Tel: 070 3625263 Fax: 070 3625415 Email: admin(gpostzegelpartijencentrale.nl Een Wereld in Zegels. 
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SAMENSTELLING: 
DRS. JACQUES SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Brieflcaarten 'Blijdorp' 
Zorgvuldige lezers van 
Collect nummer 50 hadden 
al kunnen opmerken dat 
er in januari 2007 nieuwe 
briefkaarten zouden uit
komen. In het overzicht 
van de uitgiften voor de 
eerste helft van 2007 
stond vermeld 'i januari 
Voorgefrankeerde kaar-
tenset Bedreigde Dieren 
(12 versah, kaarten)'. Een 
bestelnummer stond er 
niet bij. Maar wie vanaf 
2 januari de CollectClub in 
Groningen belde, kon 
de kaarten wel dege
lijk bestellen. Vanaf 15 
januari waren de kaarten 
ook op de postkantoren 
verkrijgbaar. Het bleek 
een serie van twaalf voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten, met zegelbeel-
den ondeend aan de 
postzegels 'Bedreigde 
Dieren' van vorig jaar. 
Het waarde-inschrift is 
aangepast aan het nieuwe 
tarief: 44 eurocent, en 
het jaartal is gewijzigd in 
'2007'. Op de beeldzijde 

van elke kaart staat een 
mooie foto van het dier 
uit het zegelbeeld. Alle 
foto's hebben dezelfde 
getekende omranding van 
bladeren, waardoor een 
soort doorkijkje ontstaat. 
Rechts naast het zegel
beeld staat een fosforbalk 
van 5 bij 35 millimeter. 
De kaarten hebben vier 
adresregels; de schei
dingslijn is opgebouwd 
uit een reeks planten- en 
dierensymbolen met 
daartussen de tekst www. 
d1cr3aardebl1jdorp.nl. In 
de linkerbovenhoek van 
de adreszijde staat het 
logo van de Rotterdamse 
Diergaarde Blijdorp, die 
dit jaar haar 150-jarig 
bestaan viert. Aan de 
linkerzijde, iets onder het 
midden, is een barcode 
aangebracht, vermoede
lijk het artikelnummer 
van de afzonderlijke kaar
ten. Of de kaarten ook los 
verkocht worden, weet 
ik niet; ik heb ze alleen 
gezien in plastic zakjes 
die een complete serie 
bevatten en een sticker 
dragen met de tekst 

Ansichtkaarten/ Blijdorp/ 
Barcode nrj 871434109520. 
Deze setjes kosten 14,95 
euro. 

Verhuiskaart: ook in A6 
Zoals gemeld waren de 
postwaardestukken in 
de nieuwe tarieven al in 
december 2006 te koop. 
De vraag was of dat ook 
gold voor de A6-verhuis-
kaarten die men via de 
Verhuisservice kan bestel
len. Dat bleek inderdaad 
het geval: ik ontving een 
dergelijke kaart met dag-
tekenstempel 27(?)-i2-
2006. De afzender - een 
filatelist die begin januari 
zou gaan verhuizen - ver
moedt zelf dat het om 
de eerste gebruiksdatum 
gaat. Ook van de andere 
nieuwe postwaardestuk
ken zijn Stempeldata 
bekend uit december 
2006. 
Overigens kreeg ik van 
een medeverzamelaar ook 
de uitgeknipte 'briefkaart' 
uit het hangkarton van 
de set van 10 briefkaarten 
toegestuurd, keurig ge
stempeld in Nieuwegein. 
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BELGIË 

Afgelopen najaar zijn 
twee nieuwe voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
verschenen met het 
zegelbeeld 0.46 euro 
'Kluut' van André Buzin. 
Onder het zegelbeeld 
staat 'Nationale niet Prior 
Zending' in het Neder
lands en het Frans. 
De eerste kaart dateert 
uit september 2006 en 
is uitgegeven in twee 
versies (NL en FR). Op de 
beeldzijde zijn speelgoed
mannetjes te zien die een 
muur bouwen van Lego
stenen. Op de muur en op 
de T-shirts van de man
netjes staat het logo van 
De Post. Het motto is: 'Sa
men bouwen we aan de 
toekomst'. Op de adreszi
jde staat in de linkerbov
enhoek 'Deze postkaart 
werd gesorteerd door de 
moderne machines in het 
gloednieuwe sorteer-
centrum Gent X. U ziet 
het, De Post investeert 

in de toekomst!'. De 
Franstalige kaart verwijst 
naar het sorteercentrum 
Charleroi X. In de linker
benedenhoek staat New 
Sorting Centers onder een 
foto van enkele Lego
stenen. 
De tweede kaart heeft op 
de beeldzijde een teken
ing van het gebouw waar 
postzegeltentoonstel
ling Belflica '06 gehouden 
werd, met op de voor
grond de figuurtjes Stam 
en Piiou, de symbolen 
van de jeugdclub van De 
Post. De kaart diende ter 
promotie van het Wereld
kampioenschap Jeugd-
filatelie. Op de linkerkant 
van de adreszijde staat 
het logo van Bellica '06 
(plus enkele gegevens 
over de tentoonstelling) 
met in een tekstbal
lon 'Groetjes van op de 
Boekenbeurs, tot bin
nenkort op BELGICA'. De 
Boekenbeurs in Antwer
pen werd gehouden van 
1-12 november 2006. 

http://d1cr3aardebl1jdorp.nl
file:///Op0eLGICAy


NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Na twaalf jaar hebben de 
Australische posterijen 
de Chinese dierenriem 
voltooid. De emissie 'Het 
Jaar van het Varken' van 
9 januari 2007, we
derom ontworpen door 
Luis Chang, bevat twee 
postwaardestukken: een 
envelop voor binnen
landse zendingen en een 
envelop voor verzending 
naar het buitenland. Prij
zen respectievelijk $ 0.60 
en $ 2.00. 

Canada 
Canada heeft twee voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten uitgegeven in het 
kader van het Jaar van het 
Varken. De kaarten kosten 
$ 1.69 per stuk en kunnen 
verzonden worden naar 
alle bestemmingen ter 
wereld. 
Twee andere voorgefran
keerde prentbriefkaarten 
verwijzen naar de komen
de lente met foto's van 
witte en paarse seringen. 
Ook deze kaarten kosten 
$1.69 per stuk. 

China (Volksrepubliek) 
Een envelop (formaat 
C5) die verstuurd werd 
van Peking naar Wage
ningen heeft als afzender 
de Examendienst van de 
British Council in Peking 
[i]. De envelop is blijk
baar speciaal voor deze 
instantie vervaardigd en 
kan daarmee geklasseerd 
worden als een particulier 
postwaardestuk. Niet 
alleen het afzenderadres 
is gedrukt, maar ook het 
logo van de lELTS (Inter
national English Lan^ua^e 
Teachers Society) en het 
motto The test that sets the 
Standard. 

Duitsland 
Het zegelbeeld 55 
eurocent 'Oberes Mittel
rheintal, Unesco-Wereld-
erfgoed', is verschenen 
op een Plusbrief in het 
formaat DL (vensteren
velop). Uitgegeven in 
november 2006. Bedoeld 
voor zakelijke klanten; 
minimumafname 500 
stuks. 

Mailings van Deutsche Post 
met voorgedrukte zegels 
en stempels: 
90 eurocent 'Narcis', 
envelop formaat DL met 
stempel '-8.-i.07-18'; 
145 eurocent'50 jaar 
Wankelmotor', envelop 
formaat C5 met stempel 
'00.00.07-18' [2]; 
155 eurocent 'Herstart 

van het geregelde lucht
verkeer in 1955', envelop 
formaat C4 met stempel 
'18.12.06-18'. 

Estland 
In Estland verschenen de 
volgende genummerde 
geïllustreerde briefkaar
ten: 
- iio jaar smalspoorlijn 
Värnu-Valga. Zegelbeeld 
locomotief, illustratie 
station [3]. De achter
zijde van de kaart is licht 
bedrukt met de foto van 
een rijdende trein (kaart 
nr. 34); 
- Wereldkampioen 
Grieks-Romeins worste
len 2006 Heiki Nabi (nr. 
35); 
- Natuurbeschermer Jaan 
Eilart 1933-2006 (nr. 36); 
- 85 jaar Estlandse Skiver
eniging (nr. 37); 
- 80 jaar Estlandse Radio 
(nr. 38). 

Frankrijk 
Als liefhebber van ver-
huiskaarten deed het me 
genoegen te merken dat 
dit type postwaardestuk 
ook in Frankrijk inge
voerd is. De nieuwe kaart 

is 10.5 bij 21 centimeter 
groot en heeft een zegel
beeld dat ontleend is aan 
de postzegel 'De brief' 
uit de postzegelserie 'De 
reizen van een brief' uit 
1997. Oorspronkelijk had 
deze zegel een waarde van 
3 franc, nu is de waarde 
weggelaten en staat onder 
het zegelbeeld France 203. 
In de linkerbenedenhoek 
van de adreszijde staat 
dat het een voorgefran
keerde kaart is met een 
onbeperkte geldigheid. 
De beeldzijde van de kaart 
heeft als tekst 'Het is zo
ver, we zijn verhuisd!'. De 
verhuiskaart [4, 5] kost 
0.70 euro. 

Voor de standaard-post-
waardestukken is sinds 
2006 het geel-blauwe 
zegelbeeld Pret A Poster in 
gebruik met een aan
duiding van de soort of 
gewichtsklasse [6]. Uit 
deze reeks ontving ik de 
volgende exemplaren: 
- envelop C6 met Inschrift 
France 20 g (0.70 euro); 
- vensterenvelop DL met 
Inschrift France 205 (0.70 
euro); 

- envelop C5 met Inschrift 
France 50 fl (1.15 euro); 
- kartonnen envelop C5 
met Inschrift France 1005 
(1.15 euro); 
- envelop C4 met Inschrift 
Franccioo^ (1.65 euro); 
- geïllustreerde kartonnen 
envelop C4 met Inschrift 
France 5003 (3.30 euro); 
- geïllustreerde envelop 
C5 met Inschrift RÉEXPE'-
DITION(i.75euro)[7]; 
speciaal bestemd voor het 
doorzenden van post en 
met een sluitklep die pas 
na controle op het post
kantoor gesloten wordt. 

De kaartenset 'Beste Wen
sen' uit december 2006 
bevatte vijf verschillende 
geïllustreerde enveloppen 
met bijpassende kaarten. 
Op alle illustraties figure
ren een jong rendier met 
een rode neus en enkele 
zingende pinguïns [8]. 
De set kostte 5.25 euro. 

Portugal 
Twee briefkaarten voor 
binnenlands gebruik. 
Geen waarde-inschrift, 
verkoopprijs 30 eurocent: 
- 'Ebora'; zegelbeeld en 

illustratie: twee aquarel
len van Alberto de Sousa 
(uitgiftedatum 25 novem
ber 2006); 
- 30 jaar vereniging van 
Portugese Gemeenten, 30 
jaar democratisch lokaal 
bestuur (12 december 
2006). 

Alle Portugese briefkaar
ten worden in abonne
ment geleverd, behalve 
de voorgefrankeerde 
prentbriefl<aarten voor 
toeristen. Deze kaarten 
worden bijvoorbeeld in 
de lobby's van hotels 
verkocht en verschillen 
per regio. 

Zuid-Korea 
Van de postwaardestuk
ken die uitgegeven 
worden ter gelegenheid 
van het Chinese nieuwjaar 
is elk jaar weer een leuke 
collecte samen te stellen. 
De Zuid-Koreaanse pos
terijen gaven een envelop 
uit met een varkenskopje 
in het zegelbeeld en ca
deautje ernaast gedrukt. 
Voor verzending naar 
Nederland werd een fran-
keereüket bijgeplakt. 
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SAMENSTELLING: 
WALTER M.A. DE RDOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

KLEURIGE FEESTÜNTEN EN CONFEni 
DOMINEREN CANADEES BOEKJE 

BRITISH ANTARCTIC TERRITORY 
Penguins of the Antarctic 

'^^A> 

Pinguïns uit Ket Zuidpoolgebied 

Brits Antarctisch 
Territorium 
Nieuit) boekjeŝ ebied' 
Het British Antarctic Ter
ritory is een Brits gebied 
op het vasteland van 
Antarctica en een aantal 
omringende eilanden. Tot 
1962 maakte het deel uit 
van de Falkland Eilanden. 
Hoewel er geen mens 
woont, blijven delen 
ervan betwiste gebie
den. Argentinië en Chili 
maken er aanspraak op. 
Op de diverse onderzoek
stations werken ongeveer 
honderd onderzoekers en 
ondersteunend personeel. 
Het gebied heeft ook 
eigen postzegels. En 
sinds 8 november vorig 
jaar ook een postzegel
boekje. Het bevat twaalf 
zelfldevende postzegels 
met de vermelding Airmail 
Postcard. Afgebeeld op de 
zegels zijn pinguïns die in 

het gebied voorkomen. 

Canada 
Bloemen 
De al enige tijd in Canada 
lopende permanente serie 
'bloemen' is op 19 de
cember met drie nieuwe 
zegels uitgebreid. Net 
als de 'P'zegels (zonder 
waardeaanduiding) van 
november zijn ze alle drie 
ook in boelcjes verkrijg
baar. 
Nieuw zijn het plat 
blaadjeskruid (zesmaal 
93 c. voor post naar de 
Verenigde Staten), het 
blauw glidkruid (zesmaal 
$ i.io voor zwaardere 
binnenlandse post) en de 
ridderspoor (zesmaal $ 
1.55 voor post naar het 
buitenland). 

Feestzê el 
Confetti zou het eerst 
gebruikt zijn in Parijs: het 

sa;̂ asr5,'g::l'***"°̂ " ■» j»»» 
Canadese confetti 

befaamde Casino luisterde 
in i8gi een feest op met 
duizenden papieren snip
pers die van grote hoogte 
naar beneden dwarrelden. 
Het is nog steeds een 
veel gebruikt attribuut bij 
feestelijke gelegenheden. 
Geen wonder dus dat de 
Canadese post op het idee 
kwam een feestzegel uit 
te brengen met feesdin
ten en confetti. 
De zegel van 52 cent ver
scheen op 15 januari en is 
uitsluitend in boekjes van 
zes stuks verkrijgbaar. 

Seringen 
Twee in Canada veel 
voorkomende seringen
soorten (de witte Syringa 
vulgaris en de paarse Sy
ringa x prestoniac) sieren 
de op I maart verschenen 
postzegels. Deze voorbo
den van de lente zijn ook 
in boekjes met zes zegels 
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De dne nieume Canadese boekjes met in het luild uoorkomende bloemen. 

van 52 cent verkrijgbaar. 
HEC Montreal 
In de serie 'Universiteiten 

! 

HEC MoNlRiAl 

^ ^ ^ « 

^ ^ ^ V ' ^«xiiL * ^ ^ ^ H M 

Omslag uan Ket HECboekje 

en Hogescholen' komt op 
12 maart een postzegel 
van 52 c. uit die de Hoge
school voor Commerciële 
Studies in Montreal in 
de schijnwerpers zet. De 
school werd deze maand 
precies een eeuw geleden 
gesticht. De zegels zijn 
alleen in boekjes van acht 
stuks verkrijgbaar. 

China 
Jaar uan het Varken 
Al sinds 1980 geeft China 
jaarlijks een boekje uit 
met nieuwjaarszegels. Op 
5 januari verscheen het 
boelqe met tien zegels 
van 120 fen 'Jaar van het 
Varken'. 
De posttarieven stegen 
dit jaar in China fors: een 
binnenlandse brief moest 
in 2006 nog met 80 fen 
gefrankeerd worden, nu 
is dat 120 fen, dus vijftig 
procent meer. 

een ^coboekje vanwege 
het ecologisch vriende
lijke karakter ervan: zo 

Het e'coboekjf van Frankrijk 

is de kaft vervaardigd 
van milieuvriendelijk 
verkregen hout en bevat 
de zelfldevende gom geen 
schadelijke oplosmid
delen. Het boekje bevat 
overigens geen tien maar 
twaalf zegels. Nominale 
waarde ervan is dan ook 
6.48 euro. Het is alleen 
verkrijgbaar aan het loket. 

Mediterrane antiquiteiten 
Het Parijse Louvre 
beschikt over een grote 
hoeveelheid kunstvoor
werpen uit de antieke 
beschavingen van de 
gebieden rond de Mid
dellandse Zee. Een klein 
aantal daarvan heeft een 
plaatsje kunnen vinden 
in het op 29 januari door 

Voorzijde uan het Franse boekje 
met kunstschatten 
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China. Jaar uün het uarken. 

Frankrijk 
Ecoboekje 
Op 15 januari verscheen 
er een variant in de reeks 
Franse boekjes met 
permanente Marianne
zegels. De post noemt het 

Frankrijk uitgegeven 
postzegelboekje Antiqui
ty. De tien zelfldevende 
postzegels (lettre 20g = 
0.54 euro) zijn daarvoor 
gebruikt, maar ook de 
voor en achterzijde van 



de kaft werden ervoor 
ingeruimd. In en op 
het boekje zijn Griekse, 
Romeinse, Egyptische en 
Etruskische oudheden te 
bewonderen. 

Escapades in Frankrijk 
Onder de kop 'Escapades 
in Frankrijk' beschrijft de 
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van de georganiseerde 
verkennerij (gidsen, 
verkenners) - het thema 
dit jaar van de europa
zegels - wordt ook door 
Groenland met de uitgifte 
van een tweetal postze
gels gemarkeerd. In acht 
steden zijn er groepen 
verkenners en gidsen. 

20.723 maal. Op de 
zegel staan de handen 
van bruid en bruidegom 
afgebeeld. 
De zegel heeft de 'N' (Na
tional Rate) in plaats van 
de waardeaanduiding. 
Op dit moment is het 
tarief voor binnenlandse 
brieven 48 c. 

bestaan inmiddels al vier 
varianten: 
a. oude logo, geen bar
code; 
b. oude logo, barcode; 
c. nieuwe logo klein, 
kleine cijfers bij barcode; 
d. nieuwe logo groot, 
grote cijfers bij barcode. 

...̂ oed uoor het milieu. 

Franse post het nieuwe 
grootformaatboekje 
Carnet de voyage met 58 
geïllustreerde pagina's, 
waarvan tien velletjes met 
steeds één postzegel. Het 
is het negende en voor-

Voor meer informatie van 
de Groenlandse scouting: 
zie www.scout.gl. 
De beide zegels - van 5.75 
en 7.50 k. - zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat zes van beide 

Het Europazê eiboekje uan Groenland. 

Van harte proficiat 
Een tweede boekje, met 
eveneens tien 'N'-zegels 
en uitgegeven op de
zelfde datum, bevat tien 
wenszegels. Er zijn twee 
motieven: een gestileerde 

La France a uoir, het neflendê rootformaatboekje uan Frankrijk. 

laatste boekje in een reeks 
die in mei 2003 startte. 
Op de zegels - die ook 
in velletjes van 10 te 
koop zijn - staan tien 
uitzonderiijke mooie 
plekjes voor een uitstapje 
of vakantie afgebeeld. 
Enkele voorbeelden: het 
bos van Fontainebleau, 
de waterval van de Doubs, 
Saint-Tropez en de oevers 
van de Loire. 

Harry Potter 
Ter gelegenheid van het 
Feest van de Postzegel 
verschijnt op 12 maart een 
zegel gewijd aan de door 
de Engelse schrijfster 
Joanne Kathleen Rowling 
gecreëerde held Harry 
Potter. Prangende vraag 
voor de vele Potter-fans is 
overigens of hun idool in 
het dit jaar te verschijnen 
zevende en laatste boek 
het loodje zal leggen. 
Voorlopig is de Franse 
zegel ook per tien in een 
boekje verkrijgbaar. 

Groenland 
Europo; scouting 
De honderdste verjaardag 

zelfklevende zegels en 
kost 79.50 k. Uitgifteda
tum was 15 januari. 

Groot-Brittannië 
Postcode-boekje 
Om de aandacht nog 
eens te vestigen op het 
gebruik van de postcode, 
kwam de Britse post op 
I februari met een boekje 
waarin gewezen wordt op 
het gebruik van de juiste 
postcode. De post maakt 
het de gebruiker gemak
kelijk: de speciale website 
u)U)iü.royalmai!. com/postcodes 
toont ze u allemaal. De 
inhoud van het boekje 
bestaat uit zes eersteklas-
zegels(=32p.). 

Ierland 
Huivelijkszê e! 
Dit jaar stapte Ierland 
af van het boekje met 
Loue-zegels. Daarvoor in 
de plaats Icwam er op 26 
januari een boelqe met 
tien huwelijkszegels uit. 
Echte üefde culmineert 
immers vaak nog in el
kaar officieel het ja-woord 
geven. Het afgelopen jaar 
gebeurde dat in Ierland 

Het Ierse uienszĉ elboekje. 

verjaardagstaart en een 
fantasiezegel met een 
hart. 

Indonesië 
WK Voetbal 20o5 
Hoewel de kwalificaties 
voor het volgende toer
nooi alweer gestart zijn, 
moet ik toch nog even 
een boekje melden dat op 
6 mei 2006 in Indonesië 
verscheen en in het teken 
staat van het WK Voetbal 
in Duitsland. Ik kreeg 
het boekje pas in januari 
onder ogen. Het boekje 
bevat één velletje met vier 
zelfklevende ronde zegels 
van 2500 r. Op dat velletje 
staan twee van de acht 
groepen van vier deelne
mende landen genoemd, 
zodat de verzamelaar ei
genlijk vier boekjes nodig 
heeft (groepen A/B, C/D 
(Nederland zat in groep 
C), E/F en G/H. 

Israël 
Ster uan Betlefiem 
Van het op 30 november 
2005 in Israël uitgege
ven boekje met twintig 
gele Gagea-bloemen 

van de grenzen (fysiek, 
psychologisch, artistiek 
of emotioneel). 
Het boekje bevat acht 
zelfklevende 'A'-zegels 
(momenteel 50 cent, het 
tarief voor een binnen
landse brief). 
De drukker van het 
postzegelboelqe is Joh. 
Enschedé in Haarlem. 

Man 
Scouting 
De postdienst van het 
eiland Man vierde op 22 
februari het eeuwfeest van 
de padvinderij - tevens het 
thema van de Europa
zegels van dit jaar - met 
de uitgifte van een serie 
postzegels, een minivelle-

m'^ 
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Laatste versie: nieuu; lo^o r̂oot, barcode met̂ rote cijfers. 

Korea (Noord) 
Jaar van het varken 
Vier verschillende soorten 
varkens pronken op de 
zegels in het op i januari 
in Noord-Korea versche
nen nieuwjaarsboekje. 
De prijs van het boekje 
is de nominale 
waarde van de 
zegels (3, 45, 70 
en 130 won) plus 
17 won vervaardi-
gingskosten. 
Zoals gebruikelijk 
is er ook nu weer 
een versie met een 
ongeperforeerd 
zegelvelletje. 

Luxemburg 
Europese culturele 
hoofdstad 
Een postzegel
boekje, versche
nen op 30 januari, 
vestigt er de aandacht 
op dat Luxemburg de 
culturele hoofdstad van 
Europa is. 
'Hoofdstad' is waar
schijnlijk wat te beschei
den uitgedrukt, want 
het gaat om de stad en 
verre omgeving: Elf 
miljoen bewoners van 
vijf landen kunnen in dit 
jaar genieten van meer 
dan 350 manifestaties. 
Thema boven alles is 
dan ook het doorbreken 

tje èn een prestigeboekje. 
Op de zegels staan afbeel
dingen van padvinders uit 
Man in actie. 
Het postzegelboekje 
kost £ 9.16. De precieze 
inhoud is op dit moment 
nog niet bekend. 

Het prestifleboekje van het eilond Man. 

Oostenrijk 
Liebherr GAK 
De PTT van Oostenrijk gaf 
op 3 januari zijn zevende 
voetbalboekje uit. 
Het betreft steeds pres-
tigeboekjes met negen 
zegels van 55 cent (zo
genoemde personalisierte 
zegels) en twee gefran
keerde kaarten. 
Dit keer is de Grazer 
Athietik-Sport-Klub, in de 
wandeling Liebherr GAK, 
de gelukkige. 

Opengeuouwen kqjt van het Luxemburgse boekje. 

http://www.scout.gl


CJ>f^ 

»■JU'(PJJU«'| 

f€'/l^i 1 '"'<')'•' "^/f« /f-tl-

/y 

,^M'y-^y 
S1^ 

CARTE po^aa:^ ;^ : : :^ /^ 

%ef^:Jè^^S£^ 
.̂  ̂  ^^l 

H^~Tj^ 

///('^■^'ij"J 
S^4^ 

&^. ^ < 

toWi^i^i^'^yr'tïir^ 
3 ^ 

»HW* f' 
R E V U E " ' 

rATHOLOeiE GENERALI 
rNYSIOlOSIE CUNIOU 

7, Rue Gustove Nadau 
TÉl I TROradtio 

OOOTIUII LOUWaaOLLIT 

• » < • ■ • 1« PrefMKur Ana« ASUI 
Slr«ot*ar d« 

'"i'unniTVT Dl a n u n i i 

CEAMBRE DE COfIMBRCE FUMJCONEERLANDAISE 

109, Bouldvard Maleaherbes, 

PARIS 8« 

^ 

TT/arj/TErn. S.A. 

"E' Jlut-^maii^n ii la Qerme" 

^Hs^it&. 

DE TANDJES VAN DE MACHT 
BIJTEN OOK IN FRANKRIJK 

Voor de een propaganda, een doorn in het oog van de ander 
DOOR JAN H E U S , AMSTERDAM 

De auteur van de nu volgende bijdrage toonde het 

in eerdere specials van Filatelie al overtuigend aan: 

omstreden postale politieke propaganda leidt overal 

tot bijzondere tegenmaatregelen van de posterijen. 

Doorgaans zijn het de ontvangende landen die in actie 

komen, soms ook van het land van verzending. Ditmaal 

neem Jan Heijs Frankrijk onder de loep. 
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Het uitgeven van postzegels is 
op zichzelf al politieke propagan
da: de uitgifte van een postzegel 
is een uiting van het bestaan van 
een w/ereldlijke macht die ook 
postaal gezien macht heeft. In 
het begin stonden vooral neutra
le cijfers op de postzegels, maar 
al snel zetten heersers van een 
land hun portret op postzegels 

als uitdrukking van hun macht. 
En juist dat verschijnsel leidt 
tot de eerste twee voorbeelden 
w/aarbij de tandjes van de macht 
w/el heel hard bijten, in de vorm 
van dubbele port en strafport. 

Dubbelporto ElzasLotharingen 
Normaal gesproken is het 
voldoende om op een brief 

naar het buitenland, in het land 
van verzending een postzegel 
te plakken. Die zegel wordt in 
het land van aankomst erkend 
en daarom wordt het poststuk 
bezorgd. Zo niet echter met 
de getoonde poststuk uit 1871 
{afbeelding 1). Deze brief uit 
Champigneulles (Frankrijk) van 
12 augustus 1871 naar Metz 

(vóór 1870 Frans, in 1871 in het 
bij Duitsland gevoegde deel van 
ElzasLotharingen) moest zowel 
van een Franse zegel als van 
een bezettingszegel uit Elzas 
Lotharingen voorzien worden. 
Waarom? 
In 1870 viel Duitsland Frankrijk 
binnen en veroverde vrijwel heel 
het noordelijke deel. Na onder
handelingen  resulterend in de 
'voorvrede' van Versailles van 2 
maart 1871  moest Franknjk toe
staan dat ElzasLotharingen bij 
Duitsland gevoegd werd. Nadat 
op l o mei 1871 een vredesver
drag was gesloten, duurde het 
nog tot 12 februari 1872 voordat 
er ook een postverdrag kon 
worden ondertekend dat in mei 
1872 van kracht werd. Daarom 
moest post uit en naar het bij 
Duitsland gevoegde ElzasLo
tharingen tot mei 1872 van twee 
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soorten zegels voorzien worden: 
bezettingszegels van Elzas-Lo-
tharingen voor het vervoer bin
nen Elzas-Lotharingen en Franse 
zegels voor vervoer in Frankrijk. 
Enkelvoudig gefrankeerde 
brieven werden van Strafport 
voorzien. 
De zeldzame brief komt uit de 
vierde periode, zoals F. Spalink 
die onderscheidt in zijn boek 
Doppelporto und Doppelfrankie-
rung i8yo bis i8y2 uit 1999. De 
zeldzaamheid zit hem vooral in 
de ontwaarding met blauw pot
lood van de Duitse bezettingsze
gels, die alleen in Metz nor
maal was. Het maakt wel heel 
duidelijk dat louter de uitgifte 
van postzegels een uitdrukking 
is van politieke macht. 

Wapen op krijgsgevangenenpost 
Op een krijgsgevangenenkaart 
van 10 oktoben940 van Frank
rijk naar Oflag VII in Duitsland, 
is het Franse wapen in de 
linkerbovenhoek zwart gemaakt 
{afbeeldingen 2 en 3). Wilden de 
alzenders aan Duitsland laten 
blijken dat Frankrijk al geen 
zelfstandig land meer was? Of is 
er een andere verklaring.!* Weet 
iemand meer van de achtergron
den van deze maatregelen, dan 
hoor ik dat graag. 

Pétain zegels ongeldig 
Dat afbeeldingen van heersers 
op een zegel als politieke propa
ganda beschouwd kunnen wor

den, blijkt uit de volgende brief 
Alle Franse zegels, zelfs nummer 
één, zijn in Frankrijk nog geldig. 
Om politieke redenen werden 
echter de zegels met het portret 
van Hitlers vazal maarschalk 
Pétain per 1 novemben944 in 
het zojuist bevrijde Frankrijk 
ongeldig verklaard. Een brief van 
Lyon naar Annecy [ajbeelding 
4) werd op 17 november retour 
afzender gestuurd vanwege de 
frankering met een Pétain-zegel. 
De zegel werd als ongeldige 
frankering aangemerkt en niet 
afgestempeld maar omcirkeld. 
Onder de zegel staat de tekst 
non admis ('niet toegelaten'). 
Zulke brieven moesten officieel 
retour afzender worden gezon
den, maar in de praktijk kwam 
het heffen van strafport bijna 
even vaak voor. 

NATO zwart gemaakt 
In de koude oorlog werden de 
zegels en stempels ter gelegen
heid van het tienjarig bestaan 
van de NATO in 1959 op stukken 
naar Roemenië in dat land zwart 
gemaakt. Dat gebeurde ook bij 
de afgebeelde brief uit Parijs 
uit 1959 [afbeeldings), die van 
Frankrijk naarde Roemeense 
hoofdstad Boekarest gestuurd 
werd. Het Franse vlagstempel 
dat in het teken stond van het 
jubileum 'tien jaar NATO', werd 
door de Roemeense posterijen 
zo overgestempeld dat de als 
propaganda beschouwde tekst 
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onleesbaar is. Een binnenlandse 
brief met hetzelfde vlagstempel 
[aßeelding 6) maakt de aard van 
de 'propaganda' duidelijk. 
Behalve dit stempel werden ook 
de zegel ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de NATO" 
en de vTagstempels Les écoles de 
l'armée de l'air vous donnent une 
métier ('de legerluchtvaartschool 
verschaft u een vak') en 'Wereld-
vluchtelingenjaar' in Roemenië 
zwart gemaakt. De Roemeense 
tekst die de propaganda bedekt 
is op zijn beurt ook weer poli
tieke propaganda - vertaald: 
'Vechtend voor de vrede verzeke
ren we ons van het leven, de rust 
en het geluk voor onze kinderen.' 

Harkis Postoorlog 
In 1989 werd een Franse zegel 
uitgegeven ter ere van de Harkis. 
Deze Harkis waren Algerijnen die 
aan het eind van de jaren vijftig 
en het begin van de jaren zestig 
van de vorige eeuw aan Franse 
zijde meevochten in de Alge
rijnse onafhankelijkheidsoorlog, 
tegen hun eigen landgenoten. 
Zo'n zestigduizend Harkis 
vluchtten in 1962 naar Frank
rijk, maar het merendeel - ca. 
150.000 - bleef in Algerije achter 
en werden er als landverraders 
vermoord. De Hor/c/s werden in 
Frankrijk lange tijd genegeerd, 
maar toen in 1989 een postze
gel aan hen werd gewijd, bleek 
hoe gevoelig deze kwestie in 
Algerije lag. De Algerijnse post 

weigerde stukken die met deze 
zegel, gewijd aan landverraders, 
waren gefrankeerd te bezorgen 
en stuurde ze daarom alle, vaak 
voorzien van een retourstempel, 
aan de afzenders terug. Ook 
bijgaande brief uit Marseille 
(1990) viel aan deze handelwijze 
ten prooi [afbeelding'/). Retour
zendingen werden voorzien 
van de volgende (uit het Frans 
vertaalde) tekst: 'Afbeelding niet 
toegelaten volgens artikel 43q 
fase III van de IC-PTT, retour 
afzender'. Pas bij wet van 23 fe
bruari 2005 werden de Harkis in 
Frankrijk erkend en beschermd. 

Vriendschapszegel Israël 
Op 24 januari 1999 gaf Frankrijk 
een postzegel uit ter gelegen
heid van vijftig jaar diplomatieke 
betrekkingen met Israël. Libanon 
leefde op dat moment zo goed 
als op voet van ooHog met 
Israël, dat - dit in verband met ^ 
aanvallen uit Libanon - de grens- <= 
streek tot in 2000 bezet hield. '~' 
Libanon accepteerde de bewuste == 
Franse zegel - als paartje geplakt ^ 
op een brief die op 13 december ^ 
2000 uit Combourg naar Beiroet ^ 
werd verzonden [apeelding 8) " 
- niet. De postale gevolgen zijn ^ 
uit brieven en stempels af te "" 
leiden. Nadat de brief van 13 1 A P 
december om politieke redenen | Q^ 
was geretourneerd, werd het 
stuk opnieuw, in een Franse 
dienstenvelop gestoken, door La 
Poste verzonden [afbeelding c)). 
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Op 26 juli 2001 kwam de brief 
weer retour, ditmaal omdat het 
adres 'incompleet' zou zijn. Bij 
het stuk was een begeleidend 
schrijven gevoegd (afieelding 
ld) waarin wordt uitgelegd dat 
Libanon deze brief vanwege de 
geplakte postzegels niet wenste 
te bezorgen, dit ondanks de 
voorzorgsmaatregelen (nazen
ding in een dienstenvelop) van 
de Franse post. Voor de retour
zending zorgden de Service des 
Enquêtes et Reclamations du 
Courrier International (SERCI) in 
Besangon ofwel de 'dienst voor 
onderzoek naar en reclamatie 
over internationale post'. 

Maar niet alleen de Franse ze
gels in het moederland leidden 
tot problemen die met politieke 
propaganda te maken hadden: 
ook zegels van de Franse kolo
niën kon dat lot ten deel vallen. 

'Eén doel, de overwinning' 
De Franse regering in bal
lingschap gaf ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog zegels 
en vlagstempels uit in Algerije 
en Tunesië met de tekst Un seul 
but: LA VICTOIRE ('één doel, 
DE OVERWINNING', aßeelding 
n). Op post naar het Rode Kruis 
in Geneve werd zo n stempel 
of zegel zwart gemaakt; verder 
vertonen de tot nu toe bekende 
brieven ook Duitse en Franse 

censuurstroken ofstempels. De 
afgebeelde brief van 22 juni 1944 
uit Tunis in Tunesië, gezonden 
aan het Internationaal Comité 
van het Rode Kruis in Génève, 
Zwitserland [afbeelding 12), is 
zo'n voorbeeld. Zulke Drieven 
moesten over Duits (of door 
Duitsland bezet) grondgebied 
naar het neutrale Zwitserland 
geleid worden. Wie de tekst 
zwart maakte is niet met zeker
heid bekend, maar we mogen 
aannemen dat de Duitse post dit 
deed, omdat voor hen de tekst 
aanstootgevend was. 

NoordVietnam, 1953 
Op 3 augustus 1953 deelde de 
Franse postadministratie aan alle 
kantoren mee dat het de post
zegels van NoordVietnam (dat 
zien van de rest van Vietnam 
had afgescheiden) niet erkende. 
Brieven met deze zegels zouden 
als ongefrankeerd worden 
beschouwd en zouden dus met 
Strafport worden belast. Ook al 
is het voorgaande destijds in de 
filatelistiscne literatuur vermeld, 
heb ik nog nooit een (afbeelding 
van) een brief gezien die deze 
behandeling onderging. Als 
iemand hier meer over mocht 
weten dan hoor ik dat graag! 

lngetrol<ken: Frans Polynesia 
l m 990 en 1991 gaf Frans Po

lynesië zegels uit om aandacht 

aan de cultuur in de regio te be
steden, te weten de Maorikunst. 
Uitingen van die kunst komen 
behalve op Frans Polynesië ook 
voor op Hawaiï, in NieuwZee
land en op de Paaseilanden. Een 
van de kenmerkende uitingen 
die afgebeeld worden zijn de 
bekende metershoge stenen 
hoofden op de Paaseilanden. 
De eilanden zijn echter van Chili 
en dat land leidde uit de uitgifte 
van de zegels van 59 en 68 F. af 
dat er in Frankrijk kennelijk een 
wens leefde om het gebied te 
annexeren. 
Er volgden scherpe protesten 
van de Chileense regering en in 
septembenggi werden de twee 
zegels uit de series die over de 
Paaseilanden gingen, [ajbeel
ding 13)  ingetrokken. 

Protesten t^en 'RF', 1963 
In 1963 bracht de Bondsrepu
bliek Duitsland een zegel uit 
ter gelegenheid van de eerste 
internationale postconferentie. 
De zegel toont de wapens of 
kenmerkende symbolen van de 
achttien destijds deelnemende 
landen. Voor Frankrijk koos men 
echter een verkeerd symbool: de 
letters RF {Republique Frangaise, 
zie apeelding 14). Maar Frank
rijk was in 1863 helemaal geen 
republiek  het was een keizerrijk! 
Het land werd in 1848 wel een 
republiek, maar de president. 

Lodewijk Napoleon, riep zichzelf 
in 1852 uit tot keizer. Frankrijk 
bleef een keizerrijk tot de neder
laag in de FransDuitse oorlog 
van 1870. Tot postale maatrege
len leidde het incident van 1963 
echter niet. 

Tot slot 
Ook Frankrijk ontkwam dus niet 
aan geruzie over (de ontwerpen 
van) postzegels. Het land nam 
trouwens zelf ook maatregelen 
tegen ongewenste politieke 
propaganda op zegels. Het 
materiaal in dit artikel bestaat 
uit bijzondere varianten die in 
een verzameling Frankrijk en/of 
koloniën passen. Die passen ook 
heel goed in collecties met een 
thematisch karakter (Tweede We
reldoorlog, NATO, landkaarten/ 
grenzen. Koude Oorlog, Midden
Oostenconflict, postorganisaties 
en postverdragen, beeldende 
kunst enzovoort). 

Noot van de redactie: 
Jan Heijs schreefeerder in dit 
blad over het thema 'de tandjes 
van de macht': in Filatelie van 
januari 1987 (algemene inlei
ding, pagina 23 e.V.), maart 
2004 (Scandinavië, pagina 243 
e.V.), maart 2005 (Duitsland, 
pagina 240 e.v.) en april 2006 
(België, pagina 284 e.V.). 



Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2007 
(verschijnt begin mei 2007) 
moeten uiterlijk op i april 
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. 

TENTOONSTELLIKGEN 
EN MANIFESTATIES 
24 en 25 maart: 
Wetteren (België). Wrtteriana 
2007, twintigste Weekend 
van de Thematische Filatelie, 
internationale Premio Massari 
(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 i 
december 2006) en informatie: 
K. Bracke, Baerdonckstraat 
83, B-9230 Wetteren (Bel
gië); telefoon/fax: 00-32-g-
3699934 of per e-mail: 
iobra22@g.pandora.be 
30,31 maart en i april: 
Aalsmeer. Diamantpost 2007, 
tentoonstelling onder het 
motto Tentoonstellen is leuk, 
georganiseerd door postze
gelvereniging Aalsmeer, ter 
gelegenheid haar 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)flart(g)hccnet.nl 
ofkkeessen@kabelfoon.nl 
6 en 7 april: 
Gouda. Brieuenbeurs, 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 II tot 17 uur en op za
terdag 7/4 van 10 tot 17 uur. 
Zie ook pagina 152.Inlichtin
gen: inJo(5)brieuenbeurs,com 
27, 28 en 29 april: 
Sommelsdijk/Middelharnis. 
Deitajila 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 dejeugdjïlatc-
lie. 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, VVouwsestraat 36a, 
4611 PM Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-243591 of per 
e-mail an.beijer(a)p!anet.nl 
15 en 16 september: 
Helmond. ProPhil 2007, 
tentoonstelling georgani
seerd door postzegelvereni
ging 'De Helm', Helmond 
en omstreken. Thema: 
'Industrieel erfgoed' (andere 
onderwerpen welkom) Ca. 
285 kaders. Klassen: wed
strijdklasse 3, propaganda, 
jeugd, eenkader, open klasse 
en voordrukalbumbladen. 't 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
Openingstijden: op zaterdag 
15/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 16/9 van 10 tot 16 
uur. Informatie: H. Vogels, 
telefoon 0492-523864 of per 
e-mail; j.voflcls29(iDcheilo.nl 
23, 24 en 25 november: 
Veldhoven. Kempenjila 2007, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2 en 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van de postzegelclub Groot 
Veldhoven. Sporthal Kempen 
Campus, Knegselseweg. 
Inzendingen in de catego
rieën I en 2, voordrukalbum-
klasse, catalogusverzame
lingen, jeugd, propaganda. 
Openingstijden: onbekend. 
Inlichtingen: mevr. H. 
Schalks, Zandhei 25, 5508 
WS Veldhoven, telefoon 
040-2536511, e-mailj.enh. 
schalkscffiplanct.n! 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
10 maart: 
Coevorden. De Schalm 
(Steenwijksmoer), Hoofd
weg 47, tijden onbekend. 
Telefoon 0523-260051. 
Dronten. De Open Hof, 
Copernicuslaan (t.o. bussta
tion), 13.30-16.30. Telefoon 
0321-314305. 

Ede. De Kei, Peppelersteeg, 
10-17. Telefoon 0318-
639260. 
Hilversum. Nationale Poststuk
ken- en Postzeflclbeurs. De Koe
pel, Kapittelweg 399a, 10-16. 
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. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Telefoon 
06-15224937. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, nabij WC 't 
Plateau, 10-16. Telefoon 
0181-643045 (na 18 uur). 
II maart: 
Anna-Paulowna. Centrum 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-
13. Telefoon 0223-531518. 
Boxtel. Vmbo-college, 
Baanderherenweg 2,10-13. 
Telefoon 0411-602436. 
Etten-Leur. De Nobelaar, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Maasbracht. Internationale 
ruilbeurs. De Spil, Suikerdoos-
singel 19, 9.30-15. Telefoon 
0475-483630. 
Venlo. LimianZ, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4, 10-13. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 
Telefoon 0597-592676. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-16. Tele
foon 0255-516574. 
14 maart: 
Leiden. LRTV Swift, Willem 
v.d. Madeweg i, 14-16. Tele
foon 071-5895337. 
15 maart: 
Welberg (Steenbergen). 
De Vaert, Kap. Kockstraat 
54,19-22. Telefoon 0167-
563887. 
16 maart: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 
Oegstgeest. Heemwijck, 
Rozenlaan hoek Narcissen-
laan, 14-16. 
17 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, 
Cyclamenstraat 70,10-16. 
Telefoon 0297-343885. 
Appingedam. ASWA, Burg. 
Klauckelaan 16,10-16. Tele
foon 0596-611454. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,13-30-I7-
Drachten. Wijkcentrum, 
Brede School de Drait, Flevo 
186,10-16. Telefoon 0512-
382979. 
Gouda. Het Anker, Em-
mastraat 49,10-16. Telefoon 
0182-528770. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Katwijk aan de Rijn. De 
Wiek, Fresiastraat 12,10-16. 
Telefoon 071-4027446. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6, 9.30-13. Telefoon 
0297-289322. 

Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Utrecht. Beurs uoor plaatfou-
tenuerzamelaars. CCC Oog in 
AI, Händelstraat3,10.30-15. 
Telefoon 06-53363951. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-16.30. Tele
foon 033-2863510. 
18 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,10-16. Tele
foon 0485-576729. 
Eindhoven. Hotel Van der 
Valk, Aalsterweg 322,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Kerkrade-Holz. Catharina-
hoes, Lambertistraat 12,10-
17. Telefoon 045-5415088. 
Oudorp. De Vang, Oudor-
perplein i, 10-17. Telefoon 
072-5818583. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,10-12.30. 
Telefoon 0224-298416. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30. Telefoon 0413-
367786. 
24 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-5617279. 
Bodegraven. Rijngaarde 
(Dronenwijk), 9.30-16.30. 
Telefoon 06-53260579. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,12.30-15.30. 
Telefoon 0181-415640. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalme-
ijerplein 10,10-16. Telefoon 
078-6152093. 
Enkhuizen. IJsselzand, 
Anjerstraat i, 13-17. Telefoon 
0228-513450. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Leeuwarden. De Schakel, 
Havingastate 7,10-16. Tele
foon 058-2662932. 
Steenwijk. De Meenthe, Sta
tionsplein 1,10-16. Telefoon 
0547-363000. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, 9-
13. Telefoon 0167-563887. 
25 maart: 
Aarschot (België). Stads
feestzaal, Demervallei, 
9-17. Inlichtingen: J. Jadot, 
Spoorwegstraat 17, B-3200 
Aarschot (België). 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar-
Noord, Arubastraat 6, 9-12. 
Telefoon 0227-542286. 
Amsterdam. ROC, Jan Toor-
opstraat99,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstraat46a, 10-16. 
Telefoon 020-6009922. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. 
Telefoon 023-5334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-3271979. 
Wijk bij Duurstede. 
Vikinghal, Karolingerweg 
234,11-15.30. Telefoon 06-
22650760. 
26 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burgemeester Slotemaker 
de Bruïneweg 272, ig.30-22. 
Telefoon 024-3974654. 
31 maart: 
Arnhem-Zuid. De Kande
laar, Den Haagweg i, 10-16. 
Telefoon 026-3230947. 

Deventer. Wijkzalencentrum, 
J. van Vlotenlaan 85,10-16. 
Telefoon 0570-652596 (na 
17 uur). 
Hardinxveld-Giessendam. 
Hervormd Centrum, Talm-
astraat 9,10-16. Telefoon 
0184-618112. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.30-15.30. 
Telefoon 035-5386170. 
Leiden. Vijfhovenhuis, 
Hoflaan 169,11-16. Telefoon 
071-5312597. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Telefoon 0475-321179. 
Rozenburg (ZH). Advents-
kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,10-16. Telefoon 
0181-214224. 
Veenendaal. CSG, Indu
strielaan 16,10-16. Telefoon 
0318-520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10-16. Telefoon 
038-4216493. 
I april: 
Enschede. Postduivenver-
eniging. Poolmansweg 128 
(t.o. 113), 10-16. Telefoon 
053-4359859. 
Haarlem-Zuid. Van der Valk, 
Toekanweg 2,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Obdam. De Brink, 9-12. 
Telefoon 0226-452047. 
4 april: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
voor ouderen. De Wieken, 
Wassenaarsestraat5,13.30-
17. Telefoon 071-3614198. 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,18-21.30. Telefoon 
038-4211045. 
6 april: 
Leiden. Het Spoortje, 
Bernhardkade 10,19-21.30. 
Telefoon 071-5611719. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 
24 maart: 
Malmö (Zweden). Postiljone
nen, P.O. Box 537, SE-20125 
Malmö (Zweden), e-mail 
stampauctions(5)postiljoncn.se, 
website uJUJUJ.postiljonen.com 
I april: 
Roosendaal. Poststukken en 
Postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, e-mail mb(a)Jilatelist. 
com.website uiuJUJ.Jiiatelist.com 
I april: 
Roosendaal. Filatelistische 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 
mbpjïlatelist.com,website 
ujwuj.jilatelist.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 mbcfflfilatelist. 
com,website muJUJ.jilatelist.com 
18 en 19 mei: 
Nieuwegein. MPO, Indu
strieweg 29, 3401 MA IJssel-
stein, telefoon 030-6063944, 
fax 030-6019895, e-mail 
uciling(ä)mpo.nl, website www. 
mpo.nl 

mailto:philatelie@tip.nl
mailto:iobra22@g.pandora.be
mailto:ofkkeessen@kabelfoon.nl
http://mpo.nl


Links: afbeelding i 
Jean Monnet 
(18881579). 

Rechts: afbeelding 2 ■ 
De ondertekening van 
het Verdrag van Rome 
(op de foto zet de 
Nederlandse minister 
van Buitenlandse 
Zaken Joseph Luns zijn 
handtekening; rechts de 
Nederlandse diplomaat 
Linthorst Homan) was 
de kroon op het werk 
van Jean Monnet. 

Unks: afbeelding^  Zes 
landen zetten onder

linge meningsverschillen 
opzij om gezamenlijk 
de schouders onder de 
problemen te zetten. 
Geheel linksonder de 
handtekening van 
minister Luns. 

hÊÊÊ^ %'%^ m m : .»'^:~«r»nJil 

F u^ ̂ 'noMl 

iil5?'* 
19571982 Römische Vertrtige EUROPA 

Onder, afieelding 5  In Cognac zagjean Monnet 
op 9 november T888 het levenslicht 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELülER. DER PRÄSIDEN« 
DER BUNDf^REPUBLIK DELTSCHLAVD. DER PHASlDlNT^pr 
FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT D E ^ f l R u p 
NISCHEN REPUBLIK. IHRE KÖNIGLICHE HOHEUJßF^j^S

HERZOGIN VON LUXEMBURG. IHBE M A J E C T A H ^ ^ R l O I N 
DEK NIEDERLANDE. 
IN DE.M FESTEN WILLEN. DIE GRUNDLAO^BtR H N E N IMMER 
ENGEREN ZUSULMENSCHLUSS D E B J B i o i ^ R l E N VÖLKER ZU 
SaiAETE,\ , 

DEUTSCHE SUNDESPOST 

MMMI^MÜ 

Links: afbeelding 4  Duitse zegel uit 7982 ter 
herdenking van het zilveren jubileum van het 
Verdrag van Rome, met de aanhefwaann de 
staatshoofden van destijds worden vermeld. 

Sur les Bcr.̂ s de ia Charente T/'ii^ ''i< 
Ville natale ^^>'*^ffiu' 

de rF{ANQ0!5 r̂ ' o^ rf> ,•» " 
et de Jean MQ\'NET c> 

"^saVieii'p viilof<^on MussevV 
COGNAC 10 108 4 W^^ 

Rechts: afbeelding 6 
Op voorspraak van de 

Franse premier Georges 
Clemenceau werd Jean 

Monnet plaatsvervangend 
secretarisgeneraal van de 

Volkenbond. 

JEAN MONNET (18881979): 
AARTSVADER VAN EUROPA 

Verdrag uan Rome: vijftig jaar welvaartj vrede en veiligheid 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Toen op 25 maart 1957 de leiders 
van zes Europese landen met 
hun handtekening het Verdrag 
van Rome bekracntigden, 

Bij het gouden jubileum van het Verdrag van Rome 

worden in ons land vooral de nadelen van de Europese 

Unie benadrukt. En dat, terwijl 'Europa' al 50 jaar vrede, 

welvaart en veiligheid brengt. Jeffrey Groeneveld be

schrijft hoe Jean Monnet, de aartsvader van het Verenigd 

Europa, idealen koesterde die ook nu nog actueel zijn. 

beleefde de Fransman jean Mon
net zijn ƒ»1est hour [afieeldingen 
1, 2 en 3). De twee aartsvijanden 
Frankrijk en Duitsland, die in 
honderd jaar tijd drie keer met 
elkaar in oorlog waren geweest, 

besloten tot vergaande samen
werking. Samen met België, 
Nederland, Luxemburg en Italië 
gingen zij een gezamenlijke 
toekomst tegemoet, die zou 
moeten uitmonden in een Ver

enigd Europa {aßeelding4). 

Economische samenwerking 
jean Omer Marie Gabriel 
Monnet, geboren op 9 novem
ber 1888, nad in 1957 al een 
indrukwekkende carrière achter 
de rug (q/beeW/ng 5). Als zoon 
van een cognachandelaar had 
hij voor het familiebedrijf de hele 
wereld afgereisd toen de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak. Monnet 
stelde een plan op waarmee 
de Franse economie zich kon 
handhaven tijdens de oorlog. 
Onderdeel ervan was nauwe eco
nomische samenwerking tussen 
Frankrijk en Croot-Brittannië. 



Rechts: afoeelding 8 -
Ontwerp voor een 

postzegel die het Bnts-
Franse bondgenootschap 

moest verbeelden. De 
postzegel zou het echter 

nooit tot de postkantoren 
brengen: de capitulatie 

van Frankrijk mjuni 7940 
gooide roet in het eten. 

vm 
i"u.K"'i n*m' 

«)U» CHIIDI IN SHatlCOHI »»c« 
to rwf 1» OWN COUHIBV 

IMfMMM J' tf 

m HMEMiiAl 
Boven: ajbeelding 7 - Ook de toenmalige Engelse 
minister van Buitenlandse Zaken, Baljour, steunde de 
voordracht van Monnet als plaatsvervangend secretaris
generaal van de Volkenbond. 

Onder, ajbeeldingen ^^ en 12 - Het Plan Schuman 
werd in Parijs bekendgemaakt in aanwezigheid van 
Monnet, die de hoofdlijnen van het plan had bedacht. 

Onder: afoeeldine g -Jean 
Monnet besefte dat de 
grote vraag naar kolen en 
staal tot een nieuwe oorlog 
kon lelden. 

Boven: ajhteldmg i Ü - De f-ranse president Charles de Gauüe en bond
skanselier Konrad Adenauer maren bereid om de broze band tussen 

beide landen te verstevigen door vergaande sameniDerkm^. 

25? ANNIVERSAIRE DE LA 
DECLARATION SCHUMAN 

DU 9 MAI 1950 

STRASBOURG GARE 

Hill 
Het plan werd door de regerin
gen van beide landen omarmd: 
men ging gemeenschappelijk 
graan inkopen en de concurre
rende handelsvloten sloegen de 
handen ineen. 

Volkenbond 
Dankzij het succes van het plan 
rees de ster van Monnet. In 1919 
droegen de Franse premier Cle-
menceau en de Britse minister 
van buitenlandse zaken Balfour 
[ajbeeld'mgen 6 en 7) hem voor 
als plaatsvervangend secre
taris-generaal van de zojuist 
opgerichte Volkenbond. Bij deze 
voorloper van de Verenigde 
Naties werkte Monnet tot 1923. 
Het moeizame proces om tot 
unanieme besluiten te komen 
frustreerde hem zo, dat hij 
besloot om weer terug te keren 
naar het zakenleven. Als bankier 
ontplooide hij tal van activiteiten 
om de economieën van diverse 
landen uit het slop te trekken. 

De Franse regering maakte ook 
dankbaar gebruik van Monnets 
diensten. In 1938 onderhandelde 
hij namens Parijs met de Ame

rikanen over de aankoop van 
gevechtsvliegtuigen. Diezelfde 
toestellen werden later niet 
alleen in Frankrijk ingezet, maar 
speelden ook een beslissende rol 
bij de verdediging van Groot-Brit-
tannië. Na het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog herhaalde 
de geschiedenis zich. Weer 
kwam Monnet met een plan, 
maar hij ging nu een flinke stap 
verder. Hij stelde een unie voor 
van Frankrijken Groot-Brittannië 
{afbeelding S). Dit revolutionaire 
idee werd meteen omarmd door 
Winston Churchill. Hij zag dan 
ook de grote voordelen van het 
plan. Ook als Frankrijk bezet zou 
worden door de Duitsers, was 
het niet verslagen. De grond
stoffen uit de Franse koloniën 
zouden ingezet worden voor de 
gemeenscnappelijke strijd. Mon
net kon echter de Franse rege
ring niet overreden om de strijd 
voort te zetten. Tot zijn verbijs
tering besloot zij te capituleren, 
waardoor er uiteindelijk niets van 
het plan terechtkwam. 

Presidentieel vertrouwen 
Op verzoek van de Britten ging 

Monnet naar de Verenigde 
Staten. President Roosevelt had 
veel vertrouwen in de Fransman 
en volgde zijn adviezen op. Het 
Victory Program, een programma 
voor de militaire productie, was 
in grote lijnen het werk van Mon
net. Algemeen neemt men aan 
dat mede dankzij dit succesvolle 
programma de Tweede Wereld
oorlog met een jaar werd bekort. 
Ondertussen dacht Monnet na 
over het naoorlogse Europa. Hij 
besefte dat de meeste landen 
te klein waren om zich op eigen 
kracht te kunnen herstellen van 
de klap die ze door de oorlog 
hadden opgelopen. Op de een of 
andere manier zou men moeten 
gaan samenwerken. 

De EGKS 
Na de bevrijding van Frankrijk 
werd Monnet door Charles de 
Gaulle gevraagd om het herstel 
van de Franse economie te coör
dineren. Monnet besefte dat het 
beheer van het Roergebied, het 
centrum van de kolen- en staal
industrie, een bron zou kunnen 
vormen voor een nieuw gewa
pend conflict tussen Frankrijk en 

Duitsland. Kolen was in die jaren 
de belangrijkste energiebron en 
staal was onontbeerlijk om de 
West-Europese infrastructuur 
weer op te bouwen [ajheeld'mg 
9). Men moest dus zoeken 
naar een oplossing die voor alle 
partijen aanvaardbaar was. De 
nieuwe politieke verhoudingen 
in Europa, waarbij oost en 
west tegenover elkaar kwamen 
te staan, gaven Monnet een 
zetje in de rug. Met instemming 
van de West-Duitse kanselier 
Konrad Adenauer {ajbeeld'mg id), 
bereidde Monnet voor de Franse 
ministervan buitenlands zaken 
Robert Schuman een plan voor 
dat de kolen- en staalindustrie 
van beide landen onder het 
beheer van een onafhankelijke 
Hoge Autoriteit moest brengen. 
Andere landen zouden mogen 
deelnemen aan dit project, dat 
de eerste stap moest zijn op weg 
naar een Europese federatie, 
de enige garantie op vrede in 
Europa. Nadat de Duitsers 
akkoord waren gegaan, werd op 
9 mei 1950 het Plan Schuman 
bekend gemaakt {aftieeldingen 
n en 12). De Britten, die OOK 
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Afbeelding 13 
Met het Verdrag 
van Panjs werd 
de opneming 
van de Europese 
Gemeenschap 
voor Kolen en 
Staal een feit 

Afbeelding 14 
Zegel van Lux 
emburguit 1956 
ter herdenking 
van de oprichting 
van de ECKS 

1958-1968 
TIEN JAAR 

F ( -

Boven afieeldmg 75 De Europese Economische Cemeenschap kwam door het 
Verdrag van Rome tot stand 

XANNIVERSARIO 25 MARZO 1957 67 
DEI TRATTATI ^ CEE CFEA 
Dl ROMA 

Afieeldmg 17 
De nieuwe kaart 
van de EEC na 
de toetreding van 
Croot Bnttannie 
Ierland en Dene 
marken negen 
lidstaten 

Rechts afieeldmg i8 ^ 
Jean Monnet Erebur j* 

ger van Europa ^ 

Afieeldmg 16 De plechtigheid 
rond de ondertekening vond 
plaats op het Capitoolm de 
Italiaanse hoofdstad 
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JEAN MONNET 
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Hierboven en de twee zegels rechts cfbeeldmgen 19 20 en 21 Het honderdste geboortejaar van Monnet werd uitgeroepen tot Europees 
Herdenkingsjaar Diverse landen kwamen met herdenkingspostzegels Nederland was daar met bij zoals het eveneens ontbreekt m het 

njtje landen dat dit jaar het gouden Verdrag van Romefilatelistisch herdenkt 

waren uitgenodigd om deel 
te nemen, wezen het van de 
hand ze wilden zich met binden 
aan Europa Ze vreesden hun 
onafhankelijkheid te verliezen 
Een jaar later droegen Frankrijk, 
Duitsland, België, Nederland, 
Luxemburg en Italië een stukje 
van hun soevereiniteit over aan 
de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal (EGKS) Het 
verdrag dat dit regelde werd in 
Parijs ondertekend (apeeldmgen 
13 en ^4) Voortaan konden kolen 
en staal vrij circuleren tussen de 
lidstaten Dat kwam met alleen 
de economie van de landen ten 
goede, maar het schiep ook 
vertrouwen en creëerde een 
onderlinge band Monnets werk 
werd bekroond met het voorzit 
terschap van de Hoge Autoriteit 
van de EGKS In 1953 ontving hii 
bovendien de prestigieuze Karel 
prijs van de Duitse stad Aken 

De EGKS 
De Koude Oorlog bracht 
de vraag naar boven of het 

ontwapende Duitsland weer over 
een leger moest beschikken 
Het was een vooruitzicht dat 
de Fransen vrees inboezemde 
Monnet achtte het moment 
aangebroken voor de oprichting 
van een Europees leger Het idee 
werd met entnousiasme begroet 
en nog m 1951 werd een verdrag 
teropnchting van een Europese 
Defensie Gemeenschap 
getekend Vijf van de zes landen 
ratificeerden het verdrag, maar 
het Franse parlement lag dwars 
en verwierp het idee in 1954 
Gedesillusioneerd nam Monnet 
ontslag als voorzitter van de 
Hoge Autoriteit, maar hij ging 
met bij de pakken neerzitten en 
stichtte het Actiecomité voor de 
Verenigde Staten van Europa 
Het comité reisde door Europa 
om de geesten rijp te maken 
voor het zetten van een volgende 
stap Regeringen, ambtenaren, 
vakbonden en iedereen die 
het maar horen wilde kregen 
de boodschap van Monnet 
te horen welvaart, vrede en 

veiligheid zijn onmogelijk als 
met de handen meen worden 
geslagen Zijn inspanningen 
hadden ten slotte resultaat Op 
25 maart 1957 ondertekenden 
de zes landen van de EGKS het 
Verdrag van Rome dat leidde 
tot de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) een 
douane unie die vrije handel 
in alle producten garandeerde 
{aßeeldmgeniseni6) Tevens 
werd een ander verdrag 
getekend dat de oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie regelde 

Vallen, opstaan, doorgaan 
Na dit succes ging Monnet 
met op zijn lauweren rusten 
Het proces van samenwerking 
ging met vallen en opstaan en 
telkens werd een beroep op 
hem gedaan om zijn licht over 
ontstane problemen te laten 
schijnen Hij ijverde bovendien 
voor toetreding van de Britten 
tot de EEG, wat op verzet van 
de Fransen stuitte In 1973 trad 

"i^ff^fwffw^ 

Groot Bnttannie, met Ierland en 
Denemarken, dan toch toe tot de 
EEG (afieelding 17) Een jaar later 
stelde Monnet voor om een Eu
ropese regering te vormen Het 
voorstel leidde tot de Europese 
Raad, waarin de staatshoofden 
en regenngsleiders van de lidsta 
ten bij elkaar komen Een echte 
Europese regenng is echter tot 
op de dag van vandaag een brug 
te ver 

De Europese Raad verleende 
Monnet de titel Ereburger van 
Europa (afbeelding iS\ Ook 
al trok Monnet zich ae laatste 
jaren van zim leven terug uit het 
openbaar, de oude vlam bleef 
branden 'Doorgaan, doorgaan', 
hield hij de mensen die hem 
bezochten voor 'Er is voor de 
volkeren van Europa geen an 
dere toekomst dan de eenheid ' 
Jean Monnet stierf op 26 maart 
1979, maar zijn geesteskind 
leeft voort, hoewel zijn Europese 
federatie verder weg lijkt dan ooit 
(afi)eeidingen 19,20 en 21) 



17e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 150 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties & agent

schappen uit de hele wereld 

~ 1e Dag emissies Duitsland 

I Speciale beursstempel & postwaardestuk 

NederlandSalon 

Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeesters 

I Europese kampioenschappen 

Gereduceerde entree vo 
NBFV leden 5, Euro! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche! 
PHILATELIE 

Offnungsieiten: 3.14. Mai 1018 Uhr 5. Mai 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion  Messeagentur  Postfach 108 254  40863 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 ■ Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefniarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

Houdt op 30 en 31 maart 2007 
haar 149® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497512057 
Fax:0497516605 
Email: info@brabantsepostzegelveiling.nl 
www.brabantsepostzegelveiling.nl 

POSTZEG ELVEI LI NG '.?^J^.^VJ.%.o.. 
 ^  ^ ■ ■ KANTOORADRES: 

7 I ^ " ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ I " RIJSSENSESTRAAT 203B 
I ^™ 1 1 W^MJk W^ ËË I 7441 AD NIJVERDAL 
^ " ■ ^ ^ ^ > * ^ » 1 ■ fc^ ■ TELEFOON 0548655855 

FAX nr. 0548655088 
^ j r — ^ ■ H ■ ^ ■ ^ " ^ m ^m ^ ^ EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 147 
23/24 maart 2007. 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, RIjssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 19 maart t/m donderdag 22 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 23 maart van 10.00 
tot 19.00 uur. Zaterdag 24 maart van 8.30 tot 12.30 uur 

• VEILING: vrijdag 23 maart vanaf 17.00 uur, de zgn. 
'kleine kavels'. Zaterdag 24 maart vanaf 13.30 uur de 
verzamelingen, partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

1/1/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

c 
9> 

Q. 
O 

O 
o 

191 

mailto:info@briefniarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
mailto:info@brabantsepostzegelveiling.nl
http://www.brabantsepostzegelveiling.nl
mailto:info@leopardi.nl


N.V.RH, onder de loep 

k.^it--*«^P?*^ aflevering 
in deze rubriek is al eerder geschreven dat voor een postzegel
handelaar de praktijk de enige leermeester is. Bovendien is het 
een beroep dat zelden bewust wordt gekozen. Het toeval bracht 
Theo Peters ruim dertig jaar geleden op de Amsterdamse 
postzegelmarkt. Het begon met een paar zegeltjes voor de eigen 
collectie, maar binnen de kortste keren diende zijn commerciële 
talent zich aan. Zo werd de wereld van de filatelie het werkterrein 
van deze geboren zakenman. 

'Veel mensen vsrillen vanuit hun luie 
stoel verzamelen' 
In gesprek met Theo Peters, postzegelhandelaar 

Amsterdam op een rustige dinsdagmorgen. Op een steenworp 
afstand van de Dam en vlakbij de standplaats van legendarische 
postzegelmarkt vinden we aan de Nieuwezijds Voorburgwal de 
moderne winkel van Theo Peters. Vanachter zijn bureau op de 
eerste verdieping heeft hij een prachtig uitzicht over een deel van 
het centrum van de hoofdstad. Ondanks zijn -zeker voor het 
beroep van postzegelhandelaar- nog redelijk jeugdige leeftijd 
heeft hij inmiddels ruim dertig jaar ervaring in het vak Hij weet 
zich nog precies te herinneren hoe het ooit begon. 

De postzegelhausse, die zijn hoogtepunt naderde, creëerde de 
juiste omstandigheden voor een bliksemcarrière. Al snel werden 
de kraampjes op de postzegelmarkt verruild voor een heuse 
winkel. Aan de Nieuwezijds 270 kwam hij terecht in een 
kelderpandje, waar sinds jaar en dag postzegelhandel 'De eerste 

Theo Peters 'Ik vind het een geweldig vak!' 

'Ik kreeg al snel door dat met 
een beetje handelen mijn 

collectie nog sneller groeide' 

'ik was een jaar of twaalf toen een vriendje mij voor het eerst 
meenam naar de postzegelmarkt. Ik kocht wat zegeltjes voor mijn 
verzameling. Naarmate ik vaker kwam, kreeg ik al snel door, dat 
met een beetje handelen mijn collectie nog sneller groeide. 
Ik kreeg de smaak te pakken en een paar jaar later had ik mijn 
eigen kraampje op de markt. Dat werd al snel gevolgd door een 
tweede en een derde, die door anderen werden bemand. Het 
beurzencircuit werd een ander belangrijk afzetgebied en zo 
zoetjes aan had ik een goed betaalde hobby gekregen. Omdat 
mijn collectie voornamelijk postzegels bevatte, die ik bijna 
dagelijks verhandelde, besloot ik met verzamelen te stoppen. 
Niet veel later eisten de postzegels mij zo volledig op, dat ik ook 
mijn schoolopleiding heb beëindigd.' 

emissie' was gevestigd. Willem Tieman, Willem Sonnenberg en 
Hans Webbers waren hem daar al voorgegaan. Het keldertje 
bleek al snel te klein en in 1978 werd een veel groter pand in de 
Rosmarijnsteeg betrokken. In 1998 keerde het bedrijf weer terug 
naar de Nieuwezijds, waar het op nummer 252 haar definitieve 
plek lijkt te hebben gevonden. Peters vertelt wat er in de loop van 
de jaren aan de bedrijfsvoering is veranderd. 

Met de tijd mee 
'Ik heb in het verleden geconstateerd dat de meeste 
postzegel-handelaren oud worden met hun klanten. En daar 
schuilt het gevaar in, dat er niet tijdig wordt ingespeeld op het 
veranderen van de markt en bovendien nieuwe ontwikkelingen 
worden genegeerd. De winkel heeft nog steeds een belangrijke 
functie binnen het bedrijf. Er passeren hier veel toeristen, 
bovendien is het een goed inkooppunt. Toch hebben we, om te 
kunnen blijven groeien, ons de laatste decennia meer en meer 
geprofileerd als verzendhuis. Veel mensen verzamelen liever 
vanuit hun luie stoel. En dat is begrijpelijk. Denk eens aan 
comfort, reistijden en kosten. De parkeermeters nemen met een 
paar kwartjes geen genoegen meer. Als je dan bedenkt dat wij 
bestellingen boven de honderd euro gratis verzenden, dan is het 
rekensommetje snel gemaakt.' 
'Wij willen onze klanten graag een breed assortiment leveren en 
daarom hebben wij ons gespecialiseerd in Nederland en 
overzeese gebieden, inclusief Indonesië. Alles daarbuiten wordt 
niet los, maar uitsluitend in collecties verkocht. Full service, prima 
kwaliteit en redelijke prijzen, dat zijn de speerpunten van ons 
concept. Gemiddeld drie keer per jaar krijgen onze klanten per 



post een lijst met een groot aantal aanbiedingen toegezonden. 
Misschien zal in de toekomst de rol van het internet 
belangrijker worden. Voorlopig gebruiken we onze site slechts 
als visitekaartje, omdat tot nu toe blijkt dat de klant, 
onafhankelijk van zijn leeftijd, het plezieriger vindt om iets 
tastbaars in handen te hebben. En, hoe afgezaagd het ook klinkt, 
de klant is en blijft koning en heeft altijd gelijk Bijna altijd!' 
herstelt Peters lachend. 'Soms kan iemand het té bont maken, 
maar dat is gelukkig een zeldzaamheid.' 
De werkzaamheden worden verricht door enkele vaste medewerkers, 
Gerard Dresken, Sonja Leegwater en Theo's vriendin Francis 
Gorseling Ook is er frequent hulp van een aantal part-timers 
'We werken in een klein team, dus iedereen moet overal 
inzetbaar zijn Toch hebben we de taken zo verdeeld, dat 
iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht komt Zelf hou ik me 
graag bezig met de presentatie van ons bedrijf en bedenk ik 
graag nieuwe acties en methoden om onze klanten te benaderen. 
Daarnaast doe ik het leeuwendeel van de inkopen 

'Mooie collecties Icunnen mij 
nog steeds op het puntje van 

mijn stoel brengen' 

Mooie collecties kunnen mij nog steeds op het puntje van mijn 
stoel brengen. Ook vind ik het leuk om schaars materiaal in flinke 
aantallen te kopen en vervolgens weer weg te zetten Het geeft 
me gewoon voldoening als er in korte tijd bijvoorbeeld dertig 
series luchtpostmeeuwtjes van Nederland worden verkocht. 
Temeer omdat uit dit soort ervaringen blijkt, dat er ook voor 
betere postzegels, die een flinke investering van de verzamelaar 
vragen, gelukkig nog steeds veel belangstelling is.' 

<UJ THEO PETERS 

Vertrouwen 
'Ik heb altijd vertrouwen in de postzegelmarkt gehad. Als er hele 
grote voorraden werden aangeboden, hetzij uit de hand of op 
veilingen, ben ik nooit bang geweest om te investeren. Vaak bleek 
al na enkele jaren, dat de aanvankelijk grote aantallen weer 
aardig waren geslonken. In de toekomst voorzie ik weliswaar een 
afname van het aantal verzamelaars, maar ze zullen wél 
serieuzer en kapitaalkrachtiger zijn. We moeten er alles aan doen 
om voor deze groep een markt te creëren, waarbinnen ze veilig 
in hun liefhebberij kunnen investeren. Ik zie het als noodzaak dat 
er, net als voor onder andere munten en bankbiljetten, een 
universele methode wordt ontwikkeld, die geschikt is om de 
kwaliteit van postzegels zowel vast te leggen als te conserveren.' 
'Daarnaast zullen we natuurlijk de filatelie moeten blijven 
promoten om de nieuwe aanwas van verzamelaars zo groot 
mogelijk te maken. Wat mij betreft kan het logo van de NVPH 
hierin een grote rol spelen. Wat te denken van een NVPH 
huismerk op het gebied van filatelistische benodigdheden? Goed 
en goedkoop, gepresenteerd in een speciale NVPH vitrine! Dat is 
toch een win-win situatie voor verzamelaars, handelaren en 
fabrikanten^' 
Terwijl honderd meter verder de duiven op de Dam hun patatjes 
bij elkaar scharrelen, vliegen de ideeën over het bureau. Theo 
Peters schetst de dynamiek van de postzegelmarkt 'Je hebt veel 
met mensen te maken en iedere dag brengt nieuwe avonturen 
Wie komt er met wat binnen en wie gaat er met wat weg? Ik vind 
het een geweldig vak!' 

Theo Peters, Sonja Leegwater en Gerard Dresken voor de winkel op de 
Nieuwezijds Voorburgwal. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

Email: info@nvph.nl 
Intemet ^r^rw.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


FRANS EQUATORIAAL AFRIKA 
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Gebied koos niet alleen zijde geallieerden, maar vocht ook mee 

DOOR M A C H I E L V A N DER V E L D E N , H A T T E N 

Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog had Frankrijk bezit
tingen in Amerika, Azië, Oceanië 
en vooral in Afrika. Het noorden, 
westen en midden van dat laat
ste werelddeel kon Frankrijk tot 
zijn overzeese gebied rekenen 
en over dat centrale gedeelte van 
Afrika gaat deze bijdrage. 
De Franse invloed in Equatori
aal Afrika begint in 1838. In dat 
jaar stichtte luitenant ter zee 
BouëtWillaumez een kleine 
handelsnederzetting op de plek 
die nu Libreville heet. Van hieruit 
breidden de Fransen hun invloed 
langs de kust van Gabon uit. In 
1880 wist de ontdekkingsreiziger 
De Brazza door een verdrag met 
een opperhoofd het latere Congo 
onder Frans bewind te brengen. 
Daarna volgden veldtochten in 
noordelijke richting, waardoor 
OubanguiChari (nu: Centraal 
Afrikaanse Republiek) en 
tenslotte Tchad Franse koloniën 
werden. De grenzen waren vaag 
en de administratieve en dus 
ook de postale indeling wisselde 
voortdurend. In 1936 werd het 
gebied postaal een eenheid 
onder de naam Afrique Equatori

ale Frangaise. Deze eenheid bleef 
bestaan tot 1958, het jaar dat 
er vier zelfstandige republieken 
ontstonden. 

^ Maar we gaan eerst even naar 
<= Frankrijk. Toen in de meidagen 
^ van 1940 in korte tijd Neder
■>= land, België en een gedeelte van 
2 Frankrijk door de Duitse legers 
^ onder de voet gelopen werden, 
^ sloot de Franse regering een 
S wapenstilstand met Duitsland. 
; i Frankrijk behield een zekere 
"" zelfstandigheid in het zuidelijk 

IA« gedeelte van Frankrijk onder de 
ï l zogenoemde Vichyregering, 

genoemd naar de stad waar 
deze gedurende de oorlogsjaren 
verblijf hield. Tot de vele naar 
Engeland gevluchte Franse 

De 40 joar jonge Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 

lioudt zicli bezig met de vele aantrekkelijke facetten van 

een Frankrijkcollectie. Een kwart van de leden behoort 

tot de enthousiaste verzamelaars van de Franse koloniën, 

een verzomelgebied dat bij het grote publiek nauwelijks 

bekend is. Daarom in de nu volgende bijdrage aandacht 

voor een klein stukje van dat koloniale rijk. 

soldaten behoorde ook de vrij 
onbekende generaal De Gaulle, 
die op 18 juni 1940 vanuit Lon
den via de radio de oproep deed 
om de oorlog voort te zetten. 
En die oproep was gericht aan 
al die duizenden militairen en 
ambtenaren, die buiten Frankrijk 
ergens in de koloniën hun werk 
deden. En voor al die duizenden 
werd het een gewetenszaak: 
gehoorzamen aan de betrekkelijk 
jonge generaal De Gaulle of aan 
de wettige Vichyregering onder 
leiding van de bejaarde, wijze 
held uit de Eerste Wereldoorlog 
(Pétain). Achteraf was die keus 
gemakkelijk te maken, maar in 
die augustusdagen van 1940 
was het een moedige keus van 
Felix Eboué, de gouverneur van 
Tchad, om zich als eerste aan de 
zijde van De Gaulle te scharen 
(afoeelding i). Binnen enkele da

\***^^**^^*. 
Afieeld'mg 1  Zegels van Frans Equato

riaal Afrika met het portret van Felix 
Eboué, in 1^40 gouverneur van Tchad. 

gen volgden Cameroun, Congo 
en OubanguiChari en na enige 
drang voegde ook Gabon zich 
bij de Vrije Fransen. De rol die 
de jonge officier Vicomte de 
Hautecloque daarbij vervulde, 
doet denken aan een spannend 
jongensboek. Op 14 mei gevan
gen genomen en weer ontsnapt, 
op 12 juni opnieuw gevangen 
genomen en gewond geraakt, 
maar weer ontsnapt, ditmaal 
naar Engeland. Daarvandaan 

werd hij door generaal De Gaulle 
naar Afrika gestuurd om er het 
verzette organiseren. Hij kreeg 
er een paar tijdelijke sterren bij 
om meer indruk te maken en hij 
ging vervolgens midden in de 
nacnt met een handvol soldaten 
richting Cameroun, om daar 
het gezag over te nemen. Alles 
lukte hem en onderzijn nieuwe 
naam Ledere zou hij voortaan de 
Vrije Fransen aanvoeren, steeds 
opklimmend in rang, totdat 

^ • w ~ w 

Afieelding 2  Generaal Ledere. 

hij uiteindelijk postuum tot 
maarschalk van Frankrijk werd 
benoemd {ajbeeld'mg 2). Maar we 
moeten naar de postzegels. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verschenen ervoor Equatoriaal 
Afrika drie soorten postzegels: 

a. Brazzavilleuitgiften; 
b. Londense uitgiften; 
c. Vichyuitgiften. 

Brazzavilleuitgiften 
Direct na de aansluiting bij de 
geallieerde zijde gaf gouverneur
generaal De Larminant opdracht 
alle aanwezige vooroorlogse 
zegels te voorzien van de opdruk 
libre, om daarmee adhesie te 
betuigen aan de gaullistische 
beweging. 
Die vooroorlogse uitgiften 
werden gevormd door een heel 
uitgebreide serie van veertig 
waarden. Bij de hoge waarden 
stond Afrique Equatoriale Frangaise 
bovenin het zegelbeeld. Wanneer 

111,* 
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Afbeelding 3  Twee voorbeelden uit de 
serie met 2ezwarte en 11 rode opdrukken 

je daar \\hre onder drukte, dan 
kreeg je correct Frans. Aldus 
geschiedde. Op initiatief van de 
drukkers werden uit esthetische 
overwegingen sommige opdruk
ken in zwart en andere in rood 
uitgevoerd [afbeelding jj). 

Bij de lage waarden van de serie 
stond Afrique Equatoriale Frangai
se echter onderin het zegelbeeld. 
Wanneer je daar libre boven zou 
drukken zou dat slecht Frans 
opleveren. Vandaar dat alweer de 
drukkers het initiatief namen om 
deze zegels de opdruk Afrique 
Frangaise libre te geven (afbeel

ding 4). 
De aldus vervaardigde zegels 
waren in korte tijd uitverkocht, 

Afbeelding 4  Voorbeelden van de eerste, 
derde en vierde opdruk. 

file:///fRiOll
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w/ant tijdens de oorlog ging de 
postzegelhandel gewoon door 
en die eerste druk belandde voor 
het grootste deel in Londen en 
de Verenigde staten. Er kwamen 
dus nog een tweede, derde 
en vierde druk. En nu kan de 
liefhebber van kleine en grote 
verschillen in opdrukken zijn hart 
ophalen. Vooral bii de lage waar
den valt veel te beleven. In de 
eerste plaats zijn de opdrukken 
van de drukken i en 2 in een vol
ledig ander lettertype uitgevoerd 
dan die van de drukken 3 en 4. 
Vervolgens is de afstand tussen 
de twee regels in druk 3 anders 
dan die in druk 4. Bovendien zou 
het mogelijk zijn om met behulp 
van gespecialiseerde literatuur 
de opdrukplaten volledig te 
reconstrueren. Daarover heb ik 
mijn bedenkingen, want veel van 
de kleine afwijkingen zijn mijns 
inziens gewoon oruktoevailig-
heden. 
De reden dat sommige opdruk
ken zowel in rood als in zwart 
werden uitgevoerd is heel 
banaal. Na de tweede druk was 
namelijk de voorraad rode inkt 
op, zodat bij de derde en vierde 
druk alle opdrukken in zwart zijn 
uitgevoerd. 
Van de meeste vooroorlogse 
zegels was er op het hoora-
postkantoor in Brazzaville 
voldoende voorraad aanwezig 
om bovengenoemde opdruk
ken uit te voeren. Voor bepaalde 
waarden moest de directie van 
de posterijen echter de zegels 
terugvragen, die al voor de oor
log over de diverse postkantoren 
in het land verdeeld waren. Een 
plaatselijke correspondent be
schreef dit als volgt: 'Ze moesten 
terugkomen uit het Gabonese 
'Turkse bad' en uit de 'oven' van 
Tchad.' Het klimaat in Equatori
aal Afrika is namelijk niet overal 
even geschikt om postzegels 
goed te bewaren. Dit is tevens 
de reden waarom veel zegels 
zogenaamde tropische gom 
hebben. Om de zegelveTlen toch 
enigszins in conditie te houden, 
werden ze bewaard tussen vellen 
paraffinepapier. Dit veroorzaakt 
op den duur een wat bruinach
tige gom. 
Er bestaat nog een andere 
opdruk, namelijk libre 24-1040 
[afbeelding 5). 
Op 17 decern ben 941 werd het 
officiële besluit genomen om 
deze zegels te drukken. De druk
kerij had de bestelling echter al 
een halfjaar eerder(!) uitgevoerd. 
Dat was nog eens snel werken. 
Deze zegels werden alleen 

A/beetó/ng 6 - De weinig spectaculaire 'mtocht van De Caulle m Brazzaville. 

Aßeeldings- Zegel van i franc nnet de 
opdruk 'libre 24-10-40'. 

verkocht op briefkaarten, die 
in Zuid-Afrika waren gedrukt. 
Er bestaan twee verschillende 
afbeeldingen en beide tonen 
de triomfantelijke intocht van 
De Caulle in Brazzaville op 24 
oktober 1940 [ajbeelding 6). Er 
staat natuurlijk niet bij vermeld, 
dat deze intocht in feite tweede 
keus was. Zijn bedoeling was in 
Dakar in West-Afrika te landen, 
maar daar was hij letterlijk voor 
de kust weggeschoten door de 
Vichy-getrouwe regering. Uiter
aard waren de kaarten met deze 
zegels als oorlogspropaganda 
bedoeld, maar we moeten con
stateren, dat deze propaganda 
mislukt is. Als we ons de beelden 
van Hitler voor de geest halen, 
toegejuicht door duizenden 
mensen, dan is het plaatje van 
De Gaulle maar bedroevend. 
Aan de ene kant een erehaag van 
misschien zestig soldaten en aan 
de andere zijde ongeveer veertig 
(waarschijnlijk ingehuurde) in
landers: niet bepaald een uitzin
nige menigte. Bovendien viel de 
verkoop van de kaarten tegen en 
van de wel verkochte exemplaren 
zijn er maar weinig verstuurd. 
Daarom kregen later, in 1943, 
twee niet verkochte waarden 
nieuwe opdrukken. De restanten 
van de twee andere waarden 
werden vernietigd. De catalogi 
geven van deze zegels geen 
enkele bijzonderheid. In de litera
tuur wordt alleen vermeld dat er 
een '2' met grote krul bestaat. 
Zelf heb ik bij onderzoek van 
een aantal kaarten drie soorten 
van het cijfer '2' en twee soorten 

van de cijfers '1 ' en '4' gevon
den. Daarnaast zijn er natuurlijk 
nog tal van kleine verschillen, 
bijvoorbeeld kleine breuken in 
de verschillende cijfers. Omdat 
de zegels alleen op briefkaart 
zijn verkocht, is een verdeling 
over het vel niet te geven. Alleen 
hun relatieve zeldzaamheid kan 
worden vastgesteld. 

Londense uitgiften 
Omdat de normale levering van 
zegels vanuit Parijs gestaakt was, 
werden in Londen zegels gedrukt 
voor al die Franse koloniën die 
de geallieerde zijde kozen. En 
aangezien Equatoriaal Afrika als 
eerste deze keus had gemaakt, 
kreeg het land ook als eerste 
- in de loop van 1941 - deze 
zegels. Voor Guadeloupe was 
dat bijvoorbeeld pas in 1945. De 
zegels zijn in al die koloniën ook 
echt gebruikt. Kenmerkend voor 
deze uitgiften is de afbeelding 
van het Lotharings kruis, het 
symbool van de Vrije Fransen. 

De zegels zijn in enorme voor
raden gedrukt en behoren zowel 
gebruikt als ongebruikt tot de 
meest voorkomende zegels van 
de koloniën {ajbeeldingfj. 
Yvertnummer 155 werd ook in 
Londen gedrukt. De zegel, met 
een frankeerwaarde van 1 franc 
en een toeslag van 2 franc, 
werd in Londen voor i shilling 
verkocht en dat was in die tijd 
nog iets meer dan de aange
geven 3 franc. Elk boek en elke 
catalogus geeft weer een ander 
doel waar de opbrengst naar 
toe zou zijn gegaan. Zo wordt 
onder meer een standbeeld voor 
de eerder genoemde ontdek
kingsreiziger De Brazza vermeld. 
Het idee, dat een groep naar 
Engeland uitgeweken Fransen 
zich in oorlogstijd zou inspan
nen om een monument in Afrika 
op te richten lijkt echter wel 
erg ongeloofwaardig. De 'Vrije 
Fransen' als goed doel ligt meer 
voor de hand. De zegel dreigde 
de weg op te gaan van een 
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Afieeldine 7  Londense uitgifte, een serie van veertien waarden: in enorme aantallen 

gedaikt en daardoor een van de het meest voorkomende koloniale postzegels. 



Aßeelding 8  Opbrengst toeslag voor het 
oprichten van een monument? 

sluitzegel, maar uiteindelijk is 
toch een gedeelte naar Equatori
aal Afrika gezonden en daar ook 
werkelijk gebruikt {ajbeeldmgS). 
De catalogus geeft dezelfde prijs 
voor een gebruikt en een onge
bruikt exemplaar. In werkelijk
heid zijn gebruikte exemplaren 
vrij zeldzaam. 

Vichyuitgiften 
Het is algemeen bekend dat er 
in de oorlog om allerlei rede
nen druk verzameld werd. Dat 
was ook in Frankrijk het geval. 
De verzamelaars vroegen om 
nieuwe uitgiften van de koloniën 
en aan die vraag werd tegemoet 
gekomen. Al deze uitgiften zijn 
historisch interessant, maar 
postgeschiedkundig natuurlijk 
waardeloos. Ze zijn immers 
(met uitzondering van een klein 
gedeelte voor WestAfrika) nooit 
naar de koloniën verzonden en 
ze kunnen dus ook niet postaal 
gebruikt voorkomen: 

Uitgiflen met de inscriptie 
'Deense de l'Empire' (1^41) 
Deze zegels komen met de 
namen van 24 verschillende 
koloniën voor. In l'Éclio de ia tim
hroiogie van juni 1941 wordt deze 
serie met veel bombarie aange
kondigd als een eerbetoon aan 
alle dappere, vaderlandslievende 
soldaten, die een voortdurende 
strijd moeten leveren tegen 'de 
omstandigheden', ziekten en 
moeilijkheden van allerlei soort. 
De werkelijke vijand kon uiter
aard niet genoemd worden. De 
toeslag was bedoeld voor Franse 
krijgsgevangenen. De serie is 
waarschijnlijk uniek in zijn soort 
{apeelding 9). Het is het enige 
mij bekende voorbeeld van een 

emissie waarbij een regering 
soldaten afbeeldt van de tegen
partij. De Cabonese tirailleur op 
een van de zegels vocht immers 
tegen de Vichyregering? 

Maarsclialk Pétain zonder en met 
toeslag (november 1^411^42) 
Deze serie werd in Parijs aange
kondigd als langlopende serie. 
Of dit een kwestie was van gren
zeloze naïviteit of van oorlogs
propaganda is onduidelijk. 

Koloniale propaganda (1942) 
Een serie zegels met toeslag ten 
bate van de kinderbescherming 
in de koloniën. Dit is een merk
waardige serie. De verbindingen 
met de meeste koloniën waren 
immers verbroken en je vraagt 
je dus af waar die toeslag is 
terechtgekomen. Toen ik daar 
in een Franse vereniging een 

DÉLÉSATION GÉNÉRALE DE LA CROIXROUGE FRAN?AISE 
POUK L'A. F. L. 

j^~f*f't*it*.ft,tt*»*^f<'*'"* 

■^****»^*f*^*«^'»J 

Afoeelding 9  'Defense de l'Empire': 
uniek in zijn soort. 

Afbeelding 10  Merkwaardige serie: 
kinderbescherming in de koloniën. 

vraag over stelde, kreeg ik een 
vinnig antwoord, waaruit bleek, 
dat 'pro' en 'contra' Vichy nog 
steeds een gevoelig punt voor de 
oudere Fransen \s (apeelding lo). 

Frankeerzegels zonder 'RF' of 
'République Frangaise' (ig4;}/'44) 
Dit zijn zegels van het vooroor
logse ontwerp, maar nu zonder 
de letters RF of de inscriptie 
République Frangaise. Voor het 
eerst zet nu zelfs de Franse fïlate
listische pers vraagtekens bij het 
nut van deze uitgiften. 

Brazzavilleuitgiften met toeslag 
Toen in 1941 de Londense 
uitgiften in overvloed beschik
baar kwamen, was er van enkele 
vooroorlogse zegels nog steeds 
een voorraad in Brazzaville 
aanwezig. Om deze zegels te 
gelde te maken werd voor de 
filatelistische markt een uitgifte 
gemaakt (augustus 1943) met 
een buitensporig hoge toeslag, 
ruim tienmaal de frankeer
waarde. Gerekend naar heden
daagse begrippen zouden deze 
zegels tot de schadelijke uitgiften 
gerekend moeten worden. Nu 
behoren ze echter tot de meest 
gezochte zegels van Equatoriaal 
Afrika (afbeelding n). 
De uitgifte was zó succesvol, 
dat er een maand later weer 
twee series verschenen met 
een toeslag, dit keer voor de 
beweging van de 'Vrije Fransen'. 
Nu werden er de zegels van de 
Londense uitgifte voor gebruikt, 
aangevuld met twee waarden 
van de onverkochte zegels met 
de opdruk libre 241040. Zoals 
ik al vermeldde, werden de twee 
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Afoeelding n  Eigenlijk schadelijk, maar toch uiterst gezocht.. 
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Apeelding 12  Voorbeelden uit de series met opdmk 'Resist

ance' en 'Liberation', beide met eenforse toeslag. 

andere waarden van die serie 
vernietigd (afbeelding 12). 

Om het verhaal over de Equato
riale uitgiften compleet te maken 
moet nog een vrijwel onbekend 
postwaardestuk genoemd 
worden. 
Het gaat om een stuk dat veel 
vragen oproept. De kaart is 

gedrukt in 
ZuidAfrika en 
vermoedelijk 
ergens in 1944 
uitgegeven, 
maar de juiste 
datum is niet 
bekend. Of de 
opdruk van de 
nieuwe waarde 
pas in Equatori
aal Afrika of al in 
ZuidAfrika werd 
geplaatst weten 
we ook al niet. 
Het merkwaar
digste is echter 
het ontwerp. Prix 

de vente staat in een boog boven 
carte postale en dat is exact 
hetzelfde ontwerp dat in Vichy
Frankrijk gebruikt werd voor de 
interzonale kaarten, waarmee 
familiepost kon worden verzon
den tussen het bezette en het 
vrije gedeelte van Frankrijk. Het 
is volstrekt onduidelijk hoe dat 
ontwerp vanuit VichyFrankrijk 

Kaart van Afrika, met daarin met zwarte letters aangegeven het gebied van Frans Equa
toriaal Afrika (Tchad, OubangiChari, Cameroun, Cabonen MoyenCongo). De overige 

op de kaart vermelde landen (blauwe letters) behoren tot Frans West Afrika. 
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Afbeelding 13 - Postwaardestuk met raadselachtige aspecten 

bij de Vrije Fransen in Afrika te
recht is gekomen (of misschien 
zelfs omgekeerd). Het kan geen 
toeval zijn, want daarvoor is de 

daadw/erkelijk deel aan de oorlog. 
In 1946 IS voor alle koloniën 
een serie uitgegeven, w/aarop 
episoden van hun strijd staan 

Ajbeeldmg 14 - Poststuk met zegels uit de sene 'Du Tchad au Rhin' Afgebeeld zijn het 
vertrek uit Tchad en de slag bij El Koufra in Libie Verder toont de sene de gevechten 
bij de Marethlinie in Tunesië, de landing bij Normandie, de intocht m Panjs en de 

verovering van Straatsburg aan de Rijn 

overeenkomst te groot {afieei-
dingi3). 
Cameroun koos tegelijk met 
Equatoriaal Afnka de zijde van 
De Gaulle en de twee landen 
werden daarom tijdens de 
oorlog mm of meer als een een
heid beschouwd. Cameroun was 
echter van oorsprong een man
daatgebied van Frankrijk en geen 
kolonie en daarom waren daar 
steeds eigen zegels gebruikt. Het 
verhaal over de oorlogsuitgiften 
van Cameroun is echter wat de 
hoofdlijnen betreft gelijk aan 
het bovenstaande, dat wil zeg
gen dat we ook daar Londense 
uitgiften vinden en verder Vichy-
uitgiften en vooroorlogse zegels 
voorzien van een plaatselijke 
opdruk, al dan niet met toeslag. 
De bijzonderheden over deze 
Cameroun-uitgiften zouden 
echter een geheel nieuw artikel 
opleveren. 

Frans Equatoriaal Afrika koos 
met alleen in naam voor de 
geallieerde zijde, maar nam met 
een Afrikaanse legereenheid ook 

afgebeeld. De serie is bekend 
onder de naam Du Tchad au Rhin 
[apeelding 14). Achtereenvolgens 
zien we het vertrek uit Tchad, de 
gevechten bij Al Koufra (Libië) en 
de Marethlinie (Tunesië), de lan
ding in Normandié, de intocht in 
Parijs en de laatste gevechten bij 
Straatsburg. 
Ook het initiatief van gouverneur 
Eboué werd beloond met de 
uitgifte van een koloniale sene. 
Hij wordt daarop 'de eerste 
verzetsman van het imperium' 
genoemd [apeelding 1) 

Literatuurselectie: 
C. Deloste, Histoire postale et 
militaire de la deuxième guerre 
mondiale, 1939-1945. 
Louis Corbelli, Afrique Equatoriale 
Frangaise, les surcharges locales 
1940/42. 
M. v.d. Velden, l'Arrivée du Gene
ral de Caulle ó Brazzaville, Colfra. 

De genoemde artikelen en 
boeken zijn alle in de Bonds-
bibliotheek in Baarn aanwezig. 

JUBILEUMZEGELS '23: 
15INZENDIKGEN 

Keuringsadres wordt anders 
D O O R G . DE J O N G , H E E M S T E D E 

U bent er als lezer van het maand
blad Filatelie min of meer gewend 
aan geraakt: jaarlijks - en dus ook 
nu weer - wordt in dit blad verslag 
gedaan van de keuringen van de 
Jubileumzegels 1923 van 35 cent 
met de zeldzame lijntanding iixii 
(nummer 127A in de Speciale Ca
talogus van de NVPH) en die van 
2 cent met de lijntanding 12x111/2 
(NVPH-nummer 121I). 

35centnxn 
In het afgelopen jaar werd slechts 
één zegel met lijntanding iixii ter 
keuring ingezonden. Deze zegel 
[apeelding i] werd onlangs op een 
veiling aangeboden en was voorzien 
van een keuringscertificaat. Een 
verzamelaar kocht de zegel, maar 
was er toch niet helemaal gerust 
op: hij wist dat de plaatsnaam 
Scheveningen tot dan toe nu niet 
voorkwam in het bescheiden rijqe 
plaatsnamen waarvan echte zegels 
bekend zijn. Om aan zijn twijfel een 
eind te maken stuurde hij de zegel 
alsnog ter keuring in. Hierbij bleek 
het volgende. 

De zegelperforatie kwam dan wel 
op iixii uit, maar de zegel had een 
beeldformaat van 21 bij 29 millime
ter. Dit klopt niet: het beeldformaat 
van de zegels van 35 cent behoort 
20.5 bij 29 millimeter te zijn (lange, 
smalle zegels) of of 21 bij 28.5 mil
limeter (korte, brede zegels). Beide 
formaten komen in ongeveer in 
dezelfde mate voor. 
De conclusie is dan ook dat het hier 
een vervalsing betreft. Een oor
spronkelijke zegel met NVPH-num
mer 127B met lijntanding iixiii/2 
en een beeldformaat van 21 bij 28.5 
millimeter werd uitgerekt tot het 
beeld formaat 21 bij 29 millimeter, 
waardoor de landing aan de lange 
zijde veranderde van ii'/^ in 11. 

De score van echte zegels met de 
lijntanding iixii blijft derhalve 
staan op 131 stuks. 

2centi2xn'/2 
Van de zegel van 2 cent uit dezelfde 
Jubileumserie met lijntanding 
i2xii'/2 werden in totaal veertien 
gebruikte exemplaren ingezonden. 
Deze werden alle echt bevonden. 
Een nieuwe plaatsnaam was 
(Vii)ssingen (zie apeelding 2). In 
totaal zijn nu 263 stuks van deze 
schaarse tanding boven water 
gekomen. 

Overdracht van de keuringen 
In verband met mijn gevorderde 
leeftijd heb ik besloten het keuren 
van Jubileumzegels uit de serie van 
1923 met ingang van januari 2007 te 
beëindigen. 
Gelukkig heb ik een uitstekende 
deskundige op het gebied van de 
Jubileumzegels 1923 weten te strik
ken om het werk van Gert Holstege, 
ondergetekende en het maandblad 
Filatelie voort te zetten. Het betreft 
hier de heer 
J.A.J. Peters in Eerbeek. 

Verzamelaars die de hier bedoelde 
zegels (NVPH-nummers 127A en 
121I) ter keuring willen voorleggen, 
kunnen hun zending in het vervolg 
sturen aan het volgende adres: 

J.A.J. Peters 
Postbus 29 
6960 AA Eerbeeic 

Het telefoonnummer van de heer 
Peters is 06-51269555; hij stelthet 
op prijs als u, voordat u uw keu
ringszending naar hem op de post 
doet, eerst hierover een afspraak 
met hem maakt. 

I I I 

Afbeelding 1 Apeelding 2 



IMA- SAMENSTELLING: EDWARD FROON 
E-MAIL: fehedwardfrooncphetnet.nl 

:̂  DE FRANSE MAXIMUM-
<c KAARTEN VAN 2006 

^ Er zijn in 2006 weer veel 
S Franse maximumkaarten 
2 verschenen; een compleet 
= verslag kunnen we dus 

niet presenteren. Daarom 
hier in vogelvlucht het 
mooie land, zijn kunst en 
zijn verleden. 
Een vast begin van het 
Franse postzegelseizoen 
is de grote lentesalon, 

ergens in Frankrijk. Als u 
nog wilt gaan dan moet 
het snel: in Limoges, van 
23 tot en met 25 maart. 
Bij zo'n tentoonstelling 
komt een toepasselijke 
Lisa-automaatstrook 
uit. Ik kan u die van 
Dijon van 2006 tonen [i]. 
Hiermee kunnen diverse 
maximumkaarten worden 
gemaakt, door de vele 
afgebeelde gebouwen van 
de oude hoofdstad van 

Bourgondië. De Mont St. 
Michel [2] komt uit de 
tweelinguitgifte met de 
Verenigde Naties, met het 
werelderfgoed als onder
werp. De kastelen langs 
de Loire staan ook op 
die lijst; een ervan is het 
kasteel van Chaumont-
sur-Loire [3] uit de serie 
over de Franse regio's. 
Uit diezelfde serie de be
kende grot [4] van het be
devaartsoord Lourdes. Op 

een oudere kaart staat de 
herinneringszegel, gewijd 
aan Rouget de Lisle [5], 
componist van het Franse 
volkslied, de Marseillaise. 
Hij is hier afgebeeld op 
een stempel en zingend 
in zijn geboorteplaats 
Lons Ie Saunier in de Jura, 
het secundaire onderwerp 
van de postzegel. Ook 
in het noordoosten van 
Frankrijk ligt Thionville, 
een oude versterkte stad 

aan de Moezel. De brug-
sluis van de stad [6] had 
een tweeledige functie: 
het water van de Moezel 
reguleren en bescherming 
bieden tegen vijandelijke 
aanvallen. 
De Franse post besteedt 
elk jaar ruime aandacht 
aan kunst. Dit keer met 
een complete serie van 
tien zegels met impres
sionistische schilderijen. 
Daartussen bekende 
schilderijen als 'De 
danseressen' van Degas 
[7] en 'De pianistes' [8] 
van Renoir. Gelukkig 
ontbreek onze landge
noot Van Gogh niet met 
zijn schilderij 'Mille 
Gachet in haar tuin' 
[9]. De stempels zijn 
steeds van Parijs, waar 
de schilderijen hangen. 
Het picturale stempel 
lijkt sterk op het speciale 
stempel van Postex 2006 
in Apeldoorn, maar welke 
was eerder? Authentieker 
is de prehistorische Icunst 
in de langlopende kunst
serie met grootformaatze
gels. Afgebeeld is de grote 
mammoet, die 13.000 jaar 
geleden werd 'gegraveerd' 
in het plafond van wat we 
kennen als de heilige weg 
in de Grot van Rouffignac 
[10] in de Dordogne. 
Een ogenschijnlijk mooie, 
maar macabere uitgifte 
betreft het Ossuarium 
van Douaumont [11] 
bij Verdun, met op de 
voorgrond de natio
nale begraafplaats. Dit 
knekelhuis herbergt de 
resten van de 130.000 
vermisten van de Slag bij 
Verdun, die van februari 
tot en met december 1916 
duurde. Vredelievender 
kijkt maarschalk Vauban 
al sinds 1955 ons aan, 
vanaf zijn standbeeld in 
St. Leger [12]. In 2007 
wordt de driehonderdste 
sterfdag van deze vesting
bouwer en belegerings-
deskundige herdacht met 
een postzegel. Het is me 
een raadsel waarom zijn 
beroemde Nederlandse 
tegenspeler, Menno van 
Coehoorn, die niet al in 
2004 heeft gekregen. 
Reserveert u alvast 16, 
17 en 18 november voor 
een bezoek aan het Pare 
des Expositions in Macon. 
Inhakend op het succes 
van MaxiFrance 2005 (de 
Europese Kampioen
schappen Maximafilie bij 
Parijs) wordt daar in 2007 
een (mini)MaxiFrance ge
houden, in samenwerking 
met de locale vereniging. 
Er zullen inzendingen uit 
verschillende Europese 
landen te zien zijn. 



^i-m. ^kJ' MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Onze volgende veiling vindt plaats op 

Holland 

2007 
de 176-ste postzegel veiling in Zalencentrum VVesepe te Wesepe 

Kijkdagen ook op ons kantoor in Deventer van 
[ Vrijdag 13 april t/m Donderdag 19 april. 

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

Interessant aanbod van betere collecties, partijen en dozen. 

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

een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig verkaveld en 
gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide kleurenfoto's. 

'Laat 
INZENDING DAGELIJKS MOGELIJK 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 
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New York 
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De Aprilveiling. Bijna iedere dag komen er collecties en nalatenschappen binnen om door ons 
beschreven en verkaveld te worden. Bijvoorbeeld Nederland postfris 1900/1945 kompleet, 
kasten vol albums en insteekboeken. Deze keer ook veel leuke gespecialiseerde kavels Neder
land W.O.Stempels en variëteiten. Vele honderden albums en insteekboeken. Op verzoek van de 
inzenders verkavelen we een collectie, zodat U gericht kunt kopen wat in uw verzameling ont
breekt. Veel ook niet!! Zodat U deze keer veel avontuurlijke verzamelingen en partijen zult vin
den. De prijs is laag , omdat U direkt bij de "Bron"koopt. Bijvoorbeeld Nederland postfris voor 
1940 ?! Vergelijkt U de prijzen en reken uw voordeeel uit ten opzichte van reguliere aankopen. 
Bent U geïnteresseerd ? Bel, Schrijf of Fax en U ontvangt gratis onze rijk geïllustreerde cata
logus. Op Vrijdag 13 April beginnen onze kijkdagen, zie de advertentie hierboven. 

NAVERKOOP IS BELANGRIJK: 
* Onze naverkoop vindt nog de gehele maanden april en mei plaats 
* Kijkt U eens op www.mondialstamps.nl daar vindt U de na verkooplij st en de gehele veilingcatalogus 
* Wilt U de gewenste informatie anders ontvangen, bel, schrijf of fax, we staan klaar om U verder te helpen 
* U kunt telefonisch, per fax of per email bestellen 
* Wilt U kavels komen bekijken, U bent van harte welkom (graag even een telefonische afspraak) 

Dagelijks kunt U inzenden. ^^Even Deventer bellen^'. 

MONDIAL POSTZEGELVEILINGEN 
Brinkgreverweg 13-15 7413 AA Deventer Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

email info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 

199 

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


1 SAMENSTELLING: H.W. VAN D E R VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE V O O R FILATELIE 

AFLEVERING 5 3  'FRANSE' VERVALSINGEN VAN 
DE SPERATI EN FOURNIER.^ EN NOG IETS MEER 

De aanleiding tot het 
schrijven van dit artikel 
is niet alleen de speciale 
aandacht die er voor de 
Franse filatelie is in deze 
aflevering van Filatelie, 
maar ook de recente 
verkoop van de  naar 
men aanneemt grootste 
 verzameling Sperati
vervalsingen die zich in 
particulier bezit bevond. 
Bij Sotheby's kwam 
namelijk op i8 januari jl. 
de collectie Sperativer
valsingen van de bekende 
Engelse verzamelaar Sir 
Gawaine Baillie Bt onder 
de hamer. 

Baillie was niet alleen 
een gepassioneerd 
verzamelaar van Enge
land en de (voormalige) 
Britse gebieden, waarvan 
hij veel uitzonderlijk 
materiaal bezat, maar 
ook een verzamelaar die 
veel studie maakte van de 
vervalsingen van Jean de 
Sperati. De publicatie van 
het tweede deel over het 
werk van Jean de Sperati 
maakte duidelijk dat hij in 
het bezit was van nog niet 
eerder geregistreerde en 
gepubliceerde vervalsin
gen. 
De in de veiling aan

geboden vervalsingen 
waren verdeeld over 
1.144 kavels; sommige 
kavels bevatten meerdere 
exemplaren. Daarnaast 
werd het in leer gebonden 
presentatiealbum num
mer 2 aangeboden. 
Over de andere vervalser, 
Frangois Fournier, is al 
veel gepubliceerd. Be
kend zijn de albums die 
samengesteld werden uit 
het overgebleven en extra 
aangemaakte materiaal. 
Omdat in de afgelopen 
tijd weer veelvuldig ver
valst postzegelmateriaal 
van zowel Fournier als 
van De Sperati (meestal 
kortweg Sperati genoemd) 
ter verkoop is aangebo

den, lijkt het me zinvol 
over enkele postzegels 
 echte zowel als vervalste 
 te publiceren. Ik zal ook 
het (bij veel verzamelaars 
onbekende) onderscheid 
tussen zegels van 4 en 5 
cent van het zogenoemde 
Bordeauxtype van 1870 
en die van het Cérèstype 
van 1871 behandelen. En 
ook komen enkele zegels 
van de zogenoemde kolo
niale uitgiften met apart 
ingedrukte landsnaam ter 
sprake; deze zegels zijn 
in groten getale vervalst 
door Fournier, zowel met 
als zonder opdrukken. 
Zoals het gezegde luidt: 
'één plaatje zegt meer 
dan duizend woorden'. 

Ik zal proberen zoveel 
mogelijk aan dit gezegde 
te voldoen. 

Jean de Sperati: i franc 
typeCérès (emissie 1849) 
De originele zegels van 
I franc in het typeCérès 
van 1849 werden gedrukt 
in boekdruk (hoogdruk). 
Sperati maakte deze na 
met behulp van de litho
grafische fototransferme
thode, waarbij de zegels 
rechtstreeks van een 
transfer werden gedrukt. 
Omdat deze afbeeldingen 
niet altijd zo zuiver waren 
als hij wilde, werd er in 
het beeld gecorrigeerd 
met inkt. Sperati was 
bekend met alle relevante 
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Afbeelding 5  1 jranc type Ce'res, echte zegel, 

deeluergroting 
Afbeelding 4  1 jranc type C f e , Sperati

uerualsing, deeluergroting 
Afbeelding 1  : Jranc 
typcCAès, echte zegel 

Afbeelding 2  1 jranc 
typeCe'rès, Speratiuervalsmg 

Links ajbeeldmg 5  1 Jranc typeC^rès, combi
natie origineel en Speratiuerualsing 

Rechts, ajbeeldmg 7  i jranc typeCe'rès, Fournier
verualsing (paar) Daaronder ojbeelding 8 

1 jranc typeCe'rès, Fournierucrualsing (deeluergroting) 

Onder ajbeeldmg 6Handtekening uan Jean de Sperati op de 
achterkant uan een ongetand têtcbêche paar uan 20 c Napole'on 

Onder ajbeeldmg g  1 Jranc 
typeNapole'on ongetand 

echte 

Onder ajbeeldmg 10  1 jranc 
typeNapole'on ongetand, 

Speratiuerualsing 
Onder ajbeeldmg 11  1 Jranc typeNapole'on 

ongetand, echte zegel, deeluergroting 
Onder ajbeeldmg 12  1 jranc typeNapol&n 
ongetand, SperatiuerDalsing, deeluergroting 
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gebieden: niet alleen de 
drukprocédés, maar ook 
de bijbehorende proces
sen, zoals chemie, inkt en 
papier. De qfbeeidinflen i 
en 2 tonen respectievelijk 
een echte zegel en een ko
pie gemaakt door Sperati 
(typeC). 
Om de verschillen te to
nen, zijn de linkeronder-
hoeken van beide zegels 
vergroot (afbeelding 3 is de 
echte zegel, afbeelding 4 
die van Sperati). De 
kopie is duidelijk minder 
scherp en vertoont een 
veel meer 'versleten' 
beeld. Bij qfbeeldmg 5 is 
een combinatie gemaakt 
van de rechteronderhoek. 
U begrijpt daardoor 
waarom velen dachten 
met de originele zegels 
te maken te hebben. Het 
papier van de Sperati-ver-
valsing is 'witter' door het 
chemisch wegbleken van 
het originele zegelbeeld, 

waarna de vervalsing op 
dit 'schoongemaakte pa
pier' werd overgedragen. 
Veel van de latere Sperati-
vervalsingen zijn aan de 
achterzijde van diens 
handtekening voorzien 
(zie afbeelding 6) 

Francois Fournier: i franc 
type-Cérès (emissie 1849) 
Van deze waarde zijn door 
Fournier (en zijn opvol
ger) veel verschillende 
typen in vlakdruk/steen
druk nagemaakt. Omdat 
de meeste vervalsingen 
gemakkelijk herkenbaar 
zijn laat ik u alleen deze 
zien (ajbeeldinfl 7), omdat 
de tekening ervan erg 
veel lijkt op de originele 
(ajbeeidin^ 1). Ook hiervan 
toon ik weer een uitver
groting (ajbeeldmg 8), zo
dat u kunt zien dat er van 
teveel verschillende en on
duidelijke details sprake 
is. Als zo'n téte-béclie paar 

wordt losgeknipt, is het 
moeilijker herkenbaar. 

Jean de Sperati: i franc 
type-Napoléon (emissie 
1853) 
Als u de vervalsing (ajbeel-
din^ 10) vergelijkt met een 
echte zegel (ajbeeldm^ g), 
dan ziet u dat de ver
valsing veel vlakker van 
beeld is - het 'briljante' 
van de originele zegel is 
volkomen verdwenen. 
Bij vergelijking moet 
dat meteen opvallen. 
Dat scherpte en finesse 
door het kopiëren zijn 
verdwenen is te zien bij de 
ajbeeldm ên 11 (origineel) 
en 12 (Sperati, type B). 
Bekijken we uitsluitend 
de bovenhoek (ajbeel-
dmg 13, origineel/achter 
en Sperati/voor), dan zijn 
de fijne meanderende 
lijnen bij Sperati groten
deels verdwenen. 
Omdat Sperati meerdere 

verschillende zegelbeel-
den heefl: gemaakt, zijn 
de fijne details bij dit 
paar ook verschillend 
(ajbeüding 14, type K, 
transfer F). 

Frangois Fournier: i franc 
type-Napoléon (emissie 
1853) 
Net als bij het Cérès-type 
het geval is zijn ook van 
het Napoléon-type meer
dere versies gemaakt, 
waarvan ik er hier een 
paar laat zien. Je komt 
ze soms tegen als losse 
kavels in veilingen, maar 
ze zitten ook in verzame
lingen, waar men ze vaak 
als 'vakjesvulling' heeft: 
laten zitten. 
De zegel van ajbeeldm^ 15 
is aan de achterkant 
voorzien van een stempel, 
waardoor aan de voorkant 
een verkleuring is opge
treden. Van de volgende 
zegel (ajfbeeldm^ 16) dacht 

de vorige eigenaar dat 
hij werkelijk 'echt' was, 
omdat er zo'n mooi 
sterstempel op was afge
slagen. Zoals de deelver-
grotingen (ajbeeldin^en 17 
en 18) duidelijk maken, 
werden de vervalsingen 
(die Fournier steevast 
Jac-simile's noemde) steeds 
beter, met een steeds 
grotere gelijkenis met de 
originele zegels. 
De laatste van deze reeks, 
afl<omstig uit het album 
(ajbeeldm^ ig), is speciaal 
gedrukt en aan de ach
terzijde voorzien van de 
tekst FAC-SIMILE. Qua 
tekening gaat afbeelding 20 
steeds meer op de echte 
zegel lijken. 
Als toetje een klein 
veldeel van de eerste 
vervalsingen van Fournier 
van de i franc in het type-
Napoléon ongetand en 
Cérès (ajbeeldm^ 21). Deze 
zegelbeelden zijn echt 

Afbeelding 14 - ijranc type-Napoleon ongüand, 
Sperati-uerualsm^ (paar) 

Afbeelding 15 - ijronc 
type-Napoleon ongetand; 

Fournicr-Dcrualsing 

Afbeelding 15 - ifianc type-Napoleon ongetand, 
combinatie on̂ ineel en Spcrati-uerualsing 

Rechts: afbeeldmg 18 - ijranc 
type-Napole'on ongetand, Four-
nier-uerualsing met sterstempel 

(onderhoek) 

Daarnaast ajbeelding 19 - ijranc 
type-Napole'on ongetand, 

Fournier-Derualsmg (nieuuj type 
uit album) 
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Afbeelding 21 - Veldeel met 1 
franc Napoleon ongetand en 1 

franc Ce'rcs, samenhangend (een 
onmogelijke combinatie) 

Afbeelding 16 -1 Jronc type-
Napoleon ongetand, Fournier-

uervalsing met sterstempel. 

Bouenf ajbeelding 17 -1 jranc 
type-Napole'on ongetand, 
Fournier-vervalsing met 
sterstempel (bouenhoek). 

FRANC 
Links, afbeelding 
20 -1 Jranc Napole'on 
ongetand, Fournier-
ucrualsing (nieuu) 
type, deeluergroting) 



primitief Wie overweegt 
om zulk materiaal als 
echt aan te schaffen, zou 
eerst eens ter vergelij
king een echte zegel van 
20 centimes zegel in het 
typeNapoléon of een ze
gel van 25 centimes in het 
typeCérès (ongetand of 
getand) erbij moeten pak
ken en dan vergelijken. 

Vergelijking 4 c. type
Bordeaux 1870 en 
typeCérès 1871 
AjbeeUmg 22 is van het 
typeBordeaux. De letters 
REPUB FRANC zijn smaller 
dan die van het typeCérès 
(afbeelding 23). De deelver
groting maakt duidelijk 
dat de korenaren op het 
hoofd, de druiventros 
in het haar, het oor en 
het oog van het type
Bordeaux (afbeelding 24) 
anders zijn dan die op het 

hoofd van het typeCérès 
(ajteeldma 25). 

Vergelijking 5 c. type
Bordeauxtype 1870 en 
typeCérès 1871 getand 
en ongetand (algemene 
uitgifte koloniën) 
Afbeelding 26 is van het 
typeBordeaux. Het ze
gelbeeld komt helemaal 
niet overeen met dat van 
het typeCérès. Het is 
vergelijkbaar met alle 
volgende waarden: 10, 20, 
30, 40 en 80 centimes. 
Op de deelvergroting 
(afbeelding 27) is duidelijk 
te zien dat dit zegelbeeld 
totaal verschilt van elke 
andere zegel van 5 centi
mes. Het typeCérès van 
1871 (zowel Frankrijk ge
tand als Franse koloniën 
ongetand, afbeeldingen 28 
en 2g) hebben dezelfde 
beeldopbouw als die van 

Links afiite\dmg 22  4 cent 
typeBordeaux 

DIALEZINGEN 'VERVALSINGEN HERKENNEN' 
Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen, kunnen een briefje 
sturen aan de redactie (Filatelie, Klipper 2,1276 BP 
Huizen). De redactie benadert de auteur dan. 

de zegel van 4 centimes. 
Ook zijn hier de letters 
REPUB FRANC breder 
(afbeelding 30). 
Ook van het typeBor
deaux zijn vervalsingen 
bekend (afbeelding 51 en 
deelvergroting 32). 

Tot slot drie afbeeldin
gen van de zogenoemde 
algemene uitgifte voor 
de Franse koloniën, 
typeGroupe allegorique. 
In het ontwerp van dit 
zegelbeeld was onderin 
een schildje vrijgehou
den, waar de lands of 
gebiedsnaam kon worden 

ingedrukt. Fournier heeft 
alle waarden samen op 
één vel gedrukt. Men 
kon zodoende zijn 
verzameling in één keer 
aanvullen. De afbeelding 
van de zegels is slecht 
uitgevoerd in vergelijking 
met de echte exemplaren. 
Daarnaast zijn alle zegels 
door middel van lijntan
ding geperforeerd, wat 
meestal aan de hoeken 
zichtbaar is. Ook voorzag 
Fournier de zegels van 
allerlei opdrukken. Als u 
er een catalogus voor de 
overzeese gebieden op 
naslaat kunt u deze snel 

achterhalen. 
Afbeelding 33 is een echte 
zegel; afbeelding 34 een 
Fourniervervalsing; 35 
en 36 zijn deelvergro
tingen van beide zegels, 
met daarnaast verder 
uitvergrote details die 
het duidelijke verschil in 
het zogenoemde 'handje' 
om de vlaggenstok laten 
zien. Bij de echte zegels 
is dat een duidelijke hand 
met vier vingers, terwijl 
de vervalsing slechts 
drie vingers laat zien. De 
letters en de achtergrond 
zijn ook veel slechter 
getekend. 
Afbeelding ^7 tenslotte 
toont een 'dubbele verval
sing'; deze van lijntan
ding voorziene postzegel 
is zelf vals, maar ook de 
aangebrachte opdruk is 
een vervalsing. 

Onder afbeelding 24  4 cent 
typcBordeaux (deeluergrotintj) 

Links afbeelding 23  4 cent 
tijpeCe'rès. 

Onder ajbeeldin̂  254 cent 
typcfe'rès (deeluErgrotint]) 

Afbeelding 265 cent 
typeBordeaux. 

Afbeeldma 275 cent typeBordeaux 
(deelvergroting). 

Links, ajbeeldmg 28  5 cent 
typcCe'rfa, getand. 

VWPVVmp« Links ajbeclding 30 ■ 
5 cent typeCc'rès 
(deelvergroting). 

Onder ojbeciding 31 
5 cent typeBordeaux, 
vervalsing. 

pEP_^UB 

M 
BG^F 

•f RANC 

^̂ s k 
Hl 

Onder ajbeeldmg 33EcKte zegel Onder afbeelding 3 4 
(Etablissements de 1'Oceanic) Fournifrvervalsing (Mayotte) 
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Links, ajbeelding 2g  5 cent 
typeCc'rès, ongetand 
(algemene uitgifte kolomen). 

Onder ajbcclding 3 5  Echte 
zegel (deelvergroting), zie de 
Jijne tekening en recKts het 

detail (hand met vier vingers) 
Geheel onder ajbeelding 3 6 
Fourniervervalsing (deelver

groting), zie de grove tekening 
en rechts het detail (hand met 

drie vingers). 

Boven ajbeelding 32 
5 cent typeBordeaux, vervalsing 

(deelvergroting) 

Onder afbeelding 37 
Fourniervervalsing, 

lijntanding en vervalste 
opdruk 
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Elke week een ander land met 

15% korting 
Kijk op onze website voor de aanbiedingen van deze week 

onze hoofd-site met postzegels Onze gratis online wereldcatalogus 
en benodigdheden Op land en thema. 

Absoluut uniek! 

www.Post3eeld.com 

Onze inkooplijsten per serie. 
Nergens ter wereld uitgebreidere 

inkooplijsten! 

Ons postzegel-warenhuis in 
Haarlem. 
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Winkelcentrum Cronjestraat 68 
Haarlem, tel:023-5272136 , 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 

Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 

(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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ACS Nieuw-Zeeland 2007 
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13,90 

KPC catalogus Korea & Zuid-Korea 2007 in kleur 32,50 
Gibbons China 1878-2006, incl. Hongkong, Taiwan & Macau 66,40 
Farahbaksh speciale catalogus Iran 2006 in kleur 36,00 
Gibbons Centaal-Aziè: Afghanistan, Turkije & Iran 2006 in kleur 52,25 
Gibbons speciale cat. Groot-Brittannié Queen Victoria 2007 75,90 
Stoneham pocketcatalogus Groot-Brittannië 2007 in kleur 12,50 
Michel Overzee deel 6 Zuidelijk- & Centraal-Afrika 2007 (april) 74,00 
Michel speciale catalogus Oostenrijk 2007 in kleur 36,80 
Michel speciale cat. Zwitserland & Liechtenstein 2007 in kleur 36,80 
Afinsa speciale catalogus Portugal 2007 in kleur 39,90 
Lape catalogus Finland, Aland & Estland 2007 in kleur 21,90 
Philatelia Hungarica speciale catalogus Hongarije 2007 in kleur 39,90 
SC speciale catalogus Rusland 1845-1917 editie 2006 in kleur 69,90 
AG catalogus stempels Duitse veldpost 1 e wereldoorlog 60,00 

AFA catalogus Julinarken 3007 S2,00 

tA7iviA7.collectura.com 
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werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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GREAT BRITAIN 
AT SANDAFAYRE 
WE OFFER THOUSANDS OF ITEMS 
AND COLLECTIONS EVERY WEEK 
IN OUR EXCITING MAIL-SALE 
CATALOGUES AND ON OUR WEBSITE. 
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There's something for everyone with lots 
priced from € 15 to €25.000. 

We've got It all, whatever your interest, including GB, Commonwealth, 
USA, Latin America, Old and 'New' Europe and the many lands of 
Asia. Whether it's single items, starter collections or medal winners, 
sorter cartons or entire estates you'll find it at Sandafayre. 

Send the coupon today for your FREE 
introductory mail-sale catalogues or access 
our online sales at: www.sandafayre.com 

THE WORLD'S MOST EXCITING STAMP SALES 

SANDAFAYRE LTD, KNUTSFORD, WA 16 8XN, UK 
n a +44 (0) 1565 653214 Fax' +44 (0) 1565 651637 
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Edmond Halleij (1656-1742) 

Edmond Halley: niet al
leen sterren kijken 
Het nageslacht heeft Ed
mond Halley (1656-1742) 
niet eerlijk behandeld. 
Ofschoon hij een van de 
meest toonaangevende 
geleerden was van zijn 
tijd, is hij bij ons bekend 
gebleven voor slechts 
één ding: de komeet van 
Halley. Die kan overigens 
doorgaans maar eenmaal 
in een mensenleven 
worden waargenomen. 
Bill Goldsmith probeert 
de zaken wat evenwich
tiger voor te stellen 
in Star Gazer (Stamp 
Magazine, november 
2006). Hij ergert zich 
onder andere aan het feit 
dat zowel Halley's voor-
als diens achternaam 
veelvuldig fout worden 
geschreven. Halley is ui
teraard het bekendst om 
zijn uitspraak uit 1682, 
dat de komeet - die toen 

Chinese zegel uit 1968 met de 
Komeet uan Halley. 

heel goed zichtbaar was 
- iedere 75 tot 76 jaar zou 
terugkeren. Hij mocht 
het zelf niet beleven, in 
1758, want hij overleed 
in 1742. Daardoor heeft 
hij nooit geweten dat de 
komeet naar hem zou 
worden vernoemd. Veel 
lezers hebben wellicht de 
herverschijning van de 
komeet in 1986 bewust 
ervaren. De verschij
ning ging toen gepaard 
met een stortvloed aan 
postzegels. Daarom is 
het goed om 350 jaar na 
zijn geboorte nog eens bij 
Halley stil te staan. 
Het begon al in 1066, 
toen de komeet ook ver
scheen. Het was, al naar 
gelang men Noorman 
danwei Angelsaks was, 
een goed of een slecht te
ken. De komeet werd ook 
verwerkt in het fameuze 
Tapijt van Bayeux. 
Halley publiceerde de eer
ste geschriften over ons 
zonnestelsel en over zon
nevlekken nog voor hij 
20 jaar oud was. Vrijwel 
onbekend is dat hij twee 
jaar op Sint Helena ver
bleef en onze sterrenkaart 
daar verrijkte met 341 
nieuwe sterrenbeelden. 
Ook schreef hij een boek 
over moessons, handels
winden, de afstand van 
de zon tot de aarde, de 
kraters op Mars en de 
relatie hoogte versus de 
druk aangegeven op een 
barometer. Gedurende 
drie jaar (1698-1700) 
bracht hij grote delen van 
de Atlantische Oceaan in 
kaart. Hij ontwikkelde, 
volgens de schrijver van 
het Amerikaanse artikel, 
de eerste bruikbare 
duikerklok, voorzien van 
een waarnemingsraam en 
van permanente zuurstof
toevoer. Goldsmith ziet 
hiermee over het hoofd 
dat ook Alexander de 
Grote (356-323 V. Chr.) al 

Als duiker uias Alexander de Grote Edmond Halley vAe eeuwen voor. 

waarnemingen onder wa
ter deed met behulp van 
een duikerklok, terwijl 
er - na de ondergang van 
de Grote Armada in 1588 
- volop met duikerklok-
ken is gewerkte om de 
schatten van de gezonken 
schepen voor de kust van 
Engeland en Ierland te 
bergen. 
De in 1956 naar Hal
ley vernoemde Britse 
Zuidpoolbasis, Halley 
Bay, verdween in 1977 
weer van de kaart, nadat 
de ijsvlakte zich plotse
ling had losgemaakt van 
Antarctica. Sictransitfllorm 
mundi. 

Verdiend eresaluut 
Gertrude van Tijn (1891-
1974) was voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
verantwoordelijk voor 
het redden van de levens 
van ettelijke duizenden 
Duitse, Oostenrijkse 
en Nederlandse Joden. 
We mogen haar gerust 
op één lijn stellen met 
Raoul Wallenberg. Zij 
begon haar werk in 1933, 
het jaar waarin zij ook 
lid werd van het nieuwe 
Vluchtelingencomité van 
de Volkenbond. Na de 
inlijving van Oostenrijk 
en de Kristallnacht nam 
de toestroom grootse 
vormen aan. In 1939 hielp 
zij driehonderd Zionisten 
op illegale wijze naar 
Palestina en Shanghai 
(voor die stad was geen 
visum nodig). Na de 
Duitse inval in ons land 
werd zij op 13 februari 
1941 lid van de door de 
Duitsers opgerichte Jood-
sche Raad en hoofd van 
de emigratieafdeling aan 
de Lijnbaansgracht 366 
te Amsterdam. Geregeld 
riep Obersturmführer Aus 
der Fünten, leider van 
het Centraal bureau voor 
Joodse emigratie, haar 
op. Zij wist op diverse 
plaatsen fondsen te ver
garen (onder andere, met 
goedkeuring van Aus der 
Fünten, in Madrid en via 
de Zwitserse Ambassade) 
waarmee onder andere 
passagebiljetten werden 
gekocht op schepen naar 
de Verenigde Staten en 
voor valse identiteits
papieren. Op 29 septem
ber 1943 werden de laat
ste Joden afgevoerd naar 
Kamp Westerbork, onder 
wie Gertrude. Zij werd op 
30 juni 1944 in Istanbul, 

samen met 284 andere 
Joden, uitgewisseld tegen 
Duitse onderdanen. Na 
een heel kort verblijf in 
ons land emigreerde zij 
in 1945 naar de Verenigde 
Staten, waar haar kin
deren toen woonden. Zij 
overleed in 1974. (Larry 
Nelson in Gertrude van Tijn 

nen door de bouw van de 
prestigieuze Aswandam. 
De daarvoor benodigde 
$ 200 miljoen had hij niet 
en het Westen wilde die 
niet fourneren. Op 26 juli 
1956 nationaliseerde hij 
daarom het Suezkanaal. 
Tijdens geheim overleg 
te Sevres met Engeland, 

Frankeermachinestempel uit 1941 van dejoodsche Raad in Amsterdam. 

and the Rescue of Dutch Jeujs 
in American Philatelist, 
september 2006). 

Suezkanaal-perikelen. 
In november 2006 was 
het vijftig jaar geleden dat 
de Suezcrisis uitbrak. De 
wereld stond aan de rand 
van een nieuwe wereld
oorlog. James Mackay 
blikt daarop in Troubled 
Waters (Stamp Magazine, 
november 2006) nog 
eens terug. In 1951 trok 
koning Farouk I het van 

Israël en Frankrijk (22, 
23 en 24 oktober 1956) 
werd tot actie besloten. 
Op 25 oktober begon het 
Israëlische leger met een 
veldtocht op het Sinaï-
schiereiland, waarbij 
parachutisten de strategi
sche Mitla-Pas bezetten. 
In de daaropvolgende 
dagen leed het Egyp
tische leger een grote 
nederlaag. Engeland en 
Frankrijk eisten (zoals 
afgesproken) meteen een 
staakt het vuren van de 

Boven: Egypische zegel, geu;ijd aan het Anglo-Egyptische verdrag 
Daaronder, heldhajtige taferelen bij Port-Said (met opdruk). 

24 augustus 1936 date
rende Anglo-Egyptisch 
Verdrag in. Dat verdrag 
bepaalde dat het gebied 
ter weerszijden van het 
kanaal een neutrale zone 
zou vormen, onder Britse 
militaire bescherming. 
Nadat kolonel A.G. 
Nasser (1918-1970) in 
1954 aan het bewind was 
gekomen (Farouk I ging 
in baUingschap, gene
raal A.M. Naguib werd 
terzijde geschoven), pro
beerde hij het volk te win-

Egyptische en Israëli
sche strijdkrachten en 
de ontruiming van een 
lo-mijls zone langs het 
kanaal. Voorts eisten zij 
een tijdelijke bezetting 
van Port-Said, Suez en 
Ismailia. Nog voor het 
antwoord van Nasser 
bekend was, begonnen de 
voorbereidingen. 
Op 31 oktober begonnen 
de bombardementen. 
In de nacht van 4 op 
5 november landden 
parachutisten van de 



Links. Alphapost schrijft over de dienst Luisteruer̂ unnin̂ en Rechts- aandacht voor Klimt bij de ZHPV. 

Anglo-Franse strijdmacht 
bij Suez. De strijd duurde 
twee dagen. Rusland, dat 
toen problemen genoeg 
in eigen huis had, dreigde 
met bombardementen op 
Parijs en Londen, terwijl 
de Amerikaanse president 
Eisenhower (bezig met 
zijn herverkiezing) en de 
secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, Dag 
Hammerskjöld, beide 
landen tot de orde riepen. 
Nog op 7 november 
besloten die zich terug 
te trekken, ten gunste 
van een VN-vredesmacht 
(UNEF). 
Egypte haastte zich 
daarna een grote hoeveel
heid postzegels uit te 
geven, waaronder de 
afgebeelde. Het werd bin
nen korte tijd de grootste 
collectie postzegels uit de 
categorie psychologische 
oorlogvoering. 
Communistische landen 
kwamen Egypte te hulp 
met postzegels met op
drukken. In 1957 volgde 
zelfs een serie postzegels 
met daarop alle veldsla
gen en overwinningen op 
Egyptisch grondgebied 
sedert ca 1600 v. Chr., 
over de Hyksos, de Mon
golen, de Kruisvaarders 
en natuurlijk de Suez-
crisis. Opschrift: 'Egypte 
graf voor agressors'. Op 
de postzegel zien we o.a. 
gesneuvelde soldaten op 
de grond en in de lucht 
en op de achtergrond de 
'gezonken' kruiser Jean 
Bart. Op de voorgrond 
een moedige militair, 
gesteund door burgers. 
De feiten: Egypte verloor 
4.000 militairen en vrijwel 
al zijn materieel; Israël 
171 militairen; Frankrijk 
en Engeland samen 32. 
Bovenstaande en ook 
andere postzegels werden 
onder andere in Frank
rijk geweigerd op grond 
van artikel 5 g van de 
UPU-conventie. Er waren 
talrijke censuurstempels 
te verzamelen. Interessant 
zijn ook de poststuk
ken, afkomstig van de 
ingesloten schepen op de 
Grote Bittermeren. De be
manningen vormden de 
Great Bitter Lake Association 
(GBLA). 

De conferentie van 1936 
werd voorgezeten door 
Anthony Eden. Hij staat 
op de toen uitgegeven 
postzegels. Hij was in dat 
jaar minister van Buiten
landse Zaken; in 1956 was 
hij de Britse premier, wat 
hem de grootste vijand 
van Egypte maakte. 

G A GEERTS 

NEDERUNDSTALI6E 
TUDSCHRIFTEN 

Radiozegels plakken 
Tijdens de Tweede We
reldoorlog en de periode 
daarna werd het radio
luistergeld voldaan door 
het kopen van radioze
gels, die op de luisterver
gunning moest worden 
geplakt. De PTT-dienst 
Luistervergunningen 
regelde deze zaken en 
kreeg het na de oorlog 
steeds drukker door de 
technische ontwikkelin
gen op radiogebied, zoals 
de komst van draag
bare toestellen. Ook voor 
autoradio's en tweede 
toestellen moest worden 
betaald. 
Toen de televisie op
kwam, veranderde de 
dienst van naam: het 
werd de Dienst Luister
en Kijkgelden. Ook het 
systeem van radiozegels 
plakken verviel: de luis
tervergunningen werden 
gemaakt in de vorm van 
ponskaarten. We zijn dan 
beland in de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Harry 
Trip heeft een uitgebreide 
studie gemaakt van dit fe
nomeen en er een prach
tige verzameling van 
opgebouwd. Hij vertelt 
zijn verhaal in Alphapost 
(Alphen aan den Rijn). 

Klimt en de olifant 
Het Mededelingenblad 
van de Zuid-Hollandse 
Vereniging van Postze
gel Verzamelaars ziet 
er eenvoudig uit, maar 
brengt altijd enige goed 
onderbouwde artikelen. 
In het oktobernummer 
2006 staat een artikel over 
een van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van 
de Jugendstil in Oostenrijk, 
Gustav Klimt. In het
zelfde nummer staat ook 
een filatelistisch verhaal 
over de olifant en een 

bespreking van allerlei 
zaken die de redacteu
ren tegenkwamen in 
andere tijdschriften en op 
internet. Dat alles dan op 
slechts twaalf pagina's. 
Ze hebben daar in Zoe-
termeer en omgeving (de 
plaats waar de vereniging 
is gevestigd) ook een 
prijsvraag uit geschreven 
voor een naam van hun 
blad. Het moet zijn 'een 
naam die herkenbaar is, 
die je wilt uitschreeuwen 
of die je wilt fluisteren 
van ingehouden span
ning. Een roepnaam, 
een keurige naam of een 
troetelnaam. Een korte, 
alleszeggende naam. Een 
met een roze of blauw 
randje of eentje met een 
wimpel'. 
Het blad verdient zeker 
een andere naam dan de 
nogal saaie huidige titel. 
Het wordt vast wel wat 
met die prijsvraag; we 
houden u op de hoogte. 

Frankrijk thematisch 
Het blad van de contact
groep Frankrijk verza
melaars heet Marianne. 
Je verwacht in zo'n tijd
schrift veel artikelen over 
de traditionele Franse 
filatelie en die vonden we 
ook in nummer 151. Dat 
de Frankrijl<verzamelaars 
mee willen gaan doen aan 
tentoonstellingen hadden 
we al in de gaten, want in 
nummer 150 stond een 
artikel over het maken 
van albumbladen met 
behulp van de computer. 
Eind september vorig jaar 
werd tijdens de leden
vergadering gesproken 
over het maken van een 
tentoonstellingsobject. 
Sjoerd Bangma van de 
Commissie Filatelistische 
Vorming van de Bond 
hield een boeiende lezing 
over het opzetten van een 
thematische inzending, 
geschikt om ten toon te 

stellen. Een verrassende 
ontwikkeling, want bij 
zo'n vereniging verwacht 
je een gedegen verhande
ling over traditionele fila
telie. Sjoerd legde alle re
gels en fijne kneepjes van 
de thematische filatelie 
op de van hem bekende 
duidelijke manier uit. Een 
prima initiatief van deze 
bloeiende contactgroep. 

Revolutionair verschil 
De nummers 44 (septem
ber 2006) en 45 (novem
ber 2006) van Waalzegel 
(NVPV afdeling Nijme
gen) bevatten beide prima 
filatelistische artikelen, 
maar toch is er een wereld 
van verschil tussen beide 
edities. Nummer 44 is, 
net als zoveel bladen van 
andere plaatselijke ver
enigingen, in zwart/wit 
en op het formaat A5 
uitgevoerd - keurig netjes, 
trouwens. Nummer 45 
lijkt op ons eigen lijfblad 
Filatelie. Het is gedrukt in 
kleur en ziet eruit als een 
volwassen tijdschrift. Het 
bestuur van Waalzegel 
schrijft dat deze gedaan
teverwisseling mogelijk 
is door samenwerking 
met een bedrijf, waardoor 
er gebruik kan worden 
gemaakt van het soft
wareprogramma SMIC. 
Het bestuur noemt deze 
ontwikkeling revolutio
nair. SMIC verzorgt de 

Waahegeh .heel anders... 

opmaak, het drukken en 
het verzenden van het 
periodiek. En, zo lazen 
we, 'de totale kosten zijn 
lager dan het produce
ren op de traditionele 
manier.' Een niet onbe
langrijk aspect, dachten 
wij. Informatie van SMIC 
maakt duidelijk dat het 
systeem voor allerlei 
verenigingen (niet alleen 
postzegelclubs) kan wor
den ingezet, tegen een ac
ceptabele prijs. Voor meer 
informatie kunt u terecht 
op www.smK.nl. 

Drooglijn en blokhaak 
De vertrekkende voorzitter 
van de Eerste Kerkraadse 

Stereoloep uoor hologramzegels 

Philatelisten Vereniging, 
Albert Haan, schrijft 
een opmerkelijk artikel 
in het blad van de club, 
EeKaaPeeVeetje. Op Bel
lica 2006 in Brussel ging 
hij op zoek naar nuttige 
filatehstische hulpmidde
len die iedere filatelist zou 
kunnen gebruiken. Hij 
nam mee een postzegel
droogmolen uit Spanje; 
postzegeltandpasta uit 
Japan (in diverse smaken); 
een velletjesstrijkijzer uit 
Duitslancl en een stereo
loep voor hologramzegels 
uit de Verenigde Staten. 
Verder vond hij nog de 
postzegeldrooglijn, het 
postzegel-rechti<lop-ap-
paraat, de postzegelblok-
haak en nog enige andere 
handige hulpmiddelen. 
'De grootste zeperd,' ver
telt hij, 'was de brandbrief
automaat uit Zwitserland. 
Het bleek een kachel te 
zijn. Je kon je brandbrie
ven er van boven ingooien. 
Je kon er ook mee testen 
of je postzegels onbrand
baar waren.' Albert nam 
de proef op de som met 
zijn nieuwtjes en kon ver
volgens opnieuw naar zijn 
nieuwtjesleverancier. Een 
aantal van de hulpmidde
len schafte hij dubbel aan. 
U kunt ze bij hem kopen, 
maar uitsluitend op de 
eerste van de komende 
maand. 

DAAN KOELEWIJN 

http://www.smK.nl


DE 'HOLLANDE'-STEMPELS OP DE 
POST UIT DE NEDERLANDEN 

Het is nu precies vijfentwintig 
jaar geleden dat mijn inmiddels 
overleden vriend Bert Buurman 
mijn toen nog niet zo grote 

DOOR H A N S G A B R I E L S , V O O R B U R G 

Ook al beschikt hij over meer dan vijftig brieven uit de 

periode 1714-1810, de auteur van deze bijdrage beseft 

heel goed dat zijn collectie poststukken met 'Hollande'-

stempels daarmee nog niet compleet is - als zoiets al 

mogelijk is. In het nu volgende artikel worden de bewuste 

stukken echter dankbaar gebruikt voor een kennismaking 

met een interessant postgeschiedkundig fenomeen. 

verzameling pre-filatelistische 
brieven van Antwerpen 
bekeek. Na enige vriendelijke 
complimentjes merkte hij op: 

'Er mankeert wel een brief met 
het stempeltje D'Hollande 
aan'. Die stempels waren in 
Antwerpen veel gebruikt op post 

uit Holland. Inmiddels heb ik 
een album met meer dan vijftig 
brieven uit de periode 1714-
i8 io en ben ik mij bewust wat 
mij allemaal nog mankeert. De 
Vrede van Munster, die samen 
met de Vrede van Westfalen 
een einde maakte aan onze 
Tachtigjarige Oorlog en voor 
de rest van West-Europa een 
eind maakte aan de Dertigjarige 
Oorlog, betekende ook een grote 
opleving van het handelsverkeer 
en daarmee van het postverkeer. 
Al korte tijd na 1648 werden vele 
nieuwe postverdragen gesloten 
en oude vernieuwd Thurn und 
Taxis beheerde toen de post van 

Onder: afbeelding 2 - Briefuan 29 mei 174g uan Amsterdam 
noar Marseille. Stempel 'DHOLLANDE' te Lille geplaatst. 

. ^ 
Boucn: afbeelding 1 - Brief uan Amsterdam naar Nieuwpoort uan 9 april 1714 
met transitmerk m manuscript 'Dhde'.Verso Will (g stuiuer) port. 

m/tM. 

Boucn. ajbeelding 6 - Brief uan 7juni 1792 
uan Amsterdam naarTournay (Vlaanderen), 
stempel 'HOLLANDE' (kantoor Luik, uolgens 
Hernant IS D'gekapt). 

206 

Onder- afbeelding 7 - Brief uan 6 
januori 1807 uan Amsterdam naar 
Francomont Stempel 'HOLLANDE 
PARMAASYCK'. 

MOLL A ^ ' O * 

AMST: 

^ ^ 

Bouen. afbeelding 8 - Brief uan Amsterdam 
naar Lille uan 1 december i8og Stempel 

'AMSTERDAM C.H.5E.R.' in rood 
('correspondence 3e region') en 'HOLLANDE 

PARANVERS'm zwart. 



de Zuidelijke (of Oostenrijkse) 
Nederlanden. De Franse post 
was een recht van de Franse 
koningen dat werd verpacht, 
maar zeer centraal werd geleid. 
Tot 1752, toen in de Nederlanden 
de Statenpost tot stand kwam, 
hadden de Hollandse steden 
hun eigen postmeesters, die 
individuele contracten met 
het buitenland afsloten, leder 
met eigen tarieven, die zowel 
op afstand als op gewicht 
waren gebaseerd. Vaak gaf dat 
aanleiding tot verwarring als een 
brief over meerdere schijven 
moest worden geleid, hetgeen 
te zien was aan de herhalingen 
en veranderde portomerken op 
brieven. Omstreeks het midden 
van de achttiende eeuw gingen 
Franse postmeesters er toe over 
om geschreven vermeldingen 
van de plaats van vertrek op 
brieven te plaatsen. 
Al spoedig werden in veel 
gevallen stempels gebruikt, 
die overigens weinig uniform 
waren omdat de postmeesters 
het directief uit Parijs kregen 
dat ze die op eigen kosten 
moesten laten maken. Tot 1814, 

toen na de Belgische opstand 
de Schelde werd geblokkeerd, 
zou Antwerpen met enkele 
onderbrekingen een centrale 
rol vervullen bij de post van 
en naarde Nederlanden  niet 
alleen die naar de Oostenrijkse 
Nederlanden en Frankrijk, 
maar ook die naar de Italiaanse 
steden, Spanje en voor een deel 
ook naar Engeland en via dat 
land naar Engelse overzeese 
gebieden. In net prachtige 
Boek De Post te Antwerpen 
van aanvang tot 1793 's een 
facsimile afgedrukt van een 
tarievenlijst uit 1701 en een van 
1729 met de prijzen van enkele 
en dubbele brieven per land en 
per stad. Een enkele brief uit 
Amsterdam of Rotterdam werd 
met 4 sous belast,een dubbele 
met 5. Utrecht was een sou 
duurder, maar het tarief was 
in twintig jaar tijd niet hoger 
geworden. Behalve Antwerpen 
was Lille (Rijssel) een belangrijk 
postcentrum. Vandaar ging ook 
veel post naar Frankrijk en vooral 
naar Parijs en nog zuidelijker 
gelegen steden. 
Er zijn in de loop der jaren nogal 

wat variaties in de stempels 
geweest. Het merendeel is met 
zwarte inkt gestempeld, maar 
in vorm en tekst zijn nogal 
wat verschillen. Na de eerste 
vermeldingen in manuscript 
die in Antwerpen werden 
geplaatst, in 1678 (maar het 
is niet onmogelijk dat er ooit 
nog eens een nog vroegere 
brief wordt gevonden),Komen 
zowel stempels voor met 
HOLLANDE, D'HOLLANDE 
en D HOLLANDE. De stempels 
van Lille en Parijs zijn vaak in 
een lichte boogvorm gemaakt. 
In 1760 komt er een nieuw 
postverdrag met Thurn &, Taxis 
voor de post via Antwerpen en 
van Antwerpen met de Duitse 
en Oostenrijkse gebieden.Voor 
de post vanuit Antwerpen neemt 
de postmeester dan een nieuwe 
stempel in gebruik: een kapitale 
A' in een cirkel in rode inkt. Een 
jaar later volgt voor de post 
uit Holland een stempel met 
een 'H ' in een cirkel, eveneens 
in rode inkt. Een dergelijke 
stempel zal tot i8o8 gebruikt 
worden, ofschoon in 1804 ook 
een tijd de stempel 'H zonder 

cirkel is benut.'Totdatde post 
in 1814 door de Nederlandse is 
overgenomen, wordt dan een 
drieregelig stempel HOLLANDE 
PAR ANVERS op de brieven 
geplaatst. Ook in enkele andere 
plaatsen in de Zuidelijke 
Nederlanden zijn wel Hollandse 
stempels gebruikt, onder andere 
in Luik en door het grenskantoor 
Hamont. In de periode van 
de Franse annexatie is van 
1804 tot 1808 ook een stempel 
HOLLANDE PAR MAASEYCK 
gebruikt. 

Literatuur: 
Catalogus Filacept '88, James van der 
Linden: De "Hollonde" merken op brie

Den van de 17e tot de 19e eeuw. 
L.Herlant: Les Marques Postales Pr^phila
telique de la Belgique. 
De post te Antujerpen uon de aanuan^ tot 
1/95 (diverse artikelen). 
Louis Lenain: la poste de l'Anaenne 
frame. 
James van der Linden: La Reformc 
des Echan^es Posteaux entre La France et 
l'OJice des Tour et Tassis en 175 2 (in 'Le 
Philatéliste Beige'). 

De afgebeelde poststukken komen uit 
de collectie van de auteur. 

Onder: ajbeeldmg 4  Brief uan Am
sterdam naar Rouen uan 24 januari 
1741. Stempel D HOLLANDE uan 
kantoor Lille (zonder apostrof). 

Bouen: ajbeeldm^ 3  Brief van Amsterdam naar Marseille 
uan 29 september 1755. Stempel 'D'HOLLANDE' in boog
uorm, uan kantoor Parijs. 
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Bouen ajbeeiamg 5  Brief naar 
Bordeaux uit Amsterdam uan 
4 augustus 1788, Gestempeld 
te Parijs met het boogstempel 

'D'HOLLANDE', 

Onder: afbeelding 10  Brief uan 
Rotterdam naar Lille uan 20 Jebruari 
1809. Stempel 'HOLLANDE' ingrote 
kapitalen. 

Bouen: afbeelding 9  Brief uan Rotterdam 
naar Brugge uan 22 december 1810. Stempel 
'ROTTERDAM' in zuiart en 'HOLLANDE PAR 
ANVERS', idem, C..H, 2 E R. in rood. 
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Bouen: ajbeeldmg 11  Brief uan Rotterdam 2 0 7 

naar Calais uan 15 juni 1769. Via Antwerpen " 
metstempel 'H' in rood in cirkel. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DE RIJN 

Als m deze rubriek wordt ge
sproken van afieeUmg melding 
3/332 dan wi! dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Iilatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

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

EUROPA 

ALAND 
i84'07. Schilderij van Tove 
Jansson (19142001) op 
Källskär. 
€ 0.85. Zee met bergen, 
anker, twee mensen, dier. 

ANDORRAFRANS 
22i'o7. Fauna. 
€ 0.54, 0.60. Resp. marmot, 
eekhoorn (Marraota mar
mota, Sciurus vulgaris). 

PniNCIPAT D ANDORRA 

ANDORJRA SPAANS 
i9i'07. Frankeerzegels. 
€ 0.30, 0.58. In verschillende 
kleuren: wapenschild. 
izz'oy. Natuurerfgoed. 
€ 0.30. Kerk van Santa Eula
lia d'Encamp in winter. 

PATRIMONI NATURAL 

Princijiat 
d'Andorra 0,30€ 

AZERBEIDZJAN 
December 2006. Brandweer
wagens. 
o.io, 0.20, 0.60,1. m. Drie
maal oude, eenmaal moderne 
brandweerwagen. 
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BULGARIJE 
27i2'o6. Nieuwe terminal 
vliegveld Sofia. 
Blok 0.55 L. (met en zonder 
perforatie). Gebouw en 
vliegtuig, op rand roltrappen 
en mensen. 

CYPRUS 
82'o7. St.Zenon de post
bode. 
Blok £ I.. Afbeelding hei
lige (belangrijke functie in 
postale dienst keizer Flavio 
Valens, 328378 n.C). 

82'07. Stekelhuidigen. 
Viermaal 25 c. Antedon 
mediterranea, Centrostepha
nus longispinus, Astropec
ten jonstoni, Ophioderma 
longicaudum. 

/ Kvnpoï; 

DUITSLAND 
82'o7. Toeslagserie 'voor 
de sport'. 
€ o.45ho.2o, 0.55+0.25, 
o.55ho.25,1.45H0.55. We
reldkampioenschappen 2007 
in Duitsland, resp. kano, 
handbal, turnen (handen op 
paard), vijfkamp (zwemmer). 

82'07. Driehonderdste ge
boortedag lohann Christian 
Senckenberg (1771772). 
€ 0.90. Portret arts (schonk 
zijn vermogen voor verbete
ring gezondheidswezen) en 
oude afbeelding burgerzie
kenhuis in Frankfurt. 
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ESTLAND 
iii'o7. Frankeerzegel, 
nationale vlag op toren Pikk 
Hermann. 
5.kr. (€0.32). Vlag op 
toren. 
i7i'07. Frankeerzegel, 
madeliefje. 
0.30 kr. (€ 0.02). Leucanthe
mum vulgare. 

25i'o7. Frankeerzegel, 
graafschap Saaremaa. 
4.40 kr. (€ 0.28). Wapen
schild eilandengroep Saare 
met vikingschip. 

FAERÖER 
i22'07. 'West Nordic 
Council' tien jaar, duur
zame energie (gezamenlijke 
uitgifte met Groenland en 
IJsland). 
7.50 kr. Golf (energie uit 
zeegolven). 

i22'o7. Steendrukken uit 
1839, Franse expeditie naar 
Scandinavië. 
5.50, 7.50 kr. Afbeeldingen 
Faeroer, resp. zeilschip 
'La Recherche' met eiland 
Nolsoy op achtergrond, berg
landschap 'SkaelingsijaU'. 

F0ROYAR 7§§ 

73'07. Lelie. 
€ 0.70. Lilium 'Enchant
ment'. 

FRANKRIJK 
8i'07. Harten 2007: Maison 
Givenchy. 
'Lettre 20 g', 'lettre 50 g' 
(hartvormig te maken). Ook 
velletje met vijfmaal 'lettre 
20 g'. 

i22'07. Legende robben
vrouw. (Boerenzoon steelt 
huis robbenvrouwtje zodat 
ze niet terug kan naar zee en 
als zijn vrouw moet leven. 
Ze vindt de huid en keert 
terug naar zee. De zee neemt 
wraak.) 
Velletje met tienmaal 5.50 kr. 
Verschillende afbeeldingen 
legende. 

FINLAND 
7"3''°7 Voetbalbond Finland 
honderd jaar. 
€ 0.70 (volgt vorm voetbal). 
Voetbal met jongen en meisje 
voetballend. 

0,70€«S 

7'3''°7 Centrale organisa
tie Finse vakbonden (SAK) 
honderd jaar. 
€ 0.70. Lijn in vorm hoofden. 

SUOMI F I N L A N D 

y-y'oy. Michael Agricola 
{ca. 15101557), godgeleerde 
en grondlegger Finse taal. 
Velletje met tweemaal € 0.70. 
ABCboek, Finse vertaling 
Nieuwe Testament. 

73'o7. Pasen. 
€ 0.70. Paashaas met mandje 
eieren. 

i9i'07. 'Les justes de 
France' (titel voor mensen 
die joden gered hebben). 
€ 0.54. Boom en gele joden
ster. 

29i'07. Antiquiteiten uit 
Middellandse Zeegebied in 
Musée du Louvre. 
Tienmaal 'lettre 20 g' in 
boekje. Beelden, resp. 
(Grieks:) Pericles, Nikè van 
Samothrace, Aphrodite van 
Cnidus, (Romeins:) details 
fresco uit Pompeji, Juno, 
(Egyptisch:) nijlpaard, 
Amenemhet III (18431798 
v.C), op de hurken zittend 
schrijver, harpiste voor god 
Ra, (Etruskisch:) de maaltijd 
van de echtgenoten van 
Cerveteri op sarcofaag. 
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29i'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken*''̂ . 
'Lettre 20 g' in velletje van 
tien. Varken. 

Cocht)n 
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GEORGIË 
23-io-'o6. Vijftig jaar Euro
pazegels, II. 
20, 80 (T). in velletje met vier 
zegels. Europazegels 2005 
(Yvert379, 380) met zwarte 
overdruk '50 Europe CEPT 
15.09.1956-2006'. 
2-ii-'o6. Overdruk. 
10 (T) in zilver over i.- (K). 
Reproductie 'Drie vrouwen' 
van Lado Gudiashvili (Yvert 
70). 
i5-ii-'o6. Honderdvijftigste 
geboortedag Nikola Tesla 
(1856-1943). 
50 (T). Portret natuurkundige 
en zendmast. 

GIBRALTAR 
lö-j-'o/. Koningin Eliza
beth II zestig jaar getrouwd. 
Viermaal 30 p.; blok£1.60. 
Viermaal verschillende af
beelding koningin Elizabeth 
en prins Philip; huwelijksfoto 
paar met bruidspersoneel. 
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i6-3-'07. Verdrag van Rome 
vijftig jaar. 
Velletje met zesmaal 40 p. 
Europese sterren en vlaggen 
van resp. Duitsland, Frank
rijk, Belgiè, Italië, Luxem
burg en Nederland; op rand 
oog met Europese sterren. 

GRIEKENLAND 
22-i2-'o6. Kinderspeelgoed 
uit Benaki-museum in 
Athene. 
€ 0.05, 0.15, 0.30, 0.40, 0.52, 
0.72, 2.27, 4.-. Resp. pop 
en haar koffer met kleren 
(Frankrijk, 1905), houten 
oorlogsvliegtuig (Grieken
land 1940-1945), poppen 
met hoofd papier-maché 
(Griekenland 1925-1930), 
houten paardjes op wielen 
en kat van stof (Griekenland 
1920-1990), tinnen eend en 
kat van tin en plastic (Grie
kenland 1930-1960), pop 
met parachute (Griekenland, 
rond 1950), draaimolen met 
vliegtuigen (Griekenland 
1950), poppenshow van het 
verzet (Griekenland, 1941-
1945)-

GROOT-BRITTANNIË 
i"3''°7- Uitvindingen, 
i", I"; 64, 64; 72, 72 p. (per 
waarde samenhangend, op 
achterzijde zegel informatie 
uitvinders, zelfklevend). 
Resp. brug van Thomas Tel
ford (1757-1834), locomotief 
en spoor van Richard Tre-
vithick (1771-1833) en Geor
ge Stephenson (1781-1848); 
telefoon van Alexander Gra
ham Bell (1847-1922; kaarten 
Groot-Brittannie en Australië 
en twee mensen), televisie 
van lohn Logic Baird (1888-
1946; camera, presentator en 
kijker voor tv); 'World Wide 
Web' van Tim Berners-Lee 
(1955; persoon met laptop en 
wereldbol van draad), ruim
tevaart (twee mensen met 
koffers op andere planeet). 
Ook velletje met de zes zegels 
met gom. 
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22-3-'o7. Driehonderd jaar 
geleden afschaffing slaven
handel door Brits parlement, 
i", i"; 50, 50; 72, 72 p. (per 
waarde samenhangend). 
Belangrijke mensen bij 
afschaffing slavenhandel, 
resp. William Wilberforce 
(1759-1833) en affiche, Olau-
dah Equiano (1745-1797) 
en kaart; Granville Sharp 
(1730-1813) en document 
met schip, Thomas Clarkson 
(1760-1846) en slavenschip; 
Hannah More (1745-1833) 
en illustratie met mensen, 
Ignatius Sancho (1729-1780) 
en illustratie met mensen en 
bootje. 

ITALIË 
4-i-'o7. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', kathedraal 
Sant'Evasio. 
€ 0.60. Kathedraal uit I2'''' 
eeuw in Casale Monferrato. 

io-i-'o7. Hogere school voor 
openbaar bestuur vijftig jaar. 
€ 0.65. Brug 'Ponte Milvio' 
over Tiber en schoolgebouw 
in Rome. 

i3-i-'07. Kathedraal van 
Parma. 
€ 0.60. Voorgevel kathedraal 
en middeleeuwse doopkerk. 

i6-i-'07. Vijftigste sterfdag 
Arturo Toscanini (1867-
1957)-
€ 0.60. Portret dirigent. 
27-i-'o7. Vijfhonderdste ge
boortedag Ferrante Gonzaga 
(1507-1557). 
€ I.-. Beeld generaal keizer 
Karel en vice-koning Sicilië 
gemaakt door Leone Leoni 
op plein in Guastalla. 

ij-i-'oj. Vijfhonderdste 
sterfdag San Francesco di 
Paola (1416-1507). 
€0.60. Schilderij 'San 
Francesco di Paola steekt 
straat van Messina over' door 
Benedetto Luti. 

KROATIË 
9-i-'o7. Klassiek gymnasium 
in Zagreb vierhonderd jaar. 
5.- kn. Opengeslagen boek 
met Romeins cijfer 'CD' 
(400)-

i8-i-'07. Kroatische sprook
jeswereld. 
Tweemaal 2.30 kn. Monster 
Orko, kleine duivel Macic. 
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LETLAND 
6-i-'o7. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Oskars 
Kalpaks. 
0.22 Lvl. Portret eerste 
bevelhebber nationaal leger 
Letland. 

i9-i-'07. Vijftien jaar mobiele 
telecommunicatie. 
0.22 Lvl. Luchtballon boven 
landschap en elektronisch 
schema. 

LIECHTENSTEIN 
5"3''°7- Europa 2007, hon
derd jaar scouting. 
1.30 F. Beeldmerk scouting 
en drie pijlen (motief vriend
schap). 

5-3-'o7. Liechtensteinmuse
um in Wenen (gezamenlijke 
uitgifte met Oostenrijk). 
2.40 F. 'Portret van een dame' 
door B. Zaganelli (± 1460-
1510). 

5-3-'o7. Muziek, tempo en 
temperament. 
0.85,1.80, 2.-, 3.50 F. 
Tekeningen, resp. allegro: 
lichaam en hoofd met viool, 
capriccio: oude grammofoon 
blaast bladmuziek dame 
weg, crescendo: vier musici 
en groot blaasinstrument, 
con fiioco: man achter bran
dende vleugel. 
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LITOUWEN 
2-i-'07. Frankeerzegels, 
houten klokkentorens, 
o.10, 0.20, 0.50,1.-, 1.30, 
1.70 Lt. Klokkentoren uit iS*"' 
eeuw van resp. Pasvalys, Ro-
zalimas, Tryskiai, Saukenai, 
Vaiguva, Vajasiskis. 

27-i-'o7. Beroemde mensen. 
1.-, I.-, 3.- Lt. Resp. schrijver 
Bernardas Brazdzionis 
(19-7-2002), artiest Vytautas 
Kazimieras lonynas (1907-
1997), staatskanselier Groot
hertogdom Litouwen Leonas 
Sapiega (1557-1633)-

3-3-'o7. Serie wapenschil
den. 
I.-, I.-, 1.30 Lt. Wapenschild 
van resp. Svencionys (twee 
vissen), Moletai (sleutel en 
vogels). Keime (wagenwiel 
en eikenbladeren). 

LUXEMBURG 
30-i-'o7. Luxemburg, cultu
rele hoofdstad Europa 2007. 
Viermaal A (€ 0.50) in boekje 
van acht. Verschillende 
silhouetten herten. 
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MACEDONIË 
22-ii-'o6. Kerst. 
12 den. Ster. 
2006. Frankeerzegels. 
4, 5,10,12 den. Resp. koffie-
kannetje, fles, bel, schaal. 

MOLDAVIË 
i2-i2-'o6. Kerst. 
40 b., 3.-, 6.20 L. Schilde
rijen over kerst door resp. 



Valery Metljaev (kinderen in 
sneeuwlandschap, 1988), 
Mikhail Statnyj (mensen in 
traditionele kleding, 1986), 
Elena Noutea (verklede men
sen, 1973). Ook velletje met 
driemaal de drie zegels. 

140. 
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1.35 ZI. Hart met tekst en 
wereldbol. 

MONTENEGRO 
4i'o7. Gregoriaanse kalen
der vierhonderdvijfentwintig 
jaar geleden geïntroduceerd. 
€ 0.50. Gouden voorwerp aan 
ketting. 

OEKRAÏNE 
i2i'07. Ivan Ohienko (1882
1972). 
70 k. Portret aartsbisschop 
Oekraïense orthodoxe kerk 
van Canada, taalkundige en 
kerkhistoricus. 

OOSTENRIJK 
i52'07. Mens en techniek. 
€ 0.55 (rolzegel). Mens en 
bouwwerk. 
i62'07. NederOostenrijkse 
deelstatenten toonstelling 
2007, vuur en aarde. 
€ 0.55. Wereldbol en zon. 

222'o7. Scouting honderd 
jaar. 
Velletje met viermaal € 0.55. 
Ondergrond tekst, beeldmerk 
scouting en tekening van 
resp. scout, kampvuur, tent, 
gitaar; op rand BadenPowell 
(18571941) met handteke
ning en beeldmerken Oosten
rijkse scoutingorganisaties. 
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232'o7. Jacht en milieu, 
reewild. 
€ 0.75. Twee reeën met veulen. 

POLEN 
4i'07. Vijftiende finale 
'Groot orkest vakantiehulp' 
(inzameling geld voor medi
sche apparatuur voor jonge 
kinderen). 

22i'o7. Europees kampi
oenschap kunstschaatsen 
2007. 
2.40 Zl. Schaatspaar. 

ROEMENIË 
3i'07. Roemenië in Euro
pese Unie. 
2.20 NL. Sfinx van Bucegi, 
Europese vlag en datum 
I januari 2007. 

i9i'o7. Honderd jaar 
geleden stichtte Roemeense 
wetenschapper Emil Racovita 
(18681947) 'biospeleologie' 
(levensvormen in grotten en 
ondergronds water). 
Velletje met 0.40,1.60, 7.20, 
8.70 NL. Resp. binnenste 
'Altar Rock' grot in Bihoru
luibergen, portret Racovita, 
schedel en tekening Ursus 
spelaeus, schaaldier Typhlo
cirolana moraguesi (ontdekt 
door Racovita in 1905 op 
Mallorca) en microscoop. 

RUSLAND 
25i'o7. Honderdvijfen
zeventigste geboortedag 
I.L Shishkin (18321898), 
schilder en graficus. 
Tweemaal 7. r. Portret land
schapschilder genaakt door 
I.N. Kramskoy, schilderij 'In 
het wilde noorden...' {1891)1 
dennenboom. 

72'07. Militaire orde van St. 
Georgius tweehonderd jaar. 
10. r.; blok 50. r. Ordete
ken; ordeteken (zegel met 
hoek omhoog), op rand 
ruiters. 

BaHHOrO OPi£HA < 
csinofo rEOfrm no6EionocuA ; 

SERVIË 
Interimbestuur Verenigde 
Naties in Kosovo (Unmik*) 
2ig'o6. Internationale dag 
van de vrede. 
€ 2.. Portret Ibrahim Rugova 
(19442006), literatuurweten
schapper, schrijver, politicus 
en president Kosovo. 

SLOVENIË 
iii'o6. Verplichte toeslag
zegel, week van solidariteit. 
25 Sit. Handen omvatten 
wereldbol. 
24i'07. Nationale kleder
drachten. 
€ 0.20. Man en vrouw (met 
vlashamer) in kleding uit 
Smlednik. 

24i'07. Wenszegel. 
€ 0.24 (hartvormig te ma
ken). Bruidspaar. 

24i'07. Belangrijke Slove
nen, Vasja Pirc (19071980). 
€ 0.48. Portret en handteke
ning schaakgrootmeester en 
schaakstukken. 

24i'07. Omlijsting voor 
persoonlijke zegels. 
Viermaal A. Geel en blauwe 
omlijsting, liggend en 
staand; ooievaar met twee 
baby's, bruidspaar, post
pakje, postbode op fiets. 

SLOWAKIJE 
72'07. Terezia Vansova 
(18571942). 
19. Sk. Portret schrijfster, 
dichter en redacteur eerste 
vrouwentijdschrift 'Dennica'. 

j-z-'oj. Stad Modra. 
14. Sk. Toren en huisjes, 
stadswapen. 
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i42'o7. Wenszegel. 
T2 50g. Bloemen. 

SPANJE 
2i'07. Speelgoed. 
Achtmaal A in boekje. Wagen 
met drie wielen, dubbeldek
ker bus, locomotief met 
kolenwagen en wagon, 
houten pop met onderdelen, 
kinderwagen, watervlieg
tuig, doos metdrukletters, 
bluswagen. 

i3i'07. Frankeerzegels. 
€ 0.30, 0.58, 2.43, 2.49. 
Portret koning Juan Carlos I 
in verschillende kleuren. 
20i'o7. Flora en fauna. 
€ 0.30, 0.39 in boekjes. Resp. 
hop (Upapa epops), roos 
'Garden Queen'. 

23i'07. Eer voor leraar. 
€ 0.58. Leraar bij schoolbord 
(met papegaai en zeilboot) 
en kinderen in bankjes. 

3ii'o7. Honderdjarige 
kranten, 'Las Provincias' 
(1866). 
€ 0.42. Gevouwen krant en 
'140'" verjaardag'. 
22'o7. Wetenschap. 
€ 0.30, 0.45. Resp. schei
kunde: periodiek systeem van 
Mendelejev (18341907) uit 
i86g (rechthoek met gekleur
de vlakken), astronomie; 
Gregoriaanse kalender uit 
1582 (model zonnestelsel). 

ESPANA 0,42€ 
GWRfOS 

— 425»AMV[R.S.\RIOOIL 
U CAUNDARIOCRIGORIANO 

52'07. Insütuutvoor Cata
laanse studie honderd jaar. 
€ 0.30. Beeldmerk en zuilen
galerij gebouw. 

[ Espana OD^BOS 0 , 3 0 € I 

IECentanysi9072007 

82'o7. Sport, tweeëndertig
ste America's Cup Chal
lenger. 
€ 0.30. Zeilboot 'Desafio 
Espanol 2007'. 

i62'o7. Wetenschap van 
aarde en universum, II, 
cartografie en astronomie. 
€ 0.30, 0.78. Resp. kaart 
streek rond waterreservoir 
van Rosarito, radiotelescoop 
(diameter 40 m) van astro
nomisch centrum in Yebes 
(Guadalajara). 

TSJECHIË 
ioi'o7. Personen. 
7.50,19. Kc. Resp. Frana 
Sramek (18771952, dichter, 
toneelschrijver en journalist), 
Karel Slavoj Amerling (1807
1884, natuurkundige). 



CESK.\R1';PLBIJKA; 
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io-i-'07. Technische univer
siteit Praag driehonderd jaar. 
g.- Kc. Leeuw met passer. 

««•*««*•««««« 

2o-i-'o7. Traditie Tsjechische 
postzegels, Josef Liesier 
(1912-2005). 
7.50 Kc. Zegel op zegel: por
tret violist J. Slavikvan post
zegel uit 1953 voor Praags 
lentefestival ontworpen door 
Liesier, gegraveerd door 
J. Schmidt (Yvert Tsjecho-
slowakije 718). 

IJSLAND 
i5-2-'07. Trawler 'Jon ferseti' 
(1907) eerste schip voor verre 
wateren in IJsland. 
65.- kr. Schip. 

uitgifte met Denemarken, 
Groenland, Finland, Noor
wegen, Zweden, Canada en 
Verenigde Staten. 
Velletje met 75.-, 95.-kr. 
Resp. vulkaanuitbarsting op 
gletsjer Vatnajökull, uitrus
ting voor radio-echo peilin
gen om landschap onder ijs 
in kaart te brengen. 

ZWITSERLAND 
6-3-'o7. Driehonderdste 
geboortedag Leonhard Euler 
(1707-1783). 
130 c. Portret wiskundige 
met tekening en formule 
'e-k-hf=2'. 

6-3-'o7. Legendes. 
85,100,130,180 c. Resp. 
Karel de Grote en de slang 
(beker en slang), Fenette 
het eilandmeisje (meisje en 
waterlelies). De rechter van 
Bellinzona (ruiter), Marga-
retha (meisje zweeft boven 
bergmeer). 

i5-2-'07. Vereniging voor 
vrouwenrechten honderd 
jaar. 
60.- kr. Tekst. 

6-3-'o7. Zwitserse vereniging 
berghonden honderd jaar. 
85 c. Berner Sennenhond. 

i5-2-'07. 'West Nordic Coun
cil' tien jaar, duurzame ener
gie (gezamenlijke uitgifte 
met Faeröer en Groenland). 
75.- kr. Geothermische 
energie. 
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6-3-'o7. Vrouwenvoetbal. 
85 c. (in velletje van zes). 
Meisje en tekening voetbal 

6-3-'o7. Zwitserse Bank 
honderd jaar. 
85,100 c. Resp. veiligheids-
tekens, bankbiljet. 

6-3-'07. Bezienswaardighe
den Zwitserland, Stein am 
Rhein duizend jaar. 
Driemaal 85 c. (doorlopend 
beeld). Raadhuisplein, resp. 
gemeentehuis, rij huizen, 
fontein. 

ALGERIJE 
i4-i-'07. Algiers, hoofdstad 
Arabische cultuur 2007. 
15.-, 30.-Dh. 

ANGOLA 
24-4-'o6. Drieëntwintig
ste ministersconferentie 
Afrikaanse olieproducerende 
landen. 
27, 27, 45, 45 KZr. Resp. aap 
en raffinaderij, symbolische 
mensen, helikopter en mas
ker, beeld. 

AUSTRALIË 
i3-2-'o7. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
Viermaal 50 c. Blandfordia pu-
nicea, Grevillea raucronulata, 
Gossypium sturtianum, Phe-
balium whitei. Ook boekjes. 

20-2-'o7. Twaalfde wereld
kampioenschap zwemmen 
FINA'̂  in Melbourne. 
50 c. Zwemmer komt uit 
water. 

i5-2-'07. Internationaal 
pooljaar, gezamenlijke 

6-3-'07. Jaar van de strand
wacht, honderd jaar 'Surf 
Life Saving Australia'. 
$ 0.50, 0.50,1.-, 2.-; 2.45 
in velletje van twee. Resp. 
vrouwelijke strandwacht 
haalt lijn binnen, ruggen drie 
mannelijke strandwachten, 
reddingsboot met roeiers, 
twee kinderen; opblaasboot 
in 'lenticulaire techniek' 
toont beweging. 

BAHREIN 
i6-i2-'o6. Nationale dag 2006. 
roo, 200, 250, 500 fils. 
Verschillende afbeeldingen 
koning Hamad Bin Isa Al 
Khalifa. 

CANADA 
i9-i2-'o6. Frankeerzegels, 
bloemen. 
$ 0.93, i.io, 1.55. Resp. Utri-
cularia intermedia, Scutella
ria galericulata, Delphinium 
bicolor. Ook velletje met deze 
drie zegels plus zegel van 
i6-ii-'o6 (melding 11/789): 
Corallorhiza masculata, op 
rand landschap. 

5-i-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken'**. 
52 c.; blokS 1.55. Resp. 
varken; varken; op rand 
tekens dierenriem (velletje 
in onregelmatige vorm). 
Ook vel met twaalfmaal blok 
zonder perforatie. 

i5-i-'07. Feest. 
52 c. Serpentines en confetti. 

i2-2-'07. Internationaal pool
jaar, gezamenlijke uitgifte 
met Denemarken, Groen
land, Finland, Noorwegen, 
Zweden, IJsland, Verenigde 
Staten. 
Tweemaal 52 c. Koningseider 
(Somateria spectabilis), kwal 
(Crossota millsaeare). Ook 
velletje met beide zegels, op 
rand wereldbol en tekst. 

i-3-'07. Seringen. 
Velletje met tweemaal 52 c. 
(iets ronde zegels). Syringa 
vulgaris 'Princess Alexan
dra', Syringa x prestoniae 
'Isabella'. Ook boekje. 

i2-3-'07. Honderdjarig be
staan HEC Montreal (l'École 
des hautes études commer-
ciales). 
52 c. in boekje. Schoolge
bouw en wapenschild. 

i5'3"'°7' Kunst, Mary Pratt 
(1935)-
52 c ; velletje met 52 c , 
$1.55. Resp.'Jelly Shelf'; 
'Jelly Shelf', 'Iceberg in the 
North Atlantic'. 

CHILI 
20-i2-'o6. Technische 
universiteit Frederico Santa 
Maria vijfenzeventig jaar. 
$ 250. Portret met gebouw en 
wapenschild. 
27-i2-'o6. Gasco honderd
vijftig jaar. 
Tweemaal $ 250. Gasreser
voirs, gebouw; op aanhang
sel gasreservoir. 



CHINA (Republiek, Taiwan) 
25-i2-'o6. Datum melding 
1/66, hogesnelheidslijn. 
io-i-'o7. Orchideeën. 
NT$3.50, 5.-, 12.-, 25.-. 
Resp. Phaius tankervilleae, 
Spiranthes sinensis, Vanda x 
hybrida, Cattleya sp. 
ij-i-'oj. Sieraden uit 'Ging 
dynasty' uit National Palace 
Museum. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 25.-. Met 
bloemen van parels, jade en 
edelstenen, resp. gouden 
oorring, haarpin, nagelbe
schermer, gouden ring. 

212 

i4-2-'o7. Valentijnsdag. 
NT$ 5.-, 20.-. In verschil
lende kleuren: twee harten en 
'Happy Valentine's Day'. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
lo-g-'oö. Studiebenodigd-
heden. 
Viermaal 80 f. Schrijfkwas-
ten, stempel, papier, plakkaat 
inkt. 

:80.toj*iiA 

25-9-'o6. Federatie terug
gekeerde Chinezen uit 
buitenland vijftig jaar. 

^ 80 f. Beeldmerk. 

^ . 

^ 

80-

H 
26-9-'o6. Muziekinstrumen
ten, gezamenlijke uitgifte 
met Oostenrijk. 
Tweemaal € 0.55. 'Guqin' 
(618-907) op achtergrond 
Guqintai-monument bij 
stad Wuhan en gedicht van 

Song Xiang (1748-1826), 
vleugel van Bösendorf op 
achtergrond stad Salzburg en 
stukje muziek van opera 'Le 
nozze di Figaro' van Mozart. 

i5-io-'o6. Chinese export 
goederenmarkt. 
80 f. Symbolisch ontwerp 
met gebouw. 
22-io-'o6. Lange Mars zeven
tig jaar geleden. 
Viermaal 80 f.; blok 6.-y. 
Resp. afscheid, bijeenkomst 
Zunyi, over touwbrug, door 
moerasland; Jing Gang Shan. 

3o-io-'o6. Dialoog vestigen 
tussen China en Asean*. 
80 f. Symbolisch ontwerp. 
3-ii-'o6. Topbijeenkomst in 
Peking van Forum communi
catie China-Afrika. 
80 f. Symbolisch ontwerp. 
i2-ii-'o6. Honderdveertigste 
geboortedag Sun Yat-sen 
(1866-1925). 
Viermaal 80 f. Huis, mauso
leum, standbeeld, Zhong-
shan-universiteit. 
3-i2-'o6. Schilderij 'Het 
bovennatuurlijke paard'. 
Tweemaal 1.20 y. (doorlo
pend beeld). Het schilderij. 
23-i2-'o6. Honderdste 
geboortedag Wu Lanfii. 
1.20 y. Portret vice-voorzitter 
nationaal comité. 

28-i2-'o6. Spoorwegen. 
Viermaal 1.20 y.; blok 6.-y. 
Resp. tweemaal sneltrein, 
goederenwagon, wagon met 
boomstammen; sneltrein. 

30-i2-'o6. Chinese post 
honderdtien jaar. 
1.20 y. Postduif, kaart en 
'EMS'. 
5-i-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
0.20 y. Varkentje. 

CHRISTMASEILAND 
9-i-'o7. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
$ 0.50,1.45; velletje met $ i.-
(ronde zegel) en twaalfmaal 
50 c . Tweemaal verschillend 
varkentje; twaalf tekens 
dierenriem, twaalf zegels 
Chinees nieuwjaar van afge
lopen twaalf jaar. Ook velletje 
met beide zegels varkentje. 

wmtmMÊOM 
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COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
20-3-'o7. Schelpen. 
$ 0.50, 0.50,1.-, 1.45. Resp. 
'oriental moonsnail', 'pearly 
nautilus', 'partridge tun', 
'giant clam'. 

DJIBOUTI 
2004. Frankeerzegels. 
15, 45 F. Resp. boom (Dra
caena ombet), zoutkaravaan. 
2004. Nationale vrouwenunie 
(UNFD: Union Nationale de 
Femmes de Djibouti). 
25, 70 F. Resp. zwangere 
vrouw, vrouwen bij demon
stratie. 
2004. Nationale symbolen. 
100,175 F. Resp. wapen
schild, monument voor de 
onbekende soldaat. 

EGYPTE 
2i-ii-'o6. Volkstelling. 
30 P. Beeldmerk met drie 
menselijke figuren. 
26-ii-'o6. Krant Al-Ahram 
honderddertig jaar. 
Tweemaal 30 P. (samenhan
gend met tussenveld); blok 
150 P. Gebouw, piramides; 
gebouw en piramides. 

26-ii-'o6. Nationale festivals. 
30 P. Bandje. 
26-ii-'o6. Libanon is in ons 
hart. 
150 P. Symbolische afbeel
ding. 
2-i-'o7. Dag van de post. 
30 P. Wereldbol met vogel 
en brief 

2-i-'07. Vijftigste sterfdag 
Aly Al-Kassadi. 
30 P. Acteur. 

Egypl 
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GAMBIA 
2006. Kerst. 
Velletje met viermaal 20.- D. 
Versierde koekjes, resp. 
mannetje, kerstboom, klok, 
wanten; op rand snoep. 

GUATEMALA 
i2-i2-'o6. Honderd jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Brazilië. 
Tweemaal 4.- Q. Natio
nale vlaggen Guatemala en 
Brazilië met dansers, resp. 
Baile de la Conquista uit 
Guatemala, Maracuta uit 
Brazilië. 

HONGKONG 
3i-i2-'o6. Frankeerzegels, 
vogels. 
$ o.io, 0.20, 0.50,1.- , 1.40, 
1.80,1.90, 2.-, 2.40, 2.50, 
3.-, 5.-, 10.-, 13.-, 20.-, 50.-. 
Resp. Haliaeetus leucogaster, 
Otus bakkamoena, Peri-
crocotus flammeus, Alcedo 
atthis, Aethopyga christinae. 
Sterna dougallii, Platalea mi
nor, Egretta garzetta, Rostra-
tula benghalensis, Hirundo 
rustica, Pycnonotus jocosus, 
Lanius schach, Motacilla 
alba, Anas clypeata. Pica 
pica, Pelecanus crispus. 

INDIA 
28-i2-'o6. Stop kinderarbeid. 
Viermaal 5.- R. Meisje op 
evenwichtskoord, jongen 
met hak op land, kind 
schenkt thee in steenfabriek, 
kind met oogst op hoofd; 
ook samenhangend. 

8-i-'07. Bimal Roy (1909-
1966). 
5.- R, Portret filmregisseur. 

JEMEN 
24-io-'o5. Verenigde Naties 
zestig jaar, de acht ontwikke
lingsdoeleinden voor 2015. 
Vijfmaal 40.-, 80.-, 100.-, 
120.- R. Resp. universeel 
basisonderwijs: vrouw met 
boek, tegengaan kindersterf
te: orale vaccinatie, verbete
ring gezondheid moeders: 
bloeddrukmeting, uitban
nen HlV/aids en malaria en 
andere ziekten; rood lintje 
en pillen, verzekeren van 
duurzame omgeving: land
schap met riviertje en boom, 
uitbannen van armoede en 
honger: hoedenverkoop-
ster, gelijlcwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen: 
weegschaal, wereldwijde 
samenwerking ontwikkeling: 
handdruk. 

KAAPVERDIË 
2005. Voorwerpen uit tijd 
slavenhandel. 
5.-, 10.-, 30.-, 60 e.; blok 
100.- e. Resp. pijp, telescoop, 
kanon, nautisch instrument; 
boeien. 

KAZACHSTAN 
i5-i2-'o6. Wapenuitrusting. 
85.-1. Helm uit 13'''' eeuw. 
i5-i2-'o6. Theaterkunst. 
80.-1. Vrouw uit opera 'Silk 
girl'. 

20-i2-'o6. Honderdste ge
boortedag Nikolai Repinsky 
(1906-1969). 
2.-, 3.-, 105.-, 150.-, 500.-1. 
In verschillende kleuren 
portret architect. 
29-i2-'o6. Natuurreservaat 
Kurgalzhinsky. 
Velletje met 25.-, 100.-, 
120.-1. (doorlopend beeld). 
Resp. flamingo, zwaan, das. 

rv . :^ ^ ' 

.d < 

j ^ M K r i /\,\/^t.iH.4^ 

LIBERIA 
i5-ii-'o6. Christophorus 
Columbus (1451-1506). 
$ 25.-, 50.-, 70.-, 100.-; blok 
$ 120.-. Resp. Columbus en 
schepen, Columbus knielend 
en schepen, Santa Maria, 
Nina; Columbus ontdekt 
Nieuwe Wereld. 



20o6. Kerst, Peter Paul Ru
bens (15771640). 
Velletje met viermaal $ 40.. 
Verschillende details uit 
Aanbidding der Wijzen. 

MACAU 
8i'07. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
5.50 ptcs.; blok 10 ptcs. 
Resp. varkenskop; dezelfde 
afbeelding doorlopend op 
rand. 

MALDIVEN 
i5ii 'o6. Elvis Presley kocht 
vijftig jaar geleden Grace
land. 
Velletje met viermaal 12. Rf. 
Verschillende foto's Elvis bij 
concerten. 
i5i i 'o6. Vijftigste sterfdag 
Ludwig Durr (18781956), 
hoofdingenieur bij graaf 
Zeppelin. 
Velletje met driemaal 15. Rf. 
Zeppelin boven Internatio
nale Luchtschepententoon
stelling Frankfurt in 1909, 
ballonnen tijdens tentoon
stelling, Hmdenburg. 

i5ii 'o6. Ruimtevaart. 
Vel met zesmaal 8. Rf.; twee 
velletjes met viermaal 12 Rf; 
driemaal blok 25. Rf. Resp. 
lancering spoetniki, spoet
niki in ruimte, binnenkant 
spoetniki, hond in spoetnik
2, grafiek baan om aarde 
spoetniki, spoetnik3; (sa
tellieten:) Calipso, Cloudsat, 
Aqua, Aura; (komeetverken
ner Giotto:) kern komeet 
Halley, komeet, ruimtesonde, 
komeet van nabij; Stardust
satelliet, Apollo, Giotto. 

MALEISIË 
28i2'o6. Zuidpoolexpeditie, 
in 22 dagen van zuidpool tot 
Herculesbaai (i ioo km) door 
Sharifah iWazlina Syed Abdul 
Kadir (1965, vrouw). 
30, 50 s., I. RM. Resp. tenten 
slee, Sharifah skiend met slee, 
Sharifah skizeilend met slee. 

MAROKKO 
25i2'o6. vissen. 
3.25, 7.80 Dh. Resp. Thun

nus thynnus, Sardinia 
pilchardus. 
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ROYAUME DU MAROC 

MAYOTTE. 
22i'07. Tien jaar filatelie in 
Mayotte. 
€ 0.54. Verschillende postze
gels in vorm eiland. 

JJ^NS D£ U PIJiymUE A MATOTTE 

22i'o7. Orchidee. 
€ 0.54. 'Phanelopsis' . 

MONGOLIË 
25io'o6. Postzegeltentoon
stelling China. 
Velletje met 150, 200, 250 T. 
Resp. tekening olympisch 
stadion Peking, waterval, 
stad; op rand mascottes 
Olympische Spelen 2008. 

i7i2'o6. Vissen. 
100, 200, 300,400 T. Ver
schillende vissen. 
i7i2'o6. Chinees nieuwjaar, 
)aar van het varken**. 
300, 400 T. Symbolische 
varkens. 

NEVIS 
8i2'o6. Kerst 2006. 
25, 30, 90 c , $4 .  . Resp. 
gedeelte kerstboom 
Charlestown, sneeuwman en 
kerstboom Bath, kerstboom 
Bath en beeldjes rendieren, 
versierde kerstboom met 
pakjes. 

*\ 'f 
NIEUWCALEDONIË 
i8i2'o6. Beeldende kunst, 
i io E De hagedisman van 
Joseph Poukiou. 

NIEUWZEELAND 
y-2-'oj. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het varken**. 
45, 90 c., $1.35,1.50, 2.. 
Verschillende varkens, resp. 
tweemaal Kunekunevarken, 
Arapawavarken, varken 
Auckland Island, Kunekune
varken. Ook velletje met de 
twee zegels van $ 1.50 en 2.. 
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PAKISTAN 
30io'o6. Medicinale 
planten. 
Tweemaal 5 R. Aloe vera, 
Chamomilla linn. 

POLYNESIË 
24i'o7. Tahiti. 
60, 90 F. Resp. slippers, 
surfplanken. 

25i'07. Frankeerzegel. 
5 F. Cagou. 

QATAR 
26ii'o6. Vijftiende Aziati
sche spelen 'DOHA 2006'. 
0.50 R. Persoonlijke zegel, 
atleet. 
ii2'o6. Vijftiende Aziati
sche spelen 'DOHA 2006'. 
Vijfmaal 0.50 R. Beeldmerk 
en resp. mascotte met 
voetbal, tafeltennisser, mas
cotte op fiets, volleybalster, 
voetballer. 

SIERRA LEONE 
2006. Kerst, Peter Paul Ru
bens (15771640). 
Velletje met viermaal 
2.000 Le. Verschillende de
tails uit altaarstuk Antwerpse 
Jezuïetenkerk. 

SRI LANKA 
i4i2'o6. D.M. Rajapaksa. 
5. Rs. Portret raadslid voor 
Hambantota in dertiger jaren 
(oom huidige president). 
i8i2'o6. Ambuluwawa, 
biodiversiteitcomplex en 
religieus centrum. 
5., 25. Rs. Resp. gebouw, 
hetzelfde gebouw op top berg. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ioi'07. Soeur Hilarion 
(19132003). 
€ 0.54. Portret zuster. 
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SURINAME 
3i'o7. Orchideeën. 
S, SR$ 0.20, 0.45, 0.80,1.20, 
i . 70 ,2 .  ,3 .  , 3.50,4., 5., 
10.. Resp. Cattieya labiata, 
Vuylstekeara, Cymbidium, 
Odontoglossum pescatorei, 
Odontocidium, Odontioda, 
Vanda, Cattieya, Paphiopedi
lum insigne, Phalaenopsis, 
Thunia, Oncidium. 

TANZANLA 
248'o6. OostAfrikaanse 
bergen. 
350, 400, 600, 800; twee 
velletjes met tweemaal 
i.ooo Sh. Resp. Mount Kenya, 
Udzungwa keten, Sanje wa
tervallen, Berg van de Maan in 
Ruwenzorimassief; Kiliman
jaro, giraffe en Kilimanjaro; 
man met koeien voor 01 
Doinyo Lengai (de god van de 
bergen), top met krater. 

TOGO 
24i'o6. Bevrijding Europa 
zestig jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal 
400 F.; blok i.ooo F. Resp. 
monument, krant, soldaten 
vechten in sneeuw tijdens 
Ardennenoffensief vliegtui
gen; monument slachtoffers 
holocaust; DUKW amfibie
voertuig. 

24i'o6. Overwinning op 
Japan zestig jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 350 E.; 
blok i.ooo E. Schepen, 
resp. USS Charles Carroll, 
BB35, LCT515, LST388, 
Thompson DD627, USS 
Thomas Jefferson; gevecht in 
Iwo Jima. 
2006. Honderdste geboor
tedag Leopold Senghor 
(19062001). 
150, 550, 650, i.ooo, 2.000, 
3.000, 5.000,10.000 F. 
Portret Senegalees dichter en 
politicus. 

URUGUAY 
i8i2'o6. Cruisehavens en 
cruiseschepen. 
Viermaal $ 37. Schepen in 
haven Montevideo of Punta 
del Este, resp. Costa Fortuna, 
Queen Mary 2, Zuderman, 
Star Princess. 
22i2'o6. Loterij Uruguay 
honderdvijftig jaar. 
$ 15. '18562006' in loterij
briefje. 

O l l t C C l Ó N NACIONAl DE 
I O T E I I A S Ï O U I N i n A S 

28i2'o6. Wereldkampioen
schap zeilen in Optimist
klasse. 
$ 37. Optimist. 

2gi2'o6. Beeldmerk post
bedrijf 
$ 15. Beeldmerk met zon. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
20i2'o6. Gazellen. 
I., 2., 3., 3.50,4.; blok 
15.Dh. Gazellen. 
3ii2'o6. Traditionele siera
den voor vrouwen. 
I., 1.50, 2., 3., 3.50, 
4. Dh. Resp. gouden 
ketting, gouden ketting, 
oorhangers, ring, armband, 
voorhoofdsieraad. 

VERENIGDE NATIES 
i53'07. Bedreigde diersoor
ten, XV. 
Drie vel met viermaal vier 
verschillende zegels; op rand 
beeldmerken Verenigde Na
ties en Cites*, 2007, silhouet
ten bedreigde dieren. 
Viermaal Zw.Fr. i.; viermaal 
US$ 0.39; viermaal € 0.55. 
Resp. Theropithecus gelada, 
Cercopithecus neglectus, 
Varecia variegata, Hylobates 
moloch; Mandrillus leuco
phaeus, Saimiri sciureus, 
Lemur catta, Cercocebus 
torquatus; Chlorocebus 
aethiops, Nasalis larvatus, 
Papio hamadryas ursinus, 
Erythrocebus patas. 



VERENIGDE STATEN 
6-io-'o6. Feestdagen. 
39. 39' 37 '̂ - Rssp. Kwan-
zaafeest: zeven personen als 
symbool voor zeven dagen 
feest en zeven principes, 
Chanoeka: tol, islamitische 
feestdagen: kalligrafische 
groet voor suikerfeest en 
offerfeest. 
io-i-'o7. Serie 'black heri
tage', XXX, Ella Fitzgerald 
(1917-1996). 
39 c. Portret zangeres. 
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ii-i-'07. Staat Oklahoma 
honderd jaar. 
39 c. Cimarronrivier bij zons
opgang, schilderij van Mike 
Larsen (1944). 

i3-i-'o7. Love. 
39 c. Chocolaatje 'Hershey's 
Kiss' {gemtroduceerd in 
1907) met tekst 'Love' en 
'Kisses'. 

2i-2-'o7. Internationaal 
pooljaar, gezamenlijke 
uitgifte met Denemarken, 
Groenland, Finland, Noor
wegen, Zweden, IJsland, 
Canada. 
Velletje met tweemaal 84 c. 
Noorderlicht (aurora bore-
alis) boven berg McKinley 
in nationaal park Denali in 
Alaska, zuiderlicht (aurora 
australis) op ijsbergen. 

i5-3-'07. Serie literatuur, 
XXIII, Henry Wadsworth 
Longfellow (1807-1882). 
39 c. Portret dichter, op ach
tergrond illustratie bij 'Paul 
Revere's Ride'. 

VIETNAM 
20-i-'07. Honderdste 
sterfdag Tran Te Xuong 
(1870-1907). 
i.ooo d. Dichter aan herwerk, 
op achtergrond zijn vrouw. 

WALLIS EN FUTUNA 
20-i-'07. Eer voor Pio Tafi-
nu'u (1923-2006). 
800 F. Portret eerste kardi
naal Oceanië. 

ZAMBIA 
8-7-'o6. Franciscaner mon
niken vijfenzeventig jaar in 
Zambia. 
1.500, 2.250, 2.700, 3.300 K. 
Resp. bisschop F. Mazzieri 
met twee jongetjes, maan, 
zon, golf water. 
8-8-'o6. Honderd jaar 
scouting. 
Viermaal 3.200; blok 
6.500 K. Portretten Robert 
Stephenson Smyth Baden-
Powell (1857-1941, stichter) 
en beeldmerk. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
i-i-'07. 
€ 0.15. Mineraal corindon. 
€ 0.49. Portret Louis Aleno 
de Saint Aloüarn (1738-
1772)-
€ 0.54. Portret Marthe Em
manuel (1901-1997). 

€ 0.54. Rund van het eiland 
Amsterdam. 
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€ 0.90. Landschap L'ile de la 
Baleine. 
€ 0.90. Schip 'Tonkinois'. 
€ 2.50. Archeologie op Saint-
Paul. 

Velletje met vijfmaal € 0.54. 
Albatrossen: tweemaal Dio-
medea exulans, Thalassarche 
melanophris, Thalassarche 
chlororhynchos, Phoebetria 
palpebrata. 
€ 4.-. Vis: Lampris imma-
culatus. 

€ 0.54,4.- samenhangend 
mettussenveld. Zestig jaar 
Franse poolexpedities: 
gebouwen. 
€ 4.90. Astronomie op 
Concordia. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of Sout

heast Asian Nations 
Cites Cites Convention on 

International Trade 
in Endangered 
Species 

FINA Federation Interna
tionale de Natation 

Unmik United Nations Inte
rim Administration 
Mission in Kosovo 

**: Chinese dierenriem 
(zodiak): i8-2-'07 tot 6-2-'o8 
Jaar van het varken. 

AUTOMAAT-
SAMENSTELLING: 
DR. PIETERHOUDEWIND 
E-MAIL: p.houdewindcffiwolmail.nl 

PROPOSTAL-2000 AUTOMATEN WERDEN 
AANGEPAST AAN NIEUWE TARIEVEN 

NEDERLAND 

De Nederlandse Prcipostal-2000 
automaten bleken op 2 januari 2007 
te zijn aangepast aan de nieuwe 
tarieven. De serie automaatstroken 
bestaat nu uit: 

TNTPost Nijmegen: 
Blanco 0.44 euro (binnenland); 
Europa priority 0.72 euro; 

Overzee priority 0.89 euro. 
PK Heemstede: 
Blanco 0.44 euro (binnenland); 
Blanco 0.67 euro (standaard Europa); 
Europa priority 0.72 euro; 
Overzee priority 0.89 euro. 
(afbeeldingen 1 en 2) 

De standaardverzending overzee is 
geschrapt. De verzending van post
pakketten tegen betaling van i cent 

(zie de eerdere berichtgeving hierover 
in de rubriek van collega Rein 
Bakhuizen van den Bink) is niet meer 
mogelijk: postpakketten kunnen vol
gens de regels van TNTPost immers 
niet met postzegels 'voorgefrankeerd' 
worden. 

Eind deze maand wordt een nieuwe 
postwinkel geopend m Rotterdam, 
met de automaten TNT00003 en 
TNT00004. Er zal weer een speciale 
verzamelaarsbijeenkomst worden 
georganiseerd; het exacte tijdstip en 
de locatie worden op de website van 
Filatelie (muiiu.Jilotelie.ius) bekend 
gemaakt. 

Klaas van Dam meldde het eerste 
gebruik van TNT-papier in de Hytech-
baliefrankeermachine op 11 januari 
2007 in Harderwijk (afbeelding 3). Wie 
meldt een nog vroegere datum? 

! f 11013b 
I 11010/09-4P 

Ntvlr-ilnnd 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 24013, 2490 AA DEN HAAG 
E-MAIL: k.verhulst@orange.nl 

94ste Filatelistendag Loosdrecht 
Deze maand (pas) kan ik u het 
bijzondere poststempel tonen dat ter 
gelegenheid van de vierennegentigste 
Filatelistendag, tijdens de Filatelie-
beurs in Nieuw-Loosdrecht (26, 27 en 
28 januari jl.), werd gebruikt. 
Het stempel toont een afbeelding van 
een vlinder, het beeldmerk van het 
Nationaal MS Fonds ('MS' staat voor 
de ziekte Multiple Sclerose). Vijftig cent 
van de opbrengst van elke verkochte 
gelegenheidsenvelop die met dit 
stempel was ontwaard ging naar het 
Nationaal MS Fonds, dat mensen met 
MS ondersteunt en begeleidt om een 
hogere levenskwaliteit te bereiken. 

mailto:k.verhulst@orange.nl


Van The Beatles, Ella Fitzgerald en The Dubliners tot Lordi 

Laat de muziek spelen 
op postzegels! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op het motief Muziek kunt u naar 

de vakhandel gaan Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de buurt kunt u contact opnemen met 

Filagent BV • Windbrugstraat 1734 * 75" HR Enschede • (053) 43 42 532 • info@>filagent.nl 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTICANT 6 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

LINNAEUS EN ZIJN 
LINNAEUSKLOKJE 
Eind januari las ik in de 
Aurobode dat het Teylers 
Museum in Haarlem 
samen met het Nationaal 
Herbarium in Leiden een 
grote tentoonstelling 
heeft georganiseerd in 
verband met de driehon
derdste geboortedag van 
Carolus Linnaeus (1707
1778), onder de naam 
B!oem2n onder de loep. Maar 
daarvoor had ik al beslo
ten deze maand speciale 
aandacht te besteden aan 
Flora, het thema waaraan 
veel thematische verza
melaars hun verzamelhart 
hebben verpand. Aan de 

gLOVENIJA 
Ó,01 

\Oi 

Zweed Linnaeus  voor
dat hij in de adelstand 
werd verheven Carl Linné 
geheten en die naam staat 
dan ook op postzegels 
uit 1939  danken we de 
wetenschappelijke inde
lingvan de plantenwe
reld. Bekende werken van 
hem zijn Systema Naturae 
(1735) en Species Plantarum 
(1753). Terecht gaf Zwe
den dan ook op 25 januari 
een herdenkingszegel uit. 
Naast het portret van Lin
naeus laat deze zegel de 
tekst Énneandria  Systema 
Naturae en het bekende 
linnaeusklokje (Linnaea 

borealis) zien. Toen ik deze 
aflevering van 'Thema
tisch panorama' schreef, 
was op de website van de 
Zweedse post nog geen 
aanvullende informatie 
over deze zegel te vinden. 
Wel trof ik elders de 
informatie aan dat Én
neandria een klasse van 
planten is waarvan de 
geslachtsbloemen negen 
stuifdraden hebben. Ook 
zag ik dat er eveneens 
een rolzegel van 5.50 k. 
(Inschrift: Breu innkes) 
is uitgegeven met een 
afbeelding van het lin
naeusklokje; die werd 
in de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van februari jl. 
gemeld. Linnaeus heeft 
het plantje indertijd naar 
zichzelf vernoemd. Hij 

wordt dan ook meestal af
gebeeld met een linnaeus
klokje in zijn hand. 
Een fraaie afbeelding 
is ook te vinden op een 
Finse zegel van 0.30 euro 
uit januari 2004. 
Duitsland en Ierland 
deden het, Slovenië ook, 
maar Nederland doet het 
zeker niet. Ongetwijfeld 
komt deze cryptisch aan
doende overgang vreemd 
bij u over. Toch is de 
verklaring vrij simpel. Het 
sleutelwoord is 'konings
huis'. Onlangs gaven 
Duitsland en Ierland 
nieuwe frankeerseries 
uit met afbeeldingen van 
bloemen. Duitsland vol
stond met afbeeldingen 
van alleen de bloemen, 
Ierland koos er voor de 

gehele plant af te beelden. 
TNTPost hoeft die keuze 
niet te maken, want als 
kroonprins Willem 
Alexander zijn moeder 
opvolgt, krijgen we een 
vervangende reeks met de 
beeltenis van de nieuwe 
koning. 
Slovenië was door de 
invoering van de euro toe 
aan een nieuwe fran
keerreeks. Het werden 
Sloveense bloemen. Nee, 
niet ter ere van Linnaeus. 
In Slovenië zijn er op 
dit moment 27 planten
soorten die beschermd 
worden door Natura 
2000, een netwerk van be
schermde natuurgebieden 
op het grondgebied van 
de Europese Unie. Van 
die 27 zijn er zeventien op 
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de nieuwe frankeerreeks 
afgebeeld. Meestal zijn 
alleen de bloemen te zien, 
maar op een enkele zegel 
is ook het silhouet van de 
gehele plant waarneem
baar. De ontwerper heeft 
de bloemen afgebeeld 
tegen een achtergrond in 
verlooptinten met heel 
lichte schaduwbeelden 
van de bloemen, iets dat 
waarschijnlijk alleen goed 
tot uitdrukking komt op 
de echte zegels. 
De informatie bij deze 
nieuwe Sloveense zegels 
was aanvankelijk vrij 
mager, zodat ik veel 
moeite heb gedaan om 
op het internet nadere 
gegevens te vinden. Maar 
ook daar lukte het niet erg 
om informatie te krijgen; 
de omvang van de serie 
speelde daarbij uiteraard 
een rol. Hetzelfde geldt 
voor het zoeken naar 
de Nederlandse namen. 
Of bepaalde bloemen al 
eerder (en hoe vaak) op 
zegels werden geportret
teerd weet ik daardoor 
niet, al heb ik de indruk 
dat er de wellicht 'pri
meurs' bij kunnen zitten. 
Het confronteerde me 
ook weer eens met mijn 
grootste thematische 
frustratie: de thematische 
catalogi van Domfil. De 
26ste editie van de Bloe-
mencatalogus is een om
vangrijk (884 pagina's) 
en kleurrijk boekwerk, 
maar helaas niet veel 
meer dan een beeldca
talogus die het tijdperk 
van de beeldfllatelie van 
enkele decennia nog 
steeds niet is ontstegen. 
De catalogus is daardoor 
thematisch gezien maar 
minimaal bruikbaar. 
Ook Band 1 (Natuur) van 
de Philommbus is geen 
lichtend voorbeeld van 
een opzoekmedium 
waarin je snel iets vindt. 
De ervaring leert echter 
dat de meeste themati
sche verzamelaars in de 
loop van de jaren zelf veel 
naslagwerken aanschaf
fen, zodat de Floraverza
melaars hopelijk met wat 
zelfwerkzaamheid een 
flink eind kunnen komen 
als het om het 'classifice
ren' van de afzonderlijke 
zegels gaat. 

Asplenmm adulterinum op 
de eerste zegel is een 
zeldzame varen, waarvoor 
waarschijnlijk geen Ne
derlandse naam bestaat. 
De Engelsen en Duitsers 
spreken respectievelijk 
van Corrupt Spleenujort en 
Braungruner Streifen/arn. 
Voor de tweede bloem, 
Moehrinflia tommosinu. 

zijn de Engelse en Duitse 
benaming Tommassmi's 
Sandu;ort en Tommasinis 
Nabelmiere. 
Op de zegel van 5 cent 
(Himanto l̂ussum adria-
ticum) is de Adriatische 
riemtong of bokkeorchis 
afgebeeld. 
De zegel van 10 cent geeft 
minder problemen. Pulsa
tilla ̂ randis is een variant 
op de bekende soort 
wildemanskruid (Pulsatilla 
vulgans). De Duitsers noe
men deze plant het grote 
wildemanskruid. 
Voor Primula carniolica 
(zegel van 20 cent) kom 
ik, als ik een vergelijkbare 
naam van een bijensoort 
als hulpmiddel gebruik, 
uit op de naam Sloveense 
sleutelbloem. Het is ieder 
geval een lid van de sleu
telbloemfamilie. 
Gladiolus palustris (25 cent) 
is een moerasgladiool en 
Ccrastiutn dinaricum (35 
cent) is voor zover ik dat 
kan zien een streekge-
bonden variant van de 
hoornbloem; in het En
gels wordt hij aangeduid 
als Lilylea/Ladybells. 
Het bekerklokje (Aden-
ophora liliifoha) zien we 
op de zegel van 48 cent. 
Voor Aquile îa bertolonii 
(50 cent) zou ik geen 
Nederlandse naam weten; 
het gaat in ieder geval om 
akelei. De groenkolorchis 
(Liparis loeselii) komt ook 
in Nederland en België 
voor; deze beschermde 
plant staat bij ons op de 
Rode Lijst (75 cent). Op 
de zegel van 92 cent is 
het bolgewas sterhyacint 
(Scilla litardierei) te zien. 
Eryn îum alpinum (i euro) 
is de alpendistel. De zegel 
van 2 euro toont de gele 
Pontische azalea of rodo
dendron (Rhododendron 
luteum). 

Dan volgen er in de serie 
nog vier zegels met let
teraanduidingen in plaats 
van waarden. De 'A'-zegel 
toont de inheemse Zois' 
klokjesbloem (Campanula 
zoysii), genoemd naar zijn 
ontdekker, Karl Zois. 
Op internet wordt de 
plant omschreven als 
Europa's mooiste en 
grootste wilde orchidee: 
het Europese vrouwen-
schoentje of Venus
schoentje (Cypripedium 
calceolus); we zien de plant 
op de 'B'-zegel. 
Zoals wel vaker het geval 
is zit het venijn in de 
staart, anders gezegd: in 
de twee laatste zegels. Op 
de 'C'-zegel is Serratula 
lycopifolia afgebeeld, een 
plant die verwant kan zijn 
aan het zaagblad (Serratula 

tinrtona). De soortnaam 
tinctoria schijnt te ver
wijzen naar bepaalde 
kleuren. Geniste holopetala 
('D'-zegel) IS wellicht 
de Sloveense variant van 
onze stekelbrem (Genista 
an^lica). 
En al was het niet de be-
doehng van de Slovenen, 

DE BEATLES 
IN STEMPELS 

Het verbaasde me niet dat 
de hoofdredacteur van 
dit blad - een muziek
liefhebber bij uitstek - in 
het januarinummer de 
schijnwerpers richtte 
op de Engelse Beatles
emissie. Terecht, net als 
het feit dat Royal Mail 
de beroemdste band ter 
wereld op postzegels 
afbeeldde. Wereldwijd 
blijkt er voor deze serie 
zeer grote belangstelling 
te bestaan en dat zijn 
beslist niet allemaal the
matische verzamelaars. 
De Beatles zijn immers 
voor velen nog steeds een 
heel geliefde band. De 
praktijk leert dat tot de 
verbeelding sprekende 
uitgiften, zoals die van 
bekende filmsterren op 
Amerikaanse zegels, in 
gigantische aantallen 
worden verkocht. Het is 
trouwens ook een vaste 
trend geworden dat zelfs 
Europese postadminis-
traties gretig inspelen 
op dergelijke populaire 
uitgiften. Dat blijkt wel 

we mogen deze serie toch 
als een eerbetoon aan 
Linnaeus beschouwen. 
Slovenië verraste ons op 
22 september jl. ook al 
met twee mooie zegels 
met waterplanten. Op de 
'A'-zegel is dat de kleine 
vlotvaren (Saluma notans, 
samen met een kikker; zie 

uit de opsomming in het 
artikel van januari. 

Maar er is nog meer, 
want - en dat zijn we van 
Engeland gewend - bij 
zulke uitgiften mogen we 
op een flink aantal (vaak 
minimaal een stuk of 
vijftien) speciale stempels 
rekenen. In twee edities 
van British Postmark Bulle
tin vond ik nu al achten
twintig afljeeldingen van 
Beatles-stempels. Door
gaans zijn die achteraf 
- als u dit leest meer dan 
twee maanden later - niet 
zo gemakkelijk meer te 
bemachtigen. Toch heb 
ik de hoop, dat vanwege 
de populariteit van deze 
uitgifte, er mogelijk via 
relaties of het internet 
(eBay?) nog exemplaren 
te bemachtigen zijn. 

Het zou te veel ruimte 
vragen alle stempels hier 
af te beelden. Bovendien 
zitten er de nodige iden
tieke stempels tussen, 
zij het met verschillende 
teksten. Dat geldt vooral 
voor de serie stempels 
met de afljeelding van een 

Filatelie van november 
2006), op het blokje met 
de 'D'-zegel zien we de 
waterklavervaren (Marsilea 
quadrifolia) met een libel. 
Overigens stuurde de Slo
veense post me onlangs 
toch nog uitgebreide 
informatie; wie weet kom 
ik er nog op terug! 

grammofoonplaat. Toch 
zitten daar in thematisch 
opzicht soms interes
sante exemplaren tussen 
en niet alleen omdat 
ze uitstekend passen 
bij bepaalde zegels of 
ander materiaal; zie 
bijvoorbeeld het stem
pel World-Famous Zebra 
Crossing 1969 - Abbey Road. 
Nee, in sommige gevallen 
bieden de stempels ook 
een unieke mogelijkheid 
om een bepaald moment 
uit de geschiedenis van 
de Beatles te belichten . 
Zo zitten er exemplaren 
tussen met teksten als 
First recording contract signed 
1962 en Final World Concert 
Tour 1968. Verder komt 
u in allerlei stempels de 
bekende namen tegen als 
Abbey Road, Penny Lane, 
Liverpool, Merseyside, Cauern 
Club en Strawberry Fields. 
Natuurlijk ontbreken de 
instrumenten niet, met 
de gitaar in de hoofdrol. 
Thematisch kunnen 
sommige stempels voor 
interessante accenten in 
een Muziekverzameling 
met daarin aandacht voor 
de Beatles zorgen. 
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AANGEBODEN 

www.postzegeIonIine.nl Voor 
uw Nederlandse postzegels Pzh 
lansen Telefoon 0493320949 

Duitsland 2006 pfr 87 euro, 
2005 78 euro Gest 2005 en 
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 'o6cpl 
65 euro, De i, 2 en 5 et 2 euro, 
speciale 2 euro vanaf 3 2 j euro 
Belg/Lux /It etc VerseveldBos
chman. De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar Telefoon 0316343537 
Giro 5312882 Bank 304810398 

www.motiefonline.nl Voor 
motief postzegels met scan Pzh 
lansen 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 
m een brief of op Postbank giro
nummer 1624853 Franco thuis 
Wanthst service Correspond 
m English LennartRunfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 Norr
koping. Zweden Email iennart 
run/ors@)su)ipnct se 

Postzegels enz verkoop of ruil 
tegen cat waarde C Stockmann, 
Zevenaar Telefoon 0316526265 

RuslandPolen verzamelingen 
15% C V Beveren, Oosterschel
destr 32, 4302 WI Zierikzee 
Telefoon 0623587327 

Prijslijsten Nederland en O G 
met vele aanbiedingen K Buis
man, Liendenhof 217,1108 HN 
Amsterdam 

Online veilingen, meer dan 
150 000 leden en 7 miljoen loten 
om te kopen en te verkopen, 
geen plaatsmgkosten Delcampe 
Telefoon 0205248598 www 
delcampe net 

Gratis prijslijst, leuke aanbiedin
gen J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL, Zoetermeer Telefoon 
0793610229 

Gest van vele landen, ook postfr 
^ Vraag mijn prijslijst aan Nergens 
=. goedkoper ' I Roos, lozefplein 
=> 22, 5552 HV, Valkenswaard 
*^ Telefoon 0402017307 

^ Polen, loegoslavie, Roemenie, 
^ Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
^ Tsjechoslowakije Pzh Wiktor, 
— Hodgesstr 13, 6i35CSSi t tard 
UI Telefoon 0464512751 Email 
5 robertuJiktor@)homc nl 

218 
DDR 2 5 % Bund, Berlin, Reich, 
NL endiv Eurolandenva 3 5 % 
FDC'setc I Romkens Telefoon 
0455462894 

0545295508 

www philatoon nl scherp aanbod 
plaatfouten; p boekjes/ Ned 
Ant./ rolt. A Stegeman Telefoon 

Postzegels van diverse landen 
ook verz Series e dg enveloppen 
e d www stampsmarinus nl Email 
jTecrkmannus@planct nl F Mari
nus Telefoon 0516513337 

Eurocat Europa Cept. Inkoop de 
hoogste pnjs Cept en uitgebreid 
meelopers Ook voor uw man
co's A van der Pluijm Telefoon 
0180520069 EmaiI pluijmpies@ 
hotmail com 

Poststukken hele wereld oud 
tot nieuw 5 000 st 600 euro 
onderhandelbaar A Breebaart 
Telefoon 0344615697 Email 
kleinedu;er5@p(anet nl 

6 Veilingen, 6 clubbladen voor 
verzamelaars van Italië en gebie
den voor 12 euro p j 
J de Rijke Telefoon 0165
53585g UJUiujJilitalia nl 

België, Duitse Rijk, Engeland, 
USA, Noorwegen, Australië too 
st per land voor 5 euro Giro 
2933571 C Smits, Espendreef 
17,4254 BS Sleeuwijk 

BRD grf met HW en TSL100 
7 50 euro, 15010  euro Giro 
1173269 K v d Veen, Boter
bloem g, 9104 JH Damwoude 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Postbus 22517, i i o o DA A'dam 
Z O Telefoon 0206974978 en 
www uJien ni 

loox p/l voor 5 euro van Noorw, 
Zweden, Zwitser l , Australië, Ca
nada, USA, Itahe Giro 487438 
P V Uden, J Vermeerstr 33, 3351 
BN Papendrecht 

Ruim 50 grote goedgevulde 
insteekboeken van vooral Euro
pese landen, met meest oude(re) 
zegels, veel doubl , maar ook 
heel veel betere zegels, deels nog 
onuitgezocht Redelijk bod per 
land gevraagd B Peek Telefoon 
0735214267 

www collectoruiorld ni De meeste 
postzegelaanbiedingen van 
o a Nederland en Overzee, 
Duitsland, Zwitserland, Liechten
stein, Itahe, Spanje, België, 
Scandinavië, CEPT, Engelse 
Kolomen, Indonesië FDC B de 
Man Telefoon 0654248942 

Aangeboden t e a b grote verza
meling roodfrankeringen Alles 
op A B C I Vhelander Telefoon 
0174512707 

NewZealand mancohjsten gevr 
pfr ofgs t oud/nieuw/blokies/of
hcials/lifemsurance J Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL Vaassen 
Telefoon 0578571958 tiüdij
keinde@)hotmail com 

Goedkope Ned FDC comp Met 
de A na in mooi album Div jaren 
b V na 98 t /m 246 nu voor 190 
euro exc Verz k A Schimmel 
Telefoon 0306963907 

Thailand blokken pfr 19712004 
255 stuks vraagprijs 425 euro 
zegels pfr 19752004 90^0 
compl 400 euro Tevens te koop 
pfr Alle blokken en de zegels 

vanaf 1975 L de Groot Telefoon 
0184412001 na 18 00 uur Email 
pran46kor(S)planet nl 

Australië etc alle landen deel 7 
Michel 16 albums gst, o n g s t , pfr 
Cat w ruim 17 000 euro vraag
prijs 2 550 euro L de Groot 
Telefoon 0184412001 na 18 00 
Emailpran46kor@planet nl 

Ver. Naties Unicef collectie 
vlaggen 160 landen, fdc en de 
postfrisse blokken in 6 speciale 
albums met hoezen 250 euro 
H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC, Almelo Telefoon 
0546532155 Email hkuipers 3@ 
hccnet nl 

www pran^ko nl Uw Indonesië 
specialist Zegels, variëteiten en 
poststukken Ook Ned Overzee 
en Europa ï Visbeen Telefoon 
0610446511 

www.librenphilatelie.com 
Uitgebreide voorraad NL + Kolo
men enz F.C. Stavast Telefoon 
0455251176 

GEVRAAGD 

Ik zoek voor mijn verz Belg. ge
interneerde in Nederl 19141918 
goede stukken en document H 
Staps Tel 0409371062 Korne 
staps(ä)hetnet nl 

San Marino zegels, brieven, 
velletjes en alle Dijzonderheden 
R Brandsen Telefoon 0418
642035 rbrandsen@zonnet nl 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afeehandeld 
W V d Berg, Valkhof94, 2261 
HV Leidschendam Telefoon 
0703272108 

Italië en Kolomen, San Marino 
& Vaticaanverzamelaars worden 
lid van filitaha nl voor 12 euro 
per jaar Aanm L e o v d Brun 
Telefoon 0703460328 

Zend mij 30 versch. Austr/Nw. 
Zld Ik retourneer 60 W Eur 
R Roozendaal, Klaproos 42, 
2317 EL Leiden 

Curacao port 34/43 echt 
gebruikt Ook losse nrs En op 
brief, vooral hoge waarden 
H L Bakker, Leewerikstr 23, 
2352 ER Leiderdorp Tele
foon 0653962182 Email 
hIbakker@i2moi'e ni 

Zoek firmaperforaties alle 
landen ruil of koop W Manssen 
Telefoon 0341 417980 Email 
jflapmanssen((bfiotmaiI com 

Roodfrankeringen m grote partij 
of grote verzameling, ook oude 
brieven R. Folkerts Telefoon 
0478 583337 

Nederland moderne kilowaar 
C Cruyssen, Ilsvogelhoek 6, 
320iHRSpijkernisse Telefoon 
0181624635 

Wie kan mij helpen aan post
zegelzakjes waarop een tekst 
staat A M V d Sluis, Haviklaan 
10, 4131 CL Vianen (Utr) Alles is 
welkom 

DIVERSEN 

Spanje en/of Portugal' 4 x pj 
bijeenkomsten in Utrecht met 
veiling (ook s e h r ) Ook metle
den mogen bieden Kwartaalblad 
en rondzendmgen 22 euro p j 
Inlichtingen 0703611910 of 
www kspiberia nf 

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 
lom the club, see you' 

Israel gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl 
A Bouwense, tel 0113212762 
Email ambouui@2eeIandnet nl 

Postzegelboekjes' Rolzegels ' 
Automaatstroken ' Hangblok
les ' Mailers ' De filatelie is in 
beweging' Bhjf op de hoogte en 
word lid van Postaumaat (,www 
postaumaat nl) met o a veilingen 
met zeer gunstige prijzen S I 
Delfos Tel 0302932685 

Contactgroep Frankrijk 
verz (cfv), brieven en postze
gels van Frankrijk & voorm 
Franse kol ,eigen blad, veilingen, 
rondz ,4 bijeenkomsten p j in 
Utrecht Contr 19 euro Info Piet
jan Zwaag,telefoon 0206277894, 
email p zujaa^(^liccnet nl 

Contact schept Kracht (CsK), 
opgericht in 1926, is een post
zegelrondzendverenigmg die 
gerichte kwaliteitsrondzendin
gen 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 
www csV nu 

Grote verzamelbeurs Nunspeet 
zaterdag 5 mei van 10 0010 30 
uur m Sportcentrum 'De Brake', 
Oosteinderweg 19 Entree, even
als buspendeldienst van/naar NS
station Nunspeet gratis I den 

Besten Telefoon 0341256x63 

Sammeln Sie Österreich? Sch
liessen Sie sich der ARGE Öster
reich e V an' Informationen vom 
Vorsitzenden Erich Skarupke, 
Am Lemmchen 8, D55120, 
Mainz, Deutschland Email 
Ench(J)sl<anipke de 

Postzegelbeurs en ansichtkaar
ten zat. 24 maart NVPV afd 
Bodegraven van 9 3016 30 uur 
in Rijngaarde i, Dronenwijk, 
Bodegraven Semihandelaren 
aanwezig Wij zoeken munten, 
ansichtkaarten en postzegel
handelaren Inlichtingen D Ver
woerd Telefoon 0653260579 

Partijenbeurs in Tiel (Posts + 
Pzg) op 10 mei 2007 van 1117 
uur Tafelpr 20 euro (30 tafels) 
A Breebaart Telefoon 0344
615697 Email sobotkaipplanet nl 

Nationale Postzegel en Post
stukbeurs zaterdag 10 maart 
van 1017 ""'■ in 'D^ Koepel', 
Kapittelweg 398 , Hilversum Fil 
Ver Hilversum en Omstreken 
J Nieuwendijk. Telefoon 035
5386170 

NPV De Plaatfout organiseert op 
17 maart 2007 een ruil en han
delarenbeurs in het conferentie
centrum Oog en Al, Handelstraat 
3 m Utrecht Bezoekers hebben 
gratis toegang vanaf 10 30 uur 
Standhouders kunnen zich in
schrijven bij de beursorganisator 
I Raap Telefoon 0653363951 of 
emait ecomotiiie@fieeIer nl 

Maandblad Filatelie ingebonden 
jaargangen 9,50 euro per jaar 
WIJ kunnen ook voor u inbinden 
H Kuipers, Beethovenlaan 15, 
7604 GC, Almelo Telefoon 
0546532155 Email hkuipers 3(5) 
hccnet nl 

Postzegelvereniging Haarlem
mermeer heeft nog tafels te huur 
op de jaarlijkse overdekte post
zegelmarkt op zaterdag 28 april 
2007 in Hoofddorp R Peters 
Telefoon 0235613929 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I Postzegels 

W. van der Bijl 

tzt=i 
Za(delstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.postzegeIonIine.nl
http://www.motiefonline.nl
http://www.librenphilatelie.com
http://www.sgbritannia.nl
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NA UNG ZOEKEN IS HET ONS WEER GELUKT 
OM NIEUW KILOWAAR VAN VERSCHILLENDE LANDEN TE VIN

DEN, WU VERWACHTEN DEZE AAAAND; 
CANADA, JAPAN, NOORWEGEN, BELGIË, FRANKRIJK, FINLAND, 

AAALTA ,GRIEKENLAND EN INDONESIË. 

AANBIEDING VAN DE MAAND; 
250gr.AUSTRALIE grootformaat NU 12,00 

250gr. GRIEKENLAND NU 25,00 
Ikg. SCANDINAVIË 40jaar oud NU 40,00 veel groot. 

AANBIEDING INSTEEKBOEKEN; 
32 WIHE BLADEN (64 BLADZIJDEN) 

NU 10,95 
32 ZWARTE BLADEN (64 BLADZIJDEN) 

NU 12,95 
^ ^ > C^iM;ï?%B.^ .=.*.. 

kMÄta ^É^ÉMmmÉnÊi^^M 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx ^x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 i a 4 0 

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 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[lßG«ß(2)[M0 l2)(2)E S^KMPEOMEK] 
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 

IKILO '̂ BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 64,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 N I 4 ^ 5 , 0 0 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 70,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 145,00 NU 135,00 

LAND OMSCHRUVING 100 ar 250 ar 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LITOUWEN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
MODERNE MIX T/M 2005 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
MODERNE MIX 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 

7,50 
14,50 
19,50 
7,50 
9,00 

12,50 
10,00 
58,00 
10,00 
14,00 
12,50 
86,00 
15,00 
17,50 
13,50 
12,50 
19,50 
35,00 
15,00 
7,50 
9,50 

13,50 
13,50 
15,00 
15,00 
10,00 
11,00 

32,00 
9,50 

13,50 
19,00 

18,50 
34,00 
48,50 
17,50 

20,00 

29,50 
22,50 

23,50 
34,00 
29,50 

35,00 
42,50 
32,00 
29,50 
42,50 

36,00 
17,50 
22,50 
32,50 
32,50 
36,00 
35,00 
22,50 
25,00 
79,00 
22,50 
32,50 
42,00 

»Mïï 
500 gr 

32,50 

32,50 
37,50 

55,00 
42,50 

47,50 
68,00 

82,50 

62,50 

42,50 
47,50 

155,00 
42,50 
62,50 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://www.breclenhof.nl


1919 ^inietdijk 2007 

Postzegelveiling no. 388 
23, 24 en 26 april 2007. Paleiskerk Den Haag 

Kljkgelegenheid: 3 t/m 26 april 2007. 
f 
London 

Kijkdagen 
Voorafgaande aan 
de veiling: 
* Dinsdag 3 april 
* Woensdag 4 april 
* Donderdag 5 april 
* Dinsdag 10 april 
* Woensdag 11 april 
* Donderdag 12 april 
* Vrijdag 13 april 
* Maandag 16 april 
* Dinsdag 17 april 
* Woensdag 18 april 
* Donderdag 19 april 
* Vrijdag 20 april 
Weekend: 
* Zaterdag 21 april 
* Zondag 22 april 
Veilingdagen: 
* Maandag 23 april 
* Dinsdag 24 april 
* Woensdag 25 april 
* Donderdag 26 april 

/ ^ 
Ih k 

^''*r7''~>. 
g|^||.N 
B^w^' 
SH|. 

x^c -c -' 

Deze 388^ veiling bevat zeer interessant en gevarieerd materiaal o.a. Nederland met vele 
topstukken, typen en tandingen en wederom een zeer uitgebreide afdeling collecties, 

partijen en dozen waarbij u zeker wat van uw gading zult vinden. Wij nodigen U hierbij 
van harte uit deze veiling bij te wonen. Afbeeldingen van alle losse zegels, series en 

brieven en ook diverse collecties vindt u op onze website vanaf eind maart. 

Bel ons voor alle informatie over kijk- en veilingdagen, wij zijn u graag van dienst! 

0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 
Wij heten u, vanaf 3 

april van harte welkom 
op onze Kijkdagen! 

Voor inzendingen kunt 
u natuurlijk dagelijks 

bij ons terecht! 

Adres 

Telefoon 
Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
info@rietdiJI<-veilingen. nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Wilt u de catalogus 
van de 388e veiling 

ontvangen? 
Maak dan € 3,- over 

op ons bank- of 
gironummer 

o.v.v. uw 
adresgegevens! 

http://www.rietdijk-veilingen.nl

