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De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

I CM D E L I /%lmiMi>l^ 

[§vfj3i^a|aneii|ai 
r VERZAMELING 
[TE VERKOPEN? 

bij ons heeft u 2 mogelijkheden: ̂  
Contante Betaling 

of realisatie via onze 
Internationale Veilingen 

T ' ■ / / 

■cl nlo 

'^ ic^n ^aioc3. [ 
^'O'"* '*, ' ^ 

inzenden voor 
oktoberveiling 

mogelijk tot 
eind juli 

gediplomeerd veilinghouder 
en beëdigd taxateur 
bel ons voor een 
vertrouwelijk en gratis advies 

Leeuwenveldseweg 14,1382 LX Weesp 
www.npv.nl 0294 433020 info@npv.nl 

365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munten 

COIN AND STAMP AUCTION 

Postzegelveiling | Muntenveiling Stampauction | G 

www.ecosta.com 
'ectables | www.ecosta.com | Stamps Coins Collecta' 

http://www.npv.nl
mailto:info@npv.nl
http://www.e-costa.com
http://www.ecosta.com


INKOOP 
Munten 

DE RUITER B.V. 
Bankbiljetten 

VERKOOP 
Postzegels 

E 

100 galden J92Ï 

hi 
200 ^iltUn 1921 300pdiUn. 1921 lOOOpdéta 1926 

llb-Zh pt+ € 650,-
1163b pt € 500.-
116-36 xfipt t 235.-

133-36 pt € 2750.-
133-36 gf € 2350.-

138-la zf- € 3650.-
138-2 xf € 3150.-

152-1 pt* € 525.-
152-1 pt- € 435.-
152-1 ^ € 140.-

10 pUiUn. 1943 25 piUUit 1943 'M 1943 IOOpjJtUn.1943 

44-1 zfl/yt € 90.-
44-1 fc/Mf € 35.-
44-1 ft € 25.-

79-1 una- € 460.-
79-1 pt- € 320.-
79-1 zfipt € 275.-

98-1 gff- € 1300.- 118-1 />t+ € 850.-
9&1 zf t 1225.- 118-1 zfipt € 750.-
98-1 ft+ t 1000.- 118-1 tf € 600.-

20 pddiui 1955 25pddAn 1955 100 fuldui 1953 1000 pidut 1956 

m '^i 
6ai f>t € 365.-
60-1 tf/pt € 275.-
60^1 zf t 135.-

83-1 a unc € 135,-
83-1 a unc- € 95.-
83-la zfipt € 45.-

121-1 pt € 215.-
121-1 pt- t 100.-
121-1 zfipi t 125.-

154-1 /»t € 2350.-
154-1 zfipt € 1800,-
154-1 zf € 1600,-

[ Interesse? Vraag naar onze gratis prijslijsten van munten en/of bankbiljetten in full colour. 

i 
y 

1829B 1832/24 
1840 
1843 
1848 
1851 
1854 
1855 
1856 
1866 
1892 
1897 
1898 
1904 
1907 
1908 
1910 

GULDEN 

IP 
Zf 
Pr-
Pr-
Zf-
Pr 
Pr-
Pr-
Pr/fdc 
Pr-
Fr/Zf 
Zf+ 
Zf-
Zf 
Pr 
Pr-
Pi+ 
Pr/fdc 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

^ 

500,00 
385,00 
435,00 
120,00 
95,00 

160,00 
65,50 

325,00 
125,00 
75,00 
55,00 
35,00 

110,00 
130,00 
53,50 

100,00 
600,00 

^ 
1840 
1841 
1842 
1844 
1845 
1846ielie 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1854 
1856 
1857 
1861 
1863 

2Vz GULDEN 

%i 
Pr-
Fr/Zf 
Zf/Pr 
Fr/Zf 
Pr-
Zf 
Pr+ 
Zf/Pr 
Zf+ 
Pr-
Pr-
Fr/Zf 
Pr-
Fr/Zf 
Pr/Fdc 
Zf-

# ^ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

^ 
535,00 
565,00 
200,00 
165,00 
235,00 
57,50 

237,50 
75,00 

117,50 
135,00 
150,00 
25,00 

300,00 
35,00 

400,00 
999,00 

10 GULDEN GOUD 

{ 
1824B 
1828B 
1832U 
1840U 

1877 
1879/77 
1880 
1885 
1886 
1888 
1889 

1897 
1898 

WILLEMI 
Prf 
Fdc-
Pr-
Pr/fdc 

€ 
€ 
€ 
€ 

WILLEM UI 
Fdc 
Fdc 
Fdc 
Fdc 
Fdc 
Fdc 
Fdc 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

WILHELMINA 
Fdc-
Fdc 

€ 
€ 

1 
525,00 
675,00 
550,00 
545,00 

90,00 
450,00 
120,00 
140,00 
150,00 
425,00 
90,00 

120,00 
320,00 

c (J*o6tlM6 7080,3286 Zü 9(iaaMmal taisOl86-571366 fwizOI86-571890 •rtruOl: ntaU@daituiU'tiv.iU 
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M $ U | 
1 
2 
3 

15
12,50 
74,

1/3 aave randen 
1/3z fraai 
4 
5 
6 
6zf r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
65C+Cert 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
SOzfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 

Alle zegels 
maar met 
Duurdere 

55,
8,
4,

48
24,

1,50 
2,

17,
12,50 
55,
84,
41 , 
2,50 

40
20,
40,
20,
9,

36,
20,
10,
1,
1,50 
3,50 
3,50 

25,
2,75 
5,75 

22,
70,
35,
3,
3,
3,
3,
2,
6,80 
3,
9,

28,

10,
42,

7,50 
10,
80
95,
85,

295
155,

75,
20,

380,
50,
0,50 
1,50 
3,50 

475,
290,

9,
32,
2,75 
4,25 
3,50 
5,70 
5,

16,
10,
22 50 
20,

550,


4,50 

85,
68,

1,50 
1,50 
5,
3,50 
4,50 

135
60!

125,
1,
9,

22,
20,
85,

100,
3,00 
5,40 

NE DËRLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven €100,EURO 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 dlos 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 

zijn pracht ex netjes 
klem gebrek, (o) = 

soorten desgewens 

2,75 
9,
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , 
6,80 
2,70 

12,50 
8,
4,50 

78,
13,50 
4,50 

22,
13,50 
44,

6,
1,20 
8,

11,50 
7,50 
2,75 
6,

20,
15,
13,50 
25,
12,
12,
12,
12,50 
2,25 

15,
13,
13,
12,
4,50 
2,25 
1,50 

12,

11 , 
7,25 
6,
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,
1,
2,50 
3,
1,75 
2,25 
2,75 
3,50 
7,

16,
16,
3,40 

12,
20,
27,50 
27,50 
40,
18,
20,

1,75 
1,50 
4,50 
1,20 
0,95 
5,50 

48,
55,
6,90 
0,90 
1,65 
2,
1,
1,45 

10,50 
7,
2,
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,
4,
1,25 

536 a 2,50 
536 b 2,50 
537 8,
538/41 2,50 
543 los 1,50 
550/55 17,
556/60 28,
560 los 18,
563/67 8,50 
568/72 10,
573/77 6,75 
578/81 1 0 
583/87 7,90 
587 los 6,
591 los 1,40 
592/95 30,
596/00 5,50 
602/06 10,
606 los 7 50 
607/11 6,20 
612/16 8,60 
616 los 7,
631 los 1,50 
641/45 10,50 
645 los 7,
647/48 1,10 
649/53 5,50 
655/59 8,
661/65 5,
666/70 6,
671/75 14,
676/80 6,
682 los 1, 
683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1, 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
759/63 2,75 
766/70 2,75 
774/76 5,50 
779/83 2,75 
786/90 3,60 
enz tot heden 
leverbaar 4060% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 16,
875 2,
899 4,25 
917 6,
937 6,
983 8,
1001 7,75 
1024 6,50 
1042 7,75 
1063 3,50 
Roltanding, los 
7 79,50 
14 3 0 
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 15,
29 7,
29a 
30 15,
31 27,
46 54,
51 6,60 
51a 110
54 16^
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
Rolt series 
1/18 215,
19/31 75,

32 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

__ 
125!

48,
75,
3 1 , 
11 , 
11 , 
13,50 
21 , 
21 , 
17 50 

Automaatboekles en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
28 
2Bf 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b 0) 
68b 0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
Fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7 50 
10,
19,

175,
65,
20,
16,

36,
22,50 
20,
80,
6,50 

77,
27,
45,
78,
12,
14,
60,

200,
4,50 
8,

1,75 
0,75 
6,50 
1,25 

60,
70,

125
28,

20
20
3,
8,
6,

7,50 

24,
25,
5,

100,
20,
7,

995,
12,50 
12,50 
18,

19,
225,

90,
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

Internering 
1 gebr 
2(x) 

Plaatfout 
101 

33,
80,
42,

195,
40,
45,
7,

25,
33,
33,

120,
45,

+ Cert. ƒ 590,-
gestempeld, tenzij z fr=zeer fraai, mooie zegels 

gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
met foto-Cert van erkende keurmeester. 

kosten fiiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, pcst-
giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,- Prijzen in 

J.H. Ackermann 
EURO. 

ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

BRENG OOK EENS 
EEN BEZOEK AAN 

ONZE WINKEL 
MOTIEVEN 
Naast een uitgebreide keuze 
uit zegels Nederland en ook 
wereldwijd bent u bij ons 

I aan het juiste adres voor uw 
motieven! Alles van aap tot 
en met zeilschip, (of ongeacht 
welk motief ü maar zoekt!) 

BRIEVEN en 
CINDERELLA'S 
Zowel betere brieven 
en kaarten wereld
wijd als Interessante 
motieven op brief; de 
keuze Is ruim en aan 
u! Liever fiskaalzegels of Cinderella's: wij beschik
ken over één van de grootste voorraden In Neder
land! 

MUNTEN en 
BANKBILJETTEN 
Ruime keuze munten 
van provinciaal tot 
en met de moeilijkste 
Euro's. Ook hebben 
wij een ruime keuze 
uit bankbiljetten. 

ALBUMS en 
TOEBEHOREN 
Vele soorten post
zegel- en muntenal-
bums op voorraad. 
Toebehoren en cata
logi te kust en te 
keur. 

KOM OOK EENS LANGS: 
DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

POSTZEGELEXPRES 
& PHILATO 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER 
Tel. 0570 - 633 033 
Fax 0570 - 636 293 
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INKOOPLIJST BLOKKEN & OVERIG 
J4EDERLAND POSTFRIS 19411993 

nedeiiand 35+15c 

Voor de hoogste 
inkoopprijzen: 
Europost! 

nederiand 35+15c 
■SS^F29MMHIM^ 

1 7 
nederiand 50+25c 

; f i * ^ Ä *i# 

m{.m 
nederiand 35+15c 

«777 
nederiand 50+25c 

DERIANP! INÊDERIANDI 

Jaar 

1940 
1946 
1942 
1946 
1947 
1949 
1949 
1953 
1967 
1969 
1976 
1981 
1951 
1953 

Cat.nr. 

332/45 
346/49 

402/03b 
460/68 
474/89 
518/33 
534/37 
617/40 

886/88a 
941/958 
1108/18 
1237/52 
LP12/13 

LP14 

Overig* J ^ 
Omschrijving 

Frankeer Konijnenburg lage waarden 
Frankeer Konijnenburg hoge waarden 
Legioenblokken (LUXE!) 
Frankeer Cijfer 1946 
Frankeer Wiihelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoge waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amphilex vellen 1967 
Frankeer Juliana Regina 1969 
Frankeer Cijfer 1976 (uit vel) 
Frankeer Beatnx 1981 (uit vel) 
Zeemeeuwen 
Vliegende kraai 

Wt 

lnl<oop 

11,50 
225,00 

90,00 
3,00 

67,50 
150,00 
450,00 

15,00 
36,00 
10,00 
2,00 

16,50 
225,00 

0,75 

Blokken 
Jaar 

1965 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1993 

Cat.nr. 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1210 
1223 
1236 
1279 
1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

% cat.w. 

37% 
28% 
35% 
29% 
30% 
30% 
34% 
28% 
30% 
29% 
26% 
26% 
27% 
30% 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
29% 
29% 
29% 
27% 
24% 
29% 
29% 
27% 
29% 
22% 
27% 
27% 
27% 
26% 
30% 
27% 
27% 
26% 

Inkoop 

14,00 
1,25 
1,25 
2,00 
3,50 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 
0,95 
0,90 
0,50 
0,90 
0,90 
1,15 
0,75 
1,20 
1,15 
1,20 
1,25 
1,00 
1,20 
1,20 
1,40 
1,60 
1,25 
1,50 
0,80 
1,90 

* BIJ grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen 

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, dwz zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd' Blokken mogen geen vouwtjes 
hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' Betaling op uw bank of girorekening binnen 21 dagen 
of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak Minimale levering € 500,
Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande 
lijsten te vervallen In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te 
nemen Aanleveren In voordrukalbums of per jaargang op kaart, of bij vellen/veldelen in map per soort, blokken in zakjes per soort, lijst bijvoegen. Bij 
andere aanlevering 5% kosten 

« ^ * 

■ ^ 

www.europos t dedieze .n l 

• EUROPOST "DE DIEZE 
7 

EMail: europost@euronet.nl groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653 172 658 

tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 www.europostdedieze.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00 17.45 uur, zat. 10.00 17.00 uur 

http://www.europost-dedieze.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost-dedieze.nl


AANKOOP 
NEDERLAND POSTFRIS 

/^.Af^r/f"' yhi-'-^^.-v''. 

MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

iNKOOPLIJST JAARGANGEN 1941-1993 
exclusief langlopende series en blokken 

Jaar 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Cat.in € 

20,25 
11,00 
3,70 

15,95 
1,95 

12,50 
15,80 
24,70 
72,60 

220,80 
70,00 

184,85 
75,80 
66,00 
64,50 

164,00 
68,30 
40,15 
41,25 
57,35 
20,50 
37,30 
25,95 

9,45 
12,15 
7,85 

24,80 

% Ink. 

26% 
32% 
27% 
25% 
26% 
24% 
27% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
32% 
32% 
32% 
3 1 % 
39% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
26% 
28% 
26% 
24% 
23% 
25% 
22% 

Inkoop € 

5,25 
3,50 
1,00 
4,00 
0,50 
3,00 
4,25 
7,75 

22,50 
70,00 
22,00 
59,00 
24,00 
21,00 
20,00 
64,00 
21,50 
12,50 
13,00 
18,00 

5,25 
10,50 
6,75 
2,25 
2,75 
2,00 
5,50 

Jaar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Cat.in € 

12,75 
19,65 
21,65 
19,80 
22,40 
18,80 
28,30 
10,25 
16,10 
11,90 
9,55 
9,55 

13,65 
11,95 
11,70 
12,80 
15,05 
15,90 
14,85 
25,50 
21,00 
15,00 
18,80 
22,05 
26,45 
33,30 

% Ink. 

24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
29% 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
29% 
30% 
27% 
27% 
30% 
27% 
24% 
24% 
27% 
25% 
25% 
24% 
26% 

Inkoop € 

3,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
4,50 
6,50 
2,50 
4,00 
3,50 
3,00 
3,00 
4,00 
3,50 
3,50 
3,50 
4.00 
4,75 
4,00 
6,00 
5,00 
4,00 
4,75 
5,50 
6,25 
8,75 

Hele en halve vellen hogere prijs in overleg -^ j^,' 

' ê 
«#*%?*«•,« 

Voor actuele prijzen voor losse series kijk op www.europost-dedieze.nl of zend ons uw stocklijst 

^iHf^iSlr^ 

* * 
www.europost-dedieze.nl 

• EUROPOST "DE DIEZE 
T 

E-Mail: europost@euronet.nl groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * 
Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hertogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

tel. 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 www.europost-dedieze.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

43S 

http://www.europost-dedieze.nl
http://www.europost-dedieze.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost-dedieze.nl


STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 
stockboeken en/of voordrukalbum(s) en/of FDC 
album(s), kaarten, enveloppen, zakjes etc.etc. van 
Nederland en/of Overzeese Gebieden (op verzoek 
ook gevuld met buitenland én onze albums zijn 
allen gevuld!), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 
voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

Wij hebben 3 varianten te weten: 
Type Manager®, 
een goed gevulde doos Prijs € 50,00 
Type Director®, 
met nog meer materiaal Prijs € 100,00 
Type President®, hier zijn 
geen woorden voor, zoveel moois Prijs € 200,00 

De prijzen zijn allin, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: JUNI 2003 
633 
SUPER ZELDZAAM: PRIVATE AUSGABEN BELGIEN/FLÄMISCHE LEGION 
1943 nrs IX t/m XIV in postfrisse Kleinbogen(zie biz 325 Michel 
2002/2003 cat) ECHT ÉÉNMALIG: e 320,001! 
699 
Klemband met leuke collectie INDONESIA vanaf 19481977 merendeel 
ongebruikt vanaf 1976 postfris ( ook de klederdrachtserie uit 1974 
postfris tw € 120,00) totale catw. € 1530,00 nu €155,00 NU T.E.A.B. 
714 
2 stockboeken elk 16 bIz met leuke collectie SOV.UNIE Postfris jaren 
70/80 incl. veel blokken koopje € 90,00 NU T.E.A.B. 
727 
Mooi Davo Crystal(luxe) album met hele goede collectie INDONESIA alles 
POSTFRIS vanaf 1955 t/m 1981 va 1974 op lof 2 zegels na compleet 
tevens port en Irian Barat Totale Cat.waarde ca € 1.500,00 bij "De 
Stamps was € 235,00 nu € 205,00 NU TE.A.B 
761 
Yvert album met leuke start collectie OOSTENRIJK (on)gebruikt en 
postfris o.a. leuk klassiek en verder o.a. nrs 926 gebr,933 **,941 gebr,969 
**,989/93 ***,1007**M012/16 ***(cw € 60,00) Totale cat.w. ca 
€ 700,00 nu € 85,00 
772 
Grote envelop met leuke snuffelpartij DUITSLAND.RUSS. ZONE 
merendeel tussen de nrs 2128i 227, alles echt gebrulkt(zit nog op 
briefstukjes cq pakket kaart stukjes)tevens wat DDR 5 jaren plan zegels 
op briefstukjes, fikse cat.w. voor slechts € 27,50 (Incl. porto II) 
779 
Davo album D.REICH 18721945 merendeel gebruikt (blanco klemstroken) 
tevens wat series ongebruikt jaren 30 en 40 totale cat.w. € 1.175,00 nu 
€ 140,00 
790 
DAVO LUXE ALBUM OG. DEEL lll(GEWOON NIEUW!!) MET EEN HELE 
MOOIE COLLECTIE 
CURACAO & NED.ANTILLEN ong en postfris ( paar zegels gebruikt) we 
gaan van start: 
Ongebruikt oa: 
3,4,7,10,11 (gebr), 13/24,42/43(gebr),75/79,82/140!!, 153/177,185/195 
Antilien compleet ongebruikt/postfris nrs 206/419 dus ook de enface 
serie ong.tevens Luchtpost compleet 18/84 ong (iets postfris) behalve 
nrs 37 & 40 gebruikt) Totale cat.w. € 2995,00 nu topper: € 745,00 
792 
Solide Importa Stockboek 30 bIz met prima verzameling (geen doublet
ten) CURACAO & NED. 
ANTILLEN va 18731996 een paar zegels ong. en de rest postfris, ook heel 
veel series o.a. ong: 9,13,19,21,23,29,72,100,138/40. vanaf no. 158 alles 
postfris leuk jaren 70/80 en 90 Cat.w. Curacao = € 71,50 en Antillen ruim 
€ 700,00 van de boekhouder mag het weg voor € 135,00!!! 
794 
3 grote Stockkaarten vol met hele leuk engros partijtje NED.INDIË 
ongebruikt, veel postfris en enig gebruikt, diverse complete series maar 
ook wat oudere klassieke postfrisse zegels !! oa div. uit de Veth serie, 
div. Veldelen van 4 en 6 postfris. Totale cat.w. € 864,00 prima voor de 
beurs man of vrouw nu € 150,00!! 
801 
Leuchturm luxe album met mooie geheel postfrisse verzameling 
FRANKRIJK '\960■^9S^ praktisch compleet. Een mooi begin van eens een 
ander verzamelgebied. Zeer hoge cat.w en dat kost bij ons niet meer dan 
€ 285,00 
802 
DAVO album met prachtcollectie REP.SURINAME ^911 t/m 2000 !!! op 2 
series en 1 bloc na geheel compleet postfris. Cat.w. ruim € 2.600,00!!! 
Alleen bij de "STAMPS" € 520,00 

804 
DAVO album met mooie verzorgde collectie BELGIË 19261984 (on)gebr 8i 
postfris o.a. Michel nos 221/22 ong,408/14 pf,434/41 pf, maar het sterke 
punt ligt toch na de oorlog vooral de jaren 60 tot 80 wat praktisch alles 
postfris is. Vriendelijk geprijsd: € 290,00 
805 
KABE luxe blanco album met pracht collectie REP.SURINAME GEBRUIKT 
vanaf 1975 t/m 1992 incl. vele têtes bèches, Zeer hoge cat.w. zeer zelden 
gebruikt aangeboden, komt rechtstreeks uit "het generaal archief Fraters 
Tilburg" én nu dan te koop bij DNS uit Hoorn voor € 225,00 
806 
LINDNER luxe voordrukalbum SURINAME & REP.SURINAME mooie 
verzameling vnl postfris vanaf 19481983 ( vanaf 1954 geheel compleet) 
hoge cat.w. en dat voor slechts € 215,00 
807 
DAVO album met, op een paar zegels na ( in het begin) geheel complete 
collectie INDONESIA 
Postfris z.pl. (In begin wat gebruikt) t/m 1987 dus incl alle dure vellen 
(oa Voetbal 1982) teven Irian Barat pf en portzegels op een paar na 
compleet Cat.w. ruim € 3.500,00!! Nu € 525,00 
812 
2 DAVO albums met hele leuke, merendeels gebruikte, collectie Sov.Unie 
vanaf 1970 tot 1991 tot 1980 zegels en blokken zo goed als compleet en 
vanaf 1981 alleen de blokken koopje; € 130,00 
814 
D.REICH bloc no. 7 mooi ECHT gebruikt slechts € 5,50 incl. porto II 
817 
Oud Kabe voordrukalbum met leuke verzameling U.S.A. 18511971 vnl 
gebruikt maar wat postfris en ongebruikt ook nog een 2tal vellen 1936 
pf 7 1947 gebr prima om verder iets moois van te maken koopje € 95,00 
823 
DAVO Luxe band deel II (ZGAN)(stand.bladen) G/?f;irSff/7'/)//V 18541989 
zeer goed gevulde en mooie gebruikte collectie € 115,00 
831 
LINDNER Luxe album met mooie verzameling VATICAAN 19501984 
merendeel postfris op paar series na compleet slechts € 85,00 
836 
Prachtabject: MOTIEF JAAR VAN HET KIND 1979 in 8 (ACHT) grote albums 
zowel FDC's alsmede postfrisse en gebruikte series, echt iets voor de 
"kindervriend" zeer hoge catw. Vele lOOOen zegels/enveloppen nu € 
275,00 
840 
SCHAUBEK album met mooie merendeel ongebruikte collectie DDR 1951
1969 (va 1960 geheel compleet) ook flink begin periode aanwezig o.a. 
MAO serie 8i 4 MARX Blokken, Engels Blok zeer hoge cat.w. slechts 
€ 195,00 
841 
SCHAARS & LEUK: AANKONDIGINGSBLAD KINDZEGELS NEDERLAND 1940 
in prima staat zonder vlekken of vouwen: € 22,50 Incl. porto 
842 
Origineel oud HOLLAND voordrukalbum met hele mooie verzameling 
NEDERLAND &0.G. 18521949 (on)gebruikt, zeer goed gevuld oa: 18i2 
breed gerand,4/5, 30/43,56/79,82/96,106/129,132/133 en vanaf nr 139 op 
een paar zegels/series na compleet incl. nog Ned.lndle en enig CuracaoSi 
Suriname zeer hoge cat.w. slechts € 295,00 
844 
Oud Schaubek album met jele mooie collectie TURKIJE ^S65■^94S 
ongebruikt en gebruikt goed gevuld met o.a. veel klassiek maar ok bv 
nrs Bezetting Tnesa. A/E 85 ongebruikt&gebruikt Bloc 1 ongebruikt Zeer 
hoge cat.w. nu€ 170,00 

VANAF 1 MEI 2003 ALLES INCL. PORTON! 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 

STAMPS 

III 
GLOBAL STiWP OCALBtS^ 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N. Sluis 

^ Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel 
Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluisihetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 

STAMPS 

GL0BM.8TUPDEALSKP 

www.stampsdns.com 

http://dirk.sluisihetnet.nl
http://www.stamps-dns.com


AANBIEDING PRESTIGE - BOOKLETS 
(zolang de voorraad strekt) 

Groot Brittannie 
1972 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2002 
2002 

The story of Wedgewood 
The story of Wedgewood 
The Story of Stanley Gibbons 
The Story of the Royal Mint 
The Story of our Christian Heritage 
The Story of The Times 
The Story of British Rail 
The Story of P&O 

The Story of the Financial Times 
The Scots Connection 
London Life 

Alias Agatha Christie 
Cymru - Wales 
Tolkien 
Beatrix Potter 
Northern Ireland 
Centenary of the National Trust 
European Football Championship 

75th anniv. Of The B.B.C. 
The Wildings Definitives 
Breaking Barriers 
Profile on Print 
World Changes 
Special By Design 
Queen Elisabeth 
A Treasury of Trees 
Unseen & Unheard (submarines) 
A Gracious Accession 

Across The Universe 
Alderney 

2002 Community services (hulpdiensten) 
Jersey 

2001 Birds Of Prey (Uilen) 
Isle Of Man 

1999 
2002 

Royal National Lifeboat 
The Reign of Queen Elisabeth II 

Guernsey 
1991 
1992 
1996 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

First Guernsey Stamps 
Operation Asterix 
100 Years of Cinema 
Tapestries (wandkleden) 
The Queen Mother 
Battle of Britain 
Privatisering Post 

50 Glorious Years 
Hong Kong 

2000 
2001 
2002 

Wetland Paradise 
160 Jaar Hong Kong Post 
Cyber Industry 

Hongarije 
1988 
1988 
1989 
1989 

Eenden met Kookrecept Duits 
Eenden met Kookrecept Engels 
Idem Eenden Duits met opdruk 
Idem Eenden Engels met opdruk 

Nieuw Zeeland 
1996 
1997 

New Zealand racehorses 
New Zealand Vineyards 

Zuid Afrika 
2002 
2002 

The Many Faces of Nelson Mandela 

The Big Five (Wilde Dieren) 

ONZE PRIJSLIJSTEN NEDERLAND EN OVERZ 
INDONESIË EN SURINAME BLIJVEN 
VOORALSNOG GEWOON GELDIG 

(PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) VRAAG 

Prijs 
89,00 
13,00 
17,00 
17,00 
36,00 
26,00 
25,00 
28,00 
40,00 
33,00 
32,00 
28,00 
28,00 
27,00 
28,00 
30,00 
28,00 
21,00 
23,00 
29,00 
33,00 
33,00 
34,00 
35,00 
24,00 
24,00 
27,00 
26,00 
26,00 

27,50 

37,50 

19,50 
20,00 

20,00 
22,00 
24,00 
25,00 
25,00 
24,00 
26,00 
30,00 

9,00 
20,00 
9,00 

8,00 
8,00 

45,00 
32,00 

19,00 
18,00 

11,00 
8,00 

EE, 

^AN!!! 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
Bankrek. 683112619 - Postbank 42089.36 

TELEFOON 023-5477444 
FAX 023-5291605 

PROVINCIE-Velietjes (Los) 
Friesland 
Drenthe 
N.Holland 
Gelderland 
N.Brabant 
Groningen 

€ 20.-
€ 24.-
€ 27.-
€ 18.-
€ 14.-
€ 16.-

Z.Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

11.-
11.-
11.-
11.-
17.-
11.-

Complete Set Provincievellen (12) 
Postfris (in mapjes) 
Gestempeld (in mapjes) 
Eerstedagenveloppen (12) 

179.-
179.-
32.50 

Plaatfout Velletje Prov. Groningen 
Rode Punt (tussen O en N) € 35. 
Plaatfout Vel Verhuiszegels (nr 1988) 
Zwarte Punt (op 00 van jaartal) € 60. 

Jaargangen POLEN 
Alle jaargangen worden geleverd volgens Michel 

jaar 

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

postfris 

65,00 
39,00 
69,00 

135,00 
79,00 
28,00 
22,00 
28,00 
16,00 
16,00 
16,00 
27,00 
18,00 
24,00 
23,00 
18,00 
11,00 
13,00 
18,00 
30,00 
11,00 

gest. 

45,00 
19,00 
45,00 

119,00 
54,00 
16,00 
15,00 
12,00 
9,00 
9,00 

10,00 
13,00 
11,00 
15,00 
15,00 
11,00 

7,00 
9,00 

11,00 
19,00 
8,00 

jaar 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

postfris 

15,00 
23,00 
15,00 
18,00 
15,00 
24,00 
40,00 
30,00 
24,00 
14,00 
20,00 
28,00 
43,00 
35,00 
24,00 
26,00 
49,00 
28,00 
33,00 
50,00 
52,00 

gest. 

9,00 
14,00 

9,00 
11,00 
13,00 
14,00 
39,00 
29,00 
20,00 

9,00 
13,00 
24,00 
38,00 
21,00 
18,00 
20,00 
34,00 
22,00 
24,00 
34,00 
39,00 

NU HOGERE INKOOPPRIJZEN !! 

INKOOP "FRANKEERZEGELS" 
Oude-valuta 

Nederland € 0,30 / fl 

Euro-valuta 

€ 0 , 7 3 / € 

KOMPLETE JAARGANGEN 2002 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA (Davo) 
ANDORRA-FRANS 
ANDORRA-SPAANS 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AUSTRALIË (Davo) 
AZOREN 
BELGIË 
CANADA 
CYPRUS-GRIEKS 
CYPRUS-TURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
HONGARIJE gestempeld 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
NED.ANTILLEN 
NED.ANTILLEN- FDC 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERLAND-velletjes (Davo) 
NEDERLAND vellen Incl.Provincie 
NEDERLAND-Provincievelletjes 
NEDERLAND-Postzegelboekjes 
NEDERLAND-Eerstedag envell. 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
POLEN 
POLEN gestempeld 
RUSLAND 
RUSLAND gestempeld 
RUSLAND mini-vellen 
SAN MARINO 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME REP. 
TJECHIE 
UNO NEW YORK 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VATICAAN 
ZWITSERLAND 

33,00 
32,00 

175,00 
33,00 
18,00 
20,00 
25,00 
63,00 
13,00 

119,00 
72,00 
22,00 
21,00 
64,00 
96,00 

131,00 
19,00 
52,00 
56,00 

148,00 
45,00 
66,00 
75,00 
75,00 
93,00 
51,00 
64,00 

126,00 
99,00 
34,00 
32,00 
54,00 
27,00 
34,00 

7,00 
40,00 
36,00 

106,00 
130,00 
66,00 
75,00 

259,00 
179,00 
23,00 
99,00 

149,00 
103,00 
73,00 
12,00 
94,00 
62,00 
45,00 
29,00 

105,00 
78,00 
25,00 

143,00 
93,00 
29,00 
26,00 
36,00 
34,00 
49,00 
61,00 

VVWW.STAMPDEALER.NL 

USA "Looney Tunes" 
Attractieve mini velletjes van 10 

A : 10 w getand B: met 1 w ongetand 

Stripfiguren 

Bugs Bunny (1997) 
Sylvester & Tweety 
Daffy Duck (1999) 
W.E.Coyote (2000) 
Porky Pig (2001) 

Set 5 stuks "A" 
Set 4 stuks "B" 

7.90 
7.90 
7.90 
7.90 
7.90 

B 

€ 12.90 
€ 8.90 
€ 8.90 
€ 8.90 

€ 37.50 
€ 37.50 

USA "Celebrate The Century" 
1900'stot1990's 

Complete set 10 vellen € 99.-

http://vvww.stampdealer.nl


De zaak is gesloten van 

4 juli t /m 4 augustus 

Wij danken u voor het vertrouwen 
dat u in ons stelde deze 20 jaar. 

Wij tiopen u op dezelfde wijze, ook 
in de toekomst, van dienst te zijn. 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incL blokjes 

Jaar Nummer Prijs € 

356-373 
356A-CI 
443-448 
449-473 
474-489 
490-499 
500-512 
513-17 en 
538-548 
518-533 
534-537 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
617-636 
465b-634b 
637-640 
641-654 
655-670 
671-687 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783 
784-810 
811-835 
836-855 
856-875 
876-899 
amphilex 

velletjes van 10 
1968 900-917 

918-938 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-11020 
1098-1102 
blok 9+4 
1108-1118 
1108o-1118a6, 
1128-1150 10, 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1252 

1940 
1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 

112,50 
85, -

1,— 
10,— 
99,--
6,~ 

12, -

35 , -
210,-
795,— 
110,-
33 , -
91, - -
38 , -
7,— 

1 1 , -
16,-1 
33 , -
32 , -

100,-
3 1 , -
19,-
19,-
26 , -
8 , -

15,-
11,— 
3,50 

23 , -
5 , -

12,-

59 , -
9 , -

12,--
15,-
13,-
18,-
13,— 
13,— 
12,— 
12,— 
6 , -

10,-
3 , -

6,-1 
5,50 

9,-
7,-

10,-
9,-

24,-
1238-1251A 12,-

Alle series zijn ook los 
te bestellen. 
Ook uit jaren die hier 
niet vermeld zijn. 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-2B 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 
54 

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

89 , -
25,— 
25,— 
6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 

8,— 
99,— 
69,— 
54,— 
69,— 
2 0 , -
10, -
4,501 
39,— 
59 , -
99 , -
69 , -
18, -
4,— 
5 , -
7 , -

11,— 
10, -
12,— 
10 , -

11,—! 
5.— 

4,—! 
2,-1 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7 , -
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 
3 , -

Prijs € 
met 

Telblok 

4,— 
6,— 
4,— 
8 , -

130,— 

4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

19,-
45,-
9,-

170,-

120,— 

16,-1 
14,-1 

6 , -
7 , -
9 , -

18,— 
11,— 
13,50 
12,— 
15,-
6,— 
6,— 
3,— 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

pet boekje 

per boekje 

pe( boekje 

55 
56 
57 
58 
59 
60/66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3,-
6,25 
4,— 
4,25 
6,— 
7,50 
3,50 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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

Prijs € 

45 , -
1 1 , -
9 , -
8 , -

15,-
19,-
20 , -
20,— 
22 , -
4 0 , -
39 , -
35 , -
39 , -
34 , -
32,~ 
4 0 , -
4 0 , -
60 , -
76 , -
80 , -
80 , -
86 , -
95,— 
70 , -
9 0 , -

Posfzegelboekjes 

1 t/m 6 
7 
8 
9 
10 

port 1-6 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

Bij aankoop van 
€ 50,- Suriname 
of meer, ontvangt u 
de Zonnebloem 
Catalogus van 
Suriname 
GEHEEL GRATIS 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

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

Prijs C 
postlris 

4,— 
3 , -

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
1 1 , -
20 , -
16,— 
2 3 , -
22,— 
18,— 
21,— 
19,— 
25 , -
25 , -
33 , -
3 1 , -
26 , -
35 , -
29 , -
42,— 
55 , -
76 , -
6 6 , -
6 3 , -

Prijs e 
gestempe ld 

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10,-
11,— 
16,-
13,-
19,-
19,-
14,-
18,— 
16,-
20 , -
22 , -
30 , -
29 , -
25 , -
32 , -
26 , -
38 , -

POSnEGELBOEKJES 
POSTFRIS 
NED. ANTILLEN 

1 
2 
3A 
3B 
4A 
4B 
5 
6 
7 

€ 1,50 
2,50 
1,35 
1,75 
1,35 
1,75 
1,35 
6,25 
8,75 

POSTFRIS TETE-BECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556-558 
573-575 
576-579 
591 
654-655 
791-793 
899-902 
815-816 
947-948 
1071-1072 
1238-1239 
1245-1246 

Prijs € 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
7,50 
7,50 
4,50 
4,50 

20 , -
20 , -
10, -

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen fFDC/s) 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar Prijs € 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + ANR('S) 
1974 + ANRCS) 
1975 + ANR('S) 
1976 + ANRCS) 
1977 + A NR('S) 
1978 + ANRCS) 
1979 + ANR('S) 
1980 + ANRCS) 
1981 +ANRCS) 
1982 + A NRCS) 
1983 + A NRCS) 
1984 +A NRCS) 
1985 +A NRCS) 
1986 +A NRCS) 
1987 +A NRCS) 
1988 +A NRCS) 
1989 +A NRCS) 
1990 +A NRCS) 
1991 + A NRCS) 
1992 +A NRCS) 
1993 +A NRCS) 
1994 +A NRCS) 
1995 +A NRCS) 
1996 +A NRCS) 
1997 +A NRCS) 
1998 + A NRCS) 
1999 +A NRCS) 
2000 + A NRCS) 
Alle nummers 

25 , -
9 , -
5 , -

1 1 , -
8 , -

15,-
14,— 
1 1 . -
17,-
44,— 
34, -
20 , -
18,-
7,— 
6,— 
5 , -
5,— 
5 , -
5 , -
8 , -

10,— 
10,-
10,-
16,— 
15,-
10,-
13,-
16,-
23 , -
25, -
25, -
30 , -
34 , -
4 0 , -
54 , -
50 , -
62 , -

zijn 
ook los verkrijgbaar 

AANBIEDING 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

1951 t/m 1974 
de nummers 
234 t/m 499 

Compleet postfris 

voor € T 2 5 | -

II 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

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

prijs € 14,— 
10, -
14,— 
13,— 
14,— 
13, -
12,— 
13,— 
16,— 
18,~ 
17,— 
28,— 
20,50 
29,50 
26 , -

Complete 
verzameling 

Aruba 
1986 t/m 2000 
géén £..3667— 

maar 

€ 229,— 

NEDERLAND Onbeschreven - Beschreven 
Eerste dag enveloppen 
Nr. onbeschreven beschreven 
39 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

9,— 
45 , -
2 6 , -
10, -
4 2 , -
45 , -
2,50 

16,75 
11,25 
19,50 
15,75 
3 , -

15, -
10,50 
22,50 
4,50 

12,50 
4,50 

11,— 
9 , -

3 , -
6,50 
4,50 
3,50 
8 , -

10,-
0,75 
4,— 
2,50 
5,— 
4,— 
0,75 
4,50 
2,50 
7,— 
1,25 
3,50 
1,25 
3,25 
3 , -



Postzegelhandel K. DGh HGRTOG VJIAM€h 

NEDERLAND POSTFRIS 
velletjes van 5, 10 of 
20 (alle kindervelletjes 
etc. zijn uiteraard ook 
verkrijgbaar) 
Nrs. 

886^88 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542^ 
154647 
157172 
157980 
162829 
1630 
1646 
166263 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693 
1693 (1997) 
17025 
1706 
1709 
1714 
1720 
1720B 
1721 
1727 
1733 
1735 
174045 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
17731777 
1179 
17881807 
18261835 
1836 
1837 
18421851 
18561875 
18781187 
18941903 
1904 
1907 
1908 
19091918 
19191920 
19311950 
19571966 
1967 
197483 
1108B 
11098 
11108 
1984 
1491B 
1492B 
1495B 
1499B 
1501B 
1988 
201433 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2050 
2072 

!■ 
Prijs 

€ 59 , 
€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50 
€ 4 , 
€ 4,75 
€ 6,50 
€ 6,50 
€ 8 , 
€ 14,
€ 6,50 
€ 3 0 , 
€ 3 0 , 
€ 5,50 
€ 19,
€ 1 9 
€ 6,~ 
€ 6,50 
€ 10,
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 25 , 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 6,50 
€ 3,
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 5 , 
€ 5 , 
€ 4,50 
€ 7 , 
€ 6 , 
€ 3,75 
€ 5 , 
€ 8 , 
€ 7 , 
€ 6 , 
€ 6 , 
€ 4 , 
€ 4 , 
€ 4 ,~ 
€ 6 , 
€ 5 , 
€ 7,50 
€ 5,— 
€ 4 , ~ 
€ 5 , 
€ 0,75 
€ 1,25 
€ 1,75 
€ 2,50 
€ 4 , 
€ 4,50 
€ 5 , 
€ 9 , 

€ 19,50 
€ 18,
€ 8 , 
€ 1 , 
€ 0,75 
€ 1,85 
€ 3 , 
€ 3 , 
€ 3,50 
€ 4,25 
€ 5,— 
€ 6,25 

€ 19,50 
€ 1 1 , 
€ 7,50 

VAN EEN O. DIE GEEN O 
Philatelistische rariteiten. ■% 

Philatelisten zgn rare menschen. „Raar" in 
die beteekenis, dat zij over de kleinste kleinig
heden „vallen" en er dikwijls een drukte en 
ophef van maken, dat een „gewoon" mensch 
het hoofd schudt en zich afvraagt, of het nu 
werkeiyk wel de moeite waard is dä&rover 
zoo'n drukte te maken. Doch al wie zoo 
praat, toont geen philatelist te zijn, en zeker 
geen goed philatelist. Want juist op foutdruk
ken, afwijkingen enz. wordt nauwkeurig ge
let. Er kan geen uitgifte van nieuwe zegels 
verschenen, of er wordt naarstiglgk gespeurd, 
of er hier of daar niet een héél klein foutje 
te ontdekken valt. Elke nieuwe uitgifte wordt, 
in letterlijken en figiiurlgken zin, onder de 
loupe genomen. 

De misdruk op den Weldadigheidszeget, 
Den eersten December versrihenen de 

„Halsjes", de zegels voor het Kind. Tot heden 
lazen wg nog niet van fouten of misdrukken. 
Zouden bg deze zegels nu eens géén fouten 
te ontdekken z\jn? Het scheen er naar te 
Itjken, doch vandaag, 22 December komt het 
„Handelsblad" u vertellen, dat er een lang 
niet malsohe fout geconstateerd moet worden. 
„Voor het Kind" is niet overal „Voor het 
Kind". Op de vellen van honderd zegels van 
de 5 ct., is op zegel 93 (onderste rg, nummer 3 
van links) de tweede o van „Voor" géén ,,o." 
Of het een „g" of wel, wat anders Is, is een 
andere zaak. Maar een feit is, dat het voor de 
échte Philatelisten een belängrvjke zaak Is. 

De postzegelloketten zijn gewaarschu« 

Grote voorraad plaatfouten 
druktoevalligheden  misdrukken 
"Wilgenburg"  "IVIast"  "NVPH" 
van Nederland en Overzee. 
Wij hebben geen prijslijst omdat er van diverse 
zegels maar één exemplaar op stoci< is. 
Vraag vrijblijvend informatie! 

Verzamelt u Indonesië en 
heeft u nog manco's? 
Wij vragen voor postfris Indonesië ± 35% tot 50% 
van de Zonnebioemcatalogus. 

Jubileumaanbieding 20 jaar 
Postzegelhandel Den Hertog: 
Juliana en face 518537 
compleet postfris voor € 7 9 5 , ~ l ! l ! ! 
inclusief certificaat. 

Weet u dat wij van de Nederlandse 
Automaatboekjes ook plaatfouten, snijlijntjes, 
registerstrepen etc. op voorraad tiebben ! 

Nederlandse Antillen Nr's 230233 postfris €275,

AANBIEDING 

Alle combinaties uit KIndblokken vanaf 1965 
f /m 1975 postfris voor € 75,

N.L.Roltanding 71/73 
postfris voor € 195 

NEDERLAND POSTFRISSE COMBINATIES 
UIT AUTOMAATBOEKJES 

uit boekje. nr. 1 
nr.2 
nr. 3 
nr. 4 
nr. 5 

€ 
6 , ~ ! 

17,50! 
4,50 1 
2,50! 
0,45! 

Rest van de nrs prijs op aanvraag 
Alle combinaties zijn ook los te koop vanaf 40% 
Alle nrs. zijn op voorraad! 

NEDERLAND 163/165 
Luxe ongebruikt met minimaal plakkerrestje 
voor € 175 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel K. den Hertog 
Prins Bemhardstraat 4 
4132XGVianen 
Tel 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42 69 335 

8ij een bestelling van € 35, of nninder rekenen wij € 2 25 extra voor 
porto en administratiekosten Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op postbank 42 69 336 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen Levering zolang de 
voorraad strekt 

Kantoor open op 
donderdag 9 00 12 30 
en van 13 3018 00 
Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen van tevoren 

■Iwf 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden 



TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA - CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 
COMPLETE JAARGANGEN EN LOSSE BLOKJES. 

B 

K 

B 

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 

1973 
19744 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 
50 zegels 
9 zegels + 1 blokje 
50 zegels + 1 blokje 
58 zegels + 1 blokje 
61 zegels + 2 blokjes 
65 zegels + 2 blokjes 
68 zegels + 2 blokjes 
67 zegels + 2 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
71 zegels + 6 blokjes 
71 zegels + 5 blokjes 
69 zegels + 4 blokjes 
74 zegels + 4 blokjes 
77 zegels + 5 blokjes 
78 zegels + 4 blokjes 
81 zegels + 4 blokjes 
85 zegels + 5 blokjes 
80 zegels + 5 blokjes 
87 zegels + 5 blokjes 
94 zegels + 14 blokjes 

€ 400.-
€115.-
€ 11.-
€ 15.-
€ 120.-
€ 62.50 

) 
€ 24.-
€ 65.-
€ 72.50 
€ 70.-
€ 75.-
€ 42.-
€ 53.-
€ 57.-
€ 85.-
€ 75.-
€ 75.-
€ 135.-
€ 72.-

€ 100.-
€ 140.-
€ 125.-
€ 115.-
€ 130.-
€ 120.-
€ 100.-
€ 47.-
€ 65.-
€115.-
€ 230.-
€ 145.-
€ 165.-
€ 190.-
€ 180.-
€ 180.-
€ 197.50 
€ 180.-
€ 195.-
€ 220.-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

Monaco 
Monaco 
Monaco 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€21.50 
€21.50 
€18 . -
€20. -
€33 . -
€20. -
€ 20.25 
€12. -
€12 . -
€ 6.25 
€ 4.50 
€ 3.-
€ 3.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 8.-
€ 2.-
€ 8.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 2.-
€ 9.50 
€ 42.50 
€ 9.50 
€11.50 
€ 10.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 11.-
€10. -
€10. -
€10. -
€14. -
€12. -
€10.-
€ 8.-
€10.-
€ 16.50 
€ 10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 

€10.-
€ 10.-
€16.-
€10.-
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€10. -
€10.-
€10. -
€ 17.50 
€14. -

S Marino € 12.-
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus * 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl. 
Monaco 
Portugal 

€ 10.-
€ 8.50 
€ 10.-
€15 . -
€12 . -
€ 9.50 
€ 3.-
€ 9.50 
€15 . -
€10. -
€ 17.50 
€ 4.-
€ 4.-
€ 5.-
€ 5.-
€14. -
€25 . -

(6 blokjes) 
IJsland € 4.-
Roemenie € 10.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series 
Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4450.-
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €4950.-

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfris, zonder plakker Mooi gecentreerd. Blokjes zonder vouwtjes. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden 
Betaling Per omgaande Contant of op Uw bank- of giro rekening. 
Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk 

J 
Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegeIs@dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 

mailto:postzegeIs@dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 

Nederland 
België 

Luxemburg 
(Grote partijen, winkelvoorraden, 

verzamelingen, doubletten, vellen enz. 
Tevens te koop gevraagd, frankeer geldige postzegels na 1976) 

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker. 
Betaling: Per omgaande. Contant of op Uw bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

Postzegel- en Munthandel Tel: 0318 - 61 03 34 
"Dutchstamp" Fax: 0318 - 65 11 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
6711 AB Ede mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 

POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Australië, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt), 
Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, 
Färöer, Frankrijk, Groenland, Israël, Luxemburg, Malta.Vaticaan, 
Zwitserland en blokken van WestEuropa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

MUNTEN 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u.  18.00 u. 
donderdag 10.00 u.  18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.  21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

Naast Nederland (**/*/©/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn, Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
Ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1S32,8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

Bestellijsten hele Wereld 
of Lijsten met Partijen 
Arve Collectors bv, Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./ Fax 0793311218, Email: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

ISRAEL: LAND VAN DE BIJBEL 
Verzamel de postzegels en leer het land kennen 

voor informatie en/of gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 

Postbus 842 
4200 AV Gorinchem 

Tel.: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 

Tostzegel en CMunthandel van Triest bv 

Verzamel het land van de Bijbel! 

Prijslijst Israël postfris met tab. Complete jaargangen 
incl. bloks, zonder A nrs. Andere uitgifte 1948 t/m 
1953 uit voorraad leverbaar. Vraag een prijsopgaaf! 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8,75 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

€12,50 
€ 18,85 
€ 13,65 
€ 12,50 
€ 3,45 
€ 5,00 
€ 6,80 
€ 8,40 
€11,25 
€ 6,80 
€ 13,60 
€ 14,75 
€17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34.25 

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

€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 37,30 
€ 34,25 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€44,35 
€ 52,95 

§ Diverse aanbiedingen van Nederlandse postzegels 

en munten. Vraag de gratis prijslijst aan! 

$ Indien u een abonnement neemt ontvangt u de 

nieuwe uitgtßen tegen niemvtjesprijs. Dus 

voordeliger dan op de lijst wordt vermeU. 

!§ Tevens ontvangt u gratis Nederlandse vertalingen 

over de nieuwste postzegels van Israël 

^ Bij een aankoopbedrag van € 10,ontvangt u 

ter kennismaking de nieuwe catalogus geheel 

gratis. 

Israël beeft uw steun nodig 

Molenstraar'83, 6712 CT Ede. c* tel.(0318)618074 «...■. fax (0318) 651344 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl


Telefonisch bestellen: 033-2982353 EDEL COLLECTIES PRESENTEERT 

De komende avonden heeft u gezellig werk: lek
ker de postzegels uitzoeken, snuffelen in deze 
grote partij, zegels sorteren en bij elkaar leggen 
en in uw eigen verzameling doen! 
De postzegels zitten in een mooie documenten
tas. In elke tas vindt u honderden en honderden 
schitterende postzegels! 

-TAS VOL POSTZEGELS! 
Motiefzegels, bijzondere uitgiften, gelegen-

heidsuitgiften, oude historisclie 
zegels, toeslagzegels, gelegen-

heidsenveloppen, jubileumze
gels, eerste dag enveloppen, 

insteekboekje, etc. etc. De 
partij bevat veel inte
ressante zegels en 

series met daarbij o.a. 
veel goede thema's. In 
elke tas ook een 

insteekboekje! 
Bij elkaar een schitterende 

'partij waarvan u avonden lang zult 
genieten. En nu voor een extra lage prijs. 

D e normale prijs is € 85,-
N u voor slechts € 24,95! 

Bestelnr. "Documententas vol postzegels". 

VERZAMELING PAPUA NIEUW GUINEA 

NU VAN €70,- VOOR SLECHTS €29,50 
Bij Edel Collecties vindt u de mooiste verzame

lingen tegen de laagste prijs! Het bewijs is deze 
prachtige verzameling zeldzame postzegels van 

Papua Nieuw Guinea. (De oude kolonie Brits 
I Nieuw Guinea dat op het 

oostelijk deel van het eiland 
Nieuw 

uinea 
gt.) Na de 
elfstandig-
eid in 1973 

:eeft het land 
gen postze-

mooi zijn uit-
;evoerd. 

heeft nu de kans zo'n hoog 
gewaüfaeenae Vierzameling in mv bezit te krijgen voor de super lage 
prijs van slechts € 29,50! 
Op de foto ziet u (sterk verkleind) een paar van de vele zeldzame 
postzegels uit deze bijzondere verzameling. Bestelnr 7089 

JUBILEUM-JAAR 2003 "150 JAAR VAN GOGH" 
Een van de grootste kunstenaars die Nederland heeft voortgebracht, wordt geëerd met de unieke reeks Van Gogh postzegels! 

Bijna iedereen kent zijn beroemde "Zelfportret" of zijn onnavolgbaar mooie 
"Zonnebloemen". Van Gogh is over de hele wereld beroemd geworden. Zijn 
unieke schilderijen zijn afgebeeld op de schitterende Van Gogh postzegels die 
verkrijgbaar zijn in de "Van Gogh 150 Jaar Collectie" bestaande uit 10 zeldzame 
verzamelpanelen met de Van Gogh postzegels. Echt zeldzaam materiaal, want de 
oplage hiervan is niet meer dan 1000 exemplaren wereldwijd! De prijs per paneel is 
op slechts € 12,50 gesteld, een verbazingwekkend lage prijs. De eerste drie verza
melpanelen kunt u zelfs verkrijgen voor slechts € 8,33 per exemplaar in plaats van 
€ 12,50. 
De panelen worden geleverd met opbergtassen, klemstroken en informatie-bladen 
en het genummerde certificaat. Maximaal 2 collecties per klant. Bestel daarom 
meteen! U krijgt dan de eerste 3 Van Gogh verzamelpanelen "Zelfportret", 
"Stilleven" en "De Herderin" met de informatie-bladen, de klemstroken, de opberg
tassen en natuurlijk de Van Gogh postzegels! Bestelnr. "Van Gogh 150" 

ELVIS PRESLEY 25TH ANNIVERSARY POSTZEGEL VERZAMELING" 
De allernieuwste Elvis postzegelvellen (8 stuks!) + het officiële Elvis Verzamelalbum voor 

jslechts € 75,- in plaats van € 80,75 + bovendien de beroemde Elvis-postzegel van de USA 
RATISÜ U heeft dan in één keer het geheel compleet in uw bezit! Het 

.nieke Official Elvis Album is helemaal nieuw Met • luxe zware albumbla-
en, • klemstroken • bescherm-cassette en biedt plaats aan de Elvis postze-

elvellen! Een indrukwekkend eerbetoon aan "The King of Rock and Roll". 
lestelnr: "ELVIS Special Offer" 

eRATISU 

COLLECTIE EGYITE NU €7,75 
Kleine collectie van ca. 100 verschillende 
postzegels van Egypte. Mooie koop! 
Slechts 1 collectie per klant. Bestelnr. 7085 

VERZAMEUNG "1000 POSTZEGELS" 
VAN €40,- VOOR €18,50! 

Éénmalig: een grote, schitterende verza
meling van meer dan 1000(!) verschillende 
postzegels. Voor beginnende én gevorder
de verzamelaars. Prachtige motiefzegels, 
bijzondere uitgiften, herdenkingszegels, 
oude en klassieke zegels (soms meer dan 
100 jaar oud!)... etc. etc. Vele avonden ple
zier: uitzoeken, sorteren, bekijken en 
genieten... Bestel en maak vrijblijvend 
kennis met het abonnement Postzegels 
van de Wereld. Normaal € 40,- Nu 
€ 18,50. Zonder verdere koopverpUchting. 
Bestelnr. 7573 

Voordeelbon Postzegel of envelop niet nodig! 

)a, stuur mij vrijblijvend 14 dagen op zicht: (vul a.u.b. het bestelnr. in) 

Naam: hr/nnv\̂  

Adres: 

Postcode/plaats:. 

E-mailadres: 
+ € 2,20 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten 

Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

I J via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank-

of giro rekeningnummer invullen) 

I J binnen 14 dagen na ontvangst van de zending met een acceptgi
rokaart. 

Bank/gironummer: 

IL 

Voordeelbon a.u.b. uitknippen (of 
kopiëren) en als briefkaart versturen. 

Telefonisch bestellen: 033-2982353 
fax. 033-2995462 

e-mail: info@edelcollectles.nl 
webwinkel: www.edelcollecties.nl 

Edel Collecties 

Antwoordnr 1616 

3740 WG Bunschoten 

,,i|,|,|,,|i„l|i|,,,i|,.,i|,i,|,,i|,i,| 

mailto:info@edelcollectles.nl
http://www.edelcollecties.nl


444 

uw postzegelhandel op internet 
postzegels 

tV. • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmniM 
Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
Hawid klemstrol<en met 

± 15% korting 
Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
Franco vanaf 75,00 euro 

Nieuwe catalogi 
(met prijzen 
in euro's) 
YVERT 
MICHEL 
NPVH, enz. 
aantrekkelijk 
(laag) geprijsd 

AANBIEDING LUXE A L B U M S DAVO 

Elke maand op onze site 
een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

GESTEMPELD 

cat.nr pnjs 

1 goed gerand 
14,90 

2 goed gerand 
10,20 

3 goed gerand 

4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 

69,00 
8,20 
4,10 

55,00 
17,25 
10,40 
56,00 
82,00 

2,50 
40,45 

1,35 
42,95 

8,20 
40,45 

9,90 
3,40 
3,30 

25,75 
24,50 
69,00 

3,40 
7,30 
9,55 

43,20 
6,00 

10,50 
86,50 

204,00 

AANB lEDING 
GESTEMPELD 

cat.nr 

49 
56-76 
78 
79 

prijs 

69,00 
17,50 

1,95 
3,40 

80 + cert i f icaat 

82-3 
84-6 
84-86a 
87-89 
95 
96 
97 

99 
100 

p 0 a. 
8,85 

39,00 
2,05 
2,95 
5,45 
4,30 

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

101 + cert i f icaat 

102-103 
104 
105 
129 
130 
131 
132-133 
136-138 
141-143 
166-168 
199-202 
203-207 
208-211 
220-223 
225-228 

p 0 a 
5,75 

82,00 
71,00 

4,80 
148,00 
131,00 

10,00 
89,00 

5,10 
2,75 
3,95 

12,25 
3,40 
3,95 
6,40 

NEDERLAND 
GESTEMPELD 

cat nr 

232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
257-260 
261-264 
270-273 
274-277 
279-282 
283-286 
289-292 
300-304 

313-317 
318-322 
327-331 
347 
348 
349 
roltanding 

1-18 
19-31 

luchtpost 

12-13 

dienst 

1-8 
9-15 
16-19 

pnis 

5,30 
18,75 
13,50 
23,00 
10,40 
13,90 
9,70 
9,20 
6,80 
4,80 
3,90 
2,80 
1,75 
2,10 
1,60 
2,50 
2,30 
8,25 

21,50 
21,00 

179,00 
61,00 

142,00 

130,00 
31,00 
20,70 

POSTFRIS 
cat nr prijs 

90-94 12,00 
300-304 26,50 
310-312 9,00 
460-468 4,95 
538-541 8,50 
544-548 9,90 
556-560 45,00 
592-595 44,00 
671-675 28,50 
676-680 9,50 
695-699 4,50 
722-726 9,00 
731-735 5,25 

Provincie-vellen 

friesland 16,50 
drenthe 22,50 
nrd fiolland 22,50 
gelderland 11,00 
nrd brabant 14,75 
groningen 19,50 
z.holland 10,50 
utrecht 10,50 
limburg 10,50 
Overijssel 10,50 
zeeland 16,00 
flevoland 9,50 

Comple te set 
van 12 velletjes: 

165,00 
'Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegels Nederland en Overzee. 

Tel: 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bij vooruitbetaling. 
Giro: 346 82 65 Bank: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax; 077 - 354 72 42 

Internet: www.postzegelhoes.nt 
E-mail: info@postzegelhoes.nl 

Postzegelhandel 
Zeist 

Het probleem. 
U wilt geen 2 maanden wachten met kopen 

dat wat u wilt kopen, bijna altijd voor te 
veel geld naar een ander gaat. 

Er altijd allerlei kosten bovenop komen 

De oplossing. 
Vraag mijn gratis prijslijst aan met een 

keur aan Collecties, verzamelingen, losse 
nummers, restanten, uitzoekdozen enz. 

Of kijk en koop nu al op internet. 

Uw postzegels verkopen zonder kosten. 
Bij ons kan dat, van verzamelaar voor 

verzamelaar 
zie hoe dat kan in de prijslijst, of kijk op internet. 

www.postzegelhandelzelst.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bd Zeist 

Telefonisch: fif 0306560277 (gelieve niet op zondag) 
Per E-mail: H lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

AUTOMAATBOEKJES 9-SERIE POSTFRIS 
9 a normaal 
9 aF normaal 
9 b normaal 
9 cF nomaal 
9 d normaal 
9 dF nomaal 
9 e normaal 
9 eF nomaal 
9 f normaal 
9 fF nomaal 
9 g normaal 
9 gF normaal 
9 h normaal 
9 hF nomaal 

9,-
6,-

90-
39,50 
68,-
50,-
50,-
90,-
68,-
68,-
20,-
18,-
10,-
4,50 

Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 
Telblok 

12,50 
14,-

155,-
60,-
95,-
76,-
68,-

175,-
95,-
95,-
32,-
35,-
18,-
7,50 

Prijslijst 
automaatboekjes gratis 
op aanvraag. 

J.H. ACKERMANN - Rosendael 2 -1121 HH Landsmeer - tel. 020-4823966 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

http://www.postzegelhoes.nt
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.postzegelhandelzelst.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevat buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie  de officiële mede
dehngen van de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVerenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina's van de 
NVPH. 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
van de maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 0355240 926 
Email: philatelie@tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon: 03343 35 231 
Telefax: 03343 35 258 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 025131 04 05 
Email: aboservice@aboland.nl 
Website: wvi'w.aboland.nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent. Individuele abonnees (jaar
lijkse betaling aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (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 (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 21.50 (Nederland) of 
€ 35. (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 22.50, te storten op 
rekening 000035088233 t.n.v. Pen
ningmeester Maandblad 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 af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

Losse nummers : 
Nummers van de lodende jaargang kun
nen (mits voorradig) voor € 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
37.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud 
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Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 
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■452/453 

Megaproject 474 
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'En dan is er koffie, Douwe Egberts koffie, lekkere koffie' 

460/461/462/463/464 
Verenigingsadressen 

465/466/467 
Luchtpostnieuws 

472 
'De postzegel verdwijnt misschien, maar de filatelie blijft bestaan' 

474/475 
Filatelistische evenementen 

Cees Janssen is druk bezig met een 
megaproject waaraan filatelistisch 
Nederland veel plezier kan beleven. 
Paul van Beek sprak met Cees. 

Kilopost 482 
Bondspagina's 

Belgische Kilopostzegels: een innovatie 

Mededelingen van de NVPH 

,.476 
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Bijd^yyyrpagina 
Al tweeëneenhalve eeuw zorgt Douwe 
Egberts uit Joure en Utrecht er voor dat er 
in Nederland van een lekker bakkie koffie 
kan worden genoten. TPGPost lanceerde 
ter ere van het jubileum een velletje met 
geurzegels, Drewes Veenstra belicht de 
koffiemakers op filatelistische wijze. 

Advertentieindex 

Filatelie is meer dan postzegelsalleen. 
Neem de Kilopostzegels van België: nog 
niet zolang verschenen en nu al grondig 
onderzocht. 

Water 
492 

2003 is het Jaar 
van het Water. 
De PTT van de 

VN haakt er op 
in met een 

aantal prachtige 
postzegels. 
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GSCHEIDLE: BEROEMD GEWORDEN DOOR 
EEN NIETBESTAANDE POSTZEGEL 

Nog niet zo heel lang ge
leden werd in Duitsland 
bekend gemaakt dat de 
voormalige minister van 
Verkeer en Posterijen, 
KurtGscheidle (* 1924), 
op 22 februari in Saar
brücken overleed. Filate
listen kennen de naam 
van Gscheidle dankzij het 
zogenaamde Gscheidle
Irrtum. Gscheidle kreeg 
in zijn functie van post
minister van iedere zegel 
die in Duitsland ver
scheen een heel vel ca
deau. Dat gebeurde ook 
met de zegel ter gelegen
heid van de Olympische 
Spelen van 1980. Maar 
die zegel werd uiteinde
lijk niet uitgegeven, om
dat Duitsland de Spelen 
boycotte. Helaas was dat 
feit mevrouw Gscheidle 
ontgaan; zij frankeerde 
haar brieven vrolijk met 
postzegels die haar man 
in overvloed op zijn bu

reau had liggen. Zo kwa
men er nietuitgegeven 
Olympische zegels in 

omloop; voor deze 'non
émis' worden nu pittige 
prijzen betaald. Gscheid
le is dood, maar zijn 
naam leeft voort  dankzij 
de filatelie! 
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Compleet uel met nietuitflĉ euen Olympische Zegels (Postmuseum) 

7 APRIL: PTT HAD 
WIND IN DE ZEILEN 

Een echt record is het 
niet, maar de Zwitserse 
posterijen waren onlangs 
toch wel razendsnel. En 
geen wonder, want de 
Zwitsers waren wat trots 
op het feit dat hun Alinflhi 
Team als eerste over de fi
nishlijn van de America's 
Cup zeilde. Het leverde op 
7 maart een splinternieu
we zegel van go rappen 
op. Knap werk van de 
drukker, want het Alinghi 
Team had de America's Cup 
vijf dagen daarvoor pas 
gewonnen. 

STOFFIGE LADE 
VERBORG SCHAT 

Linn's Stamp News schreef 
onlangs over een sprook
je dat werkelijkheid 
werd: drie zeldzame 
poststukken kwamen te
voorschijn toen een an
tiekhandelaar een stoffig 
laatje van een van zijn 
meubeltjes opentrok. 
Omdat hij geen filatelist 
is en niet over filatelisti
sche kennis beschikt, be

sloot de handelaar de 
stukken te scannen en ze 
op de Internetveiling eBay 
aan te bieden. Tot zijn 
verrassing bracht het 
drietal in totaal $ 24.161.
op. Hieronder een van de 
drie vondsten: een aange
tekende brief uit 1873 
met het zeldzame, ovalen 
aangetekendstempel van 
Yokohama. Er waren tot 
dusver slechts drie enve
loppen met dit stempel 
bekend. 
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'TOWER BRIDGE' 
WAS DE MOOISTE 

Jaarlijks vraagt de redac
tie van het blad van de fi
latelistische dienst van 
Royal Mail (GB), het Bri
tish Philatelic Bulletin, aan 
zijn lezers welke zegel als 
de mooiste van het afge
lopen jaar moet worden 
beschouwd. Deze poll 
werd onlangs weer ge
houden en uit de respons 
blijkt dat de abonnees de 

meeste waardering heb
ben voor de bruggenserie 
van 2002. De zegel met 
een afbeelding van de be
roemde Tower Bridge deed 
het het allerbeste. 

WAAR BLEEF DE 
GOUDEN TAND? 

Linn's Stamp News bevatte 
enkele weken terug een 
opmerkelijk berichtje 
over de zegel ter ere van 
Gesar Chavez, voorman 
van de Amerikaanse boe
renarbeiders. Op de zegel 
toont Chavez een stralen
de glimlach. Maar, zo 
schrijft Rob Haeseler in 
Linn's, hoe zit het met de 
gouden tand van Chavez? 
Hij wijst er op dat die 
tand zo'n beetje Chavez' 
handelsmerk was in de 
jaren '60, toen Cesar vaak 
in kranten en op tv te zien 
was. Uit foto's blijkt dat 
de leider van de boeren
arbeiders ooit (niet ge
heel duidelijk is wanneer 
precies) zijn fameuze 
gouden tand moet heb

ben ingewisseld voor een 
gewone, witte stifttand. 
Waarom USPS heeft ge
kozen voor een portret 
zonder gouden tand is 
niet duidelijk. 'De familie 
van Chavez heeft het ont
werp goedgekeurd,' is 
het enige dat een zegs
man van de Amerikaanse 
posterijen kwijt wil. 

ZEGELS MET 
SPECIAAL KENMERK 

Enkele maanden geleden 
werd er ingebroken bij de 
Postzegeldrukkerij in 
Mechelen (België). Tot de 
buit van de inbrekers be
hoord een grote partij 
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Luxemburgse zegels. Het 
betrof de emissie van 20 
mei jl., 'Bruggen en via
ducten in Luxemburg'. 
Om gestolen waar van de 
officieel uitgegeven ze
gels te kunnen onder
scheiden is de officiële 
emissie van een vrijwel 
onzichtbaar kenmerk 
voorzien. Onder de ultra
violette lamp wordt dat 
kenmerk heel goed zicht
baar: het gaat om het 
beeldmerk van P&T 
Luxemburg, dat onder 
meer uit een posthoorn
tje bestaat. 

i ACADEMIEBESTUUR 
 GEWIJZIGD 

5 Opgapriljl., tijdensde 
^ jaarvergadering van de 

Nederlandse Academie 
I M voor Filatelie, zijn Frans 
I f V Hermse en Henk van der Vlist 

gekozen tot voorzitter, 
respectievelijk vicevoor
zitter. De Academie is een 
vereniging van prominen

te filatelisten, die erkende 
specialist zijn op een of 
meer verzamelgebieden. 
Ze bezitten een of meer 
collecties van hoog ni
veau, onderzoeken nieu
we gebieden van de filate
he en zijn ook buiten hun 
verzamelgebied bekend. 
De Nederlandse Acade
mie voor Filatelie telt mo
menteel 31 leden, onder 

wie drie uit België en een 
uit de Verenigde Staten. 
In 2004 bestaat de Acade
mie twintig jaar, een jubi
leum waaraan op bijzon
dere wijze aandacht zal 
worden besteed. Op de 
foto hiernaast overhan
digt oudvoorzitter Henk 
Buitenkamp (links) de 
voorzittershamer aan 
Frans Hermse. 



23 APRIL: UNPA 
DOET DOM 

Er zaten een paar vreem
de kavels in de veiling die 
Dauid Feldman (Zwitser
land) op 12 mei jl. hield; 
onze eigen vervalsingen
specialist, Henk van der 
Vlist, maakte ons er op 
attent. De UNPA  zeg 
maar de PTT van de Ver
enigde Naties  heeft ken
nelijk grote schoonmaak 
gehouden, want op de 
bewuste veiling werd veel 
materiaal van de VN aan
geboden, waaronder 
twaalf dozen met daarin 
i8o kilo(!) 'origineel ma

Doos met UNPAmatermü 

teriaal'. Wat bleek? In die 
doos zat een groot aantal 
VNstempels! Van der 
Vlist: 'Daar kun je dus op 
wachten: volgend jaar zie 
je die stempels op afge
weekte zegels die ooit 
'ongebruikt met plakker' 
waren.' Van der Vlist had 
ook grote moeite met een 

andere kavel, die uit 
twintig stalen drukplaten 
bestond. 'Overeen tijdje 
worden zogenoemde 
"herdrukproeven" op de 
markt gebracht, of "proe
ven, gemaakt van de ori
ginele platen",' voorspelt 
hij. Van der Vlist heeft 
voor de veiling gehouden 
werd aan de FIP gevraagd 
een poging te willen 
doen de veiling van de 
kavels tegen te houden, 
maar tevergeefs: alle ka
vels werden in één koop 
toegeslagen. Kennelijk 
ziet iemand er wel brood 
in, want de opbrengst 
was 2.6 miljoen dollar. 

AMSTERDAM: U KUNT 
NOG INZENDEN! 

Gedurende een aantal ja
ren werd de Dag van de 
Postzegel op één plek geor
ganiseerd. Er is echter 
besloten dat de vieringen 
in Amsterdam en Rotter
dam weer onder auspi
ciën van de NBFV zullen 
plaatsvinden. Voor Am
sterdam, waar het evene
ment werd georganiseerd 
door de acht plaatselijke 
verenigingen, betekent 
dit dat men het samen
werkingsverband heeft 

omgevormd tot een 
stichting. Het voordeel 
hiervan is dat er nu één 
aanspreekpunt is, terwijl 
het ook mogelijk wordt 
de banden met de organi
satie in Rotterdam nau
wer aan te halen. 
Op 25 en 26 oktober van 
dit jaar organiseert de 
Amsterdamse stichting 
haar jaarlijkse tentoon
stelling: 250 kaders, on
dergebracht in de catego
rieën 2 en 3, alsmede in 
een deel met ikaderin
zendingen. 
Er zullen in Amsterdam 

een aantal mooie collec
ties te zien zijn, maar er 
is ook nog een aantal ka
ders beschikbaar. Verza
melaars die willen deel
nemen en ook eens (een 
deel van) hun collectie te 
laten zien kunnen zich 
dus nog aanmelden. De 
inschrijving sluit eind 
deze maand. Neemt u 
daarom zo snel mogelijk 
contact op met mevrouw 
A.C. Hoogerhuisvan 
Schellen, Van Baerle
straat i4bv, 1071AW 
Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323! 
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KRITIEK OP ONGEWENSTE TOESLAG 
EN KOPSTAANDE VLAGGEN 

Dieter Hartig, voorzitter 
van de Bund Deutscher Phi
latelisten, is ontstemd. Hij 
vindt het plan van Deut
sche Post om op 17 juni 
een toeslagzegel uit te 
geven onzalig. Hij heeft 
niets tegen de aanleiding 
('vijftig jaar volkopstand 
in cle DDR'), wél tegen de 
toeslag voor slachtoffers 
van het Stalinisme. 'We 
lopen in Duitsland toch 
al voorop met toeslagze
gels,' schrijft hij in het 
aprilnummer van het 
Bondsblad Philatelie. 'Bij
na eenderde van het Duit
se emissieprogramma 
bestaat er uit  meer dan 
genoeg. Bovendien wordt 
het grootste deel van die 
zegels  en dus ook hun 
toeslagen  betaald door 
filatelisten.' Hartig vindt 
dat de verzamelaars on
evenredig worden belast 
en wijst erop dat, als er 
teveel toeslagzegels ko
men, de animo om ze te 
kopen drastisch zal te
ruglopen. 
Nog meer 'Duits nieuws': 
er is kritiek op de vorm
geving van een recent 
Duits velletje. Werner 
Rittmeier van de Deutsche 

BriefmarkenZeitung windt 
zich op over de velranden 
van de emissie '40 jaar 
Verdrag FransDuitse sa
menwerking'. De ont
werper heeft de velrand
jes voorzien van vlagge
tjes. Wat blijkt nu? De 
vlaggetjes zijn 'met de 
klok mee' op de randen 
gezet, zodat iemand die 
een zegel uit de ondervel
rand met tab en al op een 
envelop plakt tegen een 
kopstaande Duitse of 
Franse driekleur aan
kijkt. Dat kan niet, zegt 
Werner: Lockeres Design hin 
und her, zumindest Respelrt 
uor dem Frankreich darf er
wartet werden. Het is lang 
geleden dat we een Duit
ser zo bezorgd hebben 
gezien over wat Frankrijk 
wellicht van Duitsland 
zou kunnen denken... 

■ SCHERPE o n d S ^""^^ '^«^ folie 
■ fandinq valt ' "'99ende fofo.fK 

26,40 

en 

05 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xs4.all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/fila/druktech.htm 

NEDERUND EN HET 
WAD: TWEE BLOKKEN 

Op 6 meijl. verschenen 
twee blokken met vier 
postzegels van 39, re
spectievelijk 59 cent. Ze 
zijn bij De La Rue Global 
Seruices (voorheen The 
House oJQuesta) gedrukt. 
De blokjes zijn in vier
kleuren (viermaal 0.39 
cent), respectievelijk vijf
kleurenrasterdiepdruk 
(viermaal 0.5g cent) ver
vaardigd. 
De voor de blokjes ge
bruikte drukkleuren zijn 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart en  in het 
geval van het blokje met 
zegels van 0.59 cent  ook 
nog donkerblauw (voor 
het drukken van de Priori
tytabjes). 
De blokjes zijn van de 
tekst ort.nr. 230561, re
spectievelijk 230562 
voorzien en ook van een 
productbarcode: 19388, 

respectievelijk hg40i. 
Verder is de tekst Aanuang 
uerkoop: 6 mei 2003 aange
bracht. 
De blokken zijn verpakt 
in pakjes van vijftig 
stuks, die voorzien zijn 
van de productbarcodes 
hg3g5 (0.39 cent) en 
49418 (0.59 cent). In ge
bruik waren dus de volg
nummers: 938 tot en met 
941. 
De twee bijbehorende 
postzegelmapjes, die elk 
een compleet blokje be
vatten (volgnummers 277 
en 278) dragen de pro
ductbarcodes 19722 en 

19739. Omdat de barco
de van de blokjeszelf 
ook aan de voorzijde 
zichtbaar is was dat om 
problemen vragen. Er 
zullen ongetwijfeld balie
medewerkers zijn ge
weest die de barcode van 
het blokje hebben ge
scand, in plaats van de 
barcode achterop het 
mapje  dit dan ten nade
le van de kas! 
De fosforbalk op de blok
jes is ook op de drukpers 
aangebracht; die licht on
der ultraviolet licht geel 
op en na. 
De blokken hebben 

scheerperforaat i4'/2 (bij 
de liggende zegels 26 
tanden horizontaal en 18 
tanden verticaal en bij 
staande zegels net an
dersom). De decimale 
tandingnotatie is 14.4444 
(lange zijden) bij 14.4 
(korte zijden). Een mi
niem verschil dus, het
geen verklaart hoe het 
kan dat de tanding bij de 
twee middelste zegels 
(een staande en een lig
gende) moeiteloos door
loopt. Maar misschien 
zijn horizontale en verti
cale perforatiemaat wel 
exact gelijk, in welk geval 

het zegelformaat dus iets 
moet afwijken van de 'of
ficieel' verstrekte gege
vens. Om dit zeker te we
ten moet er een exacte 
meting worden verricht. 
Dat de tandingmaat 
wordt afgerond naar i4'/2 
is terecht: de maat komt 
immers hoe dan ook bo
ven het 'omslagpunt' 
14.375 uit. Zoals gebrui
kelijk is bij scheerperfo
raat zien we aan de ach
terzijde papierrestjes, die 
in dit geval naar rechts 
(vanaf de voorzijde ge
zien naar links) zijn om
geslagen. 
Het papier is nietfosfo
rescent diepdrukpapier 
van De La Rue; het licht 
aan de beeld en gomzij
de niet op of na; er zitten 
dus geen witmakers in de 
papiermassa. 
Het papierdoorzicht is 
III, met papierrichting | 
(staand). De gom is van 
het type D2C. 

NIEUWE HANGBLOKJES BEATRIXZEGELS: 
OOK MET BREDE EN SMALLE HECHTPUNTEN 

VAN TPG POST LOGO TOT KASSABON: 
NUMMERS ZEGGEN NIET ALTIJD IETS 

In een vorige aflevering 
van de rubriek 'Verza
melgebied Nederland' 
schreef ik dat het waar
schijnlijk was dat de 
Beatrixhangblokjes met 
smalle hechtpunten eer
der waren gedrukt dan 
die met brede hechtpun
ten. Daarom is het ver
rassend te moeten con
stateren dat bij de nog 
maar net verkrijgbare 
hangboekjes van Beatrix
zegels van 39 cent met 
TPGPostlogo zowel een 
versie met brede als een 
met smalle hechtpunten 
voorkomt. De 'brede' ver
sie lijkt het ruimst te zijn 
verspreid; die zit in ver
pakkingen van honderd 

blokjes. De blokken met 
'smalle' hechtpuntjes 
heb ik tot nog toe alleen 
aangetroffen in een ver
pakking van 25 stuks met 
een wel opvallend artikel
nummer: 223102K (voor
heen werd uitsluitend 
223102 gebruikt). Staat 
die 'K' soms voor 'klein'? 
De zegels van 55 en 70 
cent zijn ook nog slechts 
in verpakkingen van 25 
stuks gezien, zij het met 
artikelnummers zonder 
een toevoeging van de 
letter 'K'. Het is zaak 
goed in de gaten te hou
den of beide waarden 
binnenkort wellicht ook 
verschijnen met 'smalle' 
hechtpunten. 
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Overzicht hangblokken met hersteld Beatrix 

iHBL.WfdrukWülsall) 

Nr Datum Inhoud Barcode 

02.01.2003 5x0.39 (TPG) +7360 
oi6a 81.0 mm 
oi6b 80.6 mm 

02.01.2003 5x0.55 +8824 
017a 81.0 mm 

02.01.2003 5x070 +8831 
oi8a 81.0 mm 

■portret 

Artikelnummer 

223102 

233101 

233102 

Wie het nieuwe TPGPost
logo nauwkeurig bekijkt 
zal zien dat het links ge
plaatste kroontje veran
derd is. De 'L'vormige 
zijvleugels hebben bij het 
nieuwe logo bij de bocht 
een 'knik naar binnen 
toe' gekregen. Overigens 
is dit niet altijd even con
sequent toegepast. 
Zoals bij veel producten 
van TPGPost het geval is, 
zijn ook de roodoranje 
strookjes die aan de ba
lies in de Hytechappara
ten worden gebruikt (ba
liefrankeerstroken met 
een datum en een waar
deaanduiding) aangepast 
aan het nieuwe logo. Al
leen het kroontje bij die 
verandering achtergeble
ven. 
Nieuw is echter dat op 
deze 'zegels' sinds eind 
maart 2003 een 'PK'aan

duiding plus nummer 
wordt afgedrukt. Dit 
postkantoornummer 
wordt centraal toegekend 
en is niet gelijk aan  wat 
ik eerst vermoedde  het 
zescijferige nummer dat 
op de kassabonnen te 
zien is. Op sommige kan
toren wordt wel beweerd 
wordt dat het bij die kas
sabonnummers om cen
trale toegekende mede
werkersnummers gaat; 
de praktijk wijst echter 
uit dat dit niet zo is. Zo 
heb ik bijvoorbeeld een 
bon met het nummer 
111111 die afkomstig is 
van het kantoor Leiden Ste
venshof, maar ook een 
bon van het kantoor 
NoorduJijk Hoofdstraat met 
datzelfde nummer. Het
zelfde doet zich voor met 
nummer 123456 (Sassen
heim en Warmond). Ver

moedelijk mogen de me
dewerkers die nummers 
zelfverzinnen; zo kun
nen we geboortedata te
genkomen (030773, kan
toor Leiden Beurijdin^s
plein) naast een nummer 
als 641726 (zelfde kan
toor). Overigens zou het 
nummer 999999 (kan
toor Sassenheim) een 'in
valnummer' zijn voor een 
medewerker die normali
ter ergens anders werkt. 
De PKnummers zijn niet 
in gebruik bij de zakelijke 
balies. Dit betekent dus 
dat er in de toekomst 
strookjes met en zonder 
PKnummers op post
stukken kunnen voorko
men. 

EMAILS: ZONDER BIJ
LAGEN S.V.P.! 
Zoals uit de kop boven 
deze rubriek blijkt, kunt 
u de auteur van 'Verza
melgebied Nederland' 
desgewenst per email 
bereiken. Een dringend 
verzoek: stuur de heer 
Bakhuizen van den Brink 
uitsluitend mails met 
tekst en sluit dus geen il
lustratiebestanden bij. 
Als er behoefte aan een 
digitaal plaatje bestaat 
leest u dat als u de reactie 
van de heer Bakhuizen 
van den Brink ontvangt. 

Redactie Filatelie 

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


VAN ALLONGE TOT 
DUOSTAMP 

Op 20 meijl. presenteer
de TPGPost de eerste van 
drie afleveringen van de 
'verrassmgszegels' van 
2003. Hetwas een beetje 
zuur dat de details twee 
weken eerder uiüekten. 
Origineel, onbedrukt 
postzegelpapier kan in 
beginsel gebruikt worden 
bij het vervaardigen van 
valse zegels ten nadele 
van de post of van de ver
zamelaar. Daarom wor
den de velranden meestal 
klein gehouden en van 
een bedrukking voorzien. 
Brede, onbedrukte vel
randen  berucht zijn die 
van NederlandsIndie en 
Indonesia uit de jaren '40 
en '50  zijn nog aantrek
kelijker als de velranden 
doorgeperforeerd zijn en 
er 'blanco postzegels' 
ontstaan. In Nederland 
was dit maar zelden het 
geval. Bi] Oostenrijkse 
zegels waren brede vel
randen en 'blanco zegels' 
m de jaren '80 en '90 van 
de vorige eeuw mm of 
meer usance. Handige za
kenlieden en bedrijven 
vaak hotels  heten die 
'blanco zegels' met hun 
eigen aflseeldingen en/of 
teksten bedrukken. Dat 
brengt ons bij het begrip 
Allongen, een Duitse term 
die is afgeleid van het 
Franse allonger ('verlen
gen'). In 1995 maakte de 
Oostenrijkse post een 
eind aan deze mogelijk
heid tot 'zelfwerkzaam
heid'; sindsdien worden 
er motiefjes op de velran
den gedrukt. Je kunt het 
publiek natuurlijk ook te
gen betaling van die on
benutte velranden ge
bruik laten maken. 
Nog een stapje verder; je 
kunt bewust ruimte op de 
zegelvellen vrijlaten, zo
dat daar een 'bedrukking 
op maat' kan worden 
aangebracht. En dat heb

ben we de afgelopen vijf 
jaar dan ook zien gebeu
ren, bijvoorbeeld bij ze
gels van Australië (maart 
1999), België (2001) en 
Canada. Hoewel de pos
terijen van personalised 
stamps ('persoonlijke' of 
'gepersonaliseerde' post
zegels) spreken, zijn die 
lege, later bedrukte veld
jes in de postzegelvellen 
nooit zelfstandig geldig 
voor frankering. Het zijn 
dus ook geen postzegels. 

Situatie in België 
In België begon men met 
een vel van 15 zegels 
('postman uit de zestien
de eeuw') met 15 aan
hangsels, waarop in 2001 
foto's van Belgicabezoe
kers konden worden ge
plaatst. De meerprijs was 
145 frank; samen met de 
frankeerwaarde van de 
zegels (255 frank) kostte 
zo'n vel 400 frank. De 
velopmaak van deze ge
personaliseerde zegels 
week af van de oorspron
kelijke vellen (die 12 in 
plaats van 15 'postman'
zegels bevatten). Voor 
mensen die België gespe
cialiseerd verzamelden 
zat er niets anders op dan 
de twee versies in hun 
collecties op te nemen! 
Begin 2002 werd in Bel
gië onder het motto Mijn 
zegel de mogelijkheid ge
boden om een 'viooltjes'
zegel te voorzien van een 
aanhangsel met een ei
gen, als digitaal bestand 
aan te leveren illustratie. 
De kosten bedroegen 15 
euro (6.30 euro frankeer
waarde met een toeslag 
van 8.70 euro voor de be
drukking). Op I juni 
2002 werden ter gelegen
heid van een tentoonstel
ling van preColumbi
aanse kunst afbeeldingen 
uit een stripverhaal van 
Kuifje gecombineerd met 
een 'zegel' met daarop 
een rood/wit Postlogo. 
De zegels werden onder 

de naam Duostamps ver
kocht door een dochter 
van De Post, ArtisHistoria 
(later Vicindo). De 'zegels' 
waren niet bij de fdatelie
boetieks van De Post ver
krijgbaar, niet per post te 
bestellen en werden al 
evenmin in abonnement 
geleverd. De vellen (15 
zegels plus vignetten) 
kostten 16 euro (6.30 
frankeerwaarde en een 
bedrukkingstoeslag van 
9.70 euro). De Mijn zegel
zegels bleven voortdu
rend verkrijgbaar, al 
werd er wel van frankeer
zegel gewisseld: een 
rood/wit logo, een 
wit/rood logo (alle met 
uitsluitend de aandui
ding België Belgique, dus 
zonder waardeaandui
ding) en nu een Prior met 
logo met 0.49 naast de 
landsnamen. De vier ba
siszegels werden in de 
dienstorders van De Post 
normaal aangekondigd. 
De zegelszelf zijn fran
keergeldig; dit in tegen
stelling tot de ernaast ge
plaatste illustraties. 
Hoewel het dus om fran
keergeldige Belgische 
postzegels gaat ('viool
tje', logo in drie typen) 
worden ze niet vermeld 
in de Offïnelc Catalogus uan 
Belgische postzegels (OCB)! 

En Nederland? 
Op 20 mei verschenen 
twee blokken die elk tien 
kleine zegels bevatten, 
met ernaast 'zegels' 
waarvan de ruimte voor 
de 'gepersonaliseerde be
drukking' alvast is inge
vuld; dit om een indruk te 
geven van wat er zoal mo
gelijk is (zie 'Nieuw op 
het postkantoor'). Deze 
'voorbedrukte' blokjes 
kosten 3.90 euro per 
stuk. Het ene blokje bevat 
tien zegels van 39 cent 
met een feestelijk tintje 
en dito symbolen en attri
buten, het andere bestaat 
uit tien verschillend ge
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kleurde zegels van 39c. 
De artikelnummers zijn 
230661 en 230662, de 
productbarcodenum
mers +9562 en +9586. De 
volgnummers daar tusse
nin (+9579 en+9593) 
zijn  net zoals bij de 
Waddenzegels het geval 
IS  gebruikt voor de 
blokverpakkingen. Ook 
verschenen er mapjes 
(279a/ben28oa/b). 
De nu verschenen 'voor
beeldblokjes' zijn in vier
kleuren offsetdruk ver
vaardigd bij Joh. En
schedé in Haarlem; de 
gebruikte kleuren zijn cy
aan, magenta, geel en 
zwart. De oplage is 
575.000 blokken van elke 
versie. De frankeergeldi
ge zegeltjes hebben het 
standaard Aformaat: 

de zegels die gepersona
liseerd worden qua druk 
afwijken van de 'voor
beeldzegels' die op 20 
mei zijn verschenen. En 
dat niet alleen, want als 
het idee aanslaat  en in 
België gebeurde dat 
moeten we er rekening 
mee houden dat er gere
geld nieuwe 'basisblok
ken' zullen verschijnen. 

Productieproces 
Hoe worden de 'persoon
lijke' afbeeldingen aan de 
zegels toegevoegd? Het 
ligt niet voor de hand dat 
dat met aparte offsetpla
ten zal geschieden, maar 
veeleer met kleurenko
pieermachines. Voor de 
'voorbeeldzegels' heeft 
Enschedé offsetdruk ge
bruikt, maar wellicht 

Belgische depersonaliseerde postzegel met eenjoto van een wilkkeunge Bcl^. 

BIJ de Oostenrijkse zejels ujasjarenlang sprake van de mogelijkheid zogenoemde 'Allongen' te creëren 

20.8 bij 25.3 millimeter. 
De perforatiemaat (kam
tanding) is i3"/2:i23/4 (14 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal). 
Maar er komen dus ook 
blokjes waarop een 'per
soonlijke' bedrukking 
kan worden aangebracht. 
Wie zijn of haar foto (er 
zullen ongetwijfeld be
perkingen worden opge
legd) naast de echte ze
gels wil laten opnemen, 
kan een blokje bestellen 
voor 12.95 Êuro (3.90 
frankeerwaarde plus 9.05 
euro voor de bedruk
king); elk volgend blokje 
in dezelfde opmaak kost 
5.95 euro. Nederlanders 
zijn dus voordeliger uit 
dan de Belgen, die tel
kens 16 euro mogen 
neertellen. Wie de Neder
landse zegels vóór i juli 
2003 bestelt doet mee 
aan een wedstrijd voor de 
mooiste foto. Van de tien 
mooiste foto's wordt een 
blok samengesteld dat op 
23 september 2003 ver
schijnt. En op 25 novem
ber komen in hetzelfde 
'verrassingskader' ook 
nog eens blokjes met tien 
zegels van 29 cent uit. 
Anders gezegd: geperso
naliseerde kortingzegels! 
Afgaand op onze Belgi
sche ervaringen kunnen 

worden de 'basiszegels' 
in diepdruk vervaardigd. 
De Belgische Zegelwerk
plaats in Mechelen drukt 
alle Mijn zegel, en Duo
stampproducten immers 
op haar gewone Goebel
rasterdiepdrukpersen. 
Nederland specialisten 
zullen de eerste twee 
blokjes moeten aanschaf
fen, maar wellicht dus 
ook latere 'persoonsge
bonden' varianten. 
Gaat het hier nu om het 
uitbuiten van filatelisten? 
Nee, althans niet in de 
optiek van de posterijen. 
Het voormalig hoofd van 
de Australische Filatelis
tische Dienst, David Mai
den, wees er tien jaar ge
leden al op dat nog geen 
zeven procent van zijn 
omzet afkomstig is van 
filatelisten. 'Gewone' ko
pers hebben zo hun eigen 
wensen en daar wordt 
commercieel handig op 
ingesprongen. En dat is 
niet alleen zo in Australië 
(toch echt geen bananen
republiek), maar ook in 
België en in andere lan
den. 
En nu dus ook in Neder h 
land, waar we ditmaal  " 
en dat dan in weerwil van 
Heine's sarcastische op
merking  nu eens geen 
vijftig jaar achterlopen... 



SHUilrfi&k 
20 MEI: VERRASSING 
NUMMER 1 

Op 20 mei jl. bracht TPG-
Post een verrassingse
missie uit: twee velletjes 
met persoonlijke postzegels. 
De bedoeling van de ze
gels is dat iedereen die 
dat wil, frankeergeldige 
zegels kan bestellen met 
tabs die vrij kunnen wor
den ingevuld: met een 
foto, tekening, logo of 
een andere illustratie. 
Bij de zegels van 20 mei 
gaat het om 'voorbeeld
zegels', die laten zien 
hoe je de zegels kunt ge
bruiken. Het ene velletje 
(de 'bijzondere variant') 
toont vijf bekende Neder
landers en een lovintet bij 
die personen behorende 
afbeeldingen. Op het an
dere velletje (de 'feestelij
ke variant') staat een foto 
van een peuter. 

Afbeeldingen 
Op de 'bijzondere va
riant' zijn vijf bekende 
Nederlanders te zien, ge
koppeld aan zegels met 
foto's van objecten waar
op ze trots zijn. De vijf 
'koppels' zijn: Marjolein 
Bastin (tekening), Hum-
berto Tan ('Rode Kruis'), 
Daphne Deckers (fanmail), 
Jan Peter Balkenende (palm 
top computer) en Sien 
Diels (Tommie uit Sesam
straat). Bij de 'feestelijke 
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variant' staat op iedere 
postzegel een attribuut 
dat bij een feestelijk mo
ment hoort: bloemen, 
een vlag, een cadeautje, 
een cocktail, een medail
le, een gitaar, ballonnen, 
slingers, een stuk taart en 
een feestmuts. 
Op 23 september 2003 
geeft TPG Post als 'ver
rassingsemissie nummer 
2' een postzegelvelletje 
uit met de tien mooiste 

'persoonlijke beelden' 
die tot I juli 2003 binnen
gekomen zijn. 

Ontwerpers 
Het 'bijzondere' postze
gelvelletje is ontworpen 
door Petra Janssen en Ed
win Vollebergh van Stu
dio Boot uit 's-Hertogen-
bosch, docenten aan de 
Design Academy in Eindho
ven. De 'feestelijke va
riant' werd ontworpen 

«»TPCPOST 
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door het Amsterdamse 
bureau De Designpolitie. 

Overige bijzonderheden 
De velletjes van 20 mei 
zijn zolang de voorraad 
strekt verkrijgbaar bij de 
CoIlectCIub in Groningen 
(wuJU).collectclub.nl) en op 
de normale verkooppun
ten. Ze kosten €3.90. 
Velletjes waarop u zelf 
een afbeelding laat af
drukken kunnen worden 

besteld door een formu
lier in te vullen dat op het 
postkantoor verkrijgbaar 
is; het kan ook op de site 
www.tpgpost.nl. Het eer
ste velletje kost €12.95, 
elk volgend velletje (zelf
de afbeelding) €5.95. 
De velletjes (oplage van 
beide varianten: 575.000 
stuks) zijn bij Joh. En
schedé in Haarlem ge
drukt. Een geldigheidster
mijn is niet vastgesteld. 

ifrTPoPosTjDOUWE EGBERTS 2 5 0 JAARj 
'ïi'zó^""" 
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3 JUNI: 250 JAAR 
DOUWE EGBERTS 

Het is dit jaar tweehon
derdvijftig jaar geleden 
dat Egbert Douwes in 
Joure een winkeltje in ko
loniale waren opende. 
Douwes legde daarmee 
de basis voor het genot
middelenconcern dat we 
nu kennen als Douwe Eg
berts. TPG Post herdacht 
het jubileum op 3 junijl. 
met de uitgifte van een 
velletje van tien postze
gels van 0.3g euro. 

Afbeelding 
De zegels in het velletje 
zijn gebaseerd op één 
ontwerp, dat op twee ver
schillende manieren is 
uitgewerkt. De twee ont
werpen zijn schaak-
bordsgewijs in het vel ge
plaatst. De ontwerper 
heeft zich laten inspire
ren door de associaties 
die aan 'koffie' en 'Dou

we Egberts' verbonden 
zijn: een kofïïekopje, de 
kleur rood en de lakzegel 
waaruit het beeldmerk 
van Douwe Egberts be
staat. 
De woorden 'Tweehon-
derdvijftigjaar Douwe Eg
berts' vormen als het 
ware het schoteltje bij het 
kopje. 

Ontwerper 
De ontwerper van de 
postzegels is Anthon 
Beeke uit Amsterdam. 
Beeke is autodidact; hij 
deed een deel van zijn 
kennis en ervaring op als 
assistent van de bekende 
graficus Jan van Toorn. 
Sinds 1989 leidt hij zijn 
eigen ontwerpbureau Stu
dio Anthon Beeke. Voor 
TPG Post ontwierp Beeke 
eerder onder andere de 
Kinderpostzegels van 
1989 en de zegel '100 jaar 
RAI vereniging' uit 1993. 
Ten aanzien van zijn ont

werpactiviteiten voor de 
DE-zegel is hij opmerke
lijk bescheiden: 'Ik ont
worpen?', zegt hij quasi-
verbaasd. 'Pardon, de tijd 
heeft onmiskenbare sym
bolen gecreëerd. Ik heb 
ze slechts mogen samen-

i voegen.' 

Overige bijzonderheden 
De DE-zegels zijn geur-

I zegels; als erover de ze-
' gels wordt gewreven 

komt de koffiegeur je te
gemoet. 
De velletjes zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de CoIlectCIub 
in Groningen (www.col-
lectclub nl) en bij de nor
male verkooppunten. Ze 
kosten €3.90 per stuk. 
De velletjes werden in 
een oplage van 575.000 
stuks bij De La Rue in En
geland gedrukt. De gel-
digheidtermijn van de 
postzegels niet vastge
steld. 

http://collectclub.nl
http://www.tpgpost.nl
http://www.collectclub
http://www.collectclub


24 JUNI: 'LAND, 
LUCHT EN WATER' 

Op 24 juni aanstaande 
geeft TPGPost de postze
gels 'Land, luchten wa
ter' uit, het resultaat van 
een winnend ontwerp 
van de ontwerpwedstrijd 
die tijdens de vorig jaar 
gehouden Amphilex 2002 
werd georganiseerd. De 
postzegels tonen elemen
ten die een relatie hebben 
met postzegels en post
vervoer. Het gaat om een 
velletje van tien gegomde 
postzegels van 0.39 euro 
in twee verschillende 
ontwerpen. Elk ontwerp 
komt vijfmaal in het vel
letje voor, ondergebracht 
in verticale kolommen. 

Afbeeldingen 
De ontwerper heeft in 
eerste instantie gewerkt 
met geknipt en gesneden 
papier in verschillende 
kleuren. Dit maakt dat de 
vormen en kleuren zo 
helder zijn. Het ontwerp 
is geïnspireerd op aspec
ten van postzegels en 
postvervoer. In het ont
werp zijn tandingen te 
herkennen en de golfjes 
die vaak in machine- en 
rolstempels gebruikt 
worden. De golfjes inspi

reerden de ontwerper om 
het vervoer van post over 
het water te verbeelden 
en vervolgens de elemen
ten 'land' en 'lucht' te 
verwerken. De bijbeho
rende vervoersmiddelen, 
de auto, het vliegtuig en 
de boot kregen ook een 
plaats. De kat vertegen
woordigt het begrip 
'land', de vis 'water' en 
de postduif'lucht'. 

Ontwerper 
De ontwerper van de 
'Land, lucht en water'-ze-
gels is Carolien Schuur
ing uit Utrecht. Zij deed 
met succes mee aan de 
postzegelontwerpwed
strijd die tijdens de inter
nationale postzegelbeurs 
Amphilex 2002 in Amster
dam werd georganiseerd. 
Schuuring is in het dage
lijks leven werkzaam als 
call center-agent voor KPN 
Inlichtingen. Ze doet zo 
nu en dan echter ook gra
fisch werk, zoals de 
vormgeving van geboor
te- en visitekaartjes. Ze 
won eerder een ontwerp
wedstrijd voor telefoon
kaarten van KPN Tele
com. Aan haar ontwerp 
voor de 'Land, lucht en 
water'-zegels behoefde 
alleen nog de typografie 

ÈTperosTJ 10 X Landflucht en water 

te worden toegevoegd; 
dit deed Julius Vermeulen 
van TPGPost. 

Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de CollectClub 
in Groningen (www col-

lectclub.nl) en bij de nor
male verkooppunten. 
De zegels zijn in een op
lage van 410.000 velletjes 
bij De la Rue in Engeland 
gedrukt. 
Er is voor de zegels geen 
geldigheidstermijn vast
gesteld. 

I EMISSIES IN HET 
TWEEDE HALFJAAR 

Op 9 mei heeft TPGPost 
bekend gemaakt hoe het 
emissieprogramma voor 
de tweede helft van 2003 
er uitziet. 

18 juli: Nelson Mandela; 
velletje met 10 zegels van 
0.39 euro (2 versies). 
I september: Weken uan de 
Kaart'; boekje met 5 de
zelfde zelfklevende ze
gels van 0.39 euro. 
23 september: Verrassing 
(II); velletje met 10 ver
schillende zegels van 
0.39 euro. 
20 oktober: Postzegels ucr-
zamelen; velletje met 10 
dezelfde zegels van 0.3g 
euro. 
4 november: Kinderzegels; 
zegelvelletje met 6 ver
schillende zegels van 
0.39-1-019 euro. 
25 november: Verrassing 
(III); velletje met 10 de
zelfde zegels van 0.29 
euro. 
25 november: December-
zegels; velletje met 20 ver
schillende zelfklevende 
zegels van 0.2g euro. 

j TPGPost behoudt zich 
! het recht van program-
i mawijzigingen voor. 

VOORONTWERP POSTZEGEL 'VERZAMELEN' 
GEEFT IDEE VAN UITEINDELIJKE UITERLIJK 

In het emissieprogram
ma voor 2003 (zie het be
richtje rechtsboven op 
deze pagina) is plaats in
geruimd voor een zegel 
op het thema 'Postzegels 
verzamelen'. 
Het is onmogelijk om 
alle bestaande verzamel-
vormen in één postzegel 
uit te beelden; kies je 
voor het ene aspect dan 
doe je een ander facet te
kort. Daarom kiest TPG
Post voor het uitbeelden 
van de 'oneindige' moge
lijkheden van het verza
melen. Dat blijkt uit een 
voorontwerp, dat we hier 
- met dank aan de heer 
Cees Janssen van TPG
Post - voor u weergeven. 
De 'Verzamelenzegel' be
staat uit een aantal klei
nere 'zegeltjes', die sa
men een verzameling 
vormen. Dat het woord 
'verzamelen' taalkundig 
onjuist is afgebroken is 
bewust gedaan. Je kunt 
immers ook een verza
meling op een willekeu
rig punt beginnen, on
derbreken of beëindigen. 
De frisse kleuren waar
van gebruik is gemaakt 
duiden op het scala van 

mogelijkheden die een-
thematische verzamelaar 
heeft; hij of zij kiest een 
eigen 'kleur', een eigen 
thema. Jeugdige verza
melaars richten zich in 
hoofdzaak op het thema
tisch verzamelen. En 
geen wonder: je kunt met 
relatief eenvoudig mate
riaal heel goed een thema 
uitwerken. Meestal is 
zo'n thema verbonden 
aan een andere hobby; 
een pupilletje kan een 
verzameling opzetten 
over voetballen en een 
paardrijdstertje een col
lectie over paarden. En 
als je thuis een hond of 
kat hebt, kan zoon of 
dochter heel goed een 
verzameling over 'de 
hond' of over 'katachti-
gen' samenstellen. 
Mensen die niet verzame
laars vinden de filatelie 
soms 'stoffig' of'suf. 
Postzegelverzamelaars 
denken daar heel anders 
over: die zijn vaak heel 
enthousiast en schamen 
zich er echt niet voor om 
hun collecties op een ten-
toonstelhng te laten zien. 
Filatelisten werken niet 
alleen met postzegels. 

maar maken bij hun hob
by ook gebruik van een 
aantal attributen. Ook die 

! zullen op de definitieve 
zegel vertegenwoordigd 
zijn: een pincet (om de 
zegels zonder ze aan te 
raken in een album te ste
ken), een loep (om de de
tails beter te kunnen 
zien), een catalogus (om 
de zegels op volgorde te 
zetten en om te zien of er 
nog iets ontbreekt) en zo 
nog een aantal hulpmid

delen (tandingmeter, wa
termerkzoeker, fosfor-
lamp). Verder vermeldt 
de 'Verzamelenzegel' een 
aantal informatiebron
nen, zoals de Bondsbibli
otheek en - en dat doet 
ons natuurlijk deugd -
een postzegelblad. En last 
but not least: er wordt op 
de zegel ook aandacht 
besteed aan verenigin
gen, handelaren en vei
lingen. Terecht, want het 
lidmaatschap van een al

gemene of gespeciali
seerde club kan je verder 
helpen, terwijl een han
delaar of veiling je be
hulpzaam kan zijn bij het 
verwerven van zegels die 
je niet op het postkan
toor, bij de CollectClub of 
uit een rondzendboekje 
kunt vinden. 
De 'Verzamelenzegel' 
verschijnt op 20 oktober; 
zodra er een definitief 
ontwerp is, laten we dat 
in deze rubriek zien. 

LTUM - F t L A T E L I S T - CATALOGUS - 2003 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

MINERALEN EN 
KRISTALLEN 

Op 30 juni verschijnt een 
blokje met tien zegels 
van 0.49 euro met Prior-
tabs, gewijd aan de na
tuur. We zien mineralen 
en kristallen: calciet, tur
koois, kwarts, galenieten 
bariet. Elke zegel komt 
tweemaal in het blokje 
voor. De zegels zijn ont
worpen door het ontwer
perscollectief MVTM. 
De zegels hebben de ze-
gelnummers 2003(110) 
totenmet 2003(iie). 
De zegels zijn in raster
diepdruk gedrukt op een 
van de Goebel-persen in 
Mechelen. De zegels heb
ben formaat 3 (zie tabel
letje) en perforatiemaat 
ii"/ï (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde van de ze
gels komt overeen met de 
omtrekrichting van de 
drukcilinder. 
Er werd gebruik gemaakt 
van een cilinder waarop 
vier blokken waren ge
plaatst. De blokken op de 
panelen i en 3 hebben 
links één gat en zijn 
rechts doorlopend ge
tand. Bij de panelen 2 en 
4 links is dit andersom. 
Op de onderrand staat 
links de product-barco
de:-hgSööC). 

EUROPA 2003 : 
AFFICHEKUNST 

Op 30 juni verschijnt een 
blokje met tien identieke 
zegels van 0.59 euro in 
het kader van de jaarlijk
se Europazegelreeks. Het 
thema is ditmaal 'AfFi-
chekunst'. De blokken 
bevatten tweemaal vijf ze
gels zonder Prior-labels. 
Op de blokrand is aan de 
bovenzijde een strandta
fereel te zien. De zegel is 
ontworpen door MVTM, 
het ontwerperscollectief 
van De Post. MVTM maak
te gebruik van een affiche 
van Léo Marfurt. Op de 
zegels is de naam van het 
collectief en het zegel-
nummer 2003(12) te zien. 
De blokjes zijn in Meche
len op een van de Goebel-
persen gedrukt. De ze
gels hebben formaat 3 
(zie tabelletje), de perfo
ratiemaat is ii'/i (16 tan
den horizontaal, 23 tan
den verticaal); de korte 

zijde van de zegels komt 
overeen met de omtrek
richting van de drukcilin
der. In de boven- en on
derrand van de blokjes is 
één extra perforatiegat 
aangebracht; de beide 
andere randen zijn ge
heel doorlopend getand. 
Er werden vier blokjes op 
de cilinder geplaatst. De 
blokken zijn als het om 
de tanding gaat geheel 
identiek, hetgeen ver
klaard wordt door de om
standigheid dat de blok
jes 'kop aan staart' (tête-
bêche) op de cilinder wer
den geplaatst. 
Op de onderrand is 
rechts de product-barco
de geplaatst: +g8ji(^). 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00x27.66 mm 
2 38.32 X 27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75x38.15 mm 



GROTE PRIJS VAN DE BELGISCHE 
FILATELISTISCHE KUNST 2 0 0 2 

Elk jaar worden in België 
verkiezingen gehouden 
voor de beste vertegen
woordiger van de Belgi
sche postzegels. De aan 
deze verkiezingen ver
bonden prijs wordt 'Am
bassadeur' genoemd. Be
halve deze 'Ambassa
deur' wordt nog een an
dere prijs toegekend: die 
voor de zegel met de bes
te tekening. 
In april werd de uitslag 
over het jaar 2002 be
kendgemaakt. Er was dit
maal voor het eerst ge
bruik gemaakt van een 
zogenoemd 'nationaal 
referendum', bestaande 
uit de reacties op een op
roep in het blad PhilaneuJS 
van De Post. De uitkomst 
van dit referendum telde 
voor dertig procent mee, 
de juryuitslag voor zeven
tig procent. 
Bij de 'Prijs Ambassa
deur' leverden de reacties 
van het 'nationaal refe
rendum' de volgende uit
slag op: 

1. Het blokje 'Paarden', 
ontworpen door René 
Hausman; 
2. Prinses Elizabeth, 
montage MVTM; 
3 Het blokje 'Nero' van 
Mare Sleen. 

De jury kwam zelf tot de 
volgende ranglijst: 

1. Het blokje 'Paarden', 
ontworpen door René 
Hausman' 
2. De kemphaan van 5 
euro, ontworpen door 
André Buzin' 
3. De Broeltorens van 
Kortrijk, ontworpen door 
Jacques Doppée. 

De uitslag van de wed
strijd lag dus voor de 
hand: winnaar van de 
prijs 'Ambassadeur 2002' 
werd het blokje met de 
paarden. 
De jury bepaalde vervol
gens zelfstandig - dus 
zonder 'referendum' -
welke zegel als de het 
best getekende van 2002 
mag worden beschouwd: 

1. De kemphaan van 5 
euro, ontworpen door 
André Buzin; 
2. Het blokje 'Paarden', 
ontworpen door René 
Hausman; 
3. De Broeltorens van 
Kortrijk, ontworpen door 
Jacques Doppée. 

Jurylid Paul de Cocker uit 
Zwijnaarde dank ik voor 
het verstrekken van bo
venstaande informatie. 

GEBRUIK VAN FLUORESCEREND 
PAPIER EN DRUKDATUMS 

In het meinummer van 
'Filatelie' maakten we op 
pagina 36g onder het 
kopje 'Verschillende pa
piersoorten' melding 
van de zegel in het type 
'Kramsvogel (21 f./o.52 
euro), die nu op fluores
cerend papier gedrukt 
wordt. 

Inmiddels is ook nog een 
andere 'duale' waarde 
opnieuw gedrukt, te we
ten de zegel in het type 
'Ekster' van 150 f.j^.ji 
euro. Ook hier werd de 
overstap naar fluoresce
rend papier gemaakt. De 
drukdatums van deze 
'Ekster'-zegel zijn 4.11.05 
en 3.II.03. 

Bij de oplagen van 
ii.XII.02 en 5.II.03 van de 
zegel in het type 'Krams
vogel' werd ook fluores
cerend papier gebruikt. 

Afgezien van de hiervoor 
genoemde 'duale' zegels 
werden in het eerste 
kwartaal van 2003 van de 
volgende langlopende ze
gels nieuwe oplagen af
geleverd: 

Op fluorescent papier. 

0.35 'Bonte specht' 
Vellen van 50 (2 per cilin
der); 21-22 maart 2003. 

0.41 'Turkse tortel' 
Blokken van 10 {6 per ci

linder); 2-3, 6-10,16-17 
en 20-23 januari 2003; 
18-21 en 24-28 februari 
2003;3-7,10, i3-i4en 
17-21 maart 2003. 

0.70 'Tureluur' 
Vellen van 50 (2 per cilin
der); 12-13 maart 2003. 

Op Josforescent papier: 

0.49 'Koning Albert II' 
Blokken van 10 (4 per ci
linder); 20-23 januari 
2003. 

0.79 'Koning Albert II' 
Vellen van 30 (2 per cilin
der); 19-20 maart 2003. 

Bij de zegels in blokken 
zal de drukdatum nooit 
zichtbaar zijn op de blok-
ken-zelf 

ROLZEGELS MET TWEE TYPEN SLITTANDING: 
HET HANGT VAN HET TOEVAL AF 

De rolzegels in het type 
Crocus vernus, die op 4 no
vember 2002 in doosjes 
van honderd stuks zijn 
verschenen, werden in 
Mechelen in rasterdiep
druk gedrukt. Ze werden 
bij Joh. Enschedé in 
Haarlem van slittanding 
voorzien en in doosjes 
gestopt. De beide laatste 

typen slittanding van de 
Pelataonium-zegel zijn 
ook aangetroffen bij deze 
Crocus-zegels! 

Tijdens een excursie op 4 
maart 2003 in de drukke
rij in Haarlem bleek dat 
men daar volop bezig 
was met het verwerken 
van de Crocus-zegels. Op 

de vraag aan de operateur 
van één van de Ome^a-
machines of de slitcilin-
der steeds op dezelfde 
wijze wordt geplaatst, 
antwoordde deze dat dit 
niet het geval was; beide 
manieren waren even 
waarschijnlijk - het 
maakte de operateur 
niets uit! Kortom, zowel 
de 'gewone' als de 'kop-
staande' variant is dus 
mogelijk. 

PERFORATIE BIJ DE 
EMISSIE- SIMENON 

De Simenon-blokken van 
0.49 euro komen - net als 
de Van der Velde-zegels -
voor met 'onder één gat 
en boven doorlopend' 
(panelen i en 3) en met 
'onder doorlopend en 
boven één gat' (panelen 2 
en 4). De product-barco
de op de rechtervelrand is 
4-9842. Opvallend is de 
sprong van volgnummer 
845 (Floraliën) naar 984 
(0.49 euro 'Simenon'). 

Ook bij de blokken van 
0.59 euro gaat de verge
lijking met de Van der 
Velde-zegels op: ze ko
men in vier panelen voor, 
met zowel boven als on
der één gat. De panelen 
zijn twee aan twee téte-
béche geplaatst. De pane
len I en 3 zitten aan de 
kant van de drukdatums 
(27.III.03, respectievelijk 
28.III.03)enhetveltel-
nummer: de letter 'E' ge
volgd door een vijf cijfers 
bestaand getal. De pro
duct-barcode is -1-9859. 

FLORALIEN LUIK: 
4 BLOKVARIANTEN 

De blokken van 0.49 cent 
in het type 'Floraliën van 
Luik' (emissiedatum 28 
april jl.) komen in vier va
rianten voor, namelijk 
enerzijds met 'onder één 
gat en boven doorlopend' 
(bij de panelen i en 3) en 
anderzijds met 'onder 
doorlopend en boven één 
gat' (bij de panelen 2 en 
4). De product-barcode 
op de rechterblokrand is 
-1-8456. 

20 juni a.s.; 

18julia.s. 

NIEUWE MICHEL EDITIES 

Duitsland Speciaal 2003 band 1 € 33,80 
Duitsland Speciaal 2003 band 2 € 38,80 
Skandinavië-Balt.Staten 2003 € 29,80 

Zuid- en Zuidoost Azië 2003, 
Overzee 8 € 49,80 
Ganzsachen Dultsland 2003 € 32,00 
Handboek Saarland 2003 € 22,80 
Duitsland 2003-04 In kleur € 24,80 
West- en Midden Europa 2003/04 € 37,80 
Zuid Europa 2003/04 € 37,80 

auf (jer heide 
e-mail aufderheide@hetnel nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
fax 030-6933011 postgiro nr 1700 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-1992 voor €4500- (of meer) 
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom (tot 70%) 
Ned. XXX 1940-2002 (ook veilenpartijen) 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 



EU 
SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Abkhasia 
Europa 2003 
De Status van de postze

gels van Abkhasia (Abcha

zië), een autonoom ge

bied in de republiek Ge

orgië, is nogal twijfelach

tig. Toch meld ik maar 
dat er dit voorjaar een 
postzegelboekje ver

scheen met tien Europa

zegels van i .oo en tien 
van 2.00 r. 

Azerbajdzjan 
Europa 
Azerbajdzjan doet weer 
driftig mee. Op 12 maart 
verschenen twee boekjes 
met Europazegels: twee

maal i.ooo m. 'Stop Ter

rorisme' en tweemaal 
3.000 m. 'Sport voor de 
gezondheid' . Op affi

ches, dat wel. 

Belarus 
Europa 
Ook de post van Belarus 
(WitRusland) bracht op 
24 april twee Europaze

gels uit met afbeeldingen 
van affiches. De beide ze

gels van 400 en 700 r. 
zijn per acht in een artis

tiek uitgevoerd boekje 
verkrijgbaar. Oplage 
6.000 boekjes elk. 

Brazilië 
Boekjes uit 2002 
Pas nu hoorde ik van een 
aantal Braziliaanse boek

jes met neutrale kaften en 
als inhoud in 2002 uitge

geven postzegels. De 
boekjes worden op het 
postkantoor verkocht, 
maar zijn ook verkrijg

baar bij wederverkopers. 
Ze hangen gewoonlijk in 
een uitstalrekje. 
Het gaat om de kerstze

gel van 29 november 
(boekjes met vijfmaal 
45 c ) , de zegel ter gele

genheid van tachtig jaar 
Sociale Zekerheid van 3 
december (vijfmaal 
45 c ) , de zegel met het 

= Huis van Cultuur, ver

° moedelijk ook uit decem

 ber (vijfmaal 45 c.) en 
= twee boekjes met elk tien 
^ zegels 'BraziliëIran'. Op 
z; de zegels staat keramiek 
5 afgebeeld. De uitgifteda

^ turn was 15 december 
(beide tienmaal 60 c ) . 

■IJT Canada 
Universiteit in Anti^onish 
Voor de derde maal dit 
jaar verscheen er op 4 
april een boekje met 

postzegels die een jubi

leum van een universiteit 
luister bij zetten. Dit keer 
gaat het om de honderd

vijftigste verjaardag van 
de St. Francis Xavier Uni

Op alle uniuersiteitszê els staan een 
kenmerkend gebouw, het wapen en 
de kleuren uan het instituut. 

versiteit in Antogonish, 
Nova Scotia. Het boekje 
bevat acht postzegels van 
48 c. 

Toeristische attracties 
Net als vorig jaar ver

schijnt in Canada ook dit 
jaar  op 12 juni  een se

rie van tien postzegels 
met belangrijke toeristi

sche attracties. De zegels 
zijn verkrijgbaar in twee 
boekjes met elk vijf 
exemplaren. Het ene be

vat zegels van 65 c. voor 
post naar de Verenigde 
Staten en het andere van 
$ 1.25 voor post overzee. 
Te zien zijn de Wilberfor

cewatervallen, de Inside 
Passage, de befaamde 
Regma's Royal Canadian 
Mounted Police, Casa Lorna, 
het Gatineaupark, de 
drakenbootraces, een 
poolbeer, de Niagarawa

tervallen, de Magdalen

eilanden en het provin

ciehuis van Charlotte

town. 

SUOMI FINLANOls. ^ p.»^ ^BBf"" SUOMIFINLANDlSaJ.' 

suOMi FINLANDIK;; SUOMIFINLANDIS:;; suoMi FINLANDI ; : ; ' 

Drukker uan het Finse boekje is De La Rue in Engeland. 

Macdonald Instituut 
Op 20 juni verschijnt al

weer een zegel uit de uni

versiteitsserie. Dit keer 
betreft het de Universiteit 
van Guelph, waarvan het 
Macdonald Instituut dit 
jaar zijn eeuwfeest viert. 
De zegel van 48 c. is uit

sluitend in boekjes van 
acht stuks verkrijgbaar. 

Denemarken 
Europa: kunst op affiches 
Denemarken volgt al vele 
jaren trouw het Europa

thema. Zo ook dit jaar: 
op 14 mei verschenen 
twee postzegels met af

beeldingen van affiches. 
De ene zegel (4.25 k.) 
vertoont het affiche van 

De beide nieuujc Deense boekjes 
met ie Europazegels. 

De beide nieuuje Canadese boekjes metplootjes uon toeristische attracties. 

01e Fick voor het Festival 
der Dwazen te Kopenha

gen in 1985. We zien een 
levend geworden wit 
clownsmasker met de ha

ven en het silhouet van 
de stad. Op de andere ze

gel is een affiche uit 1970 
van Ole Woldbye te zien 
voor het Thorvaldsen 
Museum, ook in Kopen

hagen. Woldbye laat 
daarbij een detail van een 
beroemd beeld van Thor

valdsen zien. Beide ze

gels zijn ook in boekjes 
met elk tien zegels ver

krijgbaar. 
Ook in 1991 gaf de Deen

se post al een serie zegels 
uit (vier stuks) met af

beeldingen van affiches. 

Duitsland 
Salzachbrug 
In een gemeenschappelij

ke uitgifte met Oostenrijk 
geeft de Duitse post op 12 
juni een postzegel van 
55 c. uit met een afbeel

ding van de Salzachbrug 
op de grens van beide 
landen. De zegel ver

schijnt ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van 
deze brug. Vanuit 
Oberndorf voert de brug 
naar het schilderachtige 
Beierse Laufen. 
De zegel is per twintig 
stuks ook verkrijgbaar in 
een zogenaamde Maxi

Set. Al tweemaal eerder 
verscheen zo'n grootfor

maat postzegelboekje: 
'Lindeboom bij Him

melsberg' (2001) en 'Tui

nenrijkdom DessauWör

litz' (2002). 

Finland 
Strip 
De Finse post gaf al enke

le keren eerder boekjes 
uit met striptekeningen 
van de in dit land popu

laire stripfiguur Moomin. 
Het op 7 mei verschenen 
boekje is gebaseerd op 

een verhaal waarin 
Moomin zijn winterslaap 
onderbreekt en ervarin

gen wil opdoen met de 
witte wereld vol verrass

ingen. 
De zegels zijn bestemd 
voor eersteklas post (= 
65 c ) . Het boekje met zes 
zegels kost €3.90 en 
heeft een oplage van i 
miljoen stuks. 

Frankrijk 
Marianne 
Er waren in Frankrijk al 
zes tekstvarianten van het 
meest gebruikte boekje, 
dat met de tien rode Ma

riannezegels zonder 
waardeaanduiding (46 c. 
nu). Daar is er in april 
een bijgekomen. Op de 
voorzijde van het boekje 
wordt reclame gemaakt 
voor het eerder versche

nen boekje met Lucky 
Lukezegels. 

Prettige vakantie 
Op 17 juni verschijnt ook 
weer het boekje met tien 
zegels van 46 c. om bu

ren, vrienden en familie 
per post een plezierige 
vakantie toe te wensen. 
Het is me niet bekend of 
dit ook echt gebeurt. 
Voor velen is het 'ver

plichte' sturen van een 
vakantiegroet al een 
straf... 

^1 

Reclamezuil in Georgië: een deel 
van het plaatje (man met ezel) is 
ook op c'̂ n uan de zegels te zien. 



De uierzegeluelletjes uit het Engelse kroningsboekje een bonte verscheidenheid aan zegels. 

Georgië 
Europa 
Al twee jaar eerder nam 
de Russische deelrepu
bliek Georgië deel aan 
het Europazegelfestijn. 
De beide nu verschenen 
zegels  van 40 en 80 k. 
l<wamen uit op 10 maart 
en geven twee kleurige 
voorbeelden van kunst op 
affiches. Ze zijn ook ver
krijgbaar in een boekje. 
De inhoud bestaat uit 
twee van beide zegels, 
terwijl er ook boekjes be
staan met een dubbele 
têtebéche geplaatste in
houd. 

GrootBrittannië 
Viiftifljaaropdetroon 
Op 2 juni herdacht de En
gelse post met een serie 
postzegels het feit dat de 
koningin vijftig jaar gele
den de troon besteeg. Te
gelijk zag een Prestige 
Booklet fiet hcfit met de wei
nig bescheiden titel A Per
fect Coronation. 
Zoals we de laatste jaren 
gewend zijn, bevat het 
boekje een mix van uitgif
ten, alles bijeen voor een 
nominale waarde van 
£7.46. Daarnaast wordt 
in beeld en tekst het ver
haal van de pracht en 
praal op de kroningsdag 
verteld. 

De vier zegelvelletjes: 
1. Machinzegels; vier
maal eersteklas en vier
maal tweedeklas; 
2. Vier eersteklas kro
ningszegels; 
3. Vier eersteklas kro
ningszegels, 
4. Wildingzegels; twee
maal 47 p., tweemaal 
68 p. en eenmaal £ i.oo 
herdruk kroningszegel 
1953 (deze laatste zegel 
heeft een speciaal '50'
watermerk). 

IJsland 
Europa 
Met twee postzegels, van 
60 en van 85 kt, schaarde 
ook IJsland zich op 22 
mei in het rijtje landen 
dat gevolg geeft aan de 

jlavescens), een bij (Tibicen 
japonais), een tor (Xylotru
pes dichotomus) en een 
vlinder (Lycaena dispar). 
De inhoud wordt ge

taxus is in Letland een 
beschermde plant. 

Man 
Weldoener uan Man 
Dit jaar herdenkt men op 
het eiland Man de ge
boortedag van Henry 
Bloom Noble, een be
langrijke weldoener uit 
de tijd van Edward VII. 
De speciale postzegeluit
gifte van I oktober a.s. 
zal ook in boekjes ver
krijgbaar zijn: tienmaal 
23 en tienmaal 27 p. 

Nagorno Karabach 
Europa 
NagornoKarabach, een 
autonoom deel van Azer
bajdzjan, heeft voor de 
tweede maal een postze
gelboekje uitgegeven. 
Het bevat tien zegels van 
200 en tien van 300 m. 
Ook dit gebied  waarvan 
de status nog steeds twij
felachtig is  heeft de afifi
chekunst als motief. 

De beide boekjes uan IJsland. 

oproep van PostEurop 
om dit jaar te kiezen voor 
Kunst op Affiches. Beide 
zegels zijn ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het is voor het tiende 
achtereenvolgende jaar 
dat IJsland Europazegel
boekjes uitgeeft. 

Korea (Noord) 
Insecten 
Het in het vorige num
mer gemelde boekje (uit
gegeven op 20 april) be
vat enkele in NoordKo
rea veel voorkomende in
secten: een mug (Pantala 

Keulen op het boekje uan Letland 

vormd door twee zegels 
van 15 en twee van 70 
won, en eenmaal 220 en 
300 won. Prijs van het 
boekje: 705 won. 

Letland 
Beschermde planten 
Letland kwam op de ope
ningsdag van Philatelia 
mit T'Card in Keulen met 
een speciaal boekje. Op 
de kaft staan foto's van 
de stad; de inhoud be
staat uit zes stuks van de 
op dezelfde datum ver
schenen zegel van 301. in 
het type Taxus baccata. De 

taureerd en wordt jaar
lijks door vele toeristen 
bezocht. 

Oman 
Boekje nummer 1! 
Het sultanaat Oman 
blijkt vorig jaar zijn aller
eerste boekje uitgegeven 
te hebben. Over een uit
giftedatum beschik ik 
niet, wel over het boekje 
zelf. Het bevat tien zelf
klevende zegels van 
100 baisa, hetgeen op een 
boekjesprijs van i rial uit
komt. 
Het boekje is uitgegeven 
onder auspiciën van een 
in 2000 opgerichte orga
nisatie, die probeert 
vroegtijdige hulp te bie
den aan jongere kinderen 
met een handicap. Zowel 
kaft als zegels bevatten 
het logo van deze organi
satie. 

Polen 
Variant 
Vorig jaar blijkt een her
druk van het boekje met 
vijfmaal i z. ('boerderij') 
uit 2001 verschenen te 
zijn. Een merkwaardige 
zaak, want het gangbare 
tarief was inmiddels al 
verhoogd naar i.io z. 
Naar verluidt zou het een 
vergissing zijn en is het 
grootste deel ervan ver
nietigd. 
Er zijn interessante ver
schillen met de oplage uit 
2001: de tekst op het 
kaftje staat bij de variant 
5 millimeter lager en de 
tekst aan de binnenzijde 

De oplage uan het insectenboekje bedraagt tuieeduizend stuks. 

«■I MM i M 

Arrou;tou)n, gesticht m 1862, had ten tijde uan de gold rush een slechte 
reputatie maar ligt er intussen jraai en urcdig bij. 

NieuwZeeland 
Landschap 
Op 7 mei verscheen in 
NieuwZeeland een serie 
permanente zegels met 
prachtige stukjes natuur. 
Eén zegel, namelijk die 
van $ 1.50, is ook per vijf 
in een boekje verkrijg
baar. 
Op de zegel is een beeld 
te zien van Arrowtown, 
een gouddelversstadje uit 
de tweede helft van de ne
gentiende eeuw. Het lag 
aan de Arrow River, mid
den in centraal Otago, is 
inmiddels geheel geres

is nu blauw (eerder 
zwart). Ook de kaftkleur 
wijkt wat af 

Sosnowiec 
Lokale boekjes zijn een 
bekend verschijnsel in 
Polen. Zo gaf de stad Cie
chanów er in enkele jaren 
ruim honderddertig uit! 
Dit jaar overigens nog 
geen enkel. 
Plotseling beweegt zich 
ook de in het zuiden van 
Polen gelegen industrie
stad Sosnowiec op deze 
markt. Vier boekjes cir
culeren er al wat langer. 



Ze bevatten zegels uit de 
vorig jaar gestarte serie 
'Poolse steden'. 
Twee boekjes bevatten 
tien zegels van 1.20 z. 
'Kalisz'. Opdezeopijuli 
2002 verschenen zegel 
staat een hostieschaaltje 
(1193) uit de basiliek van 
Maria Hemelvaart afge
beeld.. De andere boekjes 
bevatten elk vijfmaal 
1.80 z. 'Torün': een 
mooie oude stad langs de 
rivier Vistula en de ge
boorteplaats van Coper
nicus. Het monument 
van deze astronoom staat 
ook op de zegel afge
beeld. 
Onlangs werd het hier
voor genoemde viertal 
met maar liefst twaalf 
boekjes uitgebreid. Ze 
bevatten alle vijf zegels 
van 1.20 z. 'Onderhande
lingen over toetreding tot 
de Europese Unie'. De 
uitgiftedatum van de ze
gels is 18 februari. Het 
gaat om een zegel uit een 
serie van drie met de jaar
tallen '1998' (start onder
handelingen in Brussel) 
en '2002' (Kopenhagen). 
Op de kaftjes staan af
beeldingen van vroegere 
Poolse vorsten. Er zijn 
zes zilverkleurige en zes 
goudkleurige kaftjes. 

Saint Pierre-et-Miquelon 
Marianne 
Het Franse boekje met 
tien Marianne-zegels 
zonder waardeaandui
ding (prijs 46 c.) is sinds 
13 maart ook weer in 

Saint Pierre-et-Miquelon, 
het territoriaal collectief 
van Frankrijk, verkrijg
baar. Dit eilandengroepje 
voor de zuidkust van 
Newfoundland gaf voor 
het eerst zo'n boekje uit 
in 1986. In het nu ver
schenen boekje nummer 
7 zijn alle zegels, net als 
bij de eerdere boekjes, 
voorzien van een locale 
opdruk. 

Slovenië 
Volkssprookjes 
Tweemaal vier zegels met 
plaatjes uit Sloveense 
volkssprookjes werden 
op 24 maart uitgegeven. 
De zegels in het boekje 
hebben de aanduiding 
'B' (=44S.) voorhetB-
tarief; ze zijn zelfkle
vend. De oplage bedraagt 
30.000 boekjes. 

Tsjechië 
Volksnijuerheid 
Op 26 maart gaf de Tsje
chische post twee post
zegels uit met kantpatro-
nen: 'naaldkant' 
(6.40 k.) en 'kloskant' 
(g.oo k.), beide uit eind 
achttiende eeuw. De ze
gels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Deze bevat
ten zesmaal de zegels 
plus viermaal het logo 
van Ostropa 2003, de ten
toonstelling die dit jaar 
in Jihlava gehouden 
wordt. 

Transdiniestrië 
Europa 
Het nog steeds naar au-

f^^^^tj^^r^^^ 

Sverige 
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Zuisedse tuinhuisjes. 

tonomie strevende 
Transdniestrië, gelegen 
in Moldavië, kwam voor 
de derde maal met een 
Europaboekje. Het bevat 
twee velletjes: met zes
maal 'A'- en zesmaal 'B'-
zegels. Thema is 'kunst 
op affiches'. De zegels 
zijn uitsluitend voor lo
kaal gebruik. Het gebied 
is geen lid van de We
reldpostunie. 

Verenigde Staten 
Vlafl 
Op 4 februari blijkt de 
bekende vlagzegel van 
37 c. uitgegeven te zijn in 
een ATM-boekje van 
achttien stuks. De Ame
rikaanse post beschouwt 

ze als boekjes, hoewel er 
eigenlijk meer sprake is 
van een velletje. De Auto
matic Teller Machines waar
uit de 'boekjes' verkocht 
worden kunnen zowel 
bankbiljetten als velletjes 
zegels leveren. 

Zweden 
Lusthuizen 
Het kopje klinkt wat 
broeierig, maar de 
Zweedse post beeldt op 
de op 16 mei verschenen 
vier postzegels fraaie 
tuinpriëlen af. Naar be
weerd wordt vonden in 
een van de zeventiende-
eeuwse prieeltjes de lief
desontmoetingen plaats 
tussen koning Gustaaf II 

Adolfen hofdame Ebba 
Brahe. We kennen ze ook 
in Nederland - langs 
Vecht of Amstel - van ge
privilegieerden uit betere 
tijden. De voorbeelden 
op de zegels zijn vandaag 
de dag pittoreske ge
bouwtjes in tuinen of 
parken. Of zijn te bezich
tigen in het openlucht
museum Skansen in 
Stockholm. 
De zegels hebben de ver
melding Brei) en verte
genwoordigen een waar
de van 5.50 k. Ze zijn uit
sluitend in boekjes van 
tien stuks verkrijgbaar. 
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NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop uit de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% 
korting bij aankoop boven € 70,- en 10% boven € 180,-. 
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder € 35-. 

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

VOORJAARS AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

ENGELAND: 
mooie, moderne missie met altijd ook 
wat buitenland 4'/2 kg. € 45,-

DUITSLAND: 
prachtige missie met al een goed aandeel 
2003-uitgaven 4I/2 kg. € 60,-

18 kg. € 199,-

DUITSLAND: 
groot-formaat met veel nieuwe uitgaven 
op dubbel papier 500 gr € 18,-

FAROER EILANDEN: 
unieke mix van één van de kleinste 
landen ter wereld met HW's en veel 
nieuwe uitgiften 100 gr. € 55,-

FRANKRIJK: 
zéér nieuw groot-formaat met een 
prachtige variatie 250 gr. € 26,-

100 gr. € 12,-

DENEMARKEN: 
groot-formaat met voor deense begrippen 
veel variatie én HW's 250 gr. € 14,-

DENEMARKEN: 
mooie, goed gevarieerde missie voor 
slechts 500 gr. € 19,-

NOORWEGEN MISSIE: 
overwegend nieuw materiaal met een 
goed aandeel HW's 1 kg. € 40,-

AUSTRALIE MISSIE: 
al met 2003-uitgiften en veel groot-formaat 
zegels 1 kg. € 39,-

JAPAN 
deze maand speciale aandacht voor dit oosterse land dat in zeer korte tijd één van de meest populaire 
verzamelgebieden is geworden en als U de zegels bekijkt is dat niet verwonderlijk! 
- 250 gr. modern groot-formaat met enorme variatie slechts € 25,-
- 100 gr. regionale groot-formaatzegels (Furisato) slechts € 12,-
- Millennium bloes kompleet; 17 xtuks gestempeld €115,-
- Heritage bloes 1 t/m 11 gestempeld € 65,-
- W.K. voetbal 2002 11 bloes met de speelschema's € 65,-
- MILLENNIUM, HERITAGE EN W.K. BLOCS SAMEN VOOR 

EEN UITZONDERLIJK LAGE PRIJS VAN € 199,-

mailto:j.haarlem@wxs.nl


Olietdijk 1919 ^\Mm€:^Xif%lllc 2003 
•Onze Voorjaarsveiling was een groot succes. 
Wij mogen ons nog steeds verheugen in een groeiend aantal deelnemers, die d.m.v. 
schriftelijke biedingen als ook door een bezoek aan onze veilingzaal hun vertrouwen 
in ons uitspreken. Niet alleen is er veel belangstelling, maar er worden ook zeer hoge 
bedragen geboden voor zeldzame en luxe stempels. Nederlands materiaal, met name 
postfi-is van voor 1900 is erg gewild. Ook de collecties Buitenland, vooral de West-
Europese landen (o.a. Spanje en Portugal) en Britse- en Franse koloniën zijn erg 
populair en brengen prima prijzen op. Misschien ook voor u een reden om eens 
informatie bij ons in te winnen. Dat kan vrijblijvend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

^ Wilt u uw verzameling of voorraad (deels) verkopen? 
U kunt vanaf heden weer inzenden. Wij zijn u graag van dienst! Voor onze volgende 
veiling, die in het najaar van 2003 zal worden gehouden kunt u dagelijks materiaal 
inleveren. Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis. 
Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. Neemt u gerust eens contact 
met ons op. 

• Rietdijk is ook uw vertrouwen waard! 
* Ruim 84 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* de mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fi)tobijlage; 
* Extra publiciteit bij speciaal collecties; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

* Gratis verzekering. 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
^ 070 - 3647957" 

(•*{ Z!?'*< ^1 

^ ^ v i X f t V ^ 

Sm 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
www.rietdij k-veilingen.nl 
info@rietdijk-veiiingen.nl 
420875 / Bank 4735.68.705 

nPi^ 
W{ l i J ^y 
^ly 
Londen 

http://www.rietdij
http://k-veilingen.nl
mailto:info@rietdijk-veiiingen.nl


SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

naam 

oud adres 

1 

nieuw adres I ^ H 

ingangsdatum 

telefoon 
telefax 

mobiele telefoon 

internet 
emall 

aanvullende informatie 

A6KAARTEN MET 
OPMAAKVARIANTEN 

m 
'9 

K naam 

oud adres 

nieuw adres F 

ngangsdatum 

men met z i jn 
veel verhu isk j 

^B 
^̂ v̂ 
^ ^ ^ H naam 

' ' " ^ " ■ ' oud adres l 

nieuw adres ! 

ingangsdatum 2 

telefoon C 

col lega's 
larten o n 

naam 

oud adres 

nieuw adres 

Ingangsdatum 

mobiele telefoon 

portbetaaldzegelbeelden 
staan details van vl inder

458 

Estland 
Voor spoorwegenthou
siasten een kaart uit 
2002, gewijd aan het Est
landse Spoorwegmu

Bij de Verhuisservice van 
TPGPost kan men ver
huiskaarten laten be
drukken met eigen 
naam en adresgegevens. 
Door de afwijkende pro
ductiewijze hebben deze 
kaarten een ander for
maat (DIN A6, ofwel 105 
bij 148 millimeter) dan de 
normale loketkaarten, 
die tegenwoordig 100 bij 
150 millimeter meten. 
Tot begin 2002 zag men 
op de achterzijde van bei
de soorten kaarten de
zelfde rubrieken, maar 
met de introductie van de 
kaarten van €0.39 kregen 
de A6kaarten een andere 
opmaak. De achterkant 
van de A6kaarten wordt 
sindsdien volledig met 
een laserprinter bedrukt, 
waardoor de opmaak ge
makkelijker gewijzigd 
kan worden dan bij de lo
ketkaarten, die kanten
klaar uit de drukkerij ko
men. Al eerder zagen we 
dat bij de A6kaarten de 
rubrieken 'email' en 'in
ternet' omgewisseld wer
den, maar sinds april 
2003 is blijkbaar weer 
een nieuwe fase inge
gaan. Afhankelijk van de 
gegevens die de op
drachtgever verstrekt, 
worden rubrieken al of 
niet op de achterzijde van 
de kaarten geprint (zie de 
afbeelding hierboven). 
Daardoor zijn nogal wat 
variaties in de opmaak 
mogelijk. Horizontale 
scheidingslijnen tussen 
de rubrieken worden niet 
meer aangebracht. 
Dankzij Paul ZentgraafF 
uit Apeldoorndie sa

der ogen krijgt  kan ik 
hier al een aantal varia
ties laten zien. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Een serie van zeven enve
loppen in verschillende 
formaten schenkt aan
dacht aan de inheemse 
kunst van de Torres Strait 
Islands. De afgebeelde 
kunstwerken zijn afkom
stig uit de collecties van 
verschillende musea: 

 formaat DL zonder ven
ster: bedrukte stof (ont
worpen door Rosie Bar
kus in 1996); 

 formaat DL met ven
ster: houten hoofdtooi 
met drie haaien (Ken 
Thadaysr, 19992000); 

 formaat C6 met venster: 
linosnede met vissen 
(Tatipai Barsa, 1996); 

 formaat C6 zonder ven
ster: i9eeeuwse borst
sieraden; 

 formaat C5: hoofdtooi 
Krokodillendans (Ja
mes Eseli, 2000); 

 formaat C4: masker van 
schildpadschild (twee
de hellft 19e eeuw); 

 formaat B4: hoofdtooi 
met veren (EdrickTabu
ai, 1998). 

De enveloppen zijn voor
zien van een portbe
taaldaanduiding en wor
den als set verkocht voor 
$8.65. 

Drie buitenlandenvelop
pen en vijf luchtpostbla
den die op 29 april 2003 
verschenen, hebben vlin
ders als onderwerp. In de 

vleugels, wat soms een 
heel verrassend effect 
geeft. Elders op de post
waardestukken zijn de 
vlinders in hun geheel af
gebeeld. Het zijn alle
maal Australische vlin
ders die in het land van 
uitgifte nog niet eerder 
op postwaarden te zien 
zijn geweest: 

 Pseudalmenus chlorinda 
(DLenvelop); 

 Hypolimnas bolina (C5
envelop); 

 Pachliopta polydorus (C4
envelop); 

 Eurema hecabe (aero
gram); 

 Hypochrysops i^nitus 
(aerogram); 

 Hesperillfl ornata (aero
gram); 

 Junonifl orithya (aero
gram); 

 Graphium sarpedon (aero
gram). 

Duitsland 
De tweelandententoon
stelling Bremen 2003 van 
begin maart stond in het 
teken van de FransDuit
se samenwerking. 

Bij deze gelegenheid 
werd een PlusBne/uitge
bracht met als zegelbeeld 
de zegel van €0.55 ('Veer
tig jaar Verdrag over de 
FransDuitse samenwer
king'). 

is te zien op een kaart uit 
2002. 
In het zegelbeeld van de 
kaart (3 r.) is een land
schapsfoto te zien met 
bergen en bossen. 

Mauritius 
De boeiende wereld on
der het zeeoppervlak 
wordt in beeld gebracht 
op een luchtpostblad uit 
(vermoedelijk) 2002. 

seum. In het portbe
taaldzegelbeeld staat een 
locomotief en hnks op de 
voorzijde een foto van het 
buitenterrein van het mu
seum. 
Ook de achterkant van de 
kaart  die toch bestemd 
zou moeten zijn voor cor
respondentie  is be
drukt. Daarop ziet men 
een heel licht afgedrukte 
foto uiti9i2 van de 
spoorbrug in Türi. 

Finland 
Vlinders zijn ook het on
derwerp van een brief
kaart die de Finse Post 
uitbracht op 28 maart 
2003. In het zegelbeeld 
gaat het om A l̂ais urticae, 
terwijl links op de kaart 
Gonepteryx rhamni te zien 
is. De kaart kost €0.85; 
het eerstedagstempel kan 
voor thematische verza
melaars interessant zijn, 
omdat daarin de ontwik
kelingsstadia van de vlin
der te zien zijn. 

Kirgizië 
De voormalige Sovjetre
publiek Kirgizië in Cen
traalAzië geeft sinds 
1992 eigen postzegels 
uit. Een selectie daarvan 

If fJ p^ 

Het zegelbeeld van 5 r. 
toont een vis (Amphirion 
chrysogaster) en op voor
en achterzijde vindt men 
foto's van koraalriffen. 

Moldavië 
Kort na het uiteenvallen 
van de Sovjetunie werd de 
nieuwe zelfstandige repu
bliek Moldavië lid van de 
Verenigde Naties. Een en
velop uit 2002 herdenkt 
dat dit alweer tien jaar ge
leden is. 

In het zegelbeeld (40 r.) 
zien we het embleem van 
de VN en de vlag van 
Moldavië; dezelfde vlag is 
ook links op de envelop te 
zien, voor een foto van het 
gebouw van de Verenigde 
Naties. 

Oostenrijk 
Het 90jarig bestaan van 
de Wiener Ganzsachen 
Sammleruerein wordt her
dacht door middel van een 
bijdruk op een briefkaart 
met het zegelbeeld Wiener 
Konzerthaus (zonder waar
deaanduiding), die ver
scheen op 23 mei 2003. 
De kaart heeft een oplage 
van 500.000 stuks waar
van er 100.000 voorzien 
zijn van de bijdruk. Op de 



bijdruk is een Postsparkarte 
te zien, een postwaarde-
stuk met een zegelbeeld 
van 5 Kreuzer en ruimte 
voor het opplakken van 
negen soortgelijke post
zegels. Volle kaarten kon 
men bij het postkantoor 
mleveren, waarbij het ge
spaarde bedrag contant 
werd uitbetaald. 

Het Stephanus-altaar van 
Johann Peter Schwantha-
ler is te zien in het zegel
beeld van een envelop ter 
gelegenheid van het iioo-
jarige bestaan van het 
stadje Pram. De envelop is 
uitgebracht op i6 mei 
2003, heefteen nominale 
waarde van €0.55 en een 
verkoopprijs van €0.70. 

Op 20 juni 2003 verschijnt 
een briefkaart van €0.55 
met in het zegelbeeld een 
paardenhoofd. Aanlei
ding voor deze uitgifte is 
de tentoonstelling Mythos 
Pferd in Koflach, georgani
seerd door de Weststein-
scher Briefrnarken- und Mun-
zensammlerciub. In heteer-
stedagstempel staan drie 
paarden, waaronder een 
merrie met veulen. 

Slovenië 
Een fotobriefkaart met de 
jaartallen 1942-1945 en 
prikkeldraad in het zegel
beeld verwijst naar zestig 

jaar geleden, toen de stad 
Ljubljana door het Itali
aanse leger afgesloten 
werd met prikkeldraad
versperringen. Naast het 
zegelbeeld staat de aan
duiding 'Binnenlands 
port betaald'; op de beeld-
zijde staat een foto van 
een park. Uitgiftedatum 9 
mei 2002. 

Ook uit vorig jaar: een 
briefkaart (posthoorn, 
groen) met het logo van 
de tentoonstelling PhilaK-
orea 2002, waar de Slo
veense posterijen verte
genwoordigd waren (2 au
gustus 2002). 

Aan de Heilige Ursula 
werd vierhonderd jaar ge
leden een kerk gewijd die 
geldt als het hoogst gele
gen kerkgebouw in Slove
nië. Dat staat vermeld op 
een briefkaart die uit
kwam op 16 augustus 
2002. 

Drie prentbriefkaarten 
met in het zegelbeeld een 
sneeuwvlok werden uitge
bracht ter gelegenheid 
van het zesde Europese 
Jeugd-Olympisch Festival 
(25-31 januari 2003) in 
Bied. Op de beeldzijde 
ziet men een landschaps
foto, het festivalbeeld
merk en een lijst van de 
uitgevoerde sporten. Op 

elk van de kaarten is een 
tekening van een jeugdige 
sporter te zien, respectie
velijk ijshockey, afdahng 
skiën en schansspringen. 

Spanje 
Zes recente voorgefran
keerde briefkaarten met 

waardeaanduiding 'A' 
voor binnenlandse ver
zending: 

- vijftig jaar GrupoFilatelico 
Aviles, met zegelbeeld 
'fontein'; 

- vijfenzeventig jaar Caja 
Rural de Nules, zegelbeeld 
'landkaart van Spanje'; 

- Aicald de Henores op lijst 
Werelderfgoed, zegel
beeld 'universiteitsge
bouw en monument'; 

- tweeduizend jaar Al-
muüecar, zegelbeeld 
'landkaart van Spanje'; 

- FenalntineranteANFIL, 
zegelbeeld 'Don Pelayo' 
uit de reeks Historia; 

I - Monumento al Donante 
(Granada), zegelbeeld 
'landkaart van Spanje'. 

Alle kaarten kosten €0.70 
, per stuk. 

Tsjechië 
Per I september 2002 is 
het tarief voor binnen
landbriefkaarten ver-

I hoogd van 5.40 naar 
! 6.40 k. Op de nieuwe 

kaarten is het jaartal in de 
microtekst (de korte regel 
tussen het zegelbeeld en 
de volledige adresregels) 
veranderd in Ceskd Posta 
PTC 2003. 

De standaardbriefkaarten 
voor het binnenland zijn 
nu 'cijfertype' 6.40 k. 
blauwen 6.40 k. 'stadsge
zicht Praag'. Van de bui
tenlandkaart 'cijfertype' 
9 k. groen is alleen de mi

crotekst gewijzigd. De 
eerste twee bijdrukversies 
van deze kaart verschenen 
ter gelegenheid van de 
beurzen in München (6-8 
maart 2003) en Keulen 
(21-23 maart 2003). Beide 
kaarten zijn voorzien van 
het Postjïla-logo en van 
een foto van een hoofd
deksel van postbeambten 
uit vroeger tijden. 

Dankzij Johan Diesveld 
kan ik deze keer weer 
postwaardestukken mel
den uit een aantal wat 
minder voor de hand lig
gende landen. Ook G.A 
van Albada leverde bijdra
gen. 



'EN DAN IS ER KOFFIE... DOUWE 
EGBERTS KOFFIE, LEKKERE KOFFIE' 

Eenfilatelistisch verhaal over een alledaags onderwerp 

Voor veel Nederlanders is een 
leven zonder koffie zo goed als 
ondenkbaar. Na de Scandinavi
sche landen wordt in ons land 
de meeste kofiRe gedronken: ge
middeld vier koppen per dag 
per hoofd van de bevolking. En 
dat doen we al heel lang... Voor 
een deel wordt het indrukwek
kende jubileum van Douwe Eg
berts (afgekort DE) erdoor ver
klaard. Andere bekende Neder
landse bedrijven, zoals Heine-
ken en Philips, werden veel later 
opgericht. In dit artikel, waar 
'de filatelie' voor de rode draad 
zal zorgen, is er niet alleen aan
dacht voor de bedrijfsgeschie
denis van DE maar ool< voor 
een aantal belangrijke ontwikke
lingen die te maken hebben 
met de manier waarop we ons 
dagelijkse kopje koffie zetten en 
consumeren. 

OPRICHTING EN GROEI 
De bakermat van DE ligt zoals 

D O O R D . V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

In deze tijd van bedrijfssluitingen en fusies is het 250-

jarig bestaan van een bedrijf een zeldzaamheid. Het is 

dan ook terecht dat TGPPost op 3 juni twee zegels aan 

zo'n jubileum wijdde: dat van Douwe Egberts in Joure 

(Friesland). Wie anders dan onze Friese thematische 

medewerker D. Veenstra konden we vragen er een artikel 

over te schrijven? In zijn bijdrage legt hij het accent op 

een onmisbaar element in ons dagelijks leven: koffie! 

gezegd in het Friese joure. In 
1753 openden Egbert Douwes 
en zijn vrouw Akke Thijssens 
daar aan de Midstraat hun win
kel in koloniale waren. Zij ver
kochten er producten 'die tot de 
genoegens van het dagelijkse 
teven'behoorden. In 1780 
droeg vader Egbert Douwes zijn 
winkel De Witte Os over aan zijn 
oudste zoon Douwe Egberts. 

Sindsdien heet het bedrijf naar 
die zoon. Het eerste in joure 
gebruikte frankeerstempel met 
de naam Douwe Egberts stamt 
uit 1950. Daarna kwamen er 
ook meer productgerichte 
stempels uit Joure. Stempelster 
gelegenheid van eerdere be
langrijke jubilea vond DE ken
nelijk niet nodig. Opvallend ge
noeg werd in 1982 wèl een bij

zonder stempel gebruikt ter 
herdenking van net tweehon
derdjarig bestaan van de relatie 
tussen Nederland en de Ver
enigde Staten. We moeten 
daarbij wel bedenken dat Fries
land bij het ontstaan van die re
latie een vooraanstaande rol 
heeft gespeeld. De laatste jaren 
wordt een stempel gebruikt met 
daarin het huidige DE-zegel. 
Ruim anderhalve eeuw na zijn 
oprichting begon DE zich te 
richten op de wereld buiten 
Friesland. Met dat doel werd in 
1919 een vestiging in Utrecht 
geopend. Hoewel 'Utrecht' aan
vankelijk slechts bedoeld was 
als een steunpunt voor het mid
den van het land, groeide de 
vestiging uit tot de centrale ves
tiging van DE. Ook het eerste in 
Utrecht gebruikte DE-stempel 
dateert uit 1950. Behalve pro
ductgerichte stempels werd ook 
een stempel (bijzondere rege
ling) gebruikt met een afbeel-



ding van een vroegere versie 
van het DE-zegel. 
Het huidige Douwe Egberts is 
meer dan Douwe Egberts al
leen. Want de heren Kanis en 
Cunnink mogen op de televisie 
dan wel de koffie van het merk 
Kanis ß[ Gunninl< aanprijzen, het 
Kampense bedrijf werd al in 
1969 overgenomen door DE 
overgenomen. Hetzelfde lot viel 
in 1989 Van Nelleten deel, een 
bedrijf dat in 1982 met een fraai 
jubileumstempel met daarin 
het beeldmerk van De Rijzende 
Hoop zijn tweehonderdjarig be
staan vierde. Maar Douwe Eg
berts ontkwam zelf ook niet aan 
de drang naar schaalvergroting 
in het bedrijfsleven. In 1978 
ging het bedrijf al een samen
werkingsverband aan met een 
Amerikaans bedrijf; deze sa
menwerking leidcle uiteindelijk 
in 1984 leidcle tot de oprichting 
van Sara Lee/DE. 

AMDERE MERKEN 
Uit het voorbeeld van Kanis ei 
Cunnink blijkt dat de overname 
van een bedrijf niet altijd het 
verlies van een bekende merk
naam hoeft te betekenen. Toch 
zijn in de afgelopen decennia 
meerdere regionaal en natio
naal bekende merken verdwe
nen. Gelukkig zijn ze veelal 
dankzij hun frankeerstempels 
'bewaard' gebleven. Heel be
kend is De Cruyter uit 's Herto-
genbosch. 
Verschillende koffiebranderijen 
& theehandels volgende in de 

negentiende eeuw het voor
beeld van DE. Zo blijkt uit stem
pels uit de jaren zeventig van de 
vorige eeuw dat zich m 1804 in 
Sittard een koffiebranderij ves
tigde. Dit zich koffiespeciaiisten 
sinds T8O4 noemende bedrijf 
bracht het merk Chat Noir 
('zwarte kat') op de markt; die 
zwarte kat ont
breekt niet in 
het stempel. 
In Bolsward en 
's Hertogen-
bosch was de 
koffiebranderij 
en theehandel 
Drie Mollen 
sinds 1818 ge
vestigd. Ook in 
de stad Gronin
gen waren ver
schillende van 
dit soort bedrij
ven gevestigd. 
Een bekend be
drijf was Tiktak, 
dat in 1870 
werd opgericht. Een nog beken
der en nog steeds bestaand 
voorbeelcf- maar dan vooral als 
tabaksfabriek - is Theodorus Nie-
meijer. Genoemde Theodorus 
nam in 1840 de kruidenierswin
kel van zijn vader uit 1819 over 
en vestigde in dat jaar achter de 
winkel een tabaksfabriek. Maar 
uit verscheidene stempels blijkt 
dat Niemeijer gedurende tien
tallen jaren ook koffie en thee 
op de markt bracht. 
Een zowel leuk als historisch in
teressant stempel is dat vanJ.C 

Dorlas N.V. uit Amersfoort en 
Gouda. In het stempel uit de ja
ren vijftig van de vorige eeuw le
zen we links de boodschap 
Drinkt veilig (Dorlas) koffie en 
thee. Rechts is een personage 
geplaatst die waarschijnlijk moet 
worden beschouwd als een ver
wijzing naar de Arabische we

reld, waar zeker 
al in de vijftien
de eeuw veel 
koffie werd ge
dronken. 
In een moder
ner, uit 1981 
stammend 
stempel vanJ.J. 
Darboven B.V. 
uit Amersfoort 
vervult een kof
fieboon de 
functie van 
hoofdletter'D' 
in het beeld
merk van Idee 
Koffie.\n de su
permarkt staan 

ook nu nog pakken koffie die 
van dit beeldmerk zijn voorzien. 
Enkele jaren daarvoor prees 
hetzelfde bedrijf zijn idee Koffie 
nog aan als Beter voor gal, maag 
en lever. Een interessant detail 
in dit stempel: op de zijkant van 
het koffiepak is een aantal Mid
den- en Zuid-Amerikaanse 
kofifieproducerende landen ver
meld, zoals Nicaragua, El Sal
vador, Costa Rica en Colombia. 
Een ander gezondheidsaspect 
van het drinken van koffie vin
den we terug in een stempel 

van de N.V. Koffie Hag Maat
schappij uit Amsterdam. In een 
stempel uit 1933(1) wordt op bij
zondere wijze reclame gemaakt 
voor Koffie HAC; de tekst luidt 
Het leven jaagt van dag tot dag, 
spaar toch Uw hart - Drink koffie 
HAC. Douwe Egberts begaff 
zich overigens pas vijftig jaar la
ter, met het merk Decaß, op de 
markt van de cafeïnevrije koffie. 
Een aantal kofifieproducerende 
landen is zojuist al genoemd. 
Uit een Italiaans stempel met 
reclame voor het merk CIRIO 
uit 1935 blijkt dat we aan dat 
lijstje ook Brazilië moeten toe
voegen: Caffè Brasiliano. Een 
stempel uit 1957 maakt duide
lijk dat er in Amsterdam een 
Braziliaans Handelsbureau ge
vestigd was. In het stempel van 
dat bureau treffen we onder an
dere het advies Drink good Bra
zilian coffee ('drink goede Bra-
zialiaanse koffie') aan. 
Een stempel uit 1970 meteen 
afbeelding van een wereldbol 
werd gebruikt door de N.V. Kof-
fie-Handelmaatschappij Mata-
galpa uit Amsterdam. Matagal-
pa is een Nicaraguaanse pro
vincie; de gelijknamige hoofd
stad wordt als een belangrijk 
kofflecentrum beschouwd. De 
koffie werd onder de naam Ma-
tagalpas verhandeld. 

INSTANTKOFFIE 
Dankzij het Amerikaanse leger 
leerden we in het midden van 
de vorige eeuw instantkoflfie -
ook weT'oploskoflfie' genaamd -



kennen. Niemeijer omschreef 
dit product in een stempel uit 
1957 als Momentkoffe  De beste 
oploskoffie. Douwe Egberts ge
bruikte in die tijd zowel in Joure 
als in Utrecht een soortgelijk 
stempel voor het merk 
Moccona. Omstreeks 1980 werd 
een stempel gebruikt met de 
tekst Douwe Egberts Moccona, 
dat aantrekkelijk is omdat daar
in het logo met de 'koffleschen
kende Friezin' is opgenomen 
(zie ook het kadertje Friezin 
moet wijken voor Lady). Het 
stempel vermeldt verder de 
tekst Het fijnste uit pure koffie. 
Jammer dat het beeldmerKJe zo 
klein is  het heeft heeft een dia
meter van slechts een centime
ter  want het gaat hier om een 
vrij uniek stempel. 
Misschien nog wel bekender is 
het merk Nescafé van Nestle, 
waarvoor ooit  het bewijs wordt 
geleverd door een stempel uit 
1988  de slogan Nescafé daar 
lieb ik iets mee werd bedacht. 
Leuk is ook een stempel uit 
1998: Nescafé  Café ó la carte. 

VERPAKKINGEN 
Een product dat de weg van 
producent naar consument af
legt moet het  wil het succes 
hebben  vaak van de verpak
king hebben. Het 'jasje' waarin 
het product zit moet er uitnodi
gend uitzien en het moet her
kenbaar zijn. Niet voor niets 
sierde het 'Friese koffievrouw
tje' meer dan een eeuw de 
koffiepakken van Douwe Eg

berts! BIJ een geurig product als 
koffie moet de verpakking er bo
vendien voor zorgen dat de 
versheid bewaard blijft. Tegen
woordig is dat technisch gezien 
geen enkel probleem, maar dat 
Fag in de jaren dertig van de vo
rige eeuw wel anders. Toen be
stond de oplossing eruit de kof
fie in blik te verpakken, zoals 
blijkt uit een stempel van de 
N.V. Handeimij. v/h van Riet
schotenalCo. uit Rotterdam. In 
het stempel is een afbeelding 
van een blik koffie voorzien van 
de tekst Vraogt Golden Wings 
Coffee  Meer geur, minder geld. 
Koffie zetten volgens de snelfil
termethode zorgde in 1968 
voor een nieuw product: de 
snelfiltermaling. Dat leverde de 
vacuümverpakking op, zoals 
blijkt uit een stempel van Van 
Nelle uit 1974: Van Nelle Supra 
koffie ■ vacuüm in pak! Een 
stempel van Niemeyer uit 1971 
benadrukt het voordeel van 
deze verpakkingswijze nog wat 
sterker: Niemeyer Gala koffie 
Vacuüm verpakt... echt verse kof

fie! En een stempel uit 1975 uit 
Bolsward verkondigt zelfs Gala 
koffie  vacuüm verse koffie voor 
de hele week. 

KOFFIE ZETTEN 
Voordat je vroeger koffie kon 
gaan zetten moest je eerst een 
hoeveelheid koffiebonen malen. 
Je ziet ze nog wel eens bij anti
quairs of op rommelmarKten, 
de handkoffiemolens die daar
voor werden gebruikt. Later 
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Theodorus 
Niemeijer aV 
Qronlngen 

Je kunt met filatelistisch materiaal 
is het heel goed mogelijk de be
langrijkste fasen van de koffiepro
ductie in beeld brengen. Op twee 
zegels van Ivoorkust (1975) zijn 
een bloeiende en een besdragen
de koffiestruik afgebeeld. Ter ge
legenheid van het 200jarig be
staan van de kofïiecultuur op 
Cuba gaf dat land in 1948 een 
driedelige jubileumserie uit, 
waarop het werk op een koffie
plantage in beeld wordt gebracht. 
Dat ook Costa Rica een koffiepro
ducerend land is, blijkt uit de ze

gels van 20 c. (1937) en 50 c. 
(1990). Op de laatstgenoemde ze
gel is een schilderij van Juan Ra
mirez te zien. Een brede en daar
door thematisch aantrekkelijke 
benadering vinden we terug in 
een uit vier zegels bestaande serie 
van Venda uit 1988. Op de zegel 
van 16 c. plukt een vrouw koflfie
bessen en op die van 30 c. worden 
de geplukte bessen gewogen. De 
zegel van 40 c. toont het in de zon 
drogen van de bessen, terwijl op 
de zegel van 50 c. een koffiebran
derij te zien is. 

kwamen er apparaten die je aan 
de muur kon bevestigen, zoals 
de bekende Zassenhaus wand
koffiemolen, een van de eerste 

'spaargeschenken' van Douwe 
Egberts. Het is kennelijk een 
apparaat met een hoog nostal
gische waarde, want de Zassen
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haus is nog steeds verkrijgbaar. 
Maar het spreekt vanzelf aat ve
len na verloop van tijd toch de 
voorkeur gaven aan een elektri
sche koffiemolen, waarvoor 
ACEC uit Apeldoorn in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw al re
clame maakte. 
De oudste en eenvoudigste ma
nier om koffie te zetten is de zo
genoemde boerenpotmethode. 
Eeuwenlang was de koffiepot of 
boerenpot net belangrijkste kof-
fiezetattribuut. Een voorbeeld 
van een voor die tijd al tamelijk 
luxe koffiekan is te vinden in 
een stempel van Daalderop Tiel 
uit 1963 met reclame voorde 
Konstantijn en Dorothé: respec
tievelijk een dubbelwandige 
theepot en een dito koffiekan. 
De procedure is eenvoudig: je 
giet heet water op de gemalen 
koffie en als na het koffiedik na 
vijf tot tien minuten op de bo
dem is gezakt kun je de koffie 
door een zeefje 
in de kopjes 
schenken. 
Omstreeks 
1800 maakte de 
koffiekan gelei
delijk aan plaats 
voor een kan 
met een filter
systeem. Dat 
idee werd 
steeds verder 
ontwikkeld, tot
dat in 1908 me
vrouw Melitta 
Benz-Liebscher 
uit Dresden een 

simpele oplossing voor het eeu
wenoude probleem van de kof-
fledrab bedacht: een papieren 
filter in een houder. 

REVOLUTIONAIR 
Pas in 1937 ontwikkelde Melitta 
het revolutionaire kegelvormige 
snelfilter waarin een papieren 
fllterzakje kon worden ge-
plaatst.Een afbeelding van zo'n 
zakje zien we in een Duits 
stempel met de tekst Kaffee 
durch Melitta. Een stempel van 
Melitta in Naarden uit 1973 ver
meldt de tekst filtert automa
tisch de lekkerste koffie; hier zien 
we een combinatie van een sn
elfilter op een koffiekan. 
Koffiezetten werd pas écht ge
makkelijk toen het elektrisch 
koffiezetapparaat op de markt 
kwam, een apparaat waarmee 
je volgens de snelfilter-methode 
koffie kon zetten. De introduc
tie van dit systeem ontketende 

de tweede revo
lutie in het kof
fiezetten. Hoe 
het systeem 
werkt hoeven 
we hier niet uit 
te leggen; in 
vrijwel elk huis
houden staat 
wel een koffie
zetapparaat. 
Het apparaat is 
dan ook al tien
tallen jaren de 
'topper' van het 
DE-spaarsys-
teem. Techni-

APELDOORN fHEÜERlAND 
gg20,lll56|g I •DD 

vorm uit Ame-
rongen beeldde 
in 1975 zo'n ap
paraat afin zijn 
frankeerstem-
pel en ook Me
litta deed het: in 
1977, met de 
tekst koffieauto-
maten - volauto
matisch de lek
kerste koffie - 2 
jaarearantie. 
Verder kom je 
tegenwoordig 
bijna overal kof-
fieautomaten 
tegen: in bedrij
ven, ziekenhuizen, scholen en 
op alle andere plaatsen waar 
veel mensen bij elkaar zijn. De 
ooit zo populaire koffiejuffrouw 
is een zeldzaamheid geworden! 

KOFFIE DRINKEN 
We hebben er al op gewezen 
dat het ritueel van het koffie
drinken niet uit ons bestaan valt 
weg te denken. Ontwerper Swip 
Stolk moet dat - bewust of on
bewust - in zijn achterhoofd 
hebben gehad toen hij in 1986 
de zegel ontwierp voor het 75-
jarig bestaan van de Koninklijke 
Nederlandse Dambond. Op die 
zegel plaatste hij een geurend 
kopje koffie prominent op een 
dambord. Ook Autex B.V. uit 
Tilburg speelde er op in, door in 
1983 een stempel te gebruiken 
met de tekst Voor uw dagelijks 
kopje koffie. 
Tegelijk met de invoering van 

kWM^ 

de koffieauto-
maten is een 
opmerkelijk 
fenomeen onze 
koffiecultuur 
binnengedron
gen: het koffie-
bekertje. In een 
stempel van Te-
deco uit Deven
ter treffen we 
een man aan 
met zo'n beker
tje in de beken
de houder; zijn 
tevreden ge
zicht sugge
reert dat je pri

ma koffie kunt drinken uit zo'n 
bekertje. 
In de wereld van de reclame is 
heel veel mogelijk, maar de be
weringvan Monocon uitGroen-
lo in een stempel uit 1973 gaat 
wel erg ver: Scotty drinkt even 
fijn als porselein! Mijn persoon
lijke mening is je koffie het bes
te uit een echt kopie kunt drin
ken, zoals afgebeeld is op een 
Sloveense zegel. En koffie drin
ken uit een luxe porseleinen 
koffieservies zoals we dat aan
treffen op de tweede zegel in 
het Hongaarse velletje 'Porse
lein uit Herend' is toch wel de 
absolute tegenpool van een 
slok uit een plastic of papieren 
koffiebekertje. Het velletje werd 
afgebeeld in de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van april 2003. 

TOEVOEGINGEN 
Veel koffiedrinkers zweren bij 
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zwarte koffie, anderen willen er 
'alles' in. En dan zwijg ik nog 
maar over de soorten waarin je 
koffie kunt krijgen: Irish Coffee, 
'koffie verkeerd'. Cappuccino, 
Weense koffie en ga zo maar 
door. Een toevoeging van vroe
ger die tegenwoordig vrijwel 
niemand nog iets zegt, was de 
smaakversterker op cichorei-
basis die Buisman uit Zwart
sluis op de markt bracht. Het 
bedrijf werd in 1876 opgericht. 
In een stempel uit 1967 (dat in 
1986 nog werd gebruikt) lezen 
we Buisman voor koffie op z'n 
best. De supermarkt verkoopt 
nu potjes 'kofflearoma'. 
Na suiker is koffiemelk waar
schijnlijk de meest gebruikte 
'toevoeging'. De Coöperatieve 
Condensfabriek 'Friesland' in 
Leeuwarden gebruikte al in 1935 
een stempel met de tekst Drinkt 
Uw koffie met 'Friesche Viag'... 
en met smaak. 
Hebt u ook zo'n hekel aan die 
zakjes met melkpoeder die ech
te koffiemelk vervangen? Geen 
wonder dat fabrikanten hun kof-
fleautomaten 'echte koffie' wil
den laten verstrekken - zie het 
stempel uit Schoonhoven uit 
1970 met de tekst Eerste Neder
landse Koffie-automaat die èclite 
koffiemelk doseert! 

DE-VARIA 
Tot slot van dit artikel nog wat 
Douwe-Egberts-varia: 

Meer dan koffie 
Als marktleider in dranken 

zorgt Douwe Egberts er niet al
leen voor dat er koffie in de 
schappen van de supermarkten 
staat, maar ook thee. Al in 1937 
koos Douwe Egberts Pickwick 
als nieuwe merknaam voor zijn 
thee. In de jaren vijftig werd ook 
een frankeerstempel dat recla
me maakte voor Pickwick-thee. 
Een envelop waarop dit stempel 
is aangebracht is voorzien van 
de opdruk Koninklijke Tabaksfa-
briek- Koffiebranderijen- Theehan-
del N.V. Die tekst maakt duide
lijk dat DE ook actiefis geweest 
in de tabakssector. Dat blijkt 
ook uit stempels van de vesti
ging joure met teksten als D.E. 
is de shagl en Drum Shag Half 
zwaar- Heel lekker! Multinatio
nals hebben echter de gewoon
te om op een bepaald moment 
branchevreemde producten af 
te stoten en zich tot hun core 
business te beperken. Zo verloor 
waarschijnlijk ook Joure zijn ta
baksafdeling. 

Spaarsysteem 
Filatelistisch valt het niet te illu
streren, maar het is zeker de 
moeite van het vermelden 
waard: het oudste en nog 
steeds immens populaire 
spaarsysteem in Nederland is 
dat van Douwe Egberts. Het ge
schenkensysteem werd al in 
1924 ingevoerd en het heeft na 
tachtig jaar nog niets aan kracht 
ingeboet: nog steeds spaart 
zo'n zeventig procent van de 
Nederlandse huishoudens de 
bekende DE-waardepunten. 

Senseo 
Hoewel DE volgens de deskun
digen groot is geworden dankzij 
zijn uitgekiende marketingstra
tegie, zijn de frankeerstempels 
van het bedrijf maar heel mini
maal als promotiemiddel ge
bruikt. Zelfs de fraaie slogan die 
is als kop boven dit artikel staat, 
vinden we niet in een frankeer-

'FRIEZIN MET KAK' MOET 
WIJKEN VOOR 'LADY' 

Tot voor kort - en voordien al 
vrijwel sinds mensenheugenis -
sierde een Friezin de pakken 
koffie van Douwe Egberts 
(linksonder). In 1898 verscheen 
dit 'koffievrouwtje' voor het 
eerst op de verpakking. Hoewel 
dat beeldmerk in de loop van de 
tijd geleidelijk aan werd aange
past, bleef de 'koffieschenkende 
Friezin' het tastbare beeld van 
de nauwe relatie tussen Fries
land en Douwe Egberts. Maar de 
vooruitgang heeft soms een 
'prijs'. In 2001 werd besloten 
om wereldwijd op alle koffie-
pakken een nieuw beeldmerk te 
hanteren. En zo werd in 2002 de 
Friezin vervangen door een ge
stileerde vrouw. Na ruim een 
eeuw moest de Friezin wijken 
voor Lady Aroma (rechtsonder). 

stempel terug. Hetzelfde geldt 
voor andere succesvolle recla
mekreten. Slechts in één stem
pel kunnen we een variant vin
den: Douwe Egberts koffie - Lek
kere koffie... 
Het promotiemiddel dat 'fran
keerstempel' heet werd al even
min ingezet bij de introductie in 
2001 van de Senseo, een geheel 
nieuw koffiezetapparaat dat in 
samenwerking met de elektro
nicagigant Philips werd ontwik
keld. Het Eindhovense bedrijf 
zette hiermee zijn credo Lets 
make things better extra kracht 
bij. Van de Senseo zijn inmid
dels al meer dan een miljoen 
exemplaren verkocht, zodat we 
ervan mogen uitgaan dat er we
kelijks zo'n tien miljoen kopjes 
Senseo-koffie worden gedron
ken. En dat terwijl er in bijna ie
der Nederlands huis al een 'ge
woon' koffiezetapparaat staat. 
Met de Senseo heeft het tweeën-
eenhalve eeuw oude DE bewe
zen nog springlevend te zijn. 
Bijzonder terecht dus, dat het 
250-jarig bestaan van Douwe 
Egberts met twee jubileum-
frankeerstempels werd her
dacht! 

Verantwoording 
Bij de samenstelling van dit artikel 
heb ik dankbaar gebruik gemaakt 
van de speciale persinformatie die 
werd verstrekt op de jubileumsite 
u)U)ui.de250jaar.nl. 
De oude affiches en advertenties zijn 
afkomstig van hetBedrtjjshistonsch 
Centrum van Douwe Egberts Joure. 
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FV'De Globe'; P. Broekema, 
Raadhuisplein 5534,3771 ER 
Barneveld, ©0612398602, 
i^de^lobebarneueld^iDanadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Bei]erVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487
521618. 
Beverwijk: 
KPC Beuerunjk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; J.H. te Brinke, 
Burg. Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
De Maasdorpen; A.J.M. Gooren, 
OpdeSmelen38, 5863BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158,2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, • cor.meijcr(a)hccnet nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55,2742 BP Waddinx

veen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstraat 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485

571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BrielleWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg55, 6g6iGTEer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum e.o.; 
O. Louw, Brinklaan 152,1404 
GX Bussum, ©0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lckstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastncum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; J. Bakker, Sin
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, ® 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
n'Philatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX Dalf
sen. 
Delden: 
PCDcIden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD Del
den, ©0743761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
•ihansmuis@u)anadoo.nl. 

Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
■ pauluaessen(g)hotmail.com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7ogiVX Dinxper
io, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313474392. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G. 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV'Snchts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. H.A. Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
310101, .^haklos@)dronten.net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. M.A. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Phil.Vcr. Echt; H. Vogels, Ruim

straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475468369, ''henkjogelsg) 
ijahoo.com. 
PhV GcireGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osteriinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, iy.radstaat@) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.MoI, Pla
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, Bin.moI@ 
luanadoo.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.J. Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
W Philatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel. Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerec/Ouerflakkcc; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Bcuelanden'; J. A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZRGoor, 
©0547273033, ^henlaQ) 

ADRESVEREETERJNGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan4i , 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook emailen; het adres is 
e.brflakcnsick@worldonhne.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nI
http://hctnct.nl
http://ijahoo.com
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mailto:e.brflakcnsick@worldonhne.nl


ii 

uiorldonline nl 
Gormchem: 
PVGonnchem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183

633163 
Gouda: 
WPVGouda,mw EJ Bmee, 
Rossmistraat20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
Philatehca Den Hüüfl, Ir P Gle

rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070

3233098 
PC De Knnfl', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Wcrue.ofd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten 
PV 'Vrcdestein', P W van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV'sGrauenliaacc o ,J Alsem

geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IVPhilatelica, D Roosjen,Me

zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©0505344229 
PVGroninjjcn, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050

5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnri|k
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19 00 uur). 
IVPhilatelica, HJ Hoonmg, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA.JC vanderBi|l, 
Houtri|kstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV HarderiDijk en Omstreken; 
W C WiUemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653 
Hardinxveld: 
PV'DePhilatelist'.ACJ van 
Baaren, DeBuurt45, 3372 DB 
BovenHardmxveld, ©0184
618112, ■^]vhgvb(g)wanadoo n\ 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen.G de Beer, De 
Plasse 1,8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhu^oujaard e o , mw 
LJ Folkers, Bloemaertlaanii, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel

der, ©02236x3670 
Hellevoetsluis: 
P V Hclleuoetsliiis,) I Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, tu pzudehelm(a)plünet nl 
VVPVHelmond,J Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtsc FV, J S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHcrtoflenbossche FV, P L M 
Teurhngs, Havikskruidstraat 
3,5262DGVught, ©073
6567680, semail(3>teurlinfl5on
line nl 
Heusden: 
PV Black Penni), M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV.T Koopman, Borkelds
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPVaJd WestFriesland, J L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TI Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV,afd G001«. Eemland, 
H M van der Spoel, Handel
laan 6,1272 EE Huizen,©035
5262702 

Kampen: 
IVPhilatelica,IG Fidder,Galle
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwij'k: 
PVKatiuijk/Rijnsburfl.mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV' t Faktcurke', H I Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, Anna 

van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 )V Leerdam, 
©0345616960, 
Muersims a(3)u)orldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatelica,RKIHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V ,) de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV.S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871 
AV'De Philatelist, W L Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CRLelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', I P G van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uur), 
^jpfludmeer3g(5)hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe', mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C 
Hooftstraat 7,7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
• luisscnbur^ ^(alhctnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, A C Verbeek, 
Schuberüaan 503,3144 BL 
Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZmdLimbura.JJ Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797' AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV 'Waterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV.W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, '• w storm(3)hi nl 
Mij'drecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Tnchüaan 116,3648 VK Wilms 
, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6,2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 

IVPhilatelica,JM G vanMulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So

phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichtmg, ©0243233454, 
•iin/o^mupunijme^en nl 
FV Nouiopost', W J M Goos

sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, «u; j m ä00ssens(g)chel

lonl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35,7576 BI Ol
denzaal, ©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tumflui
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , I W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh.B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649 
Oosterhout: 
OVVP,BWI Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde(Frl): 
StellmguierDer Fil Ver, P Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
tnxstr 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postze^eluer Iris', D Schotting, 
Erasmusplem 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van Usendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PVTelstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburgi63, 3862EEN1J
kerk, ©0332452484 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W I G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filwro,RPL Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, 
1 raerdts(5)hctnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, MF Bijl.Ko
ningsland 71, 6991 DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 

Groningerweg32, 9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
t̂ u) vd uelde@)hccnet nl 
Roermond: 
PVRoermond.Ing Th I van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475495899 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal, AI M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraatiio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholcz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597 
PC Rotterdam,! Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i,23i2ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenlmg 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, M d flrun
wald(giwxs nl 
Rijswijk: 
WPV RijsuJijk, D van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Piinboomstraat87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,B G Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schoonhoven: 
SchoonhouenseVcr uan Postze^el
uerzamelaars, H Schep, Bene
luxlaan 8, 2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP, I van Schijndel, luliana
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittardco , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RRSittard, ©0464518522 
Slied recht: 
PV 'Philetica ,1 van Schaik, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, Ju
hanalaan 18, 3871VI Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, RM Heiblom, 
Graafvoorde 9,3204 SG Spij
kenisse, ©0181643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599616693, 
■̂ H Apperlo@hetnct nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw D Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 



Terneuzen: 
FV Het Wütermerk, A H de Rid
der, Lmgestraat5,4535 EP 
Terneuzen, ©0115697125 
PV ZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
Phil(itclistenclubTiel,B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilbura, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van derMeulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, JC Siebrasse, 
Heemcamp 16,3992 SJ Hou
ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
'De Globe, H A Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48, 7021 BT 
Zelhem, ©0314622272 
Veendam: 

FV Veendam c o , mw G R Bee
reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV'De Globe, CA Meurer,Vi
valdistraat5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Frimarket, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen, J J J Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe', J F Florijn, Wil
lemstraatz, 6882KDVelp 
Venio: 
PV 'PhiIaVenlo.MJM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn', G Sti|siger, 
Pr Julianastraat26,4i32CB 
Vianen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vbssmgse FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, A W van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatelica.E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, A van Gemund, Mozart
laan45, 2253 HX Voorschoten, 
©0715614683 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat, J A M van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 
5171 IN Kaatsheuvel, ©0416
274760 
Wageningen: 
FV De Globe, P A F M Rei
jbroek, Dolderstraat29, 6706 
JD Wageningen, ©0317
421107 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kammmga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV'Waubach , E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Weesp e o ,) J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740 
Wieringen: 
n'Philatelica,J M Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hippo
lytushoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatehca, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PVWinsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe', B ) Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543

521960 
FV'DeKlomp', G J A Epping

broek, Koekoeksr 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FV Woerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, emailadres 
ü?_filatelie u>oerden(tt)u)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep', JJ Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 
CN Woudenberg, ©033

2867483 
Wijchen: 
FV'DeGlobe'.JHG Gosselmk, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979 of 06
40032186 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,G C BakkerBak
ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl 
rondzending 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', H Smit, 
Rozeboom5,1541RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde.J NoUet, Pluutha

ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe', mw E van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe', J J Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiueland, J C 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatehca, H Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV'De Globe', R M Huttmga, 
V d Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte o ,mw I C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZu)olle,JW Havers, Den 
Uylstraat 14,8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

Cf MTCMAItO » 
LEOPARDI 

' " 7 

■MMÉlÉlÉÉÉltÉÉa 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENU\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 123 
28 juni 2003. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 27 juni van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 125 te houden op 20 september 2003. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Bij elke partijen-handelaar: 

FDC's van 
Nederland & overzee 

en de wereld: 
€ 0,50 per stuk. 
zelf uitzoeken! 

Alle onderstaande handelaren hebben iedere maand 
een aanbod van minimaal 

100 nieuwe partijen van de wereld. 
Postz.-

Jan V. 

en Munthandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

Leidse 
Postzegel handel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel: 071-5123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Plet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

VANAF € 10 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Smits Philately 
Amsterdamse Straatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel : 030-2443170 
Fax : 030-2892620 

PZH H. Zondervan 
Mr. P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Tel 
Fax 

058-2122096 
: 058-2129180 

PostzegelCentrale 
Emmen 

Matlssepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

P.Z.H. Den Postkoets 
Schouwburgplein 3 
7551 DE Hengelo 
Tel : 074-2508650 



711 COLLECTIES EN PARTIJEN 
WACHTEN OP EEN NIEUWE EIGENAAR: 

HET GEHEIM VAN DE SMIT'S: 
• heel groot en mooi aanbod collecties/partijen Nederland, Overzee en Wereld 

• uitzoekpartijtjes hele wereld, al vanaf 5 euro 
• dagelijks nieuw aangekochte partijen, dus dagelijks nieuw aanbod 

• aankoop en inruil van iedere partij en collectie, ongeacht grootte en prijs 
• gratis aan te vragen prijslijst 
• gratis deskundige taxaties 

• verkoop accessoires, insteekboeken en catalogi 
• gratis parkeergelegenheid voor de deur 

• gratis kopje koffie, thee of iets fris 
• f.d.e's los uitzoeken, 50 eurocent per stuk 

• talloze speciale aanbiedingen 
• lekker onbezorgd urenlang postzegelen 

Kortom, genoeg redenen om eens bij ons langs te komen 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

9^ / f ^ ^^^^ ^^ UTRECHT _ -
^3 ) l i P I l TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 [yiSl/^^ 
^ # \ ^ WWW.FILATELIE.NET 11/ ^oll 

lid 
Openingstijden woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 (donderdag tot 20.00) 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijsten aan. 
* * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * • * « * « « « • « * * INFORAAATIEBON *##*****#*******************##**###* 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03juni 

« t * * « * « * * * * « * * * * « * * * « « « « « * * * * * * « * * « * « * * * * * « « « * * * * * « « « * * « * « * « * * * « * * * * * * * * * * * « « * * « * « * * * « 

Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis en geheel vrijblijvend een jaar lang onze partijenlijsten. 

http://WWW.FILATELIE.NET


Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag. 

In de zomer zijn er weinig beurzen, veilingen en 
verenigingsbijeenkomsten. 

U wilt dan misschien toch postzegelen. 

UITNODIGING 
Kom tijdens uw vacantie gezellig een dagje 

naar de Hofstad. 
Den Haag heeft veel te bieden, P.P.C, ook! 

U bent van harte welkom. 
Wij zijn ZES dagen in de week geopend VAN 9 TOT 5. 

(maandag t/m zaterdag) 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Plet Heinstraat 112,2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingstijden: ma t /m za 09.00-17.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. 
Goede parkeergelegenheid voor de deur (€ 1,10 per uur) 

Bij bestellingen boven de € 100 zijn de verzendkosten voor PPC. 

• * * * « * * * * * * * * * * « * * * * * * * * « * « « * « * * * * * * « INFORAAATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OSjuni 

Stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis en geheel vrijblijvend eenjaar lang onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u


INKOOP-AKTIE 

De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 
willen uw postzegels kopen. 

Als u besloten heeft om uw verzameling of doubletten te verkopen dan nodigen wij u 
uit om contact op te nemen met 

de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag of Smits Philately in utrecht. 

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

Omdat wi j iedere maand meer dan 1000 verzamelingen van de wereld verkopen. 
(En niet alleen het bekende werk zoals Nederland postfris en Verenigd Europa CEPT). 

Omdat wi j alles kunnen gebruiken. 
Als u onze verkooplijst ontvangt dan weet u dat wij alles verkopen: 

kleine maar ook grotere partijen van duizenden euro's. 
Als u een paar albums of insteekboeken wilt verkopen dan bent u zonder afspraak van harte 

welkom op beide adressen. U kunt natuurlijk altijd bellen voor 'n afspraak. 
Heeft u een grote verzameling te verkopen dan kunt u bij P.P.C, of Smits Philately een afspraak maken. 

Eventueel komt een van onze ervaren inkopers bij u thuis om uw verzameling te taxeren. 

Wij zoeken o.a. mooie gebruikte/ongebruikte of postfr isse verzamelingen van: 

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

Onze vier inkopers hebben gemiddeld meer dan 25 jaar ervaring (samen meer dan 'n eeuw!) 
in de postzegels. Dat is een garantie voor u dat wij alle postzegels taxeren op hun juiste marktwaarde. 

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars' 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t /m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 . . . 

www.filatelie.net 471 
Openingstijden wo t /m za 12-6 

http://www.filatelie.net


SJS^ o»r-
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
Van de laatste vluchten 
van de KLM, die van 
maart en april jL, zijn de 
stukken van de vlucht 
Amsterdam-Trondheim 
v.v. inmiddels terugge
keerd. 

Bij de enveloppen die op 
het traject Amsterdam-
Thessaloniki werden ver
voerd heeft men kenne
lijk niet goed begrepen 
wat er met de stukken 
moest worden gedaan. 
De enveloppen werden 
op de achterzijde niet 
voorzien van een aan
komststempel; voor de 
terugvlucht naar Amster
dam werden ze wel voor
zien van postzegels, 
maar weer niet van ver-
trekstempels. 

Van de andere vlucht, die 
naar Casablanca, is op 
het moment dat ik dit 
schrijf nog niets bekend. 

Ander KLM-nieuws: met 
ingang van 2 mei 2003 is 
het aantal vluchten tus
sen Amsterdam en Para
maribo (Suriname), die 
in samenwerking met de 
SLM worden gemaakt, 
verhoogd. Verder hebben 
de KLM en China Southern 
hun code sharing (het ge
bruiken van gezamenlij
ke vluchtnummers) met 
ingang van 26 maart jl. 
uitgebreid. 

CSA 
Op 29 april 2003 is het 75 
jaar geleden dat de dienst 
tussen Amsterdam en 
Praag werd geopend. 
Mede dankzij onze Tsje
chische correspondent 
was het mogelijk om op 

de heen- en retourvlucht 
post mee te geven. 

ILA/LUFTHANSA 
Op I maart jl. was het een 
halve eeuw geleden dat 
het vliegverkeer op Helgo
land vrijgegeven werd. 
Dit werd herdacht met 
een vlucht die een bijzon
der stempel opleverde. 

Op 30 maart 2003 begon 
Lufthansa met vluchten 
van Frankrfurt naar Caïro 
(Egypte). Er wordt een 
toestel van het type A330-
200 gebruikt. 

Een dag later, op 31 
maart, was de eerste Lujt-
hansa-vlucht van Frank
furt naar Portland (Ver
enigde Staten) een feit; 
voor dit traject werd een 
A340 ingezet. 

Ook met een A340 werd 
op 12 april jl. een jubi-
leumvlucht gemaakt van 
Frankfurt naar New York 
en weer terug. Hier was 
het 75-jarig bestaan van 
het bewuste traject de 
aanleiding. 

JAL 
Tijdens het wereldkam
pioenschap voetbal in 
Zuid-Korea en Japan 
werd gebruik gemaakt 
van een JAL B747-400. 

BALLONVLUCHT 
Van een ballonvlucht die 
vorig jaar al werd gehou
den lovamen pas nu de 
stukken terug. Oorzaak: 
allerlei problemen bij en 
met de posterijen. We 
beelden een stuk van 
deze vaart, die op 15 au
gustus 2002 in Tsjechië 
werd gehouden, af. 

. MA MAIN 75^ 
_^^^ '̂ ©Erstflug % 

"^ Frankfurt Cairo 

. < pih MAIN 75 -:-, ^^WMAIN75;^ 
^ v f ' ' Jubiliumsflug ' t t o . 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzameiingen te i(oop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogehjke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een met 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 

^^jj^^ 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdiieden. 

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



WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. WIET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 
www.l<ienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
563 AC Den Haag 
-1.070-3450886 
1x070-3654100 

,_ iiiail: insulinde@wanadoo.nl 

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

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

1/3 
40/42 

Liechtenstein + Luxemliurg 
€ 

262,50 
2,50 

ONGETAND 
45/V51A 
52/59 
72/74 
75/77 
78/81 
90/93 
108/10 
114/16 
117 
128 
141/52 
152A 
153 
155/57 
158 
159/60 
173/76 
213/14 
215/17 
218 
222 
224/26 
232/40 
242 
242/45 
246 
247/49 
250 
251/62 
263/65 
268/70 
273/76 
277/80 
281/83 
284/87 
288/90 
291/93 
294/95 
296/99 
300/03 
304/07 
308 
309/12 
313/14 
315/18 
319/21 
322/23 
In paar 
324/26 
327/30 
333/35 
336/38 
339/41 
342A/49C 

15,-
245,-
63.50 
21,50 
82,50 
23,50 
56,50 
65,-
80,-

225,-
30,-

1,75 
6,50 
3,-

12,75 
11,50 
4,50 
8.50 
2,25 

10,75 
21,50 

6,50 
22,50 

1,75 
9,75 

12,75 
28,50 
12,75 
62,50 
15,25 
32,50 
42,50 
18,50 
35,-
22,50 
12,50 
17,50 
72,50 
21,50 
9,75 

10,-
1,50 
7,75 
6,50 

17,25 
7,50 
1,25 
1,50 
7,25 
8,25 
8,75 
4,25 
6,50 
9,50 

350/52 
355 
356/58 
359/63 
367/69 
373/76 

e 
5,50 

52,50 
18,50 
S-
3,-
1,50 

Alle volgende 
nrs indien 
voorradig 30% 
LP 
1/6 
7/8 
9/13 
14 
15/16 
24/33 
34/37 
BLOKKEN 
3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Dienst 
16a 
17/19 
28/34 
35/44 
45/56 
57/68 
PORT 
13/20 

175,-
180,-
110,-
37,50 
70,-
30,-

8,25 

23,50 
17,50 
57,50 
4,25 
1,50 
1,75 
1,50 
1,-
1,50 
1,50 
1,75 
2,25 
2,25 

37,50 
4 5 -
13,75 
2.75 
4,25 
4.25 

31,50 
LUXEMBURG 
3 
4 
15 
16 
16a 
18 
19 
29 
32 
33 
44 
59/68 
74/85 
86/88 
89/94 
110/18 

60,-
47,50 
16,50 
15,-
15,50 
77.50 
55,-
80,-

375,-
375,-

20,-
90,-

220,-
5,50 
1,50 
2,50 

141 
145 
182/86 
192/96 
209/13 
214/18 
226/30 
233 
234/38 
239/43 
244/48 
249/50 
251 
252/57 
258 
259/73 
274 
276/81 
282/87 
288/93 
294/99 
300/05 
306/11 
312/21 
324/29 
333 
334/55 
256/59 
360/66 
367/71 
384/87 
388/91 
392/97 
398/01 
406/09 
402/05 
410/13 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/54 
In paar 
455/60 
461/64 
465/70 
471 
472 
473/74 
475 
476/81 
482 
483 
484/89 
490/93 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

en Monaco Postfris volgens Yvert catalogus 
€ 

8,-
2,-
1,25 
1,-
5 -

10,-
15,-
3,75 

38,50 
38,50 
60,-
23,50 
2,25 

62,50 
11,50 

540,-
5,50 

53,50 
7,50 

15,-
8,50 

25.-
9,50 
4.25 

1950 
1,50 
7,75 
0,50 
1,-
1.75 
0,50 
1,75 

18,50 
6 50 

11,50 
5,75 
8,50 

10,-
9,50 

36,50 
12,50 
72,50 
13,50 
25,-
36,50 
22,50 
15-
7,25 
2,25 
1,50 
4,25 
3,50 

12,50 
1,50 
4,50 

14,75 
3,50 

496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
534/39 
544A/47 
553/58 

e 
4,50 

10,-
1,25 
3,25 
1 -

27,50 
1,-
2,50 
5,25 
1,50 
3 25 
4,50 
4,25 
4 25 

Alle volgende 
nrs indien 
voorradio 30 % 
LP 
7/15 
16/20 
21 
BLOKKEN 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
DIENST 
10 
29 
31 
77/81 
Port 
1/7 
BÊZETTINC 
17/32 
33/41 
MONACO 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
13 
14 

4,25 
40 -

1,25 

4,50 
42,50 

1,-
10,-
6,75 

40,-
1,25 
1,75 
2,25 
1 -
1,75 
1,25 
1,50 
2,50 
3,25 

4,50 
27,50 
17,50 
95,-

57,50 

3.75 
5.75 

13,50 
3150 
37,50 
45,-
45,-

145-
960,-
38 50 
78,50 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22/25 
26 
38 
39 
40 
41 
48/50 
54/64 
70/72 
73/03 
104/10 
115/18 
119/34 
140/53 
154/66 
167/68 
185/94 
195/99 
200/14 
215/24 
225/33 
234/48 
265/73 
295/00 
319/23 
324/31 
334B/37B 
338/43 
351 
352 
371/75 
376/78 
379B/82B 
386/91 
392/93 
397/98 
399/01 
402/04 
412/14 
415/19 
420 
421/26A 
441 
444/52 
478/86 
487/88 
492/02 
526/31 
532/37 
537A/50A 

Kwangodreef 195, 

S.J.C, den Oudsten 

€ 
130,-
200,-

2,50 
5 25 

20,-
15,-
75,-
18,50 

7,75 
35,-
21,50 
11,75 
43,50 
32 50 
63 50 

1 -
75,-
22 50 
53,50 

4 8 0 -
75-
63,50 
18 50 

220,-
9,50 

140,-
47.50 

2,25 
17,50 
4,75 
3 25 
3,25 
4,50 

22,50 
6 25 
4,25 
4 25 

23,50 
10,50 
25,-

2,50 
2,25 

12,25 
1,25 
1 25 
2,25 

25,-
35,-
13,25 
10,75 
10,75 
3,75 
8,75 
2,25 
3,75 
2,75 

21,50 

€ 
557/70 7 25 
581/90 5,-
591/97 2 25 
599/06 2 50 
620/31 2,25 
632/35 1 -
637/51 4,50 
664/74 2,75 
677/82 1,50 
683/87 1,75 
690/97 1,75 
708/21 5,-
736/41 1,50 
752/57 5,50 
772/78 5,-
779/87 1 50 
799/04 2,-
809/14 4,25 
831/38 6,25 
839/43 3,-
LP 
1 3 0 -
2/7 6,50 
8/12 1,75 
13/14 5,25 
15/18 4,75 
19/21 2,-
22/27 9 50 
28/31 45 -
32/35 40 -
36/41 13 50 
45/48 6,50 
49/50 9,50 
51/54 35,-
59 19,25 
60 11,25 
63/65 3.25 
70 1,25 
71/72 18,75 
73/78 51,50 
80 2,25 
84 2,-
87/90A 26,50 
97/99 14,25 
100/03 9 50 
104 5,50 
NL gebruikt 
48 190,-
DENEMARKEN 
1 breedgerande 

590 -
NED NWGUINEA 
UNTEA postfris 

16,50 
Bestellmger graag 
schnfteliikofperlax 
ivm veleatwerigheid 

3564 PD Utrecht 
Tel./Fax 030-2618720 

Giro 2162775 
Bank 62.51.98.573 

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 ) W3 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.l%3cienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl


'DE POSTZEGEL ZAL MISSCHIEN VERDWIJNEN, 
MAAR DE FILAHLIE BLUFT ALTIJD BESTAAN' 
Gesprek met Ceesjansserif productmanager TPC Post en filatelist 

TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

F M S 
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Zoetermeer op een even frisse 
als zonnige voorjaarsmorgen. 
In een rustige woonwijk aan de 
rand van dit tot stad uitgegroei
de dorp hebben we een ont
moeting met een persoon, die 
zich zowel voor zijn beroep als 
uit hobby met de filatelie bezig
houdt. Daarnaast is hij actief als 
jurylid, bekleedt hij diverse 
functies in het fllatelistische ver
enigingleven en nam hij zitting 
in organisatiecomités van een 
aantal tentoonstellingen. Als 
klap op de vuurpijl legt hij de 
laatste hand aan een monniken
werk; een megapublicatie over 
Nederlandse stempels, waar
van alleen de inhoudsopgave al 
63 pagina's beslaat. Een inter
view in vier afleveringen be
hoort niet tot de mogelijkhe
den, vandaar de noodzaak om 
met flinke stappen door de le
vensloop van Cees Janssen (59) 
te snellen. Voor zijn eerste her
inneringen op postzegelgebied 
gaan we zo'n halve eeuw te
rug... 

RUGZAKHANDELAAR 
'Mijn vader was modelmaker 
maar hij handelde ook een beet
je in postzegels. Als jongetje 
van acht werd ik al door de fila
telie gegrepen. Vooral die op
drukserie uit 1923 vond ik 
prachtig, omdat ik na het goed 
bekijken ervan kleine afwijkin
gen constateerde. Ook klein

^ rondstempels hadden mijn be
■= langstelling, omdat die volledig 
° op de zegels passen. Op mijn 
 dertiende werd ik het enige 
= jeugdlid van de postzegeTver
^ eniging Roosendaal en bezocht 
= ik de bijeenkomsten, die wer
5 den gehouden op een bedomp
=: te zolderkamer van hotelres

taurant Het Witte Roosken, waar 

Niet omdat hij zo snel uitgekeken was op die ene baan of 

dat ene onderwerp, maar omdat hij ook belangstelling 

had voor al het andere dat hij op zijn pad tegenkwam: 

daarom kan Cees Janssen nu terugkijken op een rijk 

geschakeerde loopbaan. Wat niet wil zeggen dat hij zich 

niet zou kunnen vastbijten in één project. Want nog even, 

en dan is zijn definitieve Stempelstudie gereed! 

J f l je de sigarenrook kon snijden. 
"»Tf Op de middelbare school eiste 

de studie steeds meer tijd op. 
Toen heb ik mijn collectie inge
pakt, er een touwtje omheen ge
bonden en "AFBLIJVEN" op het 

pakpapier geschreven. Zo 
kwam mijn huiswerk niet langer 
in gevaar en kon ik de hbs vof
tooien.' 

HANG NAAR AVONTUUR 
'Na mijn schooltijd wilde ik wat 
van de wereld zien en heb ik 
een paar jaar op de wilde vaart 
gezeten. Na zo'n lange reis 
kreeg je vier maanden verlof en 
dat was voor mij veel te lang. 
Na een maand liep ik langs het 
postkantoor in Oudenbosch en 
zag een bordje hangen, waarop 
een vacature voor postbesteller 
stond. Ik ging er op af en werd 
meteen aangenomen. Na een 
korte opleiding liep ik met pet 
en post op straat en had het 
reuze naar mijn zin. Nadat ik 
mijn wilde haren op zee was 
kwijtgeraakt en mijn dienst
plicht had vervuld keerde ik in 
deze functie terug. Toen ze er
achter kwamen dat ik een hbs
opleiding had, haalden ze me 
van de straat en werd ik loket
beambte. Ik solliciteerde bij de 
Dienst Omroepbijdragen en 
werd tot mijn verbazing aange
nomen als controleur. Er waren 
140 sollicitaties voor twee vaca
tures. Ik verhuisde naar Malden 
en daar heb ik na een ontmoe
ting met de bekende filatelist 
Frans Wittpen het touw en pak
papier weer van mijn collectie 
afgehaald. Hij was gespeciali
seerd in de uitgifte Wilhelmina 
hangend haar van 1891. Ik heb 
hem geholpen met het uitzoe
ken van zijn studiecollectie en 
dat heeft geleid tot het over
zicht in de Speciale Catalogus 
(zie pagina 43 van de catalogus, 
PvB).' 

VERENIGINGSLEVEN 
'Wittpen had gevraagd of ik 
eens meeging naar de club in 
Nijmegen en daar liet ik mij 

strikken als leider van de negen 
jeugdleden die de club rijk was. 
Als voortvloeisel van mijn werk 
voor deze afdeling was ik in 
1972 heel nauw betrokken bij 
het organiseren van de Natio
nale jeugdpostzegeltentoon
stelling.' Janssen nam daar
naast zitting in de internationa
le jeugdcommissie van de FIP, 
werd jurylid, ook internationaal, 
en later zelfs juryvoorzitter. Hij 
ontpopte zich tot een fllatelisti
sche duizendpoot, waarop men 
zelden vergeefs een beroep 
deed. Langzaam bewoog zijn 
loopbaan bij de PTT zich ook in 
de richting van de postzegels. 
Voor het postdistrict Arnhem 
maakte hij de loonadministratie 
gereed voor de automatisering. 

kriebelen toen er in Den Haag 
een vacature was die alles te 
maken had met de promotie 
van de filatelie. Deze betrekking 
leek hem op het lijf geschreven. 
Hij solliciteerde en werd aange
nomen.Jofa /lopper Janssen licht 
toe: 'Ik veranderde niet zo vaak 
van functie omdat ik op mijn 
werk uitgekeken was, maar om
dat ik steeds interesse had in 
nieuwe dingen. Er was al sinds 
1949 een fllatelistische dienst, 
maar die hield zich voorname
lijk bezig met het versturen van 
Nederlandse postzegels naar 
buitenlandse geïnteresseerden. 
In mijn nieuwe uitdaging ging 
het om het veroveren van een 
stuk markt in eigen land, name
lijk die van de luiestoelverza
melaars.' 

TWEE PETTEN 
'Het was mei 1980 en ik was be
trokken bij de organisatie van 
dejupostexm Eindhoven. Pas 
na afloop kon ik in mijn nieuwe 
functie beginnen, want het 
tweepettenbeleid was in die 
tijd zeer streng. We besloten de 
promotie van de filatelie via de 
postkantoren aan te pakken en 
de inrichting ervan te verande
ren. Daarnaast werden er grote 
posters opgehangen met de 
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Cee^jan'isen:. .ftatelistische duizendpoot... 

niet veel later werd hij veilig
heidsambtenaar. In deze func
tie ging het om de veiligheid 
van postkantoren. Hij hield zich 
niet alleen bezig met de kluizen 
en hun deels gekartelde inhoud, 
maar ook met de opleiding van 
de bedrijfsbrandweer. Eind 
1979 begon het weer eens te 

boodschap, dat het mogelijk 
was om bij de Fllatelistische 
Dienst van de PTT in Gronin
gen een abonnement op de 
nieuwe uitgiften te nemen. Bin
nen de kortste keren hadden we 
honderdduizend klanten. De 
postzegelhandel is niet in deze 
ontwikkelingen meegegaan en 



Tijd en tijdmeters Ceesjanssen wordt erdoor gefascineerd 

zag de PTT destijds als een 
enorme concurrent. Ook het 
ongeldig verklaren van een 
groot aantal jaargangen postze
gels had kwaad bloed gezet. In 
1984 kwam de relatie met de 
NVPH in beter vaarwater. Sa
men met Simon Rietveld, de 
toenmalige voorzitter, heb ik op 
de Filacento de uitnodigingen 
voor de feestavond van de han
delaren uitgedeeld, je had de 
gezichten moeten zien. Ook bij 
het oplossen van de grote post-
zegelroof bij joh. Enschedé heb
ben we goed samengewerkt 
met de handelarenvereniging. 
Ik werd namens de PTT de vas
te contactpersoon voor de 
NVPH en ook al liepen onze be
langen niet altijd parallel kon
den we toch op een plezierige 
manier samenwerken.' 

MEGAPROJECT 
Een kleine tien jaar geleden 
startte hij een studie op het ge
bied van Nederlandse stem
pels. Janssen vertelt: 'In oktober 
1994 was ik op de Fepapost-ten-
toonstellingen ik bezichtigde 
daar een collectie kleinrond-
stempels. Ik kwam in gesprek 
met de eigenaar, die me vertel
de dat hij alles van het onder
werp wist, dankzij de boeken 
van Blom, Vellinga en Korte
weg. Toch bleken deze boeken 
onderling soms te verschillen 
als het ging om uitreikingsdata 
van stempels, de verschillende 
types en andere zaken. Boven
dien hadden de drie heren bij 
het verzamelen van hun feiten
materiaal van dezelfde boek
werken gebruik gemaakt. Die 
werden in het Postmuseum be
waard en na het bestuderen 
hiervan vond ik nog meer ver
schillen en foutjes, die door het 
verkeerd interpreteren van deze 
handgeschreven documenten 
waren veroorzaakt. Ook bij de 
grootrondstempels vond ik de 
nodige discrepanties. Ik be
dacht dat er maar één manier 
was om de zaak goed aan te 
pakken en dat was helemaal op
nieuw beginnen. Ik besloot een 
database van alle stempelgege-
vens en hun afbeeldingen te 
maken. Vooral dat laatste on
derdeel kostte erg veel ti jd, 
want iedere scan uit het oor
spronkelijke stempelboek 
moest door retouchering wor
den schoongemaakt. Ik neb al
lerlei interessante ontdekkingen 
gedaan, zoals een aantal stem
pels met een dikkere ring, een 
tot nu toe nauwelijks onder
kend type.' Het werk, dat uit bij
na tweeduizend pagina's tekst 
en afbeeldingen bestaat, nadert 
nu zijn voltooiing. Janssen legt 
de laatste hand aan de inhouds
opgave van ruim zestig pagi
na's: 'Ik ben blij dat de klus is 
geklaard. Net als mijn vrouw 
overigens, die de afgelopen ja
ren geregeld als computerwe-
duwe door het leven is gegaan. 

Ik ben haar dankbaar, dat ze mij 
de mogelijkheid heeft gegeven 
om dit te doen. Mijn nieuwsgie
righeid is bevredigd en nu ikTiet 
eenmaal weet, laat ik graag an
deren m deze kennis meedelen. 
Het is de bedoeling, dat het 
werk in samenwerking met de 
NVPH op CD/ROM wordt uit
gebracht. Misschien komt er la
ter een handzame samenvat
ting in druk.' 

TREINTJE SPELEN 
De eigen collectie van Cees 
Janssen is de afgelopen jaren 

een stiefkindje geweest. Als je 
tijdens werk en vrije tijd al zo in
tensief met de filatelie bezig 
bent, moet er tegenwicht zijn. 
Tijd en tijdmeters hebben hem 
altijd geïnteresseerd, vandaar 
zijn warme belangstelling voor 
klokken. Daarnaast is hij anglo-
fiel en samen met 199 Engelsen 
mede-eigenaar van een origine
le stoomlocomotief van 110 ton, 
waarmee in Matlock, Derbyshi
re 's zomers een particulier toe
ristenlijntje wordt geëxploi
teerd. Janssen probeert de va
kanties zo te plannen, dat hij re

gelmatig van de partij kan zijn 
om de nodige ritjes mee te ma
ken. Wellicht komt zijn collectie 
postzegels na 2 september van 
dit jaar weer te voorschijn, want 
dan heeft hij er veertig dienstja
ren opzitten en gaat hij met 
pensioen. Na zo'n lange loop
baan kan een beetje aftrainen 
geen kwaad, vandaar dat hij 
voor het begeleiden van enkele 
langlopende en moeilijk over te 
dragen zaken nog enige tijd een 
adviserende rol zal vervullen. 

TOEKOMST 
Zijn eigen toekomst kan hij bin
nenkort zelf invullen, maar hoe 
zal het de filatelie vergaan? 
Janssen ziet het positief: 'Er 
wordt soms een beetje gemop
perd op het uitgiftebeleid, maar 
in vergelijking met het buiten
land is Nederland een midden
moter als het gaat om het aan
tal postzegels dat jaarlijks 
wordt uitgegeven, ledere hobby 
kost geld en het budget bepaal 
je zelf Vergelijk de prijs van een 
jaargang postzegels desnoods 
met de contributie van de ten
nisclub of een seizoenkaart 
voor het betaalde voetbal, dan 
valt het best mee. Bovendien 
zal een collectie altijd een be
paalde waarde houden. Waar 
we wel op moeten rekenen is 
dat de postzegel zal verdwijnen, 
zodra hij zijn bestaanrecht ver
liest. Op een gegeven moment, 
lijkt me, sta je toch bij een brie
venbus, die je brief weegt en het 
port bepaalt, dat je met een pin-
of andere pas kan voldoen. Zo
ver is het echter nog niet. De 
postzegel is nog steeds een be
langrijk frankeermiddel. En 
mocht die ooit verdwijnen, de 
belangstelling voor de filatelie 
zal altijd blijven bestaan. Daar 
ben ik van overtuigd!' 

Met het 'megaproject' op schoot een bijna tweeduizend pagina's tellende studie die veel 'stempeïonjuistheden' zal rechtzetten 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2003 (verschijnt 12 augustus) 
moeten uiterlijk op i juli 
2003 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
en dan vooral bij het bezoe
ken van ver van uw woon
plaats verwijderde evene
menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLIHGEN 
EN MANiFESTATiES 

• 28 en 29 juni: 
Boortmeerbeek (België). Pro
boten, provinciale tentoon
stelling. Sporthal, Boort
meerbeek. Voorverkoop 
nieuwe emissies 'Mineralen' 
en 'Europa'. Openingstijden: 
van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: Ida Van Rillaer, Kwijt
veldstraatzö, B3190 Boort
meerbeek (België), telefoon 
003215515288. 
• 6 en 7 september: 
Kalmthout (België). Tweede 
Bncuenbeurs, internationale 
poststukkenbeurs met de na
druk op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaarde
stukken en literatuur. Eras
mus Atheneum, Ganzendries 
14. Openingstijden: op zater
dag 6/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 7/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: De Brieven
beurs. Postbus 21, 2920 
Kalmthout (België), fax 079
33ii2i8ofvia 
u)U)u;.Jilatelic.or3. 
•17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2003, post
zegelshow in het kader van 
de Dag van de Postzegel 2003 
met inzendingen in de cate
gorieën 2 en 3, alsmede 
jeugdklasse, propagandak
lasse en eenkaderklasse. 
Americahal, Laan van Erica. 
Verdere gegevens ontbreken 
nog. Informatie: L.L. Lou
werse. Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811 TT Reeuw
ijk, telefoon 0182395103. 
• 17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. 42ste Dag van de 
Acrofilatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der'. Honderd eenkaderin
zendingen onder de titel 100 
jaar, dit ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de eerste 
gemotoriseerde vlucht en het 
jubileum 'Honderd jaar 
luchtpost en luchtvaartver
zamelingen'. Americahal, 
Laan van Erica. Informatie te
lefoon/fax 0206144664. 

• 24, 25 en 26 oktober: 
Sindelflngen (Duitsland). In
ternationale Bncftnarkcnborse. 
Messe Sindelfingen. Ope
ningstijden: op vrijdag 24/10 
van 9 tot 18 uur en op zater
dag 25 en zondag 26/10 van 9 
tot 17 uur. 

•25en26olrtober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag van de Postze
gel 2005. Ca. 250 kaders; han
del aanwezig. Openingstij
den: op zaterdag 25/10 van 10 
tot 17 uur en op zondag 26/10 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
mevr. A.C. Hoogerhuisvan 
Schellen, Van Baerlestraat 
I4bv, 1071AW Amsterdam, 
telefoon/fax 0206734323. 
• 31 oktober2 november: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2003, expositie georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Congrescentrum 
Ahoy'; toegang€3.. Ca. 250 
kaders (o.a. jeugdcollecties), 
stuivertafels, handel aanwe
zig, verkoop speciale enve
loppen. Openingstijden: op 
vrijdag 31/10 van 13 tot 18 
uur, op zaterdag i/ii van 10 
tot 18 uur en op zondag 2/11 
van 10 tot 16 uur. Inlichtin
gen: A. Ritmeester, telefoon 
0152141701 of per email: 
a.ntmeester(ä)planet.nl 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel
ling in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het 8ojarig 
bestaan van de vereniging. 
De Maaspoort, Oude Markt 
30. Speciale envelop (zie in
formatieadres). Openingstij
den: op i/ii van II tot 18 uur 
en op 2/11 van 10 tot 17 uur. 
Informatie: W.L Hendriks, 
Servaashof 39, 5988 GD Hel
den, telefoon 0773075047 
(na 18 uur). 
• 7 en 8 november 2003: 
Leeuwarden. Fnphilex 6, ten
toonstelling (categorie 3, 
eenkaderklasse) ter gelegen
heid van het 85jarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 
Friesland. Adelaarskerk, Jok
se 17. Ca. 200 kaders. Ope
ningstijden: op vrijdag 7/11 
van 10 tot 18 uur en op zater
dag 8/11 van 10 tot 16 uur. In
formatie: W.A. van Delft, lan 
de Wittstraat 32, 9062 EX 
Oenkerk. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilcx 2003, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de vereniging 

van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 
RH Koog aan de Zaan, email 
hksmit(g)chcllo.nl. 

RUiLDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 14 juni: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Nieuwegein. Contactdag 
NVTF. 'tVeerhuis, Nijenmon
de 4,1016. Telefoon 0299
425078. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 0306916858. 
• 15 juni: 
KaalheideKerkrade. De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 21 juni: 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547272^9
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 23 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 29 juni: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
•5 juli: 
Putten (Old). 'tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,1017. 
Telefoon 0332452484. 
■6 juli: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
• 12 juli: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714030659. 
• 20 ju l i : 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 26 ju l i : 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut Sint)ansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te

lefoon 089564746. 
•27 juli: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
• 17 augustus: 
KaalheideKerkrade. De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 23 augustus: 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintIansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
• 30 augustus: 
Breda. Contactdag NVTF. De 
Vlieren, Dr. Struijckenstraat 
165,1016. Telefoon 0299
425078. 
Oldenzaal. De Boom, Bent
heimerstraat 43,1017. Tele
foon 0541518026. 
• 31 augustus: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 

VEiLfN6EN 

■ 13 en 14 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, Postbus 3106, 5003 DC 
Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0315800435, e
mail in/o(g)pzuhocs.nl. 
• 21 september: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail sp28mb(3)filatelist.com, 
website u)u;ii;̂ lateIist.com 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, email 
bl33mb(a)Jilatelist,com, website 
wiuuj.Jilatelist.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

24 juni: 
Winnend ontwerp postzege
lontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Landlucht
water'); postzegelvelletje van 
tienmaal €0.39 (zelfklevend, 
twee verschillende zegels). 
Tweede halfjaar 2003: 
Zie de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor'. 

Aruba 

31 juli: 
Vlinders. Waarden: 40, 75, 85 
en 175 cent. 
30 september: 
Bedreigde ojbeschermde dieren. 
Waarden: 25, 60, 75 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kmderzegels (Kind en Sport). 
Waarden: 40+20, 60430 en 
100450 cent. 

Nederlandse Antillen 

31 juli: 
Fedjai is m Loue... Waarden 30, 
95,145 en 240 cent. 

7 augustus: 
Schepen. Waarden: 5,35,40, 
60, 75 en 85 cent (elk twee
maal). 
29 september: 
Katten. Waarden: 145, 240 en 
380 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg. Waarden 50+15, 
95+35.'45+55 en 240+110 
cent. 
17 november: 
Decemberzegels. Waarden 95 en 
240 cent. 

{ MUSEUM VOOR 
I COMMUNICATIE 

! Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 

I Openingstijden: maandag 
1 t/m vrijdag van 1017 uur, za
j terdag, zondag en feestdagen 
; 1217 uur; op 25 december en 
I I januari gesloten. 
' Toegangsprijzen: volwasse

nen «6., 65plussers €4.50, 
4 t/m 12 jarigen €3., Rabo/ 
NSkaarthouders 50% kor
ting, kinderen t/m 3 jaar. 
Museumjaarkaart of Cultu
reel Jongerenpaspoort gratis. 

' Groepen groter dan tien per
sonen: €5. p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post

, waarden. Als hier verande
ring in komt delen wij dit 
mee. Wel kunt u nog gebruik 
maken van de bibliotheek, op 
afspraak met mevrouw 
Spiekman: 0703307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (u;u;u;.nbji;.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd

' schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de tijdschriften 
wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 

I informatieaanvraagformu
i lier opvragen. Het antwoord 

ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek(a)nbjv.org). 

http://www.muscom.nl


OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

Tel. 053-433.55.00(buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

e-mail: o.postzegelveiling(S)tiscali.nl 

VEILING 173 
Vrijdag/zaterdag 20/21 juni a.s. 
in congrescentrum/schouwburg 

ORPHEUS te Apeldoorn. 
Nederland: 
Veel kavels betere zegels en series, zowel gestempeld, ongestempeld als postfris. 
verder afdelingen: EO postgeschiedenis(ruim 100 kavels, veelal per plaats aangeboden), 
gefrankeerde brieven (met schaarse bestemmingen, zeldzame frankeringen en tarieven), 
luchtpost, scheepspost, postwaardestukken(w.o. veel V-kaarten), firmaperforaties en 
stempelmateriaal. 

Overzeese gebieden: 
Ned.Indië met betere zegels, series, poststukken en ruim 100 kavels EO poststukken. 
Curacao en Suriname met betere zegels en series en veel stempelmateriaal. 
Europa: 
Aanbod van vrijwel alle landen met uitgebreid Duitsland incl. Oude Staten en Duitse Rijk, 
Frankrijk, Luxemburg (w.o. belangrijke afdeling PROEVEN van American Bank Note Company 
incl. ca. 30 KOMPLEXE VELLEN van 100 stuks), Zweden en Zwitserland. 

Collecties: 
Opnieuw een belangrijk aanbod van vele honderden collecties, variërend in waarde van ca. 
€100,- tot €5000,-. 

Oorlogspost: 
Aanbod van diverse kavels uit de Ie en 2e wereldoorlog w.o. interneringspost en censuur. 
Dozen: 
Het laatste deel van de veiling wordt gevormd door een aanbod van ca.250 kavels DOZEN 
diversen met inzetprijzen vanaf ca. € 25,-. 
De catalogus is inmidels aan onze vaste clientèle verzonden. 
Serieuze interesse? Op aanvraag kunnen wij ook U een exemplaar doen toekomen, een 
telefoontje, fax, brief of e-mail is voldoende. 
Al onze kavels zijn uitvoerig en correct omschreven in onze catalogus. Het overgrote deel van 
onze omzet behalen wij uit de verkoop aan schriftelijke bieders, die, vrijwel altijd ongezien, vele 
biedingen uitbrengen. 

INTERESSE: op aanvraag kan ook U een catalogus toegezonden worden. 
Een brief (kaart),telefoontje fax of e-mail is voldoende U van een exemplaar te verzekeren. 
Veiling 174 zal 4 /5 september plaatsvinden eveneens in ORPHEUS te Apeldoorn. 
Gezien de nu reeds ontvangen inzendingen zal dit een zeer belangrijke veiling worden! 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot eind juni. 
Interesse in inzenden? 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden! 

DE OPV, AL 33 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 



NEDERXANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http;//www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau@nbfv.ni 

Voorzitter 
T J . Koele, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

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

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
964g AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenlcamp 
Van Beresteijnstraat26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

luryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
s t r aa t63 , 3341 SK Hendr ikIdo 
Ambacht , ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, p/a Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©030-2894290 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Larenseweg 38, 7214 PD Epse 
©0575-494488 

Webmaster: Jan Boon 
e-mail: webmastercSinbfv.org 

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

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
373r ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibliotheek(3)nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: vacature 

^ Keurzendingen aanijetekend naar de 
o secretaris; 
o . A.W.A. Steegh, Van Dalenlaan 128, 
— 2082 VH Santpoort-Zuid 
^ ©023-5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: L. van Dijk 
Nelson Mandelastraat 62 
1703 WJ Heerhugowaard 
©072-5711935. 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Algemene ledeni/ergadering in Boskoop goed bezocht 

BONDSBUREAU BLIJFT 
GEHUISVEST IN UTRECHT 

4FS 

Voordat de vergadering begon maren al heel veel uertegcnujoordigcrs present in de kojieschenkenj. 

De algemene ledenvergadering van de NBFV ('de 
Bond') heeft op de jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal in 
Boskoop op 12 april, een besluit genomen over de ves
tiging van het Bondsbureau. Dat blijft in Utrecht op 
dezelfde plaats waar het nu zit. 

Er was al langere tijd bin
nen de Bond een discus
sie gaande of een andere 
huisvesting niet beter en 
goedkoper zou zijn. Een 
commissie onder leiding 
van de heer G.C. van Ba
len Blanken heeft onder
zocht of er elders moge

lijkheden waren. Daaruit 
bleek dat de prijs die 
Bond voor het huidige 
pand betaalt, veel lager is 
dan vergelijkbare kan
toorruimte elders in het 
land. Bovendien heeft de 
eigenaar voor een her
nieuwd contract een al

leszins redelijk aanbod 
gedaan. Slechts een lich
te verhoging in verband 
met gestegen kosten voor 
gas-water-licht wordt 
doorberekend. De be
reikbaarheid van het 
pand (per auto en per 
openbaar vervoer), de 
centrale ligging en de 
goede vergadermogelijk-
heden voor de verenigin
gen zijn in het voordeel 
van het huidige pand. Re
den voor het bestuur om 

Directeur Verzekeringen 
J.F. den Hertog 
Hermelijnstr. 46 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

Voorzitter Tics Koek tijdens zijn joarrede. 

voor te Stellen een nieuw 
huurcontract aan te gaan. 
De vergadering stemde 
daarmee in. 

Nieuw bestuurslid 
De ledenvergadering 
werd gehouden in een 
grote glazen ruimte in 
Boskoop. Niet de meest 
ideale vergaderlocatie, 
maar wel de plaats waar 
de plaatselijke afdeling 
van de NVPV een jubi
leumtentoonstelling 
hield. De aanwezigen 
hadden zo de mogelijk
heid om tijdens de lunch 
en na afloop ook nog te 
'postzegelen'. Van die 
mogelijkheid werd gretig 
gebruik gemaakt. 
Als gebruikelijk opende 
Bondsvoorzitter Koek de 
vergadering met zijn jaar-
rede waarin hij alle posi
tieve en negatieve zaken 
de revue liet passeren. 
Daaronder zijn zorg over 
de hoeveelheid werk die 
het bestuur te verzetten 
heeft. Tenslotte zijn het 
allemaal vrijwilligers, 
waarvan enkelen ook nog 
een volledige baan heb
ben. De ziekte van Frans 
Leijnse is een grote han
dicap en het bestuur is al 
langere tijd onderbezet 
geweest. Hoopvol is ech
ter dat later in de verga
dering twee zittende kan
didaten (Ties Koek, voor
zitter en Ben Mol, vereni
gingszaken) worden her
benoemd en een nieuw 
lid (Koos Bloemsma, pers 
en publiciteit) nu offi
cieel tot het bestuur mag 
toetreden. 

Toekomst 
Een ander punt van zorg 
noemde Koek de toe
komst van de filatelie in 
Nederland. Het aantal le
den loopt langzaam terug 
en het is volgens Koek 
dan ook zorgwekkend 
dat veel verenigingen niet 
met hün toekomst bezig 
zijn. Een discussiestuk 
dat op persoonlijke titel 
is gemaakt door de leden 
van het Groot Filatelis-
tisch Overleg (vijf men
sen uit enkele grote ver
enigingen en de Bond), 
geeft in elk geval sturing 
aan de discussie. 'Onze 
toekomst ligt bij de 
jeugd,' aldus Koek, en hij 
maakte meteen een posi
tieve opening naar het 
grote filatelistische 
jeugdevenement Stamp-
kids dat in 2004 in het Au-

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.ni


De heer Ickenroth kreeg zijn prijs uit handen uan ßondsuoorzittcr Kock 

De heren Aitmk en Houenkamp (rechts) hebben zichtbaarflenoê en m de 
prijs die ze mochten ontuan̂ en 

Links, de heer De Weijer bedankt de aaniuezicjen voor de toekenning uan 
de onderscheiding Rechts: op de Bneuenbeurs m Gouda kreeg de heer 
Adema zijn onderscheiding (foto- Rene'Hillesum, Roosendaal). 

totron in Rosmalen zal 
worden gehouden. Hij 
maakte tevens een posi
tieve wending naar de 
Sticliting Jeugdfilatelie, 
die verenigingen kan hel
pen in begeleiding van de 
jeugd. 

Evenementen 
Ook keek de voorzitter 
terug naar het grote fda-
telistische evenement van 
het afgelopen jaar, Am-
pfiilex 2002, dat een 
enorm succes voor de fi
latelie was. Hij sprak de 
hoop uit dat deze uitstra
ling zichtbaar zal zijn op 
de andere evenementen 
die een plek op de filate-
listische kalender hebben 
gekregen: Postex, de Lim
burgse Filatelistendagen, 
het bekertoernooi in Nij

megen en een mternatio-
naal evenement in Kerk-
radein 2005. 

Personen 
Op persoonlijk vlak was 
er liefen leed binnen de 
Bond. Met stilte werd af
scheid genomen van de 
mensen die het afgelopen 
jaar overleden. Daarvan 
werden met name ge
noemd Bert Langhorst, 
L.A.P. uan Mansueld, Frans 
van Beueren en Costerus-
ridder Reinder Sieeuiu. 
Met applaus en warme 
woorden werden echter 
ook mensen in het zon
netje gezet voor hun ver
diensten. Zo werd de 
heer Jan Balkestem, in 
1994 benoemd tot ere-
voorzitter van de Bond, 
de Waller-medaille toe

gekend. Deze medaille is 
ingesteld in 1934 voor 
uitzonderlijke verdien
sten voor de filatelie. De 
heer Balkestein was niet 
aanwezig omdat hij voor 
onderzoek in het zieken
huis lag. 
Aan vier personen werd 
de Van der Willigen-me-
daille toegekend. Deze 
medaille is een aanmoe
digingsprijs voor speciale 
studies en publicatie 
daarvan. De heer K. Ade
ma uit Fairfield (Verenig
de Staten) kreeg hem 
voor publicaties in het 
blad van de American Socie
ty/or Netherlands Philately 
(ASNP).DeheerN.J. de 
Weijer uit Rijswijk kreeg 
hem voor regelmatige 
publicaties over Neder
lands Indié. De heren 
H.E. Aitink en E. Hoven-
kamp kregen hem voor 
hun boek Noord-Atlanti
sche luchtpostuerbindingen. 
De Essenprijs, voor een 
goed artikel in de catalo
gus van een plaatselijke 
of regionale tentoonstel
ling, ging naar de heer J. 
Ickenroth uit Reuver voor 
zijn artikel De post op het 
platteland m Limburg. Het 
artikel werd geplaatst in 
de catalogus van de ten
toonstelling 
Limphilex XXXII, die op 27 
en 28 oktober 2001 in 
Reuver werd gehouden. 
De heer Ickenroth ont
ving een oorkonde en een 
bedrag van 750 Euro. 
Ook werd in de vergade
ring nog even gememo
reerd dat de heer Luc uan 
Dijk, directeur van de Ser
viceafdeling, op 12 de
cember werd benoemd 
tot lid van verdienste. Hij 
is toen met zijn vrouw en 
enkele kompanen, waar
onder het gehele Bonds-
bestuur, in het zonnetje 
gezet. De heer van Dijk 
kon wegens ziekte niet 
aanwezig zijn. 

Intermezzo 
Tijdens de vergadering 
werd ook spreekruimte 
ingeruimd voor twee gas
ten. De eerste was Peter 
Sorber. Hij is in dienst bij 
TPGPost en ondermeer 
betrokken bij het emis-
siebeleid. Dat juist dit be
leid kritiek veroorzaakte 
wilde hij niet ontkennen, 
maar hij zei dat TPGPost 
wel gevoelig was voor op
merkingen uit de kring 
van verzamelaars. Ook 
erkende hij dat er in 
'Groningen' problemen 
zijn geweest, maar verze
kerde dat deze nu zijn 
verholpen. 
Een tweede intermezzo 

Ties Koek stelt Peter Sorber uan TPGPost oan zijn gehoor uoor. 

kwam van de Leidenaar 
Willem Hoogendoorn, 
die een verhandeling 
hield over filatelie en Lei
den. De lichtbeelden die 
hij toonde waren in de 
glazen vergaderzaal 
moeilijk te zien, maar de 
boodschap kwam wel 
over. Als je een presenta
tie maakt van postzegels 
of poststukken, doe dat 
dan met een goed en en
thousiast verhaal. Dan 
komt het pas over. Het 
moet interactief zijn. 
Een diavoorstelling van 
het Audiovisueel Cen
trum (AVC) met een on
geïnspireerd opgelezen 
tekst doet niets. De deel

nemers aan de vergade
ring hebben geboeid naar 
Hoogendoorn geluisterd. 
Later in de vergadering 
kwamen de diavoostel-
lingen het materiaal van 
het Audiovisueel Cen
trum opnieuw aan de 
orde. Vanuit de zaal werd 
gevraagd waarom er nog 
steeds met oude media 
werd gewerkt. Zou een 
moderne aanpak met 
CD/ROM niet veel beter 
zijn? Voorzitter Jan Spij
ker van het AVC ant
woordde hierop dat dit 
wel onderzocht was, 
maar dat het veel geld 
zou kosten. 

De aanuiezigen genoten uan de presentatie door de heer Hoogendoorn. 

BONDSBESTUURDER MOL ONDERSCHEIDEN 
IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU 

De lintjesregen rond Ko
ninginnedag heeft ook 
een lid van het Bondsbe-
stuur getroffen. 
Weliswaar niet voor zijn 
verdiensten voor de Fila
telie, maar wel als drij
vende kracht achter het 
Glascentrum in Leerdam 
is Bondscommissaris 
Ben Mol benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Ben Mol werd overigens
ruim twee weken voor hij 
zijn onderscheiding 
kreeg herkozen als 
Bondscommissaris Ver
enigingszaken voor een 
periode van drie jaar. 

Om de zuiare last uan zijn onder
scheiding te dragen, oefent Mol 
regelmatig met aangepast ucr-
uoer. Dcze/oto weri genomen tij
dens de Algemene Icdenuergade-
ring uan de Bond. 



EVEN VOORSTELLEN: 
KOOS BLOEMSMA 
Op deze plek treft u met enige regelmaat een bijdrage 
aan, waarin mensen die als vrijwilliger voor de Bond 
werken zich voorstellen. Ze vertellen wat over zich
zelf, hun functie binnen de Bond, de plannen voor de 
toekomst en ook iets over filatelie. Nu de pasbenoem
de Commissaris Pers en Publiciteit. 

'Er moet wat veranderen 
in postzegelland. Het 
suffige, duffe imago van 
het verzamelen van post
zegels moet weg. De fila
telie verdient een nieuw 
elan. We moeten af van 
de foto's waarop oudere 
mannen met een loupe in 
eikaars postzegelboeken 
zitten te kijken. Het ver
zamelen van postzegels 
is een fascinerende hob
by en wij moeten uitleg
gen waarom. Vooral aan 
de jeugd.' 
Dat is mijn statement. En 
om daar aan bij te dragen 
heb ik ja gezegd tegen de 
functie Commissaris Pers 
en Publiciteit in het 
Bondsbestuur. Natuurlijk 
ben ik daarin nog maar 
een jonkie. Niet het jong
ste lid, maar wel het 
laatst toegetreden. Pas op 
12 april van dit jaar ben ik 
officieel in het bestuur 
gekozen, na al ruim een 
jaar als kandidaatlid te 
hebben gewerkt. 
In mijn belangstelling 
voor postzegels is het me 
niet anders gegaan dan 
de meeste filatelisten. Al 
op de lagere school (ba
sisschool heet dat nu) 
verzamelde ik. Veel kin
deren deden dat toen.Ik 
herinner me nog goed 
hoe ik bij een school
vriendje, ik zal zeven of 
acht geweest zijn, het bad 
vol heb laten lopen om 
zegels af te weken. Over 
de rand hangend, met 

natte mouwen, voelden 
we ons echte filatelisten. 
Ik herinner me ook nog 
mijn eerste bezoek aan 
een postzegelhandelaar. 
Ik kocht van mijn spaar
geld een (goedkope) se
rie - ik denk 189g cijfer 
Vürtheim. Weinig van 

Burgerschool, verloor ik 
de belangstelling voor 
postzegels. Andere zaken 
werden belangrijk. Ik 
deed veel aan sport (zat 
in ongeveer elk school
team) en was verzot op 
schaken. Bovendien, een 
vroege aanwijzing voor 
mijn latere bezigheden, 
maakte ik de school
krant. Mijn postzegelver
zameling van toen is ver
dwenen. Het is me tot op 
heden nog een raadsel 
waar die is gebleven. 
Na mijn schooltijd heb ik 
eerst gewerkt in de cre
atieve wereld van vorm
geving. Ik had een oplei-

mijn schoolvriendjes 
hadden zulke mooie, 
maar zo oude zegels. Ik 
genoot aanzien. 
Rond mijn vijftiende, ik 
zat op de Rijks Hoogere 

Naam. KoosBioemsma 
Functie: Commissaris Pers en 
Publiciteit 
Lcejtijd: 57 
Beroep: Journalist 
Woonplaats: Epse 

ding aan de academie ge
volgd (gebonden kun
sten, niet afgemaakt ove
rigens), heb op reclame
afdelingen gewerkt, 
maakte lay outs voor tijd
schriften en reisgidsen. 
In 1968 koos ik voor de 
journalistiek. Ik ben be
gonnen bij het Rotter
dams Nieuwsblad als op
maakredacteur. Nadien 
heb ik gewerkt bij ver
schillende dagbladen in 
diverse functies - van ver
slaggever tot chefredac
teur. Nu werk ik voor de 
dagbladen van Wegener 
(Apeldoorn) en hou me 
bezig met de krant op in
ternet. 
Omstreeks mijn 35ste 
ben ik bijna een jaar ziek 
geweest. Dat was het mo
ment om opnieuw met 
postzegels te beginnen. 
Mijn oude verzameling 
was er niet meer en dus 
werd het een heel nieuwe 
start. Aanvankelijk ben ik 
begonnen met Neder
land, maar allengs werd 
dat meer. De zegels van 
het allereerste land dat ze 
uitgaf, kregen mijn aan
dacht. Dat ik een relatie 
kreeg met een Britse col
lega, nu moeder van mijn 
kinderen, heeft daar ze
ker toe bijgedragen. 
Vooral de periode Victo
ria - geen zegel is gelijk 
aan de andere - is mijn 
belangrijkste verzamel-
gebied. 
Als commissaris Pers en 
Publiciteit heb ik een ta
melijk afgeperkt gebied 
binnen het bestuur, maar 
het is wel een gebied dat 
met alle andere zaken die 
spelen binnen de Bond te 
maken heeft. 
Het eerste doel is dat ik 
me gesteld heb, is het 
verbeteren van het ima
go. Het acceptabel ma

ken van de hobby in een 
bredere kring, vooral ook 
bij de pers. 
Het probleem is echter 
datje dat vanuit het 
Bondsbestuur niet kunt. 
Het sturen van een pers
bericht naar een krant 
kan best vanuit Utrecht 
gebeuren. Maar dan gaat 
een journalist eens kijken 
bij een plaatselijke ver
eniging en wat ziet hij: 
oudere mannen die in el-
kaars stockboeken zitten 
te kijken. Geen opwin
ding dus. Als er aan de 
vernieuwing van onze 
hobby gewerkt moet wor
den - en dat moet - is dat 
op het verenigingsni
veau. Daar moet het ge
beuren. 
Als Bondsbestuurder kan 
ik alleen maar de gereed
schappen aanreiken. Het 
afgelopen jaar ben ik be
gonnen met een works
hop publiciteit. Het doel 
is verenigingsmensen te 
leren hoe de pers in el
kaar zit en hoe je er mee 
moet omgaan. Er zijn er 
drie geweest. Dat is een 
begin. 
Er komt een serie artike
len die gratis wordt aan
geboden aan de media. 
Daarin wordt de filatelie 
in een heel ander dag-
hcht gesteld. Dat is een 
begin. 
Er zal vanuit het Bonds
bestuur promotionele be
geleiding zijn voor evene
menten van enig for
maat. Er zullen nieuwe 
folders komen en presen
taties op beurzen en op 
internet. Ook dat is een 
begin. 
Het zal wel allemaal 
moeten gebeuren bij de 
verenigingen. Maar als 
het gebeurt zal ik erbij 
zijn. 

DOCENTENDAG VOL ENTHOUSIASME: CURSUS 
'BEGELEIDING BIJ FILATELIE' MAAKT DOORSTART 

Vijfentwintig aanwezigen 
hebben zich op i maart 
gebogen over de situatie 
waarin de Beaeieidm^ Bij 
Filatelie (BBP) zich be
vond sinds het overlijden 
van Bert Langhorst. Ook 
discussieerden zij over de 
voortgang van de cursus 
in de nabije toekomst. 
Er is op deze dag aan
dacht besteed aan bij
scholing van de docenten 
en aan allerlei 'onder
wijstechnische' aspecten 
van het geven van de cur
sus. Men is eensgezind
heid over de in de docen-
tenbijlage aangegeven 
uitgangspunten, bijvoor

beeld dat de cursus niet is 
gericht op wedstrijdten
toonstellingen. Als een 
docent echter merkt dat 
de cursist die kant op wil 
moet hij dat in goede ba
nen leiden. Een werkstuk 
is het beoogde einddoel, 
maar het proces daar 
naar toe is evenzeer be
langrijk. In de praktijk 
blijken vele cursisten het 
werkstuk niet te (kun
nen) maken, maar desal
niettemin veel op te ste
ken. De onderlinge sa
menwerking (interactie) 
tussen de cursisten is ui
termate functioneel. 
De cursus wordt gratis 

ter beschikking gesteld 
en het materiaal wordt te
gen kostprijs of zelfs 
daaronder aan de cursis
ten aangeboden. 
Deelnemers die de cursus 
met goed gevolg doorlo
pen ontvangen een certi
ficaat. 
Er is een werkgroep ge
formeerd die zich zal be
zighouden met de ont
wikkeling van een digita
le versie van de cursus 
BBF, ofwel de cursus op 
CD/ROM. 
De belangrijkste conclu
sie van de dag is dat de 
docenten gereed staan 
om met groot enthou

siasme de nieuwe aanvra
gen 'aan te pakken'. De 
als zeer nuttig ervaren en 
uiterst plezierig verlopen 
docentendag vraagt om 
een vervolg en de datum 
daarvoor is inmiddels 
vastgelegd: zaterdag 13 
maart 2004. 
Er is een nieuwe work
shop BBE (cursus Begelei
ding Beginnende Exposan

ten) gepland voor zater
dag 18 oktober op Pos-
tex 2003 in Apeldoorn. 
Nadere bijzonderheden 
worden tijdig in het 
maandblad Filatelie be
kend gemaakt. Men kan 
zich nu al aanmelden bij 
het Bondsbureau. 

Sjoerd Bangma 
Coordinator Filatehstische 

Vorming 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Tijdens de vakantieperiode zal het Bondsbureau 
in Utrecht gedurende een aantal weken gesloten 
zijn. Van 26 juni tot en met 27 juli 2003 zult het 

bureau niet kunnen bereiken. 



IN MEMORIAM PIETER 
VAN DE LOO (19412003) 

Er ging woensdag 7 mei 
een schok door filatelis
tisch Nederland. Een 
schok die ook ver daar
buiten werd gevoeld. Pie
ter van de Loo was de 
avond ervoor overleden 
aan een hartstilstand. 

Weinigen die de telefoon 
opnamen en het bericht 
hoorden, geloofden het. 
Zo'n vitale man, die zich 
altijd inzette voor alle as
pecten van de filatelie? 
Een paar dagen geleden 

hadden ze met hem ge
sproken, nog geen drie 
weken geleden hadden ze 
hem de hand geschud bij 
de Bondsvergadering. 
Het kon niet waar zijn... 
Het IS waar. Zaterdag 10 
mei bracht de familie, na 
een kerkdienst en in aan
wezigheid van honder
den mensen  onder wie 
tientallen verzamelaars 
Pirter Felix Anne van de Loo 
naar zijn laatste rust
plaats op de Hilversumse 
begraafplaats Zuiderhof. 
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Pieter van de Loo: .uerknocht aan de jilotdie.. 

Pieter, geboren op 26 fe
bruari 1941 in Venlo, 
werd slechts 62 jaar. 
De filatelie in Nederland, 
zonder Pieter van de Loo, 
is als een postzegelalbum 
waarin de mooiste collec
ties ontbreken. Hij was 
overal waar de filatelie 
zich in zijn beste vorm 
vertoonde. Hij werkte 
voor een hobby waaraan 
hij verknocht was, waar
van hij een ongelofelijke 
kennis had en waarvoor 
hij een tomeloze inzet liet 
zien. 
Pieter is al op heel jonge 
leeftijd begonnen met 
verzamelen van postze
gels. Een van zijn onder
wijzers op de lagere 
school speelde daarbij 
een belangrijke, stimule
rende rol. Hij was in zijn 
middelbare schooltijd al 
lid van de afdeling Weert 
van Philatelica. Later 
werd hij lid van de Post
zegelvereniging Hilver
sum e.o., waarbij diverse 
bestuursfuncties vervul
de en tot erelid werd be
neoemd. Hij was echter 
actiefin meer verenigin
gen, waaronder De Vlie
gende Hollander, Po&Po, 
de Amsterdamse Postze
gel Sociëteit, de Neder
landse Academie voor Fi
latelie (hij was van 1994 
tot begin dit jaar vice
voorzitter), de Nether
lands Philatelic Circle (VK) 
en de American Society/or 
Netherlands Philotely. 
Drie jaar heeft hij de 
NBFV (van 1994 tot 1997) 
bestuurd als voorzitter. 
Daarnaast was hij lande

lijk en internationaal in 
talloze andere organisa
ties en functies actief 
Zonder compleet te zijn: 
Hij was voorzitter van de 
Bondskeuringsdienst, lid 
van het bestuur en later 
de Raad van Advies van 
de Stichting Filatelie en 
als zodanig achter de 
schermen actief betrok
ken bij de totstandko
ming van diverse publica
ties. Hij was sinds 1980 
jurylid op nationaal ni
veau voor traditionele fi
latelie, postwaardestuk
ken, luchtpost en litera
tuur en internationaal 
FlPjurylid voor aerofila
telie. Hij was geregeld 
voorzitter van de jury op 
nationale tentoonstellin
gen, maakte deel uit van 
het Team o/Experts op di
verse internationale ten
toonstellingen. Ook was 
hij vele malen landscom
missaris voor internatio
nale tentoonstellingen. 
Hij jureerde niet alleen 
op tentoonstellingen, 
maar nam er zelf ook ge
regeld aan deel. Zijn gro
te kennis droeg hij via 
voordrachten en artike
len graag aan medeverza
melaars over. 
Tijdens Amphilex 2002 
was Pieter van de Loo 
teamleider van het filate
listisch comité, en daar
mee verantwoordelijk 
voor het gebeuren in de 
tentoonstellingshal, de 
erehof, het palmares, de 
commissarissen en jury. 
Ook voor de grote jeugd
manifestatie Stampkids, 
volgend jaar in Rosma

len, was hij al hard aan 
het werk. 
Pieter had een brede fila
telistische belangstel
ling. Hij verzamelde Ne
derland en gebieden in 
heel uitgebreide vorm, 
inclusief ontwerpen en 
proeven van postwaarde
stukken; luchtpost Ne
derland en gebieden (tra
ditioneel en aerofilatelis
tisch); Engeland en kolo
niën en Scandinavië. 
Hetaansprekendste deel 
van zijn verzameling was 
'Vervalsingen en de be
strijding daarvan'. Over 
dit onderwerp publiceer
de hij in 1978/1979 een 
tweedelig handboek, Ver
ualsm^en in Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen. Van
wege zijn grote kennis op 
dat gebied had hij ook 
zitting in de vervalsings
commissie van de FIP. 
Verder was hij coauteur 
van Poststempels Neder
landsIndie 18541915 
door P. Bulterman. 
Het is beslist niet ver
wonderlijk dat Pieter van 
de Loo de hoogste onder
scheiding die de Neder
landse filatelie kent, de 
Wallermedaille, in 1992 
(op 51jarige leeftijd) 
kreeg uitgereikt door 
toenmalig Bondsvoorzit
ter Jan Balkestein. 
Pieter van de Loo is on
vervangbaar. De filatelie 
moet daarmee leven. We 
zouden echter niet in zijn 
geest handelen als we 
zijn werk niet zouden 
voortzetten. Het is aan 
ons om daarmee verder te 
gaan. 
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PAKKETPOSTZEGELS IN BELGIË: 
EEN INNOVATIE 

Inventariseren kleurige Kilopostzegels: doen terwijl het nog kan 
DOOR REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK (LEIDEN, NL) EN LUC VAN TICHELEN (HEVERLEE, B) 

De gespecialiseerde dienstver
lening zorgde in België voor de 
komst van dochterondernemin
gen van De Post, bedrijven zoals 
Taxipost, Vicindo en e-Services. 
De pakketdienst, die aanvanke
lijk was ondergebracht bij Taxi-
post, fungeert sinds i januari 
van dit jaar als een apart bedrijf: 
Parcels. Informatie over de pro
ducten die de dochteronderne
mingen op postaal gebied uit
brengen geschiedt niet alleen 
tussen de bedrijven onderling, 
maar ook in de richting van de 
klanten maar op heel beperkte 
schaal. De groep potentiële ver
zamelaars heeft in feite geen 
weet van wat er verkrijgbaar is, 
of richt zich alleen op de filate-
listische tak, die uitsluitend 
postzegels, briefkaarten en der
gelijke kan leveren. Dat is trou
wens in Nederland net zo: dat 
er pakketpostzegels, aangete-
kendzegels, TNT-postzegels en 
TNT-enveloppen bestaan ont
gaat zelfs een belangrijk deel 
van de gespecialiseerde verza
melaars. 

In België zijn de laatste jaren 
postale producten in gebruik 
genomen die in het verlengde 
liggen van postzegels, onder 
andere door EMS-Taxipost en 
Kilopost. Van het bestaan van 
deze producten zijn de meeste 
filatelisten vaak bij toeval op de 
hoogte geraakt. 

De dreigende opheffing van het postmonopolie bracht in 

Nederland en België een diversificatie von de diensten en 

een gevirijzigde tariefstelling voor stukken in de hogere 

gewichtsklassen met zich mee. In Nederland uitte zich dot 

onder meer in de invoering van pakketpostzegels op 1 ja

nuari 1995. Zes jaar later, op 1 januari 2001, werden ook 

in België pakketpostzegels ingevoerd. 

In deze bijdrage willen wij' pro
beren een van de hiervoor ge
noemde Belgische producten 
onder de aandacht van de fllate-
listische wereld te brengen: de 
pakket postzegels. 

VOORGESCHIEDENIS 
In verband met de tariefstelling 
voor binnenlandse zendingen 
in België was en is er sprake van 
'pakketten' als de afmetingen 
één van de daartoe bepaalde di
mensies - 305 bij 381 bij 30 milli
meter - overschrijdt. Zendingen 
die binnen deze dimensies blij
ven, vallen ofwel in de categorie 
'genormaliseerde briefzendin-
gen' of in die van de 'niet-ge-
normaliseerde zendingen tot 
350 gram'. 'Genormaliseerde 
brierzendingen' vormen het 
leeuwendeel van het postver
voer in België, tenminste als het 

gaat om post waarmee door
snee gebruikers en filatelisten 
te maken krijgen. Eind 2002 
werd het bestaande systeem 
grondig overhoop gegooid door 
de invoering van de Pr/or-zen-
dingen. In dit artikel spelen 'ge
normaliseerde zendingen' niet 
de hoofdrol. 
De tarieven voor niet-genorma-
liseerde zendingen waren sinds 
1 januari 1998 ongewijzigd ge
bleven: 

tot 50 gram 32 f €0.79 
50 tot 100 gram 36 f €0.89 
loo tot 250 gram 50 f €1.24 
250 tot 350 gram 58 f €1.44 

Voor stukken zwaarder dan 350 
('postpakketten') was het tarief 
als volg: 

350 tot 500 gram 80 f €i .98 
500 tot T kilo 100 f €2.48 
1 tot 2 kilo 120 f €2.97 
2 tot 5 kilo 2 i o f 
5 tot 1 o kilo 250 f 

10 tot 20 kilo 330 f 
20 tot 30 kilo 420 f 

De categorie 'zwaardere stuk
ken' werd op 1 januari 1999 op
gesplitst in twee groepen: Maxi-
post (tot 2 kilo, tarief ongewij
zigd) en Kilopost. Voor Kilopost 
werd een nieuwe, fijnere inde
ling van de gewichtsklassen in
gesteld: 

tot 3 kilo 
tot 4 kilo 
tot 5 kilo 
tot TO kilo 
tot 20 kilo 
tot 30 kilo 

210 f 
240 f 
270 f. 
300 f 
350 f 
450 f 

€S.21 
€5-95 
€6.69 
€7-44 
€8.68 
€11.16 

Deze indeling en de tariefop-
bouw bleef ook na 18 november 
2002 - de datum waarop de Pri-
or-regeling werd geëffectueerd -
ongewijzigd. De tarieven voor 

stukken die eerder onder Maxi-
post (onder twee kilo) vielen, 
gingen echter in mei 2002 om
hoog: 

tot 0.5 kilo 
tot 1 kilo 
tot 2 kilo 

€2.48 
€3.10 
€3.72 

INVOERING 
PAKKETPOSTZEGELS 
Taxipost had zich ten doel ge
steld de dienstverlening op het 
gebied van het vervoer van pak
ketten te stroomlijnen. In ver
band hiermee ging men over 
tot de invoer van speciale pak
ketpostzegels en het instellen 
van zogenoemde 'elektronische 
opvolging' (Track and Trace). 
Op 1 januari 2001 zouden daar
om in plaats van gewone zegels 
pakketpostzegels moeten wor
den gebruikt. Op de pakket
postzegels werd daarom ruimte 
vrijgehouden voor de inbedding 
van het verzendingsborderel. 
Dit hield in dat alle adresgege
vens op een vaste plek op de ze
gels zou komen te staan en dus 
niet meer lukraak op een ande
re plek op de verpakking. 
Het was de bedoeling dat voor 
de frankering van postpakket
ten nog tot en met 31 december 
2000 gewone postzegels ge
bruikt zouden mogen en daar
onder kilopostzegel in de oude tekening 

Kilopost 
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De oorspronkelijke versie van de Kilopostzegels (links) was voorzien van relatief onduidelijke 
gewichtsaanduidingen, door de cijfers te omlijnen (rechts) werd dit verholpen 

na niet meer. De praktijk pakte 
echter anders uit: de invoering 
van de pakketpostzegels verliep 
langs geleidelijke weg. In de 
loop van 2001 veranderde ook 
de uiteindelijke vorm van de ze
gels nog; daarover vertellen we 
straks meer. 
Het Track and Traceverhaal, dat 
in 2002 ziin beslag had moeten 
krijgen, lijkt nog niet echt van 
de grond te zijn gekomen. De 
vraag is opgeworpen of de 
'elektronische opvolging' wel
licht zou kunnen verlopen via 
de telefonische benadering van 
een speciale afdeling van De 
Post, dus eigenlijk zoals dat in 
Nederland gebeurde voordat 
deze dienstverlening via het In
ternetwerd aangeboden. 
Uitgaande van een jaarlijks aan
bod van zo'n 22 miljoen pakket
ten binnen België, werd in eer
ste instantie een hoeveelheid 
pakketpostzegels aangemaakt 
die voldoende was om de be
hoefte van een maand te dek
ken. Welke venwachtingen er 
binnen De Post waren ten aan
zien van de pakketpost blijkt uit 
een persbericht dat begin 2002 
werd verspreid: 

'940 mensen vormen samen 
'Taxipost', de pakjesspecialist 
van De Post. Zij staan in voor de 
verzending  in en naar het bui
tenland  van expressezendingen 

en postpakketten tot 30 kg. Aan 
het woord Luc Cloet, managing 
director Taxipost. Taxipost be
staat uit twee onderdelen. Ener
zijds is er Kilopost: de distributie 
van standaardpakketten of post
pakketten van burgers of bedrij
ven naar burgers. Anderzijds is er 
EMSTaxipost; actiefin expresse
zendingen binnen het business
tobusiness segment.' 
'Kilopost  goed voor 22 miljoen 
pakketten per jaar  is een van de 
universele diensten van De Post. 
Pakjes worden afgegeven in een 
postkantoor of in één van de sor
teercentra van De Post. In de 
meeste gevallen is het de postbo
de die de pakjes thuis aflevert. 
Operationeel wordt het leeuwen
deel van het werk dus uitgevoerd 
door de businesss unit Mail met 
een netwerk van 26.500 postman
nen en 1.352 postkantoren. De 
Kilopostdienst wordt vooral ge
bruikt door postorderbedrijven 
en door particulieren. De Post ga
randeert haar klanten levering 
binnen een bepaalde leveringster
mijn. Vandaag kan de klant nog 
niet beschikken over een tracking 
en tracing dienst.' 
Luc Cloet: 'Daar zal op termijn ze
kerverandering inkomen. In 2001 
voerden we de Kilopost 'pakket
zegel' in; een grote zegel met bar
code waarop het adres van de be
stemmeling moet ingevuld wor
den. Deze zegel is een eerste stap 
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Oude en nieuwe achterzijde van de Kilopostzegels; links de oorspronkelijke versie (gedrukt op 
wit papier) en rechts de vernieuwde achterzijde (geel papier) 

naar de uitbouw van een 'tracking 
and tracing'systeem. Ook op an
dere vlakken zullen we de kwali
teit van deze standaarddienst 
aanzienlijk verbeteren.' 

VORMGEVING 
PAKKETPOSTZEGEL 
Op 1 januari 2001 stapte Kilo
post voor het gebruik op post
pakketten binnen België over 
op een grootformaat sticker. 
Deze sticker heeft ruwweg de
zelfde opzet en hetzelfde for
maat als van de Nederlandse 
pakketpostzegels, maar dan 
met een integratie van adresse
ring en frankering. 
Voor de 'elektronische opvol
ging' werd een systeem geko
zen dat gebruik maakt van een 
barcode op basis van hetzelfde 

systeem {UCC/EAN128) dat 
sinds begin 2001 ook voor aan
getekende zendingen wordt 
toegepast. Het werkt met een 
uit dertien cijfers bestaande 
productbarcode (conform EAN
13), zoals we die ook kennen 
van de Nederlandse producten 
van PTTPosten later TPGPost. 
De code is opgebouwd uit de 
getallenreeks 541288500 plus 
een uit drie cijfers bestaand 
volgnummer en bovendien een 
controlegetal. Deze code wordt 
voorafgegaan door het getal oio 
en gevolgd door 217 plus nog 
eens acht cijfers (het 'volgnum
mer'! ten behoeve van het 
'tracK and trace'systeem. 
Er zijn negen verschillende zelf
klevende pakketpostzegels: 
voor elk van de negen gewichts

Onder kilopostzegels in de nieuwe tekening (gewicht in omrande cijfers), van links naar rechts 'tot 500 gram', 'tot 1 kilo', 'tot 2 kilo' en 'tot 3 kilo' 
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klassen van 0.5 tot en met 30 
kilo één. Elke zegel heeft zijn ei
gen kleurencombinatie, be
staande uit zwart/grijs en een 
hoofdkleur. De barcode wordt 
met een inkjetprinter aange
bracht, de kleuren zijn in offset-
druk aangebracht en het Post-
embleem wordt in zilver 'ver
diept' ingedrukt ifoil-blocking). 
Het gedeelte van de pakket
postzegel dat op de zending 
Komt is aan de bovenzijde van 
de volgende tekst voorzien: 

Kilopost 
totenmet/jusqu'ä 

De gewichtsaanduiding is in de 
grijze ondergrond en in de ge
kleurde cirkel aangebracht. Bin
nen de gekleurde cirkel bevindt 
zich een wit uitgespaarde cirkel 
voor het datumstempel. Vervol
gens vermeldt de zegel het vol
gende: 

PAKKETTEN/PAQUETS 
Alleen voor verzending binnen 
België 
Uniquement pour des 
expeditions en Belgique 

gevolgd door het 'm foil-blocking 
aangebracht Post-embleem. 
Onder de witte cirkel staat de 
tekst 

Port betaald (BELGIË) 
Port payé (BELGIQUE) 

Daar weer onder zien we de 
barcode en daaronder is ruimte 
vrijgehouden voor de adresse
ring van de 'bestemmeling' (ge
adresseerde): 

Aan/A Naam/Nom: 
Adres/Adresse; 

gevolgd door een ruimte voor 
de postcode en de plaats. Ge

heel onderaan treffen we het ge
deelte aan dat de afzender zelf 
moet bewaren met daarin voor
gedrukt (inkjetprinter) het indi
viduele barcodenummer, dat 
met de basis naar rechts staat. 
Er is ruimte voor de adresgege
vens: 

Bestemmeling/Destinataire: 
Naam/Nom: 
Adres/Adresse: 
Bewaar dit barcodenummer in
dien u meer info wenst over de 
levering van uw pakket. 
Conservez ce numero de code ä 
barres si vous désirez plus d'in-
formations concernant la li-
vraison de votre paquet. 

De zegel is zelfklevend en is be
vestigd op dragerpapier dat 
(aan de achterkant van de ze
gel) in het Nederlands en het 
Frans aanvullende informatie 
verstrekt over de dienst. Halver
wege en onderaan zijn rillen 
aangebracht om de pakketzegel 
los te kunnen maken van het 

Behalve ae negen soorten pak
ketpostzegels per gewichtsklas
se zijn er nog twee soorten ze
gels: 

Sinds 1 april 2002 bestaan er 
zegels die geen gewichtsklasse 
aangegeven, maar waarop 
ruimte is vrijgehouden om er 
een frankeermachinestempel in 
te plaatsen. Bij deze ruimte 
staan de teksten Frankeermachi
ne/Machine ó affranchir en Kleef 
hier hetfrankeervignet/Collez ici 
la vignette d'affranchissement. 

Verder zijn er zegels voor zen
dingen die teruggestuurd moe
ten worden aan de afzender. Bij 
de optie Port betaald door de ge
adresseerde betaalt de geadres
seerde de portokosten, tenzij 

deze weigert, in welk geval de 
afzender voorde kosten op
draait. De zegel wordt ook ge
bruikt voor zendingen, geadres
seerd aan een 'antwoordnum
mer'. Op de zegel staat 
Terug/Retour, Port Betaald door 
Geadresseerde/Port Payé par Ie 
Destinataire en Antwoordnum
mer/Numero réponse. 

Beide laatste zegels zijn 'gratis' 
verkrijgbaar, maar ze worden 
niet altijd van ganser harte afge
geven door de kantoren. Som
mige postmensen zeggen 'dat 
het niet mag', anderen vragen 
waar dan dat pakket is dat zo
nodig retour moet. De zegels 
voor frankeermachines zijn niet 
in alle kantoren aanwezig. De 
zegels voor terug/retour daar
entegen zijn in principe overal 
bescnikbaar, wat niet zo ver
wonderlijk is. 

Hoe pakketten worden verzon
den waarvoor aanvullende dien
sten nodig zijn (aantekenen, ex
presverzending, handtekening 
voor ontvangst, rembours en 
dergelijke) is nog niet helemaal 
duidelijk. Vermoedelijk heeft 
men de combinatie van kilo-
post met aantekenen vanaf het 
begin al uitgesloten. 

SPECIALISATIE: TWEE SERIES 
Na een eerste experimentele 
periode - die vermoedelijk tot 
mei 2001 liep - zijn er bij de ze
gels een aantal noodzakelijke 
wijzigingen doorgevoerd. Ze
gels met een gewijzigd uiterlijk 
werden al begin juni 2001 ge
meld. 
De zegels van de oorspronkelij
ke serie hebben een mat uiter
lijk, de druk van de ondergrond 
is vrij grof gerasterd (raster
maat 55, onder een hoek van 45 
graden) en de 'track and trace'-

barcodecijfers hebben een 
grootformaat (2.1 millimeter 
hoog). De achterzijde van het 
zegel, lees: de dragende laag, 
bestaat uit wit papier. 
Bij de zegels van de tweede se
rie is voor alle gewichtsklassen 
gebruik gemaaKt van glanzend 
papier. De gewichtsaanduidin-
gen zijn bij deze versie donker
der gedrukt en duidelijk om
rand. De kleuren zijn veel fijner 
gerasterd (rastermaat loo , 
zwart/grijs onder 45 graden, de 
hoofdkleur onder o graden) en 
de barcodecijfers zijn wat klei
ner (1.9 millimeter hoog). De 
instructies op de achterzijde 
zijn nu tegen een gele achter
grond geplaatst. Bovendien is 
aan de onderkant van de achter
zijde de product-barcode ge
plaatst; dit om het product te 
zijner tijd aan de balies te kun
nen scannen. Dat zou trouwens 
heel handig zijn: nu nog moe
ten er, als er om een 'bon' 
wordt gevraagd, gegevens met 
de hand worden ingevoerd en 
dat neemt veel tijd in beslag. 

Dat de papiersoort werd gewij
zigd wordt verdedigd met een 
verwijzing naar het feit dat de 
stempels op de zegel slecht 
leesbaar waren. Bij de niet-om-
rande gewichtsaanduidingen 
was bovendien moeilijk te zien 
om welke gewichtsklasse het 
ging, tenzij men precies wist 
welke kleur bij welk gewicht 
hoorde. De omranding van de 
gewichtsaanduiding is duidelijk 
een verbetering, maar het gele 
fond aan de achterzijde maakt 
de instructies nou niet meteen 
leesbaarder. 
Beide series zijn in Engeland in 
offset gedrukt, bij De La Rue Se
curity Printing. 
Als we aan de zegels catalogus
nummers willen toekennen krii-

Onder kilopostzegels in de nieuwe tekening (gewicht in omrande cijfers), mn links naar rechts 'tot 4 kilo', 'tot 5 kilo', 'tot 10 kilo' en 'tot 20 kilo' 
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Overzicht Belgische Kilopostzegels 

Cat.Gewichts-
nr. klasse 

01 
10 

02 
II 

03 
12 

04 
13 

05 
H 

o6 
15 

i^ 

o8 
17 

09 
18 

19 

20a 
20b 

350-500flram 

500 flram-i kilo 

1-2 kilo 

2-5 kilo 

3-4 kilo 

4-5 kilo 

5-10 kilo 

10-20 kilo 

20-30 kib 

Terufl/Rrtour 

FrankEermachine 
dof papier 
wit papier 

Bar
code 

+4533 

+4540 

+4557 

+4564 

+4571 

+4588 

+4595 

-H46oi 

+4618 

+4687 

-eöooi 

Hoofd
kleur 

oranjegeel 

rozerood 

blauw 

citroengeel 

paars 

groen 

roodbruin 

bruin 

turkoois 

paars/geel* 

groen/paars* 

Oplage 
eerste druk 

500.000? 

300.000? 

300.000? 

300.000? 

200.000? 

150.000? 

80.000? 

15.000? 

12.000? 

Nummers iste 
serie (hoog) 

0008882 

0114593 

0036623 

0198437 

0144040 

0133505 

0010671 

00075II 

0010162 

Nummers 2de 
serie (laag) 

0520069 

0307283 

0303423 

0325448 

0209883 

0509638 

0085465 

0017571 

0013621 

0042847 

0004394 
0087892 

*: de twee vermelde kleuren zijn in irisdruk aangebracht, dat wil zeggen dat er twee kleuren inkt werden 
aangebracht op één drukplaat en wel zodanig dat beide kleuren die in elkaar overvloeiden. 

gen de zegels uit de oorspron
kelijke serie de nummers 1 tot 
en met 9 en de zegels uit de 
verbeterde versie de nummers 
10 tot en met 18. En hoewel de 
twee resterende etiketten niet 
voldoen aan het criterium dat er 
van 'vooruitbetaalde diensten' 
sprake moet zijn, geven we de 
'Terug/Retour'- en 'Frankeer-

Kilopostzegel (nieuwe tekening) 'tot 30 kilo' 

machine'-zegels toch de num
mers 19 en 20. 
De 'track and trace'-volgnum-
mers lopen per gewichtsklasse 
gewoon door. Aan de hand van 
de gevonden nummers kun je 
min of meer bepalen hoe groot 
de oplage van de eerste serie is 
geweest (zie de tabel hierbo
ven). Voor de laagste gewichts
klassen valt de schatting ver
moedelijk heel ruim uit; de aan
tallen zijn waarschijnlijk te 
hoog. Voor de hoogste ge
wichtsklassen - vooral als het 
gaat om de zegel van 30 kilo - is 
de marge tussen 'hoog' en 
'laag' klein - hooguit zo'n 2.500 
exemplaren. 

Het papier van alle zegels licht 
onder de ultraviolette Tamp aan 
de voorzijde enigszins wit op. 
Er is sprake van wat variatie, die 
wordt veroorzaakt door een 
wisselende hoeveelheid witma
kers in het papier. Bij de 'fran-
keermachine'-zegel zijn echter 
(althans, bij de laagst aange
troffen nummers: 43 94-/1-1-12) 
in het geheel geen - witmakers 
in het papier van de voorzijde 
verwerkt! 

Gezien de lage nummers van 
de op glanzend papier gedrukte 
'frankeermachine'-zegels en de 
datum waarop deze dienstverle
ning begon (i april 2002) is het 
bijzonder onwaarschijnlijk dat 

hieraan nog een matte variant 
voorafging. Aangenomen mag 
worden dat dit ook geldt voor 
de 'terug/retour'-zegel. 

BESLUIT 
Gegevens over moderne posta
le zaken bereiken de fllatelisti-
sche gemeenschap meestal pas 
enige tijd nadat de invoering 
heeft plaatsgevonden. Postad-
ministraties die al vooraf essen

tiële gegevens verstrekken vind 
je tegenwoordig met meer. Dat 
in aanmerking nemend moeten 
filatelisten uiterst alert zijn en 
onmiddellijk inspringen op wat 
er aangetroffen wordt en ont
dekt is. Dat kan door de poste
rijen zo snel mogelijk te bena
deren om informatie te krijgen 
over de voorgeschiedenis, de 
gevolgde gang van zaken, en 
dergelijke. En het is noodzake
lijk ook, want als er te lang 
wordt gewacht is de gezochte 
informatie niet meer beschik
baar. Daarom ook is het van het 
grootste belang zelf materiaal -
en dat dan onmiddellijk na de 
verschijning - te verzamelen. 
Bovendien is het zaak andere in 
het onderwerp geïnteresseerde 
verzamelaars zo snel mogelijk 
van de belangrijkste data op de 
hoogte te stellen. 
Bij het samenstellen van filate-
listische artikelen was het aan
houden van een voorbereidings
tijd van vijf tot twintig jaar voor
heen niet ongebruikelijk. Dat 
kan nu in feite alleen nog maar 
bij onderwerpen die betrekking 
hebben op de periode vóór ca. 
1980, een tijd waarin een gede
gen documentatie en archive
ring 'aan de bron' (lees bij de 
posterijen) nog mogelijk was. 
Fenomenen als Interneten e-
mail maken het weliswaar mo
gelijk om razendsnel en letter
lijk onbegrensd informatie uit te 
wisselen (dit artikel is er een 
voorbeeld van), maar wel in de 
wetenschap dat die informatie 
weer even snel vervlogen kan 
zijn. 

Noot: 
': Dit artikel is een Belgisch-Ne
derlandse co-productie van de ru
briekredacteur Nederland van 'Fi
latelie', Rein Bakhuizen van den 
Bnnk en de Belgische postwaar-
destukkenexpert Luc Van Tichelen. 

Boven kilopostzegel zonder gewichtsaandui
ding, maar met bovenaan een ruimte waar 
de afdruk van eenfrankeerstempei kan wor
den geplaatst Rechts de gratis verkrijgbare 
'Terug/Retour'-zegel 



N.V.RH, onder de loep TS JAAR 
NVPH 
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In deze aflevering alle aandacht voor de Speciale Catalogus, die 
de NVPH al sinds 1934 uitgeeft. Van een 176 pagina's tellend 
boekwerkje met zwart-witfoto's en zo'n 2000 prijsnoteringen 
ontwikkelde deze catalogus zich in de loop der jaren tot een 
onmisbaar handboek voor iedere filatelist, die de postzegels van 
Nederland en de overzeese rijksdelen een warm hart toedraagt. 
De fullcolour editie van 2003 bestrijkt 740 pagina's en het aantal 
prijsnoteringen bedraagt ver over de twintigduizend. De catalogus 
wordt door tienduizenden verzamelaars als een belangrijke 
informatiebron en filatelistisch anker beschouwd, vandaar dat aan 
de samenstelling van de inhoud de grootst mogelijke zorg en 
aandacht wordt besteed. Ondanks zijn gewicht van inmiddels 
bijna een kilo is de Speciale Catalogus het visitekaartje van de 
NVPH. 

t4-' 
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De Speciale Catalogus is in de loop der jaren een onmisbare informatiebron 
geworden 

Speciale Catalogus 2004 naar de drukker 
Commissie maa[<t overuren door vele 
prijswijzigingen 

Het jaarlijkse karwei zit er op, de leden van de cataloguscommissie, 
belast met de samenstelling van de Speciale Catalogus, kunnen 
even achterover leunen. Vier winkeliers, twee veilinghouders en 
een groothandelaar hebben er onder leiding van voorzitter Hans 
van den Eijnde een flink aantal vergaderingen opzitten om de 
63e editie volledig up-to-date bij drukker Joh. Enschedé af te 
kunnen leveren. Half september zal hij in de winkel liggen, de 
oplage bedraagt 32 000 stuks. Daarnaast zal er ook een cd-rom 
versie verschijnen en later in het jaar de Junior editie. 
Hoe gaat zo'n commissie eigenlijk te werk? Hans van den Eijnde 
wil er graag iets over vertellen. 'Begin april hebben we onze eerste 
bijeenkomst en dan nemen we de tijd om te brainstormen over de 
komende editie: Nieuwe ideeën, de verzamelde opmerkingen 

jaar ooife^jor kwaliteit 

De cataloguscommissie onder leiding van Hans van den Eijnde (I) m actie. 

over de inhoud van het jaar daarvoor, eventuele aanvullingen en 
veranderingen, wat wordt het speciale onderwerp voor dat jaar 
en meer van dat soort zaken. Vervolgens krijgt ieder commissielid 
naar gelang zijn specialisme een flinke portie huiswerk mee. 
De een maakt voorstellen voor de prijzen van Nederland postfris 
voor de oorlog, een ander voor de FDC's en een derde stort zich 
bijvoorbeeld op de postzegels van Indië. De hele catalogus wordt 
zo in segmenten verdeeld. Vervolgens worden tijdens een aantal 
zittingen de door de specialisten voorgestelde prijzen toegelicht 
en door de commissie besproken. Tijdens de discussies, die 
ontstaan, kan het er soms pittig aan toe gaan, maar we komen er 
altijd uit. Daarnaast worden er veilingopbrengsten en een aantal 
voorraadboeken van winkeliers bekeken om zowel de algemene 
mening als die van de specialisten nog eens extra te staven.' 

Coördinator 
'Mijn taak als voorzitter is de commissie te begeleiden en de tot 
stand gekomen prijzen te noteren. Uiteindelijk leidt het samenspel 
van studie en overleg tot de prijzen voor de nieuwe editie, waarbij 
een belangrijk uitgangspunt is dat de markt de catalogus moet 
dicteren en beslist niet andersom. V/e moeten hierbij wel oppassen. 

Helma van den Eijnde 

dat we niet al te snel ingaan op tijdelijke en incidentele markt
ontwikkelingen. Dit mechanisme fungeert zowel bij dalende als 
stijgende prijzen als een soort veiligheidsklep. Bovendien wordt 
de samenstelling van de commissie regelmatig veranderd, 
waardoor de benadering fris en onbevangen blijft. Alle door mij 
genoteerde nieuwe prijzen worden door mijn echtgenote Helma 
in de door drukker Joh Enschedé gemaakte database ingevoerd 
Zo blijven de productiekosten tot het minimum beperkt.' 



Tipje van de sluier 
'leder jaar proberen we de Speciale Catalogus te verbeteren. 
De editie van 2004 heeft voor het eerst kleurbalken aan de 
zijkant, zodat de gebruiker veel gemakkelijker het stuk van de 
catalogus kan vinden, dat hij wil raadplegen Door bepaalde 
afkortingen te gebruiken, bijv. O voor ontwerp en T voor tanding, 
hebben we de inhoud kunnen comprimeren Het dreigende 
gevaar, dot we de catalogus in twee delen moeten gaan uitgeven 
is gelukkig voor een aantal jaren afgewend. Een ander nieuwtje is 
dat de plaatfoutencatalogus van Van Wilgenburg, al vele jaren 
een begrip bij verzamelaars, blijvend als extra katern zal worden 
opgenomen.' 

Valt er ol iets te zeggen over de nieuwe prijsnoteringen? Van den 
Eijnde lacht een beetje geheimzinnig maar is toch bereid om deze 
vraag te beantwoorden, zonder daarbij overigens in details te 
treden: 'De prijzen voor de postzegels van Nederland en gebieden 
zijn over de gehele linie stijgende en deze marktontwikkeling 
heeft er toe geleid dat er vele duizenden catalogusprijzen opwaarts 
worden aangepast. Natuurlijk zal niet meteen alles omhoog gaan 
en zullen niet alle stijgingen spectaculair zijn. Toch meent de 
commissie dat er sprake is van een positieve trendbreuk, want 
afgezien van wat uitzonderingen zijn de prijzen gedurende de 
laatste twintig jaar voornamelijk gedaald.' 

'Of deze ontwikkeling zich zal doorzetten? Dat zullen we volgend 
voorjaar bespreken als de commissie zich met frisse moed aan 
weer een nieuwe editie van de Speciale Catalogus zal wijden.' 

Graadmeters voor filatelie en economie 
I o guldens oranje, nrs. 80 en 101 

Stel: Iemand verzamelt al jarenlang Nederlandse postzegels en in 
de loop der tijd heeft hij vele schaarse zegels aan de collectie 
toegevoegd. De frankeerzegels zijn inmiddels compleet op twee 
exemplaren na, de oranje tien guldens van de emissies Bontkraag 
en de Jubileum 1913 Voor deze zegels zal behoorlijk in de 
buidel moeten worden getast. Kan de verzamelaar zich deze 
aanschaf permitteren? En zo ja, heeft hij dat geld er dan voor 
over of koopt hij liever wat anders? Deze afweging komt vaker 
voor dan u denkt. Daarom geven de prijzen van de catalogus
nummers 80 en 101 een goede afspiegeling van de populariteit 
van de filatelie én de stond van de economie. In onderstaand 
diagram is gekozen voor de catalogusprijzen van de nr. 80 
ongebruikt (met plakker). Alle bedragen zijn omgerekend in euro's. 

gouden randjes van de economie er een beetje vanaf zijn, heeft 
de prijs van de nr. 80 grote bewegingen doorgemaakt. Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat dit ooit anders zal worden. 
Het bedrag, dat men uiteindelijk voor een collectie krijgt, is wel 
degelijk een appeltje voor de dorst, maar mag nooit de belang
rijkste drijfveer zijn om te verzamelen. Het plezier in de hobby 
moet altijd voorop staan, en dat beleeft ieder op zijn eigen 
manier. V^él is het zo dat stijgende prijzen in de regel betekenen 
dat de filatelie zich in een toenemende populariteit mag verheugen. 
En is het niet voor iedere verzamelaar prettig om te participeren 
in een groeiende hobby? 

Bij een feest hoort een 
cadeautje 

De NVPH bestaat dit jaar 75 jaar. Daarom 
zal ieder exemplaar van de komende editie 
van de Speciale Catalogus worden verge
zeld door een herdruk van de eerste uitga
ve uit 1934. Om de juiste sfeer op te roe
pen is hierbij gebruik gemaakt van licht 
getint papier en is de inhoud identiek aan 
de uitgave van toen. Zelfs het voorwoord 
uit augustus 1933 ontbreekt niet. De slotzin 
hiervan onderstreept, bijna zeventig jaar 
later, de vooruitziende blik van de samen
stellende commissie; 'Aldus vertrouwen wij, 
dat deze catalogus de wereld in gaat als eersteling van een lange 
reeks, tot nut van verzamelaar en handelaar.' 
Het is leuk om het gratis boekwerkje, dat indertijd één gulden 
kostte, eens door te bladeren en te constateren welke ontwikkeling 
de Speciale Catalogus én de prijzen sindsdien hebben doorgemaakt. 
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De catalogusprijs van de 10 gulden nr 80 dooi dejaien heen 

Vanaf de eerste editie van de Speciale Catalogus, tijdens de grote 
crisis in 1934, tot de komende editie van 2004, in een tijd dat de 
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Klok en klokkenspel 
In het Nederlands heeft 
het woord 'klok' een 
dubbele betekenis, na
melijk die van luidklok in 
een toren of klokkenspel 
en die van uurwerk. Het 
Franse cloche wordt echter 
in hoofdzaak gebruikt 
voor de luidklok (al he
ten dameshoedjes van 
een gelijkvormig model 
ook wel cloches). 
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Klokken en klokkenspel:.. een op
merkelijk thema . 

Het Franse postzegelblad 
Echo de la Timbrologie 
(april) verrast themati
sche verzamelaars met 
een artikel over klokken 
en bellen. Het is opmer
kelijk hoeveel er van dit 
onderwerp op postze
gels, maar ook in recla
meboodschappen op de 
omslagen van postzegel
boekjes te vinden is. Het 
blad verzuimde jammer 
genoeg de Nederlandse 
klokkenspelzegel uit 
1981 te vermelden. 

Berlijns nieuws 
De aandacht van filatelis
ten voor bepaalde onder
delen van een verzamel
gebied wordt vaak mede 

bepaald door actuele ont
wikkelingen. Nu de Duit
se regering veel aandacht 
krijgt door haar politieke 
stellingneming in Euro
pese en mondiale kwes
ties, komt haar hoofd
stad Berlijn ook filatelis
tisch weer in het nieuws. 

In april en mei bracht de 
BriefmarkenSpiegel ar
tikelen over de groeiende 
belangstelling voor his
torische poststukken die 
Berlijnse gebeurtenissen 
illustreren. En dat zijn er 
nogal wat, want zowel de 
West als de Oostduitse 
posterijen hebben zich 
op dit punt niet onbe
tuigd gelaten. 

Henri Dunant 
In april publiceerde de 
BnefmarkenSpie^el een ar
tikel over Berlijnse vrou
wen op postzegels. 

Dunant ..belichtm DBS .. 

In hetzelfde nummer 
herinnert de redactie er 
aan dat de oprichter van 
het Rode Kruis, Henri 
Dunant, op 8 mei 1828 
werd geboren. Dunant 
kreeg in 1901 de Nobel
prijs voor de Vrede . Zijn 
portret is in de loop der 
jaren in heel veel landen 
op postzegels versche
nen. 

Berlijn... uieeruolopinhetnieuujs 

Vrije stad 
De Deutsche Briefmar
kenZeitung (28 februa
ri) brengt een uitgebreid 
verhaal over de Vrije Stad 
Hamburg. Het blad wijst 
niet alleen op de eerste 
postzegels, maar ook op 
het drukke internationale 
postverkeer dat deze han
delsstad al in vorige eeu
wen kenmerkte. 

Luftpost 
De Duitse PTT, Deutsche 
Post, geeft als zoveel an
dere postadministraties 
een tijdschrift uit dat 
speciaal bestemd is voor 
postzegelverzamelaars. 
Het maart/aprilnummer 
van dit blad. Postfrisch 
geheten, presenteert een 
uitgebreid overzicht van 
de ontwikkeling van de 
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Vnje stad Hamburg . .knooppunt van het postuerkecr. 

Veel postdiensten had
den een eigen kantoor in 
de stad en veel post uit 
Hamburg naar WestEu
ropese bestemmingen 
liep via de Nederlanden. 

Mr. Smith in Oekraïne 
Juist nu de Verenigde Sta
ten wat politieke proble
men met Europa hebben, 
proberen filatelistische 
tijdschriften de relaties 
tussen de twee wereldde
len wat uit te diepen. 
American Philatelist van 
maart brengt een uitge
breid artikel over de rela
tie van het land met Oe
kraïne, dat als herboren 
postgebied ook om histo
rische belangstelling 
vraagt. Al in het begin 
van de zeventiende eeuw 
reisde Captain John 
Smith, een van oor
sprong Britse wereldrei
ziger, door het gebied. 
Het leverde hem in 1907 
een eigen Amerikaanse 
postzegel op. Het Ameri
kaanse blad heeft nog 
heel wat meer van derge
lijke personages op post
zegels teruggevonden. 

Duitse luchtpost, met 
onder andere een artikel 
over de transatlantische 
vluchten tijdens het in
terbellum. 

Boeiend gebied 
Ofschoon het Saarland 
(ofhetSaar^ebiet, zoals 
het lang heeft geheten), 
al meer dan veertig jaar 
geen eigen postzegels 
meer uitgeeft, blijft het 
voor filatelisten een boei
end gebied. 

Saargebict: ...ueelbewogen 
jilatelistische geschiedenis.. 

Over de filatelistische ge
schiedenis sinds novem
ber igi8 tot aan de opna
me in de Bondsrepubliek 
in 1959 is er heel wat ge
beurd. Het Duitse Bonds
blad Philatelie van april 
geeft daar een beschrij
ving van. 

Ongezonde hobby 
Ofschoon roken in Ame
rika zo langzamerhand 
een halsmisdaad is ge
worden, wijst Linn's 
Stamp News (13 januari) 
er fijntjes op dat de belas
tingzegels die in veel 
Amerikaanse staten ge
bruikt worden om fiscaal 

Luchtpostzcflels en een prcntbnefkaart met 'luchtpostreclame'stempel. 

Behalve voor postzegels 
en poststukken probeert 
het blad verzamelaars te 
interesseren voor 
schaalmodellen van post
autootjes en posttreinen. 
Bepaald geen goedkope 
hobby, maar klaarblijke
lijk bestaat er wel be
langstellingvoor. 

van het roken te profite
ren een aardig verzamel
gebied vormen. 

Portugese zaken 
De Portugese filatelisti
sche schrijvers en journa
listen hebben niet alleen 
een eigen vereniging, 
maar ook een eigen, heel 
mooi en professioneel 



gemaakt blad: Conven-
qsLO Filatélica. In nummer 
3/2002 troffen we een 
uitvoerig artikel aan over 
de zegels van Cabo Verde 
(Kaapverdië) en ook een 
studie van de bekende 

Lange looptijd, veel uarianten: de 
Portugese Céres-zegels. 

Portugese Cérès-zegels. 
De Cérèsjes hebben - net 
als de Franse zaaisters -
een heel lange looptijd 
gehad, met als gevolg dat 
er nogal wat typen en va
riaties zijn. Jammer dat 
er niet zoveel filatelisten 
in ons taalgebied zijn die 
het Portugees beheersen. 
Dankzij de vergrotingen 
die het blad plaatst, valt 
er gelukkig ook zonder 
kennis van de taal wel 
wat te leren. 

'Eupen ist Frei' 
De eerste emissies van 
België werden vrijwel al
tijd ontwaard met zware, 
meestal ronde 'tralie-
stempel's, doorgaans 
met enkele cijfers of let
ters in een vierkant gat in 
het midden. Collector 
Revue, het huisorgaan 
van de Belgische veiling
houder Van Looy & Van 
Looy, heeft daar een uit
voerig verklarend artikel 
over. Het aantal strepen 
in het stempel geeft bij
voorbeeld de status van 
het kantoor aan. 
Het gebied van de Oost
kantons in België heeft 
voor een aantal filatelisti-
sche bijzonderheden ge
zorgd. Het blad van de 
Studiekring van de 
Poortmanzegel (maart-
april) bevat een artikel 
over de niet-officiële op
drukken Eupen ist Frei, die 
een nazi-aanhanger (van 
beroep postzegelhande
laar) op eigen gezag op 
Belgische zegels liet 
plaatsen. Ofschoon de 
bevelhebber van de Duit
se troepen die in de mei
dagen 1940 dit gebied 
(dat ooit Duits was) bin
nentrokken niets van 
deze particuliere activi
teit moest hebben, kwa
men de zegels wel in de 

handel. Tegelijk met Eu
pen werden ook Malmé-
dy en het voormalige au
tonome gebied van Mo-
resnet door een Fiihrer-Be-
Jelil weer Duits. 

Moresnet 
Over de geschiedenis van 
het hiervoor genoemde 
Moresnet, die van Vaals 
en van het zogenoemde 
Vierlandenpunt stond in 
het blad van de Duitse 
Nederland-verzamelaars, 
Nederland onder de Loep 
(april), een artikel dat 
eerder in het blad van de 
postzegelvereniging De 
Loupe te vinden was. 
Ook hier treffen we een 
verslag aan over eigenge
maakte fantasiezegels. 
Moresnet heeft nooit ei
gen officiële postzegels 
gehad. De Oostkantons 
daarentegen kregen in 
1920, toen het Belgische 
gezag weer hersteld was, 
Belgische zegels met de 
opdruk Eupen & Malmedy. 
In 1973 kwam er in België 
een toeristische zegel van 
2 frank uit met daarop de 
St. Niklaaskerk in Eupen. 

HANS GABRIELS 
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Abraham en Margarieta 
Een goed gedocumen
teerd artikel over Abra
ham Casteleyn, de op
richter van de Oprechte 
Haerlemsche Couront kunt u 
lezen in Druk Doende 
(nummer 50) van de Fila-
telistische Motiefgroep 
Papier en Druk - Neder
land. 

Schilderij ran Jan de Bray (detail) 
met daarop Abraham Casteleyn 
en zijn urouui iMar̂ arieta uan 
Bancken. 

Aanleiding voor dit ver
haal was de verschijning 
van een postzegel van 
Grenada op 15 januari 
2001, met daarop een de
tail van een schilderij van 
Jan de Bray, voorstellen
de de boekdrukker en 

courantier Abraham Caste
leyn en zijn vrouw Mar
garieta van Bancken. Het 
tweede eeuwfeest van het 
Rijksmuseum in Amster
dam vormde de aanlei
ding voor deze emissie. 

Bezig baasje 
Zeus, de onweerstaanbore 
minnaar is de titel van een 
uitgebreid en van veel af
beeldingen voorzien ver
haal in Hermes (nummer 
iig), dat eerder werd ge
publiceerd in het Griekse 

Zeus, een uiriele Grieicscflod. 

blad DeThemauerzamelaar. 
De omvang van Zeus' 
liefdesaflfaires is zo gi
gantisch, dat elk verhaal 
daarover tekort schiet. 
Een flink aantal van zijn 
bedgenoten passeert in 
het verhaal achtereenvol
gens de revue, met tal van 
prikkelende bijzonderhe
den. Voor de liefliebbers 
een must om te lezen. 

Droomauteur 
Het contactorgaan van de 
Vereniging voor USA en 
Canada Filatelie, Usca-
post, neemt in nummer 
129 na tien jaar afscheid 
van de rubriek Canadian 
Potpourri. Dezelfde auteur 
vervolgt zijn medewer
king met een nieuwe 
reeks bijdragen onder de 
titel Van den hak op den tak. 
Elk verenigingsorgaan 
zou jaloers zijn op zo'n 
medewerker, een auteur 
die de filatelie met een 
glimlach behandelt en 
zijn lezers als het ware 
aan de hand meeneemt 
op zijn tochten door de 
Verenigde Staten en Ca
nada. Hij laat ze kennis 
maken met details over 
plaatsen en gebeurtenis
sen die in geen encyclo
pedie te vinden zijn. 

Stenen vlag 
Na de Duitse bloedeloze 
revolutie in 1989, die een 
einde maakte aan het be
staan van een Oost- en 
een West Duitsland, blijft 

er nog altijd een verdeeld 
stukje Europa op de kaart 
staan. Onder de Loupe 
(NVPV afdeling Almelo, 
nummer 2/2003) schrijft 
daarover in het artikel Het 
laatste stukje uerdceld Euro
pa, waarmee wordt ge
doeld op het Grieks/ 

Gigantische Turks-Cypnotische 
vlag, in steen vastgelegd. 

Turkse eiland Cyprus. 
De situatie is bijzonder 
actueel, nu het Griekse 
deel van Cyprus wellicht 
toetreedt tot de Europese 
Unie. De laatste van de 
vijftien in het artikel af
gebeelde postzegels 
toont een bergwand met 
daarop de Turks-Cyprio-
tische vlag, uitgevoerd in 
geschilderde stenen. De 
afmetingen van die vlag 
komen overeen met 
zeven voetbalvelden! 

Ingewikkelde luchtpost 
De gecompliceerdheid 
van luchtpostverbindin
gen, kort na het uitbre
ken van de Tweede We
reldoorlog, wordt goed 
uitgelicht in het artikel 
Censuur in Nederlands Oost-
Indië zoals dat te vinden is 
in het maartnummer van 
't Dijkenaartje, het twee
maandelijks tijdschrift 
van de Hobby- en Verza-
melclub Begijnendijk 
(België). Een fraai voor
beeld daarvan is een in 
kleur afgebeelde brief die 
van Medan via Saigon, 
Hanoi, Hong Kong naar 
San Francisco werd ver
voerd. Afbeeldingen van 
nog eens drie poststuk
ken (ook in kleur) en een 
landkaartje lichten het 
boeiende artikel toe. 

Energiek thema 
Er is in het westelijk deel 
van Europa vrijwel geen 
land dat na de oliecrisis 
van 1973 geen aandacht 
besteedde aan het thema 
energiebesparing. En dat 
was ook te merken op de 
postzegels. Met het af
beelden van tien zegels 
wordt daarvan het bewijs 
geleverd in Oosterhouter 
Post van april 2003. 

Waar ligt de grens? 
In het maartnummer van 
het informatieblad 
Share, dat bestemd is 
voor de aandeelhouders 

van TPG, staat een uit
voerig artikel over de pro
ductie van postzegels, 
getiteld Een ^elilrt product -
Een postzegel maken is een 
proces vol gevaren en uitda-
gingen. Het gaat in feite 
om een interview met 
Ferdi Sieben van de afde
ling Consumentenmarkt 
van TPGPost en Julius 
Vermeulen namens de af
deling Communicatie en 
Vormgeving. In het arti
kel wordt onder meer be
weerd dat de gezamenlij
ke waarde van de uit te 
geven zegels min of meer 
vastligt en tot stand komt 
in samenspraak met de 
belangenvereniging van 
de Nederlandse filatelis
ten (de Bond), op basis 
van wat de ervaring leert 
dat verzamelaars voor 
hun hobby overhebben. 

Een land erbij 
Voor die verzamelaars die 
het oneens zijn met de 
hierboven geciteerde be
wering en daarom op 
zoek zijn naar een ander 
verzamelgebied, brengt 
De Postzegel (Koninklij
ke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars) 
in zijn aprilnummer uit
komst. Het beveelt Oost-
Timor aan als een nieuw 
verzamelgebied. Het land 
werd op 20 mei 2002 
zelfstandig onder de 
naam 'Democratische 
Republiek Oost-Timor'. 

Boeiende geschiedenis 
Postzegels en geschiedenis 
uan Oud-Duitslond tot 1875 
is een boeiend geschre
ven stukje historie in 
Deutsche Post, het ver
enigingsblad van de Fila
telistenvereniging Duits
land. 
Achtereenvolgens wor
den het Huis Habsburg 
behandeld, de Post-

HuisHabsbur̂ ; ...behandeld in 
Deutsche Post... 

dienst, de Duitse Bond en 
de afzonderlijke gebie
den het Zuiden, het 
Noorden, de Noord-Duit
se Bond en aansluitend 
het Duitse Rijk. 
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AFLEVERING 29  MiSDRUKKEN, DRUKUITSCHOT, DUBBELDRUKKEN 
EN WAT DAAR VOOR DOOR MOET GAAN [DEEL 4) 

In deze aflevering van 
'Vervalsingen iierkennen' 
zullen we het hebben 
over drukuitschot van In
donesia en Irmn Barat (een 
onder Indonesisch be
heer vallend gebied, het 
vroegere Nederlands 
NieuwGuinea). 

Eindjaren tachtig, begin 
jaren negentig werd op 
een bepaald moment een 
pakket drulcvellen met 
zogenaamde proeven, 
misdrukken, deeldruk
ken en ongetande 'zegel
beelden' op de Amster
damse postzegelmarkt 

aangeboden. 
Dit materiaal bleek ge
stolen te zijn uit de offi
ciële postzegeldrukkerij 
in Indonesië; het was dus 
nooit op de postkantoren 
in Indonesië te koop ge
weest. 
In eerste instantie was 

men nogal huiverig om 
zich met dit materiaal in 
te laten. Omdat de ver
koop van complete vellen 
aan verzamelaars niet 
doenlijk bleek, werd al 
gauw besloten tot het 
maken van kleine coupu
res: blokken, strippen en 
losse zegels. 
Zoals zo vaak het geval is, 
werden later andere 
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bronnen genoemd waar
van dit materiaal afkom
stig zou zijn, onder ande
re van een nalatenschap. 

Veilingaanbleding 
Er was zelfs een hande
laar die zich specialiseer
de op het gebied van de 
misdrukken, drukuit
schot, misperforaties en 
dergelijke van Indonesië. 

In februari iggS 
hield deze han
delaar, Matth. 
Jostmeijer, een 
speciale veiling 
onder de naam 
Interaction Impli
cit bu. In deze 
veiling werd on
der andere het 
hierboven be
doelde materi
aal aangebo
den. In het 
maandblad 
'Philatelie' van 
januari 1998 
werd op pagina 
31 voor deze 
veiling geadver
teerd. Vier 
maanden later, 
in hetmeinum
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mer van 'Philatelie' 
(1998) werden in een ad
vertentie op pagina 32g 
een groot aantal van deze 
zogenaamde afwijkingen 
afgebeeld en aangebo
den. 
Helaas overleed Matth. 
Jostmeijer m 1998, waar
na een groot deel van zijn 
voorraad door een andere 
handelaar werd overge
nomen; zie hiervoor de 
advertentie in 'Philatelie' 
van december 1998 op 
pagina gi8 en 919. De 
rest van het materiaal 
werd verspreid over vei

lingen, handelaren en 
verzamelaars. 

Materiaal Indonesië 
Omdat het ondoenlijk is 
en in feite ook geen nut 
heeft om veel van dit ma
teriaal af te beelden, zal 
ik hier volstaan met 
slechts enkele voorbeel
den. 
Afbeelding 1 toont een ze
gel zoals die aan het loket 
verkrijgbaar was. De af
beeldingen 2 en 3 tonen 
deeldrukken van de af
beelding en het waarde-
inschrift met de lands-

naam van dezelfde zegel. 
Bij afbeelding 2 is ook nog 
eens sprake van een ver
keerde perforatie. 
Afbeelding 4 toont ook een 
zegel zoals die aan de lo
ketten werd verkocht. De 
afbeeldingen 5, 6 en 7 heb
ben betrekking op de 
deeldruk van de afbeel
ding, in drie verschillen 
kleuren. 
Bij ajbeeldin^ 8 is weer 
sprake van een normale, 
destijds op het postkan
toor verkrijgbare zegel, 
terwijl ajbceldin^ g een 
deeldruk in groen met 
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'Philatelie' uan december 1998. ..Indonesië', hèt uerzamelgebied 

verschoven perforatie 
toont. Afbeelding 10 laat 
een deeldruk van onder 
andere de zegeltekst 

Materiaal Irian Barat 
De ajbeeldin^en 11 toten 
met 14 hebben betrek
king op deeldrukken van 
een en dezelfde zegel, 
maar dan zonder waarde. 
Dat het hier om onafge-
werkt materiaal gaat, 
blijkt wel uit het feit dat 
men deze 'zegels' zowel 
ongetand als getand aan
geboden heeft. Afbeelding 
15 toont een deeldruk van 
een andere getande zegel 
zonder waarde. 

Waardebepaling 
We komen nu bij de 
vraag hoeveel 'waarde' 
men aan dit materiaal 
moet toekennen. Bepaal
de verzamelaars willen 
'alles' of'veel' bezitten 
van wat bij een bepaalde 
emissie bestaat of be
hoort. Het kan daarbij 
gaan om proeven, even
tuele deelkleurproeven, 
misperforaties en derge
lijke. Op zich is daar 
mets op tegen. Maar zod
ra het om gestolen (post-
zegel)drukmateriaal 
gaat, moet men zich daar 
niet aan wagen. 

Het probleem is alleen 
dat men er niet altijd van 
op de hoogte is dat het 
om gestolen materiaal 
gaat. Indertijd zijn proe
ven en ander materiaal 
door een bij de PTT werk
zame archiefambtenaar 
verduisterd en vervolgens 
op veilingen verkocht. 
Officieel gesproken mag 
niemand in het bezit zijn 
van zulk materiaal. Pas 
jaren later is men zich 
hiervan bewust gewor
den, toen bekend werd 
dat het om materiaal ging 
dat van diefstal afkom
stig was. Toch wordt een 
aantal verzamelingen - en 
zelfs tentoonstellingscol
lecties - 'opgesierd' door 
dergelijk gestolen mate
riaal. 
Dat dit echt niet iets van 
de laatste jaren is, blijkt 
wel uit het feit dat men al 
vri] vroeg na de uitgifte 
van de eerste postzegels 
proeven, misdrukken (en 
later ook misperforaties) 
kon kopen die duidelijk 
afkomstig waren van 
diefstal. 
Zoals gezegd: hoeveel 
waarde kun je aan dit ma
teriaal toekennen? Een 
bekend Nederlands ge
zegde verstrekt ons het 
antwoord: 'Wat de gek er 
voorgeeft!' 

'^«iAiMMiMMMMMyMIA 
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Bouen uan links naar rechts de ajbeeldmgen 8 (originele zegel), g (deeldruk in groen, uerschouen perforatie) en 10 (deeldruk tekst en rest ajbeelding) Hieronder van links naar rechts de 
ajbeelingen 11 (deeldruk, zonder waarde, ongeperforeerd), 12 (idem), 13 (deeldruk zonder waarde, geperforeerd), 14 (idem) en 15 (deeldruk zonder waarde, geperforeerd) 



VN ZET ALLE ZEILEN BU OM 
DRINKWATERTEKORT TE UJF TE GAAN 

UNPA geeft deze maand zes freshwater'-zegels uit 
Een van de belangrijkste vragen 
die de internationale gemeen
schap de komende jaren zal be
zig houden is deze: hoe zorgen 
we er voor dat er overal op de 
wereld voldoende schoon drink
water beschikbaar is? Het is let
terlijk een vraag van levensbe
lang, want terwijl de beschikba
re hoeveelheid drinkwater be
perkt is, groeit de behoefte er
aan van dag tot dag. 

Geen wonder dus, dat de Ver
enigde Naties 2003 hebben uit
geroepen tot het 'jaar van het 
Water', of- op z'n Engels - het 
International Year of Freshwater. 
'Meer dan een miljard mensen 
hebben niet de beschikking 
over water: niet om te drinken, 
niet om zich te wassen en niet 
om te koken,' waarschuwt se
cretaris-generaal KofiR Anan van 
de Verenigde Naties. 'Waterte
kort is niet alleen een bron van 
zorg, maar kan ook de inzet 
worden van spanningen tussen 
mensen en zelfs landen tegen 
elkaar opzetten. We moeten er 
voor zorgen dat die spanning 

Als niemand iets doet krijgen in het jaar 2025 bijna zes 

miljard mensen te maken met een ernstig watertekort: ze 

kunnen zich niet wassen, niet over sanitaire voorzieningen 

beschikken en geen water drinken. Vandaar dat de Verenigde 

Naties in actie komen: 2003 is het 'Jaar van het Water'. En 

de UNPA haakt daar op in, met zes surrealistische zegels van 

de Amerikaanse kunstenaar Rick Garcia. 

op een positieve manier wordt 
gebruikt: er zal moeten worden 
samengewerkt om iets aan het 
watertekort te doen.' 

In september 2000 werd de zo
genoemde Millenniumconfe-
rentie van de Verenigde Naties 
gehouden. Bij die gelegenheid 
spraken de daar aanwezige we
reldleiders het voornemen uit 
om het aantal van water versto
ken wereldburgers -1.2 miljard 
zijn het er - tot de helft terug te 
brengen. En dat is nog maar 
een bescheiden doel, want 2.4 

GRATIS VOOR ABONNEES VAN FILATELIE: 
EEN FILATELISTISCH PRESENTJE VAN DE UNPA! 
Stuur deze bon aan de United Nations Postal Administration in 
Geneve (Zwitserland) en u ontvangt na verloop van tijd een fila-
telistisch presentje van de UNPA. Alleen volledig ingevulde 
bonnen worden door de UNPA in behandeling genomen. 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Land*: 

*: Óók invullen als u in Nederland woont! 

Knip de bon uit, doe 'm in een envelop (te frankeren met een ze 
gel van 0.59 euro) en stuur uw zending aan: UNPA Geneve, 
Attn, of Mr. P. Torelli. Palais des Nations. CH-1211 Geneve 
(Zwitserland). Uw bon moet uiterlijk jo juni 200^ ziin gepost! 
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bon (of een l<opie 
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miljard mensen beschikken nog 
niet over goede sanitaire voor
zieningen. Ook dat aantal wil 
men halveren, zo bleek op de 
vorig jaar in Johannesburg 
(Zuid-Afrika) gehouden milieu
conferentie. Beide doelen zou
den in 2015 moeten zijn gereali
seerd. En dat is hoognodig ook, 
want nu sterven er nog elk jaar 
drie miljoen mensen ten gevol
ge van ziekten die worden ver
oorzaakt door vuil drinkwater. 

De manier waarop men de pro
blemen te lijf wil gaan zou je 

kunnen samenvatten met 'in
ternationale samenwerking'. En 
dan niet alleen samenwerking 
tussen regeringen, maar ook 
die van de consumenten en van 
bedrijven en instellingen die 
met water werken. Dat kost na
tuurlijk geld, veel geld. Momen
teel wordt op aaroe jaarlijks on
geveer 30 miljard euro besteed 
aan drinkwater- en sanitaire 
voorzieningen. De Verenigde 
Naties hebben berekend dat het 
gestelde doel - halvering van 
net aantal mensen dat niet over 
water of sanitaire voorzieningen 
kan beschikken - zou kunnen 
worden bereikt als die dertig 
miljard zouden worden verdub
beld. 

Het is overigens nog maar de 
vraag of het probleem wel kan 
worden bijgebeend, want het 
waterverbruik groeit tweemaal 
zo snel als de wereldbevolking. 
Grondwater wordt zo intensief 
voor consumptie en sanitaire 
voorzieningen gebruikt dat het 
rampzalige gevolgen heeft. De 
grondwaterstand neeft er zwaar 



van te leiden en er zi|n al grote 
rivieren neem de Colorado m 
de Verenigde Staten of de Gele 
Rivierm China die droog val 
len voordat ze de zee bereiken 
In bepaalde gebieden, zoals het 
Midden-Oosten, Noord Afrika 
en Zuid Azie, is sprake van een 
chronisch w/atertekort Nu nog 
ondervinden 'slechts' vier op de 
tien wereldburgers hinder van 
waterschaarste, maar als er 
mets w/ordt gedaan loopt hun 
aantal in het jaar 2025 op tot 5 è 
7 op elke tien mensen Anders 
gezegd m het genoemde )aar 
wonen dan 5 5 miljard mensen 
m een land dat te maken heeft 
met ernstige watertekorten 

Zoals gezegd de Verenigde Na 
ties wiTlen er alles aan doen om 
het probleem op te lossen Van 
daar dat m maart jl eengrote 
waterconferentie werd gehou 
den in Kyoto (Japan), het Third 

WATERFEITEN 

I Tachtig procent van alle 
ziektegevallen in de Derde 
Wereld worden veroorzaakt 
door vervuild water en slechte 
sanitaire voorzieningen 
ï Vrouwen en meisjes zijn de 
voornaamste slachtoffers van 
een gebrek aan sanitaire voor
zieningen 
I Als we in Europa een WC 
doortrekken gebruiken we net 
zoveel water als iemand in een 
ontwikkelingsland per dag 
kan gebruiken om te wassen, 
drinken, schoonmaken en ko
ken 
I In ontwikkelingslanden is 
negentig procent van het be
schikbare water onbehandeld, 
lees vervuild 
ï Overmatig gebruik van 
grondwater heeft er in sommi
ge gebieden voor gezorgd dat 
het grondwaterpeil tien meter 
IS gezakt, de plaatselijke be
volking moet daardoor genoe
gen nemen met drinkwater 
van inferieure l<waliteit 
I Door lekken in de waterlei
ding, illegale aftappunten en 
verspilling wordt de voor con
sumptie beschikbare hoeveel
heid water gehalveerd 
I Meer dan driekwart van de 
dodelijke slachtoffers van na
tuurrampen komen om bij 
overstromingen 

r A 
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World Water Forum Op deze 
bijeenkomst werd het eerste 
deel van een uitgebreid plan, 
het World Water Development 
Report, gepresenteerd Aan dit 
plan wordt deelgenomen door 
23 instellingen die onder de 
Verenigde Naties vallen 

Verder stond de jaarlijkse 'Dag 
van de Aarde', 22 april, ditmaal 
in het teken van de zoetwater 
voorziening £n ook World Ertvi-
ronment Day (Wereldmilieudag, 

5 juni j l ) kreeg een watertintje' 

Het ligt voor de hand dat de 
postadmmistratie van de Ver 
enigde Naties, de United Na
tions Postal Administration 
(UNPA) inhaakt op alle aan 
dacht die aan de bestrijding van 
het wereldwatertekort wordt be 
steed Op 20 juni verschijnen 
daarom m de Verenigde Staten 
(New York), Zwitserland (Cenè 
ve) en Oostenrijk (Wenen) in 
totaal zes zegels twee per ad 

ministratie gewijd aan het Jaar 
van het Water Ze werden ont 
worpen door de Amerikaan Rick 
Garcia, die bekendheid kreeg 
door zijn surrealistische schil 
derijen en vanwege die doeken 
door sommigen als de Amen 
kaanse Salvator Dali' wordt be
schouwd Garcia schilderde 
voorde UNPA drie fantastische 
landschappen een moerastafe
reel, een herfstig berglandachap 
en een Noords landschap m 
wintertijd 

1950 

De watersituatie m 1950 1995 en 2025 als er niets gebeurt neemt het watertekort (zie de rode vlakken) dramatische proporties aan (bron Unesco New York) 
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BOEKEN, BRUSSEL 
EN BREL 

Vorige keer ging het in 
deze rubriek over het 
Duitse werelderfgoed en 
dan speciaal over de Dom 
van Keulen. Ditmaal gaan 
we naar België. Op ajbeel
dinfl 1 zien we het stempel 
van NIPA 2003, de inter
nationale postzegel en 
muntenbeurs die eind 
maart in Antwerpen werd 
gehouden. Op dit specia
le gelegenheidsstempel 
van de Belgische Post 
staat de kathedraal van 
Antwerpen met de tekst 
Fila 2003. Met dit stem
pel en met de Europaze
gel uit 1978 die een af
beelding van de kathe
draal toont is een kaart 
gemaakt (2). Op de NIPA
beurs waren de nieuwste 
Belgische maximumkaar

ten verkrijgbaar van WPC 
 The Belgian Maximaphiles. 
Onder die naam ging een 
aantal actieve leden door 
na de stopzetting van de 
activiteiten van de Belgi
sche Maxima/ielen. Een 
voorbeeld van een WPC
kaart (3) is die met het 
standbeeld van oprichter 
Ernest Solvay van de ge
lijknamige Business School 
van de Vrije Universiteit 
van Brussel. In de rubriek 
Verzamelgebied België werd 
deze in maart verschenen 
zegel op pagina 206 be
handeld. In de eerste af
levering van dezelfde ru
briek (januari 2003) be
lichtte rubriekredacteur 
lan Borluut een nieuwe 
serie over de architect 
Henry van de Velde, die 
het 'nieuwe bouwen' in 
België introduceerde, zo
als Berlage dat deed in 

Nederland. Van Van de 
Velde zien we op een 
WPCkaart (4) de in 1936 
gebouwde toren van de 
Universiteitsbibliotheek 
van Gent. In het stempel 
is het portret van de ar
chitect opgenomen. De 
toren was in 1963 het se
cundaire kenmerk op een 
zegel van dezelfde archi
tect (5). De nieuwe zegels 
zijn ontworpen door de 
bekende striptekenaar 
Frangois Schuiten. Afbeel
ding 6 laat een in 1991 
verschenen strippostze
gel zien van het duo 
SchuitenPeeters. Schui
tens ontwerp uit 1996 van 
de serie Brussel, hart van 
Europa is nog mooier. Uit 
deze reeks laat ik het 
Broodhuis op de Grote 
Markt van Brussel zien 
(7); een detail van dit 
markante pand vormt het 

secundaire kenmerk van 
de zegel (8). De complete 
serie wordt uitgebreid 
beschreven in het boek 
Brussel  een verhaal op post
zegels, dat in 1996 in sa
menwerking met De Post 
verscheen. Bij boekhan
del De Siegte is het voor 
19.99 euro te koop. Zon
de om zo'n boek te ver
ramschen: met zijn 300 
pagina' s is het een aan
rader voor Belgiëverza
melaars. Postzegels en 
postwaardestukken lei
den de lezer door Brussel 
en zijn geschiedenis. Zo 
lezen we dat het Brood
huis in de negentiende 
eeuw is herbouwd naar 
het model van het stad
huis van Oudenaarde. De 
overeenkomst blijkt dui
delijk uit ajbeeldmg g met 
de zegel uit 1959. 
In het boek worden be

kende symbolen van 
Brussel besproken, zoals 
het stadhuis op de Grote 
Markt (10, vooroorlogse 
expreszegel) en Manneken 
PIS die we op ajbeelding 11 
aantreffen, met drie le
gendes. Van recentere 
datum is het Stripmuse
um (12) met Kui^e en 
zijn raket van Raket naar 
de Maan. Het nieuwste 
symbool van Brussel is 
Jaques Brei (13), wiens 
25ste sterfdag dit jaar uit
gebreid wordt herdacht. 
Brels dochter richtte de 
expositie Het recht om te 
dromen in, een goede aan
leiding om Brussel te be
zoeken. Voor een goede 
postale voorbereiding 
moet u dan wel eerst 
langs De Siegte... 

Volgende keer: 'Leiden, 
bloemenstad?' 

494 
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3NIN SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sprolcen van afbeelding meldinjj 
5/3 3 2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
95'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.45. Afbeelding winnend 
affiche (van Kurt Simons uit 
Aland) bij wedstrijd georga
niseerd in 1974 door 'Inter
national Institute of Human 
Rights' (gesticht door René 
Cassin, Nobelprijs Vrede, 
1968) met thema 'vrijheid van 
pers en meningsuiting': fi
guur met lichaam krantenar
tikelen en doek voor mond. 

66'o3 Zeilschip 'Pommern' 
honderd jaar. 
€0.55 (in boekje met acht ze
gels). Schilderij stalen vier
master 'Pommern' (1931) 
door Arthur Victor Gregory 
(18671957). 

i86'03. Serie 'mijn Aland' 
door bekende personen, II, 
Mark Levengood (Fins

■••■••■■••■■tiaiiii 

M « A « * ^ M ^ h ^ 

Zweedse tv en radiopresen
tator, schrijver). 
€0.55. Marken broertje Step
hen aan rand zee. 

ANDORRA FRANS 
i44'03. Hotel Mirador. 
€ 1 . 0 2 . 

AZERBEIDZJAN 
i ig 'oj. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
1000, 3000 M. Resp. 'Stop 
terrorisme' (met schaar 
wordt lont explosieven door
geknipt, gebouw), 'Sport is 
gezondheid voor de natie' 
(handbal, worstelen, boksen, 
beeldmerk met olympische 
ringen). 

BULGARIJE 
lyi'oi Europa 2003, kunst 
op affiches. 
0.36, 0.65 L. Twee affiches 
met silhouetten van mens en 
vogels. 
i9'3''03 Honderdvijftigste 
geboortedag Vincent van 
Gogh (18531890). 
Blok 0.65 L. 'De zonnebloe
men', rand: drie aanhangsels 
met zelfportretten. 

DENEMARKEN 
i45'o3. Zeldzame insecten. 
4.25, 6.50,12. kr. Resp. 
Ephemera danica, Dysticus 
latissimus, Cordulegaster 
boltoni (eendagsvlieg, water
tor, libel). 

Do?v mark 4.2S 
^ B«i uuliMMH.. 

i45'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
4.25, 5.50 kr. Affiche van 
resp. 01e Fick (1948) voor 
festival van narren in 1985 
(masker weerspiegelt in 
water), Ole Woldbye {1930) 
voor Thorvaldsen museum 
in Kopenhagen in 1970 
(beeldhouwwerk 'Jason en 
het gulden vlies' van 
Thorvaldsen, 1768 of 1770
1844); zie volgende kolom. 

DUITSLAND 
85'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.55. Stenen muur met vier 
affiches: van Hans Hillmann 

(i960), Karl Oskar Blase 
(1952), Günther Kieser 
(1961), Michael Engelmann 
(1963)

85'o3. Tweehonderdste ge
boortedag Justus von Liebig 
(18031873). 
€0.55. Portret hoogleraar 
chemie, potje vleesextract en 
laboratoriuminstrument. 

85'o3. Honderdste geboor
tedag Hans Jonas (1903

1993)
€2.20. Citaat van filosoof 
Hans Jonas en vaag twee han
den. 

85'o3. Honderdste geboor
tedag Reinhold Schneider 
(19031958). 
€0.55. Borstbeeld schrijver 
en door hem geschreven ge
dicht. 

85'o3. Honderd jaar ADAC 
(Allgemeine Deutsche Auto
mobilClub). 
€0.55. Helikopter en wegen
wachtauto met tekst ADAC. 

Jahm. 

85'o3. Oecumenische kerk
dag in Berlijn. 
€0.55. Regenboog met motto 
kerkdag: 'Ihr soll ein Segen 

Kirchcntaq Deutschland ! 
Btrlin ^ ^ ■ ^ ^ . 5 5 : 

M ^^f sollt ein Segen sein V : 

ESTLAND 
g4'03. Landhuis Alatskivi. 
4.40 kr. Huis gebouwd tus
sen 18761885 naar tekenin
gen Arved Noleken (toen ei
genaar). 

244'o3. Vijfenzeventigste 
verjaardag Arnold Rüütel, 
president Estland. 
4.40 kr. Portret, op aanhang
sel wapenschild en in vier ta
len 'president van republiek 
Estland'. 

■ •••••••«v^^iwwpni««« 

FAERÖER 
i44'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
6.50, 8. kr. Jaarlijks affiche 
Noordse Huis resp. 1991: 
wandkleed in applicatietech
niek met vier hangende, dro
gende koolvissen van Astrid 
Andreasen (1948), 1997: drie 
keramische kunstwerken van 
Guorio Poulsen (1961). 

F0ROYAR U.OU 
i44'o3. Kinderliedjes. 
Vel met tienmaal 5. kr. Muis 
en kat op trap, vikingschip, 
kind in bed en tovermanne
tje, vrouw en hinkelspel, jon
gen met bootje, kind met 

paard en kat, vlinder en vlieg, 
man met drumstel, kind en 
maan, kindergezicht; op rand 
namen en titels liedjes. 

1 
^-^^m^-^-^--' 

FINLAND 
75'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Tweemaal €0.65. Vrouwen
hoofd met krant en kroon
tjespen, hart. 

SUOM 
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75'o3. Zomer op het platte
land, flora en fauna. 
Velletje met zesmaal €0.65 
(doorlopend beeld). Vlinder, 
libel, fluitenkruid met rups 
en knoopkruid, kikker, ek
ster, egeltjes. 

75'o3. 'Moomins'. 
Zesmaal istClass (in boekje). 
Tekeningen uit boek 'Het 
land van de Moomins in het 
midden van de winter'. 

FRANKRIJK 
25'o3. Pierre Bérégovoy 
(19251993). 
€0.46. Portret premier Frank
rijk 19921993. 



26'03. Milan Rastislav Ste
fanil< (18801919), gezamen
lijke uitgifte met Slowakije. 
€0.50. Portret Stefanik {Slo
waak, astronoom, studeerde 
ook in Meudon, stond aan 
wieg staat TsjechoSlowakije) 
en gebouw sterrenwacht in 
Meudon. 

26'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.50. Man danst met koe, 
affiche van Raymond Savig
nac (19072002). 

ART DE ^L'AFFICHE : 

Krul»»!.»»! U.bUfe ' 

26'o3. Handvest van de 
grondrechten van de Europe
se Unie (7122000). 
€0.50. Hemel met sterren, 
man met spiegelbeeld: man 
met vleugels. 

0,50€; 
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26'o3. Vliegdekschip 
Charles de Gaulle. 
€0.50. Vliegdekschip 
geschikt voor kernaan
drijving met woontoren van 
25 etages. 

0,TO€ i ' 
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GEORGIË 
2003. Europa 2003, kunst op 
affiches. 
40, 80 (T). Resp. mannen 
met ezel, gezin. 

GRIEKENLAND 
ii2'o3. olympische Spelen 
2004 in Athene. 
€0.02, 0.05, 0.47, 0.65, 2.17, 
2.85; velletje met €2.50, 2.85. 
Resp. discus, kogel aan 
draad, speer, polsstok, hor
den, gewichten; tweemaal 
mascotte. Ook velletje met de 
zes atletiekonderwerpen, op 
rand tegelvloer en openstaan
de deur. 

i83'o3. Wenszegels. 
Velletje met zevenmaal €0.47 
en tweemaal €0. 65. Resp. ro
zen (voor huwelijk), locomo
tief met wagentje (voorkin
deren), man met lauwer
krans, twee mensen (mense
lijke betrekkingen), wereld
bol met lijnen, lijnen (twee
maal voor bedrijven), beeld
merk Olympische Spelen 
(voor sponsors), Parthenon, 
hoofd beeld (Griekenland); 
alle zegels met aanhangsel 
voor persoonlijke boodschap 
mogelijk. 

GROOTBRITTANNIË 
26'o3. Kroning Elizabeth II, 
2 juni 1953. 
Tienmaal ist. Afbeeldingen 
kroning in kleur, feestelijk
heden voor kinderen in 
zwartwit, resp. stoet kro
ning, kinderen bij affiche. 

kroningsceremonie, kinde
ren maken collage, gekroon
de koningin met scepter en 
rijksappel, dansende kinde
ren, stoet door Marble Arch, 
straatfeest, gouden koets, 
kinderfeestje. 

i76'o3. Eenentwintigste 
verjaardag prins William van 
Wales. 
ist. E, 47, 68 p. Portretten 
prins William, resp. aan
komst bij St. Andrews univer
siteit (2i9'oi), thuis in 
Highgrove (299'oo), be
zoekt de Anchor Mills Paisley 
in Glasgow (2i9'oi), in 
Schotland (2i9'oi). 

HONGARIJE 
30i'o3. Datum melding 
4/331, antieke stielen. 
203'o3. Serie toerisme, 
kuuroordhotels. 
110,120 Ft. Hotels met bron
water, resp. Rogner in Heviz 
met zwembad en waterlelies, 
Helia in Boedapest en rond
vaartboot. 

lo j  'o j . Voor de jeugd 
2003, extreme sporten. 
Velletje met driemaal 100 en 
100+50 Ft. (toeslag voor 
jeugdfilatelie). Resp. freestyle 
BMX, snowboarden, para
chutespringen, wildwater
kanoën. 

203'03. Geschiedenis Hon
gaarse luchtvaart, II. 
142,160 Ft. Afbeelding en te
keningen van resp. 'Gerle 13' 
Antal Banhidi (1933), 'L2 
Roma' Arpad Lampich 
(1925)
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g4'o3. Ter herdenking as
tronauten Columbia. 
Blok 500 Ft. Ruimteveer Co
lumbia, op rand datum onge
luk en namen bemanning. 
I"« M!i¥"MW"™'WM'«l! I IIIMJJIHIl^lJII^ 
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(spaghetti en macaronivlin
ders). 

io4'o3. Sportarena Boeda
pest. 
120 Ft. met aanhangsel. 
Overzichtsfoto Sportarena 
(nieuw na brand 1999), op 
aanhangsel portret Zoltan 
Halmay, gouden medaille
winnaar zwemmen Olympi
sche Spelen 1904. 
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io4'o3. Wereldkampioen
schappen ijshockey divisie I 
2003. 
iio Ft. met aanhangsel. 
Beeldmerk kampioenschap, 
op aanhangsel portret Rudolf 
Bauer, winnaar gouden me
daille discuswerpen Olympi
sche Spelen 1900. 
i64'03. Tekenen verdrag 
toetreding Europese Unie in 
Athene. 
Blok 500 Ft. Hand met gan
zenveer en Europese sterren, 
op rand Acropolis in Athene, 
kasteel Boeda. 

ITALIË 
54'03. Frankeerzegels, se
rie toerisme. 
Driemaal €0.41. Baai bij 
Sestri Levante, panorama 
Lanciano in de Abruzzen, 
blik op Procida. 

l 
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io4'o3. Zevenhonderd jaar 
universiteit 'La Sapienza'. 
€0.41. Palazzo van het recto
raat, beeld van Minerva, ze
gel. 

" M l i i K i i n 
* I t l l l i i w i i i i 
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i74'03. Nationaal pastamu
seum in Rome. 
€0.41. Beeldmerk museum 

234'03. Serie 'scholen en 
universiteiten', universiteit 
Luiss Guido Carh in Rome. 
€2.58. Portret Guido Carli, 
gebouw universiteit voor so
ciale studies. 

€2,58 

55'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.41, 0.52. Affiches met 
mode van Marcello Dudovich 
(18781962). 

JERSEY 
i54'03. Herdruk 'koeien en 
boerderijproducten' 
(34'oi). 
Vijfmaal zonder waardeaan
duiding (30 p.). 
i54'o3. Herdruk 'days gone 
by' (ii8'98). 
Viermaal zonder waardeaan
duiding (29 p.). 
26'o3. Kroning Elizabeth II 
vijftig jaar geleden. 
29,30,39,50,53,69 p. 
Rijksinsigniën, resp. rijksap
pel, kroon van St. Edward, 
scepter met kruis, flaconnetje 
met vogel en lepel, konings
ring, armbanden; velletje met 
de zes zegels. 

2i6'o3. Eenentwintigste 
verjaardag prins WiUiam. 
Blok £ 2.. Portretten koningin 
Elizabeth, prins Charles en 
prins William, op rand 
koningin en Victoria College 
(zie volgende pagina). 

i 



KROATIË 
84'03. Oppassen, landmij
nen!. 
2.30 kn. Beenprothese. 

i64'03. Overwinningen Ja
nica en Ivica Kostelic bij 
world cup alpine skiën, St. 
Moritz 2003. 
Tweemaal 3.50 kn. in velletje 
met acht zegels en twee aan
hangsels. Skiactie, resp. Jani
ca, Ivica; op aanhangsels por
tretten zus en broer Kostelic. 

224'03. Vijfhonderdvijftig 
jaar Kroatisch instituut van 
St. Hiëronymus in Rome. 
2.80 kn. Schilderij van St. 
Hiëronymus door El Greco. 

224'o3. Bekende Kroaten. 
1.80, 2.30, 5. kn. Portretten 
van resp. Antun Soljan (1932
1993, dichter, schrijver en 
vertaler), Hanibal Lucic 
(14851553, dichter, toneel
schrijver en vertaler), Federi
ko Benkovic (16671753, 
schilder). 

LIECHTENSTEIN 
26'03. Wijnbouw in de zo
mer. 
1.20,1.80,3.50 F. In klein ka
der detail groeiproces en 

luRSJEMTUM LIECHTENSTEIN: 

resp. mei: opbinden, juni: be
handeling blad, juli: onge
wenste loten verwijderen. 
26'o3. Heropening nationa
le museum. 
1.20,1.30 F. Resp. ammoniet 
en museumgebouw, oorkon
de gerechtsdienaar en muse
umgebouw. 

F Ü R S T E N T U M L 1 C C « T E N S T E t N 

26'o3. Vijftig jaar bond voor 
gehandicapten. 
0.70 F. Brug en beeldmerk 
LBV (Liechtensteiner Behin
dertenverband). 

■■■■'■■■■■■■i 

26'03. Automaatzegels, 
postkantoor in de dorpen. 
Gebouwen en postkantoor 
uit Eschen, JWauren, Schaan, 
Triesen, Balzers, Triesen
berg, Nendeln, Schaanwald, 
GamprinBendern, Schellen
berg, Vaduz, Ruggell. 

LITOUWEN 
i94'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
1.70 Lt. (in keerdruk). Drie 
kleurpotloden als fluit. 

264'o3. Herbouw (gereed 
2009) koninklijk paleis Litou
wen in Vilnius. 
I. Lt. Koninklijk paleis en 
bovenkasteel in 1894. 

KI l y *V1I l i l *ültF\' 

LUXEMBURG 
205'03. Bruggen en viaduc
ten. 
€0.45, 0.5g, 0.89. Resp. 
Adolphebrug (stenen boog
brug uit 1903), middeleeuwse 
voetbrug 'Stierchen' (onder
deel vestingwerken Wen
zelsmauer, op lijst werelderf
goed), tuibrug Victor Bodson 
(ook Hesperangeviaduct) 
overAlzettevallei. 

■«»»»»»■»»»»»■»»»»■»»» 

; LUXfcMBOURG 0,89( 

205'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€ 0.45, 0.52. Resp. vaas bloe
men in venster door Roger 
Gerson voor 8ste nationale 
loterij in 1952, tijger door Au
guste Trémont (18921980) 
voor 3de handelsbeurs in 
1924. 

LUXElSÜ 

0,52€ 
POSTESPOOI 
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205'o3. Vierhonderd jaar 
Athénée van Luxemburg, 
'Kolléisch' (oudste middelba
re school, gesticht door Je
zuïeten, later openbare 
school). 
€0.45. Scholier met hoofd vol 
wiskundige tekeningen. 

X 

—1 400 Joer KoMeisch ; 
» 

iVlALTA 
Namen melding 5/415, bloe
men (van bomen). Resp. Vi
tex agnuscasms, Spartium 
junceum, Crataegus azalo
rus, Cercius Siliquastrum, 
Myrtus communis, Pistacia 
lentiscus. 
262'o3. Antieke auto's. 
2, 7,10, 26, 35 c. Resp. Van
den Plas Princess (1965), Al
lard 'M' Type (1948), Cadillac 
Model 'B' (1904), Fiat 500 To
polino (1936), Ford Anglia 
(1965)

2i3'03. Militaire bouw
kunst. 
1,4, II, 16,44 c. Resp. fort St. 
Elmo, fort Rinella, fort St. 
Angelo, Reserve vesting, fort 
Tigne. 

MONACO 
54'03. Veertig jaar Junior
kamer (aangesloten bij Junior 

Chamber International) in 
Monaco. 
€0.41. Beeldmerk, getal '40', 
19632003, gebouw. 

Jeurv Chambn Economiquo de Monsco 

0,4l€ i 
MONACO 
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i24'03. Monte Carlo Coun
try Club vijfenzeventig jaar. 
€0.46. Beeldmerk en lucht
opname tennisvelden. 

m w v w w ■ ■■■■'■■■ 
MONACO 

0,46€ 

AAAA4MAJM 

i44'03. Honderd jaar 
Gebco (General Bathymetric 
Chart of the Oceans). 
Tweemaal €1.25 (doorlopend 
beeld). Prins Albert I met in
strument en kaarten zeebodem 
1903 en 1979, tweemaal ge
bouw en kaart zeebodem 2000. 

5'5''o3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Tweemaal €0.50. Meisje op 
duikplank (JeanGabriel Do
mergue), Monte Carlo (Al
phonseMucha, 18601939). 

^^^^mimrmm^^ 
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OEKRAÏNE 
ii4'03. Ruimteonderzoek. 
45,65,70,80 k. Resp. Olek
sandr Zasiadko (17791837), 
Kostiantyn Konstantynov 
(18181871), Valentyn Hlush
ko (19081989), Volodymyr 
Cholomey (19141984). 

i84'o3. Rode Kruis van 
Oekraïne. 
45 k. Rode Kruis en hart met 
hand om mens. 
2i4'o3. Dnepropetrovsk
regio. 
45 k. Raket, kaart en wapen
schild, brug. 

OOSTENRIJK 
22i'o3. Frankeerzegel. 
€0.45. Euroteken. 
ii4'03. Tien jaar ARA
systeem (AltstofFRecycling
Austria AG), een afvalverwer
kingsbedrijf. 
€0.55. Afvalbak. 

ii4'03. Vijfenveertig jaar 
kindertelevisieprogramma 
'Kasperl' bij ORF 
(Österreichischer 
Rundfunk). 
€0.51. Kasperl. 

ii4'o3. Serie 'Oostenrijks 
ontwerp', III, glaswerk van 
AdolfLoos (18701933, 
architect). 
€1.38. Karaf met drie glazen 
(Bar Service nr. 248) uit 1931. 

MUMMl^^^k«iM 

i44'o3. Onderzoek naar 
leefgewoontes panda's in 
dierentuin Schönbrunn. 
Velletje met €0.75, i.. Resp. 
twee panda's, ronde zegel 
met twee panda's. 

254'o3. Duizend jaar kloos
ter St.Georgen am Längsee. 
€0.87. Afbeelding klooster 
gesticht door gravin Wich
purch tussen 1002 en 1008. 



254'o3. Marcel Prawy 
(19112003). 
Blok €1.75. Portret professor 
Prawy (belangrijk overdrager 
cultuur) en operagebouw 
Wenen, op rand operage
bouw. 

"™S«»?' 

9'5''o3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€1.02. Affiche met'alessand
riontwerp' gemaakt voor 
tentoonstelling '100 Affiches 
uit Wenen' in Tokio, op ach
tergrond misdruk. 

POLEN 
io4'o3. Poolse steden, Ka
zimierz Dolny. 
3.40 Zl. Kerk en overdekte 
(hout) waterput. 

i54'03. Zevenhonderdvijf
tig jaar stad Poznan. 
1.20; blok 3.40 Zl. Resp. 
panorama Poznan; panorama 
uit 1626 met adelaar in wa
penschild, wapenschild met 
gemeentehuis uit 1555, zegel 
met paard van prins Przemys
lav (stichter stad). 

5'5"'03' Europa 2003, kunst 
op affiches. 
2.10 Zl. Vrouw met gezicht 
achter schilderijlijst, affiche 
voor tentoonstelling 'Vanitas, 
doodkist volgens begraafge

woonten Sarmaten' door 
Wieslaw Walkuski. 

PORTUGAL 
i23'o3. 2003, Europees jaar 
gehandicapten. 
€0.30, 0.55, 0.70. Elke af
beelding bestaat uit heel veel 
mensen in vorm opgesteld, 
resp. iemand in rolstoel (mo
torisch gehandicapten), 
hoofd met nadruk op ogen, 
neus en mond (zintuiglijk ge
handicapten), hoofd met na
druk op hersens (geestelijk 
gehandicapten). 

294'o3. Orchideeën. 
Tweemaal €0.43; twee vel 
met negenmaal €0.30. In 
Portugal thuishorende orchi
deeën, zoals Dactylorhiza 
elata, Ophrys scolopax, Oph
ris incubacea, Orphis ver
nixia. Orchis morio. 

5'5''o3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Viermaal €0.55. Werkvan 
Fred Kradolfer (19031968), 
Sebastiao Rodrigues (1929
1997), Joao Machado (1942), 
José Brandao (1944). Vrouw 
in badpak, twee vogels, to
neel (theaterfestival), saxofo
nist (jazz). 

ROEMENIË 
272'o3. Belangrijke jaartal
len van bekende personen. 
6.000,18.000, 20.000, 
36.000 L. Portretten, resp. 
honderdste verjaardag Ion 
Irimesco {1903, Roemeens 
beeldhouwer), tweehonderd
ste geboortedag Hector Ber
lioz (18031869, Frans com
ponist en dirigent), honderd
vijftigste geboortedag Vin
centvan Gogh (18531890, 
Nederlands schilder), hon
derdvijfenzeventigste ge

boortedag George de Bellio 
(18281894, kunstverzame
laar). 
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273'o3. Paleizen in Boeka
rest. 
4500, 5500,10.000,15.500, 
20.500,46.500; blok 
73.500 L. Resp. paleis van de 
post (nu nationaal historisch 
museum), centrale spaar
bank, Roemeense nationale 
bank, beursgebouw, univer
siteit Karel I (nu universiteits
bibliotheek), concertgebouw 
Roemeens atheneum; paleis 
van justitie. 

44'o3. Nationaal museum 
van kaarten en oude boeken 
in Boekarest. 
Velletje met viermaal 
30500 L. (doorlopend beeld); 
blok 46500 L. Resp. over vier 
zegels kaart Dacia (van Pieter 
van den Keere, 15711646, 
Nederlands graveur ook be
kend als Petrus Kaerius Cae
lavit); museumgebouw en 
wapenschild. 

io4'o3. Pasen. 
3000 L. Paashaas met briefen 
ei. 

RUSLAND 
i54'o3. Honderd jaar stad 
Novosibirsk. 
3. r. Staatsopera, ballet
theater, jeugdtheater 'Globe', 
beeld en beeldmerk academie 
wetenschappen. 
i54'03. Baltische vloot drie
honderd jaar. 
Blok 12. r. Schilderij 'Vero
vering twee Zweedse oorlogs
schepen 'Gedan' en 'Astrild' 
door Russen bij de Nevadelta 
op 7 mei 1703' door L. BHnov 
in 1890; op rand moderne 

oorlogsschepen en vliegtui
gen van Baltische vloot, twee 
medailles en vlag. 

DU ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 : 
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244'o3. Honderdste ge
boortedag Aram Iljitsj Chats
jatoerian (19031978). 
2.50 r. Portret componist, 
scène uit ballet 'Spartacus'. 

55'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
8. r. Affiche uit begin 20ste 
eeuw, 'Mijn eerste stappen 
voor een koekje'. 
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i 8.00, 
SERVIË EN MONTENEGRO 
34'03. Servië en Monteneg
ro in Raad van Europa. 
16., 28.70 Ndin. In verschil
lende kleur: kaart Europa, gro
te 'e' met Europese sterren. 

» » n » t » » m i » « » m » i i m i 

i84'03. Pasen. 
12., 16., 26.20, 28.70 Ndin. 
Schilderijen, resp. 'Kruisaf
neming' (Russisch, i6de 
eeuw), 'Opstanding' (D. 
Bacevic), 'Rouw' (klooster St. 
Paulus, Athos, Griekenland 
1616), 'Transfiguratie van 
Christus' (Giovanni Bellini, 
ca. 14301516). 

224'o3. Eerste koor Belgra
do honderdvijftig jaar. 
16.Ndin. 

SLOWAKIJE 
64'o3. Vijfentwintig jaar ge
leden werd Slowakije onaf
hankelijke kerkprovincie. 
17., 22. Sk. Portret en naam 
in glagolitisch schrift van 
resp. St. Cyrillus, St. Metho
dius (op aanhangsels kerk, 
resp. in Drazovce, Parovce). 

: j ^ ' * ^ ^ 
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244'03. Ludwig van Beetho
ven (17701827). 
15. Sk. Portreten handteke
ning. 

304'03. Wenszegel met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
7. Sk. Roos. 

SPANJE 
34'o3. Hulde aan de platte
landsschool. 
€0.26. Schoolbank en 
schoolbord. 
74'03. Postzegeltentoon
stelling 'Exfilna 2003' in Gra
nada. 
Blok €2.15. Kapiteel van de 
Leeuwenhof in het Alhambra, 
Granada. 
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ii4'03. Dag van de postze
gel. 
€1.85. Beeldmerk van de vijf
entwintigjarige Spaanse Fila
telistische Academie. 
ii4'03. Villa Milenaria in 
Avilés. 
€0.51. Gebouw, nu in gebruik 
als historisch archief van 
Avilés. 
244'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.76. Affiche 'Blikken speel
goed' van J. Carrero met twee 
antieke autootjes. 
254'o3. Honderdjarig be
staan Aüético Madrid. 
€0.26. Beeldmerk gelegen
heid. 

sf/^. 

1903 2003 
AtlétiCO 
de Madrid 

(},2(>€ HSPANA 

5'5''°3 Romeins theater in 
Zaragoza. 
€1.85. Theater. 
85'o3. Europees jaar van ge
handicapten. 
€0.76. Kaart Europa, gehan
dicapte en beeldmerk. 

TSJECHIË 
75'o3. Schoonheden van 
ons land. 
12., 14. Kc. Resp. zand
steenrotsen bij Jicin op ach
tergrond kasteel Trosky uit 
14de eeuw, 'Punkva'grotten 
in karstgebied Moravië. 

< 
' :̂  
' o. 

' 0 

1 
i \ 

t^Bi 
M , » . » » « . ^ ^ . . ^ ] 

7'5''°3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
9. Kc. Affiche voor de film 
'Dolce Vita' van Fellini door 
Karel Vaca (vrouw met vlin
der in hoofd). 

6ESKA K C O ; 
REPUBLIKA •ß ' 
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TURKIJE 
ioi2'o2. Dienstzegels, or
namenten. 
50.000,100.000, 250.000, 
500.000,1.500.000 TL. 

TÜRKlYECUMHURlYETi 

«ESM11.500.000 ny^ 

.jtiifBiBiMiMWyi 
WITRUSLAND 
3i3'o3. Vogel van 2003, 
Passer domesticus. 
630 r. Beeldmerk Birdlife en 
twee huismussen. 
224'o3. Moderne jeugd
sporten. 
Tweemaal 300 r. Inline ska
tes, autoped. 
244'o3. Datum melding 
5/416, Europa. 

ZWEDEN 
i65'o3. 'Follies' (dwaze 
bouwsels) in Zweden. 
Vijfrnaal 'brev inrikes'. Prieel
tjes, resp. 'Swedenborg', 'Ebba 
Brahes', 'VidBorensberg', 
'Godegard', 'FredrikBlom'. 

Svci ige 

3i5'03. Zevenhonderdste 
geboortedag Brigitta van 
Zweden, II. 
Blok 40. kr. Portret Brigitta 
(circa 13021373), op rand in 
handschrift Brigitta een van 
haar openbaringen, een god
delijke vermaning aan de 
pausen van Avignon. 

EUROPA 
ALGERIJE 
ig2'o3. Djazair 2003: Jaar 
van Algerije in Frankrijk. 
5., 24. Dh. EifFeltoren en 
monument met vlaggen, 
vlaggen Algerije en Frankrijk. 

262'o3. Tiende Arabische 
(sport)spelen in Algerije 
(september 2003). 
5. Dh. Symbolische afbeelding. 
233'o3. 2003: Jaar van hel
der water. 
5., 10., 24. Dh. Resp. ge
graven meertje met voorraad 
water (Relizane), traditionele 
waterput in vallei van M'Zab 
(Ghardaia), water wordt ver
zameld en gedistribueerd via 
leidingen (foggara's) in Ak
bouAougrout (Timimoun). 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i45'o3. Kroning Elizabeth II 
vijfSg jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Verschillende fo
to's uit regeerperiode. 
304'o3. Japanse kunst, Tal
so Yoshitoshi (18391892). 
$ 0.25,0.50,1., 5.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Vrouwen, geschilderd door 
Yoshitoshi. 
304'o3. Kunst, Lucas Cra
nach de Oude (14721553). 
$ 0.75, 0.90,1., 1.20; velletje 
met viermaal $ 2.; tweemaal 
blok $ 6.. Resp. 'Lucretia', 
detail 'Venus en cupido', 'Ju
dith met hoofd Holofernes', 
detail 'Portret van een meis
je'; portretten van vrouw ju
rist, jurist, Johannes Cuspi
nian, Anna Cuspinian; 'Me
lanchoHe'. 
304'03. Moderne kunst, Ra
oul Dufy (18771953). 
$ 0.90,1., 1.80, 5.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Resp. 'Boten in Martigues', 
'Oogsten', 'Zeilboten in ha
ven Le Havre', 'De bader'; 
'Strand bij de pier van Trou
ville', 'Haven met zeilboten', 
'Zwarte lading', 'Nice, de 
baai van Anges'; 'Vence', 'In
terier met open raam'. 

ARGENTINIË 
i24'03. Argentijnse schilde
rijen. 
25,25,50, 75,7 c., $1.(in 
blokken met vier gelijke ze
gels). Resp. 'Pintura' van Ro
berto Aizenberg (flatgebou
wen), 'Composicion con tra
po rejilla' van Kenneth Kem
ble (textiel), 'Pantalla' door 
Romulo Maccio (gezicht), 'La 
gioconda' van Guillermo 
Roux (gebogen figuur met 
hoed), 'Hacerse humo' door 
Antonio Segui (mannetjes 
rond huis), 'San P.' doorXul 
Solar (gezicht). 

ARUBA 
3i3'03. Vijftig jaar'De Tru
pialen', gesticht door broeder 

Alexius van de orde De La Sal
ie. 
30, 50,100 c. Resp. jongens
koor, poppentheater en aan
tal theaterstukken, beeldmer
ken vroeger en nu. 
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BAHAMAS 
304'o3. Vijftig jaar familie
regatta. 
15, 65, 70, 80 c. Wapen
schild, beeldmerk en zeilscè

BAHREIN 
i3'03. Arabische topconfe
rentie in Egypte. 
Vel met achtmaal 110, zeven
maal 200, zevenmaal 250 fils. 
Monument uit resp. Bahrein, 
Sudan, Saudi Arable, Djibou
ti, Algerije, Tunesië, Verenig
de Arabische Emiraten, Jor
danië; Comoren, Qatar, 
Palestina, Oman, Irak, Soma
lië, Syrië; Jemen, Mauritanië, 
Marokko, Egypte, Libië, Li
banon, Koeweit. 

74'o3. Wereldgezondheids
dag. 
100, 200 fils. Beeldmerken 
Verenigde Naties en gelegen
heid en symbolische tekenin
gen. 

] ! 
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BANGLADESH 
i56'02. Campagne bomen 
planten. 
Driemaal 10 T. Driemaal ver
schillende afbeelding met 
bomen. 
97'02. Dertig jaar SOSkin
derdorp in Bangladesh. 
6 T. Symbolisch huis en kin
deren. 

BARBADOS 
265'03. Koninklijke mari
ne, schepen. 
10, 70 c , $ 1.15, 2.50. Resp. 
HMS Tartar, HMS Baeba
does, HMS Valerian, HMS 
Victorious. 

BERMUDA 
i55'c3. Erfgoed 'gemaakt 
in Bermuda'. 
35,70,80 c., $ I.. Resp. 
houtsnijwerk, twee dames in 
keramiek, zilveren bekers en 
karaf, zeilschip. 

BHUTAN 
i72'03. Veertigste sterfdag 
John F. Kennedy (19171963). 
Vel met zesmaal 25 nu.; blok 
90 nu. Resp. gediplomeerd 
op Choate (1935), congreslid 
(1946), tennis met Jaqueline, 
met zoon John, in Witte Huis 
(igöi), JaqueHne met kinde
ren bij begrafenis (1963); 
portret. 
i72'03. Vijfde sterfdag prin
ses Diana (19611997). 
Velletje met viermaal 90 nu., 
blok 90 nu. Portretten. 
i72'03. Vijfentwintigste 
sterfdag Elvis Presley (1935

1977)
25 nu.; velletje met viermaal 
40 nu. Portretten. 
33'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met 15, 20 nu. (door
lopend beeld). Resp. schaap, 
lammetjes; op rand land
schap. 
io3'o3. Japanse kunst. 
Drie vel met zesmaal 25 nu.; 
driemaal blok 90 nu. Resp. 
(vogels:) reiger in wilg (Suzu
ki Kiitsu), kraanvogels (Ito 
Jakuchu), kraanvogels (Kiit
su), mandarijneenden (Ja
kuchu), kippen en hydrangea 
(Jakuchu), havik (Shibata 
Zeshin); (vrouwen, geschil
derd door:) Utagawa Kunisa
da, Kutsukawa Shunsho, Kai
getsudo Doshin, Kiitsu, Kita
gawa Kikumaro, onbekend; 
doorlopende afbeelding 'De 
36 dichters' van Sakai Hoitsu; 
havik met aap (Zeshin), ne
gen schoonheden (Hosoda 
Eishi), chrysanten bij rivier 
(Jakuchu). 

BOTSWANA 
273'o3. Belangwekkende 
plekken in de natuur. 
55 t., 2.20, 2.75,3.30 p. 
Resp. 'Lentswe La Bratani' 
(berg van minnaars), zand
duin 'Bokspits' in Lekhubu, 
waterbron uit kloof'Moremi' 
(eigenlijk Manonnyekloof), 
grot 'Gcwihaba'. 

Botswana nm 

BURKINA FASO 
2001 Beelden uit nationaal 
museum. 
170, 260, 590 F. Resp. Ku
rumba, Mossi, San. 
2001. Vogels. 
25, 50, 590 F. Resp. Anaplec
tes rubriceps, Dendrocygna 
viduata, Francolinus bicalca
ratus. 
2001. Toerisme. 
590 F. Bergtoppen Sindou. 



CANADA 
4-4-'o3. Honderdvijftig jaar 
St. Francis Xavier universiteit 
in Antigonish (Nova Scotia). 
48 c. in boelqe met acht ze
gels. Wapenschild en univer
siteitsgebouw. 

30-5-'03. Vrijwillige brand
weer. 
48 c. Brand, brandweerman 
met kind in armen. 

2-6-'03. Vijftig jaar sinds kro
ning Elizabeth II. 
48 c. Portret met op achter
grond 'maple leaf. 

6-6-'03. Vijftig jaar Portugese 
immigratie; Pedro da Silva, 
genoemd 'de Portugees' (eer
ste koerier in Canada volgens 
officiële brief uit 1705). 
48 c. Quebec naar een gravu
re van P. Canot (ca. 1760), ze
gel met wapenschild koning 
Frankrijk, deel brief met vol
macht, handtekening Da Sil
va. 

i2-6-'03. Toeristische attrac
ties. 
Vijfmaal 65 c, vijfmaal $ 1.25 
(in twee boekjes). Resp. Wil-
berforce watervallen (Nuna-
vut). Inside Passage (be
schermd watergebied ten 
oosten van Vancouver Island, 
British Columbia), Regina's 
Royal Canadian Mounted Po
lice (Saskatchewan), Casa 
Loma gebouwd door sir Hen
ry Pellatt tussen 1911 en 1914 
in Toronto (Ontario), Gati-
neau Park bij Ottawa 
(Quebec); drakenbootrace in 
Vancouver (British Colum
bia), poolberen bekijken in 
Churchill (Manitoba), Niaga
ra watervallen (Ontario), 
vuurtoren op Magdalen Is

lands (Quebec), provincie
huis Charlottetown (Prince 
Edward Island). 

20-6-'o3. Honderd jaar Mac
donald instituut (begonnen 
als huishoudschool, onder
deel van universiteitvan 
Guelph, nu college van socia
le en toegepaste mensweten
schappen). 
48 c. in boekje met acht ze
gels. Wapenschild en insti
tuutsgebouw. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i2-6-'03. Mythologie, 'De 
acht onsterfelijken steken de 
zee over'. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 25.-.Vier 
van de onsterfelijken. 
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CUBA 
2i-4-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
Vijfmaal 15 c, 65, 75, 85 c. 
Speler en vlag van resp. Zuid-
Korea, Frankrijk, Duitsland, 
Brazilië, Spanje, Argentinië, 
Italië, Japan. 
27-4-'o2. Latijns-Amerikaan-
se postzegeltentoonstelling. 
Blok i.-P. Gebouw. 
io-5-'o2. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag Juan To
mas Roig (1877-1971). 
5,10,15, 50, 65 c. Afbeelding 
botanist en resp. gebouw, 
huis, laboratoriumglazen en 
Nicotiana tabacum, gebouw 
en Allophyllum roiggi, labo
ratoriumglazen en botanisch 
woordenboek; ook velletje. 

i8-6-'02. Tien jaar 'Medi 
Cuba Suiza'. 
75 c. Twee handen en beeld
merk. 
20-6-'o2. Paddestoelen. 
5.15.45. 65, 75 c. Resp. 
Amanita junquillea, Lepiota 
puellaris, Cortinarius cuma-
tillis, Pholliota adipose, 
Coprinus comatus. 
io-7-'o2. Honderdste ge
boortedag Nicolas Guillen. 
65 c. Portret dichter. 
i2-7-'o2. Honderdste ge
boortedag Marcelo Pogolotti. 
15 c. Schilderij 'Havenarbei
ders' door Pogolotti. 
i7-9-'02. Agostinho Neto. 
65 c. Portret Angolese presi
dent. 

20-9-'o2. Postzegeltentoon
stelling voor de jeugd 'Espa-
na 2002' in Salamanca, vo
gels. 
5,10,15,65,75 c ; blok I.- P. 
Calidris minutilla, Tringa 
melanoleucas, Charadius se-
mipalmatus, Plurialis squata-
rola, Arenaria interpres; Por-
zana Carolina. 
7-io-'o2. Derde internationa
le bijeenkomst oorlogscor
respondenten. 
65 c. Verslaggever met came
ra en tank. 
8-io-'o2. Vijfendertigste 
sterfdag Ernesta 'Che' 
Guevara (1928-1967). 
Velletje met 5,10,15, 50, 65, 
75 c. Portretten. 

i2-io-'o2. Campagne tegen 
analfabetisme. 
15, 65 c. Resp. beeldmerken 
leraar en student, gebouw en 
vlag en kinderen bij compu
ter. 
i9-io-'o2. Oude auto's. 
5. 5.15-65. 75, 85 c. Resp. 
1956 Pontiac Catalina, 1957 
Mercury Monterrey, 1959 Ca
dillac Fleetwood, Hornet 
Hudson, 1957 Chevrolet Bel 
Air, 1957 Mercedes-Benz 190 
SL. 
i-ii-'o2. Vijftiende intercon
tinentale baseballcup. 
5.15, 55-65.75 c-Resp. G. 
Mesa, A. Pacheco, O. Linares, 
O. Kindelan, L. Ulacia. 
3-ii-'02. Twintigste interna
tionale beurs in Havana. 
65 c. Beeldje. 
i2-n-'02. Honderdvijfenze
stig jaar spoorwegen. 
5,15, 50, 65,75 c. Treinen. 
i-i2-'o2. Vijfendertig jaar Ca-
maguey ballet. 
65 c. Dansers. 
2-i2-'02. Honderd jaar Pan-
Amerikaanse Gezondheids
organisatie (PHO*). 
65 c. Persoon en beeldmerk. 
8-i2-'o2. Honderdste ge

boortedag Wilfredo Lam. 
15,45, 65, 75 c. Schilderijen 
van Lam, resp. 'Emi Cosinca', 
'Yo Soy', 'Retrado de H.H', 
'Mujer Sentada'. 

DOMINICA 
24-2-'o3. Kroning 
Elizabeth II vijftig jaar gele
den. 
$ 20.- Zegel met goud. 

EGYPTE 
Februari '03. Tafeltennis-
kampioenschap. 
30,125 P. Net, batje, bal, 
beeldmerk Egyptische Tafel
tennis Associatie, op achter
grond wereldkaart. 
i-4-'o3. Tiende zitting inter
nationale conferentie over 
bouwen en gebouwen. 
30,125 P. Beeldmerk ten
toonstelling, silhouetten 
bouwvakkers. 

ETHIOPIË 
i3-2-'03. Drieëntwintig jaar 
pan-Afrikaanse Postunie 
(PAPU). 
20, 80 c , I.-, 2.- B. Viermaal 
beeldmerk en kaart Afrika. 

FIJI 
i9"3''°3- Nieuw postcen-
trum. 
48, 96 c., $1.-, 2.-. Resp. 
hoofdpostkantoor, postcen-
trum voor operationele dien
sten, logistieke eenheid voor 
bevoorrading postkantoren, 
laserprinters en machines 
om brieven in enveloppen te 
steken. 

GAMBIA 
i-i-'02. Chinees nieuwjaar, 
jaar van het paard. 
Velletje met viermaal 6.- D.; 
blok met driehoekige zegel 
20.- D.. Viermaal paard; zebra. 
i-i-'02. Dieren in 't wild. 
2.-, 4.-, 5.-, 10.-; tweemaal vel 
met zesmaal 7.- D.; tweemaal 
blok 25.- D. Resp. viermaal 
onbekend; zevenmaal 
leuuwenjong; zevenmaal riet-
bok; krokodil; nijlpaard. 
i-2-'o2. Shirley Temple. 
Velletje met viermaal 10.- D.; 
velletje met zesmaal 8.- D.; 
blok 30.- D. Scènes uit 'Litüe 
Miss Broadway'. 
i-2-'02. Aziatische zangers. 
Vijf velletjes met viermaal 
15.- D. Resp. viermaal Kelly 
Chan; viermaal Jacky 
Cheung; viermaal Andy Hui; 
viermaal Miriam Yeung; Alex 
Fong, William Fo, Flora 
Chan, Rain Li. 
i7-6-'o2. Winterplezier met 
Popeye. 
Twee vel met viermaal 
10.- D.; viermaal 25.- D. 
Resp. langlaufen, skisprin
gen, slalom, skiën; sleeën, 
skiën, Brutus, schaatsen; 
bobsleeën; ijshockey, schaat
sen, wedstrijdschaatsen. 
i-8-'02. Elvis Presley. 
5.- D. in vel met negen gelijke 
zegels. Portret. 
i-8-'02. Internationaal jaar 
ecotoerisme. 
Velletje met zesmaal 9.- D., 
blok 9.- D. Resp. paradijsvo-
gelbloem (Strelitzia reginae). 

reuzenreiger (Ardea goliath), 
apenbroodboom, antilope, 
vlinder, Egyptische cobra; 
ooievaar (Mycteria america-
na), op rand persoon in boot. 

2-g-'o2. Twintigste wereld
jamboree scouting in Thai
land. 
Velletje met driemaal 15.- D.; 
blok 30.-, 40.- D. Beeldmer
ken en scouts in actie, op 
rand grote boom. 
2i-io-'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Twee velletje met viermaal 
15.- D. Resp. vier beren uit 
Duitsland; vier artistieke beren. 
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i-ii-'o2. John F.Kennedy. 
Twee velletje met viermaal 
15.- D. Portretten, ook met 
dochter Caroline en vrouw 
Jacqueline. 
4-ii-'o2. Kerst 2002, religieu
ze schilderijen. 
3.-, 5.-, 7.-, 15.-, 35.-D.; blok 
45.- D. Schilderijen van Pe-
rugino en Bellini. 
i8-ii-'02. Eerste transatlanti
sche vlucht Charles Lind
bergh (1902-1974) vijfenze
ventigjaar geleden. 
Twee velletjes met viermaal 
15.- D. Resp. viermaal portret 
Lindbergh; driemaal portret 
Lindbergh, Anne Morrow 
Lindbergh. 
i8-ii-'02. Prinses Diana. 
Twee velletje met viermaal 
15.-D. Foto's. 
i4-i-'03. Vhnders. 
3.-, 25.- D. Resp. Chrysiridia 
madagascarensis, Danaus 
chrysippus. 
2003. Chinees nieuwjaar, jaar 
van de ram. 
Velleqe met viermaal 10.- D. 
Knipwerk van rammen. 
io-3-'o3. Moderne kunst, 
Vassily Kandinsky (1866-
1944). 
5.-, 7.-, 10.-, 20.-D.; velletje 
met viermaal 15.- D.; twee
maal blok45.- D. Resp. 'Yel-
low-Red-Blue', 'Accompa
nied Middle', 'In Blue', 
'Round and Pointed'; 'Picture 
with Archer', 'Light', 'Picture 
in the Picture', 'White Stro
ke'; 'On the Points', 'Impro
visation XIX'. 

GHANA 
i5-8-'02. Ter herinnering ko
ningin-moeder. 



3000, blok 20.000 Cs. Over
druk met 'In Memoriam 
19002002' over zegels 1995 
(95ste verjaardag), resp. 600, 
blok 2500 Cs. 
2iio'o2. Edina Bakattie fes
tival. 
1000, 2000, 2500, 3000, 
5000; vel met zesmaal 
4000 Cs. Resp. werpnet, 
leider in draagstoel, 
roeiwedstrijd, festivalboot, 
priesteres; zelfde afbeeldingen, 
opening festival. 
23io'o2. Vijfentwintig jaar 
Japanse vrijwilligers in Gha
na. 
1000,1000, 2000, 2500, 
3000; vel met vijfmaal 
4000 Cs. Resp. gezondheid, 
huishoudkunde, wetenschap 
en wiskunde, onderwijs 
computertechnologie, sport; 
zelfde afbeeldingen. 
28io'o2. Nobelprijs voor 
Kofi Annan, secretaris
generaal van de Verenigde 
Naties. 
1000, 2000, 2500, 3000 Cs. 
Resp. met president Ghana 
J.A. Kufour bij prijsuitrei
king, met Nobelmedaille, 
portret, academische proces
sie Kwama Nkrumah univer
siteit. 
i4i'o3. Hollywoodsterren. 
Twee vel met zesmaal 
4500 Cs.; vel met viermaal 
6500 Cs.; tweemaal blok 
15.000 Cs. Resp. (tiende 
sterfdag Mariene Dietrich, 
19011992:) zesmaal foto's 
uit filmcarrière; (stripfiguur 
Popeye bezoekt Amsterdam:) 
bij gracht, Anne Frankhuis, 
bij restaurantruzie, met Olijf
je in rosse buurt. Centraal 
station, molen; (vijfentwin
tigste sterfdag Charlie Chap
lin, 18891977:) foto's als ac
teur, schrijver, filmmaker, 
komiek; foto Dietrich met si
garet, Popeye opent blik spi
nazie. 

i2'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Velletje met viermaal 
5000 Cs. Ram. 

GRENADA 
294'o3. Datum melding 
5/418, geborduurde teddy

" beer. 
<=> 
■~ GRENADA/CARRIACOU EN 
 PETITE MARTINIQUE 
= io2'o3. Kroning 
"" Elizabeth II vijftig jaar gele
^ den. 
^ $20.Zegel met goud. 
< 284'o3. Japanse kunst, 
:z Toyohara Kunichika 

(18351900). 
$ 0.75, o.go, 1.50, 3.; vel met 
viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Houtsneden van beroemde 
acteurs door Kunichika. 
284'03. Kunst, Lucas Cra
nach de Oude (14721553). 
$ 0.25,1., 1.50, 3.; velletje 

met viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Details, resp. viermaal altaar
stuk, 'Judith en de tafel van 
Holoferness', altaarstuk St. 
Catherina, 'Judith doodt Ho
loferness', 'Martelaarschap 
St. Catherina'; 'Kardinaal Al
brecht'. 
284'o3. Moderne kunst, 
Gustav Klimt (18621918). 
$ 0.15, 0.25, 0.50, 0.75,1.25, 
4.; vel met viermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Afbeelding schil
derijen Klimt. 
294'o3. Datum melding 
5/418, geborduurde teddybeer. 

GUYANA 
7io'o2. Popeye en vrienden. 
Vel met zesmaal $ 100.; blok 
400.. 

INDONESIË 
i7ii'02. Datum melding 
2/166, Espana 2002. 
22'03. Indonesische sagen, VI. 
Vel met twintigmaal 
1500 Rp.; blok 5000 Rp. Vier 
sagen (elk vijf verschillende 
zegels), resp. 'Danau Ranau' 
uitLampung, 'Kongga 
Owose' uit zuidoost Celebes, 
prinses Gading Cempaka uit 
Bengkulu, prinses Mandalika 
Nyale' uit Kleine Sunda
eilanden; Danau Ranau. 

ISRAËL 
274'o3. Herdenkmgsdag 
2003. 
NIS. 1.20. Beschoten wagen 
als monument langs de weg 
naar Jeruzalem en davidster. 

274'03. Vijfenvijfi:ig jaar on
afhankelijkheid. 
NIS. 5.90. Vlag, getal '55'. 
274'o3. Herdenkingsdag 
holocaust. 
NIS. 2.20. Davidster waarop 
met prikkeldraad gedeeltelijk 
gele stof vastgemaakt is. 

274'o3. Vijftig jaar vlieg
tuigindustrie. 
NIS. 3.30. Modelvliegtuig bo
ven printplaat. 

274'o3. Immigratie vanuit 
Jemen (vanaf 1881). 
NIS. 3.30. Vroege immigran
ten lezen kaart, bewaker bij 
Ben Shemen; op aanhangsel 
eerste huizen in Kfar Hashi
loach. 

274'03. Personen. 
NIS. 1.90, 2.20, 2.80. Portret
ten, resp. Ya'akov Meridor 
(19131995, commandant 'Et
zel', minister in regeringen 
van Begin en Shamir), Ya'ak
ov Dori (18991973, eerste 
stafchef Israelische leger), 
Sjeik Ameen Tarif (1898
1993, leider Druzen). 

274'o3. Wenszegels. 
Driemaal zonder waardeaan
duiding (NIS. 1.20). Bruid
spaar, jongetje en plant met 
hart, open doos. 

KAZACHSTAN 
ai3'03. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de ram. 
40.1. Ram en Chinese die
renriem. 
283'03. Frankeerzegel, fau
na. 
8., 15., 20., 35.(T). Vier
maal Phodopus roborovskii. 

KIRGIZIË 
Maart'03.Tienjaar lAAS (In
ternational Association of 
Academies of Sciences). 
1.50,7.20 s. BeeldmerklAAS 
en symbolen voor weten
schap. 

LIBERIA 
iio'o2. Dieren in 't wild. 
Velletje met zesmaal $ 25.; 
blok $ 100.. Resp. orangoe
tang, Aziatische olifant, tij
ger, kameel (Camelus Bac
trianus), sikahert uit Formo
sa, langoers; jaguar. 
2002. Auto's. 
Velletje met zesmaal $25.; 
blok $ 100.. Resp. Cadillac 
convertible (1959), Buick 
roadmaster (1957), Aston 
Martin DBY (1958), Ferrari 
Daytona (196873), Datsun 
240Z (196973), Volkswagen 
Concept I (1994); Buick 
Roadmaster (1951). 
2002. 'DV2004'. 
$ 150. Gebouw. 
2002. Kerst, schilderijen van 
Correggio en Belleni. 
$ 5., 10., 15., 20., 100.; 
blok $ 120.. Resp. (Correg
gio:) Madonna van Scodella, 
Aanbidding der Wijzen, 
Maagd en Kind met jonge Jo
hannes de Doper, Aanbid
ding Maria en Kind, Maria en 
Kind met engelen; (Belleni:) 
Madonna van Alberetti. 
2002. Vlinders. 
$5., 15., 15., 20., 25., 
25., 30., 30., 35., 35., 
40., 45.; zes vel met zes
maal $ 20.; zesmaal blok 
$ IOC.. Resp. Valeria Valeria, 
Papilio anactus, Chrysiridia 
madagascarebsus Uraniidae, 
Marpesia petreus, Euploea 
core Corinna, Ritra aurea, Pa
pilionidae, Cheritra freja, 
Nymphalidae, Euploea mul
eiber, Danaus chrysippus, Pa
rides con; (boom op achter
grond:) Danaus aganippe, 
Amphalidae, Urannidae, Pa
piliondae, Hypolimnas mi
sippus, Panaus plexippus; 
(berg en rivier op achter
grond:) Pieridae, Nymphali
dae, Papiliondae, Danaus 
chrysippus, Parinnas apollo, 
Satyrinae; (roos op achter
grond:) Papilio cresphontes, 
Papilio daunus, Papilio pala
medes, Papilio zelicaon, Pa
pilio polyxenes, Papilio glau
cus; (bloemen op achter
grond:) Papilio godeffroyi, 
Danaus Formosa, Drina ma
neia, Cirocochroa imperatrix, 
Drinia maneia, Danaus simi
les, Danaus genutia; (vaas 
bloemen op achtergrond:) 
Anartia anathea. Eurem ni
cippe, Iphiclides podalirius, 
Eurytides marcellus, Parnas
sius mnemosyne, Chlosyne 
janais; (bloemenarrange
ment op achtergrond:) Chlo
syne lacinia, Dione moneta, 
Parides columbus, Citaerias 
esmeralda, Symmachia 
menetas, Papilio cardanus; 
Parnassius phoebus en 
bloem; Nymphalidae mor
phidae en tak; Danaus 
plexippus met vrucht; Papilio 

machaeon en bloemen; Eme
sis faüma Fatima en blade
ren; Jemadia gnetus en blade
ren. 
i4i'o3. Reizen van paus Jo
hannes Paulus II. 
Drie vel met zesmaal $30.. 
Bezoeken aan resp. Egypte, 
Jordanië, Israël, Bethlehem, 
Portugal, Griekenland; Syrië, 
Malta, Oekraïne, Liberia, Ar
menië, Italië; Azerbeidzjan, 
Bulgarije, Canada, Guatema
la, Mexico, Polen. 

MARSHALLEILANDEN 
253'o3. Cultuur Marshall
eilanden. 
Velletje met achtmaal 37 c. 
'Jagajimi' op schilderij Franz 
Hernsheim (1883), foto oor
spronkelijk huis, Tidalmeer 
op Jabwor, 'Kabua' op schil
derij Hernsheim (1883), 
vrouwenkleding rond 1908, 
Jaluitpas rond 1870 (schilde
rij Hernsheim, 1883), tradi
tionele zeilboot (1870), vis
serskleding (foto 1902). 

253'03. Belangrijke perso
nen. 
37 c , $ 3.85,13.65. Resp. Os
car deSrum (staatsman), Tip
ne Philippo (senator), Henchi 
Balos (senator). 

25'o3. Vlinders, IV. 
Vel mettwaalfmaal 80 c. 
Vlinders, resp. 'false gray
ling', 'green hairstreak', 
'purpleshot copper', 'black
veined white', 'arctic gray
hng', 'greek clouded yellow', 
'american painted lady', 'wall 
brown', 'polar fritillary', 
'mountain clouded yellow', 
'camberwell beauty', 'large 
white'. 

MAURITIUS 
i86'o3. Trochetia. 
1,4, 7,9 Rs. Resp. Trochetia 
boutoniana, T. uniflora, T. 
triflora, T. parviflora. 

MAYOTTE 
74'03. Feestmasker. 
€0.46. 
74'o3. Zeilvis. 
€0.79. Istiophorus platypte
rus. 

MICRONESIË 
i3i'03. Historische vlucht 
'Spirit of St. Louis' vijfenze
ventigjaar geleden. 
Velletje met zesmaal 60 c. 
Vliegtuig, resp. achter Char
les Lindbergh (19021974) en 
hoofdingenieur Donald A. 
Hall(i898i968),aande 
grond, gesleept van Curtis 



Field, stijgt op van Roosevelt 
Field, landt in Parijs, Lind
bergh wordt ingehaald in 
New York. 

MONTSERRAT 
304'o3. Kroning 
Elizabeth II vijftig jaar gele
den. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 6.. Koningin en kro

NAMIBIË 
Wetenschappelijke namen 
melding4/335. Resp. Thio
margaritia namibiensis, Whi
teheadia etesionamibensis, 
katvis (genus Clariallabes), 
Coluber zebrinus, iVlanto
phasmatodea. 
i74'o3. Ontwikkelingen op 
platteland. 
Zegel zonder waardeaandui
ding voor briefkaart, voor 
aangetekende post, $ 1.45, 
4.40. Landkaarten resp. die
ren en vrouw met camera (na
tuurbeheer en diversificatie 
gebruik land), vrouw aan te
lefoon en vrachtwagentje op 
weg (communicatie en in
frastructuur wegen), kind 
drinkt water uit kraan en man 
bij computer (voorzieningen 
van water en elektriciteit), 
schrijvend kind en dokter 
kijkt in oor kind (onderwijs 
en gezondheidsvoorzienin
gen). 

NAURU 
294'o3. WWF*, zeeanemo
nen en vissen. 
15 c , $ I., 1.20, 3.. Panda
beeldmerk WWF en zeeane
moon met vis, resp. Entoc
naea quadricolor en Amphip
rion melanopus, Heteractis 
crispa en Amphiprion chry
sopterus, Heteractis magnifi
ca en Amphiprion peridera
lon, Stichodactyla mertensii 
en Amphiprion clarkii. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Aanvulling melding 5/419, 
jaarvanderam**. 
Blok 95 c. Ram, op rand Chi
nees teken, eigenschappen 
van mensen geboren onder 
teken van de ram. 

Nederlandse 
Antillen 

i93'03. Sociale en culturele 
toeslagzegels. 
25+10, 30H5, 55425,85435, 
95+40 c. Kaarten, resp. (twee
maal van Hendrick Doncker, 
1688:) Cura9ao en Beneden
windse Eilanden, Bovenwind
se Eilanden (St.Maarten, 
Saba en St.Eustacius), 
(driemaal met geografische 
positie:) Curasao en Bonaire, 
Bovenwindse Eilanden, gehe
le Caribische gebied. 

NEVIS 
io3'o3. Beroemde mensen 
uit 20ste eeuw. 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
John F. Kennedy (19171963): 
legteedaf(i96i), beëdiging 
kabinet, met Andrej Gromy
ko (1963), toespraak (1962); 
JFK, broers Ted en Robert, 
als kind met broer Joe, Ro
bert en John. 

$ 1.60 in vel met zes zegels. 
Foto en handtekening Elvis 
Presley (19351977). 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Portretten prinses 
Diana (19611997). 

Twee vel met viermaal $ 2.. 
Eerste solovlucht over Atlan
tische Oceaan door Charles 
Lindbergh (19021974) met 
'Spirit of St. Louis': Lind
bergh met vliegtuig en met 
Donald Hall (hoofdingeni
eur) en Mahoney (president) 
Ryan Airlines. 

NEVIS $2 

Vel met tweemaal drie zegels 
$ 1.60; blok $ 5.. Portretten 
actrice Marlene Dietrich 
(19011992). 

NIEUWCALEDONIÉ 
io4'o3. Aquarium Nieuw
Caledonië, baarsvissen. 
Driemaal 70 F. (samenhan
gend). Epinephalus macula
tus, Plectropomus leopardus, 
Cromileptes altivelis. 

NIEUWZEELAND 
75'03. Frankeerzegels, 
landschappen. 
50 c , $1., 1.50, 2., 5.. 
Resp. Ailsabergen, water bij 
schiereiland Coromandel, 
Arrowtown gevestigd in 1862 
na goudvondsten in Arrowri
vier, vulkanen in nationaal 
park Tongariro, vuurtoren bij 
Castlepoint aan Wairarapa
kust op Noordeiland. 
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NORFOLKEILAND 
i83'03. Foto's van Nor
foliceiland. 
50, 95 c , $ i.io, 1.65. Resp. 
dorpje aan water, strand met 
bootje, runderen in glooiend 
landschap, kust. 

PAKISTAN 
3ii'o3. Nationale postzegel
tentoonstelling in Karachi. 
4 R. Nationale vlag, schroef
hoorngeit (Capra falconeri), 
patrijs (Alectoris chukar), jas
mijn, himalayaceder (Cedrus 
deodara). 

i52'03. Vijftig jaar Acade
mie van Wetenschappen. 
4 R. Wereldbol, wetenschap
pelijk model. 

nwwivww««!« ■■■■■■■« il 
tt« fW Rs.4 
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PALAU 
i3i'o3. Twintigste wereld
jamboree scouting in Thai
land. 
Vel met zesmaal 60 c; blok 
$ 2.. Zesmaal kampactivitei
ten scouts; Lord Robert Ba
denPowell, op rand kaart 
Thailand en wereldbol. 
io2'o3. Solovlucht Charles 
Augustus Lindbergh (1902
1974) over Atlandsche Oce
aan vijfenzeventig jaar gele
den. 
Vel met zesmaal 60 c. 'Spirit 
of St. Louis', resp. met Char
les Lindbergh en Donald 
Hall, tijdens testvlucht, ge
trokken van Curtis Field, ver
trek vanaf Roosevelt Field, 
aankomst in Parijs, onthaal 
in New York. 
io2'o3. Veertigste sterfdag 
John. F. Kennedy (1917
1963). 
Twee velletje met viermaal 
80 c. Resp. in dienst bij mari
ne tijdens Tweede Wereld
oorlog, portret, portret, ach
ter stuurwiel; ruimtevaart
project bij NASA* 1961, vre
descorps 1961, metNikita 
Chroesjtsjov in Wenen 1961, 
in auto Dallas 22111963. 
io2'o3. Prinses Diana 
(19611997). 
Velletje met viermaal 80 c. 
Reizen door resp. India, Ca
nada, Egypte, Italië. 
io2'03. Ronald Reagan, 
veertigste president Verenig
de Staten. 
Twee velletjes met viermaal 
80 c. Scènes uit filmcarrière 
Reagan. 
i32'03. Fauna en flora, in
secten, orchideeën en zee
schelpdieren. 
Drie vel met zesmaal 60 c.; 
driemaal blok $ 2.. Resp. 
(insecten:) Lethocerus gran
dis, Cyrtotrachelus, Lyttave
sicatoria, Murex brevifrons, 
Phalacrognathus mulleri, 
Mormolyce phylloctes; (or
chideeën:) Phalaenopsis 
grex, Cattleya loddigesii, 
Phalaenopsis joline, Dendro
bium, Laelia anceps,Cymbi
dium Stanley Fouracre; 
(schelpdieren:) 'Leafy Mu
rex', 'Trumpet Triton', 'Giant 
Tun', 'Queen Conch', 'Spot
ted Tun', 'Emperor Helmet'; 
Catacanthus incarnates. Van
da Rothschildiana, Cymati
um femorale. 

POLYNESIË 
io4'03. Watervallen in Poly
nesie. 
330 F. Watervallen. 

CA^<AOt% IN Poi mffrf jtJOf 

SIERRE LEONE 
i3i'03. Flora en fauna, vo
gels, bloemen en insecten. 

Drie vel met zesmaal 1300; 
driemaal blok 5000 Le. Resp. 
(vogels:) Corythaeola crista
ta, Euryceros prevostii, Nec
tarinia johnstoni, Pitta ango
lensis, Actophilornis africa
na, Merops nubicoides; 
(bloemen:) Ancistrochilus 
rothschildianus arethuseae, 
Oeceoclades maculata cymbi
dieae, Eulophia guineensis 
cymbidieae, Angraecum dis
tichum vandeae, Disa uniflo
ra disea, Vanilla imperiallis 
vanilleae; (insecten:) 'pan
therspotted grasshopper', 
'basker moth', Charaxes sa
raagdahs nymphalidae, hout
mier, werkbij, 'tenspot drag
onfly'; Erithacus rubecula, 
Bulbophyllum lepidum epi
dindreae, 'common dotted 
border butterfly'. 
i2'03. Chinees nieuwjaar, 
jaarvanderam**. 
Velletje met zesmaal 900 Le. 
Driemaal ram, driemaal ram 
van knipwerk. 

SINGAPORE 
256'o3. Wenszegels. 
Tienmaal zonder waardeaan
duiding in boekje. Vijfmaal 
'joy': kat met zonnebril, hart 
met gezicht, teddybeer, ge
zicht met open mond, hoofd 
gans; vijfmaal 'caring': si
naasappel, hand met hart, 
hart van hartjes, bloem, hart 
van sterren; ook vel met ted
dyberen en hart van hartjes 
met aanhangsels voor per
soonlijke boodschap. 

SRI LANKA 34'03. Balaglla 
Sarasvathi Pirivena. 
4.50 Rs. Monnik en toren. 
224'o3. D.B. Welagedara. 
4.50 Rs. Portret. 
264'o3. Vesak 2003. 
2.50, 3., 4.50, 23.. Resp. 
Twee volwassenen met knie
lende kinderen, kring kinde
ren rond monnik, moeder en 
dochter met monnik, mon
nik met vier mensen. 

284'03. Bouwstoepa. 
4.50,16.50, 50. Rs. Resp. 
stoepa, stenen trap met 
wachterstenen, halfronde 
drempel met reliëffiguren; 
ook velletje met zegels in 
doorlopend beeld (zie vol
gende pagina). 



ST. PIERRE ET MIQUELON 
234'o3. Marianne. 
€0.41. Marianne met over
druk St. Pierre et Miquelon. 
284'03. Kunst. 
€0.75. Bosbessen. 

ST. VINCENT 
28io'o2. Sliirley Temple. 
Velletje met zesmaal $ 1.40; 
blok $ 5.. Scènes met Shirley 
Temple in de film 'Dimples' 
uit 1936. 
242'o3. Kroning Elizabeth II 
vijffig jaar geleden. 
$ 20. Zegel met goud. 
304'o3. Damm melding 
5/419, geborduurde teddy
beer. 

ST. VINCENT/BEQUIA 
ig8'02. Shirley Temple (1928). 
Vel met viermaal $ 2., blok 
$ 5.. Scènes met Shirley 
Temple in de film 'Captain 
January'uit 1936. 
27i'03. Teddyberen. 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Resp. (beren uit Duitsland:) 
in heteluchtballon, in leren 
broek, jongensbeer op 
schaatsen, meisjesbeer op 
schaatsen; (beren uit Italië:) 
in pak met hoed, in kostuum, 
meisjesbeer met paraplu, als 
gondelier. 

TADZJIKISTAN 
2003. Frankeerzegels, monu
ment. 
o.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.12, 
0.20 Tr. In verschillende 
kleuren monument. 
2003. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de ram. 
0.53,0.65,1.; blok 1.50Tr. 
Resp. zon met dierenriem, ram 
met dierenriem, ram; ram, op 
rand zon met dierenriem. 

= THAILAND 
"~ 24'o3. Dag besclierming 
— Thais erfgoed. 
= 3., 3., 3., 15.B. Kunstvan 
■̂  Thais boksen, resp. 'erawan 
^ sueynga','hakkoraiyara', 
[̂  'haknguangaiyara','jarakae 
^ fad hang'. 

24'03. Achtenveertigste ver
jaardag prinses Maha Chakri 
Sirindhorn. 
3. B. Portret en koninklijk 
monogram. 

65'03. Tachtigste verjaardag 
prinses Galyani Vadhana. 
3.B. Portret met Orde van 
Koninklijk Huis van Chakri 
en monogram. 
65'03. Honderd jaar departe
ment van Algemeen Inspecteur. 
3. B. Koningen Rama Ven VI 
in officieel tenue voor gebouw 

Ministerie van Defensie. 
305'03. Herdenkingsdag ko
ning Prajadhipok (18931941). 
3. B. Portret en handschrift 
koning. 

TRISTAN DA CUNHA 
Mei 2003. Birdlife Interna
tional: redt de albatros. 
15,30,45, 50 p.; velletje in 
doorlopend beeld met de vier 
zegels en £ I.. Beeldmerken 
Birdlife en RSPB (Royal Socie
ty for the Protection of Birds), 
verschillende afbeeldingen 
Thalassarche chlororhynchos 
(geelsnavelalbatros). 

TUNESIË 
282'03. Mozaïek uit Tunesië. 
390, 600 m. Resp. spinster, 
persoon die Afrika voorstelt. 
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293'o3. Zeventig jaar scou
ting in Tunesië. 
250, 600 m. Resp. scouts met 
kaart en achter computer en 
boom plantend, scout groe
tend en achter computer. 

TURKMENISTAN 
2002. Vlinders. 
Twee vel met zesmaal 3000 
m.; tweemaal blok 5000 m. 
Resp. Pandoriana pandora, 
Chazara briseis, Aphantopus 
hyperantus, lolana iolas, Pa
rarge schakra, Maniola jurti
na; Vanessa indica, Cynthia 
cardui, Pararge aegeria, Pieris 
rapae, Lysandra bellargus, 
Anthocharis cardamines; 
Quercusia quercus, Hamearis 
lucina. 

15 ANOS RïlACIONtS DIPLOMATICflS ' 

2002. Vogels. 
Twee vel met zesmaal 3000 
m.; tweemaal blok 5000 m. 
Resp. Sylvia Communis, Cu
culus Canorus, Sylvia Curru
ca, Corvus Pica, Corvus Fru
gilegus, Corvus Corax; Mota
cilla Flava, Lanius Isabelli
nus, Oenanthe oenanthe, 
Corvus Monedula, Corvus 
Cornix, Upupa Pyrrhocorax; 

Anas Crecca, Riparia Riparia. 
2003. Frankeerzegel, archi
tectonische monumenten. 
B. Moskee. 

URUGUAY 
i7i'o3. Uruguay in de we
reld. 
12. P. Wereldkaart, kaart 
Uruguay, kompas. 
2gi'o3. Dertig jaar week
blad 'Busqueda'. 

12. P. Detail schrijfmachine. 
3ii'o3. Vijftien jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
China en Uruguay. 
12. P. Vlag Uruguay metvogel 
en vlag China met pandabeer. 

72'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
5. P. Ram en sterrenhemel. 
i42'o3. Zeevaarders en ont
dekkingen. 
Viermaal 12. P. Viermaal 
portret en landkaart. 
2i2'o3. Twee jaar URSEC 
(Unidad Reguladora de Servi
cios de Comunicaciones, toe
zichthouder telecombedrijf 
Uruguay). 
12. P. Zendmast, mobieltje, 
brief, computer. 
7'3''03 Internationale dag 
van de vrouw. 
12. P. Uit bloem komt 
vrouw. 
io3'o3. Honderdvijftig jaar 
stad Treintay Tres. 
12. P. Stadspark. 
i83'03. Vlinders uit de 
streek. 
Viermaal 12. P. 

253'03. Honderd jaar gele
den José Batlle y Ordonez 
voor de eerste maal presi
dent. 
Viermaal 12. P. Vier verschil
lende afbeeldingen president 
Uruguay. 
253'03. Ambachten platte
landsvrouwen. 
Vijfmaal 12. P. Rjetvlechten, 
breien, pottenbakken, jam 
maken, hand met ring. 
44'o3. Kapel van Farruco in 
Departement Durazno. 
12. P. Kapel, sinds 1989 na
tionaal historisch monument. 
94'03. Natuurlijk voedsel. 
12. P. Getekende koe. 

io4'o3. Fokkerij van kaai
mannen 'Cerros Azules' in 
Maldonado. 
12. P. Caiman latirostris. 

Aiüios Maioonaao 

224'03. Gedenkteken An
des 19722002. 
12.P. 

VANUATU 
285'o3. Snorkelen. 
Velletje met 35, 80, 90,110 
135 vt. in doorlopend beeld. 
Zee met koralen, vissen en 
snorkelende mensen. 

WALLIS EN FUTUNA 
3i3'03. Kunst op postzegels. 
5,10,15, 20, 40 F. 
io4'o3. Koralen. 
95,105, iio, 115 F. Verschil
lende koraallandschappen. 

;\WU.U$«FUTUNA11 (f: 

284'o3. Tweehonderdste 
geboortedag St.Pierre Cha
nel. 
130 F. Portret en detail ge
boorteakte. 

r-^ » ^^,mm.f^Um X 

WESTSAMOA 
7'5"'°3 Kunst, I, schilders. 
25, 70, go c , $ I., 4.. Portret 
kunstenaar, op achtergrond 
kunstwerk van resp. Vanya 
Taule'alo, Michel TufFery, 
Momoe von Reiche, Fata 
Feu'u, Uly Laita. 

*: Gebruikte afkortingen: 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

PHO Panamerican Health 
Organization 

WWF World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i32'02 tot3ii'o3 
Jaar van het paard, vanaf 12
'03 Jaar van de ram (geit of 
schaap). 
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OP VELER VERZOEK NOGMAALS DE 
ONDERSTAANDE AANBIEDING SCANDINAVIË 

NA LANG ONDERHANDELEN IS HET ONS GELUKT OM DE KILOWAAR 
VAN EEN BEDRIJF IN ENGELAND TE KOPEN. DIT BEDRIJF HEEFT 

VAN 1960 T/M 1985 ALLE POSTZEGELS VAN PAKKEHEN DIE UIT 
SCANDINAVIË NAAR HUN WERDEN GESTUURD BEWAARD. 

WIJ VERKOPEN DEZE KANTOORPOST MET ZEER VEEL HOGE WAARDEN 
EN TUSSEN DE 50% EN 80% GROOTFORMAAT VAN NOORWEGEN, 
DENEMARKEN, FINLAND EN ZWEDEN ZOALS BINNEN GEKOMEN. 

1 KILO VOOR 49,00 
2V2 KILO VOOR 109,00 
5 KILO VOOR 199,00 

BAAL VAN 9 KILO VOOR 340,00 
BAAL VAN 20 KILO VOOR 725,00 

Wij zijn 
gesloten 

van 
7 t/m 21 

juli 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHORNL 

MÈrnm imiÈAm m m^^ mmmm mmmmmiMM mmmm 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 
L4/16 32 BLZ WIT 
L4/24 48 BLZ WIT 
L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 
12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 
18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 
24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9.00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[IE[l(Mil©OM;S l a ^ ^ 1 ^ ^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 
1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALENBALENBALENBALENBALENBALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKIESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

mmmmÊS 
100 gr 2S0 gr 500 gr 

7,00 16,50 31,50 
11,50 27,00 
16,00 39,00 
7,00 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
7,50 17,50 32,50 

57,95 V 
11,00 26,50 50,00 
15,00 36,50 72,00 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
14,00 33,50 

9,10 21,50 41,00 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,50 18,50 35,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
16,00 38,75 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155,00 

9,50 22,50 42,50 
11,00 26,00 50,00 
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ALLEMAAl 
BEESTJES 
Een steekvlieg houdt ons 
uit de slaap, een lieve
heersbeestje IS vertede
rend, veel kevers zijn eng 
en een libel is prachtig. 
We oordelen erg selectief 
over allerlei beestjes! 
Misschien dat ze het 
daarom thematisch ge
zien met zo goed doen. 
Toch worden er geregeld 
heel mooie zegels met 
zulke 'beestjes' uitgege
ven, zegels die je als het 
ware uitnodigen om ze te 
verzamelen, zoals de af
levering van 2003 uit de 
Ierse reeks 'Fauna & Flo
ra'. Op de vier zegels die 
op I april werden uitge
geven, spelen kevers de 
hoofdrol. De smaakvolle 
zegels vermelden zowel 
de Engelse als Latijnse 
namen. 
Op de zegel van 41 c. tref
fen het bijna 'onvermij
delijke' zevenstippelige 
lieveheersbeestje (Cocinel-
IIQ septempunctata) aan. In 
Ierland komen achttien 
soorten lieveheersbeest
jes voor, die elkaar in de 
winter opzoeken om in 
grote groepen te over
winteren. 
De vervaarlijk uitziende 
kever op de zegel van 
50 c. IS de geelgerande 
watertor (Dystiscus mar^i-

^ nalis), de opvallendste in 
= de Ierse wateren levende 
_ waterkever. Hij kan 32 
^ millimeter lang worden. 
^ De zegel van 57 c. toont 
:: een zogenoemde Uaf 
^ Beetle (Donacm Dul̂ aris), 
:i een beestje dat in het 

-^^ standaardwerk van Grzi-

iM mek niet wordt ge-
" • noemd. Het gaat om een 

mooie, metaalgroene 
rietkever die in de vroege 
zomer wordt aangetrof
fen, al is hij niet in heel 

Ierland te vinden. 
Een zandloopkever (Cin-
della campesrtis) zien we 
op de zegel van €i.-. Het 
is een grondkever met 
een levendige groene 
kleur, die wijd verspreid 
in Ierland voorkomt. In 
de regel worden ze er van 
april tot september waar
genomen. 

der geval de bekendste 
insecten een Deense 
naam te geven. Post Den
mark wil met de emissie 
de opmerkelijke resulta
ten onder de aandacht 
brengen die het gevolg 
zijn van de watermilieu
plannen uit 1987 en 1998. 
Het aantal waterinsecten 
is er fors door gegroeid. 
Op de zegel van 4.25 kr. 
zit een bijzondere soort 
eendagsvlieg. Ephemera 
damca. Op warme zomer
avonden zweven ze bij 
duizenden boven meren 
en waterstromen; ze be
horen met hun lengte tot 
vijf centimeter tot de 
grootste eendagsvliegen. 
De naam van de kever op 
de zegel van 6.50 kr. kun
nen we bijna raden. Deze 
brede geelgerande water
tor (Dysticus latissimus) is 
namelijk een 'broertje' 
van de eerder genoemde 

De uit drie zegels be
staande serie op het the
ma 'Zeldzame insecten' 
die Denemarken op 14 
mei uitgaf, is ook de 
moeite waard. De Denen 
hielden het op twee klei
ne liggende zegels en één 
grote staande. Hoewel de 
zegels er verzorgd uit
zien, kunnen we fijne de
tails - zoals de vleugels 
van de libel - alleen van 
heel dichtbij waarnemen. 
Dat de Deense en Latijnse 
namen op de zegels wor
den vermeld is tamelijk 
uitzonderlijk, want de 
meeste insecten die in 
Denemarken worden 
aangetroffen hebben 
geen goede Deense na
men; de Denen behelpen 
zich in veel gevallen met 
de Latijnse namen. Er is 
zelfs een kinderliedje, 
waarin het over een Coci-
nclla septempunctata gaat... 
Drie Deense wetenschap
pers hebben daarom een 
project gestart om in ie-

geelgerande watertor op 
de Ierse zegel van 50 c. In 
Denemarken komen 
meer dan honderd ver
schillende soorten water
torren voor; dit is de 
grootste soort. De brede 
geelgerande watertor 
heeft in Denemarken de 
beschermde dierenstatus 
en wordt momenteel uit
sluitend aangetroffen bij 
de bosmeren en veenpoe-
len in Noord-Jutland en 
op Bornholm. 
De libel op de grote zegel 
van 12 k. heetCorduIegas-
ter boltoni. Een Deense 
naam ontbreekt en de 
soort wordt ook niet door 
Grzimck vermeld, zodat ik 
geen Nederlandse naam 
kan melden. 

Een mooie afbeelding 
van een libel vinden we 
op een van de zes zegels 
in het Finse velletje 'Zo-
mertuin' (7 mei); hier 
zien we het insect door 
de ogen van een kind. 

SUOMI.nNLAND 2003 • SUOMI FINLAND ^ 2003 

Een leuk zoekplaatje voor 
'Flora en Fauna'-verza-
melaars, want wie goed 
kijkt ontdekt rode klaver, 
paardebloemen, made-
liefjes, een egel met jong, 
een kikker, een ekster, 
een sprinkhaan, vlinders, 
rupsen, een slak, mieren 
en andere kleine dieren 
en de al genoemde libel. 

Lieveheersbeestjes wor
den door bijna iedereen 
leuk gevonden. Roe
menie ruimde plaats in 
voor deze publiekslieve
ling op een van de twee 
zegels die op 14 februari 
voor het lentefeest wer
den uitgegeven. 

Op de zegel van 3.000 1. 
zijn de stipjes vervangen 
door hartjes. Een leuke 
aanwinst voor een 'beest-
jes'-verzameling. 

BRUGGEN EN 
VIADUCTEN 
Besteedde ik vorige 
maand aandacht aan de 
'Bruggen'-serie van Zwit
serland, nu is het de 
beurt aan Luxemburg, 
dat op 20 mei de reeks 
'Bruggen en viaducten in 
Luxemburg' uitgaf De 
serie is thematisch ge
zien te aantrekkelijk om 
te negeren. Bovendien 
kan ik dan een deel van 
de uitgebreide informatie 
doorgeven die 'Bruggen'-
verzamelaar P. Bosman 
uit Alphen aan den Rijn 
(die iic in de vorige afleve
ring begrijpelijkerwijze, 
maar geheel ten onrechte 
Brugman noemde - waar
voor mijn excuses) mij 
verstrekte. 
Luxemburg blijkt al een 
aantal malen bruggen en 
viaducten te hebben afge
beeld. 
De hernieuwde aandacht 
heeft een bijzondere re
den: de Adolphebrug 
(Nei Bre'ck) in Luxemburg 
bestaat op 24 juli aan
staande honderd jaar. In 
zijn tijd was dit de groot
ste stenen boogbrug. De 
brug, een combinatie 
van klassieke elementen 
en gewapend beton, is 
153 meter lang. Het 85 
meter lange dubbele 
booggedeelte overspant 
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de 42 meter lager gele
gen Pétrussevallei. Het 
gaat overigens niet om de 
langste stenen boogbrug 
ter wereld. Die eer wordt 
opgeëist door de Friedens-
of Syrabachtalbrucke in het 
Duitse Plauen, die een go 
meter lange boog heeft. 
De Adolpebrug is een 
markant punt in de 
hoofdstad Luxemburg. 
Op de nationale feestdag 
wordt op de overspan
ning het traditionele 
vuurwerk gehouden. De 
brug werd voor het eerst 

afgebeeld in 1921. Van de 
verschillende andere uit
giften is vooral de zegel 
van 20 c. uit de serie 
'Hulp aan intellectuelen' 
uit 1935 interessant. 
Daarop is een brug in 
aanbouw afgebeeld; mo
gelijk gaat het hier om de 
Adolphebrug. Leuk is 
ook de serie Caritas uit 
1964 met kindertekenin
gen van bruggen, waar
onder de Adolphebrug. 
Een foto van een gedeelte 
van de brug is te vinden 
op de Europazegel van 
12 f uit 1977. 

De jubilerende brug is nu 
afgebeeld op een zegel 
met een waarde van 
€0.45. Op de drie zegels 
zijn de namen en het jaar 
van ingebruikneming 

vermeld. Alle zegels laten 
slechts gedeelten van de 
afgebeelde brug zien, al 
heeft de ontwerper wel 
constructietekeningetjes 
van de gehele brug in de 
zegels verwerkt. 
Er is trouwens nog een 
brug die als 'honderdjari
ge' op postzegels is afge
beeld: de Salzachbrucke 
tussen het Duitse Lau
fens en het Oostenrijkse 
Oberndorf Vandaar een 
gemeenschappelijke her
denkingsuitgifte op 12 
juni. 

Op de Luxemburgse zegel 
van €0.59 is een nog veel 
oudere brug afgebeeld: de 
Stierchenbrug. Deze mid
deleeuwse brug werd aan 
het eind van de veertiende 
eeuw gebouwd en later, in 
verband met de komst van 
artillerie in de zestiende 
eeuw, versterkt. De smal
le stenen voetbrug in de 
benedenstad (Grund) van 
Luxemburg is een onder
deel van de Wenceslas-
muur. Het gaat om fortifi
caties die als monument 
op de werelderfgoedlijst 
van Unesco zijn geplaatst. 
Omdat het bij bruggen op 
zegels niet altijd duidelijk 
is om welke kunstwerken 
het gaat, weten we niet of 
er nog meer afbeeldingen 
van de Stierchenbrug te 
vinden zijn. Vermoed 

wordt dat de brug ook op 
twee zegels uit de Cantas-
reeks van 1964 te vinden 
IS . 

De zegel van €0.89 laat 
duidelijk een moderne 
brug zien, de nog met 
eerder afgebeelde Victor-
Bodsonbrug, ook wel 
Hesperange-viaduct ge
noemd. Het is een beton
nen tuibrug uit 1994 die 
de Alzettevallei op een 
hoogte van veertig meter 
overspant. De plateaus 
van Howald en Itzig wor
den erdoor met elkaar 
verbonden. De brug heeft 
één centrale betonnen 
pylon met een hoogte van 
61 meter, met daaraan 
zestien kabels in lengte 
variërend van 42 tot 140 
meter. Voor een tuibrug 
heeft de Victor-Bodson-
brug een ongewone en 
profiel (R=i.75o). Van 
een afstandje lijkt het 
bouwwerk op een 
majestueus zeilschip. 

In de vorige aflevering 
van deze rubriek wees ik 
op het beeld van de brug-
heilige Nepomuk op het 
postzegelboekje van de 
Zwitserse Pro Patna-serie. 
Dezelfde heilige is ook 
afgebeeld op een Luxem
burgse zegel uit 1953 met 
daarop een brug in Vian-
den. 

Tot slot de opmerking 
dat bij een inbraak in de 
postzegeldrukkerij van 
de Belgische posterijen 
in Mechelen een grote 
partij nog niet uitgegeven 
Luxemburgse zegels buit 
werd gemaakt. Het ging 
om de hier behandelde 
bruggenserie. Om de ge
stolen zegels te kunnen 
onderscheiden van de 
werkelijk uitgegeven ze
gels, zijn deze laatste 
voorzien van een vrijwel 
onzichtbaar herken
ningsteken, namelijk het 
logo van P&T Luxembourg, 
dat alleen met een ultra
violette lamp te zien is. 

HULPVERLEHING 
Het thema 'Brandweer' 
wordt al tientallen jaren 
verzameld en volgens mij 
vooral door mensen die 
vrijwillig of professioneel 
bij het werk van deze al 
eeuwenoude hulpverle
ningsdienst betrokken 
zijn. Dat is een voordeel, 
want de relatie tussen be
roep en verzamelthema 
kan van groot belang zijn 
voor het verantwoord op
zetten en ontwikkelen 
van een thema. Toch is er 
verschil: een bioloog die 

het thema 'Vissen' verza
melt, krijgt nauwelijks 
met vernieuwingen te 
maken. Bij het onder
werp 'Brandweer' is dat 
echter heel anders. 
Nu hebben de belangrijk
ste veranderingen bij de 
brandweer betrekking op 
het materieel, maar het 
zijn juist de wijzigingen 
in het werkterrein en de 
werkwijze van de brand
weer die het verzamelthe
ma 'Brandweer' kunnen 
verbreden. De toegeno
men risico's stellen 
zwaardere eisen aan het 
brandweerpersoneel, on
danks het feit dat het 
voor een belangrijk deel 
om vrijwilligers gaat. Als 
we de grote steden even 
buiten beschouwing la
ten, draait het bij brand
bestrijding vooral om 
deze mensen, en dat is 
niet alleen in Nederland 
het geval. 

Canada kwam bijvoor
beeld op 30 mei met een 
emissie die aandacht 
vraagt voor het belangrij
ke werk van de vrijwillige 
brandweer. In dat land 
draaien 3.500 van de 
4.000 brandweerkorpsen 
hoofdzakelijk met vrij
willigers. Kiezen sommi
ge landen voor postze
gels die aandacht beste
den aan het gebruikte 

materieel - brandweer
wagens, ambulances -
Canada blijkt meer oog te 
hebben voor het mense
lijk aspect: een brand
weerman houdt een zo
juist gered kind in zijn 
armen; op de achter
grond zien we vuur en 
onheilspellende rook
wolken. 

De Canadese PTT bracht 
trouwens al eerder het 
werk van hulpverlenings
diensten op indrukwek
kende wijze in beeld. Dat 
gebeurde met een blokje 
van vier zegels, dat in 
1991 verscheen. Het injcr-

no van een zware brand 
en de verschrikkingen 
van een groot ongeval op 
een verkeersweg spreken 
sterk tot de verbeelding. 

De serie die Luxemburg 
in 2001 uitgaf toont ver
gelijkbare beelden; we 
zien onder andere een 
brandweerman in een be
schermend pak. 
lammer is dat op zulke 



zegels nog steeds uitslui
tend mannen worden af
gebeeld: in Nederland is 
toch ook een  nog steeds 
groeiend  aantal vrouwen 
actief binnen de vrijwilli
ge brandweerkorpsen. 
Het zou trouwens een 
goed idee zijn als TGP
Post binnenkort eens 
aandacht zou besteden 
aan de hulpverlenings
diensten, want tot nu toe 
was de aandacht op dit 
punt toch wel erg eenzij
dig op het Rode Kruis ge
richt. 
Aantrekkelijk is ook de 
tweede aflevering van de 
reeks Community Services 
die de PTT van Alderney 
vorig jaar uitgaf En een 
mooie brandweerzegel 
was ook te vinden in de 
Belgische serie Een hart 
voor... van 27 januari jl., 
een reeks die zelfs aan
dacht besteedt aan de be
scherming burgerbevol
king. 
Door de uitgebreide me
diaaandacht voor recen
te calamiteiten  denk aan 
de vuurwerkramp in En
schedé en de cafébrand 
in Volendam  hebben 
zelfs gewone burgers 
enige 'deskundigheid' op 
het gebied van rampen
bestrijding kunnen op
bouwen. Zo weten we dat 
bij zulke gevallen  en 
ook bij ernstige ongeluk
ken op de weg  de mas
sale inzet van hulpverle
ningsdiensten (brand
weer, politie, ambulan
ces, traumahelikopters) 
noodzakelijk kan zijn. 
Soms is de situatie zo 
ernstig dat niet alleen de 
slachtoffers, maar ook de 
hulpverleners geestelijke 
ondersteuning nodig 
hebben. Hoe je dit sa
menspel thematisch 
vorm geeft moeten de 
verzamelaars van derge
lijke thema's natuurlijk 
zelf zien uit te vinden, 
maar ik wel een voorzet 
doen. We leven in een tijd 
van forse bezuinigen en 
al heel lang staat het the
ma 'hulpverlening' laag 
op de politieke agenda's. 

S Een frankeerstempel van 
° de handelsonderneming 
— Honor uit Bussum wees in 
^ 1983 al op de fatale gevol
"2 gen die besparingen op 
:: hulpverlening kunnen 

hebben: Op reddingsdienst 
besparen is duur. Deprijs: 
Gezondheid en Leuen. 
Hulpverlening: een ei
gentijds thema! 

HONGAARSE LUCHT
VAARTGESCHIEDENIS 
Op 20 maart gaf Honga
rije de tweede serie van 
twee zegels uit in de 
reeks 'Hongaarse lucht
vaartgeschiedenis'. De 
zegels proberen een rela
tie te leggen tussen pilo
ten en de vliegtuigen van 
hun tijd, maar het accent 
ligt toch vooral op de toe
stellen. Op iedere zegel 
zijn twee technische te
keningen van het afge
beelde vliegtuig ge
plaatst; ook zijn de na
men van de toestellen en 
die van twee piloten ver
meld. Hoewel, piloten 
het gaat om de ontwer
pers van de vliegtuigen, 
die als student aan de 
technische universiteit in 
1928 een prijs in de vorm 
van een pilotenopleiding 
wonnen. De jaartallen ge
ven aan in welk jaar het 
vliegtuig in gebruik werd 
genomen. 

''«IIIIMMMMMMMHMiMMMP 

Op de zegel van 142 f 
zien we de Gerle 15. De 
naam van de piloot is 
Banhidi Antal. De Gerle 13 
was een licht en gemak
kelijk bestuurbaar vlieg
tuig dat in de jaren dertig 
van de vorige eeuw werd 
ontworpen. Het toestel 
was vooral geschikt om 
er afstandsrecords mee te 
vestigen. In de lente van 
1933 maakte het een 
rondje om de Middel
landse Zee. In de Gerlese
rie werden diverse typen 
ontwikkeld, waarbij het 
verschil vooral gezocht 
werd in de geplaatste 
motoren. Aan het eind 
van de jaren tachtig werd 
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nummer 13 zelfs her
bouwd en werd het toe
stel voorzien van een 
Amerikaanse motor. 
Hongaarse vliegeniers 
verwierven met de Gerle 13 
over de gehele wereld be
kendheid als stuntvlie
gers. 
De zegel van 160 f toont 
de L2 Roma; hier is de pi
loot Lampich Arpad. Het 
toestel werd op 4 septem
ber 1925 luchtwaardig 
bevonden. Na een eerste 
testvlucht nam het deel 
aan vrijwel elke belangrij
ke Hongaarse vliegwed
strijd; het bleek een bui
tengewoon goed te vlie
gen toestel te zijn. Het 
plan om met dit vliegtuig 
een aanval te onderne
men op het wereldaf
standsrecord werd gere
aliseerd, en het had suc
ces: het record werd zelfs 
driemaal gebroken. Het 
toestel ontleent zijn 
naam aan de Italiaanse 
hoofdstad, de laatste be
stemming van het we
reldafstandsrecord. 

NEDERLAHDSE KAART 
VAN DACIE 
De verzamelaars van het 
thema 'Cartografie' we
ten dat een rij illustere 
Nederlanders een be
langrijke bijdrage heeft 
geleverd aan de ontwik
keling van de cartografie. 
Toch zal niet iedereen de 
naam Pieter van den Keer 
kennen. Van den Keer 
(15711646?) was vooral 
bekend onder de naam 
Petrus Ksrius Cxlavxt. 
Daartoe gedwongen door 
de godsdienstvervolgin
gen in de Nederlanden 
tussen 1570 en 1590 ont
vluchtte hij ons land, om 
zich in 1584, samen met 
zijn zuster, in Londen te 
vestigen. In de Engelse 
hoofdstad werd hij gra
veur en cartograaf Hij 
graveerde in opdracht 
van bekende cartografen 
uit zijn tijd een groot 
aantal kaarten. Ook stel
de hij een atlas van de 

Nederlanden samen 
(16171622) en maakte hij 
landkaarten van de Britse 
eilanden. In 1627 ver
vaardigde hij de atlas En
geland, Wales, Schotland en 
Ierland, die werd uitgege
ven door lohn Speed. 

Roemenië eerde deze van 
oorsprong Nederlandse 
cartograaf met de uitgifte 
op 4 april van een blok 
van vier zegels van 
30.500 1. Afgebeeld is de 
kaart VETVSDESCRIPTIO 
DACIARVM (in het Roem
eens: Veche deseriere a Da
cm), door de Roemeense 
PTT vertaald als 'Oude 
beschrijving van Dacia'. 
Roemenië werd kort voor 
het begin van de christe
lijke jaartelling bewoond 
door Sarmaten, Scythen 
en Daciërs. De Daciërs 
stichtten er een staat (Da
cië), die echter korte tijd 
later, tussen 107 en 117 
na Christus, werd vero
verd door keizer Traja
nus. Het land werd daar
na geleidelijk aan geger
maniseerd. De afgebeel
de kaart bevindt zich in 
de collectie van het muse
um voor kaarten en oude 
boeken in Boekarest. 
Datzelfde museum is af
gebeeld op een blokje 
met daarin een zegel van 
46.5001. 

CREW COLUMBIA 
HERDACHT 
Dat het dramatische on
geluk met het ruimteveer 
Columbia (STS107) her
denkingsuitgiften zou 
opleveren  en dan vooral 
uit de hoek van dubieuze 
postzegellanden als 
Gambia, Grenada, St. 
Vincent/Grenadinen 
was te voorzien. De 
'Ruimtevaart'verzame
laars kunnen inmiddels 
een aardig aantal herden
kingsvelletjes aan hun 
collecties toevoegen. Een 
uitgifte van het meest be
trokken land  in dit geval 
de Verenigde Staten  is 
thematisch gezien uiter

aard het interessantst, 
maar ook het In Memo
rmmblokje dat Hongarije 
op 9 april uitgaf mag er 
zijn. 

Petnis Kicrius Cieta,lt  (1^711646■•) 
V11\S DESCRlpnO DACI/V*^ M ( \«hc descrierc a Dacid) 

Het ruimteveer zelf is af
gebeeld op de zegel van 
500 f, terwijl de namen 
van de zeven omgeko
men bemanningsleden 
rechts van de zegel (met 
daaronder een rouw
krans) zijn vermeld. 
Ik kan me heel goed 
voorstellen dat veel ver
zamelaars ook nog een 
ander velletje in hun col
lectie zullen willen opne
men, zeker als dat een 
foto toont van de beman
ning van de Columbia. 

HET VERHAAL 
ACHTER DE ZEGELS 
Aandacht nu voor een 
heel aantrekkelijk blokje 
met twee zegels die elk 
twee grote panda's (Ailu
ropoda melanoleuca) tonen. 
Oostenrijk gaf het op 24 
april uit; het bevat links 
een rechthoekige zegel 
van €0.75 en rechts een 
ronde van €i.. Een paar 
Chinese karakters, dat is 
alles wat er op de velrand 
te vinden is. lammer dat 
er niet wat meer informa
tie wordt verstrekt, want 
het verhaal achter deze 
uitgifte is best interes
sant  en niet alleen om
dat panda's zulke leuke 
en tot de verbeelding 
sprekende dieren zijn. 
In september 2002 sloten 
China en Oostenrijk een 
overeenkomst in het ka
der van een internatio
naal onderzoek en fok
programma voor deze 
beschermde dieren. Chi
na schonk Schonbrunn Zoo 
in Wenen een jong panda
paar dat geboren was in 
een Chinese dierentuin. 
Een voormalig olifanten
verblijf werd omgebouwd 
tot het leefgebied voor de 
panda's. Door de dieren 
dag en nacht te observe
ren hoopt men nu meer 
inzicht te krijgen in het 
gedrag van de grote pan
da, met als doel een po
pulatie te creëren die zich
zelf in stand kan houden. 
De grote panda is wel va
ker op zegels afgebeeld, 
maar relatief weinig in 
relatie tot het World Wild
life Fund (Wereldnatuur



fonds) Het beeldmerk 
van deze organisatie mag 

namelijk maar voor een 
beperkt aantal emissies 

worden gebruikt Zulke 
uitgiften zijn kennelijk 
populair, want de verza
melaars kunnen gebruik 
maken van twee verschil
lende catalogi, die van 
Groth en Domfil 
De Chinese PTT heeft de 
grote panda uiteraard 
vaak afgebeeld en er is 
ook een Nederlandse ze
gel die het dier toont de 
in 1984 uitgegeven zegel 
die de aandacht vestigt 
op het bestaan van het 
Wereldnatuurfonds Bij 
deze laatste zegel past 

\Mf.*l WEM 1.0 
H I W NATI;LR 

^ 0 FONDS 
KIES VOOB DE NATUUR 
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Uitstekend het frankeer-
stempel van de Neder
landse vestiging van het 

WWF Ook het stempel 
van de WWF-vestiging in 
Bremen is trouwens leuk 

Gratis wereldcatalogus In kleur 
freestampcatalogue. com 

i¥*'" 
45(1 £ ^ m 

Een project van PostBeeld.com Haarlem 

-Gratis toegankelijk op internet 
-Wordt wekelijks bijgewerkt nfiet de 

nieuwste uitgaven 
-Altijd aktueel 
-Mogelijkheid om direkt zegels te 

bestellen 
-Inclusief ruim 200 verschillende 
motiefcatalogi 
-Ook inkoop 

^.W.Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l p f s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

www.collectura.com 
SchantI Plaatfouten BRD/Berlijn 2003 kleur 21,90 

Schantr Plaatfouten Duitse Rijk 2003 kleur 32,90 

VST catalogus Australië 2003 in kleur 12,95 

jJj i=>_)jJ3 JjJJ.SxJ3L-^3Jj:3jJ-Li£|] 
speciale catalogus Duitsland deel 1 tot 1945 editie 2003 
speciale catalogus Duitsland deel 2 na 1945 editie 2003 
catalogus Postwaardestukken Duitsland 2003 (20 juni) 
catalogus Duitsland 2003/2004 in kleur (18 juli) 
Overzee deel 8 Zuid- & Zuidoost-Azie editie 2003 (20 juni) 
catalogus Scandinavië & Baltische Staten 2003 

33,80 
38,80 
32,00 
24,80 
49,80 
29 80 

Domfil Flora op postzegels 2003, in kleur 65,00 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag 10 00 
Telefoon 070 365 22 27 
E-mail 
Postgiro 125.34.14 

17 00 zaterdag 10 00-14 00 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura com 
Fortis Banit 80.70.90.077 

Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling anders wer
kelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

F R I P H I L E X 6 
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de 

Vereniging van Postzegelverzamelaars "FRIESLAND" 
organiseert deze vereniging van 6 t/m 8 november 2003 

de postzegeltentoonstelling "FRIPHILEX 6" 
Deze zogenaamde categorie 3 en eenkader-klasse 

tentoonstelling wordt gehouden in de 

"ADELAARS KERK" te Leeuwarden 
Gratis toegang Inschnjving tot 1 oktober a s 

Secretariaat p/a W A van Delft 
Jan de Wittstraat 32 
9062 EX Oenkerk 

www.staMi OM.i 
Betere zegels en series van Nederland, Europa en de gehele wereld 

voor de gevorderde verzamelaar, wederverkoper en belegger. 

R. van Kessel Dienstverlening - T +31.78.6399867 - KvK R'dam 23091091 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk) 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D-82284 Grafrath 
Fax, 0049 8144 939509 eMail, evdhnden@t-online de 

http://PostBeeld.com
http://www.collectura.com
http://www.staMi


"Wl SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 
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AANGEBODEN 

Ierland  IJsland. Bijna alles in 
voorraad, gebr , ongebr. Uw 
lijst naar. H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 SC 
Almelo 
Email: hkuipers.3@)hccnet.nl 
Tel.: 0546532155 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest Stuur uw nummers en 
ontvang mijn prijs. F. Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Tel./fax 0316529241 
Email f.ghijben(3)wanadoo nl 

Nederland postfris v.a. 25% 
Nederland gebruikt v.a. 25%. 
Tevens abonnementen België 
e.a . T. van Wijck, 
tel. 0115622474 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris 
€ 195,=, DDR 1965 t/m 1990 
postfris € 265,=. Prijslijst gra
as, Edith van der Linden, 
Waldstr. 6, 82284 Grafrath, 
Germany 
Fax. 0049 8144 939509 of 
evdlinden(3)tonline de 

Euro cept. De hoogste prijs 
voor uw verzameling, ook deel
verzamelmg/series/blokken. 
Eurocat mkoop/Verkoop 
tel.. 0180520069 / 
fax: 0180523342. Email: 
pluijmpies(ä)hotmail.com 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams IJsland  € 25,; 
150 grams Finland  € 20,; 120 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden  € 10, in een brief 
op op gironummer 1624853. 
Franco thuis. Correspond in 
English Wantlist service 
Lennart Runfors, 
Goüandsgatan i, SE602 17 
Norkoping, Zweden Email
lennart runfors(g)swipnet.se 

Provincievelletjes, alle 13 voor 
€ 125,=. Per smk vanaf € 7,50. 
Duitsland 2002 postfris 
€ 72,50, gestempeld. € 57,50 
excl porto Duitsland: 85 
versch. vanaf 2000 tot heden 
voor € io,=. Giro: 5312882 
Varseveld  Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Tel.. 0316343537. 
Euromunten 12 landen UNC 
€ 125,= Van de 12 landen de i, 2 
en 5 cent € 17,= Finland Triple 
set BU 1999  2001 € 150,=. Ook 
euromunten per land. 

Polen, Joegeslavie, Roemenie. 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046451 27 51 
Ook rariteiten' 

Voor Filatelieboeken gaat u 
naar www.flevolacus.nl, steeds 
wisselend aanbod serieuze 
belangstellenden, zonder 
internet kunnen een gratis lijst 
aanvragen: 
Flohil: 0651386306. 
Snelheid en kwaliteit' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.0. 

Tel/fax 0206974978 en 
www wien.nl 

Israel / Palestijns gezag Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waar
de, prijslijst gratis, ongelofelij
ke aanbieding, kostbaar 
geschenk. Eilat Philatelic Club, 
Postbus 542/32 Eilat, Israel. 
Epci@netvision.net. il 

Postfrisse oudere motieven. 
grote geïllustreerde Iijst 2003 
gratis. W&K Schaetzle AG., PF 
337, CH8832 Wollerau. Fax. 
004117848059. Email: 
w.k schaetzle.ag(a)bluewin.ch 

Roemenie 5% 15% Michel pfr. 
gest 18652001. Gratis prijs
lijst Dan S. 0F48CP27 
Boekarest 2 Roemenie 

Zwitserland 18502002, 
Liechtenstein 19122002, uitge
zochte kwaliteit, '^ ̂ /O, zeer 
voordelige prijzen Grote lijst 
gratis R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax: 0041 091 791 23 54 

Prov. V Fr. E15. O'ijssel Eio. 
Z.H. Eio Flevol. E.12. Z'land 
E15 excl verz ktn. Tel: 0181
311127 J v.d Does. 

Indonesië vgls Zbl 46G met 
eert RR€ 475,= i89/94a. € 
199,= Pb 3B sterk versneden 
zglbld € 100,= Pb 5a idem 
Java/Madoera nr 8 + 8 in 
versch opdr x pr. ex. € 395,= 
Ned., pzvelletjes 2002 (28 s t ) 
incl 12 prowelletjes € 179,=. J. 
Teeling 0314662077, 7041 CR 
50 'sHeerenberg. 

USA grootformaat 100 versch. 
€ 15,=. C. van Willigen, 
Tielensweer 5, 3371 CV 
Hardinxveld 0184614801 

Ansichten, munten, zegels, 
postz.boekjes, blokken. 
www.pennyblack nl Groen 
Volkers 0725116991 

Belastingzegels/doc koop/ruil. 
Info: J.A, Wessels, 
Weerninklanden 9, 7542 SB 
Enschede 0534775964 

Nieuwtjes: Westeuropese lan
den o,.a Engeland, Frankrijk 
enz. Alles nominaal + 10% 
Aruiba, Ned.Antillen, redelijke 
prijs. H.O Landegent, Jupiter 
107,1115 TL Duivendrecht 
Tel.. 0206993179 

193100 papiervrij W.Europa in B 
V100 (ca 8 kg). Richtprijs 
€ 250,=. J. Gosraan 0591626051 

100 St. NL 200C03 versch. + 
extra's € 5,=, id rondst. 
€ 7,50, ld gel h. € 7,=. Pg. 
3063522 J.J van As, Leiden 
0715131897. Alles mcl. port 

Complete vellen Faroer wssen 
1979/1985, nominaal 
Dkr 3900,= / ruim € 500,= 
tegen e.a.b. Info bij J.W. van 
Riel 0570524295. 

Voor postzegels Duitsland kijkt 
u op www.gerooide.nl o a 
leuke kilowaar 

Canada 100 grf met nieuwste 
balonnen, tulpen, sport, koraal 
€7,50 10 cpl sets van 4 € 9,=. 
20 sets ld € 14,=. Giro 1282149 
tnvj Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen. 

Aangeboden postz. uit ver
schillende landen Italië, 
Canada, oud Austr. Staten. 033
4658805. K. Keesman. 

600 verschillend Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084. 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 
Verenigd Europa & VR China. 
Harne Baken, 
t&foi346846i5. 
Zie www harriebaken.com 

Te koop. 1000 verschillende 
dieren m vellen en veldelen van 
100 st Dus 100 000 zegels voor 
wederverkopers en paketten
makers In een koop € 850, = 
€ 0,85 per stuk. Brieven onder 
nummer: F1I030601. 

Aangeboden rondzendboekjes 
voor de rondzenddiensten/
verenigingen J. v.d Meer, 
0561688809 

wvvw.helmpost.nl voor al uw 
postzegels van Nederland i
Overzee. Ook diverse Europese 
landen. Veel motief, postfris en 
gestempeld, vvww.helmpost.nl 

Zend € 10 ■!■ 2 zeg. ä 39 et naar 
H. Boswijk, Smaragdhorst 481, 
2592 RN Den Haag. U ontv 
600 grf Ned. gest. ged. p.f 

Briefkaarten blanco verzamelin
gen, luchtpostbladen vanaf 0,50 
cent t/m 01, 30 en stempels op 
brieven en briefkaarten op 
naam, afzender, enz. Prijs tot. 
nader overeen te komen per 
telefoon R. v Doorn Tel 
0412641320. 

Wgs. leeftijd Israel zt compl. 
mt v.a. 1957 pfh blokken pf 
compleetf boekj. sheets. 
Bleekend.0174625079 

Te koop het grote WNF album 
van "Bedreigde Dieren". 
0547260736. H. Wissink. 

Provincievellen (12) € 99,= 
Euromunten Luxemburg 2002 
BU special. € 99,= 
Tel. 0134681849 
Patrick schuerman(2)wanna
doo nl 

Blek. droogpers (safe) € iio,= 
incl. vervangingsdoek, per i x 
gebruikt. 0263646851. J. v.d. 
Graaf 

Ab 8%BG, Ost Europa, 
Viemam. N.Korea, Cuba, 
Mongolei, Übersee, Preisslisten 
kostenlos postfr., gest. FDC. 
Email kanew_stamps@mail.com 
G. Kanew, PF283, 
BG7000Russe 

GEVRAAGD 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collec
ties. M Breedt Bruijn, 
tel: 0334946980 of 0614679827 
(Leusden). 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig W.J. Manssen. 
Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk. 
Tel. 0341417980 Email
jaapmanssen(2)hotmail.com 

Plaat/etsingnummers koop/ruil. 
H.T. Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. Inl.: 
Tel.. 0528268642 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels van Nederland en andere 
WestEuropese landen koopt 
J.F P. Peerenboom. 
Tel 0499475622 

Firmaperforaties Koop of ruil. 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
0356234423 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels van Nederland en andere 
WestEuropese landen koopt 
J F P. Peerenboom 
Tel 0499475622 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
tel.: 0703272108 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop 
H.M. van Dijk, tel: 0553660475 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, tel 
0104205276, fax 0104552991 

Wie heeft voor mij een catalo

gus van vliegtuigen van over de 
wereld. J.J. vanWijk, 

tel.: 020619.46 92 

Gevraagd: Venezuela gebruikt. 
Los of op briefen alle bijzon

derheden tot 1940 Brandsen 
0418642035 

Ver. Europa cept postfris 1956 
1992 € 4600 Portugal 1945 
2002 voor € 2500 0181624633 

Roodfrankeringen in grote par
tijen of verzameling gevraagd 
RolfFolkerts, 
tel.: 0478583337 

€ 4500,= of meer voor uw verz. 
Ver. Europa cept postfris 1956 
1992. € 3000,= voor Portugal 
1940 2002 postfris. 
C. Cruyssen 0181624635. 

DIVERSEN 

Smdiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van 
Engeland en gebieden Blad, 
meetings, veilingen, rondzen
ding, bieb Bel 0703860232 
zie www.sgbritannia.nl; See 
you" 

Israel gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.. 0113212762. Email: 
a bouwense(5)wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Ma
rino bijeenkomsten, veilingen 
en rondzendingen Inl. L v.d. 
Brun, V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel. 0703460328 

Zuidelijk Afrika Verrassend en 
veelzijdig verzamelgebied. 
Interesse' Dé oplossing Fil 
Ver. Zuidelijk Afrika 5 bijeenk. 
p. jr., rondz , manco  nieuw
tjesdienst, veilingen, bieb En 
gedegen tijdschr. Info Pb. 59, 
4660 AB Halsteren, 
0164683179. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

tz±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.flevolacus.nl
http://wien.nl
mailto:Epci@netvision.net
http://www.pennyblack
http://www.gerooide.nl
http://harriebaken.com
http://wvvw.helmpost.nl
http://vvww.helmpost.nl
mailto:kanew_stamps@mail.com
http://www.sgbritannia.nl
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De postzegels van ban wianno 
Kleine republiek... grote filatelie! 

San Marino  een kleine republiek op het Italiaanse schiereiland  telt ruim 25.000 inwoners 
en heeft een oppervlakte van 60 km^. Sind het jaar 1877 speelt San Marino een niet onbedui

dende rol in de wereld van de filatelie. 

De grote verscheidenheid van dit staatje, is terug 
te vinden op de postzegels. Prachtige landschap

pen, flora en fauna, sportevenementen en 
natuurlijk de eigen cultuur wisselen elkaar af op 
de diverse uitgiften. Het beleid van de post is 
conservatief zodat het aantal uitgiften per ]aar 
binnen de perken bhjft. Dit tot genoegen van de 
meeste verzamelaars van dit land. 

SoH nVnMNO O.ll 
 — 1  *  ■ 

afatjo/a 

(«N nUM)ina O.IE. SAN nVwiNO 0.21: W ITI««mo I.EE 

v̂ nij; Repubblica di San Marino 
Campionati del Mondo ,? 
di Sei Nordico /■' 

jÄ|||...fJSsyal; diFlemme 2003 ^jt 
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• ' ":z3 ' '; 

' ^ ■ 

. ; * ■ " * 

San Marino: de vreugde om in cultuur te investeren! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op de postzegels van 
San Marino, kunt u naar de vakhandel gaan. Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de 

buurt kunt u contact opnemen met de agent van San Marino in de Benelux: 
Filagent BV • Windbrugstraat 1313 • 7511 HR Enschede • {053) 43 42 532 • info(g)filagent.nl 



Ons succesvolle geheim? 

Een kwestie van vertrouwen 
En dat al sedert 1892! 

'''fÄTlH^'^ 

PUBLIEKE POSTZEGEL-VEILING 
DEE 

iderlaiiisßtie Immm van Postzepllaiiäelaars. 
cRoWe^9a'm - ^e^tzuazi 185*3. 

Aangeboden door don Verkoops-Gommssaris. J. L. VAN DIETEN Jr 

Creatief bedrukte Zwitserse prentbriefkaart, 
verzonden van Luzern 4-10-1891 naar Rotterdam 7-10-1891. 

De "1̂ *® publieke postzegel-veiling" vond niet in februari 1893 plaats, 
maar in november 1892 en werd gehouden door J.L. van Dieten Jr. (de grondlegger) zelf. 

De "592®*® publieke postzegel-veiling" vindt plaats 
van 8-12 september 2003 f 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

/ N. y^ Prinsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN's-Gravenhage 
/' jf S rW" ^ tel: 070 -3653817 , fax 070 -3617436 , e-mail: info@vandieten.nl 

mailto:info@vandieten.nl

