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De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

VEILING VAN 
9/14 OKTOBER 
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SPECIAALCOLLECTIE 
T EN MISDRUKKEN VAN 

DHR A.SPIJKMAN, SAPPEME 

Ook uw collectie en/of 
doubletten kunnen daar 
aan worden toegevoegd 

Inzenden voor deze 
veiling mogelijk tot 

20 Augustus 

catalogus vanaf 10 Septembe 
OP INTERNET WWW.NPV.NL 

bel ons voor een vertrouwelijk advies 

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

365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munte 

COtN AND STAMP AUCTION 

Stampauction | CoinAuction | Postzegelveii ing | Muntenveil ing 

www.ecosta.com 

http://WWW.NPV.NL
http://www.npv.nl
mailto:info@npv.nl
http://www.e-costa.com
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POSTZEGEL en MUNTENBEURS 
BOUWCENTRUM  ANTWERPEN 

Jan van Rijswijcklaan 191 
■II 
■■■ 

» i i r / 
l i ORGANISATIE: NIPA tel.: +32 3 644 37 37  fax: +32 3 644 38 38 

FILA 2003 
GROOTSTE 

VAN (125 standhouders) 

op ZATERDAG en ZONDAG 

13 en 14 september 2003 
Van 10 tot 18 u.  in zaal 2 en 3 

GRATIS EXPERTISESTAND voor uw Belgische zegels 

TOEGANG: € 3,00 geldig voor zaterdag en zondag 

■ E S T ' '* *w# k.irT ^^ ■ ^ ■ U ^ ^ B B ' » mÊ 

www.nipa.be 

http://www.nipa.be


Vol spanning kunt u uitkijken naar veiling 592 
8 - 1 0 september 2003 

Daarin weer veel posthistorie, zoals het eerste gedeelte van een 
tentoonstellingscollectie Nederland expressepost 

Nederlands-Indië met grote zeldzaamheden zoals een envelop uit 
BANDAR KLIPA met puntstempel 113 

Emissie 1852 met opdrulc SPECIIVIEN 
zeer breedrandig en fris van kleur, met volle, originele gom zonder plakker 

Misschien wel de mooist bekende set! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

°ii?rpi 
Prïnsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 

tel: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: info@vancileten.nl 
postbanknr. 9106115, banicrek.nr. 421460814 

^ 

,. * ^' 

mailto:info@vancileten.nl


Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

G J . Garritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020 - 6249749 

Onze 179^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 19 en zaterdag 20 september 
2003. 

Met een mooi aanbod van betere zegels, poststukken, stempels 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Een unieke collectie internationale antwoordcoupons van 
Frankrijk en gebieden, zowel UPU als Régime Franco-Colonial. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten 
en prentbriefkaarten. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

Ook uw inzending nemen wij graag op in een van onze volgende 
veilingen; waarom neemt u geen contact met ons op voor een 

vrijblijvend advies en informatie over onze veiling voorwaarden. 



TE KOOP GEVRAAGD. 
NEDERLAND, SERIES, 
POSTFRIS 1940 t/m 1960 

332345 
346349 
350355 
356373 
374378 
379391 
392396 
397401 
402403 
404 
405421 
422 
423427 
428442 
443 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 
549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ „ (Hoge waarden) 

Zomerzegel 1940 
Traliezegels 
Voor het Kind 1940 
Vliegende Duif 
Zomerzegels 1941 
Voor het Kind 1941 
Legioenzegels 
PTT 
Symbolen + Zeehelden 
Postkoets 
Winterhulp 
Bevrijding 
Bevrijding, Leeuw, 7'/2C 
Voor het Kind 1945 
Nationale Hulp 
Prinsessen 
Cijfer (van Krimpen) 
Voor het Kind 1946 
Wilhelmina (Hartz) 
Zomerzegels 1947 
Voor het Kind 1947 
Zomerzegels 1948 
Jubileumzegels Wilhelmina 
Kroningszegels Juliana 
Voor het Kind 1948 
Zomerzegels 1949 
Juliana (enface) 
Juliana (enface) (Hoge wrdn) 
Zonnebloem 
Wereldpostvereniging UPU 
Voor het Kind 1949 
Opruiming, 6c op l<t.c 
Zomerzegels 1950 
Kerken 
Leidse Universiteit 
Voor het Kind 1950 
Zomerzegels / Kastelen 1951 
Voor het Kind 1952 
Jan van Riebeeck 
Mijnwerker 

Voorwaarden: 

€ 9,50 : 
€ 225,00 ' 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

6,00 
60,00 
3,00 '• 
2,50 
1,30 
0,70 
3,50 J 
0,05 
0,60 ' 
0,05 
0,25 
3,50 
0,02 
0,45 
0,75 
1,00 
2,00 
1,00 

72,50 
2,35 
1,60 
2,50 ' 
0,65 
1,40 
2,50 
7,00 

€ 135,00 
€ 425,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5,25 
2,50 
8,25 
0,20 

21,00 
35,00 
3,25 . 

10,50 
15,00 •: 
6,50 " 
6,00 
0,50 

i 583587 
: 588591 
 592595 

596600 
601 
602606 
607611 
612616 

: 617636 
637640 

• 641645 
646 
647648 

: 649653 
■ 654 

655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
LP1213 

Zomerzegels / Bloemen 1952 
Jubileum 
ITEP Tentoonstelling 
Voor het Kind 1952 
Opdruk "Watersnood" 
Zomerzegels / Bloemen 1953 
Rode Kruis 1953 
Voor het Kind 1953 
Juliana (Hartz) 
Juliana (Hartz) (Hoge waarden) 
Zomerzegels / Personen 1954 
Bomfacius 
Luchtvaartfonds 
Voor het Kind 1954 
Statuut voor het Koninkrijk 
Zomerzegels / Gebouwen 1955 
Bevrijding 
Kankerbestrijding 
Voor het Kind 1955 
Zomerzegels / Rembrandt 1956 
Olympische Spelen 
Europa 1956 
Voor het Kind 1956 
Zomerzegels / Schepen 1957 
Michiel de Ruyter 
Rode Kruis 1957 
Europa 1957 
Voor het Kind 1957 
Zomerzegels 1958 
Opruiming: 12c op 10c 
Europa 1958 
Voor het Kind 1958 
NAVO / NATO 
Zomerzegels / Deltawerken 1959 
Europa 1959 
Luchtvaart: 40 Jaar KLM 
Voor het Kind 1959 
Vluchtelingen 
Zomerzegels / Bloemen 1960 
Volksgezondheid 
Europa 1960 
Voor het Kind 1960 
Zeemeeuwen (Luchtpost) 

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

4,00 
2,50 

42,50 
3,50 
0,05 
9,00 
5,50 
9,00 
2,75 
7,50 

12,00 
0,50 
0,65 
7,00 
0,15 
9,00 
0,30 
4,00 
6,00 

11,00 
2,75 

48,00 
2,50 
5,00 
1,00 
1,75 
7,50 
6,00 
6,75 
0,15 
1,50 
4,00 
0,20 
5,50 
3,00 
0,45 
3,75 
1,00 
6,00 
2,40 
1,45 
6,50 

€ 250,00 

Betaling ■ 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling m de winkel mogelijk 
Minimum levering € 100.

Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde serie(s) in overleg 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

Postzegel en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06  55 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER 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 
1968 
1969 

Cat.nr.: 
379-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-459, 
490-499 
500-512 
513-517, 
549-567 
568-577 
578-600 
601-616 
641-654 
655-670 
671-687 
688-706 
707-719 
720-735 
736-751 
752-763 
764-783, 
784-791, 
811-820, 
836-853, 
856-857, 
876-898 
900-916 
918-936, 

Voorwaarden-

469-473 

538-548 

792-794 
795-810 
827-835 
855 
859-863, 868-874 

938 

Inkoop: 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

4.25 
3.50 1 
0.95 1 
4.00 -. 
0.55 
3.10 
4.20 : 
7.75 i 

€ 23.00 
€ 70.00 1 
€ 22.00 
€ 58.00 ! 
€ 24.00 
€ 21.00 1 
€ 20.00 
€ 63.50 
€ 21.50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

12.50 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 
2.25 
2.85 i 
2.00 
6.00 j 
3.00 ' 
5.00 

Jaar: 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

Catnr.: 
963-982 
984-1000 
1002-1023 
1025-1041 
1043-1062 
1064-1082 
1084-1106 
1128-40, 1142-49 
1151-63, 1165-70 
1172-1189 
1191-1213 
1215-22, 1224-35 
1260-1278 
1280-92, 1294-98 
1300-04, 1306-12, 
1321-27, 1329-43 
1345-51, 1353-65 
1367-74, 1376-83, 
1391-95 
1396-1401, 1403-1 
1419 
1420-26, 1428-37, 
1440-46, 1448-59, 
1462-70, 1472-85, 
1515-16, 1518-23, 

1314-1319 

1385-89, 

3, 1415-17, 

1439 
1461 
1487 
1525-34, 

1536-40, 1542-1543 
1544-55, 1557-59, 
1579-80 

1561-77 

Inkoop: 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

5.25 
5.00 
5.50 
4.50 
6.75 
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 
5.75 

6.25 

9.00 

Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
Minimum levering: € 100.-
Kwaliteit: Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

402-03B 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 

Legioenzegels 1942 2 € 90,00 
Voor het Kind 1965 
Vluchtelingen 
Voor het Kind 1966 
Voor het Kind 1967 
Voor het Kind 1968 
Voor het Kind 1969 ] 
Voor het Kind 1970 ] 
Voor het Kind 1971 ] 
Voor het Kind 1972 ] 
Voor het Kind 1973 1 
Voor het Kind 1974 1 
Voor het Kind 1975 1 
Voor het Kind 1976 ] 
Amphilex ' 77 
Voor het Kind 1977 1 
Rode Kruis 
Voor het Kind 1978 1 
Voor het Kind 1979 1 

[ € 
l € 
l € 
l € 
[ € 
l € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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 

1214 
. 1223 

1236 
1279 
1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

Voor het Kind 1980 
100 Jaar PTT Diensten 
Voor het Kind 1981 
Voor het Kind 1982 
Voor het Kind 1983 
Filacento 
Voor het Kind 1984 
Voor het Kind 1985 
Voor het Kind 1986 
Voor het Kind 1987 
Filacept 
Voor het Kind 1988 
Voor het Kind 1989 
Voor het Kind 1990 ] 
Voor het Kind 1991 
Olympische Spelen 
Voor het Kind 1992 1 
Natuur en Milieu 
Voor het Kind 1993 1 

l € 
l € 
l € 
[ € 
l € 
l € 
l € 
l € 
l € 
l € 
l € 

€ 
€ 

1 € 
€ 

[ € 
€ 
€ 

l € 

0,85 
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 

ITEP 1952 Amphilex 1967 
(592-595) (886-888) 

Complete vellen Complete vellen 
€ 950,00 € 42,50 

Vellen, postfris, ongevouwen, zonder vouwrandjes 

• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

Ook kopen wij: 
Nederland postfris 

(vanaf 1977) 
Nederland voor 1940, 
• postfris, 
• postfris met plakker 
• mooi gebruikt 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

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

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


EURO 
Wij beschikken nu nog over 

1987  M o d e 

Joegoslavië 

"nieuwe' 

n t archi iec iuur 

2384/85 k B 3135 

1 1991  T e l e c o m m u n i c a t i e 

Finland 
Joegoslavië 

1144/45 2,15 
2476/77 3,55 
2476/77 KB 54,111 

1 1 9 9 2  O m d c k k i n e van Amerika 

Albanië 

Guernsey 

jersey 
Joegoslavië 
Liechtenstein 
Noorwegen 

25111/11 k B 2'J,H0 
Bi 97* fi3,5l) 
B I 9 7 F D C 75,5(1 
549/52 3,35 
Blok 8 2,95 
574/76 3,(K) 
Blok 41 7,45 

1033/34 2,05 
1096/97 2,05 

1 1993  M o d u n c kuns t 

1 Albanië Blok 98 6 2S 
Andorra, Frans 451/52 2,65 
Andorra, Spaans 232/33 1 45 
C>prus, G r 
Finland 
Gnekenland 

Honganie 
Kroaae 
Lietouwen 

l uxcmburg 
Moldavië 

Monaco 
Polen 
Slowakije 

Tsicchie 

Turkije 
Vitita in 
/ u L d c n 

1994  Grote 

\ h n d 

\lbanie 

\ndorra , F 
\ndorra , Sp 

Bulganie 
C \prus. G r 
C>prus, T 
Denemarken 

Fsdand 
Finland 
Gnekenland 

l longanie 
Ierland 
habe 
loegoslavii. 

kroat ic 
1 ctland 

1 lechtcnstein 
Ijetouwen 
1 uxcmburg 
Moldav ie 

Monaco 

Oostcnn|k 
Polen 
Roemenie 
äan Manno 
Sknenie 
SloMakije 

Tsiechic 

Turki,c 
\ a ö c a i n 
l|sland 

/ « e d ^ n 

1995  Vredt 
\ land 

Mbime 

\ndorra 1 r 
\ n d o r r a S p 
Bclgie 
Bonnie 
Bulganie 
C \p rus Gr 
D ene markt n 

MS

803/04 2,40 
1206/07 2,00 
1829/30 3.35 
1829/30 KB 30,70 
4241/42 2 40 
240/42 KB gebr 7,00 
544 75 
544 te tebeche 1.55 
1318/19 1.75 
94 /95 3.25 
94/95 KB (8) 14,15 
2120/21 3,00 
^44^/46 1,10 
174 1,20 
174 k B 4,85 
5 1 8 Ï 
5 k B 19,50 
2984/83 1,55 
1099/00 1,70 
1778/80gcbr 3,411 

on tdekk ingen 

8 6 / 8 " 2 ^0 
8 6 / 8 " b r u g p a i r 5,25 
2540/41 4,40 
Bk>k 101 4,40 
465/66 2,90 
237/38 1,70 
4121/22 3,15 
819/20 1.35 
Blok 13 1,75 
1077/78 gebr 2,25 
1078 MH 17,05 
233/34 ,55 
1248/49 2,50 
1848/49 3.50 
1848/49 KB 35.00 
4287/88 2.40 
Blok 12 2.25 
2325/26 1.95 
2657/58 4.95 
2657/58 KB 73.00 
274/75 2.65 
376/^7 1.70 
3^6/^7 isJi 17,1K) 

1079/80 2,65 
555 65 
1340/41 1.70 
106/08 4.00 
106/08 KB 40.01) 
2178/79 3.(K) 
Blok 63 9.60 
2126 gebr .95 
3486/87 l.(K) 
Blok 289 3.60 
1575/76 2.(10 
80/81 4.35 
156 2,50 
156 KB 12,65 
36/37 3.85 
36/37 KB ■'.70 
3017/18 1,25 
1122/23 1,70 
800/01 2,15 
Blok 15 2,15 
1840/42 4 00 
1840/42 \ l l l 9 7S 

cnvr i jhc id 
HM)/01 1,95 
1(H)/0I brugpaar 4,25 
2556/57 2.80 
BI 104 4,40 
477/78 2,20 
243 1,00 
2649/50 2,45 
24 2.20 
4151/52 3,80 
854/55 1,20 
11(X)/Ü1 7,85 

SERVICE
Antu/nnrHniiiniTi 
__ \^ vr M. ^MMM. %a a a a a a 

7500 VB ENSCf 
Email: phila@x$ 

PA CEPT / POSTE 
goede voorraden Europa zegels van de laatste jaren, waaronder ook veel 

landen! Bestel snel, \ 

DultsluKl 
1 ngi.1 ind 
1 siland 
Fart>cr 
Finland 
Frankn|k 
Gibraltar 

Gnekenland 
Groenland 
Guernse\ 
Honganie 
Ierland 

Itahe 
Jersey 
Joegosla\ ie 

Kroaae 
le t land 

LiechtLnsttin 
Lic touw en 
Luxemburg 
Malta 
Man 
Moldavië 

Monaco 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenie 
Rusland 
San Marino 
Slovenië 

Slowakin 
Spanie 
Tsjechn. 
Turki)c 
Vaaeaan 
Ijsland 
Zweden 

7witserhnd 

1 'hi/'n 
1574/75 
254 
278/79 
1295 
3084/85 
710/13 
710/13 k B 
1874/75 
262/63 
670/71 
4342 
890/91 
892/93 
2383/84 
693/94 
2712/13 
2712/13 KB 
319/20 
414/15 
414/15 KB 
1103/04 
580 
1368/69 
954/55 
627/28 
164/66 
164/66 KB 
2230/31 
2157 
3533/34 
2074/75 
5084/85 
471/72 
1607/08 
110/11 
110/11 KB 
226 
3217 
76/77 
3047/48 
1141/42 
826/27 
1874/77 
1874/77 MH 
1552/53 

1996  B e r o e m d e vrouwen 
\ l m d 

Mbinic 

Andorra 1 r 
\ndorra Sp 
\7oren 

België 
Bosnië /Her / 
Bosnië 
Bulganie 
Q p f u s G r 
Cvprus T 
Denemarken 
Dult^land 
Engeland 
hsdand 
raroer 
Finland 
Franknik 
Gibraltar 
Gnekenland 
Groenland 
Guernscv 
Honganie 
Ierland 

italic 
Jerscv 
Joegoslavië 

kroat ic 
le t land 

I J echten stein 
Lietouwen 

Luxemburg 
Malta 
Madeira 

Malta 
Moldavië 

Monaco 
Oostenriik 
Polen 
Portugal 

Roemenie 

Rusland 
San Marino 
Slovenië 
Slowakije 

Span|L 

113/14 

i 2 0 
3,45 

,40 
3,45 
1,10 
1,95 
4,80 

27,30 
4,90 
3,95 
1,75 
,60 

2,20 
1,95 
1,75 
1,60 
4,65 

63,75 
2,45 
2.20 

22.00 
2.35 

.60 
1.95 
2.10 
1.40 
3,70 

37.00 
3.45 
1,00 
,90 

1,70 
5,15 
1,95 
1,70 
1,95 
9 35 

,85 
1,00 
2,45 
1,20 
1,50 
2,10 
4,20 
9 85 
1,95 

1,95 
1113/14 brugpaar4,25 
2589/90 
Blok 107 
Blok 107 11 
497 
248 
456 \ 
Blok 15 
2688/89 
28 
45/46 
4223/24 
877/78 
428/29 
1124/25 
1854/55 
1648/49 
279 
296/97 
1333 
3148 
755/58 
1908/09 
293 
691/92 
4380/81 
940/41 
942/43 
2432/33 
735/36 
2777/78 
2777/78 KB 
375/76 
423 
423 KB 
1124/25 
608 
608 KB 
1390/91 
74/75 
182 A 
Blok 15 
983/84 
210/11 
210/11 KB 
Blok 9 
2288 
2189 
3584/85 
2123 A 
Blok 113 
5174/75 
5174/75 KB 
499/00 
1650 
142/43 KB 
250/51 
250/51 k B 
328 J 

AFDELING, 
er 144 
lEDE. 
i4all.nl 

3, 
 ' 9 

3,00 
4,20 
4,25 
1,00 

75 
,95 

2 60 
2,35 

,95 
1,95 
2,45 
1,10 
1,50 
1,85 
1,40 
1,20 

40 
3,00 
1,10 
1,00 
4 45 
3,45 
120 
1,65 
1,70 
2,10 
1,70 
1.50 
1,60 
2.80 

29,50 
140 
125 

13 75 
2,10 

,75 
7,50 
1,85 
3,95 
1,05 
3,40 
1,95 
3.20 

40,95 
],"(! 
1,20 
100 
1,10 
,90 

2,60 
3,30 

16,60 
1,70 
1,00 
6,90 
1,10 
4,90 

75 

vant dit materiaal is e 

h,eeble 
Turkije 
Vaticaan 
1 island 
/ w e d e n 

Zwitserland 

1997  Sagen 

Aland 
Albanië 
Andorra Fr 
Andorra Sp 
Armenië 

\ / o r e n 

België 
Bosnië 

114 61) 
3074/75 1 35 
1179/80 1 5 0 
844/45 1,95 
1943/44 2,45 
1943/44 \1H 5,90 
1509/10 2 20 

en L e g e n d e n 

128 1,(K) 
2619/20 2,70 
508 1,00 
253 .85 
317/18 2,65 
317/18 KB 26,50 
466 .95 
Blok 17 2,55 
2745/46 2,33 
85/86 2.20 

Bosnië SRPSKA 69/70 5,15 

Bulgarije 
Cyprus G r 
Cyprus T 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Estland 
Faroer 
Finland 
Franknjk 
Gibraltar 
Griekenland 
Groenland 
Guernsc> 
Honganje 
Ierland 

habe 
Jerse> 
Joegoslavië 

kroat ic 
I etiand 
Liechtenstein 
Lietouwen 
Luxcmbui^; 
Macedonië 
Madeira 

Malta 
Man 
Moldavië 

Monaco 

Oosiennik 
Polen 
P<irtugil 

R(M.memc 

Rusland 
San Marino 
Slovenië 
Slowakije 

Spante 
Tsjcchie 

TurkijL 

l 'kr i inc 
Vaiicaan 

Ijslind 
/ w e d e n 

Zwitserland 

69/70 KB 42.15 
4274/75 1.50 
897/98 1.35 
449/50 1.35 
1162/63 1.35 
1915/16 1,50 
1692/93 1,20 
301 ,60 
317/18 3,20 
1378/79 2,20 
3201 1,00 
783/86 4,10 
194^5/47 3,45 
309 1,25 
734/35 1,60 
4455/56 1,60 
1000/01 1,95 
1002/03 1,70 
2496/97 1,70 
784/85 1,60 
2821/22 2,10 
2821/22 KB 21,00 
412/13 135 
453 1 00 
1145/46 2,10 
636/37 1,35 
1418/19 1,75 
102/03 2,60 
191 1.05 
Blok 16 2.55 
1012/13 2,20 
717/18 5,65 
236/37 3,05 
blok 12 4,65 
2355/56 2.50 
2355/56 k B 12,25 
2221 1,00 
3647/48 1,35 
2183 1,05 
Blok 124 2,55 
5253/54 1,70 
5253/54 k B 8,40 
575 75 
1713/14 1,50 
186 1,35 
278 ,60 
278 KB 4,25 
3323 ,85 
144/45 1,25 
144/45 KB 12 50 
3109/10 1,25 
3109/10 KB 32 50 
Blok 7 2,55 
1207/08 1,50 
1207/08 KB 6,50 
872/73 2 35 
2001/03 4,20 
2(K)1/03MH 9 60 
1615 1,10 

1998  Nat iona l e feesten 

Mand 
Mbanie 

Andorra, Fr 
Andorra, Sp 
Armeme 
A/erbaids|an 

A/oren 

Belarus 

Bosnië 
Bulgarije 
Cvprus, G r 
( vprus, T 
Denemarken 
Duitsland 
F ngeland 
Estland 
fartier 
Finland 
Franknjk 
G e o i ^ e 

Catalog 

140 1 60 
2648/49 2,10 
Blok 112 2,85 
525 1,00 
259 ,85 
335/36 2,45 
438/39 4,40 
438/39 k B 44,00 
467 ,85 
Blok 18 2,55 
259 1 20 
259 k B 12,00 
128 1,10 
4332/33 1,95 
911/12 1,50 
473/74 2,10 
1188/89 2,2Ü 
1985 1,00 
1763/64 1,20 
325 ,75 
338/39 3,20 
1432/33 2 20 
3306 1,00 
296/97 2,95 
296/97 KB 29,50 

usnummers Mie 
KB = Kleinbogen (min 
MH = Markenheftchen 
Alle zegels/blokken po 

rg gewild en ook onze 

G bralrar 

Griekenland 

Groenland 
Guemsev 
ledand 

Italië 
Jerse> 

JoegoslaMe 
Kroatië 

U d a n d 
Ijechtenstein 
Ijetouwen 
Luxemburg 
Macedonië 
Madeira 

Malta 

Man 
Moldavië 

Monaco 
Oostennjk 
Polen 

Pormgal 

Roemenie 

Rusland 
San Manno 

Slovenië 

Slowakije 

Spanie 
Tsjechië 

Turkije 

Lkraine 
Vaticaan 
Ijstand 

Zweden 

Zwitserland 

M W/ r 
834/37 KB 
1978/79 
1978/79 KB 
323/24 
783/84 
1068/69 
1070/71 
2554/55 
828/29 
828/29 KB 
2855/56 
447/48 
447/48 KB 
476 
1165/66 
664 
1451/52 
128/29 
192 
Blok 17 
1041/42 
1041/42 KB 
778/79 
275/76 
275/76 KB 
Blok 16 
2403+2411 
2254 
3714/15 
3714/15 KB 
2254 
Blok 137 
5297/98 
5297/98 KB 
658 
1774/75 
1774/75 KB 
225 
225 KB 
309 
309 KB 
3383 
182/83 
182/83 KB 
3148/49 
3148/49 KB 
254 
1242/43 
890/91 
890/91 MH 
2058/59 
2058/59 MH 
1654 

1999  Nat iona l e parken en n 

Aland 
Albanië 

Andorra Fr 
Andorra ,Sp 
' \rmenie 
Azerbaids]an 
A/oren 

Belarus 
België 
Bosnië 
Bulganje 
C\prus, Gr 
C>prus, T 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Estland 
Faroer 
Finland 
Franknjk 
Geotgie 
Gibraltar 
Gnekenland 
Groenland 
Guernse) 
Honganie 
leriand 

Itabe 
Jersev 
Joegoslavië 

KroaOe 

U d a n d 
1 lechtenstein 
Ijetouwen 
Luxemburg 
Macedonië 
Madeira 

Malta 

Man 
Moldavië 

Monaco 
Oostennjk 

;hel, 
vel) 

157 
2690/91 
Blok 118 
535 
267 
353/54 
442/43 
470 
Blok 19 
316/17 
2867/68 
165 
4387/88 
927/28 
499/00 
1211/12 
Blok 47 
1823 
343 
354/55 
1474/75 
3382 
312/13 
852/55 
2(X)8/09 
338 
809/10 
4549/50 
1139/40 
1141/42 
2620/21 
885/86 
2910/11 
2910/11 KB 
498/99 
498/99 KB 
496/97 
1190/91 
693/94 
1472/73 
162/63 
197 
Blok 18 
1065/66 
1065/66 KB 
799/00 
305/06 
305/06 KB 
Blok 18 
2454/55 
2288 

(postzegelboekje) 
stfris. 

0.2U 

52,00 
3,80 

31,50 
3,80 
1,80 
I 85 
160 
1,70 
2,(HI 

20.W) 
2 3 5 
1.35 

27 00 
1,00 
2,10 
2,45 

1,5 
2,70 

,85 
2 55 
2,35 

23,50 
1,70 
2.30 

23,50 
4,90 
1,65 
1,00 
1,70 
8,60 

,80 
3.60 
4.20 

69,50 
,75 

1.95 
38,(X) 

,75 
7,90 

75 
7 1 5 

,85 
1,95 

19.50 
2,20 

55,00 
,85 

1,70 
2,35 

12,65 
2 70 
5,40 
110 

t uu r 

1,00 
8,45 
7,70 

.85 

.85 
2,60 
4 45 

80 
2 40 
3.<KI 

1,75 
1,95 
2,(X) 
1,50 
150 
2.75 
1.1X1 
.60 
,75 

3 70 
2(K) 

,85 
3.70 
5.55 
4,20 
1,60 
165 
,75 

1,75 
1,50 
1,75 
1,65 
3,45 

28,10 
1,75 

35,00 
2,75 
2,50 
1,50 
2,00 
2,85 

.80 
2,40 
3,25 

32,50 
1,75 
4,95 

49 511 
4,95 
1,55 
HHI 

voorraden zijn 

Polen 

Poriugil 

Roemenie 
Rusland 
San Manno 
Slovenië 

Slowakije 

Spanje 
Tsjechie 

Turkije 
Lkraine 

Vaticaan 
Ijshnd 

Zweden 

Zwitserland 

1 6 J 

3763 KB 
2338 
Blok 150 
5414/15 
722 
1832/33 
259 
259 KB 
337/38 
337/38 KB 
3462 
215/16 
215/16 KB 
3179/80 
302/03 
302/03 KB 
1277/78 
913/14 

UROP 
moeilijke uitgiften van de 
niet o 

1 IKI 
20,00 

,80 
2.40 
U 5 
.75 
2,00 

,95 
7,90 
1,50 
5.90 
,85 

2,10 
21,00 

2,00 
1,15 

20,00 
1,75 
3,00 

913/14 M H (2) 29,75 
2122/23 
2122/23 MH 
1685 

2000  S t e r r e n b o o m 

Aland 

\ lbanie 

Andorra, 1 r 
Andorra, Sp 
Armenië 

Azerbaids|an 
\ zo r en gebr 
Belarus 

Bosnië 

175 
175 brugpaar 
2754 
Blok 123 
551 
271 
375/76 
375/76 KB 
461/62 
475 
369 
369 KB 
194 
194 KB 
194MH 

Bosnië SRPSKA 167/68 

Bulganie 
C>prus, G r 
Cyprus, Turks 
Denemarken 
Duitsland 
Esdand 
Faroer 

Finland 
Franknjk 
Georgië 

Gibraltar 
Gnekenland 

Groenlind 
Guemsev 
Honganje 
Ierland 

halle 
Jersev 

Joegoslavië 
Kroaoc 

Letland 

Liechtenstein 
Lietouwen 
Luxemburg 
Macedonië 
Madeir i 
Mil t i 

Man 
Moldavië 
Monaco 

Oostenrijk 
Polen 

Portugal 
Roemenie 
Rusland 
San Marino 
Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 

Turkije 
Ukraine 
\ aticaan 

Ijsland 

Zweden 
Zwitserland 

2001  Wjler, 

Aland 
Mbanit 

167/68 KB 
4453/54 
957 
Blok 19 
1252 
1945 
371 
3^4 
374 KB 
1531 
3468 
330/31 
330/31 KB 
905/08 
2035 
2035 MH 
2035 KB 
355 
853 
4596/97 
1223 
1224 
2702 
922/23 
922/23 KB 
2975/76 
544/45 
544/45 KB 
519 
519 KB 
1234 
730 
1506 
196 
204 
1127/28 
1127/28 KB 
896 
363 
2499/00 
2499/00 KB 
2311 
3829 
3829 KB 
2430 
3487 
817 
1883 
310 KB 
368 
3540 
256 
2 5 6 K B 
3217 
370 
1345 
1345 KB 
95^ 
953 M H 
2181 
1720 

2,95 
4,90 
1,10 

90 
1,85 
2.20 
5.10 

.80 
,90 

2,35 
23,50 

5,35 
,85 

1,55 
I2,>0 

175 
35,00 

7,20 
6,(K) 

49.05 
1.45 
,90 

1,90 
2,20 
,90 
,70 

2(X) 
40 (XJ 

110 
.90 

4.00 
40.00 

4,60 
,90 

3 55 
7,15 
1,10 
1.00 
.90 
.70 
,65 
80 

2 00 
20,00 

8.95 
1.80 

36,00 
1,80 

18,00 
5.25 

.90 

.90 
1,10 
,85 

2 70 
27,00 

1,00 
2.70 
1,60 
6,30 

,90 
1,00 

20,(X) 
85 

1,55 
,90 
,80 

6,70 
,65 
,80 
,65 

4,00 
1,10 
2,25 
1,10 

11,00 
1,35 

14,25 
1,55 
.80 

nj iuurü jke njkdoin 

191 
2809/11 

95 
4 90 

Uw bestelling wordt op 
Betaling binnen 7 dage 
van uw zending. 
worden verhoog 
verpakk ings en 

Opdra 
dmet€ 
verzen 

nbeperkt! 

2öü9/ 11 KB 
Blok 130 

Andorra, I r 567 
Andorra Sp 280 
Armenië 431/32 gebr 

49 00 
2,95 

,90 
,90 

2,75 
431/32 KB gebt 27,50 1 

A/erbiidsjan 494/95 
494/95 D 
494/95 KB 
494/95 MH 

Belarus 409/10 
409/10 k B 

Bosnië Blok 12 
Bulganie 4512/13 MH 
Cyprus, Gneks 976/77 

976/77 MH 
Cyprus, Turks 538/39 
Denemarken 1277/78 

1277 MH 
Faroer 402/03 
Finland 1566 
Franknik 3528 
Georgië 375/77 

375/77 MH 
Gibraltar 962/65 

962/65 KB 
Griekenland 2069/70 

2069/70 MH 
Guernsey 880/82 
Honganje 4674/75 
leriand 1337/38 
Jersey 981/82 
Joegoslavië 3031/32 

3031/32 KB 
Kroatië 570/71 

570/'1 KB 
Ijechtenstein 1255 

1255 k B 
luxemburg 1530/31 

1530/31 KB 
Macedonië 228/29 

228/29 KB 
Moldavië 388 MH 
Monaco 2550/51 

2550/51 k B 
Polen 3886 

3886 KB 
Roemenie 5573 

5573 KB 
Rusland 910 

910 KB 
San Manno 1950/51 
Slovenië 356 

356 KB 
Slowakije 394 
Tsjechie 289 

289 KB 
Turkije 3260/61 
Ukraine 444/45 

444/45 KB 
Vaucaan 1372/73 

1372/73 KB 
Ijsland 981/82 

981/82 KB 
981/82 M H (2 

/ w e d e n 2232/35 MH 
Zwitserland 1757 

2002  Circus 

4,65 
9,30 

46,50 
9,65 
4,20 

32.(X1 
1,20 
3,40 
1,20 
4,95 

,75 

3 3 
10,50 
2 25 
2,00 

,90 
4 65 
9,25 
4,75 

47,50 
2,25 
4,35 
4,30 
1,25 
1,45 
2,00 
1,15 
9,45 

95 
9,50 
1,45 

29,43 
1,70 

33,65 
1,05 
6,50 

15,15 
1,40 

14,00 
1,35 

27,35 
120 
9,75 

,80 
4,80 

,85 
,65 

5,05 
1,25 

,65 
5,25 
1,20 
1,10 
3,50 

,85 
8,50 
145 

14,75 
14,75 

5,75 
,90 

A/erbaids]än 513/14 M H KB 20,00 1 
A/oren 483 

Blok 23 
Bosnië 88/89 

88/89 MH 
Bulganie 4550/51 

4550/51 MH 
t j p r u s . Grieks 990/91 

990/91 MH 
Denemarken 1310/11 

MH (2) 
Finland 1623 

1623 k B 
Gnekenland 2110/11 

2110/11 MH 
2110/11 k B 

Honganie 4727 
4727 k B 

Ierland 1432/33 
1432/33 KB 

Joegoslavië 3076/77 
3076/77 KB 

Kr/.atie 610/11 
610/11 KB 

Madeira 217 
Blok 25 

Polen 3972 
3972 KB 

Pornigal 2593 
Blok 176 

Roemenie 5657/58 
Spanje 3741 
Turkije 3301 

2003  Affiche kunst 

Ierland 
KB 

rekening geleverd 
n na goedkeuring 
chten beneden € 25 

1,10 
3,40 
2,20 

11,(K) 
2,00 

11,50 
1,80 
7,20 
2,50 

25,00 
U O 

12,00 
6,25 

12,75 
50 00 

,80 
12,50 

1,70 
17,00 
2,25 

22,50 
2,40 

20.00 
1 10 
3 40 
180 

11,00 
1 10 
3.40 
4,40 
100 

9(1 

1911 
19(111 

,
2,25 als bijdrage in de 

dkosten. 

file:///lbanie
file:///ndorra
file:///ndorra
file:///-prus
file:///land
file:///ndorra
file:///ndorraSp
file:///prus
file:///ndorra
file:///7oren
http://i4all.nl
file://'/rmenie
file:///lbanie
file:///zoren


NEDERLAND POSTFRIS GEVRAAGI> 
MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

jaargangen  blokken  losse series 
Vraag naar onze inkooplijsten (per post, fax, email) of kijk op onze website: 

* * , A l l www.europost.nl ^ JÉ 
* E U R O P O S T "DE DIEZE" ^"^^"^ europost@euronet.nl 

groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

^ 7 ^ ' Nieuwstraat 8 fax. 0736147589 infonummcr: 0736841807 
X "JU 5211 NL'sHertogenbosch WWW.europOSt.nl 

LET OP! Winkel is in augustus beperkt geopend: donder & vrijdag 10.00 17.45, zaterdag 10.00 17.00 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

25 
26 
36 
41B 
50 
51 
53 
56 
61 
63 
75 
80 
87 
88 
96 
103 
105 
106 
113 
117 
118 
119 
120 
121 
123 
124 
125 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
135 
136 
138 
139 
140 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
152 
156 
161 
162/69 
183/86 
197/05 
207 
209 
210/15 
216 
229/32 

€ 
12 50 
4150 

290
115 

20
45
75

172 0 
75 
75
12 50 
40
2 50 
2 50 

18 50 
10 
52 50 
8 75 

66 50 
10

135
18 50 

110
30 

100
45
12 0 

115
250

8 50 
3 75 

65
72 50 

172 50 
9 5 

142 0 
1 0 
3 5 
2 5 
6 50 

32 50 
0 50 

46 50 
3 25 

32 50 
136 50 
120

25
175

50
65

115
150 

25
75

175

243 
244/45 
246/48 
249/51 
252 
253/55 
256 
259 
260 
261b 
262A 
263 
264/65 
269 
270/74 
275/77 
280/89 
290 
291 
292 
293 
295 
298 
299/00 
304 
307/08 
309 
311 
312 
313 
316/17 
318/19 
320/21 
328 
329 
330/33 
334 
335 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
345/47 
348/51 
352 
353 
354/55 
356 
357 
358 
363/71 
372/76 
377/77A 
379 
380/85 
386/87 

Frankri|k posttns no volgens Yvert 
€ 

1 0 
4 50 

19 50 
7 0 
80 
8 0 
62 50 
52 50 
16 75 
7 5 

200
2 26 

19 26 
110 
66 50 

192 0 
105

2 75 
15
2 5 
5 25 
2 50 
3 25 

7 0 
3 50 

5 0 
8 5 
2 50 
3 25 

16 50 
2 5 
14 50 

296 
12 75 
2 25 

2 5 
6 25 
175 
5 50 
6 76 
6 50 
8 
4 25 

145 
2 75 
2 75 

135
2 25 
2 
175 

11 50 
1 0 
12 25 
16 75 
17 25 
6 75 

388/94 
394 
395 
396 
398 
399 
401 
402 
403 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
426 
427 
428 
429 
430 
436/39 
441/42 
444 
446 
447 
451/52 
453 
454/57 
458 
459/60 
461 
462/64 
466/69 
470/73 
474/75 
476/93 
497/98 
499/01 
505/25 
526/37 
540 
553/64 
565/66 
STRIP 
571A 
572/75 
576/80 
580A 
587/92 
593/98 
602/06 
612/17 
725/33 
763/64 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

€ 
6 6 
36 
9 50 

12 50 
6 5 
7 25 
3 25 
8 76 
2 50 
7 25 
7 25 
175 
7 25 
3 50 
5 75 
5 

15 75 
7 25 
6 50 
175 
6 25 

10 
2 0 
6 25 
1 75 
2 

10 75 
3 26 
126 

16 50 
8 75 
8 75 
7 75 

1175 
6 75 
150 
150 

32 50 
5 50 
150 
4 50 

15
125 

2 0 
1 0 
10 75 
6 75 
2 25 

36 50 
6 5 
5 5 
6 75 
1 5 
4 75 

18 50 
2 76 

765/70 
772/76 
777/78 
792 
795/02 
806/13 
822 
823/26 
833A 
841 
841A/43 
844/47 
853/58 
859/62 
863 
867/72 
879 
883/87 
888 
891/96 
911/12 
913 
914/15 
916/17 
919 
922 
923 
925 
929 
930/35 
937/38 
939 
940 
945/50 
960/65 
969 
970/74 
976/81 
984 
986 
988 
989/94 
995 
998 
1006/07 
1012/17 
1018 
1026 
1027/32 
1033 
1035 
1036/42 
1048/49 
1055/58 
1066/71 
1072/75 

€ 
4 75 
5 
2 75 
2 
8 75 
4 26 
6 50 
2 
7 75 

2 5 
8 50 
2 50 

1150 
4 50 
176 

32 50 
175 

1160 
2 25 

23 50 
1 50 
2 75 
3 25 
4 50 
2 
125 
3 60 
150 
3 75 

21 50 
4 25 
1 25 
150 

2 5 
32 50 

2 
15
3 25 
1 25 
2 25 
3 75 

66 50 
2 
2 25 

1 0 
5 25 
2 25 
2 75 

5 5 
2 50 
2 25 
2 75 
5 60 
3 60 

17 50 
9 25 

1078/80 
1082/87 
1089/90 
1095/98 
1100/04 
1108/13 
1118/19 
1132/38 
1140/41 
LP 
5/6 
7 
11 
13 
15 
16/19 
20 
21/22 
24/27 
28 
29 
30/33 
34 
35/37 
38/41 
44 
46 
47 
48 
49/54 
65 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
BLOKKEN 
3 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
PREO 
106/18 

Kwangodreef 195, 

e 
7 75 
6 26 
2 50 
2 
2 5 
8 50 

10
3 75 
4 25 

33 0 
16 5 
2 0 
47 60 

520
6 5 

26 50 
3 50 

46 50 
3 75 

57 50 
140

3 6 
4 6 
8 5 
4 
1 5 
2 5 
3 26 
3 26 
176 
2 25 
3 25 
4 75 
8 
3 25 
4 75 
2 50 

290 
110 

3 60 
5 50 
4 75 
2 
7 25 
2 
2 25 
6 50 
6 75 
6 75 
2 50 
2 50 
3 25 

46 50 

€ 
119/22 21 5) 
123/29 5 
130/33 25) 
134/37 3 75 
138/45 7 75 
146/49 2 76 
150/53 35) 
154/57 1 76 
168/61 15) 
162/65 15) 
166/69 16) 
170/73 1 6) 
174/77 1 5) 
178/81 1 5) 
182/85 1 75 
186/89 2 75 
190/93 2 75 
194/97 3 
198/01 3 
202/06 3 
206/09 3 75 
210/12 2 25 
213/23 38 5) 
224/27 3 
228/31 3 
232/36 3 
236/39 3 
240/43 2 75 
PORT 
12 11 51 
30 24 51 
32 5 
35 l o 

se 9 25 
55/62 240 
63/65 1265) 
66 15) 
78/89 60 
90/94 37 51 
95/02 1 
103/08 1 75 
109/12 1 75 
NED 
NWGUINEA 
UNTEA €16 5) 
NL gebruikl | 
49 € 190 
DENEMARKEN 
Breedgerand 1 
1 e 690 

Bestelliigei graag 
$ch[ifteli|kolperl3x 1 
ivm veleatwezighei 1 

3564 PD Utrecht 1 
Tel./Fax 0302618720 

S . J . G . d e n O u d s t e n Giro2i62775 
1 W . W . V ^ . VJV^ll N^UVIOI C^ I I Bank 62.51.98.573 1 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freeler.nl 
www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
Email: kienhorst@planet.n 

Lief 

ienhors* 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD! 
EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 1956 ^ » 1992 

Vraag naar onze uitgebreide inkooplijsten of kijk op onze website: 

* * A www.europost.nl 
* E U R O P O S T "DE DIEZE" EMHÜ: europost@euro„et.„l f ™   1 ' ^ , detailhandel 

en munten 

■ ^ 7 ^ Nieuwstraat 8 fax. 0736147589 CEPT infonummer: 0736841807 
X 'JL 5211 NL'sHertogenbosch WWW.europOSt.nl 

LET OP! Winkel is in augustus beperkt geopend: donder & vrijdag 10.00 17.45, zaterdag 10.00 17.00 

http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://WWW.europOSt.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
http://www.europost.nl
http://WWW.europOSt.nl


MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

3 ' ZATERDA fembei 
de 165-ste postzegelveiling te Deventer in het Mercure Hotel 

» ? * ^ 

:>fe.#''C^ 

Grote veiling: Nederland en O.G. w.o. topnummers. Een grote afdeling stempels 
^ f Holland op zegels en poststukken. Grote engros voorraad postzegels gehele wereld en als 

vanouds veel collecties en partijen Nederland en buitenland. Bent U gemteresseerd? 
Bel, schrijf of fax en U krijgt de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft U interesse om uw verzameling te verkopen ? 
Wij veilen iedere vier maanden. U krijgt bij ons een betrouwbare indicatie 

van de opbrengst, voordat u een beslissing neemt. Uw verzameling wordt deskundig 
verkaveld en gepresenteerd in onze luxe catalogus met uitgebreide fotopagina's. 

Dagelijks kunt u inzenden, neem vrijblijvend contact op! 

^ ^ 

"Laat ä izijrr 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
Hl inkgievtrweg 13-15 7413 AA DEVEMER Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

}• -mail info@monclialstamp .̂nl ^¥t\-».inondialstamps.nl S^FP^é 

landen 

New York 

FLEVOLACUS 
v e r z e n d a n t t q u a r i a ï 

. > v 

Plevo latus 

Antiquarische en 
tweedehands boeken 

ne voorraad, met veel 
filatelie, ornithologie en Zuid Afrika. 

Ook regelmatig aanbod 
van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339JGAlmere(NL) 
Tel 06 - 51386306 

Email: wIlholf@cheUo.nl 

Internet: www.nevoIacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoek op afspnutk 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAM ¥ILIIIET 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wi| zi|n gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, v/aar u minimaal 15% veilmgkosten op bespaart 
Wi| leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t m vri|dag 11 00-17 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 055 5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D-82284 Graf rath 
Fax, 0049 8144 939509 eMail, evdlmden@t-onhne.de 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAEROER 

GROENLAND-IJSLAND FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis pnjslijst op aanvraag zie ook P.Z.H RON H E R S C H E I T A, 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren fflt 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041 Faxnr 0313-413295 ^ 
http //pzhronh filasoft nl E-mail pzhronh@bart nl 

^ eb 
vvv\/\A/.ebaV 

mailto:wIlholf@cheUo.nl
http://www.nevoIacus.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
mailto:evdlmden@t-onhne.de


JAARGANGEN 2002 
ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA (Davo) 
ANDORRAFRANS 
ANDORRASPAANS 
ARUBA 
ARUBAFDC 
AUSTRALIË (Davo) 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIEHERZEGOWINA 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGRIEKS 
CYPRUSTURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HERZOGBOSNA 
HONG KONG 
HONGARIJE 
HONGARIJE gestempeld 
IERLAND 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
MONACO 
NED.ANTILLEN 
NED.ANTILLEN FDC 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERLANDvelletjes (Davo) 
NEDERLAND veil. incl.Provincie 
NEDERLANDProvincievelletjes 
NEDERLANDPostzegelboekjes 
NEDERLANDFDC 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOSTTIMOR 
PALESTINA 
POLEN 
POLEN gestempeld 
PORTUGAL 
RUSLAND 
RUSLAND gestempeld 
RUSLAND minivellen 
SAN MARINO 
SERVIË (PALE) 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME REP 
TJECHIE 
TURKIJE 

I UKRAINE 
I UNO NEW YORK 
I UNO GENEVE 
I UNO WENEN 
I VERENIGD EUROPA (Davo) 
I Idem MEELOPERS (Davo) 
I VATICAAN 
I ZWEDEN 
■ ZWEDEN Boekjes 
■ ZWITSERLAND 

33,00 
32,00 

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

119,00 
49,00 
72,00 
53,00 
22,00 
21,00 
64,00 
96,00 

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

148,00 
45,00 
66,00 
20,00 

167,00 
75,00 
75,00 

139,00 
93,00 
51,00 
64,00 
62,00 

126,00 
99,00 
34,00 
32,00 
54,00 
27,00 
34,00 
21,00 

7,00 
40,00 
36,00 

129,00 
106,00 
130,00 
66,00 
75,00 

249,00 
169,00 
23,00 
99,00 
149,00 
103,00 
73,00 
11,00 
12,00 
94,00 
62,00 

112,00 
45,00 
29,00 

105,00 
78,00 
48,00 
31,00 
25,00 

143,00 
93,00 
29,00 
39,00 
19,00 
26,00 
36,00 
34,00 

250,00 
37,00 
49,00 
87,00 

111,00 
61,00 

POSTZEGEL EN M U N T E N H A N D E L 

HOLLANDS GLORIE 
CAMPLAAN 8 

2103 GW HEEMSTEDE 
Bank 683112619 Postbank 4208936 

TEL. 0235477444 FAX 0235291605 
Email: Phil@stampdealer.nl 

WWW.STAMPDEALER.NL 

"Spaanse Beleggers storten zich 
op Nederlandse Postzegels" 

Blokken I N D O N E S I Ë postfris | 
zon 

Bl.19 
Bl.20 
Bl.21 
Bl.22 
Bl.23 
Bl.24 
Bl.25 
Bl.26 
Bl.27 
Bl.28 
Bl.29 
Bl.30 
Bl.31 
Bl.32 
Bl.33 
Bl.34 
81.35 
Bl.36 
Bl.37 
Bl.38 
Bl.39 
Bl.40 
Bl.41 
Bl.42 
Bl.43 
Bl.44 
Bl.45 
Bl.46 
Bl.47 
Bl.48 
Bl.49 
Bl.50 
Bl.51 
Bl.52 
Bl.53 
Bl.54 
Bl.55 
Bl.56 
Bl.57 
Bl.58 
Bl.59 
Bl.60 
Bl.61 
Bl.62 
Bl.63 
Bl.64 
Bl.65 
Bl.66 
Bl.67 
Bl.68 
Bl.69 
Bl.70 
Bl.71 
Bl.72 

prijs 

40,30 
16,00 
6,30 
6,30 

17,50 
5,10 

19,30 
5,10 
8,40 
8,80 
7,20 
4,40 
4,60 
3,50 

10,50 
3,00 
3,00 
7,00 
4,90 
3,40 
4,90 
3,90 
3,50 

14,00 
21,00 
12,60 
8,80 

17,50 
4,90 

14,00 
6,30 

45,50 
45,50 

8,80 
94,50 
94,50 
12,60 
18,90 
15,80 
12,60 
9,80 
9,80 

21,00 
16,80 
45,50 
21,00 
24,50 
24,50 
10,50 
31,50 

7,00 
31,50 

7,00 
7,00 

zon 

Bl.73 
Bl.74 
Bl.75 
Bl.76 
Bl.77 
Bl.78 
Bl.79 
Bl.80 
Bl.81 
BI.82/83 
Bl.84 
Bl.85 
Bl.86 
Bl.87 
81.88 
81.89 
81.90 
81.91 
81.92 
81.93 
81.94 
81.95 
81.96 
81.97 
Bl.98 
81.99 
81.100 
81.101 
81.102 
81.103 
Bl.104 
81.105 
81.106 
81.107 
Bl.108 
81.109 
81.110 
Bl.111 
81.112 
81.113 
81.114 
81.115 
81.116 
81.117 
81.118 
81.119 
81.120 
Bl.121 
81.122 
81.123 
81.124 
Bl.125 
81.126 
81.127 

prijs 

17,50 
7,70 
8,80 
7,70 

17,50 
6,30 

17,50 
7,70 

22,80 
122,50 

8,40 
8,40 
9,80 
5,50 
8,50 

10,90 
16,90 
7,50 
6,00 
6,80 

11,30 
5,50 
7,50 
6,80 
6,80 
8,70 
6,80 
6,00 
4,00 
4,50 
4,50 
4,50 
5,10 
4,00 
4,50 
4,20 
4,00 
4,00 
4,50 
4,00 
4,20 
4,00 
3,40 
3,80 

12,80 
7,50 
7,00 
3,10 
3,10 

15,50 
42,70 

2,40 
2,80 
5,30 

zon 

81.128 
81.129/30 
81.131 
81.132 
Bl.133 
81.134 
81.135 
81.136 
Bl.137 
81.138 
81.139 
Bl.140 
81.141 
81.142 
Bl.143 
Bl.144 
81.145 
Bl.146 
Bl.147 
81.148 
Bl.149 
Bl.150 
81.151 
Bl.152/53 
Bl.154 
81.155 
81.156 
Bl.157 
Bl.158 
81.159 
81.160 
Bl.161 
81.162 
Bl.163 
81.164 
Bl.165 
Bl.166 
Bl.167 
Bl.168 
Bl.169 
Bl.170 
81.171 
Bl.172 
81.173 
81.174/75 
81.176 
81.177 
81.178 
81.179 
Bl.180 
81.181 
81.182 
Bl.183 
81.184 

prijs 1 
2,80 
3,50 
3,70 
2,00 
2,00 

10,90 
2,20 
2,40 
2,00 
3,10 
3,10 
2,80 
1,80 
2,00 
1,50 
0,90 
0,90 
0,80 
1,50 
0,80 
1,60 
0,80 
1,40 
9,70 

14,00 
1,50 
0,80 
0,80 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,60 
2,80 
1,60 
1,40 
1,30 
2,00 
2,40 
2,40 
1,80 
2,00 
1,60 

15,50 
1,80 
1,80 
1,80 
1,70 
1,40 
1,70 
1,70 
1,70 
1,60 

NU HOGERE INKOOPPRIJZEN !! | 

INKOOP "FRANKEERZEGELS" 
Oudevaluta 

Nederland € 0,30 / fl 
Eurovaluta 
€ 0,73/€ 1 

NEDERLAND is HOT!! 

NU Zomer en 1— boekjes 
voor Zomer prijsjes !! 

Boekje 

pb 29 (1293) 
pb 30 (1305) 
pb31 (1328) 
pb 32 (1352) 
pb 35 (1375) 
pb 36 (1384) 
pb 38 (1402) 
pb 39 (1427) 
pb 40 (1447) 
pb41 (1471) 
pb 45 (1524) 
pb 46 (1535) 
pb 48 (1560) 
pb 49 (1611) 

14 stuks ! 

Cat.waarde 

€5,70 
€5,75 
€7,95 
€7,75 
€8,20 
€6,85 
€7,95 
€6,85 
€6,85 
€6,85 
€7,95 
€7,95 
€7,95 
€9,10 

Nu voc 

€2,99 
€ 2,99 
€ 3,99 
€ 3,99 
€ 3,99 
€ 3,49 
€ 3,99 
€ 3,49 
€ 3,49 
€ 3,49 
€ 3,99 
€ 3,99 
€ 3,99 
€ 4,49 

€ 103,65 € 4 9 , 9 9 

(aanbieding geldig tot 15 sept) 

"LASTIGE VELLETJES" nu voor 

prijsjes: 

NVPH 

1630 10 voor Europa 12.00 
1646 Sterrenbeeld 22.50 
1672 Verhuis 70 c. 41.50 € 34,99 
1678 Vakantie 70c 41.50 €34,99 
1692Sesamstr.70c 22.50 €19,99 
1693Sesamstr.80c 22.50 F if),«

NEDERLAND : Velletje 1720B 
Eindelijk weer enkele stuks leverbaar: 

het vrijwel onvindbare velletje op 
fosforecerend papier 

(Zolang de voorraad strekt) 

(zegel 1720B los € 7,50) ^ ^ ® ' ' 

Voor de Thuisblijvers: 
(Lekker weg in eigen land) 

■PROVINCIE VELLETJES" 
lÊnnr C a m n i n n n r i i y p n " 

Friesland 
Drente 
Noord Holland 
Gelderland 
Noord Brabant 
Groningen 
Zuid Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€ 20,00 
€ 24,00 
€ 27,00 
€ 18,00 
€ 14,00 
€ 16,00 
€11,00 
€11,00 
€ 11,00 
€11,00 
€17,00 
€ 11,00 

€ 10,00 
€ 10,00 
€ 16,00 
€ 10,00 

Complete set 12 stuks "* 6 9 . 

vrijblijvende aanbieding 

mailto:Phil@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl


CiWTIl«*«» ff 
LEOPAiOI 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

DIRECTE VERKOOP 
en ing kavels vei l ing 125 

Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTi VERKOOP" op VRIJDAG 12 SEPTEMBER in het 
Ibis Hotel in Tilburg, van 13.00 uur tot 18.00 uur. 

In de week van 15 september kunt u telefonisch bestellen van 9.00 uur tot 
17.00 uur. Ook schriftelijk kunt u kavels opgeven. Tijdens de kijk en veiling
dagen van veiling nr. 125 zijn deze partijen ook te bezichtigen en te koop. 
Het aanbod bestaat uit tientallen mooie collecties, partijen en snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst automatisch thuis. 

U kunt in Tilburg eveneens de kleine kavels plus mappen 
van veiling nr. 125 bezichtigen. 

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

Ml 
Ml 

POSTZEGELVEILING rsST̂ J/vInoAL 
_ _ . ^ _ ^ _ _ _ _ KANTOORADRES: 

i I f ^ ' \ ^ ^ Jk r ^ 1 " ^ I 5 ^^^ VAN GALENLAAN 5 
I ■■■ ■ I m^M\ 1 * ^ I J l ^^^1 J^ NIJVERDAL 
■■■bai V^ I #ml 1 k^ I TELEFOON 0548655855 

FAX nr. 0548655088 

VEILING 12S 
20 september 2003. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 19 september van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties 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. 126 te houden op 15 november 2003. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, fiiateiistiscii mal<elaar en beëdigd taxateur. 



INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 8 september haar 118® veiling 

± 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

- Losse topstukken 

- Zeldzame series 

- Posthistorie met veel stempels 

- Verzamelingen en partijen. 

TOPVERZAMELAARS VINDEN HUN MANCO'S 
BIJ INVER 

REEDS VELE JAREN EEN VERTROUWD ADRES! 

VOOR EEN GRATIS CATALOGUS 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax 020-6146220 

INVER BIEDT DE BESTE PRIJS VOOR 
TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN. 

GRATIS TAXATIE. 

Elk voor- en najaar organiseren wij een velling 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

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

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

lalormitte 
BuitenAivcn 5 
NL 5211 IP s Herlogenbosch 

Tet +31 (073) 612 20 33 
Ftx +31 (073) 613 67 39 
E milt idminOvmiokven nl 

' btidtsd mikaliar laxalsüi 
VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Sur f ook eens n a a r o n z e I n t e r n e t s i t e WWW VANLOKVEN NL 



" W . Meinhardt 
Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 ■ 
Telefoon 
Fax 
Email 

17.00, zaterdag 10.00 14 00 
070 365 22 27 
070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura.com 
i n t e r n a { ! O n a b ü o K 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Postgiro 125.34.14 Fortis Bani« 80.70.90.077 
Orders + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 
verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden 

' " ' i i i P i l ^ l i l i i i i a ^ & Gebieden 2QQü {nu ook 
Ri«t plaatfouten) verschijnt 10 septemiier 19 ,80 

N i e u w e Michël'éia'fai i loói 
Duitsland 2003/2004 in kleur 24,80 
West & MiddenEuropa 2003/2004 37,80 
ZuidEuropa 2003/2004 37,80 
Noord & NoordwestEuropa 2004 (12 september) 37,80 
OostEuropa 2004 (12 september) 37,80 
Overzee deel 8 Zuid & Zuidoost/\2ie 2003 49,80 
Overzee deel 9 Midden & Oost/\zie 2003 49,80 
Postwaardestukken Duitsland 2003 32,00 
Postwaardestukken WestEuropa 2004 (12 september) 54,00 

ANK Oostenrijk speciaal 2 0 0 4 , in kleur 3 4 , 5 Q 

'Aanbiedinei t i c h e l ^ ^ 1 
Duitsland 2003 in kleur 
West & MiddenEuropa 2003 
ZuidEuropa 2003 
NoordEuropa & OostEuropa 2003 (vanaf 12 sept.) 

12,90 
23,90 
23,90 

elk 23,90 

;iiiiiliiirM'^^iiiim 
iSmm i"?,. 

Frankrijk 2004 (met harde kaft) in kleur (12 sept) 19,90 
Monaco, Andorra, CEPT & UNO 2004 in kleur (12 sept) 19,90 
WestEuropa deel 1 Landen AG 2003 in kleur 39,00 
WestEuropa deel 2 Landen HP 2004 in kleur (12 sept.) 29,00 
WestEuropa deel 3 Landen RY 2004 in kleur (12 sept.) 29,00 
OostEuropa deel 1 Landen AP 2003 in kleur 35,00 
OostEuropa deel 2 Landen RU 2003 in kleur 35,00 
Jaaroverzicht postzegels hele wereld 2002 in kleur 15,00 

SJ^GC «peMS« (sa«. ZuidrAfrika 2 0 Q 3 4 5 , 0 0 

w 'If ilcat«H<Sgi 
Prehistonsche Dieren & Fossielen op zegels 2003 kleur 24,00 

Vlinders op postzegels 2002 in kleur 40,00 
WWF op postzegels 2002 in kleur 28,00 
Tremen op postzegels 2001 in kleur 50,00 

Domfil Flora op zeg<eis 2 0 0 3 , in kleur 6 5 , 0 0 

Ook aanbledingcj«! er? nog t e verscl i i jnc!« ca ta log i windt u op w w a i . c o l l e c t y i 

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

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

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

Betahng geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtA'dam) 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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Watje van ver haalt is lekker!! 
www.fU.ateliehp2.nl 

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 
Zojuist aangekocht 356 E+F ongebruikt € 1 9 7 5 -

De Helderse postzegel 
en muntenhandel 
Koningstraat 101 
1781 KE Den-Helder 
Tel/Fax 0223-614066 
C D v/d Wel detail en grossier. 

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

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 vellenpartijen) 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

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

Onze 96® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 6 september a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 

In onze 95® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenscliappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
96® veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u tliuis. 
Renteloze voorsctiotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegentieid op: donderdag 4 september van 13.00-18.00 
vrijdag 5 september van 13.00-21.00 
zaterdag 6 september van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zal worden gehouden 
22 november. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 

Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 

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

2003 Uitgiftes "Antieke zeilboten van Anguilla' 
>\i 1 l i f A %\ 
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Het leven op Anguilla is al generaties lang 
verbonden met de zee 
Het IS dan ook niet verwonderlijk dat 
Anguilla sinds mensenheugenis een bijzon
der soort van scheepbouwers, zeevaarders en 
boolondernemers heeft voortgebracht 

De belangnjke communicatie die de "Besty 
R " tot stand bracht tussen Anguilla en 
Si Kitts, en die van levensbelang was, heeft 
gedurende de jaren voorde revolutie bijna 
heroïsche vormen aangenomen 

De iegendansche "Warspite", "Lady Laurel" 
en 'Liberator" die westwaarts tot Santo 
Domingo en zuidwaarts tot de Zuid-
Amcnkaanse kust handel dreven, waren 
maiitienie handelshuizen die niet alleen voor 
Anguilla van belang waren, maar ook voor 
een aantal van onze buureilanden 

De op traditionele manier gebouwde schepen 
met houten romp, waarom Anguilla bekend 
is, waren begin 1980 nog zeker met verdwe
nen Dit genre door voortreffelijke vaklieden 
gebouwde schepen, werd geleidelijk vervan
gen door schepen met stalen rompen Dit 
bracht een revolutie teweeg in de tonnage in 
de zeehandel en had ook invloed op de snel 
stijgende toeristenindustrie Het tijdperk van 
de stalen schepen was echter relatief snel ten 
einde, ook door een aantal tragische schip
breuken 

ms^ 

Vandaag wordt de zeehandel van Anguilla vooral gedomineerd 
door containerschepen, zoals de groeiende economie verlangt 

Het Anquilla Philatelic Bureau heeft besloten de ontwikkeling in de locale zee
handel van Anguiila's vroege zeilschepen te documenteren op haar 1̂  postzegel-
uitgifte van 2003 

Het is een eer om op de nieuwe uitgiften van 2(X)3-20Ü8 twaalf van Anguiila's 
handelschepen at te beelden. De namen en herinneringen zullen een nostalgisch 
gevoel van avontuur oproepen Het geeft menigeen een indruk van het Anguilla 
van gisteren 
Beschikbaar zijn Sets @EC$24 85, FDC's @EC$30 85 en Prints @EC$26 70 
per stuk (gehmitecrde editie van 1(X)) 

Anguilla Philatelic Bureau, General Post Office, The Valley, Anguilla 
Email: angstamp@gov.ai www.gov.ai/angstamp 

Naast Nederland (**/*/0/ 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), Roemenie (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokeiau, Canada, Zuidelijk Africa mcl. 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. 
Gok voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

Gratis prijslijst Nederland & OG 
Gebruikt 
9 
10 
28 
45 
56-76 
100 
101 
261-264 

€ 15,50 
€ 11,00 
€ 21,00 
€ 4,00 
€ 16,50 
€ 19,00 
€ 460,00 
€ 10,50 

Postfris 
136-138 
203-207 
208-211 
256 
274-277 
578-581 
649-653 
886a-888a 

F, Kruitbosch 
Molenweg 20A, 7431 BK Diepenveen 
Tel. 0570-592018 ; Fax. 0570-590502 

E-mail: fkruitbosch@freeler.nI 

€ 143,00 
€ 39,50 
€ 19,00 
€ 19,00 
€ 69,50 
€ 12,75 
€ 8,00 
€ 45,00 

http://www.fU.ateliehp2.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
mailto:angstamp@gov.ai
http://www.gov.ai/angstamp
mailto:fkruitbosch@freeler.nI
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nummer 918 

'Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag Filatelie' 
bevat buiten verantwoordeli|kheid 
van de redactie  de officiële mede 
delingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten Verenigingen 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 055 5254391 
Telefax 035 5240926 
Email philatehe(3)tip nl 
Website www filatelie ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon 03343 35 ^3^ 
Telefax 033 43 35 258 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20 igio AA Uitgeest 
Telefoon 025131 39 39 
Telefax 0251 3104 05 
E mail aboservice@)aboIand nl 
Website www aboland nl 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
hd bent Individuele abonnees {)aar
lijkse betaling aan de Stichting) zen 
den hun adreswijziging aan de admi
nistratie (zie Abonnementen ) 

'Hoe word ik abonnee^ ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
I 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 een 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 000 0350882 33 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 lopende 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. 
uoorjitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2003 Maandblad I ilatelie 

Oplage van dit nummer : 
37 500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 
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Bil de voorpagina 
wie verre reizen maakt kan veel verhalen, 
luidt een aloud gezegd. Aad van der Kuijp 
reist veel en dat verklaart waarom u in dit 
nummer een artikel aantreft over de rol die 
de Hollanders in Ceylon (het huidige Sn 
Lanka) speelden. Geschiedenis, vermengd 
met filatelie: geniet ervan! 

Advertentieindex 

Oorlog 546 

Ad van Heijnmgen werpt in dit nummer 
een klemmende, filatelistisch geïllus

treerde vraag op: in hoeverre is het beeld 
dat de media ons voorzetten realistisch? 

Zoek,zoek 560 

Met een expositie in SmtPetersburg 
voor de boeg laat Rene Hillesum u zien 
hoe men daar omging met onjuist be

stelde of onjuist geadresseerde stukken. 

Statistieken 562 
'Gl) zult geen statistieken gebruiken', 
waarschuwt Rein Bakhuizen van den 

Brink, verwijzend naar de discussie op 
het thema 'Nederland bananenrepubliek?' 
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CHINEZEN PLIJKEN 
OPEENS WEL SNEL 

De trage reactie van de 
Chinese overheid op het 
uitbreken van de besmet
telijke ziekte die we als 
SARS kennen heeft tot 
veel kritiek geleid. 
Vreemd genoeg waren de 
Chinese posterijen wèl 
razendsnel, want op ig 
mei jl. verscheen in Chi
na een blokje met twaalf 
identieke zegels die op de 
gevaren van de ziekte wij
zen. 
Van de eerste oplage van 
deze anti-SARS-zegels, 
die 1.25 miljoen stuks be
droeg - is de helft onder 
medisch personeel gedis
tribueerd, waarschijnlijk 
om ze te motiveren om 
met hun nuttige werk 
door te gaan. De andere 
helft was op de postkan
toren verkrijgbaar. We 
kunnen helaas alleen de 
zwart/witfoto tonen die 
in het Amerikaanse post
zegelblad Linn's Stamp 
News te vinden was. 
En daar bleef het niet bij, 
want toen in de loop van 
juni het gevaar zo goed 
als geweken was, kwam 
er een Chinese emissie 
uit die een nogal triom
fantelijk tintje heeft: de 
uitgifte (zie de foto hier
naast) herdenkt het ver
onderstelde einde van de 
longziekte. 

fWr 

POSTZEGEL ZONDER WAARDE 
IS NOG NIET WAARDELOOS 

'Waardenloos' en 'waar
deloos': het zijn twee ver
schillende begrippen. Zo 
is de hiernaast afgebeel
de zegel van uit 1889 van 
Gibraltar letterlijk 'waar
denloos'. Het is het ge
volg van een destijds wel 

^ vaker voorkomende prak-
= tijk, waarbij 'basiszegels' 
^ werden gedrukt die naar 
= behoefte van een bepaal-
•^ de waardeindruk konden 

worden voorzien. Als het 
mis ging bleef de voor de 
waarde bestemde ruimte 
blanco. Zo ontstond er 
dan een - vaak heel inte
ressante - variëteit die 
veel geld kon en kan op
brengen; niet bepaald 
waardeloos dus. 
In het geval van de af
beelding gaat het om een 
zegel die op een recente 
veiling van de Zweedse 

veiling Postiljonen onder 
de hamer kwam. De op
brengst: 7.800 euro! 

ZEGEL OP MAAT 
IN FINLAND 

Als ze dat willen, kunnen 
Finse bedrijven voortaan-
hun eigen postzegels la
ten drukken. Sinds kort 
is het in Finland namelijk 
mogelijk om - net als bij 
ons in Nederland - 'atten
tiezegels' te bestellen die 
een eigen logo, tekst of 
afbeelding laten zien. De 

Finse PTT, Posti, noemt 
ze customised stamps, zeg 
maar 'op maat gemaakte 

zegels'. Omdat verzame
laars natuurlijk ook een 
exemplaar in hun collec
ties willen opnemen, is er 
voor Finse particulieren 
ook een soort 'basisze
gel' te koop met daarop 
een afbeelding van een 
engeltje. 
Vraag ons niet naar de 
diepere betekenis van dat 
engeltje, want die kennen 
we niet... 

NIEUWE POSTZEGEL-
LANDSNAAM 

Voetbaüiefhebbers zullen 
de nieuwe naam al eerder 
hebben gezien, maar 
voor filatelisten viel de 
kennismaking op 3 april 
jl., toen de eerste zegels 
met een nieuwe lands-
naam aan de loketten ver
schenen. Wat vroeger ge

woon 'Joegoslavië' heet
te, wordt nu 'Servië en 
Monte Negro' genoemd. 
Of, zoals men het ter 
plekke schrijft: SRBIJAI 
CRNAGORA. De Cyrilli
sche naam is hier moei
lijk weer te geven; daar
voor verwijzen we naar de 
hier afgebeelde zegel van 
het 'nieuwe' postzegel-
land. 

PO&PO GAAT OP 
KAARTENJACHT 

Twintig zijn er bekend: 
exemplaren van de eerste 
Nederlands briefltaart 
meteen eerstedagafstem-
peling (i januari 1871). 
Ruim twintig jaar gele
den inventariseerde wij
len Cees Stapel de kaar
ten in 'Filatelie'; hij kon 
er toen zestien melden. 

Sindsdien zijn er dus nog 
vier gevonden. Maar dat 
kunnen er méér worden, 
want de site van Po & Po 
(wiviu.po-en-po.nl) roept 
iedereen die een nog niet 
gemelde kaart met eer-
stedagafstempeling bezit 
op dat te melden. De site 
geeft ook een overzicht 
van alle twintig kaarten 
die tot dusver werden 
aangetroffen. 

u 
Briefkaart, op 1 januari 1871 van Zutphen naar Aalten tjezondcn met m 
het stempel de uurkarakters 12M-8M - uroeger kan dus met' 

HOOG NUMMER 
OP 'EPAULET' 

Volgens de Gespecialiseerde 
catalogus van Belgische aj-
stempelm^en 1849-1910 lo
pen de stempelnummers 
van de perceptiekantoren 
op de eerste emissie van 
('Epauletten') van i tot 
139. Hogere nummers 
zouden pas op latere 
emissies zijn gebruikt. 
Maar de heer P.E. Meyer 
meldt in 't Dijkenaartje van 
de Hobby- en Verzamel-
club Begijnendijk een 
'Epaulet' met stempel-
nummeri54. 'Moeten we 
hier denken aan een laat

tijdig gebruik van de ze
gel ofwel aan het feit dat 
de informatie in de cata
logus niet correct is?' 
schrijft hij. Het wachten 
is op andere meldingen 
van 'Epauletten' met 
hoge stempelnummers. 



DE LEERLING, 
NIET DE MEESTER 

Dankzij de heer J. Kovacs 
uit Arnhem kunnen we u 
op de hoogte stellen van 
een pijnlijke fout die de 
Hongaarse posterijen 
hebben gemaakt. Op 12 
februari verscheen een 
serie van drie zegels in de 
reeks 'Beroemde Honga
ren'. Op een van de ze
gels, die van 40 forint, is 
een onjuist portret afge
beeld. Want al vermeldt 
de zegel de naam van de 
bioloog Rezsö Soó, het is 

toch echt diens leerling, 
de in 1985 overleden pro
fessor Miklós Ujvarosi, 
die op de zegel te zien is. 
De heer Kovacs deelt ons 
mee dat hij bericht heeft 
ontvangen dat de bewus
te zegel door de Hon
gaarse PTT is terugge
trokken. 

MAGYARDRSZAC 40 ht 
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SCHEVE SCHAATS IN 
HAARLEM? 

Gaat er soms iets scheef 
bij het drukken van de 
velletjes met bijplalovaar-
den (type-Nikkels)? Onze 
sitebezoeker Herbert van 
den Bos denkt van wel. 
Sterker nog: hij weet het 

zéker. Zie namelijk on
derstaande voorbeelden, 
die laten zien dat er bij 
het schoonsnijden van 
deze minivelletjes wel 
eens wat fout kan gaan. 
Zijn er andere sitebezoe
kers die ook dergelijke 
versneden blokjes in hun 
bezit hebben? 

PERSOONLIJKE 
ZEGELS SUCCESVOL 

TPGPostis nogal opgeto
gen over het succes van 
de zogenoemde Persoon
lijke Postzegels. Er waren 
begin juli, dus zo'n zes 
weken na hun verschij
ning op 20 mei jl., al der
tigduizend blokjes met 
'persoonlijke afbeeldin
gen' besteld. 
Interessant detail: in 
driekwart van de gevallen 
werden de blokjes met 
gebruikmaking van het 
Internet besteld. Op de 
helft van alle bestelde Per
soonlijke Postzegels staan 
foto's van kinderen. Ver

der zijn vooral huisdie
ren, trouwfoto's en ba
by's populaire afbeeldin
gen, net als trotse eigena
ren naast hun motor of 

auto. De Persoonlijke Post
zegels worden vooral be
steld door mensen in de 
leeftijd tussen vijfentwin
tig en vijfenveertig jaar. 

Voorbeeld van een postzegel met een 'gepersonalisecrd' uî tiet. Dc/oto 
toont Wil Geradts, Filatehe's trqfTic manager bij Brouuier Medio; de 
zegel ujerdgemaalrt ter gelegenheid van haar afscheid (bedanlrt, Wil'). 

OPTA'ERS LATEN 
TPGPOST SCHRIKKEN 

Je kunt niet zeggen dat 
Nederland het hoogste 
brieftarief van Europa 
heeft; 39 cent is vrij laag. 
Toch leek het er op dat de 
toezichthouder op de 
post- en telecommunica
tiemarkt Opta van mening 
was dat het nóg goedko
per kan. In de pers ver
scheen het bericht dat de 
Opta vindt dat het bin
nenlands tarief moet 
worden teruggebracht tot 
32 eurocent. 
'Filatelie' nam contact op 
met de Opta en ontving de 

volgende schriftelijke re
actie: 'Het bericht [...] is 
het gevolg van een artikel 
dat door drie medewer
kers van Opta op per
soonlijke titel is geschre
ven en dat gepubliceerd 
is in Economisch Statistische 
Berichten van 2 mei jl. Het 
artikel is geschreven naar 
aanleiding van een advies 
dat door de NMa en Opta 
in oktober 2002 aan de 
minister van Economi
sche Zaken is gegeven. 
De minister heeft het ad
vies niet gevolgd en ge
kozen voor bevriezing 
van het tarief tot i januari 
2007. [..] Met het door 

Opta-medewerkers op 
persoonlijke titel ge
schreven artikel veran
dert er niets aan het ta
rief Het geeft aan welke 
verlaging mogelijk is als 
er sprake zou zijn van een 
tarief gebaseerd op een 
redelijke winstopslag 
voor diensten waar op dit 
moment geen sprake van 
concurrentie is.' 

TWEELINGEMISSIES 
WERDEN BEKROOND 

De leden van de Interna
tional Philatelic Society oj 
Jomt Stamp Issues Collectors 
(IPS-JSIC) hebben ge
sproken: de tweeling
emissie die Maleisië en 
Singapore vorig jaar uit
gaven is in het oog van 
deze thematic! de mooi
ste van 2002. De IPS-JSIC 
werd in 1998 opgericht 
om verzamelaars samen 
te brengen die gek zijn op 
tweeling- en meerlinguit
giften. Van dergelijke 
emissies is sprake als 
twee of meer PTT's ze

gels uitgeven van hetzelf- 1 uitgiften worden bijge-
de ontwerp. De vereni
ging geeft een Icwartaal-
blad uit. Joint Stamp Issues 
geheten, waarin alle 
tweeling- en meerling-

houden. Voor meer infor
matie kunt u terecht op 
de site van de vereniging: 
perso.club-internet./r/ 
rzimmerm/. 

VERVALSING MAAKT 
STUNTVLUCHT 

Op de Internetveiling 
eBay werd onlangs een In
verted Jenny verkocht -

<l lfciWil^i>ii%iB><lu^i##i# #1 %i 

voor maar 100 dollar. Een 
koopje, want de Inuerted 
Jenny is een gezochte af
wijkingen; ze heeft een 
marktwaarde van circa 
honderdduizend dollar. 
Het eBay-item was dan 
ook niet om echt; het 
ging om een uitgeknipt 
kleurenfotootje dat op 
een echte, getande zegel 
was geplakt, zo meldt het 
Amerikaanse postzegel
blad Linn's Stamp Neujs. De 
verkoper, David Burke, 

plaatste de vervalsing 
voor I dollarcent op het 
net, onder de vermelding 
What you see is whai you 
get. No promises, no guaran
tees, happy bidding. Tot 
zijn verbazing bracht de 
'zegel' het tienduizend-
voudige van de inzet op. 
De betaling volgde elek
tronisch, via PayPal. 'Als 
de koper zijn geld terug 
wil, dan krijgt hij dat na
tuurlijk,' haastte Burke 
zich te verklaren. 

POSTZEGELVEILING A4 VERHUIST 
VAN ZOETERMEER NAAR AMERSFOORT 

In de loop van deze 
maand verhuist het kan
toor van Postzegelveiling 
A4 van Zoetermeer naar 
Amersfoort. Voor de vei
linglocatie heeft dit geen 
gevolgen; A4 blijft veilen 
op de gebruikelijke plek: 
Hotel Schiphol, bij het 
brugrestaurant over de 
A4 bij Schiphol. 
De eerstvolgende veiling 

wordt op zaterdag 6 sep
tember gehouden. Als af
scheid voor de Zoeter
meerders organiseert de 
veiling een extra kijkdag 
in Zoetermeer en wel op 
4 september. 
Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen 
via het e-mailadres 
stampland@hetnet.nl of per 
telefoon (0620284370). 

DURE KOP-STAART-
COMBINATIE 

Een tête-bêche paartje 
van de Australische zegel 
van 2 penny uit 1930 

heeft bij Spink in Enge
land £82.800 (ruim 
115.000 euro) opge
bracht. Niet eerder werd 
voor een paartje van Aus
tralië zoveel betaald. 

mailto:stampland@hetnet.nl


SAMENS 1ELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EJVIAIL: dziewon@xs4.all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

NOGMAALS: HET 
NEDERLANDSE WAD 

Op 6 mei 2003 versche
nen twee blokken met re
spectievelijk vier zegels 
van 39 c. en vier zegels 
van 59 c. Het tweetal 
werd in 'Filatelie' van 
juni jl. al beschreven, 
maar ik heb nu ook het 
materiaal in het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag kunnen bestu
deren. 
De blokjes zijn gedrukt 
bij De La Rue, Byfleet 
(voorheen The House of 
Questa), in vijfldeuren ras
terdiepdruk, op een ATN
pers. 
Beide blokjes zijn tegelijk 
gedrukt, in drukvellen 
van viermaal vier blok
ken: bovenaan twee rijen 
met blokjes van viermaal 
39 c , daaronder twee rij
en met blokjes van vier
maal 59 c. De drukrich
tingisR(echts). 

Het geperforeerde mo
delvel in het Museum 
voor Communicatie is 
niet voor akkoord gete
kend. Op de ondervel
rand zien we een lange 
horizontale magenta lijn. 
Paskruizen staan in de ui
terste hoeken. Op de bo
venvelrand staan boven 
blokje 3 drie magenta 
rechthoekjes en verder 
naar rechts driehoekjes 
in magenta, geel, magen
ta, cyaanblauw, zwart, 
magenta en donker
blauw. Daar weer rechts 
van zien we vier van een 
magenta kadertje voor
ziene vierkantjes, gevuld 
met geel, cyaanblauw, 
zwart en donkerblauw. 
De cilinders zijn gegra
veerd met de volgende 
rastermaten: 10/7 (ma
genta), 7/8 (geel), 7/10 
(cyaanblauw), 12/15 
(zwart) en 10/9 (donker
blauw van het TPGPost
logo). 

DOUWE EGBERTS 
250 JAAR 

Op 3 juni 2003 verscheen 
een blok met tweemaal 
vijf zegels van 39 c. De 
blokken zijn gedrukt bij 
De La Rue, in vierkleuren 
offset op een Mitsubishi
pers. De zegels zijn ge
drukt in vellen van vier
maal vier blokken. Op de 
linker en rechterrand 
staan tussen de blokken 
snijlijnen; in de vier hoe
ken en op driekwart van 
boven en onderrand zien 
we paskruisen. Op de 
rechtervelrand zijn twee 
lange, verticale balken te
gen elkaar aan gedrukt: 
ze bevatten (van boven 
naar beneden) afwisse
lend cyaanblauw, geel, 
magenta en zwart, re
spectievelijk alle kleuren 
gemengd . Op de boven
velrand, op de linker
helft, is een vierkleurige 
balk aangebracht die van 

LAND, LUCHT 
EN WATER 

Op 24 juni jl. verscheen 
een blok met tien postze
gels (twee kolommen van 
vijf zegels) van 39 c. De 
blokken zijn bij De La 
Rue gedrukt in vijfkleu
ren offset op een Mitsu
bishipers. Er werden vijf 
kleuren gebruikt: cyaan
blauw, geel, magenta. 

zwart en zilver. De fos
forbalk werd met een 
aparte drukgang aange
bracht. 
Op de blokrand is de 
tekst art.nr. 230861, de 
productbarcode (+9937) 
en de tekst Aanvang ver
koop: 24 juni 2003 aan
gebracht. 
De zegels zijn gedrukt in 
vellen van viermaal vier 
blokken. Op de linker en 

dtTreposTJ 10 X Land.jlucht en water j 
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links naar rechts in in
tensiteit oploopt. Op de 
ondervelrand is van links 
naar rechts het volgende 
te zien: een vierkleurige 
balk in cyaanblauw, geel, 
magenta en zwart; het 
woord LAYEDGE; de tekst 
Cyan, Yellou), Magenta, 
Black (gedrukt in de des
betreffende kleuren); de 
teksten 'Q5516 TPG Douwe 
Egberts FORM 2, IX 5/let (o) 
25.73mmx35.g6mm, 
Trims: 108x150mm en Pu
rup305# 3969 DGB, Pa
per: 483x648mm; een pas
kruis; de barcode 
''■$CHQoo55i6o2oooo'̂  en 
tot slot een paskruis. 
De rastermaat is 120 en 
de rasterhoeken van de 
afzonderlijke offsetpla
ten zijn als volgt: cyaan
blauw 75, geel o, magen
ta 45 en zwart 15 graden. 

rechterrand zien we tus
sen de blokken snijlijnen 
staan. In de vier hoeken 
en op driekwart van de 
boven en onderrand zijn 
paskruisen aangebracht. 
Op de rechtervelrand 
staan twee lange, vertica
le balken tegen elkaar 
aan gedrukt. De balken 
bestaan (van boven naar 
beneden) afwisselend uit 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart, respectie
velijk alle kleuren ge
mengd. Op de bovenvel
rand, op de linkerhelft, 
zien we een vierkleurige 
balk die van links naar 
rechts in intensiteit op
loopt. Op de ondervel
rand treffen we van links 
naar rechts het volgende 
aan: een vierkleurige balk 
(cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart); het 
woord: LAYEDGE; de 
tekst; Cyan, Yeliou), Ma
genta, Black (gedrukt in de 
desbetreffende kleuren); 
de teksten Q5 624 Dutch 
Post Land&Water FORM 2, 
iX5/let@25.73mmx 
35.96mm, Trims; 
108x150mm en Purup 
305# 3969 DGB, Paper: 
483x648mm; een pas
kruis; de barcode 
•̂ $CHQoo5 624020000"^ 
en tot slot een paskruis. 
De rastermaat is 120 en 
de rasterhoeken van de 
afzonderlijke offsetpla

De blokken hebben kam
perforaat i4'/2;i4'/4 (26 
tanden horizontaal, 19 
tanden verticaal). De zij
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drukvel zijn rechts 
niet doorgeperforeerd, 
links wel. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie
maat is 14.46:14.77. 
Het papier is fosfores
cent offsetpapier van Tul
lis Russell, dat aan de 
beeldzijde oplicht en na
licht en ook aaan de 
gomzijde oplicht (witma
kers in de papiermassa). 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting | 
(staand, dwars op de 
lengterichting van de ze
gel), de gom is C2. 

tiiTPcPosTtDOUWE EGBERTS 2 5 0 JAAR 

wrijf en ruik 

ten zijn cyaanblauw 75, 
geel o, magenta 45 en 
zwart 15 graden. Het zil
ver is ongerasterd. 
De blokken hebben kam
perforaat i472;i4?/4 (26 
tanden horizontaal, 19 
tanden verticaal). De zij
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drukvel zijn rechts 
niet doorgeperforeerd, 
links wel. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie
maat is 14.46:14.77. 

Het papier is nietfosfo
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell, dat beeld
en rugzijde niet oplicht. 
Het papierdoorzicht is 
III, de papierrichting | 
(staand, dwars op de 
lengterichting van de ze
gel), de gom is C2. 
Omdat de inkt nog moest 
drogen toen de fosforbal
ken werden aangebracht, 
zijn er korreltjes op de 
drukvellen gestrooid. 
Deze korrels hebben zich 
zowel in de fosforbalken 
als daarbuiten aan het 
papier gehecht. 

mailto:dziewon@xs4.all.nl
http://www.xs4all.nl/
http://25.73mmx35.g6mm


GEPERSONALISEERDE 
VIGNETTEN 

De 'voorbeeldblokken' 
van de zegels met een ge
personaliseerd vignet 
(verschenen op 20 mei 
jl.) zijn vervaardigd in 
vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart plus 
fosfor). De drukker. Joh. 
Enschedé Security Stamp 
Printing in Haarlem, ge
bruikte een Mitsubishi-
pers voor de vervaarding 
van de drukvellen van 
viermaal twee blokken 
(twee rijen van vier blok
ken naast eikaar). 
De modelvellen van de 
'frivole' zegels werden op 
II maartjl. geaccordeerd, 
die met de 'plechtige' ze
gels (de 'Balkenende'-va-
riant) op 20 maart. De 
vellen zijn ongeperfo
reerd en zijn met van een 
TPG-ordernummer voor
zien. Op de bovenvel-
rand, geheel bovenaan, is 
een Brunner-balk ge
plaatst. Daaronder op de 
bovenrand en op de on
derrand tussen de stro
ken staan enkele snijlij-
nen; in de vier hoeken 
gaat het om twee haaks 
op elkaar staande snijlij-
nen. Op de zijranden, 
tussen de stroken, zijn 
dubbele snijlijnen aange
bracht; paskruizen staan 
bovenaan, tweemaal in 
het midden en ook on
deraan. Verder zien we 
krabbels (zwart) ver 
rechts van blok 8 (Rob, 

respectievelijkjos), als
mede een zwart 'trapje' 
en een horizontale lijn 
ver links naast blok 5. 
De volgende kleuren zijn 
gerasterd: magenta (on
der 75 graden), cyaan-
blauw (15), geel (30) en 
zwart (45). De drukrich-
tingis B(oven). 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell. De papier
richting is <-> (liggend), 
degomC2. 
In het Museum voor 
Communicatie waren 
ook (niet geaccordeerde) 
modelvellen aanwezig 
van de 'basiszegels'. 
Deze zegels zijn exact ge
lijk aan de hierboven be
schreven 'voorbeeldblok
ken'; alleen de bedruk
king van de vignetten 
(Balkenende, Sien Diels 
etc.) ontbreekt. Anders 
gezegd: het gaat om vel
len met 'echte' zegels van 
39 c. met daarnaast een 
kader waarin een recht
hoekige ruimte is vrijge
houden voor latere be
drukking. 

Hoe worden de zegels 
met een gepersonaliseerd 
vignet geproduceerd? Als 
volgt. De bestelling (via 
Internet of met behulp 
van een bestelformulier 
dat bij het postkantoren 
of bij bedrijven als Kruid
vat werd opgehaald) arri
veert bij TPGPost-doch-
terCendris in Leidschen-
dam. Voor zover nodig 

Klaar om gepersonaliseerd' te worden twee blokjes met blanco vignetten 

wordt de bijgesloten foto 
gescand. Het digitale be
stand wordt op een 
CD/ROM gebrand waar
op ook tientallen andere 
bestellingen worden on
dergebracht. Het schijfje 
gaat dan samen met de 
administratieve gegevens 
naar Haarlem. 
De foto's worden op de 
'basisblokken' geprint 
met behulp van een op 
maat gemaakt computer
programma, dat de af
beeldingen naar vier spe
ciaal hiertoe aangeschaf
te kleurenprinters stuurt. 
Naam, adres- en woon
plaats plus een zwart/wit-
fotootje worden apart af
gedrukt. De printer heeft 
dus minimaal twee in-
voerladen nodig: een 
voor 'de administratie ' en 
een voor de blokjes zelf. 

De blokjes zijn ten op
zichte van de papierladen 
vrij klein; de laden zijn 
daarom aangepast. De 
blokjes worden met de 
hand in vensterenvelop
pen met een zelfklevende 
sluitklep gestopt, samen 
met de administratieve 
gegevens van de order. 
Dat gebeurt nadat is ge
controleerd of foto op de 
blokken overeenkomt 
met het eerder genoemde 
zwart/witfotootje. Ook de 
administratieve gegevens 
worden gecontroleerd; 
een aparte lijst met de be
stellingen wordt afge
vinkt. Als extraatje wordt 
ook nog een reclamefol
dertje toegevoegd. 
De foto's worden vrij grof 
gerasterd (rastermaat 
60); met een loep is dat 
onmiddellijk te zien, 

maar van een afstand 
oogt alles prima. 
Enschedé heeft op dit 
moment drie printers 
continue in bedrijf; het il
lustreert hoezeer de ze
gels met gepersonali
seerd vignet in Nederland 
zijn aangeslagen. Paul 
Meijboom (Enschedé) en 
Arjan Jochems (TPGPost) 
zorgden ervoor dat ik een 
kijkje kon nemem bij de 
productie van de zegels -
mijn dank daarvoor! 

Het is misschien goed er 
nog eens op te wijzen dat 
het gaat om twintig ver
schillende zegels van 
39 c. in twee blokken van 
tien zegels. In de catalo
gus zal het dus gaan om 
die twintig verschillende 
zegels. Het stukje papier 
naast de zegels - of dat 
nu in offset is meege-
drukt (zoals bij de 'voor
beeldzegels') of met een 
inkjetprinter werd bespo
ten (zoals bij de zegels 
die de consument 'op 
maat ' laat maken) - heeft 
geen frankeerwaarde; dat 
mag geen 'postzegel ' he
ten. De door TPGPost ge
hanteerde term 'Persoon
lijke Postzegels' zouden 
we dan ook zoveel moge
lijk moeten zien te ver
mijden. In feite is het ge
wenst dat er een aparte 
aanduiding voor deze 
aanhangsels komt. In 
België spreekt men - ook 
bij De Post - van een 'ge
personaliseerd vignet'. 

NELSON JHANDELA 
85 JAAR 

Op 18 juli verscheen een 
blok met tweemaal vijf 
postzegels (twee versies), 
gewijd aan Nelson Man
dela; dit ter gelegenheid 
van Mandela's 85ste ver
jaardag. 
Elk blok heeft twee ko
lommen van vijf zegels. 
De blokken zijn gedrukt 
bij De La Rue in vijfkleu
ren offset op een Mitsu-
bishi-pers. De zegels zijn 
uitgevoerd in vier kleu
ren: rood, zwart, geel en 
cyaanblauw. 
Het blokje vermeldt het 
artikelnummer (230961, 
de produetbarcode 
(+40121) en de tekst Aan-
vang uerkoop: iSjuli 2003. 
De zegels zijn gedrukt in 
vellen van viermaal vier 
blokken. Op de linker- en 
rechterrand zien we tus
sen de blokken snijlijnen 
staan. In de vier hoeken 
en op driekwart van de 
boven- en onderrand zijn 
paskruisen aangebracht. 

De tuiee uersies van de Mandela-zê el, Door eert compleet blolge zie pagina 538 

Op de rechtervelrand 
staan twee lange, vertica
le balken tegen elkaar 
aan gedrukt. De balken 
bestaan (van boven naar 
beneden) afwisselend uit 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart, respectie
velijk alle kleuren ge
mengd. Op de bovenvel-

rand, op de linkerhelft, 
zien we een vierkleurige 
balk die van links naar 
rechts in intensiteit op
loopt. 
Op de ondervelrand tref
fen we van links naar 
rechts het volgende aan: 
een vierkleurige balk (cy
aanblauw, geel, magenta 

en zwart); het woord LAY-
EDGE; de tekst Cyan, Yd-
lou), Magenta, Black (ge
drukt in de desbetreffen
de kleuren); de teksten 
Q5 65 6 Dutch Post Nelson 
Mandela FORM 2, IX 5/Iet 
(5) 25.73mmX 35-96mm, 
Trims- 108x150mm en Pu-
rup305# 3969 DGB, Pa
per; 483x648mm; een pas-
kruis; de barcode 
'^$CHQoo5656o2oooo^ 
en tot slot een paskruis. 
De rastermaat is 120; de 
rasterhoeken van de af
zonderlijke platen zijn 
als volgt: cyaanblauw 75, 
geel o, rood 45 en zwart 
15 graden. 
De blokken hebben kam-
perforaat i4'/2:i43/4 (26 
tanden horizontaal, 19 
tanden verticaal). De zij-
randen van het blok zijn 
doorlopend geperfo
reerd. De velranden van 
het drukvel zijn rechts 
niet doorgeperforeerd, 
links wel. Tussen de 
blokken zit horizontaal 
een ruimte van één zegel. 
De decimale perforatie

maat is 14.46:14.77. 
Het papier is niet-fosfo-
rescent offsetpapier van 
Tullis Russell, dat beeld
en rugzijde niet oplicht. 
Het papierdoorzicht is 
III, de papierrichting | 
(staand, dwars op de 
lengterichtingvan de ze
gels), de gom is C2. 
Omdat de inkt nog moest 
drogen toen de fosforbal-
ken werden aangebracht, 
heeft men korreltjes op 
de drukvellen gestrooid 
die zich zowel in de fos-
forbalken als daarbuiten, 
op de rest van het opper
vlak, hebben gehecht. 

E-MAIL? ZONDER 
BIJLAGEN S.V.P.! 
Wilt u de auteur van deze 
rubriek een e-mail stu
ren' Dat kan - maar slurt 
geen illustratiebestanden 
bij. Als er behoefte aan 
een digitaal plaatje be
staat leest u dat als u de 
reactie van de heer Bak
huizen van den Brink 
ontvangt. 

Redactie Filatelie 

i 



NIEUWE SERVICE: 
GÄRIiTIHPOST 

Op 27 mei jl. presenteer
de TPG Post een nieuwe 
service; 'Garantiepost ' . 
Met zegels die vrijwel ge
lijk zijn als die voor het 
aantekenen kunnen zen
dingen binnen Neder
land gefrankeerd wor
den. TPGPost garandeert 
dat zulke zendingen de 
volgende dag worden be
zorgd. Als de zending 
meteen terug moet als 
blijkt dat niemand haar 
in ontvangst kan nemen, 
dan moet de sticker 'Di
rect retour afzender bij 
niet uitreiken' links van 
de Garantiepost-postze-
gel worden geplakt. Post 
op deze wijze naar post
bussen verzenden is bij 

voorbaat uitgesloten. 
Mocht de zending on
danks de TPG-garantie 
de volgende dag niet aan
komen dan heeft de af
zender recht op terugga
ve van het frankeerbe-
drag (€7.30). Bij schade 
of zoekraken wordt €50.-
vergoed. 
Drie dagen vóór de offi
ciële invoering van de 
Garantiepost-zegel had 
ik een exemplaar in han
den, maar ik kon hem 
toen nog niet kopen. De 
maandag daarna lukte 
het niet omdat de balies
canner de barcode niet 
accepteerde, maar op 
dinsdag 27 mei 2003 luk
te het dan toch. Alleen 
bleek men op het post
kantoor Hoofddorp-
Toolenburg de service 

Overzicht hangblokken met hersteld Beatrix-portret 

iHBL W (druk Walsall) met 'Beeldrecht Hoofddorp' 

Nr Datum Inhoud* 

02.01.2003 5" 0-39 
i6a 8-1.omm 
i6b 8-o.5mm 

02.01.2003 5x0.55 
17a 8-1.omm 

02.01.2003 5x0.70 
i8a 8-1.omm 

Barcode 

+7360 

+8824 

+8831 

Artikelnr Drukr 

223102 
0 
0 

233101 
0 

233102 
0 

iHBL W (druk Walsall) met 'Beeldrecht Amsterdam' 

Nr Datum Inhoud 

Oi'.o6.2oo3 5x1.00 
022a 8-1.omm 

Barcode 

+7414 

Artikelnr Drukr 

223107 
B 

*: aantal en waarde, aantal hechtpunten, breedte hechtpunten 

HANGBLOKJES 
BEATRIX 

Bij de eerste hangblokjes 
met het 'herstelde' Bea
trix-portret werd als ves
tigingsplaats voor 'Beeld
recht' aangegeven 

'Hoofddorp' . In decem
ber 2002 verhuisde de 
Stichting Beeldrecht van 
Hoofddorp naar Amster
dam. Bij het pas versche
nen hangblokje met i 
euro zegels is een en an
der aangepast. 

(nog) niet te kennen. 
Ook na enkele weken ble
ken nog maar weinig 
kantoren van het bestaan 
af te weten, laat staan dat 
men op die kantoren de 
mensen kon adviseren 
van dit nieuwe product 
gebruik te maken. 
De zegel is als sticker in
gebed in een blok (net als 
bij de aangetekendzegels). 
In plaats van de 'R' zien 
we nu een grote 'G', die is 
aangebracht met vernis. 
De achterzijde is voorzien 
van instructies en ver
meldt de barcode (4-8343) 
en een versienummer 
(0503 ofwel mei 2003). 
Er zijn twee versies ver
krijgbaar: een voor parti
culieren en een voor za
kelijke gebruikers. De ze
gels voor de zakelijke 
markt worden in sets van 
drie als han^&sell-product 
verkocht, met een lichte 
korting. De barcodenum-
mers op de zegels zijn 
anders: ze eindigen op ZP 
in plaats van op LP. De 
info-kaart in de 

harifl&sell-verpakking 
heeft artikelnummer 
224310 en als barcode 
+8343. 
Uit de bij de zakelijke ba
lie verkrijgbare folder 
blijkt dat er tot 17 juni 
2003 gebruik kon wor
den gemaakt van een pro
motieactie: Garantie-
post-zegels konden via 
het Internet worden be
steld (drie voor de prijs 
van twee). Bij een eerste 
bestelling ontvingen we 
de boodschap dat de ze
gels nog niet meteen le
verbaar waren. Enkele 
dagen later hadden we 
meer succes. Het setje 

dat we toen ontvingen 
bestond uit een envelop 
met daarin drie losse ze
gels met de aanduiding 
LP (dus voor particulie
ren) en een infokaartje, 
zoals in de hang & sell-set 
van de zakelijke balie. 
Een nieuwe bestelling via 
het Internet leverde ech
ter bijna een compleet 
hang & sell-product op, zij 
het dat ook nu weer de 
LP-versie was gebruikt. 
Wel ontbeerde de info-
kaart ditmaal het doorge-
stanste hanggat. 
Tot dusver zijn de vol
gende barcodenummers 
aangetroffen: 

Losse zegels 
3SPPLP 0064152 
3SPPLP 0088625 

Leiden-Schipholweg 
HoofddorpToolenburg 

Hang & sell (steeds één set) 
3SPPZP 0019251-253 Leiden-Schilpholweg 
3SPPZP 0012100-102 Amsterdam Singel 

27.05.2003 
27.05.2003 

27.05.2003 
10.06.2003 

3SPPLP 0015909-011 MailorderinML02EZ04enveloppe 
3SPPLP 0068040-042 Mailorder 06.06.2003 
3SPPLP 0120806-808 Mailorder 12.06.2003 

Voorbeelden van een 'particuliere' Garantiepost-ze^el uan TPGPost (links) en een infokaartjc 

UKHIPOST-

53i 

SAMENSTELLING: I.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIINACKER 

Ter gelegenheid van de 
opening van de expositie 
Mythos P/erdd mei jl.) 
zou een Lujtschijfpostfatirt 
worden gehouden. Het 

weer werkte 
niet mee en 
de vaart ging 
niet door; op 
de stukken 
(Oostenrijk 
en VN We
nen) werd 
het stempel 
We^en zu star-

ketn Wmd war ein Aujstie^ 
nicht mofllich geplaatst. 

Op 17,18 en 19 oktober 
organiseert De Vliedende 

Hollander voor de 42ste 
m a a l d e Dag van de Aerofx-
latelie. Het evenement 
wordt tijdens Postex 2003 
in ApeWoorn gehouden. 
Op de tentoonstelling 

.jaode/i„ 

50 jaar 
Londen -
Chnstchurch 
air race 
1953-2003 

V 
'^Peldoo^^'^ 

wordt een gelegenheids-
stempel van TPGPost ge
bruikt (ontwerp: Ingmar 
Birza, Deventer). 

Nu de situatie in Irak 
weer enigszins aan het 
verbeteren is, zal - zo is 
de bedoeling - de KLM 
met ingang van i septem
ber weer lijndiensten op 
de hoofdstad Bagdad uit
voeren. Daarvoor zal een 
toestel van het type B767 
worden gebruikt. Deze 
dienst bestond sinds 
1985 niet meer. Een te
leurstellend bericht: net 
als met andere vluchten 
het geval was (Casablan

ca, Abuja, Bern) zal ook 
deze 'eerste vlucht' niet 
postaal worden vastge
legd. 

Op 29 juni werd de nieu
we terminal 2 op de 
luchthaven van München 
geopend. Dat lijkt mis
schien onbelangrijk, 
maar in Duitsland doet ze 
daar toch wel wat aan, al 
is het dan alleen maar 
met een Tagesstempel. De 
enveloppen en kaarten 
werden meegestuurd met 
de nachtpostvlucht van 
München naar Hannover 
v.v. en kregen toch nog 
een aankomststerapel. 



1919 «n iet dijk 
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2003 

Wederom kunnen wij u, dit najaar, een uitzonderlijk mooie veiling presenteren. Wij mochten 
hiervoor reeds ontvangen: De wereldverzameling in ruim 300 banden van wijlen dhr. J.F. 
Alen oud apotheker te Maastricht en 30 jaar voorzitter van de Filatelistenclub Maastricht e.o. 
In genoemde collectie bevindt zich een speciaalcollectie Nederland met veel postfris 
vooroorlogs materiaal alsmede ± 500 kavels EERSTE EMISSIE HALFRONDSTEMPÈLS. 
Naast dit exclusieve materiaal een omvangrijke verzameling Engelse Koloniën veelal per 
land verkaveld, etc. Daarnaast zoals vanouds honderden collecties, dozen en restanten. 
Wederom één van de belangrijkste en meest omvangrijke veilingen in ons bestaan. Een 
gelegenheid die u als verzamelaar ongetwijfeld in staat stelt uw collectie met mooi materiaal 
uit te breiden. 
* * * Kortom een evenement dat u niet mag missen! * * * 

I I I I + 
" U heeft nog de mogelijkheid om als inzender mee te profiteren van deze veiling! 
Wij zijn u graag van dienst! Tot ca. half oktober 2003 kunnen wij voor deze veiling nog 
materiaal aannemen. 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 ^ 

Adres Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 's-Graveniiage 

Telefoon 070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 

Fax 070-3632893 
Internet www.rietdijk-veiiingen,nl 
E-mail info@rietdijk-veilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen 

http://www.rietdijk-veiiingen,nl
mailto:info@rietdijk-veilingen.nl
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18 JULI: HOMMAGE 
KELSON MANDELA 

De 85ste verjaardag van 
Nelson Mandela was voor 
TPGPost reden om op 18 
juli een postzegelblokje 
uit te geven. Voormalig 
president Mandela van 
Zuid-Afrika is wereldwijd 
bekend vanwege zijn in
zet voor minderheden. 
Het blokje (tien zegels 
van 0.39 euro in twee ver
schillende versies) zijn 
uitgegeven in samenwer
king met de Nederlandse 
afdeling van het Nelson 
Mandela Children's Fund. 

Afbeeldingen 
Het ontwerp van de post
zegels is gebaseerd op 
twee zwart/witfoto's die 
verwijzen naar Mandela 
en zijn inspanningen 
voor een betere wereld 
voor de kinderen van 
Zuid-Afrika. Op de lin
kerfoto zien we Mandela 
met een Zuid-Afrikaans 
kindje. Op de rechterfoto 
staan kinderen uit ver
schillende landen, als 

symbool voor de toe
komst. De zegels zijn uit
gegeven in samenwer
king met het Nelson Man
dela Children's Fund. Dit 
fonds, dat in 1994 door 
Mandela zelf werd opge
richt, steunt projecten 
om opgroeiende jeugd in 
Zuid-Afrika een betere 
toe komst te bieden. Op
merkelijk: het bankreke
ningnummer van het 
fonds staat op het blokje, 
om iedereen die dat wil in 
staat te stellen een bijdra
ge over te maken. 
De namen 'Mandela' en 
'Nederland' staan promi
nent op het blokje.De 
sluitzegels bevatten kleu
ren en verwijzingen naar 
verschillende symbolen 
uit Zuid-Afnka en Neder
land. Zo zijn de achter-
hand van een koe en die 
van een zebra zichtbaar, 
evenals een baobabboom 
en een tulp. In de sluitze-
gel links bovenaan staat 
de tekst Sakha 1 kusasa, 
wat 'naar de toekomst' 
betekent. Op de sluitze-
gel rechtsboven staan 

iTKPosT JNeison Mandela 

IMMM*NHMfeJK 

Zuid-Afrikaanse en Ne
derlandse namen door el
kaar. Onderaan op het 
blokjestaan twee harten; 

dit om de hommage aan 
Mandela met behulp van 
een universeel beeld te 
ondersteunen. 

I Ontwerp 
j De ontwerpster van de 

postzegels is Irma Boom 
(i960) uit Amsterdam. 
Boom is vooral bekend 
van haar experimentele 

j boeken. Sinds 1992 do-
^ ceert ze aan Yalc Uniuersity 
! in Connecticut (VS). 

Eerder ontwierp Irma 
Boom onder andere de 
Natuur en Milieu postze
gels van 1993 en het post
zegelvelletje 'Tussen 

j twee Culturen' uit 2001. 

' Overige bijzonderheden 
De postzegels zijn zolang 
de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de ColIectClub 
in Groningen, op de web-

, site uiuiu).collectclub.nl en 
bij de bekende verkoop
punten. 
De geldigheidstermijn 
van de postzegels voor 
frankering is onbepaald. 
De blokjes, die voorzien 
zijn van normale gom, 

j zijn in een oplage van 
435.000 stuks (4.35 mil
joen zegels) bij De la Rue 
in Groot-Brittannie ge-

I drukt. 

^ i <X M l l ï * " ^^ 

\feiling nr. 81 
wordt gehouden op 

zaterdag 
13 SEPTEMBER 2003 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Amsterdam - Den Haag en All<maar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 072-5614153 
Fax 072-5614132 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
Incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van € 20,50 tot € 23,80 (Nr 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks € 4,50 
Nr 7873 (Ans k ) 

per 10 stuks € 5 , -
Nr 7874 (PZM's; 

per 10 stuks € 5 , -

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
jjSjSjgja beschermcassettes informeer 
b i i i b bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77«Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel €45,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt € 11,50 incl. BTW 

http://collectclub.nl
file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl


5f^^^ 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@tiscali.nl 

VEILING 174 
Vrijdag/zaterdag 5/6 september a.s. 

in congrescentrum/schouwburg 
ORPHEUS te Apeldoorn. 

Nederland: 
Betere zegels, series en veel zeldzame tandingen w.o. 13A, 19A, 30A en 65C.. 
Postgeschiedenis met EO brieven en veel gefrankeerd met schaarse tarieven en zeldzame 
bestemmingen. O.a. enig bekende brief met 8IB(in combinatie met nr.7). 

Overzeese gebieden: 
Ned.Indië met betere zegels, series en poststukken. 
Curagao en Suriname met betere zegels, series en stempelmateriaal. 

Europa: 
Aanbod van vrijwel alle landen met uitgebreid Duitsland incl. Oude Staten en Duitse Rijk, 
Frankrijk(w.o. veel 'Epreuves de luxe'!), Zweden en Zwitserland. 

Collecties: 
Opnieuw een belangrijk aanbod van vele honderden collecties, variërend in waarde van 
ca.. honderd tot duizenden Euros. 

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 zal rond 10 augustus verzonden worden.. 
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. 

Veiling 175 zal 13/14 november 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 begin september. 
Interesse in inzenden? 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden! 

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

mailto:postzegelveiling@tiscali.nl


^ ■ ■ ■ ■ ^ ^ F I ^ E SAMENS SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

THIS IS BELGIUM  EEN RONDE VAN BELGIË: 
BLOK MET 'GEMENGDE WAARDEN' 

Op 7 juli 2003 verscheen 
een blok met zeven ze
gels van 0.41 euro, twee 
zegels van 0.52 euro en 
een zegel van 0.57 euro 
zonder pnorlabels en 
met tussen de twee zegel
rijen een schematisch ge
tekende kaart van België. 
De zegels, die werden 
ontworpen door Rob 
Buytaert, laten van tien 
Belgische steden een 
bekend aspect zien. 
Van links naar rechts en 
van boven naar beneden 
zijn dat Koksijde (zee
zicht en schilderij Het 
bruidskleed van Paul Del
vaux); Oudenaarde (stad
huis en wandtapijt Hand
jeklap); Vilvoorde (stad
huis en De Vuist  Stnjd 
uoor Arbeid van Rik Poot); 
Turnhout (kasteel en 
speelkaarten); Tongeren 
(GalloRomeins museum 
en Ambiorix); La Louviè
re (liftkooi en fontein van 
Pol Bury); Braine l'Alleud 
(stadhuis en heuvel van 
de Leeuw van Waterloo); 
Dinant (citadel en saxo
foon); Bastogne (gedenk

teken van Mardasson en 
bossen) en Sankt Vith 
(besneeuwde Hoge Ve
nen en Buchelturm). 
De zegels vermelden de 
naam van de ontwerper 
en zijn zoals gebruikelijk 
voorzien van zegelnum
mers: van 2003 13a toten 
met 2003 13J. 
Anders dan bij de andere 
Belgische blokken het 
geval is mogen de zegels 
niet los worden verkocht, 
dit omdat het blok ver
schillende frankeerwaar
den bevat. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
een van de twee Mechelse 
Goebelpersen. Hetzegel
formaat is 3 (zie het ta
belletje), de perforatie 
ii'/i (16 tanden horizon
taal, 23 verticaal). De 
korte zijde komt overeen 
met de cilinderomtrek
richting. In de boven en 
onderzijranden van het 
blokje is een extra perfo
ratiegat aangebracht; in 
de beide andere randen 
loopt de tanding geheel 
door. 

EMISSIE RUSSISCHE FEDERATIE: 
VIERKLEUREN RASTERDIEPDRUK 

Anders dan we eerder 
meldden is de tweelinge
missie met de Russische 
Federatie in vierkleuren 
rasterdiepdruk uitge
voerd, gecombineerd met 
een kleur in plaatdruk 
(staalgravure van Guil
laumeBroux). 
De rasterdiepdrukcilin
ders omvatten vier blok
ken op de cilinder: de pa
nelen I en 3 links, 2 en 4 
rechts. De paneelnum
mers zijn echter op de ci
linders niet aanwezig! De 
plaatdrukcilinders om
vatten drie groepen van 4 
blokken die wel zijn ge
nummerd: 14, 58 en 9
12. De nummers zijn ge
graveerd op de onder
blokrand, onder de rech
ter zegelkolom. Tegen
over één omwenteling 
van de plaatdrukcilinder 
staan dus drie omwenti
lingen van de rasterdiep
drukcilinder. 
De blokken met de plaat
nummers 2 en 4 zijn 
voorzien van een drukda
tum: 17. IV.03, respectie

velijk 25.IV.03 (Goede 
Vrijdag viel op 18 april, 
Pasen 2003 20 en 21 
april). De blokken met de 
plaatnummers i en 3 zijn 
têtebêche tegen 2 en 4 ge
plaatst; ze hebben geen 
drukdatum. Hetzelfde 
geldt voor de twee andere 
groepen van vier plaat
nummers: 5 en 7, respec
tievelijk 9 en II met druk
datum, etc. Per blok is er 
geen verschil qua tan
ding: alle blokken heb
ben in de linker en rech
terrand slechts één gat, 
maar de onderrand is 
doorlopend getand en de 
bovenrand niet! 
Bij de blokken met de 
plaatnummers i, 5 en 9 
staat de productbarcode 
(18463) links op de bo
venrand, bij de overige 
blokken is dat op de on
derrand links! 
De 'tegenhanger' van 
deze uitgifte werd ver
vaardigd bij zegeldrukke
rij Goznak in Moskou 
(zie afbeelding). Er werd 
gedrukt in vellen van zes
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maal zes (drie paren ze
gels naast elkaar, zes rij
en hoog), respectievelijk 
in blokken van tweemaal 
drie (drie paren boven el
kaar). Het gaat om vier
kleurenoffset in combi
natie met tweekleuren 
plaatdruk. Voor de plaat
druk is echter geen ge
bruik gemaakt van de 
gravure van Guillaume 
Broux. De carillons zijn 
totaal anders getekend; 

ze lijken niet gegraveerd 
te zijn, maar met behulp 
van een tekening fotogra
fisch op een plaat te zijn 
overgebracht en daar te 
zijn geëtst. Voor het aan
brengen van twee kleuren 
zijn zoals gebruikelijk bij 
de druk van waardepapie
ren per kleur afzonderlij
ke inktmallen gebruikt 
die de inkt op de plaat 
overbrachten (het zoge
noemde Gioriprocédé). 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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

DVDP EN IJEUGD
FILATELIE 

De blokken van 0.49 euro 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel en 
die voor de Jeugdfilatelie 
uitgaf komen beide in 
vier varianten voor: zowel 
met 'links i gat, rechts 
doorlopend getand' (pa
nelen I en 3) als met 
'links doorlopend getand 
en rechts i gat' (panelen 
2 en 4). De productbarco
de van Dag van de Postze
gel (18494) staat op de 
onderblokrand, links van 
de paneelnummers en 
die van de emissie Jeugd
filatelie (18500) op de 
rechterblokrand, boven 
de paneelnummers. 
Het vermoeden dat beide 
emissies samen op één 
cilinder waren geplaatst 
was onjuist. 



TOERISME: BEKENDE 
STANDBEELDJES 

Op 7 juli, dus tegelijk met 
de This IS Bel^ium-zegels, 
verschenen vijf blokken 
met vijfmaal twee zegels 
van 0.49 euro met pnor-
tab, gewijd aan populaire 
standbeeldjes. 
Het gaat om de volgende 
kunstwerkjes: Rillaar 
(Seizoenarbeider van Jan 
Peirelink), Treignes (Fon
tein van Yves en Claude 
Rahir), Hamont-Achel 
(Hamonter textielteut van 
Teo Groenen), Brussel 
(Vaartkapoen van Tom 
Frantzen) en Waver 
(Maca van Jean Godart). 
De zegels, die werden 
ontworpen door Steven 
Wilsens, dragen de ze-
gelnummers 2003-14A 
tot en met 2003-14E. 
Elk blok bevat tweemaal 
vijf zegels die aan de bo
ven- of onderzijde van 
een prior-label zijn voor
zien. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
een van de twee in Me-
chelen opgestelde Goe-
belpersen. Het zegelfor
maat is formaat 3, de per
foratie ii'li (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
komt overeen met de ci-
linderomtrekrichting. 
Van de zegels 14A tot en 
met 14D zijn elk twee 
blokken op de cilinder 
geplaatst (paneelnum-
mers i en 2); ze werden 
gecombineerd gedrukt. 
De Maca-zegel (14E) 
kreeg zijn eigen cilinder 
(vier blokken); de blok
ken op de panelen i en 3 
hebben onder een perfo
ratiegat extra en zijn bo
ven doorlopend getand; 
bij de panelen 2 en 4 is 
dat andersom. De paneel-
nummers staan op de 
rechterrand, boven de 
productbarcodes. 

De blokken 'Natuur' van 
0.49 euro komen in vier 
varianten voor: zowel 
met 'links i gat en rechts 
doorlopend' (panelen i 
en 3) als met 'links door
lopend en rechts i gat' 
(panelen 2 en 4). De pro
ductbarcode (-1-8517) 
staat op de onderblok-
rand, links van de paneel-
nummers. 

EUROPA 2 0 0 3 : 
AFFICHEKUNST 

De blokken met Europa
zegels van 0.59 euro ko
men (net als bij de 'Si-
menon'-blokken van 
0.59 euro het geval was) 
voor in vier panelen met 
zowel boven als onder i 
perforatiegat. De vier pa
nelen zijn twee aan twee 
in tête-bêche gedrukt. De 
panelen i en 3 zitten aan 
de kant van de drukda-
tums. De productbarcode 
(-1-8562) staat onderop, 
rechts van de paneelnum-

HULDE AAN KONING BOUDEWIJN 
EN KONING ALBERT II 

Bij het ter perse gaan van 
dit nummer ontvingen 
we informatie over de 
emissie van 11 augustus 
jl., die hulde brengt aan 
wijlen koning Boudewijn 
en de huidige koning van 
België, Albert II. 
De uitgifte herdenkt het 
overlijden van koning 
Boudewijn in 1993 en 
viert het feit dat koning 
Albert II tien jaar op de 
troon zit. 
De emissie bestaat uit 
een losse zegel van 0.49 
euro (prior binnenland) 

en een blokje met daarin 
twee zegels in de waar
den 0.59 (prior Europese 
landen) en 0.84 euro (pri
or buiten Europa. 
Omdat het om een emis
sie gaat die niet in het of
ficiële postzegelpro
gramma is aangekon
digd, krijgen de zegels de 
zegelnummers i4bis-a 
(0.4g euro), i4bis-b (0.59 
euro) eni4bis-c(o.84 
euro). 
De zegels zijn door het 
ontwerperscollectief 
MVTM vormgegeven. 
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Proef met diaseries op CD/ROM: 

HET AUDIO-VISUEELCENTRUM (AVC) 
VAN DE BOND GAAT DIGITAAL 

Het Audio-Visueel Centrum (AVC) van de Bond gaat 
een proef nemen met het digitaal presenteren van ver
zamelingen. Dat is besloten in een vergadering van 
het AVC op 23 juni. Het betekent dat het centrum, 
naast het maken van de bekende diaseries met meege
stuurde toelichtende tekst, enkele series ook op 
CD/ROM wil gaan uitbrengen. 

Aan de proef is een on
derzoek gekoppeld, 
waarin wordt bekeken of 
verengingen deze manier 
van presenteren plezierig 
vinden en of ze over de 
middelen beschikken om 
de digitale versie af te 
spelen. 
Besloten is om een proef 
te doen met enkele be
staande en nieuwe diase
ries. Daarna zal worden 
bezien of de hele collec
tie op die manier be
schikbaar wordt gesteld. 
De beslissing is een gro
te stap voor het AVC. Het 
laat zien dat men binnen 
de filatelie een open oog 
heeft voor de toekomst. 
De werkzaamheden van 
het Audio-Visueel Cen
trum (AVC) staan niet al
tijd prominent in de be
langstelling. Dat is jam
mer, want de kleine 
groep mensen die deze 
Bondsactiviteit uitvoert, 
werkt hard en is uiterma
te deskundig. 
Het belangrijkste doel 
van het AVC is om door 
middel van diaseries, 

film of video belangrijke 
filatelistische zaken on
der de aandacht te bren
gen. Dit gebeurt vooral 
door diaseries aan vereni
gingen uit te lenen. Een 
lijst van beschikbare dia
series is verkrijgbaar bij 
het Bondsbureau. 
Ook worden lezingen en 
presentaties gegeven tij
dens tentoonstellingen 
of andere postzegeleve
nementen. Bovendien 
wordt belangeloos on
dersteuning gegeven aan 
het Bekertoernooi, dat 
jaarlijks in Nijmegen 
plaatsvindt. 
Leden van het AVC gaan 
naar alle tentoonstellin
gen in het land om te 
zien of er collecties han
gen die kunnen worden 
omgezet in een verant
woorde vertoning in vijf
tig dia's. 
Is dat het geval dan volgt 
er een heel proces van het 
fotograferen van de ze
gels en het maken van de 
tekst. Dit alles gebeurt in 
nauw overleg met de ex
posant/verzamelaar. 

Als de serie klaar is komt 
deze op de lijst van diale
zingen en kunnen vereni
gingen deze aanvragen 
bij het AVC. Men krijgt 
dan een diaserie en een 
begeleidende tekst. Die 
tekst moet worden voor
gelezen tijdens het verto
nen van de dia's. Helaas 
verloopt dat niet altijd 
vloeiend. 
Door de presentatie op 
CD/ROM te zetten, is het 
niet meer nodig de tekst 
apart voor te lezen. De 
begeleidende tekst is al 
in de presentatie ver
werkt. Ook wordt het ver
zenden van de diaseries 
gemakkelijker. Nu moet 
een hele doos met dia's 
worden verzonden en 
ook telkens worden ge
controleerd. Het verstu
ren van één CD/ROM in 
een enveloppe is gemak
kelijker. Bovendien kun
nen op een CD/ROM 
meerdere series worden 
gezet. Ook het kostenas
pect speelt een rol. Een 
CD kost nauwelijks meer 
dan een euro, terwijl een 
diaserie in cassette be
duidend meer kost. 
Er zijn ook een paar 
nadelen aan de digitale 
presentatie. De vereni
gingen moeten wel be
schikken over een com
puter of een laptop waar-

De leden van het Audio-Visueei Centrum van de bond in vergadering bijeen op het Bondsbureau in Utrecht; van 
links naar rechts de heren Stoop, De Bruin, Pieters, Spijker en Mulders. 

op de CD/ROM kan wor
den afgespeeld. Boven
dien moeten ze over een 
weergave-apparaat be
schikken. Dat kan een 
computerscherm zijn, 
een fors formaat tv-
scherm of projectie op de 
wand door middel van 
een beamer. Het laatste is 
het mooiste, maar tame
lijk duur als je zo'n appa
raat zelf niet bezit. Veel 
mensen gebruiken echter 
in hun werk zulke 
beamers. Het is denkbaar 
dat zij dat apparaat in de 
avoncluren ook mogen 
gebruiken voor een pre
sentatie elders. Elke ver
eniging zou op zoek 
moeten naar leden met 
deze mogelijkheden. 
Een ander voordeel van 
presentaties op CD/ROM 
is dat de schijfjes aan 
scholen (jeugd!) gegeven 
kunnen worden. Tekst en 
inhoud zullen daarvoor 
moeten aangepast, maar 
de filatelie wordt door 
middel van het compu
tergebruik ineens een 
stuk aantrekkelijker voor 
scholieren. Ook kan de 
inhoud op scholen wor
den gebruikt voor werk
stukken. Ik moet iets ma
ken over vlinders? Even 
de CD/ROJM bekijken 
waar een heleboel over 
vlinders staat, met post
zegels als illustratie. Hoe 
directer kun je de jeugd 
bereiken? 

De nieuwe benadering 
wil niet zeggen dat de 
oude methode stopt. Op 
dit moment zijn bij het 
AVC enkele nieuwe series 
in bewerking. 
Recentelijk zijn een paar 
nieuwe presentaties be
schikbaar gekomen voor 
uitleen aan de verenigin
gen. De onderwerpen van 
deze series zijn Schaken; 
Politie- en rechercheiuerk; 
Kristal en glas; Van wrijf-
steen tot monument (wind 
en watermolens); Austra
lië, uan Cook tot Canberra; 
Motorfiets en Landbouw, 
schakel in onze voedselketen 
(twee delen). 
Bij het AVC kunnen ook 
filatelistische puzzels en 
jeugdseries worden be
steld. 
Verenigingen die meer 
willen weten over het 
AVC en uitieen kunnen 
contact opnemen met de 
secretaris: J. Pieters, Stan 
Kentonstraat 35, 2324 LL 
Leiden, telefoon 071-
5761726. 

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl


EVEN VOORSTELLEN: 
MARIJKE VAN DER MEER 

Wanneer postzegels pre
cies in mijn leven zijn ge
komen, blijft schimmig. 
Vermoedelijk is het een 
erfelijke kwestie - zowel 
mijn grootmoeder als 
mijn moeder verzamel
den. 
Ik merk nu, dat alle an
sichtkaarten uit mijn 
jeugd zorgvuldig van 
postzegels zijn ontdaan. 
Ook weet ik, dat bij een 
stevige bijdrage in het 
huishouden, ik een of 
meer zegels mocht uit
zoeken uit het album van 
mijn moeder. Een speel-
goeddrukkerijtje bracht 
me ertoe om mijn postze
gels van een eigen stem
pel te voorzien. Ik had 
gehoord dat dat 'echter' 
was. 
Tijdens een vakantie in 
Macedonië (1970) werd 
ik voor het eerst gecon
fronteerd met iconen. Al 
snel daarna werd 'iconen 
op postzegels' mijn eer
ste (en belangrijkste) the
ma. De georganiseerde 
filatelie kwam in mijn le
ven door een buurman. 
Ik woonde in Enschede 
en hij was voorzitter van 
de Enschedese Philatelis
ten Vereniging. In 1974 
werd ik lid van de EPV. 
Mijn wortels liggen ove
rigens niet in het oosten 
van het land. Ik ben ge
boren en getogen in Rot
terdam, waar ik ook de 
middelbare school be
zocht (gym-bèta). Naar 
Amsterdam om biologie 
te gaan studeren. Na drie 
jaar getrouwd en gestopt 
met de studie. Onze twee 
zoons werden daar gebo
ren. Verhuizingen naar 

Naam: Monjke van der Meer 
Functie Bondsbibliothccans 
Beroep- Ondernemer met VUT 
Woonplaats: De Bilt 

Enschede en naar De Bilt 
volgden. Inmiddels zijn 
we trots op onze zes 
kleinkinderen. Hun voor
zichtige, belangstelling 
voor postzegels (met 
paarden, treinen en poe
zen of'alles') wordt na
tuurlijk gestimuleerd. 
In mijn werkzame leven 
ben ik bij diverse bedrij
ven en instellingen aan 
het werk geweest. Memo
rabel zijn SLO, waar mijn 
liefde voor het biblio-
theelcvak ontlook en het 
NCIV (bibliotheek, docu
mentatie, inlichtingen
werk) dat gedurende 
twintig jaar mijn tweede 
huis was. Daarbij hoor
den de bibliotheekoplei
ding, automatiserings
cursussen, databasecur
sussen, vroege kennis
making met Internet en 
het gebruik ervan voor de 
dienstverlening. De VUT 
stapte ik binnen als on
dernemer: TOI (Thuis op 
Internet), opgericht om 
derden het zoeken op In
ternet aan te leren. 
Bij het aanbreken van de 
VUT-periode had ik me 
voorgesteld meer tijd aan 
mijn hobby te kunnen be
steden. Daartoe volgden 
mijn man en ik samen de 
BBF-cursus. Maar, zoals 
het vaak gaat, het leven 
nam een andere wen
ding. Inmiddels besteed 
ik mijn tijd wel aan de fi
latelie, maar dan in de 
vorm van het runnen van 

de Nederlandse Filatelis-
tische Bondsbibliotheek. 
Na een inwerkperiode 
van negen maanden nam 
ik in oktober 2000 het 
stokje over van de heer C. 
Spoelman. Best moeilijk 
om een filatelist van dit 
kaliber op te volgen. 
Maar, met de hulp van de 
heren van Mansfeld( I), 
Hartmann en Hulken
berg, groeiden we naar 
een vorm van samenwer
king en dienstverlening, 
die aan blijkt te slaan bij 
de bezoekers. 
De doelstelling van de 
Bondsbibliotheek luidt: 
het bevorderen van de fi
latelie en de vermeerde
ring van de filatelistische 
kennis. Informatiebron
nen worden bijeenge
bracht, zodat er gebruik 
van kan worden gemaakt 
door leden van de Bond 
en de NVPH. Ook be
hoort het geven van fila
telistische voorlichting 
tot de taken van de 
Bondsbibliotheek. 
Omdat bezoekers van 
heinde en ver naar Baarn 
komen is het natuurlijk 
een eerste vereiste dat de 
bibliotheek gedurende de 
openingstijden ook 'be
mand ' is. Voorts is het 
plezierig dat er koffie is, 
dat het kopieerapparaat 
het doet, dat er papier in 
voorraad is en dat er uit-
leenbriefjes en inschrijf
formulieren klaar liggen. 
Voor de dienstverlening 
is het belangrijk dat com
puter en printer goed 
werken. En voor het be
houd van de collectie 
dient de uitleenadminis-
tratie op orde te zijn. 
De Bondsbibliotheek be
schikt over een prachtige 
collectie filatelistische li
teratuur. Deze dient niet 
alleen bewaard te blijven, 
maar ook aangevuld -
met ontbrekende en 
nieuwe informatiebron
nen: boeken, tijdschrif
ten, catalogi (zowel post
zegel-, tentoonstellings-
als veilingcatalogi), e-be
standen en CD/ROM's. 
In Baarn zijn we een aar
dig eind op streek met de 
automatisering van de 
verschillende catalogi 
(boeken-, tijdschriften-, 
artikelencatalogi). 
Al deze activiteiten staan 
in het licht van de dienst
verlening. Dienstverle
ning betekent voor ons 
het helpen van bezoekers 
en (telefonische/schrifte
lijke/e-mail) vragenstel
lers met het vinden van 
die informatiebronnen, 
die voor hen relevant 
zijn. 

' IK WIL IN DE KRANT...' (CURSUS OMGAAN 
MET DE PERS) IN DE HERKANSING 

Ik lüil in de krant... is de ti
tel die is meegegeven aan 
het cursusboek over het 
omgaan met de pers. Het 
gebeurt heel vaak dat een 
postzegelvereniging een 
aardige activiteit organi
seert, maar dat de plaat
selijke pers geen belang
stelling heeft. Dat is niet 
leuk, maar er is waar
schijnlijk wel een reden 
voor... 
Misschien was er wel zo
veel nieuws dat de redac
teur van het dagblad be
sloot aan andere zaken 
voorrang te geven. 
Misschien vond de redac
teur de activiteit niet inte
ressant genoeg, omdat 
het persbericht slecht ge
schreven was of teveel fi-
latelistisch jargon bevat
te. Misschien vindt de re
dacteur filatelie wel een 
erg duffe hobby en vindt 
hij het daarom niet inte
ressant voor de krant. 
Aan al die zaken is iets te 
doen. Je moet zorgen dat 
je opvalt in de berichten
stroom die bij een krant 
binnenkomt, je moet iets 
presenteren dat nieuw is 
en je moet ook de juiste 
persoon benaderen. 
Hoe je dat doet wordt ver

teld in de workshop Pu
bliciteit en staat in het 
kort ook in het werk
boek. Drie van die works
hops zijn er al gegeven. 
Met succes. Uit een en
quête is gebleken dat alle 
deelnemers de workshop 
goed tot zeer goed von
den. Acht procent ver
klaarde er zeer veel van te 
hebben opgestoken; de 
overige 92 procent hield 
het bij 'veel'. 
De verenigingsleden die 
de vorige workshops 
hebben gemist krijgen 
een herkansing. In het 
najaar wordt op het 
Bondsbureau in Utrecht 
een vierde workshop ge
houden. De deelnemers 
krijgen een interactieve 
training in het omgaan 
met de pers. De kosten 
bedragen €io-.-, waarbij 
het werkboek en koffie 
en thee is inbegrepen. 
Voor de lunch wordt €7.-
gerekend. 
Wie niet wil meedoen aan 
de workshop, maar wel 
het werkboek wil ontvan
gen, betaalt ook €10.-. 
Aanmeldingen kunnen 
gedaan worden bij het se
cretariaat van het Bonds
bureau. 

JURYLEDEN IN DE 
LITERATUURKLASSE 

Op voordracht van de ju
ryadviescommissie zijn 
de heren L.M. Goqfers en 
H. Buitenkamp benoemd 
tot jurylid in de litera
tuurklasse categorie i. 
Tot aspirant jurylid zijn 
benoemd de heren 
F.S.J.G.Herms2,C.J.E. Jans
sen en R. Hillesum. 
De taak van de benoemde 
juryleden is tweeledig. 
Ten eerste beoordelen zij 

filatelisfische literatuur 
(boeken, brochures en 
andere uitgaven) die ter 
beoordeling worden aan
geboden op tentoonstel
lingen in de categorie i, 
zowel nationaal als inter
nationaal. 
Een tweede taak van de 
juryleden in de literatuur
klasse is het geven van 
een advies over publica
ties die via de Bond wor
den voorgedragen voor 
subsidie door de Sdch-
ting Filatelie. 

FIP-EXPOSITIE 
IN SPANJE 

Door het overlijden van 
Pieter van de Loo, die was 
aangewezen als commi-
saris voor de wereldten
toonstelling in Spanje, 
moeten enkele zaken 
door anderen worden 
overgenomen. In plaats 
van de heer Van de Loo 
treedt nu de heer 
H. Buitenkamp 
Van Beresteynstraat 26a 
9641 AB Veendam 
Telefoon 0598 636165 
als commissaris op. 

Iedereen die aan de ten
toonstelling wil meedoen 

kan contact met de com
missaris opnemen. Dege
nen die zich al hadden 
aangemeld bij de heer 
Van de Loo worden ver
zocht om alsnog contact 
met de nieuwe commis
saris op te nemen. Dit om 
eventuele misverstanden 
te voorkomen. 
De wereldtentoonstelling 
wordtom politieke rede
nen niet in Barcelona ge
houden, maar in Valen
cia. Of de data gewijzigd 
worden is op dit moment f 
niet bekend. Zodra het » 
eerste bulletin en de aan 
meldingformulieren be
schikbaar zijn zullen ze 
worden toegestuurd. 

^ê 



OUD-BONDSSECRETARIS KARL VERBEEK 
OP 23 JUNI JL. OVERLEDEN 

INSCHRIJVING VOOR HET BEKERTOERNOOI 
(FEBRUARI 2004) STAAT OPEN 

Opnieuw heeft filatelis-
tisch Nederland afscheid 
moeten nemen van een 
drijvende kracht binnen 
de gelederen. Op maan
dag 23 juni overleed Kar! 
Verbeek. 
De lijst van functies die 
hij in de filatehe heeft be
kleed is enorm. Verbeek 
was van 1979 tot aan het 
eind van 1984 secretaris 
van het Bondsbestuur. 
Dankzij zijn inzet is het 
Bondsbureau in Utrecht 
gerealiseerd. Hij heeft de 
locatie gezocht en de or
ganisatie van het bureau 
op poten gezet. 
Hij was tevens de organi
sator achter de serie jubi
leumenveloppen die in 
die periode zijn uitgege
ven ter gelegenheid van 
de jubilea van de Bond 
(75 jaar) en het Maand
blad Filatelie (50 jaar). 
In 1985 werd hij voor zijn 
werk bedankt door hem 
lid van verdienste te ma
ken. 
Voordat hij tot het 
Bondsbestuur toetrad 
was Karl al jaren actiefin 
diverse filatelistische or
ganisaties. In de jaren '60 
zat hij al in het afdelings
bestuur van I.V. Philateli-
ca. Hij was enige jaren af
gevaardigde in het rayon-
bestuur, waarvan hij ook 
secretaris is geweest. In 
1973 werd hij hoofdbe
stuurslid van Philateüca, 
in 1978 tweede voorzitter 
en in 1982 vice-voorzit-
ter. Daarnaast deed hij 

een deel van het rond-
zendwerk. 
Karl Verbeek is ook com
missaris geweest op in
ternationale tentoonstel
lingen. 
Voor de Postzegelverza
melaars Vereniging 
Utrecht en Omstreken 
heeft Karl enorm veel be
tekend. Hij was jarenlang 
voorzitter, maar vervulde 
ook diverse andere func
ties. Hij was de motor 
achter de Utrechtse lus-
trumviering onder de 
naam U 78. Verenigingen 

die tentoonstellingen 
hebben georganiseerd in 
de Jaarbeurs in Utrecht 
deden nooit een vergeefs 
beroep op hem. 
Op filatelistisch gebied 
zullen velen Karl herin
neren als iemand met een 
bijzondere interesse voor 
geneeskunde op postze
gels. Hij hield geregeld 
lezingen over dit onder
werp en publiceerde er 
over, onder meer in het 
afdelingsblad Phila-
Media. 

Het Bondsbestuur 

Oud-Bondssecretans Karl Verbeek. 

In februari van 2004 zal 
het volgende bekertoer
nooi van de NBFV wor
den gehouden. Opnieuw, 
voor de derde keer op rij, 
tekent de Filatelistenver
eniging Noviopost uit 
Nijmegen voor de organi
satie. 
Wat is het bekertoernooi? 
zult u zich afvragen. Het 
bekertoernooi is een 
wedstrijd in het presente
ren van een postzegelver
zameling in woord en 
beeld. Een deelnemer 
vertelt over zijn verzame
ling aan de hand van 
beelden. Hij/zij heeft 
daarvoor maximaal twin
tig minuten. Een jury be
oordeelt het gepresen
teerde. Er wordt gestre
den in twee categorie: Al
gemene Filatelie en The
matische Filatelie. 
De winnaar in de catego
rie Thematische Filatelie 
mag zijn voordracht pre
senteren tijdens de Alge
mene Bondsvergadering 
van 8 mei 2004 in het 
'Autotron Rosmalen'. 
Deelname aan het toer
nooi is gratis. Bovendien 
wordt de visuele onder
steuning (dia's) koste
loos door het Audio Visu
eel Centrum van de Bond 
verzorgd. 
De inschrijving voor 
deelname staat nu open. 
Het bekertoernooi heeft 
plaats in het wijkcentrum 
'De Klokketoren' in Nij
megen op zondag 29 fe
bruari 2004. Daar wordt 

dan ook het filatelistisch 
evenement Postze^eltotaal 
gehouden. 
Het is zeker dat de cate
goriewinnaars van het af
gelopen jaar hun beker 
zullen verdedigen. Het 
aantal deelnemers neemt 
van jaar tot jaar toe. Toch 
hoopt de organisatie dat 
nog meer personen de 
stoute schoenen aantrek
ken en zich opgeven. 
Hoe goed een presentatie 
kan zijn, dat konden 
deelnemers aan de Alge
mene Vergadering van de 
Bond in Boskoop bele
ven. Willem Hoogen-
doorn, winnaar van de 
beker 'Thematisch' in 
2003, gaf daar zijn pre
sentatie 'Leiden' voor een 
front van deskundigen. 
Hij maakte indruk. 
Er zijn ongetwijfeld veel 
verzamelaars die hun col
lectie op een andere ma
nier dan via kaders op 
tentoonstellingen willen 
presenteren.Het beker
toernooi geeft hen hier
toe een uitgelezen kans. 
Wie belangstelling heeft 
voor deelname en lid is 
van een bij de Bond aan
gesloten vereniging kan 
contact opnemen met de 
heer P.L.M. Grutters, 
Niek Engelschmanlaan 
90, 6532 CS Nijmegen, 
telefoon 024-3556644, e-
mail plmgrutters@u)ana-
doo.ni. De heer Grutters 
kan een en ander toelich
ten en u op verzoek een 
reglement toezenden. 

MULTILATERAAL VERBAND TEGEN 
KADERGELD JEUGDINZENDINGEN 

Het Multilateraal Ver
band, een overlegorgaan 
van Duitssprekende en 
daaraan gelieerde lan
den, heeft zich op 5 april 
in Arnhem unaniem ge
keerd tegen het besluit 
van de Fe'de'ration Interna
tionale de Philatelie (FIP) 
om kadergeld te vragen 
voor jeugdinzendingen 
op FlP-tentoonstelingen. 
Het Verband vergaderde 
onder voorzitterschap 
van Ties Koek en met 
Paul Daverschot als se
cretaris; alleen Liechten
stein was afwezig. 
Het voorzitterschap van 
het Multilateraal Verband 
wordt bij toerbeurt ver
vuld door één van de aan
gesloten landen voor een 
periode van drie jaar. In 
2002 werd in Lyss (Zwit
serland) de leiding over
gedragen aan de NBFV. 

De voormalig Bondsse
cretaris Paul Daverschot 
werd gevraagd de functie 
van secretaris van het 
Multilateraal Verband op 
zich te nemen. 
In Arnhem werd veel aan
dacht besteed aan de pro
blemen binnen de Federa
tion oJEuropean Philatehc 
Associations (FEPA). In 
september wordt het 
FEPA-congres in Graz 
(Oostenrijk) gehouden; 
de FEPA-voorzitter heeft 
de voorzitters van FEPA-
landen echter uitgeno
digd ongeveer tegelijker
tijd een bijeenkomst in 
Lissabon bij te wonen, in 
verband met Lubrapex 03. 
Daardoor zullen naar ver
wachting weinig voorzit
ters aanwezig zijn in 
Graz en kan de besluit
vorming op het FEPA-
congres ernstig worden 

belemmerd. Het Multila
teraal Verband sprak zijn 
afkeuring over deze gang 
van zaken uit; besloten 
werd dat geen van de 
voorzitters gevolg zal ge
ven aan de invitatie voor 
de bijeenkomst in Lissa
bon. Bovendien zal het 
Multilateraal Verband 
zijn bezorgdheid over de 
huidige situatie binnen 
de FEPA onder de aan
dacht van het FEPA-be-
stuur brengen. 
Ook werd gesproken het 
invoeren van een ge
meenschappelijke multi
laterale tentoonstellings
pas. Duitsland en Zwit
serland beproeven mo
menteel de geautomati
seerde verwerking van de 
gegevens van de inzen
ders en de behaalde be
kroningen. Besloten 
werd om eerst de resulta
ten van deze proefnemin
gen af te wachten, alvo
rens een besluit te ne

men. In november zal in 
Neurenberg weer een se
minarium worden ge
houden voor juryleden uit 
de multilaterale landen. 
Nederland zal daar met 
enkele juryleden aan 
deelnemen. 
Behalve in Nederland 
worden in andere landen 
steeds meer éénkader- en 
open-klasseverzamelin-
gen tentoongesteld. De 
Zwitserse Bond houdt in 
samenwerking met de 
Zwitserse Post in decem
ber een tentoonstelling 
met uitsluitend eenka
der-verzamelingen met 
materiaal van na i960. 
Ties Koek informeerde 
de aanwezigen uitgebreid 
over de multilaterale ten
toonstelling Eurojila 2005 
in Kerkrade van 20 tot 22 
mei 2005. Deze tentoon
stelling wordt gehouden 
onder auspiciën van de 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 

(GSE). De vorige multila
terale tentoonstelling 
Liba 02 in Liechtenstein 
bleek in alle opzichten 
een groot succes. Op uit
nodiging van Oostenrijk 
zal de volgende vergade
ring van het Multilateraal 
Verband worden gehou
den in Wenen in april 
2004. 
De voorzitter van de Oos
tenrijkse Bond heeft het 
plan om bij gelegenheid 
van deze vergadering, te
vens een bespreking te 
arrangeren van het Multi
lateraal Verband met ver
tegenwoordigers van ex
terne organisaties, waar
onder ook die van de 
postadministraties van 
de aangesloten landen. 
Doel van deze bespreking 
is om deze organisaties 
meer 'filatelie-minded' te 
maken. 

Paul Daverschot 
Secretaris Multilateraal 

Verband 
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BLOEMEN 

Er zijn drie goede rede
nen om aandacht te be
steden aan het thema 
'Bloemen': de nieuwe 
serie Zomerzegels, de 
verkiezing van de Floria-
dezegels tot de mooiste 
van 2002 en het feit dat 
de abonnees op het 
Handboek Postwaarden 
Nederland vergast wer
den op de uitgebreide be
schrijving van de Zomer
zegels 1952 en 1953, bei
de met bloemen. Om met 
het laatste te begmnen: 
op afbeelding 1 zien we de 
kaart met de Narcissen, 
zeer gezocht vanwege het 
juiste tarief (6 c.) voor in
terlokale briefkaarten en 
gestempeld met het gele-
genheidsstempel Flora 53 
(zie ajbeeldin^ 2). Het 

stempel was van 14 maart 
tot 14 mei verkrijgbaar op 
het tijdelijke postkantoor 
van Flora 5 3. Voor lokale 
briefkaarten was de zegel 
van 2 cent met de Hyacint 
(afbeelding 3) voldoende. 
Dat exportdollars des
tijds belangrijk waren, 
blijkt wel uit het stempel 
van Lisse (ajbeelding 4), 
dat de tekst Centre o/the 
Bulbdistnct vermeldt. 
Er zijn niet veel, maar wel 
geregeld gelegenheids-
stempels geweest om be
tere maximumkaarten te 
kunnen maken. Afbeelding 
5 toont het Flonade-stem-
pel van Rotterdam en de 
tulpenzegel met het tul
penveldje voor de Euro
mast op de kaart. Op af
beelding 6 zien we een 
kaart met het Floriade-
stempel uit 1982 (zegel 

gemaakt van een krans 
anemonen. Afbeelding 7 
toont de zegel van het 50-
jarig bestaan van de Keu
kenhof in 1999 met het 
gelegenheidsstempel Zo-
merhojLisse; de Keuken
hofwas toen voor het 
eerst ook in de zomer 
open. 
De Zomerzegels van af
gelopen jaar zijn gekozen 
tot de mooiste zegels van 
2002. Afbeelding 8 laat u 
nagenieten van de fraaie 
Prunus tribola. Ook dit jaar 
zijn er weer Zomerzegels 
met bloemen, gebaseerd 
op de schitterende aqua
rellen van vader en zoon 
Wendel, vervaardigd voor 
de Leidse Hortus 
Botanicus. De Hortus was 
in 1990, bij zijn 400-jarig 
bestaan, een postzegel 
waard (afbeelding g). Deze 

kleurrijke zomerzegels 
lenen zich goed voor het 
maken van maximum
kaarten;.zie bijvoorbeeld 
afbeelding 10 (detailopna
me Alstroemena oflnca-
lelie). Dit jaar gaf het Na
tionaal Fonds Ouderen-
hulp een bijpassende set 
briefkaarten uit van deze 
negentiende-eeuwse 
aquarellen. Op afbeelding 
11 zien we de fraaie com
binatie van het detail op 
de zegel en de complete 
aquarel, gestempeld in 
Leiden, waar de aquarel
len zich bevinden. Nog 
zo'n combinatie is te vin
den op afbeelding 12, maar 
dan met de Iris; op afbeel
ding 13 is deze gecombi
neerd met een oudere, 
zeventiende-eeuwse 
aquarel. 
Het roosje met de door

nen (afbeelding 14) hoort 
bij de Ouderenzegels van 
1997; de tekst luidt' Het 
komt er niet op aan hoe 
oud we zijn, maar hoe we 
oud zijn' - treffender kun 
je het niet zeggen. We 
blijven in deze sfeer met 
afbeelding 15, die de for
mele tuin van lovekerij 
Oudolf in Hummelo 
toont (Zomerzegel 2001); 
de kaart werd gemaakt 
van het secundaire on
derwerp. 
Tot besluit iets uit een 
andere cultuur. In de 
Turkse cultuur wordt de 
Tulp vergeleken met een 
vrouwenmond, wat maxi
maal is weergegeven op 
afbeelding 16 met de zegel 
uit 1996. 

Volgende maal: Mamer, 
Veertiende Dag van de 



DE OORLOG, GEZIEN 
DOOR EEN RIETJE 

'In tijden von oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer' 
DOOR AD V A N H E N N I N G E N , B E U N I N G E N 

De media en de Tweede Golf
oorlog: is w/at zien waar? En 
zien we de hele waarheid? In elk 
geval moet de tweede vraag 
met 'nee' beantwoord worden. 
Ondanks het feit dat er camera
mensen meereden op de geal
lieerde tanks en ondanks het 
feit dat er bij de Amerikaanse en 
Britse troepen in Irak zo'n zes
honderd verslaggevers embed
ded, ingebed waren. Het beeld 
op de oorlog bleef beperkt. 'Het 
is alsof je er door een rietje naar 
kijkt,' aldus een van de be
schouwers. 

De rol van de oorlogsverslagge
vers staat opnieuw ter discus
sie. Niet hun moed, hun trouw 
aan het vak, de wil om de waar
heid te vertellen, want voor zo
ver bekend verloren in Irak afge
lopen maanden twaalf verslag
gevers en cameramensen het 
leven. Wel omdat ze maar een 
deel van de waarheid zien, kun
nen of willen vertellen, en om
dat wij de volle waarheid sim
pelweg niet willen zien. 
De Amerikanen en Britten be
sloten in deze Golfoorlog jour
nalisten op te nemen in hun 
midden. Dat deden ze in de 
Tweede Wereldoorlog ook al. 

In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. 

Woorden von de Amerikaanse senator Hiram Johnson, 

gesproken in 1917, het voorlaatste jaar van de Eerste 

Wereldoorlog. Ze werden afgelopen weken vele malen 

herhaald in kranten en op televisie, in reportages over de 

rol van de media in de Tweede Golfoorlog. Is wat we zien 

waar? En zien we de hele waarheid? 

En in Vietnam. Maar in Zuid-
oost-Azië ging het in de ogen 
van de bevelhebbers mis. De 
(bijna) rechtstreekse reportages 
van desolate soldaten, branden
de dorpen en kinderen en mili
taire misstanden deden in de 
Verenigde Staten de opinie ke
ren. Uiteindelijk moesten leger
leiding en regering bakzeil ha
len. De Vietnamoorlog werd 
verloren. 

Met deze ervaringen in het ach
terhoofd hielden de Verenigde 
Staten de media in de Eerste 
Golfoorlog (1991) op afstand. 
Ze waren welkom op de pers
conferenties van generaal Nor-
man Schwarzkopf, maar niet op 
het slagveld. Achteraf versche-

VERZETSKRANTEM 
OP POSTZEGELS 

De persvrijheid wordt in elke oorlog 
aan banden gelegd, in mindere of 
meerdere mate. Ten tijde van totali
taire regimes, zoals Hitler-Duits-
land en het Irak van Saddam Hoes
sein (het zijn maar twee van vele 
voorbeelden), is van een vrije pers 
helemaal geen sprake meer. Minis
ters van Propaganda maken wel uit 
wat 'het volk' mag weten, dan wel 
moet geloven. Zo liet Joseph Goeb
bels de Duitsers emd januari 1945 
nog geloven in het Wunderwqgen dat 
Nazi-Duitsland de overwmning zou 
bezorgen, terwijl de Russen op dat 
moment al aan de poorten van Ber
lijn rammelden. 
Goebbels' hedendaagse evenbeeld 
was de Iraakse minister van Infor
matie Mohammed Saeed al-Sahhaf. 
Terwijl op de achtergrond gevechts
handelingen te horen waren en er 
rookwolken in beeld kwamen, hield 
hij glashard vol dat er helemaal geen 
'Amerikaanse ongelovigen' in Bag
dad waren en zijn regering alles 'on
der controle' had. 
Als de persvrijheid van hogerhand 
de nek wordt omgedraaid, zijn er 
gelukkig weer moedige mensen die 

proberen via illegale pamfletten en 
krantjes de waarheid aan het licht te 
brengen. De posterijen van de DDR 
en Polen wijdden zegels aan de ille
gale pers en ook de Nederlandse 
PTT deed dat. In een serie uit 1985 
zijn de koppen te zien van de illegale 
bladen Vrije Pers, Vrij Nederland, 
Trouuj, Je Maintiendrai, De WaarKeid, 
Het Parool en De Vliedende Hollander. 

nen niettemin gruwelijke beel
den, die de oorlog minder 
'clean, schoon en verschoond 
van burgerellende' maakten 
dan de legerleiding deed voor
komen. 
In de recente Tweede Colfoor-
log waren verslaggevers en ca-
meralieden weer wel welkom. 
Embedded, dat wel: 'ingebed' in 
de oprukkende troepen. Critici 
beweren dat de vrije journalis
tiek zo nooit kan opereren. De 
militaire gezagvoerders legden 
de verslaggevers weliswaar 
geen censuur op, maar contro
leerden hun werk wel, al was 
het maar omdat zij bepaalden 
waar de media gingen. 
Massapsycholoog dr. Jaap van 
Ginneken, schrijver van het 
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boek De schepping van de wereld 
in het nieuws, ziet nog een an
der bezwaar: 'Er bestaat het ge
vaar dat een verslaggever zien 
gaat identificeren met de solda
ten met wie hij iedere dag op
trekt. In dat geval zal hij geen 
slechte dingen schrijven over 
zijn maatjes.' 
Daar is ook nog de rol van de 
eindredacties, de producers, de 
bazen van de media. De meeste 
televisiemaatschappijen en 
kranten in de Verenigde Staten 
kozen er bewust voor geen beel
den uit te zenden van Ameri
kaanse krijgsgevangenen. Deze 
beelden werden - met de Viet
namoorlog kennelijk nog in het 
achterhoofd - als ondermijnend 
beschouwd voorde moraal. Op 
het moment dat tijdens een live 
reportage op televisie een 
bloeddruppel over de lens 
droop, wisten ook recensenten 
in Nederland dat een grens be
reikt was. We hoeven niet alles 
te zien, we willen niet alles we
ten van een oorlog. 

Het respect voor de media in 
het algemeen is tanende. De 
hijgerige, vluchtige jacht op 
nieuws, de wil om snel te scoren 
en de inbreuk op de privacy van 
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mensen, zoals door een deel 
van de beroepsgroep [i] wordt 
uitgeoefend, maken dat het be

roep van journalist in aanzien 
een paar treden gezakt is op de 
maatschappelijke ladder. 
Het respect voor oorlogscorre

spondenten [2], of meer in het 
algemeen verslaggevers die on

der gevaarlijke omstandighe

den hun werk doen, groeit ech

ter. Niet alleen in Irak zijn afge

lopen maanden verslaggevers 
gesneuveld. Wereldwijd komen 
er jaarlijks enkele tientallen om 
tijdens hun werk, of ze worden 
gevangen genomen of gemar

teld. Amnesty International, de 
organisatie die zich inzet voor 
naleving van de mensenrech

ten, houdt er een lijst van bij en 
komt voor deze beroepsgroep 
op [3]

Oorlogsverslaggeving is van 
alle tijden. De Romeinse gene
raal Caius Julius Ceasar be
schreef in zijn Commentarii de 
bello Callico, vertaald als 'Oor
log in Gallië', de veroveringen 
van de Romeinen in Frankrijk 
en onze omgeving in de perio
de van 58 tot 52 voor Christus. 
Met name dankzij de stripheld 
Asterix de Galliër kennen we 
ook de'nuances'. 
Als oorlogsverslaggever oi'OMt 
la lettre kan een schilder gezien 
worden, de Spanjaard Francis
co de Goya (17461828). Met 82 
etsen maakte hij een beeldver
slag van de oorlog die het 
Frankrijk van Napoleon tussen 
i 8 i o en 1815 uitvocht met Goy
a's vaderland Spanje. Moorden, 
verkrachtingen, onthoofdingen, 
executies. De kunstwerken, ge
titeld Desastres de la guerra 
('verschrikkingen van de oor
log'), laten aan duidelijkheid 
mets te wensen over. 

■' AMNESTY 
■: NTERNAB 
> 196M986 

Er bestaan niet veel postzegels 
waarop oorlogsverslaggevers 
geëerd worden. De zegel die de 
Verenigde Staten in 1971 ter ere 
van Ernie Pyle uitgaven is wel
licht de bekendste. En recent, 
uitgegeven door hetzelfde land, 
een blokje van vier vrouwelijke 
journalisten, onder wie oorlogs
correspondent Marguerite 
Higgins [4]. 

Er zijn er echter meer te noe
men, zij het dat de betrokkenen 
(later) vooral bekendheid kre
gen als schrijver of politicus. 
De bekendste in de laatste cate
gorie is ongetwijfeld Winston 
Spencer Churchill [5], de latere 
Britse oorlogspremier. In 1899 
hij was toen 25 jaar  trok hij als 
oorlogscorrespondent voor de 
Londense Morning Post naar 
ZuidAfrika, om daar verslag te 
doen van de oorlog van de Boe
ren tegen zijn land. Churchill 
werd zelfs krijgsgevangen ge
maakt door de Boeren, toen hij 
meereed op een bewapende be
voorradingsterrein. Hij was zelf 
ook gewapend, waardoor de 
overvallers mochten veronder
stellen dat hij bij de troepen 
hoorde. 
Churchill ontsnapte uit gevan
genschap en deed het thuis
front in kleurrijke bewoordingen 
verslag van zijn avonturen. Het 
maakte hem beroemd, een poli
tieke carrière lag in het ver
schiet. 
Pas in latere oorlogsconventies 
werd afgesproken dat oorlogs
verslaggevers gerespecteerd 
moesten worden, mits ze dui
delijk herkenbaar waren als non
combattant, ongewapend en 
voorzien van de juiste papieren. 

De beroemde Russische schrij

ver LeoTolstoj (18281910, [6]) 

deed in de jaren 1855/56 als oor
logscorrespondent in de Krim
oorlog waarschijnlijk inspiratie 
op voor zijn latere meesterwerk 
'Oorlog en Vrede', 
jack London (18761916, [7]) 
was een kleurrijke Amerikaanse 
journalist, die al een hele ge
schiedenis achter zich liet toen 
hij op veertigjarige leeftijd zelf
moord pleegde. Hij was fa
briekswerker, bootwerker, land
loper en goudzoeker, maar 
vooral een populair verslagge
ver, die even gemakkelijk be
richtte over de Londense ach
terbuurten of het leven in Oost
Europa als over de Russischja
panse oorlog (1904/1905). 
De Duitse schrijver Theodor 
Fontane (18191898, [8]) werkte 
onder meer voor de Vossische 
Zeitung. In 1870 werd hij als 
oorlogscorrespondent tijdens 
de FransDuitse oorlog opge
pakt op verdenking van spiona
ge. De Duitse kanselier Otto 
von Bismarck moest er aan te 
pas komen om hem vrij te plei
ten. 

Leraar, journalist en verkoper 
van grafstenen Erich Maria Re
marque (18981970) was redac
teurvan het Berlijnse geïllus
treerde blad Sport im Bild. Hij 
werd echter wereldberoemd 
met zijn antioorlogsroman lm 
Westen nichts Neues. Vanuit het 
perspectief van de 19jarige 
Duitse soldaat Paul Bäumer 
schetste hij de verschrikkingen 
van de Eerste Wereldoorlog. De 
roman verscheen in 1929 en 
werd afgedrukt in de Vossische 
Zeitung. 
Ook de Tsjechische journalist 
Egon Erwin Kisch (18851948, 
[9]) deed inspiratie op tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, waarin 
hij in 1915 een zware verwon
ding opliep. Kisch schreef re

portages over Praag omstreeks 
1900, over het leven in de loop
graven van de Eerste Wereld
oorlog en over de opstand van 
de Rode Garde in Wenen in 
1918. Hij sloot zich aan bij de 
Republikeinse Garde tijdens de 
Spaanse Burgeroorlog. Met zijn 
boek Der rasende Reporter 
(1925) verschafte Kisch de late
re stripheld/verslaggever Kuifje 
een mooie bijnaam. 

De Spaanse Burgeroorlog 
(19361939) trok meer schrij
vers, journalisten en avontu
riers. Onder hen was de buiten
landcorrespondent van de Tor
onto Star, Ernest Hemingway 
(18991961, [10]). Al in de Eerste 
Wereldoorlog diende hij bij de 
ambulancetroepen in Frankrijk 
en Italië. Zijn A Farewell To 
Arms is een oorlogsroman over 
het Italiaanse front. De Spaanse 
Burgeroorlog vindt zijn weer
slag in For Whom The Bell Tolls. 
Hemingway maakte in 1944 
ook de invasie in Normandië 
mee. Daar, in de Tweede We
reldoorlog, was de periode van 
avonturiers als verslaggever de
finitief voorbij, het tijdperk van 
de idealisten die mede ten strij
de trokken, daarover en passant 
berichtten en er later in boek
vorm verslag van deden. Oor
logsverslaggeving was een be
roep geworden, met alle avon
tuurlijke kanten, maar ook be
perkingen en gevaren van dien. 

Ernie Pyle (19001945, [11]) was 
een van die oorlogsverslagge
vers. Hij was in 1944 een van de 
450 Amerikaanse correspon
denten die in GrootBrittanië de 
geallieerde invasie op het Euro
pese vasteland [12] afwachtten 
en hoopten die mee te mogen 
maken. Uiteindelijk werden er 
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NEDERLANDSE JOURNALISTEN OP POSTZEGELS: 
EEN ONDERBELICHTE BEROEPSGROEP? 

Waarom bestaan er geen Neder
landse postzegels ter ere van jour
nalisten? 
Die vraag werd opgeworpen in het 
journalistenvakblad De Journalist 
en in Filatelie, nadat de United States 
Postal Seruicc vorig jaar september 
vier zegels uitgaf ter herinnering 
aan vrouwelijke journalisten. Het 
ging om Nellie Bly, Marguerite Hig-
gms, EthelL Payncenlda M.Tarbell. 
Onmiddellijk was de reactie: er 
zijn wel degelijk Nederlandse 
postzegels met daarop portretten 
van journalisten. Gewezen werd 
op de uitgiften met daarop Groen 
van Prinsterer (uitgever van De Neder
lander), Abraham Kuyper (hoofdre
dacteurvan De Standaard), De Sauor-
nin Lohman (hoofdredacteur van De 
Nederlander), Troelstra (hoofdredac
teur van Het Volk), Martinus NijKojf 
(criticus bij de Nieuuie Rotterdamsche 
Courant) en Herman Heijermans 
(journalist bij diezelfde krant). 
Inderdaad, zij allen hebben het 
nodige te betekenen gehad voor 
de pers in dit land, maar de eerste 
vier zijn toch vooral bekend ge
worden en ook gebleven als politi
ci, staatslieden van formaat. En 
Nijhoff als schrijver, Heijermans 
vooral als toneelschrijver, in de 
eerste plaats vanwege zijn toneel
stuk Op hoop uanzegen (1900). 
Maar postzegels met daarop jour
nalisten, filatelistisch geëerd van
wege hun professie? Nee, in tegen

stelling tot vele andere landen zijn 
die er in Nederland niet. 
Zijn er dan geen journalisten van 
naam (geweest)? Wel degelijk. In 
december 1999 publiceerde De Jour
nalist, het vakblad van de Nederland
se Vereniging van Journalisten 
(NVJ), een top-25 van de 'journalist 
van de eeuw', een eeuw die toen aan 
haar laatste weken bezig was. De 
top-vijf zag er als volgt uit: 

1. H.J.A. Hoiland (1927) 
Hofland was hoofdredacteur en la
ter columnist van NRC Handels
blad; 

2. H. M van Randuiijk (1909-1966) 
Tijdens en in de eerste periode na de 
Tweede Wereldoorlog was Van 
Randwijk hoofdredacteur van Vrij 
Nederland; 

3. Abraham Kuyper (1837-1920) 
Kuyper was oprichter van De Stan
daard, theoloog en politicus; 

4. Ischa Meijer (1943-1995) 
Hij was interviewer voor onder an
dere De Nieuuje Linie, Het Parool, Haag
se Post, Vnj Nederland en de Volkskrant; 

5. Bibeb (1922) 
E.M. Lampe-Soutberg (bekend on
der haar nom de plume Bibeb) is inter
viewer van Vrij Nederland. 

Hofland, de eminence grise van de Ne-

vnie univptxirpi 

derlandse journalistiek, scherpt nog 
steeds zijn pen en zal daarom wel 
niet voor een postzegel in aanmer
king komen. Als we de top-25 van 
de NV) er bijpakken (of de lijst die 
bij de filatelistische motiefgroep Pa
pier en Druk circuleert), kunnen we 
bovenstaande top-vijf gemakkelijk 
aanvullen met andere aansprekende 
namen. Voorbeelden: 

W.l Brugsma (1922-1997), hoofdre
dacteur Haagse Post, Vara-anchorman. 

Frans Goedhart (1904-1990), oprichter 
van het illegale Parool, werkte onder 
de schuilnaam Pieter 't Hoen. 

NICO Scheepmaker (1930-1990), sport
journalist/columnist van o.a. Volks
krant, Voetbal International en Vrij Ne
derland. 

Martin van Amerongen (1941-2002), 
verslaggever bij Het Vrije Volk, redac
teur van Vrij Nederland en hoofdre
dacteur van De Groene Amsterdammer. 

Renate Rubinstein (1929-1990), co
lumnistvan Vrij Nederland. 

Simon Carmiggelt, een van de redac
teuren van het illegale Parool, vooral 
bekend van zijn cursiefjes (Kronkel). 

Het is een min of meer willekeurige 
greep namen. Misschien kunnen 
Papier en Druk en de NVJ de handen 
ineenslaan voor een gezamenlijke 
lobby richting PTT, voor de tot
standkoming van een serie 'journa-
Hsten op postzegels'. 

Nederland 50 ct 
m 

in eerste instantie 28 gekozen, 
embedded zeg maar. De rest 
zou later volgen. Overigens 
gold voor deze verslaggevers 
nog duidelijk dat ze niet alleen 
gecontroleerd werden door hun 
militaire 'gastheren', maar ge
woon onder censuur stonden. 
Pyle wist dat heel goed. Niette
min was Pyle er niet de man 
naar (uitsluitend) de opmars 
van de geallieerde troepen, 
waarvan hij deel uitmaakte, als 
zegetochten te bezingen. 

De latere Nobelprijswinnaar 
voorde Literatuur John Stein
beck zei over Pyle: 'Er zijn ei
genlijk twee oorlogen, en die 
hebben niet met elkaar van 
doen. De ene is de oorlog van 
de landkaarten, de logistiek, de 
campagnes, bewapening, le
gers, divisies en regimenten. 
[...] De andere is de oorlog van 
de gewone soldaten, die last 
hebben van heimwee, vermoeid 
zijn, grappig en gewelddadig, 
mannen die klagen over het 
eten, hun sokken m hun hel
men wassen, naar Arabische 
meisjes fluiten - of meisjes van 
welke nationaliteit ook - en zich
zelf door de meest smerige be
zigheid slepen die de wereld 
ooit gezien heeft. En dat met 
humor, waardigheid en moed.' 
Dat was de wereld van Ernie 
Pyle, de wereld van de infante-
risten, de gewone frontsolda
ten. Zijn columns werden ge
speld door de lezers van 400 
dagbladen en 300 weekbladen. 
Ernie Pyle werd op 18 april 1945 
door een sluipschutter doodge
schoten op het door de japan
ners bezette eiland Okinawa. 
Zijn maten vonden in een van 
zijn zakken het ontwerp van een 
column die hij had willen schrij
ven bij het einde van de oorlog 
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in Europa. Een citaat uit die co
lumn: 'Dode mannen, de een 
na de ander - in het ene land na 
het andere - maand na maand, 
jaar na jaar. 's Winters en 's zo
mers, dode mannen, het ging 
maar door.' 

Pyle w/as getuige van de ver
schrikkingen aan het front. 
Maar hij w/as niet de enige die 
de Amerikaanse achterban op 
de hoogte hield van de gebeur
tenissen aan het Europese 
front. Edw/ard Murrow (1908-
1965, [13]) speelde als radiover
slaggever tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de rol die Peter 
Arnett later, tijdens de Eerste 
Golfoorlog, als CCN-verslagge-
ver zou claimen. Met dat ver
schil dat Arnett over televisie 
kon beschikken. 
Als verslaggever van de CBS 
was Murrow al in Engeland bij 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog en maakte hij 
naam met zijn reportages over 
de Battle of Britain. Als verslag
gever bij de geallieerde troepen 
maakte hij de bevrijding van het 
Duitse concentratiekamp 
Buchenwald mee, op 15 april 
1945. 'Toen ik naar het einde 
van de barakken liep, was daar 
applaus. Applaus van mannen 
die te zwak waren om van hun 
brits te komen. Het klonk als 
applaus van baby's, 20 zwak 
waren ze.' 

De eerder genoemde Margue
rite Higgins (1920-1966, [4]) 
mag met recht een veteraan on
der de oorlogscorrespondenten 
genoemd worden. In 1942 werd 
ze ingehuurd door de New York 
Tribune om verslag te doen van 
de oorlog in Europa. Ze deed 
verslag uit Frankrijk, en was 
ooggetuige van de bevrijding 

van de concentratiekampen 
Dachau en Buchenwald [14 en 
15]. Na de Tweede Wereldoor
log versloeg ze in Neurenberg 
de processen tegen de voor
naamste Nazi-kopstukken. 
Higgins werd in 1950 door een 
Amerikaanse commandant 
weggestuurd van het front in de 
Korea-oorlog, omdat hij vond 
dat vrouwelijke verslaggevers 
daar niets te zoeken hadden. 
Na een appel op de Amerikaan
se generaal Douglas MacArthur 
te hebben gedaan mocht ze blij
ven. Een doorbraak voor vrou
welijke oorlogsverslaggevers. 
Higgins werd in 1953 naar Viet
nam gestuurd [T6], waar zij de 
Franse nederlaag bij Dien Bein 
Rhu versloeg. Zij was de eerste 
vrouw die de Pulitzerprijs ont
ving, internationaal de meest 
gerespecteerde erkenning voor 
journalisten. 

Bovenstaande opsomming van 
namen van oorlogsverslagge
vers is verre van compleet. Er 
zijn slechts een paar fragmen
ten opgenomen uit hun verha
len. Wat blijft is de vraag over 
de waarheid. De waarheid als 
slachtoffer van elke oorlog. 
Zeker in een oorlog geldt: wat je 
ziet hoeft met waar te zijn. Een 
historisch beeld uit de laatste 
Golfoorlog wordt ongetwijfeld 
het neerhalen van het beeld van 
Saddam Hoessein op het Para
dijsplein in Bagdad. Een strop 
om de nek, een tank die gas 
geeft, juichende Iraki's. Een his
torisch moment, we waren er 
live bij, het kan niet in scène zijn 
gezet. 
Een paar oorlogen geleden, nog 
zo'n historische plaat. Berlijn, 2 
mei 1945. Een soldaat van het 
Rode Leger plant de Sovjetvlag 
op de Rijksdag in Berlijn [17]. 

Het symbool van de overwin
nende partij, de publieke verne
dering van de vijand. Vele tien
tallen jaren later bleek de foto in 
scène gezet door de Russische 
fotograaf Jevgeni Chaldej. De 
Russische vlag had hij zelf in el
kaar gefabriekt en een paar da
gen na de beslissende slag om 
Berlijn in handen geduwd van 
een Russische soldaat voor de 
beslissende foto: het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Ook 
in scène gezet:de mooie com
positie van het planten van de 
Amerikaanse vlag op Iwo Jima, 
in februari 1945 [18 en 19]. 

Oorlogsverslaggever Ernie Pyle 
kende zijn plaats, was zich be
wust van zijn beperkte gezichts
veld. Tussen de mannen op het 
slagveld, in eenfoxliole, een 
schuttersputje. Zestig jaar later 
bekijken we de oorlog in Irak via 
satellieten, camera's op tanks, 
lijkt de Slag om Bagdad een 
computerspel. 
In het volle licht zijn daar opruk
kende tanks, Amerikanen in de 
paleizen van Saddam en het 
omhalen van diens evenbeeld. 
Beelden die doen denken aan 
die Russische vlag in Berlijn, ju
belende menigten bij de bevrij
ding van ons land - Oranje bo
ven!- het neerhalen van de Ber-
lijnse muur en de ontluistering 
van de Roemeense dictator 
Ceauscescu. 
Beelden van victorie en blijd
schap [20 en 21]. Beelden die de 
legerwoordvoerders graag wil
len laten zien. Beelden die de 
wereld overgaan [22]. Maar 
door het rietje zien we Anne 
Frank [23], de uitgemergelde li
chamen die Marguerite Higgins 
in Dachau en Buchenwald aan
trof [24]. Of de Zuid-Vietname
se Kim Phuc, die ons op 8 juni 

MAAK KENNIS MET 
PAPIER EN DRUK 

Pers, journalistiek, oorlogsver
slaggeving. Het is één van de deel-
thema's waarmee de filatelistische 
motiefgroep Papier en Druk zich be
zighoudt. Papier en Druk is een klei
ne, maar enthousiaste groep ver
zamelaars. Papier, drukkunst, 
boeken en bibliotheken, hand
schriften en grafische vormge
ving, zetmachines, drukpersen, 
internet - het zijn maar enkele on
derwerpen die passen binnen het 
kader van Papier en Druk. 
De vereniging houdt twee keer per 
jaar een ledenbijeenkomst en be
schikt over een eigen orgaan, Druk 
Doende, dat driemaal per jaar ver
schijnt. De contributie bedraagt 
€20.- per jaar. Voor meer informa
tie kunt u contact opnemen met 
mevrouw T. Demoed-Van Hoog
straten, De Waarden 68, 7206 GJ 
Zutphen, telefoon 0575-520374. 

1972 gillend tegemoet rent. 
Naakt, brandend, Amerikaanse 
soldaten en een vlammenzee 
op de achtergrond. Kim Phuc, 
toen negen jaar oud, was 
slachtoffer van_/r;'enc//yƒ/■e, na
palmbommen die bij vergissing 
door de ZuidVietnamese lucht
macht werden gedropt op de ei
gen bevolking. Phuc werd het 
beeld van de Vietnamoorlog. 
Zoals de twaalfjarige Irakese 
jongen Ali Ismael Abbas dat on
getwijfeld zal worden van de 
Tweede Golfoorlog. Door een 
Amerikaanse raketaanval ver
loor hij tien familieleden, onder 
wie zijn ouders en broertje. Ali 
werd zwaar verminkt, verloor 
zijn beide armen en liep zware 
brandwonden op. Zijn beeld 
gaat wereldwijd rond als ' icoon' 
van deze oorlog. 

Een oorlog kent vele waar
heden. 
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BRIEFKAART MET 
BIJDRUK 

In Duitsland zijn ze heel 
gewoon, maar in Neder
land zien we ze veel min
der, postwaardestukken 
met een particuliere bij
druk. Op de 37ste Lim
burgse Filatelistendagen in 
Klimmen (29 mei tot en 
met I juni) was er weer 
eens een te koop, een 
briefkaart van €0.39 
(nieuwste model) metals 
bijdruk de kaart van Lim
burg en de beeldmerken 
van de organiserende ver
enigingen. 

NIEUWE 
UITGIFTEN 

Aland 
Op 3 mei 2003 verscheen 
op Aland een postbreu: een 
voorgefrankeerde enve
lop met bijbehorend 
briefpapier. 

schikt voor internationa
le verzending. 

Argentinië 
Twee voorgefrankeerde 
enveloppen verschenen 
in Argentine: 
a. In het kader van de 
prijsvraag 'Kom naar het 
postkantoor en kies je ei
gen Superprijs', een 
voorgeadresseerde enve
lop met in het zegelbeeld 
($1.25) afbeeldingen van 
onder meer een auto en 
een televisietoestel (3 fe
bruari 2003); 

•SSSS 

keerde kaart op dun pa
pier toont op de beeldzij
de een voet in een moder
ne schoen. Mogelijk is 
deze kaart uit een folder 
of tijdschrift geknipt. De 

Australië 
Jubilea van krijgsmacht
onderdelen zijn in Austr
alië geregeld aanleiding 
voor de uitgifte van post
waardestukken. Op 4 juli 
2003 kwamen er weer 
twee bij: een voorgefran
keerde envelop met een 
nominale waarde van 50 
cent ter gelegenheid van 
het honderdjarige Royal 
Australian Army Medical 
Corps en een soortgelijke 
envelop vanwege het vijf
tigjarige Women's Royal 
Australian Army Corps. Op 
beide enveloppen is in 
het zegelbeeld het em
bleem van het betrokken 
corps afgebeeld. Op het 
linkergedeelte staan mo
derne en historische 
foto's afgedrukt. De prijs 
van de enveloppen is iets 
hoger dan de nominale 
waarde, namelijk $0.60. 

België 
Een vermoedelijke gratis 
verspreide, voorgefran

Canada 
De tulp blijft een popu
lair motief bi) Canada 
Post Na de postzegels en 
briefkaarten die vorig 
jaar uitgegeven werden, 

Knus uw keuie aan 
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adreszijde is voorzien van 
een priorfezegelbeeld ko
ning Albert II, €0.49 en 
drie voorgedrukte tek
sten metaankruisvakjes. 

Onder het postlogo staat 
'Deze voorgefrankeerde 
kaart is geldig tot eind fe
bruari 2003'. Het hier ge
toonde exemplaar werd 
op 30 januari 2003 ver
stuurd naar Nederland en 
is voorzien van bijfranke
ring en een blauw prior
etiket. 

Over de Nederlandse ver
huiskaarten valt geregeld 
iets nieuws te melden, 
maar bij onze zuiderbu
ren is dat niet anders. 
Daar zijn momenteel zes 
verschillende verhuis
kaarten verkrijgbaar, 
want zowel de blauwe 
'NRFverhuiskaart' als de 
witte mutapostbriefkaart 
is er in een Nederlandsta
lige, een Franstalige en 
een Duitstalige uitvoe
ring. 

zijn er nu twee voorge
frankeerde enveloppen 
met tulpmotief Het gaat 
om een envelop in for
maat nummer 8 met een 
afbeelding van de tulp 
The Bishop en een envelop 
in formaat nummer 10 
met de tulp Ottawa. Per 
stuk kosten ze respectie
velijk $0.54 en $0.55. 

Jaarlijks, op i juli, wordt 
in Canada Canada Day ge
vierd. Ter gelegenheid 
hiervan werd dit jaar een 
blikken verpakking aan
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Zegelbeeld en illustraties 
tonen de Crataegus species, 
bij ons bekend als de 
meidoorn. Hetpostwaar
destuk kost €i. en is ge

b. Herfst. Illustratie: 
boom die bladeren ver
liest, zegelbeeld $1.50 
'herfstbladeren' (19 
maart 2003). 

Wil «ichwln dleArtfpise noxD' 

■UP 

NwHiw MrfktHtt» ^ 1 

& 

H M « 

CU 
too 
0 
N 
O» 
too 
E 
3 * 

M 



geboden met daarin een 
vlaggetje, een T-shirt met 
een afbeelding van de 
postzegel met Canadese 
vlag uit 1965 en een voor
gefrankeerde prentbrief-
kaart. Op de beeldzijde 
van de kaart staat de 
postzegel uit 1965 en 
voor het zegelbeeld (port 
betaald) is een soortgelij
ke afbeelding gebruikt. 

Er is in Canada weer een 
nieuwe set van tien voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten verschenen, die 
te koop is voor $12.90. 
Afbeeldingen (zowel op 
de beeldzijde als in het 
zegelbeeld): 
Charlottetown (PE), Wil-
berforce Falls (NU), In
side Passage (BC), RCMP 
Depot Division (SK), 
Casa Lorna (ON), Gati-
neau Park (QC), Dragon 
Boat Racing in Vancouver 
(BC), een ijsbeer (MB), 
Niagara Falls (ON) en 
Magdalen Islands (QC). 

Duitsland 
De envelop die in Duits
land werd uitgebracht 
voor de jeugdtentoonstel-
lingNojubria 2005 in 
Oberhausen (i tot en met 
4 mei) is voorzien van het 
zegelbeeld 'Duitse Kin
derbescherming' van 
€0.55. Links op de enve- , 
lop staat een kinderteke
ning. 

Italië 
De jaarlijkse Italiaanse 
briefkaart ter gelegen
heid van de Nationale Fi-
latelistische Manifestatie 
kwam dit jaar uit op 31 
mei. 

In het zegelbeeld (€0.41) 
is een postzegel te zien 
uit de emissie Italia Turn-
ta, die geldig was tussen 
1953 en 1977. De exposi
tie, Vastophil 2003, werd 
gehouden in Vasto in de 
regio Abruzzo; een af
beelding van deze kust
plaats is te zien in de lin

kerbenedenhoek van de 
briefkaart. 

Malta 
Op 9 mei 2003 versche
nen twee Europazegels 
van respectievelijk 16 en 
46 c. metals thema 
'kunst op affiches'. Deze 
zegels vormen samen het 
zegelbeeld op briefkaart 
nummer 24, uitgegeven 
naar aanleiding van de 
tentoonstelling Veronaphil 
in Verona (g, 10 en 11 mei 
2003). 

Noorwegen 
Verzamelaars hebben het 
meestal niet zo op de 
voorgefrankeerde enve
loppen die bestemd zijn 
voor de verzending van 
documenten. Maar het 
zijn echte postwaarde-
stukken en in gebruikte 
vorm zijn ze zeker verza-
melwaardig. Dat geldt 
ook voor de Noorse enve
lop die ik onlangs van ie
mand kreeg; formaat C4 
(24 bij 34 cm) en voor
zien van een bescher
mende airkrajt-laag aan 
de binnenkant. Volgens 
het voorgedrukte pseu-
do-stempel mocht de en
velop gebruikt worden 
voor zendingen tot en 
met I kilo. 

velop, binnenland tot en 
met I kilo, 65 k. 
h. Formaat C4 airkrajt-en-
velop, buitenland tot en 
meti kilo, 160 k. 

Op 20 juni 2003 versche
nen weer vier grootfor
maat prentbriefkaarten 
voor verkoop aan de be
zoekers van het Konink
lijk Paleis in Oslo. Afge
beeld zijn dit keer het of
ficiële portret van de 
kroonprins en de kroon-
prinses, een opname van 
de zaal van de Raad van 
State, jeugdfoto's van ko
ning Olav op wintersport 
en een portret van koning 
Olav uit 1982 bij de in
spectie van een militaire 
parade. De kaarten kos
ten samen 60 k. 

Een soortgelijke kaart die 
op dezelfde datum uitge
bracht werd is gewijd aan 
de 'Witte Zwaan van Mj0-
sa' ofwel het schip Ski-
bladner, waarmee tussen 
1856 en 1967 een dienst 
werd onderhouden over 
hetMj0sa-meer, het 
grootste meer van Noor
wegen. Deze kaart kost 
15 k. 

Oostenrijk 
Afbeeldingen van twee 

kaart uitgebracht in de 
reeks 'Portugese vogels' 

Kiaiig/T^ 

Op de envelop is geluk
kig ook een leesbaar 
poststempel te vinden, 
waaruit blijkt dat hij op 
10 maart 2003 verzonden 
werd uit Oslo. Het com
plete assortiment voorge
frankeerde enveloppen 
omvat: 
a. Formaat C6, binnen
land tot en met 20 gram, 
prijs 7 k. 
b. Formaat C6, buiten
land tot en met 20 gram, 
13 k. 
c. Formaat C5, binnen
land tot en met 50 gram, 
10 k. 
d. Formaat C5, buiten
land tot en met 50 gram, 
23 k. 
e. Formaat C5 airkrajt-en-
velop, binnenland tot en 
met 350 gram, 30 k. 
f Formaat C5 airkrajt-en-
velop, buitenland toten 
met 350 gram, 70 k. 
g. Formaat C4 airkrajt-en-

eerder gemelde post-
waardestukken (juni 
2003): 
a. briefkaart ter gelegen
heid van het go-jarig be
staan van de Wiener Ganz
sachen Sammleruerein: 

I _̂ ;̂ 
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Het gaat om een kaart 
van €0.30 met zegelbeeld 
'duif. In het eerstedag-
stempel is een andere vo
gel afgebeeld, vermoede
lijk een kievit. 

Slovenië 
Op 24 maart 2003 ver
scheen een voorgefran
keerde envelop (port be
taald binnenland) met in-
legvel, met als onderwerp 
de Gouden Vogel. 

Op 22 mei verscheen een 
envelop met als thema de 
stad Ljubljana en drie 
briefkaarten met de the
ma's '140 jaar Spoorlijn 
Klagenfurt-Maribor', 
'Europees Jaar van de Ge
handicapten' en 'Interna
tionaal Bijentelerscon-
gres Apimondia 2003'. 

Verenigde Staten 
Vuurtorens zijn onder fi
latelisten een geliefd the
ma. Daarom is het aardig 
dat bij de Amerikaanse 
postzegelemissie South
eastern Lighthouses ook 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten uitgebracht 
zijn. De waardeaandui
ding op de kaarten is met 
23 cent anders dan die op 
de postzegels (37 cent). 
Een set van twintig kaar-

fa. de envelop ter gelegen
heid van het iioo-jarig 
bestaan van het stadje 
Pram. 

Portugal 
Vanwege een tariefverho
ging werd op 7 maart 
2003 een nieuwe brief

ten kost $9.75 en bevat 
vier exemplaren van elke 
kaart. Afgebeeld zijn de 
vuurtorens Old Cape Hen
ry, Cape Lookout, Morris Is
land, Tybee Island en Hills-
boro Inlet. 

SUCCES IN KUMMEN 
EN HEERLEN 
De in Klimmen en Heer
len gehouden Limburgse 
Filatelisten Da^en mogen 
een groot succes worden 
genoemd. De combinatie 
van het thema 'Mijnbouw 
en geologie' met twee 
tentoonstellingen was 
een voltreffer. Hoewel 
het bezoek op vrijdag, de 
jeugddag, wat tegenviel, 
werd dat goedgemaakt 
door een groeiende be
langstelling, uitmondend 
in een drukke zondag. 
De belangstelling voor 
het gelegenheidsstempel 
was overweldigend en de 
lezingen en excursies we
den door velen met be
langstelling bezocht. De 
catalogus en het info-
boekje over de geologie 
van Zuid Limburg, uitge
geven door de vereniging 
't Falrteurkc uit Klimmen, 
oogstten veel bewonde
ring. Drie filatelisten 
werden beloond met een 
Erefakteurke. Ger uan 
Lomm kreeg de oorkonde 
voor zijn jarenlange werk 
voor de coördinatie van 
de Limburgse filatelis
tenverenigingen die ver
enigd zijn in de COLF. Jo 
Toussaint, oorspronkelijk 
lid van 't Fakteurke en nu 
voorzitter van de filatelis
tenvereniging in Nijme
gen c.q. initiator van het 
Bondstoernooi, kreeg dit 
blijk van erkenning voor 
zijn indrukwekkende fi-
latelistische carrière, die 
pas begon toe hij gepen
sioneerd werd. De heer 
Kutzelnî ge, voorzitter van 
de Duitse Arbeits-Gemein-
schajt, kreeg de oorkonde 
voor baanbrekend werk 
in de thematische filate
lie. Op hun beurt werden 
de heren Van den Bosch en 
De Groot door de gasten 
geëerd met de 'bronzen 
erespeld', een erkenning 
voor al het werk dat deze 
twee fakteuren voor de 
Limburgse Filatelisten Dagen 
2003 hebben verricht. 
Alle onderdelen van het 
vier dagen durende eve
nement mogen zonder 
meer geslaagd worden 
genoemd, van de ten
toonstellingen in Op d'r 
Plats en GEON tot aan de 
excursies naar Bèr en de 
Oervogel, en van het zin
derende feest op zater
dagavond tot aan de le
zingen op donderdag en 
vrijdagavond. Er was gro
te tevredenheid alom. De 
hitte kon geen roet in het 
eten gooien, want post-
zegelen kun je altijd! 

Jos van den Bosch 
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BUITENLANDSE 
BLADEN 

Gevelrecht? 
GauthierToulemonde, de 
hoofdredacteur van het 
Franse Timbres Magazi
ne, maakt zich - en waar
schijnlijk niet ten onrech
te - ernstige zorgen over 
de gevolgen van het 
beeldrecht. In een hoofd
artikel in het juninummer 
van zijn blad geeft hij als 
voorbeeld een nog te ver
schijnen postzegel met 
een afbeelding van de 
Grote Markt van Arras, 
een historisch stadsbeeld 
zoals er al vele op Franse 
postzegels zijn afgebeeld. 
Maar nu is er toestem
ming nodig van alle eige
naren van panden die op 
de zegel te zien zijn. Ook 
zegels met een afbeelding 
van een standbeeld kun
nen juridische problemen 
opleveren, tenzij men de 
huizen die de achter
grond vormen wegretou-
cheert. Op die manier 
krijgen we in de toekomst 
alleen nog maar postze
gels met peentjes of ra
dijsjes erop. 

m 
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Dit ualt (nog) niet onder het beeld
recht: afbeeldingen van uruchten 
op postzegels. 

In Amerika kennen ze het 
verschijnsel ook - daar 
zijn het onder andere bra
men en aardbeien die 
beeldrechtvrij de fran-
keerzegels sieren. Trou
wens, ook in Nederland 
hebben we dergelijke pro
blemen gehad, namelijk 
met de ontwerper van de 
langlopende Beatrixze-
gels. Peter Struycken. Die 
zegels mogen niet zomaar 
in catalogi of filatelisti-
sche bladen worden afge
beeld; in de NVPH-catalo-
gus zijn er dan ook geen 
plaatjes van te vinden. 

Een moedige koning 
In de juni- en julinum-

mers van Timbres staat 
een uitvoerig geïllus
treerde fdatelistische 
biografie van de Belgi
sche koning Albert I, die 
door zijn moedig verzet 
tegen de Duitsers in de 
Eerste Wereldoorlog in 
Frankrijk altijd erg popu
lair is geweest. 

moet wel bij worden aan
getekend dat de eerste 
honderd jaar van dit wie-
Ierfestijn wel veel stem
pels, maar slechts weinig 
zegels hebben opgele
verd. 

De Briefmarken-Spiegel 
van juli laat wat recente 

Koning Albert I: dappere uorst merd ueeluuldig op Belgische postzegels af-
gebecld 

Le Roy Chevalier en zijn 
echtgenote, de van oor
sprong Beierse prinses 
die we als koningin Elisa
beth kennen, hielden in 
de jaren 1914-18 met het 
Belgische leger in de 
zuidwesthoek van België 
stand. Beiden staan dan 
ook op heel veel Belgi
sche zegels. 

De Tour in beeld 
Het eeuwfeest van de Tour 
de France gaat ook niet aan 
de filatelie voorbij. Daar 

Interessant thema Tour de France 
op postzegels 

exemplaren zien. Tim
bres van juni toont vooral 
plaatjes en de Deutsche 
Briefmarken-Revue (ook 
van juni) brengt een uit
gebreid historisch over
zicht. 

Jubilerende staten 
De Echo van juni herin
nert er aan dat in mei 
jongstleden de staat Is
raël vijfenvijftig jaar gele
den werd uitgeroepen. 
Het blad beschrijft uit
voerig de eerste postale 
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jaren van de nieuwe 
staat. 

Honderd jaar langer be
staat de Zwitserse confe
deratie en ook dat kan 
met postzegels worden 
geïllustreerd. Alle Zwit
serse deelstaten worden 
in een uitvoerig artikel in 
het meinummer van Tim
bres behandeld, waarbij 
de wapen- en kleder
drachtzegels natuurlijk 
voor de illustraties zor
gen. 

Vrede en postcode 
De afgelopen maanden 
was er veel te herdenken. 
De Deutsche Briefmar
ken-Spiegel (juni, juli) 
bracht historische artike
len over de stad Munster, 
die bij ons vooral be
kendheid geniet dankzij 
de Vrede van 1648, die 
niet alleen een einde 
maakte aan onze Tach
tigjarige Oorlog maar 
ook aan de Dertigjarige 
Oorlog. In de restvan de 
westerse wereld spreekt 
men dan ook over de Vre
de van Westfalen, een 
verdrag dat er ook voor 
zorgde dat Munster een 
belangrijk handels- en 
postaal centrum werd. 

De Duitse stad Munster is in Ne
derland uooral bekend vanuicge 
hft uredesucrdrag dat deze naam 
draagt 

Jubilerende staten: Israel (bouen) en Zwitserland (onder). 

Het thema 'postcode' is 
bepaald niet alleen van 
onze tijd, zo wordt be
toogd in een artikel in het 
julinummervande 
Spiegel. Al in de negen
tiende eeuw waren in 
Duitsland zogenoemde 
rayongetallen in gebruik. 
Bij de invoering in de 
moderne tijd werd veel 
informatie verstrekt en 
ook veel reclame ge
maakt, onder andere 
door speciale postzegels 
uit te geven. 

't Komt in de bus 
Brievenbussen zijn een 
essentieel instrument bij 
het postverkeer. Heel veel 
postadministraties be
ijverden zich om hun 
brievenbussen een zo 
fraai mogelijk en vaak 
kunstzinnig uiterlijk te 
geven. In veel postmusea 
zijn daar prachtige voor
beelden van te vinden. 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie laat in het juni
nummer tal van afbeel
dingen van zulke bussen 
zien. 
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Echt iets uoor liefhebbers uan 'nos
talgia'- Engelse brievenbussen 

Vooral in Engeland zijn 
er nogal wat verzame
laars van afbeeldingen; 
de Britse post steunde dit 
streven door antieke brie
venbussen op de omsla
gen van automaatboekjes 
te plaatsen. 

Autogrammen 
Een wel heel speciaal ver-
zamelgebied vormen 
postzegels met authen
tieke handschriften en 
handtekeningen. 

Gibbons van mei laat 
daar tal van voorbeelden 
van zien, maar zag de Ne
derlandse 'vier-koningin-
nenzegel' van iggo over 
het hoofd - en dat, terwijl 
er maar weinig zegels te 



Hondschrijten en handtekeningen op postzegels- ime ernaar zoekt kan op een aardige oogst rekenen 

vinden zijn met maar liefst 
vier handtekeningen. 
Irak staat uiteraard mo
menteel in het brandpunt 
van het wereldnieuws; 
voor Gibbons aanleiding 
om een artikel te brengen 
over de eerste zegels van 
dat land, dat in 1917 door 
de Britten op de Turken 
werd veroverd. In Bagdad 
en Basra waren al sinds 
1868 agentschappen van 
de Indiase PTT, maar in 
ig i8 gebruikten de Brit
ten de aanwezige voorra
den Turkse postzegels 
om die te overdrukken. 
In 1921 werd het land een 
koninkrijk, met een door 
de Britten aangestelde 
koning. In 1958 riepen de 
Irakezen de republiek uit. 
Welke staatsvorm het 
land nu zal krijgen weten 
we nog niet. 

Snelle tariefwijziging 
Net als in Nederland en 
Frankrijk hebben de Bel
gen in de tweede helft 
van de negentiende eeuw 
voordat er datumstem
pels werden ingevoerd, 
puntstempels met een 
nummeraanduiding voor 
de postkantoren ge
bruikt. Het Belgische 
blad Collector's Revue 
(mei/juni) brengteen 
overzicht van de gebruik-

Een voorbeeld uan een 'snelle ta-
nefujijzigmg' Belgische zegel ter 
gelegenheid van de Olympische 
Spelen uanigzo met opdruk 

te typen en geeft aan hoe 
je vervalsingen kunt her
kennen. 

In 1920, toen België nog 
worstelde om de gevol
gen van de Eerste We
reldoorlog te boven te 
komen, werden in Ant
werpen de Olympische 
Spelen georganiseerd, 
hetgeen gevierd werd met 
een serie toeslagzegels. 
Die moesten al spoedig 
overdrukt worden, omdat 
de posttarieven inmid
dels waren verhoogd. 
Over de geschiedenis van 
deze emissie vinden we 
een artikel in De Postze
gel van juni. 

Interneringskamp 
Het blad Netherlands 
Philately brengt een be
richt over een interne
ringskamp dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op 
het Antilliaanse eiland 
Bonaire was ingericht. 
Duitse burgers die op de 
Antillen verbleven en de 
bemanningen van enkele 
Duitse koopvaardijsche
pen werden daar onder
gebracht, onder andere 
in barakken die door de 
toenmalige Bataqfsche Pe
troleum Maatschappij op 
Curasao ter beschikking 
waren gesteld. Veel vrou
wen en kinderen werden 
na verloop van tijd vrijge
laten en sommigen 
mochten zelfs naar 
Duitsland terugkeren. In 
1946 werd het kamp op
geheven. Het genoemde 
blad laat een aantal ge
censureerde brieven van 
geïnterneerden zien. 

HANS GABRIELS 

NEDERUNDSTALIGE 
BLADEN 

Oorlog voorkomen 
De dreiging van een Der

de Wereldoorlog werd 
door de geallieerden 
weggenomen door het 
ten uitvoer brengen van 
de luchtbrug naar Berlijn. 

Luchtbrug Berlijn.. hielp Derde 
Wereldoorlog voorkomen.. 

De postale gevolgen er
van worden besproken in 
Goudapost van april 
2003, het orgaan van de 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars 'Gouda'. 
Mooie afbeeldingen van 
zegels, blokjes en post
stukken completeren het 
interessante verhaal. 

Speurneuzen 
Het blad Thema, tijd
schrift voor Thematische 
Filatelie (april 2003) ver
rast zijn lezers met een 
boeiende uiteenzetting 
over het onderwerp 
'Recherchewerk' en 
toont daarbij veel post
zegels die op dat thema 
betrekking hebben. 
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Een uan de beroemdste (fictieve) 
speurneuzen is Sherlock Holmes. 

Vele, zo niet alle aspecten 
van dit boeiende beroep 
worden besproken en 
verduidelijkt met een op 
dat onderwerp betrek
king hebbende postze
gel. 

Nostalgie alom 
Nederlands papier, ooit het 
beste ter wndd is de titel van 
een onderhoudend artikel 
in Drukdoende (nummer 
51), een uitgave van de fi-
latelistische motiefgroep 
Papier en Druk Neder
land. Met de nodige nos
talgie herinnert de schrij
ver van het artikel aan de 
sluiting van de fabriek 
Van Gelder Papier in 1981. 
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Papier maken- ...m Drukdoende 
uitvoerig belicht... 

Met toepasselijke plaatjes 
en zegels worclt in een 
notendop de geschiede
nis verteld van het 
Noord-Hollands papier, 
waarvan ter herinnering 
nog slechts de papiermo
len De Schoolmeester over
eind staat; de molen 
maakt deel uit van een 
museum voor toeristen. 

Verdubbelde brug 
De Van Brienenoord-
brug, berucht van de be
richten over files, wordt 
nader bekeken in het me
dedelingenblad Drielan
denpunt (twaalfde jaar
gang, nummer 3) van de 
gelijknamige postzegel
vereniging uit Vaals. Met 
de bouw van de eerste 
overspanning werd be
gonnen in i960; die 
kwam in 1965 gereed. 
Toen passeerden per et
maal 30.000 voertuigen. 
Nauwelijks tien jaar later 
waren dat er al 145.000! 
Vandaar dat in 1988 werd 
begonnen met de bouw 
van de tweede Van Brie-
nenoordbrug. Zegels en 
foto's completeren het 
verhaal. 

Sumo 
Wat Sumoworstelen in
houdt wordt uit de 
(schaarse) doeken ge
daan in Eemvizier van 
mei van dit jaar. Een des
kundige vertelt bijzon
derheden over deze 
sport, die in West-Euro
pa volgens mij maar spo
radisch wordt beoefend. 

Sumoujorstelen- .vooral m Azia
tische londen (maar kennelijk ook 
m Canada) erg populair,. 

In Japan is het echter een 
bijzonder populaire 
sport, wat filatelistisch 
wordt bewezen met af
beeldingen van zes post
zegels, waaronder een 
paartje. 

Bijenpost 
De afdeling Boskoop van 
de NVPV vervolgt ook in 
het mei/juninummer van 
haar verenigingsblad 
Plakker de serie Buiten^e-
luone post. Het betreft dit
maal het vervolg van het 
hoofdstuk ballonpost, de 
zweefvliegpost en de - je 
houdt het niet voor mo
gelijk-bijenpost. 

Onbezoldigde postbode: de bij 

Omstreeks 1895 zou een 
Franse imker hebben 
geëxperimenteerd met 
het verzenden van be
richten op uiterst kleine 
en dunne op bijen ge
plakte papiertjes, die bij 
het invlieggat van de 
korf moesten worden 
verwijderd. Er wordt be
weerd dat het Franse le
ger ooit van deze metho
de gebruik heeft ge
maakt. 

Klein maar dapper 
Voor wie werkelijk alles 
wil weten over het thema 
De oorlog 1914-1918 m 
Oost-AJnka is het gelijk
namige artikel in het 
maandblad van de 
KVBP-Studiekrlng 
(nummer 328, mei 2003) 
een must. Hoewel de op
perbevelhebber van het 
Duitse leger in Oost-
Afrika, Paul Bmil von 
Lettow-Vorbeck slechts 
over een handjevol mili
tairen beschikte, maakte 
hij het de Engelsen, die 
versterkt waren met 
troepen uit India, toch 
knap lastig. 
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Cinderella met een afbeelding uan 
de Duitse militair Paul Emil non 
Lettoui-Vorbeck 

Een deel van de Duitse 
troepen onder aanvoe
ring van de kapitein Ta
fel, die waren aangevuld 
met geharde Askari-strij-
ders, moest op 27 no
vember ig i / de strijd op
geven omdat er geen aan
sluiting kon worden ge
maakt met de troepen 
van Von Lettov. Op 25 
november 1918 kwam er 
een eind aan de strijd; 
toen bleek hoe klein de 
resterende troepenmacht 
van het Duitse leger was: 
slechts 155 Europeanen 

en vierduizend Afrika
nen, onder wie 1165 As-
kari. 

Leuke kaarten 
Het blad Alphapost, or
gaan van de NVPV afde
ling Alphen aan den Rijn, 
schrijft in nummer 5 van 
dit jaar over een feno
meen dat niet alle verza
melaars in Nederland 
zullen kennen. Het gaat 
over getande Nederland
se briefkaarten. Ruim 
tien stuks uit de periode 
1917-1926 worden ge
toond. De kaarten wer
den verkocht in stroken 
van tien stuks. Zo'n 
strook bevatte dus één 
briefloart met tanding 
aan de bovenzijde, één 
met tanding aan de on
derzijde en acht stuks 
met zowel tanding aan 
boven- en onderzijde. 
Briefkaarten met één tan
ding zijn dus uiteraard 
schaarser Ze bestaan met 
verschillende waarden, 
van i'/^ met opdruk 2 
cent tot en met 5 cent met 
opdruk 1272 cent (tarief 
naar België, uitgifte 
1921). Een leuk item om 

naar uit te kijken m de 
snuffeldozen! 

Zo zit het 
Hoe het nu precies zit 
met de uiteengevallen 
Balkan, met staten als 
Bosnië-Herzegovina, Slo
venië, Servië, Monteneg
ro, Kroatië en Macedo
nië, wordt uiteengezet in 
nummer 4 van De Maas-
mond van de gelijknami
ge postzegelvereniging. 
Eerst wordt toegelicht 
hoe de situatie was vóór 
1914, dan volgen de Eer
ste Wereldoorlog en de 
overgangsperiode igi8-
1923, waarna van 1923 tot 
1941 het Koninkrijk Joe
goslavië bestond. Dan 
volgt de Tweede Wereld
oorlog, de periode 1945-
1991 en uiteindelijk de 
toestand van 1991 tot he
den. Een verhelderend 
stukje Europese geschie
denis. Het artikel besluit 
met de verzameltechni-
sche consequenties van 
alle veranderingen. 

Interessant doek 
Een schilderij, achteloos 
weggezet tegen de toon-

IINTERNATIO:HALPHIlAItiUCEXHIBIT jlON oerI6"IT023"iS26: 

Vcldcel van 25 zegels Scott S29. 

bank van een boekhan
del, bleek model te heb
ben gestaan voor de 
Amerikaanse zegel met 
Scott-nummer 629. De 
afbeelding van een aantal 
kanonniers die zich on
derscheidden in de Slag 
bij White Plains (1776) 
kwam de verzamelaar 
Carter Yeatman erg be
kend voor; hij kocht het 
schilderij zonder zich er
van bewust te zijn dat het 
als voorbeeld had ge

diend voor de postzegel. 
De boekhandelaar bleek 
het schilderij gekocht te 
hebben van de erfgena
men van Edmund F. 
Ward, een in 1892 in 
White Plains geboren 
schilder. De afbeelding 
van de zegel en het schil
derij treft u aan in USCA 
Post (nummer 130), het 
contactorgaan van de 
Vereniging voor USA en 
Canada Filatelie. 

PETER VAN SPELLEN 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 29 en 30 augustus 2003 
haar 127® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 3500 kavels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland 

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan '.' 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdlieden. 

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen Veilingschema Voormlichtingen en 

GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592-350486 
fax 0592-355861 
email | zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

aantrekkelijke kavels januari 
aantrekkelijke inzetten mei 
100% garantie september 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

mailto:bpv@iae.nl
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Het Spaanse Domfil is de 
laatste jaar uitermate 
productief als het om de 
uitgifte van thematische 
catalogi gaat. Het is be
grijpelijk dat het accent 
ligt op populaire the
ma's; de onlangs ver
schenen 'pil' (bijna 900 
bladzijden) past uitste
kend in dat beleid. De 
nieuwste titel is Flores 
('bloemen'), een thema 
uit de thematische top
tien. In deze actuele cata
logus passeren 7.391 uit
giften met een totaal van 
18.446 zegels de revue. 
Nederland is bijgewerkt 
tot en met de Zomerze-
gels van vorig jaar. Om
dat we de Domfil-catalo-
gi geregeld in deze ru
briek bespreken, zal de 
opzet ervanzo langza
merhand wel bekend 
zijn. Wat jammer dat de 
catalogi (nog?) niet voor
zien zijn van echte the
matische registers, maar 
dat gemis wordt voor een 
deel gecompenseerd 
doordat de afbeeldingen 
in kleur worden weerge
geven, voor een thema als 
'bloemen' in feite een 
must. De catalogus is 
daardoor een lust voor 
het oog. Van de bloemen 
worden zoals vaak ge
bruikelijk alleen de La
tijnse namen vermeld. De 
catalogus is niet goed
koop, maar u krijgt dui
delijk 'waar voor uw 
geld'. (DV) 

'Flores/Flouiers/Fleurs/Fiori/BIu-
men', 884 pp , fleill. (kleur), for
maat 17x24 cm UitgegEuen door 
Domjil Cata'lo^os Tcmdticos In-
tcrnacionales, Sabadell (E.). Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat^ö, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227. 
Prijs-€65,-

Tom Pierron moet een ui
terst bescheiden man 
zijn. De titel van de door 
hem samengestelde cata
logus, Errors, is in het 
grootst verkrijgbare let

tercorps op het omslag 
geplaatst. Daaronder, in 
een corps dat de grens 
van de leesbaarheid be
nadert, staat zijn naam. 
In dit geval is dat mis
plaatste bescheidenheid, 
want Errors is een schitte
rende catalogus, die de 
emissies van koninging 
Elizabeth (een periode 
van vijftig jaar dus) be
strijkt. Dat de vormge
ving in orde is en dat de 

11 M 
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afbeeldingen netjes zijn 
gelithografeerd - dat zie 
je wel meer. Het zijn veel 
meer Pierrons zorgvuldi
ge catalogisering en zijn 
nuchtere benadering die 
respect afdwingen. Bij 
het onderwerp van deze 
catalogus - samengevat: 
'afwijkingen' - is het van 
groot belang hype van re
alisme te onderscheiden. 
Een spectaculaire afwij
king kan het hart van een 
verzamelaar sneller laten 
kloppen, maar als die
zelfde afwijking in grote
re aantallen voorkomt is 
dat reden voor een wat 
rustiger polsslag. Een 
van de verdiensten van 
Pierrons boekwerk is dat 
zo nauwgezet mogelijk is 
nagegaan in welke hoe
veelheden de erin be
schreven afwijkingen 
(ontbrekende kleuren, 
dubbeldrukken, kop-
staande watermerken, 
verkeerde waardeaandui-
dingen, enzovoort) voor
komen. De catalogusno
teringen (in Britse pon
den, euro's en dollars) 
lijken ons heel redelijk. 
Niet alles dat er een beet
je anders uitziet wordt 
door Pierron vermeld - en 
dat is bewust gedaan; in 
de catalogus beschrijft de 
auteur waar hij de grens 
heeft willen leggen. Aan
vankelijk leek het nogal 
bescheiden gehouden 
formaat van de afbeeldin
gen het enige zwakke 
punt van deze catalogus 

te zijn, maar die kritiek 
laten we vallen. Het blijkt 
namelijk dat de foto's in 
de meeste gevallen heel 
goed illustreren om wel
ke afwijkingen het gaat. 
Bovendien gaat de catalo
gus vergezeld van een 
CD/ROiVl die ' inzoomba-
re' afbeeldingen van alle 
afwijkingen bevat. Met 
zijn prijs van bijna tach
tig euro zal Errors mis
schien niet voor iedere 
portemonnee geschikt 
zijn, maar wij vinden de 
prijs-prestatieverhouding 
dik in orde. 
'Errors' door Tom Pierron; 
400 pp., (jeill (kleur), Jormaat 
16x21 cm BeuatCD/ROMmct 
alle ajbecldinäen. Uitgegivm 
door Bacchic Multimedia. Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 
Prijs-€79 9°-

Onlangs verscheen de 
editie 2003 van de Facit 
Sverige. Het gaat om een 
eenvoudige, uitstekend 
gelithografeerde catalo
gus van de zegels van 
Zweden, die de traditie 
van Facit op dit punt 
voortzet. Interessant is 
dat een hoofdstuk is ge
wijd aan lokale postdien
sten sinds 1993; wat toch 
een zekere erkenning in
houdt van de postale rele
vantie van zulke particu
liere postbezorgers. Bij 
samenstellen van de tekst 

B4CIT 
Svenge 

2oo3 

Aktuell med den senaste 
OfivotQ lokolposlen och 

Svefiges iulmörken 

heeft de redactie uiterste 
soberheid betracht, maar 
de belangrijkste gege
vens worden wel ver
meld, en ook is er voor 
een beknopte Engelse 
vertaling gezorgd. 
'FacitSuericje 2005', 224pp., 
fleill (kleur) ,Jormaat 15x21 cm 
Uitcjcgeuen door Facit Forlangs, 
Vastcrds (Zuieden) Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 56, 
2518 CFI Den Haag, telefoon 
070-5652227 Prijs. €54.90 

Het lijkt wel of de Grie

kenland-catalogus die 
Vlastos elk jaar uitgeeft 
steeds omvangrijker 
wordt. Dit jaar is het he
lemaal een filatelistisch 
festijn, want het 'norma
le pakket' - de twee be
kende kloeke delen -
wordt aangevuld met 
twee interessante ca
deaus. Om met de pre
sentjes te beginnen: het 
gaat om de Vlastos Smart, 
een zakcatalogus die goe
de diensten 'onderweg' 
kan bewijzen (de twee 
hoofddelen zijn te zwaar 
om er mee te gaan sle
pen) en Handbook ojHelle
nic Philately, een voor se
rieuze verzamelaars on
misbaar boekje dat een 
uitgebreid overzicht be
vat van handboeken, mo
nografieën, artikelen, bi
bliografieën en indexen 
die betrekking hebben op 
de filatelie van Grieken
land. Dat het pakket van 

vier boeken zo weinig 
kost (exact zoveel als de 
hiervoor beschreven 
checklist van Zweden!) is 
misschien wel de plezie
rigste verrassing. 
Wat de Vlastos-zelf be
treft: daarover hebben we 
in voorgaande jaren gere
geld geschreven,en dat 
in voornamelijk positieve 
bewoordingen. Er is geen 
reden om ditmaal tot een 
ander oordeel te komen: 
de twee boeken zien er 
prachtig uit, het litho-
werk is prima, het infor
matieve gehalte is hoog. 
Wat ons betreft: het 
koopje van de maand! 
Vlastos Hellas 1 en JI', inclusief 
'Vlastos Hellas Pocket Catalogue' 
en 'Handbook oJHellenic Philate
ly', respectieDelijk4i6, 564,160 
en g6pp.,geill (kleur), Jormaat 
17x24 cm (hoofddelen en hand
boek) en 14x20 cm. (zakcatalo
gus). Uitgegeuen door Orestes Vla
stos, Halandri (Griekenland). Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat 5 6, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 
Prijs-€54 90. 

Plattenfehler 
„Katalog 
BRD • Berlin 

Wetten daß.. 
in Ihrer Sammlung verborgene 

Schätze fthlummern 

Plattenfehler 
^ Katalog 
—^Deutsches Reich 

1872-1945 
inkl. Dienstmarken 

Wetten daß... 
m Ihrer Sammlung verborgene 

Schätze schlummern 

De Plattenfehler-Katalog 
van Schantl Verlag kennen 
we al een aantal jaren. 
Onlangs kwamen twee 
nieuwe edities van be
staande dtels van de pers: 
de deeltjes Deutsches Reich 
(vierde edide) en BRD/Ber-
lin (zesde editie). Omdat 
het bij plaatfouten door
gaans om minieme de
tails gaat is het heel han
dig dat de besproken ze
gels niet alleen in hun ge
heel zijn afgebeeld (met 
een rood cirkeltje dat 
aangeeft waar de fout te 
vinden is), maar dat de 
afwijkingen ook sterk 
vergroot worden weerge
geven. Het deeltje 
BRD/Betlin is uitgebreid 
met een hoofdstuk dat af
wijkingen bij automaat
zegels behandelt, bij het 
andere deeltje worden -
maar dat was al zo - ook 
de dienstzegels onder de 
loep genomen. Wie bang 
is zich de komende win
teravonden te vervelen 
zou zich met deze catalo
gi alvast kunnen wapen. 
Een kilo Duitsland erbij 
en wie weet wat u vindt! 
'Platten/ehlcr-Katalog BRD/Ber-
Im' en 'Plattenfehlcr-Katalog 
Deutsches Reich'; resp 284 en 
242pp.,geill (kleur),Jormaat 
15x21cm Uitgegeuen door Tho
mas Schantl Verlag, Konstanz 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij 
PW Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227. Prijs. €21 90 
(BRD/Berlin) en €52.90 (Deut
sches Reich). 



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 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Tel : 071-5123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Piet 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 

Matissepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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



Waar kunt u lekker urenlang schatgraven 
& ouderwets postzegelen ??? 

Het Smitserleven gevoel 
• 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, catalogi en grote voorraad munten 
• gratis parkeergelegenheid voor de deur 

• gratis kopje koffie, thee of iets fris 
• f.d.c.'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 

L̂Ë̂Ct /#^^%\ 3551 CX UTRECHT f^t~i >MV 
^ | f f l | | | TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 [|fSL^^| 
' ^ M P ^ WWW.FILATELIE.NET ^^J^ äM 
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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I N F O R M A T I E B O N * * « * * * * * * « « * « * * * * * « * * * * * * * * « * * * « * * * « 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OSjuli 

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

http://WWW.FILATELIE.NET


Het geheim van de Postzegel Partijen Centrale? 
Is het omdat P.P.C, zes hele dagen per week open is? 
Het hele jaar (behalve officiële vrije dagen) van ma t/m za van 9 tot 5. 

Is het ons aanbod van partijen met meer dan 2000 partijen, 
geprijsd vanaf € 5 tot vele duizenden euro's? 

Wij hebben landen- en motiefverzamelingen in albums en insteekboeken voor 
zowel de beginnende als de gevorderde verzamelaar. 

Daarnaast hebben wij tientallen originele uitzoek-dozen van de wereld. 
Bent u geïnteresseerd in Eerste Dag Enveloppen dan bent u bij ons op het juiste adres. 

Wij hebben er meer dan 200.000 die u op uw gemak zelf kunt uitzoeken voor slechts € 0,50 per stuk. 
Tevens hebben we meer dan 10.000 betere brieven en FDC's vanaf € 1 per stuk. 

Is het omdat wij 40 zitplaatsen hebben en dat u rustig, onder het genot van een kopje koffie, 
warme chocola of iets fris, de partijen kunt bekijken waar u interesse in heeft ? 

Wij hebben de meeste bekende catalogi waar u gratis gebruik van kunt maken. 
Mocht u vragen hebben dan helpen onze deskundige medewerkers u graag. 

Is het omdat wij iedere morgen een nieuwe computerlijst uitdraaien met onze partijen? 
Dus wat u op onze dagelijkse partijenlijst aantreft is er ook. (waarschijnlijk uniek in Nederland) 

Is het omdat onze koffie zo lekker is? 

Is het omdat het gewoon gezellig is? 
U zit vaak met 10 of meer medeverzamelaars lekker ouderwets te postzegelen. 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet 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. 

*#########*####**************####*##* INFORJNAATIEBON #*******************##**#****#*****# 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03aug 

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

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


INKOOP-AKTIE i 
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 
Openingstijden wo t /m za 12-6 

http://www.filatelie.net
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Prentbnefkaart van Duitsland naar Petersburg Rode dnehoek op dik papier met 
het stempel van kantoor ^2 Op het Spravka kantoor voorzien van een correct, 
nieuw adres en in blauw potlood de verwijzing naar kantoor 48 

Briejkaart van Finland naar Sint Petersburg voorzien van 1 Spravka label met 
het stempel van stadspostkantoor 27 Hier overheen een rood stempel in kastje 
van het Spravka kantoor 

MJ.^i+'Z-ÄOr« 

r ' ^ 

eyicaAcu^ 

Boven prentbnefkaart van Finland (toentertijd een deel van Rusland) Rode dne 
hoek op dun papier met het stempel van stadspostkantoor 10 waar de kaart ten 
onrechte door het hoofdstadspostkantoor naar toe was gezonden 

Onder tekst van het sinds 7909 gebruikte speciale stempel 

c.n.B. noqTAMTb /COPAB. BHDPO 

^ (^ e"* ^ 
f 

Brief van Rusland naar Duitsland (Pruisen) doorgezonden naar Sint Petersburg 
met onjuist adres Voorzien van een 2 Spravka label met het stempel van stads 
postkantoor^4 Hetkantoornummerwerd ookophet Spravka label ingevuld 

ZOEK, ZOEK, ZOEK 
IN SINT-PETERSBURG 

Eenfilatelistisch verhaal over eer\ alledaags onderwerp 

Nee, naar de tijd en de plaats 
van de FEPA-tentoonstelling 
Smt Petersburg joo hoeft u niet 
meer te zoeken, daar slaat de 
kop boven deze bijdrage dan 
ook met op Na veleonzekerhe 
den en veranderingen van data 
IS er met het verschijnen van 
Bulletin 1 duidelijkheid verkre
gen de tentoonstelling wordt 
georganiseerd m de Lenmexpo 
m Sint Petersburg van 7 tot en 
met 14 november aanstaande 
In het oude Sint-Petersburg (tot 
september 1914 heette de stad 
zo, toen ze werd omgedoopt m 
Petrograd) woonden ten tijde 
van de naamsverandering meer 

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

In Sint-Petersburg ging er omstreeks de voorlaatste 

eeuwwisseling wel eens iets mis met de postbestelling -

net als op tol van ander plaatsen natuurlijk. Wat gebeurde 

er met onjuist bestelde of niet-correct geadresseerde 

stukken? René Hillesum vertelt hef u. 

dan twee miljoen inwoners, 
eind 1903 waren dat er 1 5 mil 
joen Het was een van de we 
reldsteden met veel intellec
tuelen onderzijn bewoners 
Veel postverkeerdus 
Dat er wel eens iets met de post 
mis ging - al dan niet voortko

mend uit een sorteerfout -
spreekt vanzelf Er waren twee 
hoofdgroepen bij post die met 
direct op de juiste plaats be
zorgd kon worden In de eerste 
plaats was er post die afgele 
verd werd op net verkeerde 
stadspostkantoor i n i 9 i 4 w a 

ren er ögC) van zulke stads 
postkantoren in Sint Peters
burg, naast de telegraafkanto-
ren (die ook een postale functie 
hadden) en een rijkspostkan-
toor Verder was er dan nog de 
post die onjuist geadresseerd 
was en waar een ander adres 
bijgezocht moest worden 

GROEP 1 
De poststukken die door de 
stadspost expeditie op het ver 
keerde stadspostkantoor wer 
den afgeleverd werden voorzien 
van een rode papieren driehoek 
met zijden van ongeveer 26 mil
limeter Deze driehoek werd af 
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Boven: voorzijde van een aangetekend stuk van Algerije naar Petersburg. Het 
werd diverse keren doorgezonden en werd uiteindelijk naar Mustamaki in Finland 
gestuurd 
Onder: de achterzijde van hetzelfde stuk; er zijn diverse stempels geplaatst, waar

onder dat van het 'Spravka'kantoor met de datum yèicji^ (rechtsonder). 

gestempeld door het kantoor 
dat het poststuk ten onrechte 
had ontvangen. Het stuk ging 
daarna terug naar het stadspost
expeditiekantoor, om op het 
juiste stadspostkantoor te wor
den afgeleverd. Als het om een 
foutieve adressering ging, werd 
het poststuk naar het Spravka
kantoor gezonden, waar het 
juiste adres werd opgezocht. 
De rode driehoeken zijn bekend 
vanaf i g n tot aan de overgang 
naar de naam Petrograd. Gelet 
op het feit dat ze in verschillen
de afmetingen voorkomen, wer
den ze wellicht met de hand ge
knipt. Er zijn drie typen te on
derscheiden: dun papier, iets 
dikker papier (uitsluitend in 
combinatie te onderscheiden, 
beide glad papier) en duidelijk 
dikker, ruwer papier. 

GROEP 2 
Poststukken die niet fof niet 
correct) geadresseerd waren, 
werden aan de speciale Sprav
/coafdeling gezonden [Spravka 
kan worden vertaald als 'inlich
ting' of'informatie'). Er beston
den kennelijk geen vaste regels 
voor de behandeling van in eer
ste instantie onbestelbare post. 

Soms zijn de stukken slechts 
van een eenvoudige, bijgeschre
ven aanwijzing voorzien; deze 
stukken zijn niet zo interessant 
om verzameld te worden. Ook 
komen blanco labels voor. 
Vanaf i885 komen er gedrukte 
Sprat'tolabels in diverse uitvoe
ringen voor. Bekend zijn 
Spravka, i Spravka en 2 Spravka. 
Vanaf 1909 werd er ook een 
speciaal poststempel gebruikt 
(zie de afbeelding op pagina 
560) metdatumbalk. Het stem
pel Komt voor al dan niet in 
combinatie met Sprai'/colabel. 
Zowel het stempel als de labels 
zijn gebruikt tot aan de naams
verandering. 

Literatuur: 
St. Petersburg. The Imperial Post  its 
postmarks and other postal markings 
17651914 door Ian L.G. Baillie en 
EricG. Peel, 2001. 

Website: 
Wilt u meer weten of lezen over 
dit onderwerp? Ga dan op Inter
net naar cpb.jilatelist.com; daar 
wordt uitgebreider op het onder
werp ingegaan. 

HUYS  BERLINGIN AG 
Lawenastr. 64 FL9495 Triesen Liechtenstein 
Tel. **423 392 34 04 Fax ** 423 392 34 05 

Filatelistische 
LITERATUUR VEILING 

op 18 en 19 oktober 2003 

De legendarische 

Joseph Hackmey 
Filatelistische 
Bibliotheek 

Een van de belangrijkste Filatelistische 
privé bibliotheken in de wereld. 

Onze omvangrijkste literatuur aanbieding, 
7700 kavels: 

Handboeken: 2890 kavels. 
Veilingcatalogi: 2370 kavels. 

Tijdschriften: 860 kavels en varia. 

Onze waardevolste literatuuraanbieding: 
Meer dan CHF 735.000, inzetprijs. 

Bestelt u nu de eenmalige 
veilingcatalogus, de toekomstige referentie 

voor Literatuurspecialisten. 

Verzending binnen Europa: € 15,. 
Per Luchtpost of Overzee: $ 25,. 

(alleen contante betalingen worden 
geaccepteerd) 

http://cpb.jilatelist.com


HET ELFDE GEBOD: GU ZULT GEEN 
STATISTIEKEN GEBRUIKEN! 

De Figueiredo brengt concurrent slag onder de gordel toe 
D O O R R E I N B A K H U I Z E N V A N DEN B R I N K , LE IDEN 

DE EIFDE PLAAG: 
NEDERLAND OOK BESMET? 

nP ihth ora lond in bij poUtititte bananenrtpubliditn 

iz 
SJSST^.™ c iS iSK ' ZLÜSTÏ::: 1 

Filatelie, mei 2003, pagina 408 

Het gevoel dat het aantal nieu
we postzegels dat jaarlijks ver
schijnt de pan uitrijst zal veel 
landenverzamelaars niet 
vreemd zijn, of ze nu Neder
land, Nieuw-Zeeland ofZambia 
verzamelen. Maar ook themati
sche verzamelaars zullen dit ge
voel van 'overdaad die schaadt' 
herkennen. Is het echt zo erg.' 
Was het vroeger anders? Wat 
kunnen we er aan doen? Móe
ten we er wat aan doen? Het 
zijn vragen waarop velen een 
voorde hand liggend, ongenu
anceerd antwoord zuilenTieb-
ben: 'boycotten die handel!'. 
Anno 2003 wordt de verzame
laar een doembeeld voorgehou
den: De elfde plaag - Nederland 
ook besmet? luidde onlangs een 
artikelkop in 'Filatelie''. De au
teur van de bijdrage, Frans 
Hermse, presenteerde in die 
bijdrage een vrije bewerking van 
een artikel uit het F!P-blad 
Flash. Afgezien van de kritiek op 
de Nederlandse Provinciezegel-
blokken uit 2002 volgt hij vrij 
trouw de redeneertrant van de 
Spaanse auteur van het Flash-
verhaal, Albertino de Figueiredo, 
president van de filatelistische 
multinational Afinsa/ 
De Rosa. 

De cijfers in het artikel van De 
Figueiredo zijn ontleend aan 
het jaaroverzicht 2000 van Mi
chel Rundschau. Dit Duitse post
zegelblad publiceert jaarlijks 
een overzicht waaruit kan wor
den opgemaakt hoeveel zegels 
(en voor hoeveel aan 'nominale 
waarde') door de postzegeluit-
gevende landen op de markt 
werden gebracht. 

Is het echt zo erg? Was het vroeger anders? Wat kunnen 

we er aan doen? Moeten we er wat aan doen? Vragen, 

vragen. Onze medewerker Rein Bakhuizen van den Brink 

neemt naar aanleiding van een recente publicatie in 

'Filatelie' een fenomeen onder de loep dot veel 

filatelisten stoort: dat von postadministroties die zo op 

het oog ongelimiteerd emissies over de verzamelaar 

uitstorten. Hij komt tot een andere conclusie dan de man 

die de discussie startte, Albertino de Figueiredo. 

Internationaal 
Michel Rundschau constateert 
dat het aantal postzegels inter
nationaal gezien 'de pan uit 
rijst'3. Er verschenen in 2000 
zo'n 16.000 zegels en daar
naast nog eens ruim 1.500 blok
ken. Michel publiceert twee ta
bellen: een alfabetische van 
postzegel uitgevende landen 
(aantallen, nominale waarde, 
Michel-cataloguswaarde) en 
een tabel waarin de landen ge
rangschikt zijn naar de catalo
guswaarde van hun emissies in 
2000. 
Als we ervan uitgaan dat Mi
chel zijn rekenwerk goed heeft 
gedaan kunnen we met deze ta
bellen veel doen. We moeten de 
uitspraak Er zijn leugens, vuile 
leugens en statistieken dan wel 
goed In het achterhoofd hou
den. Want wat doet De Figuei
redo? Die ontwikkelt een derde 
volgorde, die van het totaal aan
tal in het jaar 2000 uitgegeven 
zegels (de eerste kolom uit Mi
chels alfabetische lijst). Boven
aan deze lijst plaatst hij een 
groot aantal landen die als deve
loping countries ('ontwikkelings
landen') worden aangeduid. 
Maar tot De Figueiredo's ver
rassing staan er in de bovenste 
regionen ook landen die niet 
bepaald als 'ontwikkelingslan
den' worden beschouwd. Sa
men met de Verenigde Staten, 
Ierland, België en Spanje komt 
Nederland in die top-50 voor. 
Ons land behaalde in Michels 
tweede lijst (die naar catalogus
waarde) slechts de io5de 
plaats, maar blijkt in De Figuei
redo's lijst dus sterk te zijn ge
klommen. 

Het zal de opmerkelijke plek 
van Nederland in De Figueire
do's top-50 zijn geweest die tot 
de opmerkelijke kop boven het 
artikel van Hermse heeft geleid 
- maar klopt het wel? 
De tabel van Michel bevat een 
kolom met totalen per jaar, 
maar daarnaast ook een kolom 
davon ungezahnt ('waarvan on-
getand'). Michel legt uit dat hier 
hiermee het aantal 'ongetande', 
zelfklevende zegels wordt be
doeld. Nederland komt tot een 
jaartotaal van 73, waarvan 28 
'zelfklevend' en dan nog eens 
vijf blokken. Over wat'blokken' 
zijn wil ik het hier nu niet heb
ben. 
Als we alle Europese landen be
kijken en de kolom 'totalen' sor
teren dan levert dat de volgende 
top-i5op: 

1 België 
2 Ierland 
3 Rusland 
4 Portugal 

Roemenië 
Spanje 

7 Verenigd Koninkrijk 
Frankrijk 

g Nederland 
10 Duitsland 
11 Polen 
12 San Marino 
13 Monaco 
14 Zweden 
15 Albanië 

93 
92 
91 
81 
81 
81 
75 
75 
73 
69 
65 
59 
58 
54 
51 

Hoezo Nederland in de top-50? 
Ik ben bang dat De Figueiredo 
de tabel verkeerd heeft gelezen 
en de getallen van beide eerste 
kolommen heeft opgeteld en 
Nederland zodoende 101 zegels 
heeft toegekend. Nederland 

Albertino de figueiredo, topman van Afnsa. 

komt in de wereldrangschikking 
echter op een gedeelde 
6o/5iste plaats, samen met 
Tanzania! 
Als we de alfabetische tabel van 
Michel bekijken dan staat Ne
derland genoteerd voor een 
emissiepakket meteen nomina
le waarde van €34.88. Welke an
dere Europese landen trekken 
ook sterk aan de beurs van de 
verzamelaars? 

1 Joegoslavië 73-38 
2 Monaco 68.99 
3 Portugal 55.37 
4 Frankrijk 52.50 
5 Duitsland 51-54 
6 Jersey 49.00 
7 België 47.54 
8 Gibraltar 46.90 
9 Verenigd Koninkrijk 46.73 

10 Spanje 44-54 
11 Albanië 44-05 
12 Ierland 42.96 
13 Eiland Man 40.53 
14 IJsland 38.72 
15 Nederland 34.88 

En dat zijn alleen Europese lan
den; Nederland komt in de we
reldrangschikking op de 74ste 
plaats! Het is aardig - en het 
werkt relativerend - als we de 
aantallen en bedragen ernaast 
plaatsen van landen die écht als 
postale grootmachten mogen 
worden beschouwd: 

Land 
Australië 
Canada 
Japan 
Nieuw-Zeeland 
Verenigde Staten 

Aantal 
159 
64 

355 
67 

143 

Bedrag 
66.68 
39 

252 
75 

103 

32 
83 
08 
78 

Van de 16.000 zegels die in 



Vergelijking 'roofstaten' 

Land 

Angola 
Antigua/Barbuda 
Barbuda 
Bhutan 
BurkinaFaso 
Cambodja 
CentraalAfrikaanse Rep. 
CongoZaire 
Dahomey/Benin 
Djiboeti 
Dominica 
Gabon 
Gambia 
Gliana 
Grenada 
Grenadines 
Guinea 
Guyana 
Laos 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malediven 
Mali 
Marshalleilanden 
Micronesië 
Mozambique 
Mongolië 
Nederland 
Nevis 
Nicaragua 
Niger 
Palau 
Sierra Leone 
St. Vincent 
Somalië 
Togo 
Tsjaad 
Tuvalu 
Uganda 
Zambia 

met emissies Nederland 

Aantal 
zegels 

140 
28g 
146 
141 
87 

124 
2 4 4 
109 
103 
106 
303 
124 
553 
"5 
438 
392 
309 
331 
54 
89 

676 
"5 
271 
97 

171 
187 
171 
169 
73 

185 
150 
96 

271 
412 
299 

166 
179 
114 
144 
150 

Bedrag 
(euro) 
82.22 

259.31 
124.61 
124.14 
63.99 
66.88 

196.82 
41.01 
32.10 
67.51 

181.85 
72.88 

447.12 
60.04 

413.06 
31535 
12335 
32727 
124.30 
93.07 

750.00 
8573 

253.41 
54.16 
7432 

101.09 
124.20 
52.90 
34.88 

125.54 
102.79 

52.11 
176.68 
316.65 
193.28 
195.00 
125.72 
146.26 
8335 
96.91 
90.75 

Agentschap 

IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 

IGPC 
IGPC 

IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 

IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC? 
IGPC 
IGPC 
IGPC 

IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 

IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 
IGPC 

2000 werden uitgegeven kwa
men er ruim 8.000 voor reke
ning van een 'kopgroep' van 
veertig gebieden die onder het 
beheer staan van enkele grote 
fllatelistische concerns. De 
meeste van de bijna 250 postze
geluitgevende gebieden hebben 
het ontwikkelen, produceren en 
marketen van postzegels uit 
handen gegeven. Die landen 
hebben hun 'emissiewerk' over
gedragen aan gespecialiseerde 
ondernemingen in Europa en in 
de Verenigde Staten. Voor de 
postadministraties staat het 
maken van reclame voor het be
treffende land of gebied door
gaans voorop, terwijl de onder
nemingen waaraan het werk 
wordt uitbesteed vooral op in
komsten uit zijn. Het is een 
aanpak waar alle partijen blij 
mee zijn: het agentschap ver
dient eraan, de betrokken post
minister soms ook, het land 
komt in the picture en de verza
melaar kan een prachtige col
lectie zegels opbouwen. Ieder
een gelukkig, toch? 
Of de emissies die op deze wij
ze tot stand komen postaal nut 
hebben is een totaal irrelevante 
vraag. Het gaat erom met be
hulp van postzegels het land op 
de wereldkaart te zetten, een 
vorm van reclame die ongekend 
goed werkt. Elke verzamelaar 
kent immers gebieden als Tri
stan da Cunha, Sierra Leone, 
Tonga, SaintPlerreetMique
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latelisten er anno 1960 van 
overtuigd dat de laatste integer 
te werk ging, de integriteit van 
eerste drie werd hardop in twij
fel getrokken. Verderop meer 
hierover. 
In de laatste decennia zijn Ne
derlandse verzamelaars de na
men van agentschappen nau
welijks of niet tegengekomen: 
niet die van Georg Roll en ook 
niet die van de InterCovern
mentai Phiiatelic Corporation 
(IGPC). De SpaansItaliaanse 
Afinsa/De Rosogroep, met aan 
het hoofd Albertino de Figueire
do, is in onze tijd een hoofdrol
speler in de fllatelistische indus

Manfred Lehmann (links) en een van de emissies waann hij de hand had (rechts) 

Ion, Djibouti en Tanna Touva? 
Dat danken die landen allemaal 
aan hun postzegels. 

Filatelie: leerzaam? 
Postzegels verzamelen is leer
zaam: je hebt er plezier van bij 
vakken als aardrijkskunde en 
geschiedenis  dat werd jeugdi
ge verzamelaar vroeger altijd 
voorgehouden. En nog steeds, 
denk ik. 
Nederlandse verzamelaars die 
omstreeks n96oactief bezig wa
ren het verzamelen van Neder
land en zijn gebieden zullen 
zich wellicht de namen van on
dernemers als Nicholas See
beck, Henry Stolow en Manfred 
Lehmann nog herinneren en 
ook de Crown Agents. Waren fi

trie. En wat deze De Figueiredo 
betreft: hij mag net als ieder an
der zijn mening geven, zolang 
we het oude Nederlandse 
spreekwoord 'als de vos de pas
sie preekt, boer let op je kippen' 
daarbij niet vergeten. 
Een simpele vergelijking van de 
Michellijsten met het klanten
bestand van IGPC toont aan dat 
van de landen die in de top40 
staan (samen verantwoordelijk 
voor 8.000 van de 16.000 nieu
we zegels van het jaar 2000!) er 
36 door ICPC worden vertegen
woordigd. De overige 45 klan
ten van het bedrijf laat ik hier 
dan maar buiten beschouwing. 
Zo gezien roept De Figueiredo 
in zijn artikel dus in feite op tot 
de boycot van postadministra

ties die door zijn grootste con
current, IGPC, worden verte
genwoordigd. De Figueiredo 
weet natuurlijk donders goed 
dat het hier niet de postadmini
straties zijn die zich excessief 
gedragen, maar om het werk 
van een filatelistisch agent
schap. IC PC doet gewoon wat 
elke commerciële onderneming 
per definitie behoort te doen: 
het streven naar winstmaximali
satie. Afinsa doet dat zelf ook, 
maar dan wel met behulp van 
een 'filatelistisch gedragscode'. 
Staat die code ook toe dat een 
concurrent op hypocriete wijze 
wordt onderuit gehaald? 

Een stukje geschiedenis 
Filatelistiscn Nederland werd in 
1959 opgeschrikt door berich
ten in wat toen nog het Neder
landsch Maandblad voor Phiiate
He heette'*. Enkele citaten; 

'Op 31 juli heeft de Surinaamse 
Minister van Financiën dr. J. 
Sedney een overeenkomst gete
kend met de Lehmann Trading 
Comp, waarin aan deze maat
schappij het recht wordt ver
leend zegels voor fllatelistische 
doeleinden buiten Suriname te 
verkopen, d.w.z. de verkoop 
hiervan bijzonder te stimuleren, 
er propaganda voor te maken, 
enz.' [...] 
'De Lehmann Trading Comp., 
een van de grootste bedrijven ter 
wereld die zich bezig houden 
met dit soort werk, heeft een ge
lijksoortig contract afgesloten 
met Ghana, waarvan in de laat
ste twee jaar de omzet der post
zegels verachtvoudigd is. Zij ge
looft gelijksoortige resultaten 
ook voor Suriname te kunnen 
behalen.' 

Concreet betekende het dat de 
verkoop van Surinaamse zegels 
(die tot dan tegen nominaal aan 
de Nederlandse filatelieloketten 
verkrijgbaar waren) voortaan 
via de postzegelhandel zou ver
lopen. Meer kosten voor de ver
zamelaar dus en ook de angst 
dat er met Surinaamse zegels 
zou worden gespeculeerd. De 
Nederlandse Bond van Filatelis
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ten-Verenigingen stuurde op 14 
september! 959 een 'brief op 
poten' aan de Gouverneur van 
Suriname, waarin niet alleen 
hoopvol werd gevraagd naar de 
juistheid van de berichten, 
maar die ook alle nadelen voor 
de filatelie benadrukte en verder 
op het gevaar wees dat Surina
me in diskrediet zou kunnen 
worden gebracht. 
Een officiële reactie liet even op 
zich wachten, maar stemde wel 
hoopvol. In de tussentijd ver
schenen advertenties in het 
maandblad van de Togo Philate
lic Agency, de Ghana Philatelie 
Agency Ltd en het 'Ghana-So
malia-Suriname-Togo fllatelis-
tisch agentschap'. 
In het oktobernummer van 
1963 werd in Philatelie een inge
zonden brief van K. jeidels ge
plaatst, onder het kopje Postze
gellawine. Een fragment: 

'Hoe zou deze lawine nu gestuit 
I<unnen worden? Dit ligt natuur
lijk in de eerste plaats aan de 
verzamelaars zelf. Mochten 
deze tot het inzicht komen, dat 
de waardeloze rommel die op 
de markt wordt gegooid, het 
verzamelen niet waard is en 
men dus weigert, deze nog in 
het album op te nemen, dan 
moet de stroom van dit soort 
postzegels wel verminderen, en 
men zou in de plaats daarvan 
werkelijk goede stukken kun
nen aanschaffen.' 

Eind oktober 1963 liep het vier
jarig contract dat Suriname met 
Lehmann had gesloten af dit 
tot tot grote vreugde van filate-
listisch Nederland. De Suri
naamse zegels werden weer 
aan fllatelieloketten verkocht. 
De naam 'Lehmann' verdween 
al weer snel uit het geheugen 
van de Nederlandse verzame
laars. Het agentschap bleef 
nochtans actief en breidde zich 
voortdurend uit. Anno 2003 
heet het bedrijf IC PC; het staat 
nu onder leiding van Sam Mala-
mud. De oorspronkelijke klan
tenkring - vier landen - werd 
drastisch uitgebreid: nu verte
genwoordigt IC PC ruim 80 
cliënten. Het gaat vooral om 
Caribische en Afrikaanse landen 
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MWO-zegel ..met welk doel uitgegeven"^ 

en gebieden, maar er zitten ook 
enkele voormalige mandaatge
bieden van de Verenigde Staten 
bij (Micronesië, de Marshall
eilanden, Palau). Het bedrijf 
vertegenwoordigt in de Verenig
de Staten ook enkele respecta
bele landen, zoals Zwitserland, 
Oostenrijken Israël. 

Wat doen we er aan? 
Aan het eind van de jaren '50 
van de twintigste eeuw werd ge
roepen om actie tegen agent
schappen zoals die van Leh
mann. Het bedrijf nam in 1958 
Suriname van de Nederlandse 
PTT over. Er verschenen me
teen zegels met nog mooiere 
plaatjes en afbeeldingen van 
populaire figuren die niets met 
Suriname te maken hadden, zo
als de in 1962 bij een vliegtuig
ongeluk om het leven gekomen 
secretaris-generaal van de Ver
enigde Naties, Dag Ham-
merskjöld. Het heette dat er be
perkte oplagen waren en stie
kem werd er bijgedrukt. Dat ge
beurde echter wel meer in die 
dagen: de Verenigde Naties be
stelden bij joh. Enschedé extra 
zegels met UNTEA-opdrukken 
om aan de vraag van verzame
laars te kunnen voldoen. Spe
cialisten zijn op de hoogte van 
het verschil tussen de 'Hollan-
dia'-druk en de 'Haarlem'-druk. 
De laatste is een fllatelistisch 
monstrum - een postale nood
zaak ontbrak immers. 
De Federation Internationale de 
Philatelie (FIP) stelde regels op 
die bepaalde zegels als 'onno
dig' of'schadelijk' kwalificeer
den; zo konden ze van tentoon
stellingen en uit catalogi wor
den geweerd. Het hielp niet en 
het zal ook nooit helpen. Want 
hoe definieerde de FIP de onge
wenste uitgiften? 

- Zegels die niet vrij verkrijgbaar 
zijn aan de postkantoorbalies 
en niet overwegend voor pos
taal gebruik zijn uitgegeven; 

- Zegels uitgegeven in buiten
sporige aantallen, te verkopen 
door agentschappen; 

- Variëteiten van zegels (kleur-
variaties, ongetande versies 
etc.) die worden aangeboden 
in beperkte oplagen; 

- Zegels (specifieke uitzonde
ringen voorbehouden) met 
een toeslag van meer dan vijf
tig procent van de nominale 
waarde. 

Dat zegels een postaal gebruik 
moesten hebben was een la
chertje. De georganiseerde fila
telie ging destijcis (en trouwens 
ook nu nog) helemaal voorbij 
aan de promotionele waarde 
van postzegels. De postadmini-
straties kregen daar - terecht -
steeds meer oog voor, net als 
de (thematische) verzamelaars. 
Wie weet nog welk postaal doel 
de Nederlandse Willemsorde
zegel van 1 gulden uit 1965 
diende? 

Wat de verkrijgbaarheid op 
postkantoren betreft zorgen de 
agentschappen er wel voor dat 
hun zegels - al dan niet beperkt 
- ook in het land van uitgifte ver
schijnen. 
De 'variëteiten-regel' was vooral 
gericht tegen die Oostbloklan
den die hun getande emissies 
vergezeld lieten gaan van onge
tande versies. De regel ging 
echter geheel voorbij aan de ge
woonte die in die landen be
stond om - in het kader van de 
promotie van de filatelie - leden 
van de landelijke bond jaarlijks 
te belonen met een presentje in 
de vorm van een ongetande 
versie of een zwartdruk. Na 
1989 nam het aantal georgani
seerde verzamelaars in die lan
den sterk terug, in Polen werd 
heftig geprotesteerd toen de 
bond aldaar de 'specials' voor 
verdienstelijke verzamelaars af
schafte. 
Dat er nog steeds ongetande 
zegels aan hoogwaardigheids
bekleders worden verstrekt zien 
we in België. Is er nog iemand 
die daar serieus tegen protes
teert? 
De 'toeslag-regel' werd veelvul
dig op België emissies van toe
passing verklaard en ook op 
Nederlandse zomer- en kinder
zegels uit de jaren '50 en '60 ja
ren van de vorige eeuw (2-1-3, 
4-1-4, 5-1-3, 6-1-4 en 7-1-5 cent, om 
een paar voorbeelden te noe
men). Formeel gezien konden 
zulke zegels in de ban worden 
gedaan. Maar er waren ook uit
zonderingen: toeslagzegels ten 
behoeve van fllatelistiscne ma
nifestaties en tentoonstellin
gen. De Fl P-regel gold dus niet 
voor Fepapost-zegels uit 1994 
met hun buitensporige toesla
gen (70-1-60, 80-1-70 en 
90-1-80 cent). Anders gezegd: 

FEPA-emissie: . buitensporige toeslagen. . 

het was meten met twee maten. 
De Figueiredo constateert in 
zijn artikel dat de Fl P-aanbeve
lingen betreffende onnodige 
uitgiften totaal worden gene
geerd. Hij stelt vast dat schrik
barende hoeveelheden onnodi
ge zegels worden uitgegeven, 
die meestal niets hebben te ma
ken met 'het nationale karakter, 
de geschiedenis, cultuur of 
plaatselijke persoonlijkheden' 
van het uitgevende land. Hij 
deelt vervolgens sneren uit aan 
'gedreven thematische of jeug
dige verzamelaars die geen on
derscheidingsvermogen bezit

ten ten aanzien van wat goed is 
en wat buitensporig is, noch 
weten hoe geld te investeren', 
filatelisten die vallen voor kleu
rige en visueel boeiende zegels. 
De Figueiredo noemt dit de elf
de plaag, een term die als ver
volg op de tien bijbelse plagen 
meestal gehanteerd wordt in de 
context van biologische en che
mische oorlogsvoering. Een 
niet geringe overschatting van 
het belang van de filatelie mis
schien? En de problemen waar
aan deze ongetwijfeld blootge
steld wordt? 
De remedie van De Figueiredo 
tegen het kwaad van de onge
wenste uitgiften is simpel: 

'De enige zinnige reactie op dit 
groeiende probleem is een boy
cot van de landen die zich mis
dragen, het stoppen met kopen 
van hun zegels. De zegels van 
die landen moeten van FlP-ten-
toonstellingen worden ge
weerd. Jeugdige verzamelaars 
moet worden bijgebracht hoe ze 
legale zegels van overbodige of 
buitensporige uitgiften kunnen 
onderscheiden. De UPU en alle 
deelnemers aan de World Associa
tion for the Deuelopment of Philatdy 
moeten worden aangespoord 
om druk uit te oefenen op de 
postadministraties die de filate
lie zoveel schade toebrengen; 
deze (administraties) moeten 
verplicht worden zich aan de fi-
latelistische gedragscode te 
houden.' 

Philatelic Code of Ethics 
En daarmee is de term gevallen: 
'filatelistische gedragscode'. 
Wat is dat precies? Op het 
UPU-congres in Peking (1999) 
zijn aanbevelingen gedaan om 
een gedragscode voor postad
ministraties op te stellen, de 
Philatelic Code of Ethics. Deze 
code is ingebed in de al be
staande algemene regels en 
procedures van de UPU. In een 
ten geleide wordt gesteld dat 
postage stamps and postal pro
ducts have a specific value when 
used for normal postal purposes 
en they may also have a commer
cial value when used for philatelic 
purposes. 
Kortom: post en filatelie zijn 
twee aparte werelden, waarbij 
de laatste een hoog commer
cieel gehalte heeft. Om proble
men op het grensvlak te voor
komen is een uit zeven punten 
bestaande code opgesteld, die -
vrij vertaald en kort samengevat 
- het volgende behelst: 

I. Filatelistische producten lig
gen in het verlengde van een 
goede postale gang van zaken. 
Als concrete voorbeelden van fi
latelistische producten worden 
genoemd (zonder uitputtend te 
willen zijn) maximumkaarten, 
eerstedagenveloppen, presenta
tiepakketten, voorgefrankeerde 
enveloppen, speciale afstempe
lingen en opdrukken; 



2. Geen gebruik van afstempe
lingen die niet in het verlengde 
liggen van (ofin strijd zijn met) 
een goede postale gang van za
ken. Afstempelingen mogen 
slechts door (of onder supervi
sie van) eigen personeel worden 
aangebracht; 
3. Bij filatelistische producten 
moeten de postzegels en af
stempelingen behandeld zijn 
conform de postale gang van 
zaken; 
4. De vervaardigde hoeveelhe
den postzegels en postale pro
ducten moeten in overeenstem
ming te zijn met de te verwach
ten postale en filatelistische 
vraag; 
5. Bij het ontwerpen van postze
gels worden het intellectueel ei
gendomsrecht gerespecteerd; 
6. Hoewel postadministraties 
geen invloed hebben op het ge
bruik van postzegels en filate
listische producten na de ver
koop moeten ze: 
- zich onthouden van suggesties 
op het punt van mogelijke 
schaarste en zeldzaamheid; 
- zich onthouden van het geven 
van goedkeuring aan of het ver
lenen van een officiële status 
aan producten waarbij ze zelf 
niet betrokken zijn; 
- er voor zorgen dat agentschap
pen zich onderwerpen aan de
zelfde procedures als de postad-
ministratie. Agentschappen 
mogen geen postale procedures 
wijzigen en al evenmin filatelis
tische procedures vaststellen; 
- er voor zorgen dat agentschap
pen een postzegel of filatehs-
tisch product niet 'onder nomi
naal' verkopen en dat ze een 
toereikende vergoeding krijgen, 
zodat het niet nodig is de pro
ducten tegen hoge prijs te ver
kopen. In bepaalde gevallen 
(bijvoorbeeld postzegeltentoon
stellingen) kan hiervan worden 
afgeweken; 
- zich realiseren dat de postad-
ministratie volledig verantwoor
delijk blijft voor het drukken en 
het leveren van de postzegel en 
de filatelistische producten. Ze 
moeten de agentschappen hou
den aan het naleven van hun 
overeenkomsten. 
7. Postadministraties mogen 
geen postzegels of filatelisti
sche producten creëren die hun 

klanten uitbuiten. 

Met zulke richtlijnen is heel veel 
mogelijk. Agentschappen zullen 
zich er weliswaar aan moeten 
conformeren, maar ze zullen 
snel leren er creatief mee om te 
gaan. 
Als we terugkeren naar het arti
kel van De Figueiredo: het gaat 
helemaal niet om de postadmi
nistraties, maar om een klein 
groepje groothandelaren in 
postzegels die lucratieve con
tracten hebben afgesloten met 
driekwart van allelanden en ge
bieden die zegels uitgeven. Aan 
die praktijk komt natuurlijk 
geen eind zolang de verzame
laars belangstelling voor hun 
producten blijven houden. Het 
is overigens goed er hier op te 
wilzen dat de 'verzamelaarswe
reld' niet uitsluitend wordt be
volkt door 'filatelisten'! 

Moeten we er wat aan doen? 
Veertig jaar geleden - ik was net 
begonnen met het verzamelen 
van postzegels - was de 'strijd 
tegen onnodige uitgiften' volop 
aan de gang. Het sobere Neder
landse uitgiftenschema (drie 
emissies per jaar: Zomer, Euro
pa, Kind) werd in 1962 uitge
breid met 'jubileum', 'Telefoon' 
en 'Gouda'. In 1963 waren het 
'UPU', 'Rode Kruis' en '150 jaar 
Onafhankelijkheid' die het pa
troon verstoorden. Het was 
toen wel duidelijk: het emissie-
beleid zou nooit meer worden 
zoals het was... En inderdaad, 
als we zien hoeveel zegels er de 
laatste jaren in Nederland ver
schijnen dan kunnen we er niet 
om heen: het zijn er heel veel 
meer dan m 1963. 
Is dat erg? Tellen de aantallen 
of gaat het om het ermee ge
moeide bedrag? De twintig ver
schillende Decemberzegels die 
sinds 1998 jaarlijks in Neder
land uitkomen hebben de sta
tistiek sterk beïnvloed. De ze
gels hebben een uiterst respec
tabele postale functie, zijn 
goedkoop, volop verkrijgbaar 
en niet onderhevig aan specula
tie. Dat er in het 'Van Cogh-
jaar' 2003 dertien verschillende 

zegels zijn uitgegeven zal de 
statistiek ook zwaar beïnvloe
den. Zijn dit de verschijnselen 
van een 'elfde plaag'? Hebben 
we het gevoel voor realiteit zo
zeer verloren dat we geen oog 
hebben voor echte plagen, zo
als de vogelpest en SARS? 
Voor een beginnende of jeugdi
ge verzamelaar is vooral een 
aantrekkelijke zegelafbeelding 
van belang - of het nu om voet
bal gaat of om dinosauriërs. 
Dat was veertig jaar geleden al 
niet anders. Het boek en de film 
Muiterij op de Bounty spraken 
zozeer tot mijn verbeelding dat 
ik de Pitcairneilanden koste wat 
kost compleet wilde hebben, 
met als meelopers enkele ze
gels van de Norfolkeilanden. 
Dat op Pitcairn het aantal inwo
ners in geen enkele relatie 
stond tot de aantallen en hoe
veelheden gedrukte zegels en 
tot het postverkeer aldaar, wist 
ik maar al te goed - maar het 
boeide me in het geheel niet. En 
dat is eigenlijk nog steeds zo. 
Waarom moet het verzamelen 
aan banden worden gelegd? 
Niemand kan of mageen ander 
toch zijn wil opleggen? En toch 
gebeurt het, namelijk daar waar 
de georganiseerde filatelie zijn 
eisen stelt. We hebben het dan 
over tentoonstellingen: daar is 
een (voor)selectie mogelijk en 
kan een beloning worden gege
ven op grond van bepaalde cri
teria. Maar welk hoger doel is 
daar mee gemoeid? Toch zeker 
niet het verhogen van het ple
zier van het publiek op die ten
toonstellingen? 
Als ik op het albumblad naast 
m'n zegels van de Pitcairneilan
den ook de kaft Mutiny of the 
Bounty zou plaatsen of een 
zaadje van een broodboom, 
hoefik echt niet op een goed
keurend woord van een jurylid 
te rekenen. Een echtfllatelis-
tisch agentschap van de Pit
cairneilanden zou deze neven
artikelen per postorder moeten 
leveren! 

We kunnen kijken naar de om
vang van het postverkeer, of 
naar de bevolking van een be
paald gebied: hebben de Pit
cairneilanden meer dan hon
derd inwoners? Het is zo zin
loos. Veel gebieden zijn postze
gels gaan uitgeven om zichzelf 
te promoten als vakantieland. In 
Nederland kunnen de Wadden
eilanden nog geen eigen zegels 
uitgeven. Waarom eigenlijk 
niet? In het Verenigd Koninkrijk 
gebeurt dit volop: het eiland 
Man, Jersey, Guernsey en later 
ook Alderney - ze hebben alle
maal hun eigen emissies. Het 
ligt voor de hand dat in die situ
atie locale gebeurtenissen, de 
cultuur en de geschiedenis van 
het desbetreffende gebied uit
gebreid op de zegels aan bod 
komen, iets dat het 'moeder
land' nooit zou hebben kunnen 
doen, vast als het zit aan het 

maken van een strenge selectie 
uit onderwerpen van 'nationaal 
belang'. 

Als we naar de Michel-lijst van 
het jaar 2000 kijken, dan valt op 
dat de nominale waarde van het 
jaarprogramma van enkele van 
de hiervoor genoemde kanaalei
landen hoger uitvalt dan de 
€34.88 van Nederland: jersey 
gaf voor €49.- aan zegels uit en 
het eiland Man €40.53. Voeg 
daarbij Monaco (€60.99) ^'^ Gi
braltar (€46.90) en het beeld is 
zo goed als compleet. De Fi
gueiredo schijnt daarmee geen 
moeite te hebben. De Kanaalei
landen zijn uiterst degelijke 
postzegellanden en houden 
zich aan de Philatelic Code of 
Ethics. Het andere stoute jonge
tje in de klas - België komt van
wege zijn Millenniumblok 
(twintig zegels) op een totaal 
van 93 zegels. Misschien is dat 
blok postaal gezien iets minder 
goed te rechtvaardigen dan de 
December-zegels van Neder
land, om over de afbeeldingen 
en hun relatie met België maar 
te zwijgen! 

Tot besluit 
Kennelijk maakten de filatelis
ten zich veertig jaar geleden al 
net zo druk als nu over 'onnodi
ge uitgiften'. Ook destijds werd 
voor een boycot gepleit en ook 
toen verwachtte men daarvan 
een betere postzegelwereld. Als 
we zien dat - op enkele uitzon
deringen na - 'moderne' zegels 
niet eens tegen nominaal te slij
ten zijn, dan stelt een discussie 
overemissiebeleid en schadelij
ke uitgiften niets voor. Finan
cieel gezien maakt het immers 
niets uit of je veertig jaar lang je 
zakgeld in modern Nederland 
hebt gestoken of in de schitte
rende plaatjes van de Pitcairnei
landen of Maleisië. Waar het 
namelijk in de eerste plaats om 
gaat is dat het opzetten van een 
verzameling veel plezier ople
vert. Verder is de uitstraling 
naar medeverzamelaars van be
lang. Pas in de laatste plaats 
speelt een eventueel geldelijk 
gewin een rol. 

Wie zit er op te wachten dat 
goedbedoelde adviezen van (in-
ter)nationale organisaties wor
den omgezet in wetten en re
gels? Om vervolgens te merken 
dat de ene - nog kosjere - Fila-
Profi de andere een slag onder 
de gordel toebrengt? 

Noten: 
': Zie Filatelie van mei 2003, pagina 

408. Het artikel werd geschreven 
door F.S.J.G. Hermse uit Sittard. 

:̂ FIP: Fe'deration Internationale At Phi
latelie. 

ä: Zie MicKel Rundschau van februari 
2002, pagina's 62 tot en met 72. 

4: 'Suriname' en '!0h, Oh, O.G.!', be
richten in het Nederiandsch Maand
blad voor Philatelie van september 
1959, pagina 259, respectievelijk 
278. Hoe belangstelling voor het verzamelen van postzegels kon ontstaan 
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Is die postzegel wel echt? Deugt die opdruk? Klopt dat stempel? 
Is deze gom origineel? Dit soort vragen kan de verzamelaar 
bekruipen als hij op het punt staat om een aanzienlijk bedrag 
voor een nieuwe aanwinst uit te geven. Vaak gaat het hierbij om 
schaarse of zelfs zeldzame zegels en series, die hij nooit eerder 
tussen de pootjes van zijn pincet heeft gehad Ais de aanbieder 
een bij de NVPH aangesloten handelaar is, dan hoeft deze 
verzamelaar zich beslist geen zorgen te maken. De vakkennis en 
integriteit van onze leden is van een hoog niveau, de ballotage

commissie staat hiervoor borg. Bovendien is ieder lid in het bezit 
van een gewaarmerkt certificaat, waaruit blijkt dat hij zich heeft 
onderworpen aan de verenigingsregels. Deze regels geven de 
aankopende partij voldoende zekerheden en garanties. 
Daarnaast biedt de NVPH de mogelijkheid om de echtheid van 
duurdere zegels van Nederland en overzeese gebieden voor eens 
en altijd vast te leggen door middel van een fotoattest. Voordat 
zo'n certificaat wordt verstrekt moet eerst de keuringscommissie 
het groene licht hebben gegeven. En die vijfkoppige commissie 
gaat bepaald niet lichtvaardig te werk. In deze aflevering 
van 'onder de loep' kunt u eens over de schouders van deze 
keurmeesters meekijken. 

'Goedkoop blijkt in de praktijk vaak 
duurkoop!' 
In gesprek met Henk Vleeming, 
voorzitter keuringscommissie 

Henk Vleeming doet verslag vdn de keunng'.aümteiten 

De keuringscommissie van de NVPH bestaat uit vijf leden, die hun 
sporen in de wereld van de filatelie ruimschoots verdiend hebben. 
In mei is Bram Hagemans na een lidmaatschap van 23 jaar, 
waarvan vele jaren als voorzitter, om gezondheidsredenen 
teruggetreden. Henk Vleeming, directeur van de Overijsselse 
Postzegelveiling, trad vanaf dat moment in diens voetsporen. 
De kersverse voorzitter vertelt hoe de commissie haar werk 
aanpakt. 'De te keuren zegels, vele honderden per jaar, worden 

r kwaliteit 

op het secretariaat in Den Haag ontvangen. Nadat ze daar 
door de heer Hoeijenbos in de administratie zijn verwerkt worden 
ze als keurzendingen verpakt en in een routing langs de leden 
van de commissie rondgestuurd. Die geven onafhankelijk, 
dus zonder te weten wat de anderen ervan vinden, hun oordeel. 
Zijn hun meningen niet eensluidend dan wordt er overlegd, 
in eerste instantie vaak telefonisch. De echt moeilijke gevallen 
komen op de commissievergaderingen aan de orde Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt ook de nodige vertrouwelijke informatie 
uitgewisseld. Kennis over specifieke kenmerken van moeilijk te 
keuren zegels en opdrukken kan niet altijd aan de grote klok 
worden gehangen, want de leden van het niet erkende gilde 
van knoeiers en vervalsers zouden daar hun voordeel mee 
kunnen doen en dan span je het paard achter de wagen.' 

Eensgezindheid 
Pas als de commissie unaniem van mening is, dat een zegel kan 
worden goedgekeurd, wordt er door het secretariaat een foto

certificaat afgegeven, waarin tevens de staat van de gekeurde 
zegel of serie wordt omschreven. Het certificaat krijgt een nummer 
en wordt geregistreerd Net als bankbiljetten wordt zo'n certificaat 
beveiligd met de laatste snufjes. Safety first is hierbij het motto, 
want in het buitenland zijn al volledig vervalste certificaten 
opgedoken. Het betrof hier overigens geen nagemaakte documenten 
van de NVPH. 
Vleeming steekt zijn hand in het vuur voor de competentie van 
de commissie, waardoor de kans op fouten minimaal is; 'In het 
verre verleden zijn enkele valse zegels goedgekeurd. Zodra deze 
fouten werden geconstateerd heeft de NVPH de betrokkenen 
schadeloos gesteld Vergeet niet, dat onze voorgangers dertig 
jaar geleden nog niet de apparatuur hadden, die ons vandaag 
de dag ter beschikking staan. Van de certificaten, die we sinds 
1990 hebben afgegeven, verwacht ik niet, dat er ooit nog zo'n 
vergissing aan het licht treedt.' 

Samenwerking 
Een grote wens van Vleeming is dat keurmeesters zich meer en 
meer specialiseren en naar Duits voorbeeld gaan samenwerken 
binnen een overkoepelende organisatie. De eerste contacten hier

voor zijn al gelegd, onder andere met de Bondskeuringsdienst. 
Het plotselinge overlijden van gesprekspartner Pieter van de Loo, 
de voorzitter van deze dienst en een autoriteit op het gebied van 
vervalsingen, werd door Vleeming als een grote schok en een 
enorm verlies voor de filatelie ervaren. 
Vleeming is onlangs in Duitsland benoemd als Bundesprüfer voor 
Nederland en volgt in deze functie Dr Albert Louis op: 'Voor die 
keuringen draag ik dus een andere pet, maar het opzetten 
hiervan is in goed overleg met het bestuur van de NVPH gegaan. 
Het uiteindelijk belang voor alle partijen is en blijft dat de 
filatelie zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van vervalsingen en 
gemanipuleerde zegels, die de goedgelovige en nietsvermoedende 
verzamelaar grote teleurstellingen kunnen bezorgen Ik kon maar 
één conclusie trekken en die is gebaseerd op mijn jarenlange 
ervaring in de postzegelhandel; Buitenkansjes in de filatelie 
bestaan wel degelijk, maar zijn in de regel dun gezaaid. In de 
praktijk blijkt dat goedkoop in veel gevallen uitdraait op duurkoop. 



Ga dus in zee met de erkende vakhandel, die de nodige 
garanties biedt, of laat duurdere zegels al vóór de aankoop 
van een certificaat voorzien. Met als bijkomend voordeel dat 
deze bij een eventuele verkoop een betere prijs opbrengen dan 
ongekeurde exemplaren.' 

Het 'gereedschap' van de keurmeester 

Kennis, jarenlange ervaring, een goede intuïtie en een gezonde 
ambitie zijn de basisvereisten om postzegels te kunnen keuren. 
Daarnaast zijn er een aantal onontbeerlijke hulpmiddelen, die de 
keurmeester helpen bij het uitoefenen van zijn gespecialiseerde 
werk. Allereerst natuurlijk een pincet, catalogi en andere 
naslagwerken. Hoe omvangrijker de bibliotheek, hoe groter de 
mogelijkheden voor studie en onderzoek. Een referentiecollectie 
met in de loop der jaren opgespaarde vervalsingen is van groot 
belang en kan worden aangevuld met fotomateriaal uit publicaties 
en veilingcatalogi. Een archief met de gegevens van de eerder 
verstrekte certificaten zal regelmatig zijn diensten bewijzen. 
Vervolgens een loep of drcdenteller, een watermerkzoeker en een 
papierdiktemeter Uv-lampen met diverse stralingsgolflengten 
behoren ook tot de standaarduitrusting. Als het er echt op aankomt, 
dan worden de microscopen met verschillende belichtings
mogelijkheden te voorschijn gehaald Ze moeten kunnen vergroten 
in de range van drie tot honderd maal 

Oud-voorzitter Bram Hagemam i e^tj. lijk geval. 

Ook computer en scanner bewijzen sinds enige tijd hun diensten, 
vooral bij het verrichten van nauwkeurige metingen. Zeer onlangs 
is er, speciaal voor keurmeesters, een computerprogramma 
geïntroduceerd, waarmee postzegels kunnen worden onderzocht. 
Een flesje met wasbenzine en een donker schoteltje voor het 
opsporen van eventuele reparaties en het beter kunnen zien van 
watermerken mogen als laatste niet ontbreken. Tip van hienk 
Vleeming: 'Gebruik hiervoor nooit de wasbenzine uit de super
markt. Die is namelijk niet zuiver genoeg en daarom nogal vettig. 
Ga hiervoor liever naar de drogist of apotheek. Zeg er dan wel 
bij, dat u het nodig heeft om postzegels te bekijken, want was
benzine is een gewild artikel voor het fabriceren van bepaalde 
illegale drugs. Pas bovendien op, niet alle zegels verdragen 
het om in de wasbenzine te worden gelegd. Vooral met paars-
gekleurde zegels bestaat de kans, dat u bepaalde risico's loopt!' 

Wat kost een certificaat? 
Een fotocertificaat van de NVPH 
kost 3% van de cataloguswaarde 
met een minimum van 25 euro en 
een maximum van 100 euro. 
Indien een zegel vals is of om een 
andere reden niet certificaatwaardig, 
dan bedragen de kosten 25 euro. 
V/ilt u zegels laten keuren? 
Overleg dan met uw vertrouwde 
NVPH-handelaar of neem contact 
op met het secretariaat van onze Echtheid voor eens en 
vereniging. altijd vastgelegd 

Wat kost uw hobby? 

In een van de volgende afleveringen 
willen wij de kosten van het verzamelen 
eens onder de loep nemen en die 
vergelijken met wat er aan andere 
liefhebberijen wordt uitgegeven. 
Hoeveel geeft u per jaar uit aan de 
filatelie en wat kosten uw andere hobby's? 
Uw reactie wordt door de redactie van 
deze rubriek zeer op prijs gesteld. 
Het ligt in de bedoeling om met een 
bloemlezing van uw respons en een 
samenvattende conclusie op dit 
onderwerp terug te komen. 

—--^Jt^. 
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Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 070-437 38 49 

E-mail- info@nvph.nl 
Internet- V/VfVf,nvph,n\ 

mailto:info@nvph.nl


Onder: de VOC-zegel van Sn Lanka Geheel onder: het schilderij 
dat als basis diende uoor het ontujcrp uan de VOC-zcgel; het 
originele doek beuindt zich in hetgebouu) van de Dutch 
Burflher Union in Colombo. 

Wie de Nederlandse EU-zegcl uit 1997 goed be
studeert, ziet dat het stipje naast de poot van de 

letter 'U' het eiland Ceylon aangeeft (zie pijl). 

^y' ^^'^^r ,^„"-^''v^-'^^ 
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Onder- met een uit drie 
schepen bestaande vloot 
vertrokjoris von Spil
bergen uit Veere. De 
schepen van Van Spil
bergen voeren om Kaap 
de Goede Hoop, op u;eg 
naar India en Ceylon. 

De Tafelbaai op een Zuid-
Ajrikaanse zegel. Dat de 

naam Ta/elbaai' nog steeds 
uiordt gebruikt danken we 
oonjoris van Spilbergen. 

IMMMIIillliiMIliM 
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SPOREN VAN HOLLANDERS 
OP SRI LANKA 

Aanwezigheid voorvaderen voelbaar op Aziatisch eiland 
D O O R A A D V A N DER K U I J P , R O T T E R D A M 

Zijn er op Sri Lanka - het vroe
gere Ceylon - nog sporen te vin
den van de Hollandse aanwe
zigheid daar? Die zijn er volop. 
En bestaan er Nederlandse 
postzegels die iets over de rela
tie Nederland-Ceylon vertellen? 
Dat wordt al wat moeilijker -
maar ze zijn er wèl. Er werden 
op z'n minst twee vaderlandse 
zegels uitgegeven waarop het 
eiland Ceylon te zien is. 
De eerste zegel is de zegel met 
NVPH-nummen726; die toont 
een deel van de marmeren vloer 
van het Koninklijk Paleis op de 
Dam in Amsterdam. In de vloer 
van de Grote Zaal is een wereld-

De viering van het jubileum '400 jaar Verenigde Oost-

indische Compagnie' heeft de VOC de afgelopen maanden 

volop in de belangstelling gebracht. Op 22 november 

2002 verscheen zelfs een speciale VOC-postzegel. Jammer 

genoeg niet in Nederland, maar in het verre Sri Lanka. 

Waarom? Het nu volgende artikel zal dat duidelijk maken. 

kaart ingelegd, die de invloeds
sferen van de Republiek der Ne
derlanden in het jaar 1648 laat 
zien. Met een vergrootglas is te 
zien dat de zegel een gedeelte 

van Sri Lanka toont: naast de 
linkerpoot van de letter 'U ' is 
een stip te zien; die stelt het ei
land Ceylon voor. 
Een tweede zegel (NVPH-num-

mer 1966) werd gemaakt naar 
een foto van Cas Oorthuys. De 
opname werd in het woelige Ja
karta van 1947 gemaakt. We 
zien een jongen die met een 
wandkaart onder zijn arm ge
klemd wegrent. Op de kaart is 
het eiland Ceylon te vinden -
zelfs tweemaal. Het zou bij 
deze twee zegels blijven, ware 
het niet dat 'Filatelie'-redacteur 
Drewes Veenstra in zijn onme
telijke archief nog meer te voor
schijn weet te toveren. Zo is er 
een frankeermachinestempel 
van Van Doom's speculaas, een 
lekkernij waarin ongetwijfeld 
verschillende specerijen zullen 
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Linksboven: Nederlandse ze^el uit de serie 
Tussen tujee culturen' met daarop een Joto 

uan Cas Oorthuijs uit ca. 1947. De beu;uste 
foto IS rechts nofl eens ajgedrulrt, met details 

die laten zien dat Ceylon ttueemaal op de Joto 
(en op de ze^el) is terug te umden. 

Foto: © Cas Oortliuys; 
Nederlands Fotoarchief Rotterdam 

Onder: tujintig bemanningsleden kwamen in de uiateren bij de Como

ren om het Icuen, op zoek naar water en een boom die als mast zou kufl' 
ncn dienen. 

zitten die uit Ceylon afkomstig 
zijn. En omdat deze speculaas 
uit Rotterdam komt is die na
tuurlijk ook de beste! 

Op weg naar Ceylon 
Voordat de Hollanders die zich 
in Indië bevonden hun eerste 
handelscontacten met Ceylon 
legden was het eiland in Neder
land al bekend door het reisver
haal van jan Huigen van Lin
schoten. Ceylon werd onder 
meer geroemd om zijn produc
tie van kaneel, dé winstmaker 
bij de Portugezen, die deze han
del volledig controleerden, zo
wel op Ceylon als aan de zuid
oostelijke kust van India. De 
eerste Hollander die met het 
prachtige eiland kennis maakte 
was Joris van Spilbergen. Zijn 
uit drie schepen bestaande 
vloot was uitgezonden door 
Balthasar de Moucheron, een 
schatrijk koopman. De drie 
schepen vertrokken van Veere 
en voeren om Kaap de Goede 
Hoop, op weg naar India en 
Ceylon. Dat in ZuidAfrika nog 
steeds de naam van Tafelbaai 
wordt gebruikt danken we aan 
Joris van Spilbergen. Het was in 
deze baai dat elk van de drie 
schepen zijn eigen weg ging. In 
de wateren rond de Comoren 

verloor Van Spilbergen achten
twintig bemanningsleden; toen 
er water moest worden gehaald 
en er naar een boom werd ge
zocht om de grote mast te ver
vangen. Ondanks deze ramp 
werd de reis richting India 
voortgezet. Ter hoogte van 
Cochin in het zuiden van India 
ging de route om de Zuid, waar
bij de zuidpunt van Ceylon, 
Kaap Dondra, werd gerond. Te
genwoordig staat op dit punt 
een prachtige vuurtoren. 
Joris van Spilbergen ging op 2 
juni i6o2 aan de oostkust van 
Ceylon, in de baai van Battica
ba, aan wal. Hij beschikte op 
dat moment over nog maar 22 
schepelingen. Sterfgevallen in 
de Indische Oceaan hadden 
zijn bemanning verder uitge
dund. 

Gebeurtenissen 
Het was in de zeventiende 
eeuw gebruikelijk om verschil
lende gebeurtenissen tegelijker
tijd op een prent af te drukken 
en dat is ook met de zegel die 
Sri Lanka op 22 november j l . 
uitgaf het geval. De ontwerper, 
Palitha Gunasinshe, maakte ge
bruik van een schilderij dat aan 
Sri Lanka werd aangeboden 
door de Nederlandse admiraal 

Helfrich, commandant van de 
zeestrijdkrachten in Azië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het 
doek bevindt zich in het ge
bouw van de Dutch Burgher 
Union in Colombo. Laten we de 
drie gebeurtenissen die op het 
doek te zien zijn eens nader be
lichten. 

Eerste gebeurtenis 
Eenmaal aan land zocht Van 
Spilbergen eerst contact met de 
plaatseliike heerser, die onder
worpen bleek te zijn aan de Por
tugezen, maar die ook de ko
ning van Kandy moest erken
nen. Het eerste contact met de 
heerser van Batticola werd ge
legd. Deze was met een delega
tie en in het gezelschap van vijf 
olifanten op net strand aanwe
zig. Tot grote verwondering van 
de Hollanders bleken de dieren 
uitzonderlijk goed te zijn afge
richt. Het journaal vermeldt: 
'ende sommighe met haren 
snuyt, namen een Man ende 
selten die selfs op haer l i jf. 
Het handel drijven verliep ech
ter niet erg vlot en Van Spilber
gen begreep al snel dat hij con
tact moest zoeken met de ko
ning van Kandy, in het bergach
tige binnenland. De koning had 
zich aan de Portugese overheer

sing weten te onttrekken en 
probeerde zijn aartsvijanden op 
alle manieren te bestrijden. Een 
onderkoopman van Van Kins
bergen werd met een brief naar 
het nof van Kandy gestuurd. Tij
dens diens afwezigheid werd 
met de inlanders druk in edel
stenen gehandeld, waarbij de 
koning van Batticola geschen
ken eiste met een waarde die de 
waarde van de stenen over
steeg, je zou kunnen spreken 
van 'uitvoerrechten'. Ook he
den ten dage is de handel in 
edelstenen op Sri Lanka een 
staatsmonopolie. 

Tweede gebeurtenis 
Het antwoord op de brief kwam 
op 3 iuli: een afvaardiging uit 
Kandy bracht Van Kinsbergen 
de uitnodiging over een bezoek 
te brengen aan de koning. Op 
de postzegel zien we deze dele
gatie, die door Van Kinsbergen 
wordt begroet op het strand van 
Batticola. 

Derde gebeurtenis 
Op de achtergrond van de voor
stelling zien we twee schepen. 
Dat is opmerkelijk, want Van 
Kinsbergen was alleen met het 
schip Schaep in Ceylon aange
komen. Maar het klopt: op de 
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Links en midden: 'konin^stad' Kandy met de Tempel van de Tand; rechts: Trincomalee uierd op de Portugezen uerouerd 

P'josf A^ï 

Links: paterJose'Vaz luerd in 1994 heilig verklaard. Rechts: 
Hu^o de Groot was een uan de^rondleflgers uan het huidye 
rechtssysteem op Sn Lanka. 

Linksonder: zegel ter gelegenheid uan het 550jang bestaan 
uan de Nederlandse Heruormde kerk m Sn Lanka. Rechtsonder: 
antiek kerkmeubilair m het Hollands Museum op Sn Lanka, 

Foto's bonen: een onderdeel uan hrt/ort 
uan Matara (gelegen aan de zuidkust) is 

het sterfort Redoute uan Eek. 

Blauwe zegel naast de Joto's: ook de 
zogenoemde Martcllotoren is aan de 

zuidkust uan Sn Lanka te uindcn. 

Rechts: een speciale enuelop met een mooi 
VOCstempel, geu;ijd aan de opening uan 
het 'Dutch Period Museum', geuestigd in 

Pnnce Street (Prinsenstraat) 

COMMEMORATrVE COVER 

Scots Sbe 1962 dA K3^ 
OPENING OF THE DUTCH PERIOD 

MUSEUM COLOMBO 10TH JULY 1982 

ill 

avond van de derde juli was, ge
heel onverwacht, nóg een schip 
van de expeditie in de baai van 
Batticola aangekomen. De 
schepen hadden elkaar zes 
maanden daarvoor, bij Kaap de 
Goede Hoop, uit het oog verlo
ren. 
De uitnodiging van de koning 
van Kandy werd aanvaard en 
Van Kinsbergen vertrok op 6 juli 
voor een 22 dagen durencle reis. 
Deze gewaagde tocht naar het 
binnenland werd een groot suc
ces. De koning van Kandy zag 
in de Hollanders welkome 
bondgenoten in zijn strijd tegen 
Portugal; hij beloofde hen voor 
de toekomst alle specerijen die 
ze maar wilden heoben. Beslo
ten werd twee Hollanders in 
Kandy achter te laten om de ko
ning alvast Hollands te leren! 
Wat de koning echter vooral 
wist te waarderen was dat de 
twee Hollanders goed trompet 
konden spelen. Later gingen er 
verhalen dat men m Kandy de 
gewoonte had, afgevaardigden 
van vreemde landen niette la
ten gaan en ze vast te houden 
als bezienswaardigheden in een 
soort rariteitenkabinet! Van 
Spilbergen wilde echter alleen 
maar handel drijven en het luk
te hem maar net om zich aan 

een bondgenootschap te ont
trekken. 

Veroveringen 
Ongeveer dertig jaar later ont
stond vond de VOC het wense
lijk Ceylon te bezetten. De Por
tugezen maakten enorme win
sten in de kaneelhandel en Kan
dy zocht weer contact om de 
gemeenschappelijke vijand, 
Portugal, van Ceylon te verja
gen. De eerste haven waar de 
Hollanders vaste voet aan wal 
kregen was  alweer  Batticola 
aan de oostkust. Een tweede 
vesting die op de Portugezen 
werd veroverd was het onge
veer tachtig kilometer noordelij
ker gelegen Trincomalee. De 
baai van Trincomalee biedt een 
van de mooiste en veiligste ha
vens ter wereld; de locatie valt 
te vergelijken met de Colden 
Cate Bay bij San Francisco. Ook 
tegenwoordig heet de baai waar 
de Hollanders aan land gingen 
nog steeds Dutch Bay. Het gaat 
te ver om het de verovering van 
Ceylon hier uitputtend te be
schrijven, maar over de laatste 
verovering  de stad Jaffna in 
het noorden  kan als bijzonder
heid worden gemeld dat de 
VOC bij het beleg van deze ves
ting gebruik maakte van mortie

ren die grote stenen konden 
werpen naarde Portugese be
zetters. Uit een verslag uit die 
t i jd: 'Deze stenen sijnde geval
len van boven uit de lugt gingen 
dwars door de zolders en bin
ten', zodat 'naewelijcks een pan 
geheel gebleven was.' De mor
tieren konden maar liefst twee
honderd maal per etmaal ge
bruikt worden en hadden een 
heel gering verbruik van bus
kruit. 

Hollandse Invloeden 
Op alle strategische plaatsen 
langs de kust van Ceylon wer
den forten gebouwd. Als bouw
materialen werden koraalblok
ken en bakstenen gebruikt. Een 
deel van de bakstenen werd als 
ballast door de VOCschepen 
aangevoerd, zodat over de ge
hele wereld nog bouwwerken te 
zien zijn van de Hollandse Ijs
selsteentjes met hun bekende 
gele kleur. De forten dienden 
om Hollands concurrenten  zo
als de Engelsen en Fransen 
buiten de deur te houden. Bo
vendien kon men op deze ma
nier de handel van en naar het 
koninkrijk Kandy in het binnen
land controleren. De VOC had 
het monopolie op de kaneel
handel en wenste dit met alle 

macht te handhaven. Daarvoor 
waren vele garnizoenen nodig. 
Zo groeide de handelsmaat
schappij uit tot een echte rege
ring met vele ambtenaren. Aan 
het hoofd stond de gouverneur, 
bijgestaan door een Hoge 
Raad. Er werden scholen ge
stichten predikanten aange
steld. De katholieke godsdienst, 
ingevoerd door de Portugezen, 
werd beperkingen opgelegd, zo
dat Portugese paters alleen in 
het geheim hun gelovigen kon
den oezoeken. Een van hen, pa
ter José Vaz, werd hiervoor in 
1994 door de paus zalig ver
klaard. 
Op Ceylon werd een rechtssys
teem ingevoerd dat gebaseerd 
was op het Romeins/Hollands 
recht. Vandaag de dag vormt 
dat rechtssysteem nog steeds 
de grondslag voor de SriLank
aanse wetgeving. De wetten ga
ven de slaven zelfs zekere rech
ten. Het was bijvoorbeeld ver
boden om zware lijfstraffen toe 
te passen of oude slaven op 
straat te zetten. De grondleg
gers van deze 'Hollandse wet
geving' waren Hugo de Groot 
(al vereeuwigd op Nederlandse 
postzegels) en zijn collega's 
Voet en Van Leeuwen. Van deze 
laatsten zijn beelden te vinden 
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Lmks ophrt 
kaartje op de 
rand van dit 
blokje van Sri 
Lanka is een 
aantal kust
plaatsen te 
zien waar de 
VOC haar for
ten had 

ricdfflandse 

baksteen 
industrie 
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Foto rechts poort in hetjort uan Negombo duidelijk is te 
zien dat er ̂ ele IJsselsteentjes zijn ^ebruilct, samen met het 

plaatselijke bouwmatenaal koraalblokken De bedoelde ma
terialen zijn hierbouen (baksteen) en rechtsonder (koraal) ook 

jilatelistisch uertegenujoordigd 

m 
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E"R De skylines uan Colombo en New York ver
tonen een opmerkelijke gelijkenis Hier
onder bepaalde straatnamen in Colombo 
hennneren aan de aanujezigheid van de 
Hollanders op het eiland Ceylon 
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L E Y D E N B A S T I A N R O A D k « 
Hieronder tegeltableau, geschonken door de 
Nederlandse protestante kerken als dank uoor 
de opuang uan (onder andere) marinepersoneel 
in Colombo Rechtsonder de architectuur uan 
bepaalde huizen op Sn Lanka uertoont een dui
delijke ouereenkomst met die uan huizen in 
Zuid-AJTika en op de Nederlandse Antillen 

PRINCE STREET 
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voor het gebouw van de Hoge 
Raad in Den Haag 

Versterkingen 
Dat de VOC-vestingwerken aan 
hun doel beantwoordden blijkt 
wel uit het feit dat de VOC zich 
tot 1796 kon handhaven Na 
een grote opstand van de Sin-
galezen m 1760 leek het erop 
dat de macht van de VOC was 
gebroken, maareen drastische 
ingreep dwong de koning van 
Kandy de VOC als opperheer te 
erkennen Elk jaar moesteen 
delegatie uit Kandy nu op au
diëntie bij de Nederlandse gou-
verneurin Colombo Uit deze 
periode stamt het fort (nu her
bouwd) van Matara aan de 
zuidkust, met het nog aanwezi
ge sterfort, de redoute van Eek, 
vernoemd naar een van de laat
ste gouverneurs op Ceylon, ba
ron van Eek De laatste verster
king op Ceylon werd aangelegd 
bij Hambantota, ze diende ter 
controle van de zoutpannen, 
die van groot belang waren voor 
het koninkrijk Kandy De Neder
landse versterking werd door de 
Engelsen verbouwd tot een zo
genoemde Martello-toren, een 
klem, zwaar versterkt fort 
Slecht enkele van zulke torens 
zijn, verspreid over de gehele 

wereld, bewaard gebleven 
In 1796 moest de laatste gou
verneur, Van Angelbeek, de ko
lome Ceylon aan de Engelsen 
overdragen Het m Colombo 
aanwezige garnizoen - een regi
ment Zwitsers - was in dienst 
getreden van de Engelsen en 
weggetrokken voor verscheping 
naar Canada, zodat er slechts 
een paar soldaten restten voor 
de verdediging Het gezegde 
'Geen geld, geen Zwitsers' is 
dus met helemaal correct' 

Engelse overheersing 
Er volgde nu er een tijdperk van 
anderhalve eeuw, tot ongeveer 
1950, waarin de Engelsen het 
eiland overheersten Het land 
werd onafhankelijk en een tur
bulente periode begon, waarbij 
de burgeroorlog in de laatste 
decennia een zware tol eiste 
van de bevolking Er kwam ech
ter een wapenstilstand en nu 
ziet de toekomst er weer roos
kleurig uit Een van hoekstenen 
van de economie van Sn Lanka 
IS het toerisme, dat zwaar te lij
den heeft gehad van de onlus
ten Voor Nederlanders is er 
veel te zien, en dan met alleen 
paradijselijke stranden met 
palmbomen, maar ook een 
veelheid aan gebouwen uit de 

zeventiende en achttiende 
eeuw, die door de Sri-Lankaan-
se overheid als nationaal erf 
goed worden beschouwd Het 
mooiste voorbeeld vinden we in 
het zakencentrum van de 
hoofdstad Colombo In de on
middellijke nabijheid van de im
posante kantoorgebouwen 
wordt het VOC-hospitaal m zijn 
oude luister hersteld Dit zie
kenhuis bood in de dagen van 
de VOC driehonderd patiënten 
een onderdak Opvallend is het 
feit dat de Hollanders (overi
gens net als in New York op het 
eiland Manhattan) daarmee 
een stuk grond m gebruik had
den dat momenteel het kost
baarste van Sn Lanka is Er is 
op deze plek zelfs een World 
Trade Centerte vinden, ook met 
tweetorens! Bepaalde straatna
men zijn voor Nederlanders 
een verrassing Wat denkt u bij
voorbeeld van Prince Street, Key-
zer Street en Dam Street^ Ook 
de straatnaam Leyden Bastion 
Road laat niets te raden over 
Misschien dat een naam als 
Maliban Street u met veel zegt, 
maar als de Hollandse naam 
Maliebaan erbij genoemd 
wordt, IS de overeenkomst dui
delijk Aanpalend aan het mo
derne centrum m de oude wijk 

Pettah staat de Wolvendaalkerk, 
waar de Nederlandse Hervorm
de kerkgemeente zijn belangrij
ke functie nog steeds vervult 
De antieke kerkstoelen van 
deze kerk maken deel uit van de 
collectie van het Dutch Period 
Museum 1 n Prince Street De 
kerk is met steun vanuit Neder
land deskundig hersteld en 
geeft een prachtige indruk van 
de wijze waarop de Nederlan
ders op Ceylon leefden Antieke 
grafschilden en grafzerken ver
tellen de persoonlijke verhalen 
van de VOC-dienaren In 1945 
schonken de protestante kerken 
m Nederland een tegeltableau 
aan de kerk, dit als dank voor de 
gastvrijheid die in Colombo 
werd verleend aan leden van de 
Nederlandse krijgsmacht tij
dens de Tweede Wereldoorlog 

Kerken 
Verspreid over geheel Sn Lanka 
zijn nog enkele kerken bewaard 
gebleven De oudste daarvan 
bevindt zich in Galle, aan de 
Zuidkust De gehele wijk Co//e 
Fort staat op de liist van wereld
erfgoederen die cloor de Ver
enigde Naties IS aangelegd Het 
stratenplan ziet er nog net zou 
uit als in de tijd van de Hollan
ders, met woonhuizen in dety-
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LEVNEtiN STREET 
Straatnaambordje in Galle (boven) dat herinnert aan de > 
aanwezigheid uan de Hollanders aldaar. Rechts de i 
vuurtoren van Galle, flebouiud op het bastion Utrecht. 

Boucn: 'Very Old Coins' ojluel heel oude VOC-
munten. Onder- de toegangspoort uan het 
'Netherlands Welcome Village' 

SC*»' 
CEYLON 1 

Bouen: Sri-Lankaans blokje 
met ajbeeldingen uan urcemdc 
munten. Rechts- detail uan de 
blokrand; duidelijk uiordtnu 
dat het moord 'dollar' van onze 
munt 'daalder' ajlcomstig is. 

Bouen. niet alleen statische monumenten, maar 
ook levende dieren verlenen Sn Lanka zijn eigen ko-
rakter. Olifantenreseruaten zorgen er voor dat d 
dikhuiden op het eiland een beschermd leuen leiden. 
Links: monument van de Nationale Bank van Sn 
Lanka (Colombo); de sokkel geejt aan dat de band 
met de voormalige VOC nog steeds erg sterk is. 

pische stijl die in de tropen no
dig was, aus met hoge zolderin
gen en galerijen. Er is zelfs nog 
een rioleringssysteem dat in de 
Hollandse tijd met zeewater 
werd doorgespoeld. Zelfs veel 
straatnamen zijn voor ons Ne
derlanders nog herkenbaar, zo
als Leynbaan Street. De omwal-
lingen van de vesting bevinden 
zien nog in hun originele staat; 
de bevolking heeft er een mooie 
wandelpromenade aan. Galle is 
een zusterstad van het Neder
landse Velzen; deze laatste ge
meente heeft op tal van terrei
nen adviezen verstrekt en daad
werkelijke steun verleend. De 
weerslag daarvan vinden we in 
Nederland terug: m de wijk Vel-
serbroek worden straatnamen 
gebruikt die ontleend zijn aan 
de vele bastions die in Galle ge
vonden kunnen worden. Toeris
ten in Galle worden net als 
overal ter wereld belaagd door 
souvenin/erkopers. Het schijnt 
dat Engelsen die vragen wat de 
afkorting 'VOC' op oude mun
ten betekent ten antwoord krij
gen: Very Old Coin, Sir! 
In september 2001 deed de re
plica van het VOC-schip Duyf-
i<en de haven van Galle aan; net 
Australische schip was op weg 
naar Nededand. En de Austra

liërs zijn op meer fronten actief; 
zo is een Australische duik-
ploeg bezig geweest de lading 
van een VOC-schip, de Avond
ster (op de rotsen gelopen en 
vergaan in de Baai van Galle], 
naar boven te brengen. Als ae 
lading eenmaal geborgen is zal 
ze m net museum, dat m de 
oude pakhuizen is gevestigd, 
worden tentoongesteld. De baai 
van Galle is tegenwoordigd be
veiligd door een vuurtoren, die 
gebouwd werd op een van de 
hoeken van de vesting, het bas
tion Utrecht. 

'Ben ik hier in de hemel?' 
Het zuiden van Sn Lanka heeft 
nog meer te bieden dan histori
sche monumenten alleen. Hier 
leven ook nog olifanten in de 
natuur. De kudden leven in re
servaten en als dat nodig is 
worden soms jonge dieren ge
vangen; die worden dan m de 
zogenoemde olifantenweeshui
zen getraind voor hun werk in 
de bossen. Dieren die grote 
slagtanden ontwikkelen zijn 
voorbestemd voor de jaarlijkse 
grote processies op het eiland. 
Elk jaar in augustus wordt in de 
voormalige hoofdstad Kandy 
zo'n tiendaagse perahera ge
houden. Het IS een evenement 

dat door tienduizenden wordt 
bezocht. 
Maar Nederland heeft ook nog 
op andere wijze een bijzondere 
betekenis voor Sri Lanka. In een 
dorp dat op circa tachtig kilo
meter van Colombo ligt, is een 
Nederlandse stichting actief: 
Welcome Village. De stichting 
biedt huisvesting aan een groot 
aantal dakloze bejaarden, die 
anders op straat zouden moe
ten leven. Hetopvangdorp 
maakt op veel nieuwe bewoners 
grote indruk; met zelden vraag 
een bejaarde bij aankomst 'Ben 
ik hier in de hemel?' Het dorp 
bestaat uit kleine huisjes in Hol
landse stijl; elk huis is naar een 
Nederlandse stad genoemd. In 
de ontvangstruimte van het 
hoofdgebouw hangt een kopie 
van het schilderij ciat zich in het 
gebouw van de Dutch Burghers 
in Colombo bevindt. De door 
Sri Lanka uitgegeven zegel zou 
dus ook betrekking kunnen 
hebben op dit levenswerk van 
Herman Steur, de oprichter van 
het Family Help Program. 

In de schijnwerper 
Niet alleen de Sn Lankaanse re
gering onderkent het belang van 
de betrekkingen met Nederland: 
ook de Sri Lankaanse posterijen 

zijn zich van dat belang bewust. 
Dat verklaart de uitgifte van de 
hier bedoelde zegel. Precies zo 
hebben de Japanse posterijen in 
2000 een zegel uitgegeven die 
de 400-jarige betrekkingen van 
Japan met Nederland herdenkt. 
Trouwens, ook Japan heeft een 
'link' met Ceylon, want dat land 
leverde de VOC het koper waar
van aan het eind van de zeven
tiende eeuw munten van 43/4 
stuiver werden geslagen. Ook 
deze munten dragen de gedenk
waardige inscriptie 'VOC'! 
En waarom is er geen Neder
landse postzegel die de relaties 
tussen Sn Lanka en ons land in 
de schijnwerpers zet? De verkla
ring IS dat TPCPost voor zijn 
emissies het criterium hanteert 
dat het behandelde onderwerp 
bij een breed publiek bekend 
moet zijn. Kennelijk - en dat is 
heel jammer - is slechts bij een 
klem deel van de Nederlandse 
bevolking bekend welke presta
ties onze voorouders op dat ver
re eiland hebben verricht. Lan
den als Japan en Sri Lanka blij
ken wél belangstelling te hebben 
voor dit wederzijdse erfgoed. 
Gelukkig maar, want daardoor 
worden filatelistische bijdragen 
zoals dit artikel mogelijk. 
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Een project van PostBeeld.com Haarlem 

Gratis toegankelijk op internet 
Wordt wekelijks bijgewerkt met de 

nieuwste uitgaven. 
Altijd aktueel. 
IVIogelijkheid om direkt zegels te 

bestellen. 
Inclusief ruim 200 verschillende 
motiefcatalogi 
Ook inkoop. 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegelen Muntenhandel * ' D e O l o b e " 
Nieuwstraat 02 ,7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bank 303385952 

VoorschotenseWassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend dovrijza van 10.00  17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 0715619264, Email vphwph@zonnet.nl 

F R I P H I L E X 6 
Ter gelegenheid van het 85jarig 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 éénkaderklasse 

tentoonstelling wordt gehouden in de: 

"ADELAARS KERK" te Leeuwarden 
Gratis toegang. Inschrijving tot 1 oktober a.s. 

Secretariaat: p/a W.A. van Delft 
Jan de Wittstraat 32 
9062 EX Oenkerk 

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, 
Faröer, 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. 

M U N T E N 
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  34 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://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. 

TENTOONSTELLING "AMSTERDAM 2003" 
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2003 wordt de jaarlijkse gejureerde tentoonstelling 

"Amsterdam 2003"opnieuw gehouden in het Huygens College, 2e Constantijn 
Huygensstraat 31, Amsterdam, nabij het Vondelpark. De tentoonstelling wordt 

gehouden in de categorie II en III en de éénkaderklasse. 
Opening: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Handelaren zijn aanwezig. Toegang en catalogus zijn gratis. 
Enveloppen Dag van de Postzegel zijn bij ons verkrijgbaar. 

Organisatie: Stichting Comité Dag van de Postzegel Amsterdam 

Stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
Organiseert van 31 okt. t/m 2 nov. 2003 de 

"DAG VAN DE POSTZEGEL 2003" 
in liet Congrescentrum AHOY' in RotterdamZuid 

In de 2e en 3e categorie, éénliader en jeugdcollecties 
Insclirijvingen staan open t/m 31 augustus 2003 

Voor inl.: tel. 0152141701 of Email: A.Ritmeester@planet.nl 
" i,rri ^ar< ■^■■\' i^jS'mf.'tr^r 

http://PostBeeld.com
mailto:vph-wph@zonnet.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
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ILAIEUSnSCHE 

IJl 

Opgaven voor deze rubriek 
in het olrtobernummer 2003 
(verschijnt begin oktober) 
moeten uiterlijk op i septem

ber 2003 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 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. 

TEMTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Nog tot en met 2 november: 
Haarlem. Onuerualst' Drie eeu
wen drukkenjjoh. Enschede', ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 300jarig bestaan van 
Joh. Enschedé in Haarlem. 
Teylers Museum, Spaarne 16. 
Openingstijden: van dinsdag 
tot en met zaterdag van 10 tot 
17 uur, op zon en feestdagen 
van 12 tot 17 uur. Toegang 
€5.50, 5 tot i8jarigen €i., 
MJK, Haarlem Pas en kinde
ren onder 5 jaar gratis. Meer 
informatie: telefoon 023
53190190 of emailadres 
www.teijlersmuseum.nl. 
6 en 7 september: 
Kalmthout (België). Tweede 
Bneuetibeurs, 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
3311218 ofvia 
u)U)U),/ilatehe.org. 
• 9 toten met 27 september: 
Rotterdam. Gabriel m de Lau
rens, propagandatentoonstel
ling over bijbel en christen
dom, georganiseerd door de 
filatelistenvereniging Gabriel 
ter gelegenheid van haar 55
jarig bestaan. Laurenskerk. 
Openingstijden: van dinsdag 
tot en met zaterdag van 10 tot 
16 uur. Inhchtingen: telefoon 
0505253076. 
•17, i8 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postcx 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 
Aerojïlatelie, 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 015361845. 
• 24, 25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale Bnefrnarkenborse. 
Messe Sindelfmgen. 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. 

•25 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dafl uan de Postze
gel 2003. 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 oktober, 1+2 november: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2003, expositie georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Congrescentrum 
Ahoy', RotterdamZuid; toe
gang €3. . Ca. 250 kaders 
(o.a. jeugdcollecties), stuiver
tafels, handel aanwezig, ver
koop speciale enveloppen. 
Openingstijden: op vrijdag 
31/10 van 13 tot 18 uur, op za
terdag i / i i van 10 tot 18 uur 
en op zondag 2/11 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: A. Rit
meester, telefoon 015
2141701 ofvia emailadres 
a.ritmeester(a)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 / i i van II tot 18 uur 
en op 2/11 van 10 tot 17 uur. 
Informatie: W.J. 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

j se 17. Ca. 200 kaders. Ope
i 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, Jan 
de Wittstraat 32, 9062 EX 

1 Oenkerk. Inscürijuing gesloten. 
i • 20 en 21 december: 

Krommenie. Saenphilcx 2 o o 3, 
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(a)cKcllo.nl. 

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almere Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25ja
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 
Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek
straat 26,1316 SR Almere, te
lefoon 0365341470. 
• 30 januari3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 
Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 
Des Voeux Road Central, 
SheungWan, Hong Kong. 
• 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 

j 'De Globe'(afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdehng Varsseveld. Sport

' hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16,7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315242990. email hg.breu
kcr(a)chello.nl 
• 8, 9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Harmg
ulict en Greuelingen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
GoereeOverflakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 

j telefoon 0187611542, email 
i sbangma@xs40ll.nl. 

• 6, 7 ,8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseucne
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met NVPHbeurs. Vie
ring Dag van dejeugdjilatelie 
(thema: Sprookjes). Autotron 
Rosmalen. Ca. 850 kaders. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 17 augustus: 
KaalheideKerkrade. Jreets, 
Kaalheidersteenwegi05,14
17. Telefoon 0455415088. 
• 23 augustus: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
• 24 augustus: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
■ 30 augustus: 
Breda. Contactdag NVTF. De 
Vlieren, Dr. Struijckenstraat 
165,1016. Telefoon 0299
425078. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 1017. 
Telefoon 0184616635. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Oldenzaal. De Boom, Bent
heimerstraat43,1017. Tele
foon 0541518026. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016, telefoon 
0181214224. 
Zwolle, jubal. Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 31 augustus: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
• 6 september: 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 1015. Tele
foon 0302886832. 
• 7 september: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636, 
• 13 september: 
'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, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverlaan 20,1216. Telefoon 
0615224937. 
Steenbergen. De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54,1015. Tele
foon 0167561988. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 14 september: 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773 517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 20 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297343885. 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365331981. 
Bilthoven. Filatclistische con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest (bij Zuiderkapel), Bos
laan i, 1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Drenten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 0255522310. 
• 21 september: 
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,1016. Telefoon 0547
363000. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 

POSTZEGEL
VEILINGEN 

• 21 september: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail sp28mb@jilatelist.com, 
website uiu)u;._platelist.com 
Roosendaal. Filatelistische lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, email 
bl33mb@filatclist.com, website 
uJUJUJ.JiIatelist.com 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

I september: 
Weken van de kaart, postzegel
boekje met vijf dezelfde zelf
klevende zegels van €0.39. 
23 september: 
Verrassing deel II, postzegelvel
letje met tien verschillende 

http://www.teijlersmuseum.nl
mailto:sbangma@xs40ll.nl
mailto:sp28mb@jilatelist.com
mailto:bl33mb@filatclist.com


gegomde postzegels van €0.39. 
20 oktober: 
Postzfjjels uerzameien, postzegelvelletje 
met tien dezelfde zegels van €0.39. 
4 november: 
Kinderpostzegels, postzegelvelletje met 
zes verschillende gegomde zegels van 
€0.39+0.18. 
25 november: 
Verrassing deel III, postzegelvelletje met 
tien dezelfde zegels van €0.39. 
25 november: 
Kortingzegels (Decemberzegcls), postze
gelvelletje met twintig verschillende 
zelfklevende zegels van €0.29. 

Aruba 
30 september: 
Bedreigde ofbeschermde dieren. Waarden: 
25, 60, 75 en 150 cent. 
31 oktober: 
Kindenegels (Kind en Sport). Waarden: 
40420, 60+30 en 100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

29 september: 
Katten. Waarden: 145, 240 en 380 
cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg. Waarden 50+15, 95+35, 
145+55 6n 240+110 cent. 
17 november: 
Decemberzegels. Waarden 95 en 240 
cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

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

Openingstijden: maandag t/m vrij
dag van 1017 uur, zaterdag, zondag 
en feestdagen 1217 "ur; op 25 de
cember en I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwassenen €6., 
65plussers €4.50,4 tot en met 12
jarigen €3.
Rabo/NS kaarthouders 50% korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Museumjaar
kaart of Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis 
Groepen groter dan tien personen 
€5.per persoon 

Studiezalen 
Het is momenteel niet mogelijk om 
gebruik te maken van de studiezaal 
post en postwaarden. Zodra hier ver
andering in komt zullen wij dit mee
delen. 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 internetgebrui
kers is de Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de opening
stijden (elke woensdag van 10 tot 17 
uur en elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (iüU)U).nbji;.nl) en het 
aanklikken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie die betrekking 
heeft op de prachtige collectie die in 
Baarn bewaard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, ziet wel
ke boeken er nieuw aangeschaft zijn 
en kunt er nagaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een overzicht 
van de (oudere) tijdschriften wordt 
hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een bepaald boek 
oftijdschrift aanwezig is, dan kuntu 
dit met behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformulier opvra
gen. Het antwoord ontvangt u per e
mail. Voor alle andere vragen kunt u 
ons op de gewone wijze emailen (bi
bliotheekcffinbji; org). 
De Bondsbibliotheek... een surfbe
zoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 84144, 2508 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULST@WANADOO.NL 

Het is komkommertijd op het gebied 
van de poststempels. Hopelijk kan ik 
volgende maand meer melden. Deze 
maand toon ik afbeeldingen van 
twee nieuw verschenen stempels. 

Dag van de Munt 
Op zaterdag 14 juni 2003 werd in het 
gebouw van de Koninklijke Neder
landse Munt aan de Leidseweg te 
Utrecht voor de elfde keer de Dag van 
de Munt georganiseerd. Deze dag 
vindt plaats elke tweede zaterdag van 
de maand juni. 
Deze keer was TPGPost daar aanwe
zig met een stand in verband met de 
verkoop van de Persoonlijke Postzegels. 
Ter plaatse werd een bijzonder post
stempel gebruikt met in de afbeel
ding drie zogenaamde tondellen. 

^0^*^««<fe^ 

Rondellen zijn muntplaatjes waarop 
met een muntstempel een afbeel
ding wordt geslagen. Let op de post
zegelkartel aan de rand van de rond
ellen! 

Numisbrief 
We blijven nog even bij de munten, 
wantTPG Post en de Koninklijke Ne
derlandse Munt gaven op 30 maart 
2003 gezamenlijk een Numisbrief 
uit ter gelegenheid van de honderd
vijftigste geboortedag van Vincent 
van Gogh. In de brief zijn een munt 
van 5 euro ondergebracht en een ge
stempeld postzegelvelletje, beide 
uitgegeven in het kader van hetzelf
de onderwerp. Het poststempel 
waarmee het velletje is afgestempeld 
toont een afbeelding van een postbo
de. Deze postbode herkennen we 
van het bekende schilderij dat Vin
cent van Gogh ooit schilderde. 

"nac* du Forum' 

\»tJt> t.\\ 
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CollectVision BV 
Postbus 7080 3286 ZH Klaaswaal 

Tel. 0186572732  mail ©collectvision.nl 

Speciale EuroMuntsets 
Land G België BU 1999/2000/2001 
BU set 2002 
BU set 2003 
PROOF 1999/2000/2001 

R Benelux 2003  3 landen 
Denemarken 2002 Set met dé"' 
8 proefontwerpen + 5 euro 
Idem in Zilver 900/1000! 
Duitsland 
2002 A,D,F,G,J. 5 sets 
2003 A,D,F,G,J. 5 sets 

i m Engeland 2002 Set met de 
8 proefontwerpen voor de euro. 

PFinland 
BU set 1999/2000/2001 
BU set 2002 
BU set 2003 
BU set 2003 Hockyset" ' r „ 
PROOF set 2002 + goud 

f PROOF set 2003 met Diamant 
Zeer geringe oplage! 
Frankijk 
BUset 1999/2000/2001 
BU set 2002 
BU set 2003 

iM BU set 2003 Tourisme 
^ BU 2003 Babyset 
É l PROOF 1999/2000/2001 
■ PROOF 2002 
■ PROOF 2003 
B i Griekenland BU set 2002 

1 Ierland BU set 2002 
BU set 2003 jaarset I 
2003 jaarset II + 5 euromunt 
Italië BU set 2002 
Luxemburg BU set 2002 
BU set 2002 KNM 
Monaco BU set 200 
BU set 2002 
PROOF 2001 

-—TS~ Oostenrijk BU set 2002 
BU sei 2003 

• • Portugal BU set 2002 
f M | l | PROOF set 2002 

Spanje 
BUse t 1999/2000/2001 

M i i t H BUset 2002 
BU set 2003 
PROOF set 2002 + I2€ 
San marino BU set 2002 
BU set 2003 incl 5 euro 
Vaticaan BU set 2002 
BU set 2003 
PROOF set 2003 
Zweden 2003 Set met de 

^ ^ 8 proefontwerpen t 5 euro 

opl'ige 
35.000 
lOO.OOO 
100.000 
5.000 

'50.000 

23.000 
4.500 

100.000 
120.000 

75,-

175,-

119,-

79,00 

20.000 79,-

70.000 
75.000 
120.000 
.15.000 
8.000 

119,-

35,-

32,50 
55,-

475,-

35.000 
150.000 
150.000 
20.000 
25.000 
15.000 
40.000 
40.000 
50.000 
20.000 
30.000 
30.000 
150.000 
40.000 
5.000 

120.000 
40.000 

275,-

45,-

37,50 
42,50 
42,50 

395,-

120,-

75,-

L 

2: 
19,-

!5,-

99,-

80,-

35,-

90,-

175,-

dagpni». 
dagprijs 

3.500 i r 
100.000 
125.000 
50.000 
15.000 

50.000 
100.000 
150.000 
35.000 
120.000 
70.000 

'5,-

5,-

35,-

70,-

90,-

115,-

25,-

17,95 
•t 
3' 
y. 

65.000 \\t 
65.000 
13.000 

6i 
8' 

5,-

*5,-

-5,-

0.-

»5,-

5,-

http://www.muscom.nl
mailto:KEES.VERHULST@WANADOO.NL
http://vision.nl


'DE YEELZUDIGHEID VAN DE FIIATELIE MOET VEEL 
MEER ONDER DE AANDACHT WORDEN GEBRACHÏÏ 

Gesprek met Roy ter Laak, manager nieuwtjesimporteur en filatelist 

57i 

Enschede op een grauwe dag. 
Er valt een onuitputtelijke 
stroom hemelwater, waarvan 
de intensiteit varieert van mie
zel tot slagregen. Tijdens de 
twee uur lange autorit naar het 
oosten zijn alle standen van de 
ruitenwisser talloze malen uit
geprobeerd. De minutieuze 
routebeschrijving brengt ons in 
het centrum van de stad, dat 
ondanks het triestige weer zijn 
aantrekkingskracht toont. Een 
labyrint van straatjes, steegjes 
en voetgangerszones passeert 
de revue. Op het laatst lijkt het 
nog even mis te gaan, maar op
eens staan we voor het beschre
ven poortje, dat naar een bin
nenplaats leidt. We parkeren de 
auto en bellen aan bij een kan
toorgebouw, dat niet al te veel 
uitstraling heeft. Dat beeld ver
andert als Roy ter Laak, office 
woMoger van de hier gevestigde 
nieuwtjesgroothandel Filagent, 
ons goedlachs binnenlaat en 
voorgaat naar een ruime, mo
dern ingerichte en goed verlich
te werkruimte op de eerste ver
dieping. 

TOEVAl 
Het is voor een filatelist de ge
woonste zaak van de wereld om 
een abonnement afte sluiten 
op de nieuwe uitgiften van een 
verzamelgebied. Canada post
fiis, Bahamas gestempeld, San 
Marino op eerstedagenvelop, 
alle zegels van een bepaald the
ma? je kunt het zo gek niet be
denken of ze zijn binnen de 
kortste keren bij de postzegel
handel te verkrijgen. Dat je hier
voor een strak georganiseerd 
netwerk nodig hebt, en ook een 
perfecte logistiek, daar staat 
geen verzamelaar ooit bij stil. 
Zelfs Roy ter Laak had tien jaar 
geleden geen idee. Hij verza
melde postzegels van Neder
land, die hij kocht op het post
kantoor en bij een winkel in zijn 
woonplaats Oldenzaal, tot hij 
volkomen toevallig met de pro
fessionele kant van de filatelie 
in aanraking kwam. Hij weet 
nog als de dag van gisteren hoe 
dat ging: 'Na de middelbare 
school volgde ik een studie aan 
de heao, richting internationale 
marketing. Nadat ik deze had 
afgerond maakte de economie 
een moeilijke periode door. In 
afwachting van een passende 

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

Bij Filagent in Enschede wordt niet geklaagd. Dat kón ook 

niet, want ondanks het teruglopend aantal 

postzegelverzamelaars groeit de omzet van de 

nieuwtjesgroothandel nog steeds. Roy ter Laak, office 

manager \an het bedrijf, weet wel waarom dat is: onder 

meer  maar hij zegt het met een knipoog  omdat hij die 

omzet als verzamelaar zelf opschroeft... 

Roy ter Laak: 'Postadmmistraties moeten met hun eigen neerwaartse spiraal creëren'. 

M E N S 

l N r ! [. A T E L I n 

AFLEVERING 1 
I ■»^M^älK^'.O»,-,^-. m 
vaste baan werkte ik alvast voor 
uitzendbureaus. Toen kreeg ik 
bericht van het arbeidsbureau 
en werd ik uitgenodigd voor een 
gesprek met postzegelhande
laar Clemens Kienhorst. Uit on
vrede met de gang van zijn za

ken bij zijn toenmalige nieuw
tjesleverancier had Kienhorst 
besloten het pad voor een flexi
beler importeur te effenen. Na 
een stage van een paar maan
den in een van de winkels van 
Kienhorst kreeg ik begin 1995 
de leiding van de gloednieuwe 
Nederlandse vestiging van De 
Rosa International, een Italiaan
se nieuwtjesgroothandel. We 
kozen Enschede als stand
plaats, omdat de drukkerij met 
dezelfde naam in de postzegel
wereld een internationale 
naamsbekendheid geniet. Onze 
eerste klanten waren de vijf win
kels van Kienhorst en de vier za

ken die Erik Boeré indertijd had. 
De eerste nieuwtjes werden ge
scheurd en verstuurd. We knok
ten voor iedere nieuwe klant om 
ons een plaats op de Neder
landse nieuwtjesmarkt te vero
veren.' 

OVERGENOMEN 
Eind 1996 belandde het jonge 
bedrijfje al in andere handen. 
Filagent werd onderdeel van de 
Spaanse/\/;Msogroep, een bij
zonder grote en aan de beurs 
genoteerde organisatie, die zich 
met kunst en antiek bezig
houdt, maar zich ook in de 
postzegelhandel niet onbetuigd 
iaat. Zo biedt A/Jnsfl filatelisti
sche beleggingsprogramma's 
aan, waan/oor sinds kort ook 
Nederlandse postzegels wor
den ingekocht. Verder is het be
drijf eigenaar van gerenom
meerde veilinghuizen als Mohr
mann. Kohieren Manning. De 
nieuwtjesgroothandel vormt 
weer een aparte tak. Ter Laak 
vertelt hoe die is georganiseerd: 
'De hoofdvestiging in Madrid 
geldt als distributiecentrum 
voorde vestigingen in Italië, 
Duitsland en Nederland. Hier 
komen bijna alle nieuwtjes van
uit de hele wereld binnen. Bijna 
dagelijks ontvangen wij een 
zending uit Madrid met de door 
ons bestelde aantallen, waarna 
wij ze verder distribueren aan 
onze klanten, de postzegelhan
delaren. Het is een precies en 
arbeidsintensief werk, maar ge
lukkig hebben we de beschik
king over een goed team mede
werkers en een perfect compu
terprogramma, waarmee ook 
de nota's worden gemaakt. 
Door de teloorgang van onze 
grootste concurrent hebben we 
gedurende het afgelopen jaar 
een flinke toeloop van nieuwe 
klanten gekregen. De omzet 
over 2002 bedroeg een kleine 
drie miljoen euro, bijna tien 
keer zoveel als in het eerste 
jaar. De extra uurtjes die het 
kostte om tijdig alle bestellin
gen klaarte hebben hadden we 
er graag voor over.' 

TRENDS 
'We leveren alle postzegels van 
de landen die door de UPU er
kend zijn; een aantal voormalig 
Russische gebieden horen hier 
bijvoorbeeld niet toe. Schadelij
ke uitgiften nemen wij niet in 



st^ 

Het team van Filagent staand (v l.n r.) Robert Mekkelholt, Roy ter Laak en Cerard Hultmk, zittend Paal Pasman 

het leveringsprogramma op. 
Het gebeurt een enkele keer dat 
een emissie pas langere tijd na 
uitgifte op deze lijst belandt. 
Daar kunnen we dan helaas 
niets meer aan doen. Voor het 
al dan niet leveren van themati
sche zegels hebben we onze ei
gen richtlijnen opgesteld, om
dat wij vinden dat je een verza
melaar van scoutingzegels geen 
twintig euro uit de zak moet 
kloppen voor een serie van vijf
tien zegels, waarvan op één 
lage waarde met een vergroot
glas een minuscuul padvinder-
tje te vinden is. Wat Filagent be
treft moet het bewuste motief 
duidelijk op hetzegel aanwezig 
zijn; daar hoeft de Toep dus niet 
aan te pas komen. Bovendien 
moet bij series het motief op 
minstens de helft van het aantal 
zegels voorkomen. Als klanten 
het echt anders willen, dan ho
ren we dat vanzelf.' 
'Omdat de zegels van Neder
land in de regel niet via ons 
worden gekocht, zijn de meest 
bestelde landen Antillen, Aruba, 
Duitsland, Frankrijk en Croot-
Brittannië. Thematische postze
gels maken zo'n kleine vijfen
twintig procent van het totaal 
uit. Helaas constateren we nog 
steeds een daling van het aantal 
abonnementen. Deze omzet 
wordt echter gecompenseerd 
doordat het jaarlijkse bedrag 
per abonnement gemiddeld 
flink stijgt. Postorganisaties 
moeten er wel voor waken om 
niet hun eigen neerwaartse spi
raal te creëren. Het is begrijpe
lijk dat hun managers graag een 
hoge omzet willen scoren, maar 
ze vergeten daarbij vaak een vi
sie op langere termijn te ont
wikkelen. Als een verzamelaar 
eenmaal heeft afgehaakt, win je 
hem niet gemakkelijk terug. Be
halve voor de eerder genoemde 
gebieden is er vaak extra be
langstelling voor postzegels 
meteen bepaaldeg/wm/c/c. En 
dan bedoel ik niet de zelfkleven
de zegels, hoewel die voor de 
consument hun gemak wel de
gelijk bewijzen. Nee, ik denk 
aan zegels met een luchtje of 
die geborduurde zegel van vijf 
franK van Zwitserland, die bin
nen de kortste keren voor tien
maal nominaal werd verhan
deld. We zorgen ervoor dat bij 
speculatie van de handel - zoals 
we dat een jaar of vijf geleden 
hebben gezien bij de blokken 
van China of onlangs weer met 
de Europauitgifte van San Mari
no - onze klanten in ieder geval 
de normale aantallen geleverd 
krijgen. Extra bestellingen kun
nen in dat soort gevallen meest
al niet worden gehonoreerd, ge
woonweg omdat er niet genoeg 
zegels beschikbaar zijn.' 

PROMOTIE 
'Zelf ben ik geen fanatiek verza
melaar, maar ik koop geregeld 
een uitgifte van een onderwerp 

dat me aanspreekt, zoals de 
CEPT-uitgiften van dit jaar, die 
posters en affiches als thema 
nebben. Ik zou graag misdruk-
ken en misperforaties verzame
len, maar dan wel uit de eerste 
hand.' Roy moet lachen: 'Maar 
dat zouden alle verzamelaars 
wel willen. Wij maken regelma
tig folders en brochures om be
paalde landen of onderwerpen 
onder de aandacht van de ver-
zamelaarte brengen. Ik merk in 
mijn vrienden- en kennissen
kring dat bijna niemand op de 
hoogte is van de grote diversi
teit van onderwerpen, die je op 
postzegels kunt aantreffen. Als 
iemand gek is op oude auto's 
en weet hoeveel postzegels er 
op dat gebied zijn uitgegeven, 
dan is de kans groot dat hij 
spontaan aan het verzamelen 
slaat. Een Ferrari is voor de 
meeste mensen niet te betalen, 
maar een serie zegels met de 
diverse modellen van zo'n 
droomauto kan iedere liefheb
ber zich permitteren. Voorwaar
de is wel dat je dan van het be
staan ervan op de hoogte moet 
zijn en daar wringt vaak de 
schoen. Daarom is de promotie 
van de filatelie van groot belang 
voor het voortbestaan van onze 

branche. Ik zie voor Filagent een 
belangrijke taak op dit gebied. 
Nu na een hectisch jaar de rust 
een beetje is teruggekeerd zul
len wij ons hier met dubbele 
energie op storten. Hoewel er 
door de opkomst van I nternet 
en e-mail minder behoefte be
staat aan postzegels, kan een 
vakkundig handelaar die met 
zijn tijd meegaat nog steeds 
voldoende mensen aan zich 
binden om met succes een win
kel te exploiteren. Hij zal daarin 
worden gesteund door de mar
ketingdeskundigen van de post
organisaties, die steeds meer 
tijd en geld besteden om te on
derzoeken welke postzegelont-
werpen de belangstelling genie
ten van een zo groot mogelijke 
doelgroep.' 

TOEKOMST 
'Hoe de postzegelhandel er 
over tien jaar uitziet? Daar pro
beer ik mij natuurlijk ook een 
beeld van te vormen, want rege
ren is vooruitzien. Wellicht dat 
er nog wat winkels zullen ver
dwijnen, maar voornamelijk die 
van die detaillisten die er te wei
nig aan doen om hun zaak inte
ressant te maken. Postorder- en 
Internetverkopen zullen onge

twijfeld een groei laten zien. Ik 
verwacht geen al te grote con
currentie van postadministra-
ties die hun postzegels recht
streeks verkopen. Gemak dient 
de mens en het overmaken van 
geld naar het buitenland is nog 
steeds omslachtig en gaat met 
de nodige kosten gepaard. Voor 
het nog steeds groeiende aantal 
thematische verzamelaars is 
die manier van bestellen über
haupt geen optie. Wat betreft 
mijn eigen job zie ik grote mo
gelijkheden. Ondanks vrij inten
sieve contacten met het hoofd
kantoor genieten we een grote 
vrijheid van handelen. De vijver 
waarin Filagent vist is groot ge
noeg, er zijn nog voldoende po
tentiële klanten. Nee, ik ben be
slist nog niet uitgekeken op 
mijn werk, want zeg nou zelf, 
een groothandel in postzegel
nieuwtjes is toch veel leuker 
dan een zelfde bedrijfin 
schroefjes en boutjes? Hier krij
gen we iedere dag weer wat 
nieuws in handen, zaken die 
vaak interessant zijn of mooi 
om te zien. Met als bijkomend 
voordeel dat ik ongemerkt onze 
eigen omzet opschroef als mijn 
verzamelaarshart weer eens van 
zich doet spreken!' 



Ë SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 29 - MISDRUKKEN, DRUKUITSCHOT, DUBBELDRUKKEN 
EN WAT DAAR VOOR DOOR MOET GAAN [DEEL 5) 

De vorige aflevering van 
deze rubriel< besloot ik 
met de opmerking: "Be
paalde verzamelaars v̂ îl-
len 'alles' of'veel' bezit
ten van wat bij een be
paalde emissie bestaat of 
hoort. Daar kunnen proe
ven, eventuele deelkleur-
proeven, misperforaties 
ed. bij horen. Op zich is 
daar mets op tegen." En: 
"Hoeveel waarde moet 
men aan dit (eventueel 
gestolen) materiaal ge

ven? Een bekend Neder
lands gezegde geeft het 
antwoord: 'Wat de gek er 
voorgeeft!'". 
Een gedeelte van het ma
teriaal dat ik nu bespreek 
is niet gestolen, maar 
soms wel speciaal ge
maakt om de verzamelaar 
'te behagen' of hem of 
haar 'geld uit de zak te 
kloppen'. 

Drukuitschot Frankrijk 
Al vrij vlot nadat de eerste 

Franse postzegels waren 
uitgegeven, kwamen er 
zogenoemde drukproe
ven van deze zegels in di
verse kleuren op de 
markt. De Franse zegels 
werden bij de Nationale 
Munt te Parijs gedrukt; 
dat gebeurd van 1850 tot 
1875 onder de 'bezielen
de leiding' van Anatole 
Hulot. Omdat hij daartoe 
de kans kreeg (en die dan 
ook nam) liet hij van de 
drul<vormen afdrukken 

maken in allerlei kleuren, 
soms overeenkomend 
met de normale frankeer-
waarden, en op verschil
lende papiersoorten. 
Deze essais de couleurs wer
den alras aan verzame
laars verkocht. 
Om de stand van de ze
gelwaarden tijdens het 
drukken te controleren 
werden de proefdrukvel-
len meerdere malen be
drukt. Ook dit materiaal 
werd door verzamelaars 
en handelaren grif afge
nomen. Al vrij snel ook 
werden deze kleuren-

proeven gecatalogiseerd 
en in de postzegelcatalo-
gi opgenomen. 
Ik laat u een aantal voor
beelden zien van speciaal 
voor de verzamelaars ver
vaardigd drukuitschot. 
Het gaat om kleurproe
ven met twee- tot vijfmaal 
het zegelbeeld gedrukt, 
soms zowel aan de voor-
als aan de achterkant (af
beeldingen len 2). 
Omdat Hulot voor het 
drukken van de nieuwe 
postzegels in 1875 (het 
type-Sa^e of Alléflonque) 
veel te veel vroeg, besloot 

Bouen ajbeeldin̂  i - Bouenste nj, links en midden kleurproef (uoor- en achterzijde) uan de zê cl uan 25 c. 
bistre m het type Napoleon (onflctand). Bouenste rij, rechts kleurproef (achterzijde) m parelflrijs Onderste rij, 
links- dubbeldruk kleurproef Onderste rij, rechts: een uijfmaalgedrukte kleurproef 

Bouen ajbeeldtn̂  2 - Bouenste rij dubbeldruk kleurproef (uoor- en ach
terzijde van de zê el uan 30c in het type-Napoleon Laure' Ondersterij 
driemaal gedrulrte kleurproeven (achterzijde en voorzijde) 

Onder ajhteldmg 3- Kopstaande dubbeldruk op een deel uan een procfdrukucl, een zogenoemde 
mis-en-train DeJ op de ondcruelrand is een drukkersmerk, '240g' is de drukdatum 24 september 

Rechts- ajbecldm^ 4 - Bo
ven een dubbeldruk die af
komstig IS van een procf-
ucluan de zegel van 5 c 
m het type-Sage Daar

onder een dubbeldruk 
(normaal en gespiegeld) 
uan een zegel uan 3 c m 

het type-Sage 



het ministerie van Finan
cien de zegels te laten 
drukken bij de Banque de 
France. Omdat deze in
stelling geen ervaring 
had met het drukken van 
postzegels, ging er in het 
begin nogal wat fout. 
Ook hier moest men 
proeven maken om de 
stand van de zegelbeel
den op de drukvellen te 
controleren (afbeeldingen 
3 en 4). Van dit materiaal 
is niet veel op de verza
melaarsmarkt terecht ge
komen. Er werd beter ge
controleerd. Toch bestaat 
er wel drukuitschot. Veel 
van dat materiaal is ont
staan doordat de vellen 
tijdens het drukken niet 
goed door de pers wer
den gevoerd, waardoor er 

een afdruk op de legger 
van de drukcilinder ont
stond en de op de legger 
aanwezige inkt op de 
gomzijde van het papier 
terecht kwam (ajbeelding 
5). Omdat het papier 
gegomd was, krulde het 
snel als de omgevings
temperatuur en de voch
tigheidsgraad te hoog 
waren, waarna op het 
omgekrulde papier ver
volgens een gehele of ge
deeltelijke bedrukking 
ontstond (ajbeeldin^ 6). 
Ook van de emissieMou
chon retouche'zijn spiegel
beeldige drukken op de 
gomzijde bekend. Deze 
zien er meestal heel net
jes uit: niet met verscho
ven beelden (ajbeeldmijen 
7 en 8). 

EmissieSemetise camü 
Van de emissieSemeuse 
came'e, waarvan vele (en 
hoge) oplagen werden 
gedrukt, bestaat veel 
drukuitschot: ongeperfo
reerd, gedeeltelijk geper
foreerd, met papiervou
wen, gedeeltelijk bedrukt 
door omvouwen van het 
drukvel en spiegelbeeldig 
bedrukt op de achterzijde 
(gomzijde)  dat alles 
komt vrij veel voor. De aj
beeldmflen g (hieronder) 
en 10 (zie volgende pagi
na) zijn voorbeelden van 
gehele of gedeeltelijke 
bedrukking op de gom
zijde. 
Omdat er behalve rotatief 
(hoogdruk) ook vellen 
met de vlakke vorm 
(hoogdruk) werden ge

drukt, bestaat er materi
aal dat zowel compleet 
als gedeeltelijk aan de 
gomzijde, spiegelbeel
dig, is bedrukt. 

Tariefwijzigingen 
1926/1927 en 1954 
Toen in 1926 de tarieven 
werden gewijzigd en er 
grote voorraden oude ze
gels met niet meer bruik
bare waarden voorradig 
waren, besloot men deze 
zegels van een nieuwe 
waardeopdruk te voor
zien. Dat de opdrukken 
de waarde van de zegels 
verminderden nam men 
voor lief: je kon beter 
oude zegels met een lage
re waarde bedrukken dan 
ze vernietigen, zo meen
de men. 

Natuurlijk ontstonden 
hierbij verschoven druk
ken (ajbeeldina 11, zie vol
gende pagina). Veel van 
deze 'enigszins' verscho
ven drukken werden ge
woon aan het postzegel
loket verkocht. 
In 1951 waren 69.44 mil
joen zegels van het type
Gandon met een frankeer
waarde van 18 f gedrukt, 
bestemd voor frankering 
op briefkaarten naar het 
buitenland. In 1954 ble
ken er zoveel nog niet 
voor frankering te zijn 
gebruikt, dat men be
sloot 21.78 miljoen ze
gels van een opdruk van 
15 f. te voorzien; zo zou
den ze kunnen worden 
gebruikt als frankeerze
gels voor brieven van het 

Hierbouen ajbeeldmg 5  Links 
een gedeeltelijke, spiegelbeeldige 
druk op de gomzijde uan een zegel 
uan 5 c m het typeSage Rechts 
een spiegelbeeldige druk op de 
gomzijde uan een zegel uan 1 c. in 
het typeSage 

'■■iffm'm^fftf^ÊMMÊÊ^^ 

Onder: ojbcclding 8  Spiegelbeeldige 
druk op de gomzijde uan een zegel uan 
25 c in hettypeMouchon retouche'. 

Links, ajbeeldmg 7  Spiegelbeel
dige druk op de gomzijde uan een 
paartje zegels uan IOC in het 
typeMouchon retouche'. 

Onder, afbeelding 6Misdrukuanhetgetinte 
Jond (onderdruk) uan een zegel uan 5 c in 
het typeSage, ueroorzaakt door het om
uouuien uandeuelrand. 

Hieronder: afbeelding g  Op de bouenste rij zegels in het typeScmeuse 
Came'e; links een spiegelbeeldige druk op dcgomzijde uan een zegel uan 
10 c en rechts een gedeeltelijke spiegelbeeldige druk op de gomzijde uan 
een zegel uan 5 c. Op de onderste rij zegels in het type Semeuselignft; 
u.l.n r een spiegelbeeldige druk op degomzijde uan een zegel uan 15 c; 
een uerschouen spiegelbeeldige druk op degomzijde uan een zegel uon 10 
c en een spiegelbeeldige druk op degomzijde uan een zegel uan 10 c 
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normale binnenlandse 
tarief. Dat ook hiermee 
wat fout kon gaan ziet u 
op afbeelding 13. De be
wuste zegel werd gewoon 
aan het loket verkocht en 
voor normale frankermg 
in igöi gebruikt. 

Papierlas 
Bij het rotatief drukken 
wordt het papier van de 
rol af bedrukt. Als de pa-
pierbaan scheurde wer
den de twee delen aan el
kaar geplakt. Ook plakte 
men op deze wijze wel 
twee rollen aan elkaar. 
Later gebruikte men hier
voor gekleurd plakband 
(bij de controle kon men 
de las dan gemakkelijker 
herkennen) en nog weer 
later tape (vooral rode 

grafische tape). Tegen
woordig worden de ba
nen door middel van lijm 
aan elkaar gekoetst. Ze
gels met lasnaden beho
ren eveneens tot het druk-
uitschot, maar vallen bij 
de controle of de verifica
tie niet altijd op; dit ver
klaart waarom verzame
laars zulke zegels in hun 
bezit kunnen hebben (af
beelding 12). 

Telefoonzegels 
Sinds 1884 en tot en met 
1910 werden in Frankrijk 
telefoonzegels en tele
foonetiketten gebruikt. 
Men betaalde voor een 
gesprek van een aantal 
minuten en de prijs werd 
aan de hand van de af
stand of de plaats waar 

vandaan of waarheen 
men belde bepaald. 
Er zijn van de normale te
lefoonzegels of-etiketten 
verschillende variëteiten 
bekend. Van de ongetan
de etiketten bestaan ver
schillende kleurvarietei-
ten, waarvan één met 
dubbeldruk, namelijk 
50 c. zwart op roze (af
beelding 14). Het opvallen
de is dat alleen deze af
beelding in zwart in 
plaats van rood is ge
drukt, terwijl alle andere 
waarden in dezelfde 
kleur als de normale ge
tande etiketten bestaan. 
Proefdruk of toch druk-
uitschot? 

iModern drukuitschot 
Als u de Franse tijdschrif

ten van de laatste jaren 
bekijkt zult u zien dat 
daarin veel modern dru
kuitschot wordt aange
boden. Door de grote 
snelheid waarmee ge
drukt wordt, de hogere 
oplagen en de verminder
de controle op het ge
drukte materiaal komen 
steeds meer postzegels 
aan de loketten die afwij
kingen vertonen. Vooral 
als men in grote hoeveel
heden koopt zal de kans 
op controle door de lo
ketbeambte minder zijn. 

Ook van de Nederlandse 
postzegels bestaan mis-
drukken. Exemplaren 
met ontbrekende kleur-
delen, gespiegelde af
drukken op de gomzijde, 

geheel of gedeeltelijk 
ontbrekende opdrukken. 
Zelfs een dubbeldruk en 
een kopstaande opdruk 
'12 cent' op de zegel van 
10 cent in het type-Juliana 
en profil (1958). Het is 
overigens wel opvallend 
dat slechts één postzegel
handelaar deze zegels in 
zijn bezit had. 

Verzamelaars die meer 
van dit soort drukafwij-
kingen willen weten of 
zien, kan ik aanraden de 
Nederlandse veilingcata-
logi eens te bekijken. U 
zult verstomd staan van 
de regelmaat waarmee 
deze zegels worden aan
geboden. 
Ik wens u veel zoekple-
zier! 
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Hierboven afbeelding 10 - Van links naar rechts een verschoven, spiegelbeeldige druk opgomzijdc van een 
blokje zegels van 5 c m het type-Semeusc Came'e, spicflclbeeldifle druk op degomzijde uan een blokje ongetande 
zegels van 5 c m het type-Scmeuse Came'e en een gedeeltelijke spiegelbeeldige druk op degomzijde van een blokje 
zegels van 5 c in het type-Semeusc Camee, het onbedrukte uierd veroorzaakt door omgevouu;en papier 

Hieronder ajbeeldmg 11 - Verschoven opdrukuiaardcn op een veldcel ze
gels (emissie 1927) Rechts ajbeelding 12 -Papierlasmctgcdeeltelijk 
ujeggevallen bedrukking, veroorzaakt door een popiersnippcr. 

Boven afbeelding 13 - Verschoven opdrukwaardc bij de emissie van 
1954 (links normaal, rechts misdruk) 

Onder ajbeeldmg 14 - Gedeeltelijke dubbeldruk op een ongetand 
'Bulletin de Conservation' (telefoonzegel) 

; 
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NEDERLAND 

Postzegelboekje? 
In de jongste editie van 
Collect van TPG Post 
wordt gemeld dat het 
postzegelboekje met 
postzegels van koningin 
Beatrix van € i.oo 
herdrukt is met het nieu
we logo en de tekst 
'Schrijven zegt meer' op 
de kaft. 
Een postzegelboekje van 
€ 5.00? Was dat er al? 
Nee, volgens mij niet. Er 
zijn al de nodige kolom
men volgeschreven met 
de discussie wat nou wel 
en wat niet een boekje ge
noemd mag worden. 
Kenmerkend voor een 
boekje is in elk geval dat 
het gevouwen is of ge
vouwen kan worden. En 
dat klopt bij dit hang
kaartje niet. TPGPost 
noemde het eerder, en 
ook elders in Collect, ook 
nooit een boekje, maar 
gewoon een postzegel
velletje  wat overigens 
ook niet klopt. 

Boekje' Kaartje' Velletje' 

Weken van de kaart 
'Weken van de kaart' 
hoe krijgen ze het ver
zonnen! Je denkt meteen 
aan afmattende festijnen, 
uitputtende orgiën of 
nachtenlange slemppar
tijen. Als gevolg daarvan 
kun je dan weken van de 
kaart zijn... 
Japan kent een jaarlijkse 
'briefschrijfdag', Thai
land een 'schrijfweek', 
maar TPGPost maakt er 
meteen 'weken van de 
kaart' van. Afgezien van 
het feit of je mensen 

zomaar aan het kaarten 
versturen krijgt, is de 
kreet 'weken van de 
kaart' weinig doordacht. 
Er zijn aardigere slogans 
te bedenken. Wat dacht u 
van da's een kaart luaard, 
stuur een ansicht an je nicht 
of een kaartje naarje 
yaartje? Om maar eens 
wat te noemen. 
Enfin, op I september 
verschijnt er een boekje 
'weken van de kaart' met 
vijf zegels van 39 c. Over 
hoeveel weken praten we 
eigenlijk? 

NIEUWE UITGIFTEN 
Australië 
Goudenjubileum Elizabeth II 
Eén van de twee zegels 
uitgegeven op 2 juni ter 
gelegenheid van het gou
den kroningsjubileum 
van koningin Elizabeth is 
ook in een boekje ver
krijgbaar. Het betreft de 
zegel van 50 c. met een 
staatsieportret van de 
jonge vorstin. 

Het regenwoud 
Sinds 1996 worden in 
Australië series uitgege
ven die aandacht schen
ken aan de natuur van het 
land. Als laatste is het nu 
de beurt aan het regen
woud. Op de vier zegels 
zien we een boomkikker, 
een vlinder, een zonvogel 
en een buidelrat. 
De op 8 juli verschenen 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: één met tien 
stuks ($5.) en één met 
twintig ($10.). Voor de 
alleswiller is er ook nog 
een 'chequeboek' met 
tien boekjes van tien te 
koop; prijs $100. (dat 
geldt trouwens ook voor 
het bovenvermelde jubi
leumboekje). 

Bulgarije 
Europa 
De beide in Bulgarije op 
17 maart verschenen Eu
ropazegels (0.36 en 
0.65 St.) blijken ook in 
een postzegelboekje uit
gegeven te zijn. Het 
boekje bevat een velletje 
met vijf van elk. Motiefis 
de kunst op affiches. Op 
zowel zegels als omslag 
is een genre afgebeeld 
waarbij zowel de vorm als 
de restvorm duidelijke af
beeldingen laat zien. 

tuut in Ontario aan de 
beurt vanwege zijn hon
derdjarig bestaan. Het 
was oorspronkelijk een 
opleiding voor meisjes, 
maar is later uitgegroeid 
tot de Universiteit van 
Guelph. 
De zegel van 48 c. is uit
sluitend in boekjes van 
acht stuks verkrijgbaar. 

Frankrijk 
Tariefswijziging 1 juni 
Het belangrijkste tarief 
voor een brief (tot en met 

Kajt uan het Europazegelboekje uan Bulgarije. 

Canada 
Macdonald Instituut 
Op 20 juni volgde in Ca
nada wederom een zegel 
in de serie universiteiten. 
Nu is Macdonald Insti

Caniida W M ^ V 4& i 

Het Macdonald Instituut uias een 
van de eerste ondcrujijsmstituten 
die ook urouuien carrièremogelijk
heden boden, 

De uier bijzondere dieren m het Australische rcgenujoudboekje 

20 gram) ging in Frank
rijk op I juni van 46 naar 
50 c. Het vakantieboekje 
dat ik in het vorige num
mer meldde, was al aan
gepast aan het nieuwe ta
rief en bevatte tien post
zegels van 50 c. De zegels 
zijn zelfklevend en het 
boekje bezit in gevouwen 
toestand het credit card
formaat. 

■Q, ^is , 

GrootBrittannië 
Post naar het buitenland 
Op 28 mei werden de 
Britse boekjes met fran
keringen van post naar 
het buitenland herdrukt. 
Op de voorzijde staat on
der het cruciform (het em
bleem van de post) de 
kreet The Real Netuiork. 
Het gaat om drie boekjes: 
zesmaal 'E' (38 p.) voor 
post naar Europa, zes
maal 42 p. (kaart buiten
land) en zesmaal 68 p. 
(luchtpost tweede stap). 

6xE 

Het nieume Britse boekje met post
zegels uoor post naar Europese 
landen. 

Schotland 
De komende twee jaar 
verschijnen er series met 
schitterende plaatjes van 
het Britse landschap. Op 
15 juli wordt gestart met 
Schotland. Later volgen 
Wales, NoordIerland en 
Engeland. 
Eén van de zes zegels, de 
eersteklaswaarde 
(28 p.), is ook verkrijg
baar in een boekje. De in
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bonnes 
vacances 

awtocoltcnts a 0,50 t 

Is dat nou een prettige vakantie? 

Portret van een streek 
Sinds begin juni is het 
kaftje van het meest ge
bruikte Franse boekje, 
dat van tienmaal het 
brieftarief opnieuw ge
wijzigd. Met de tekst en 
het beeld van op het kaft
je wordt de aandacht op 
een stukje Frankrijk ge
vestigd onder het motto 
'Frankrijk om in te le
ven'. 

houd daarvan bestaat uit 
vier permanente zegels 
en twee zegels 'Schot
land'. Afgebeeld op deze 
zegels is de Ben More op 
het eiland Muil. Het is de 
hoogste berg op de He
briden. 
Dit type boekje met 
steeds twee bijzondere 
zegels bestaat al sinds 
2001. De eerste ervan 
hebben in korte tijd een 



hoge cataloguswaarde 
verworven. 

Korea-Noord 
Dieren 
In een lieflijk tafereeltje 
zijn op een Koreaans ze
gelvelletje vier ook in dit 
land levende dieren ver
enigd: de tijger, de beer, 
de wilde beer en enkele 
reeën. Het informatie
blaadje van de Koreaanse 
post vermeldt ook de me
dicinale waarde van som
mige organen. 
Het velletje met zegels 
van 3, 70,15a en 230 won 
is ook in een boekje (op
lage 2.000 stuks plus 500 
met ongeperforeerde in
houd) verkrijgbaar. Uit
giftedatum was 10 juni. 

met Europazegels: 
driemaal 3 L en driemaal 
5 L. Op de eerste zegel 
staat een affiche voor de 
dansgroep 'JOC' en op de 
andere een aankondiging 
voor een tentoonstelling 
over de dichter IMihai 
Eminescu naar aanlei
ding van diens honderd-
vijftigste geboortedag. 

Nieuw-Caledonië 
Cagoü 
Al jarenlang siert de ca-
gou, een inheems vogel
tje, het beeld van de per
manente postzegels van 
Nieuw-Caledonië. Er is 
nu een nieuw ontwerp. 
Op 15 mei verscheen er 
ook een boekje met tien 
van deze zelfldevende ze-

Voorzijde van het Noord-Koreaanse dierenboekje. 

Kroatië 
Knaagdieren 
Op 5 juni bracht Kroatië 
een boekje uit met de ze
gels waarop dieren uit de 
bossen te zien zijn. Afge
beeld zijn de marmot, de 
eekhoorn en de bever. 
Het boekje bevat tien ze
gels: zesmaal 2.30, twee
maal 2.80 en tweemaal 
3.50 kn. 
De oplage bedraagt 
20.000 boekjes. 

Maleisië 
Klokkentorens 
In een op 24 mei in Ma
leisië verschenen boekje 
zien we tien postzegels 
van 30 s. met afbeeldin
gen van klokkentorens 
op historische plaatsen. 

Moldavië 
Vlinders 
Vier verschillende vlin
ders in een zes waarden 
tellend velletje vormen de 
inhoud van een op 30 
april in Moldavië ver
schenen postzegelboek
je. Het betreft vlinders 
die in dit land in een be
schermd natuurgebied 
voorkomen. 

Europa 
In juni volgde een boekje 

gels. Ze zijn zonder waar
deaanduiding. 

Nieuw-Zeeland 
Kusten 
Medio vorig jaar ver
scheen er in Nieuw-Zee
land een drietal boekjes 
met permanente zegels 
met mooie plaatjes van 's 
lands kusten. Van twee 
boekjes verscheen er op 
27 mei een herdruk: tien
maal 40 c. en tienmaal 
90 c. 

Noorwegen 
Toeristenboekjes 
Ook dit jaar verschenen er 
in Noorwegen weer boek
jes met postzegels die de 
toerist met plezier op zijn 
vakantiepost plakt. Er is 
nu gekozen voor twee 
Noorse sprookjesfiguren: 
de Woudtrol en de Water
geest, naar de tekeningen 
van illustrator Theodor 
Kittelsen (1857-1914). 
Uitgiftedatum was 22 
mei. 
Vele eeuwen geleden leek 
Noorwegen onbewoond. 
Het hele land was bedekt 
met sneeuw en ijs. Maar 
toen door het mildere kli
maat later dat nog maar 
zes maanden per jaar het 
geval was en nieuwe be

woners zich vestigden, 
ontdekten deze dat er 
vreemde wezens in de 
bergen en wouden huis
den. Men noemde ze trol
len. Ze kwamen uit hun 
schuilplaatsen wanneer 
de zon onder ging en ze 
verdwenen weer voor 
zonsopgang. Je zag ze 
soms in helder maanlicht 
of in stormnachten, die 
gekke wezens met hun 
lange neus, vier vingers 
en tenen en soms twee of 
drie hoofden... Angstaan
jagend dus. Je kon ze 
maar beter te vriend hou
den. 
De zelfklevende zegels 
van 5.50 kr en 9.00 kr. 
zijn uitsluitend in boekjes 
verkrijgbaar. Ze zijn ver
vaardigd door de jarige 
drukker Enschedé en wel 
in oplagen van 900.000 
en 300.000 stuks. 

Rusland 
Kloosters 
Rusland houdt van een 
maatje groter. Had men 
in 2001 een postzegel-
BOEK op A4-formaat 
(het befaamde boek dat 
Poetin iedere bezoeker 
cadeau doet en waarvan 
een beperkt aantal in de 
verzamelaarswereld te
recht kwam, waar het in
middels honderden eu
ro's doet), eerder dit jaar 
verscheen op 26 maart 
een eveneens fors uitge
vallen boek (194 bij 155 
mm) met daarin tweeën
twintig velletjes met 
steeds één zegel van 
5.00 r. Op de zegels staan 
kloosters van De Russi
sche orthodoxe kerk. Het 
oudste daarvan stamt uit 
de elfde eeuw. 

Aram Iljitsj Chatsjatoerian 
De Armeense componist 
en dirigent Chatsjatoe
rian (1903-1978) wordt 
vanwege zijn honderdste 
geboortedag geëerd met 
een speciale postzegel. 
Uitgiftedatum was 24 
april. Er verscheen ook 
een boekje met één zegel 
(waarde 2.50 r). 

Europa 
Ook één zegel (waarde 
8.00 r.) bevat het op 5 
mei verschenen Europa
boekje. Afgebeeld is een 
affiche uit het begin van 
de twintigste eeuw met 
reclame voor biscuits van 
het merk'Einem'. 

ruimtepiloot van 16 tot 19 
juni 1963 de Vostok 6 en 
vloog aldus in ruim ze
ventig uur 48 rondjes om 
de aarde. Dit nu al weer 
veertig jaar achter ons 
liggende feit werd op 20 
mei herdacht met een 
speciale postzegel van 

Het Europoboekje van Rusland. 

Carillons 
Op 15 mei volgde een ge
zamenlijke uitgifte van 
Rusland en België. Het 
betreft een zegelpaar met 
op de ene het carillon en 
de Petrus- en Pauluska
thedraal in St. Petersburg 
en op de andere het caril
lon en de St. Rombouts-
kathedraal te Mechelen. 
Het carillon in de Russi
sche kathedraal is een ge
schenk uit België. Het ze
gelpaar is ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

Vaientina V. Tereshkoua 
Ruimtevaartster Vaienti
na Tereshkova bestuurde 
als eerste vrouwelijke 

nOHTOBblE MAPKM 
P O S I A C t STAMPS 

3.00 r. De zegel is ook 
per één in een boekje ver
krijgbaar. 

Singapore 
Joy 'n' Caring 
In Singapore zijn hoofd
zakelijk postzegelboekjes 
in gebruik met zegels 
zonder waardeaandui
ding (prijs al jarenlang 
22 c.) voor binnenlandse 
bestemmingen. Op 25 
juni verscheen wederom 
zo'n boekje, nu met tien 
vrolijke wenszegels. 

Slowakije 
Stripjïfluren 
Tien postzegels van 7 kr. 
met een aflieelding van 
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Valentma uloojj m drie dâ cn maar liefst tujce miljoen kilometer. 

De componist Chatsjatoerian 

de stripfiguren Matko en 
Kubko vormen de inhoud 
van een op i juni in Slo
wakije uitgekomen post
zegelboekje. 

Spanje 
Landschappen 
Mooie plaatjes van het 
gebied Chico Montilla in 
Zuid-Spanje zijn te be
wonderen op een Spaans 
postzegelboekje van 28 
maart. Het is het derde 
boekje in een serietje dat 
sinds februari vorig jaar 



Het Europazê elboekje van Srpska Republiek 

wordt uitgegeven. Het 
gaat nu om acht zelfkle

vende zegels: zesmaal 
26, éénmaal 51 en één

maal 76 c. De prijs van 
het boekje is €2.83. 
Op 28 juli zou er ook 
weer een boekje versche

nen zijn. Zelfde inhoud. 
Motief nog niet bekend. 

Srpska Republiek 
Europa 
Ook Srpska Republiek, 
het Servische deel van 
Bosnië, kwam dit jaar 
weer met een boekje met 
Europazegels. Het bevat 
een velletje met driemaal 

i.oo en driemaal 1.50 m. 
De afbeeldingen op de 
zegels laten niet alleen 
oude affiches zien, maar 
tonen ook waar en hoe ze 
bevestigd werden. De 
oplage bedraagt 15.000 
boekjes. Niet al te veel, 
zodat het niet verwon

derlijk was dat ze al bin

nen enkele dagen uitver

kocht raakten. 

Tsjechië 
Kmd 
Het jaarlijkse Tsjechische 
boekje met voor kinderen 
aansprekende postzegels 
verscheen op 28 mei. Het 

Kaftje van het Tsjechische kinderboelge. 

bevat acht postzegels van 
6.40 kr. plus twee vignet

ten. Op cle zegels staan 
twee schoolkinderen af

gebeeld die de hoofdper

sonen vormen van een 
populair televisiepro

gramma. De beide kinde

ren Mach en Sehestovd be

leven met het hondje Jo

nathan èn de magische te

lefoon van Mach talloze 
avonturen. 

Zweden 
Oogsttijd 

De natuur krijgt dit jaar 
volop aandacht in de 
Zweedse postzegelboek

jes. Zo komt er op 21 au

gustus een boekje met 
het thema 'oogsttijd' uit. 
Het kweken van groente 
en fruit herleeft helemaal 
in Zweden. Vandaar dit 
boekje met zegels waar

op hier veel voorkomen

de bessen, groente en 
fruitsoorten zijn afge

beeld. Het boekje bevat 
tien zegels met de ver

melding 'brev' voor een 

binnenlandse brief 
(=5.50 kr.). 
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Oogsttijd in Zweden 
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In uw en ons belang proberen wij een zo 
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m SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajheeümg melding 
3/352 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 
i8'o3. Volksmuziek. 
€1.10. Man speeltviool. 

l.IO€ 

ALDERNEY 
iy'o^. Serie 'trel<vogels' II, 
zeevogels. 
22, 27, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
Sterna paradisaea, Catharacta 
skua, Sterna sandvicensis, 
PufFinus griseus, Stercorarius 
parasiticus, PufFinus pufFinus. 

i Alderney § 
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ANDORRAFRANS 
igS'oj. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.46. Herder met schaaps
kudde (tentoonstelling 2000). 

236'03. Feest van SintJan. 
€0.50. Dansende mannen 
met fakkels en midzomer

mvm^inmwt ~r 

/  /  ' o j . Honderd jaar Tour 
de France. 
€0.50. Kaart Frankrijk met 
route en fietser uit verleden 
tijd. 

IPM I) \M>OKK 

Ü.5Ü€ 
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ANDORRA SPAANS 
244'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.76. Affiche voor markt
dag: man met bal, ezel. 
ii6'o3. Natuurerfgoed, vo
gels. 
€0.26. Oenanthe oenanthe 
(tapuit) met tor. 

AZERBEIDZJAN 
84'03. Post Azerbeidzjan 
tien jaar lid UPU*. 
3000 m. Vlag en beeldmerk 
UPU. 

; Axarbaycan \ 
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84'o3. Nachitsjevan (auto
nome republiek van Azer
beidzjan, exclave in Ar
menië). 
3000 m. Mausoleum van 
dichter H. Djavid op achter
grond berg Hacha. 

t " " " " ï 
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84'o3. Oliepijpleiding 
BakoeTbilisiIerevan. 
3000 m. Kaart en oliepijplei
dingvan Azerbeidzjan door 
Georgië naar Armenië. 

■■■■■■«■iti 

284'o3. Tachtigste geboor
tedag Zarifa Aliyeva (1923

1985). 
3000 m. Portret oogheelkun
dige en pedagoge. 
Mei 2003. Tachtigste verjaar
dag Heidar Aliyev. 
Blok 10.000 m. Portret presi
dent Azerbeidzjan; op rand 
foto's ontmoetingen met an
deren. 

AZOREN 
66'03. Erfgoed van de Azo
ren. 
€0.30, 0.43, 0.55, 0.70; velle
tje met €1., 2.. Resp. culture 
van ananas, druiven, thee, ta
bak; groep carnavaldansers, 
schaal met lekkernijen ter ere 
van feest 'Goddelijke Heilige 
Geest'. 

BOSNIÊHERZEGOVINA 
ioi2'o2. Strijd tegen drugs
misbruik. 
o.10 (M). Verslaafde. 
ioi2'o2. Moederzorg. 
0.38 (M). Instelling voor 
moeder en kind. 
ioi2'o2. Munten. 
0.20, 0.30, 0.50 (M). Munt 
met resp. koning Tvrtko (re
geerperiode: 13761391), ko
ning Stefan Tomas (1443
1461), koning Stefan Toma
sevic(i46ii463). 
ioi2'o2. Schilderijen. 
0.40, i.io, 1.50 (M). Resp. 
paardenhoofd, portret 
vrouw, twee vrouwen en 
beeld engel. 

CYPRUS 
i26'03. Vleermuizen, paar
se hoefijzerneus. 
Viermaal 25 c. Pandabeeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen Rhinolophus 
euryale. 

i26'03. Zevende conferentie 
van Europese ministers van 
onderwijs in Nicosia. 
30 c. 

iT^lTi 

\ 
7th CONFERENCT 
OF EUROPEAN 
MINISTERS OF 
EDUCATION 30 

KYHPOIKIBRIS CYPRUS 

259'03. Roofvogels uit Cy
prus. 
Tweemaal 20, 25, 30 c. (drie
hoekige zegels). Tweemaal 
verschillende afbeelding van 
resp. Falco eleonorae, Aquila 
heliaca, Athene noctua (Eleo
nora's valk, keizersarend, 
steenuil). 

DUITSLAND 
i26'o3. Toeslagzegel 'vijftig 
jaar sinds volksopstand van 
17 juni 1953 in DDR'. 
€0.55+0.25. Foto twee gooi
ende mensen en tanks. 

i26'o3. Serie 'Duitse natio
nale en natuurparken', natio
nale park 'Unteres Odertal'. 
Blok €0.55. Boom, op rand in 
doorlopend beeld water en 
eilandjes park. 

^m 
\ 

i26'03. Serie 'Post', tien 
jaar vijfcijferige postcode 
(eenheid in postcodes na 
Duitse hereniging). 
€0.55. Mascotte Rolf. 

C ^ p : yilO)ahre 
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i26'o3. Honderd jaar Sal
zachbrug, gemeenschappelij
ke uitgifte met Oostenrijk. 
€0.55. Brug over Salzach tus
sen Laufen (Duitsland) en 
Oberndorf (Oostenrijk). Ook 
maxiset met 20 zelfklevende 
zegels. 

i26'03. Vijftig jaar Duitse 
muziekraad. 
€1.44. Muzieknoten. 

io7'o3. Toeslagzegels 'Voor 
dejeugd'. 
Velletje met €0.45+0.20, 
driemaal 0.55+0.25, 
1.44+0.56. Beeldverhaal: va
der en zoon ontdekken glij
baan (tekeningen Erich Oh
ser, 19031944). 

! #  % . ! 
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io7'03. Serie 'oprechte de
mocraten', Andreas Hermes 
(18781964). 
€0.55. Portret minister en 
medeoprichter CDU* en Her
mes voor 'Volksgerichtshof 
(rechtbank voor hoog en 
landverraad, 19361945). 

io7'o3. Serie 'afbeeldingen 
uit Duitsland', industrieland
schap Ruhrgebied. 
€0.55. De mijn 'Zollverein' in 
Essen. 



78'o3. Serie 'afbeeldingen 
uit Duitse steden', München, 
Görlitz. 
€0.45, 0.55. Resp. Viktu
ahenmarkt (levensmiddelen
markt) met beelden van 
volkszangers en komieken 
(Karl Valentin en Liesl Karl
stadt), huizen uit oude bin
nenstad. 

l Viktualienmarkt München 
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78'o3. Serie 'namurmonu
menten'. 
€1.44. Versteende bos van 
Chemnitz. 

ESTLAND 
85'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
6.50 kr. Regenboog en zijn 
afbeelding in printraster. 

ii6'03. Tweehonderdjarig 
bestaan hortus Tartu Univer
siteit. 
4.40 kr. Bloem uit beeldmerk 
hortus: TroUius ledebourii, 
genoemd naar Carl Friedrich 
von Ledebour (18111836). 

276'o3. Veertiende wereld
kampioenschap oriëntatie 
voor junioren. 
7.50 kr. Bomen en beeldmerk 
kampioenschap. 

FAERÖER 
io6'o3. Bouren Gasadalur. 
5., 5. kr. B0ur (gehuchtaan 
noordkant Sörvagsfjordur), 
Gasadalur (nederzetting om
geven door hoge bergen met 
16 mwoners in 2002). 

io6'o3. Acht postkantoren 
op de Faeröer bestaan hon
derd jaar. 
Velletje met achtmaal 5. kr. 
Boot aan steiger in vissers
dorp Fuglafj0rdur, postkan
toor in Strendur, Sandur, 
dorp Eidi, zicht op Vestman
na, roeiboot met post voor 
Vagur, dorp Midvagur, baai 
met Hvalba; op rand post
stempels dorpen met huizen 
en vissersvrouwen. 

»ÏU[.i3;^K»™"f■ 1 jlgiii V.ijli 

FRANKRIJK 
265'o3. Michelangelo 
(14751564). 
€0.75. Beeldhouwwerken 
'Stervende slaaf, 'Opstandi
ge slaaf. 

265'o3. Serie 'portretten 
van regio's', het Franse leven. 
Vel met tienmaal €0.50. 
Strandhuisjes, petanque: 
twee handen meten afstand 
bal tot'but', vissen met vier
kant net vanuit huisje op pa
len, 'Guignol' (een soort Jan 
Klaassen), flensjes met lepel 
suiker, wijngaarden van 
Champagne, stuk Camembert 
met brood, porseleinen 
schaal uit Limoges, 'cassou
let' (ragout van witte bonen 
en vlees), ganzenleverpaté. 

26'o3. Verjaardag. 
€0.50 in velletje metvijf ze
gels. Stripfiguur van André 
Franquin met taart met 
kaarsjes. 

26'o3. Frankeerzegels, 'Ma
rianne van 14 juli'. 
€0.58, 0.70,0.75, 0.90, i.ii, 
1.90. 
io6'03. Mulhouse: 76'" 
congres van Franse federatie 
van postzegelverenigingen. 
€0.50. Stadspoort met toren 
en oude sportauto. 

n Cftf m»imin mixAt* 

i66'03. Vakantie. 
€0.50. Vrouwen twee kinde
ren op badlakens. 

vacances'  «F « 
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236'03. Jacqueline Auriol 
(19172000). 
€4.. Portret pilote en vliegtuig; 
ook velletje met tien zegels. 

236'o3. Basiliek Notre
Damedel'Épine. 
€0.50. Basiliek (op lijst werel
derfgoed Unesco*, bede
vaartsplaats op weg naar San
tiago de Compostela). 

NOTREOAMf m rFWNF 
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236'o3. Tulle, dorp op ze
ven heuvels (departement 
Corrèze). 
€0.50. Kathedraal en 'maison 
de Loyac'. 
306'o3. Tweehonderdvijf
enzeventig jaar vrijmetselarij 
in Frankrijk. 
€0.50. Passer en winkelhaak. 

,AFRAt4CMAC0NNERIE T R A N ^ A I S E 

306'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met tweemaal vijf ze
gels (zeshoekig te maken) 
van €0.50. In contouren kaart 
Frankrijk, resp. wielrenner 
met armen omhoog, eerste 
winnaar: Maurice Garin; op 
vijf tussenvelden: Jacques An
quetil, Bernard Hinault, Lan
ce Armstrong, Eddy Merckx, 
Miguel Indurain. 

\ëj 
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77'o3. Schilderijen. 
€0.75,1.II. Resp. Haven met 
boei ('La Bouee rouge') van 
Paul Signac (18631935), 
'zonder titel' van Vassily Kad
insky (18661944). 
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i57'o3. Kerk van SaintPère 
(departement Yonne). 
€0.50. Kerk uit 1240 met de
tail beeld. 

2i7'o3. Wereldkampioen
schap atletiek in Parijs en 
SaintDenis. 
€0.50. Lint van vlaggen met 
speerwerper, hardloopster en 
hoogspringster. 

i8'o3. Beroemde persona
ges uit Franse literatuur ig'"' 
eeuw. 
Zesmaal €0.50. Graaf van 
MonteCristo (romanfiguur 
uit 1844 van Alexandre Du
mas, 18021870), Francois 
Eugene Vidocq (17751857, 
geheim agent Parijse politie, 
inspiratiebron voor schrijvers 
als Balzac, Hugo, Dumas), 
Nana (figuur uit 1879 van 
ÉmileZola, 18401902), 
Esmeralda (figuur uit roman 
NotreDame de Paris (1831) 
van Victor Hugo, 18021885), 
Claudine (romanfiguur van 
SidonieGabrielle Colette, 
18731954); velletje met de 
zes zegels. 

1 Leamit 
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GEORGIË 
April 2003. Zevenentwintig
ste wereldkampioenschap 
voetbal. 
Blok I. L. Voetballers, op 
rand gouden beker. 

l̂ l«ÄjAt1 l'^v ^HMi (tójpafis 2««2 
April 2003. Antropologie, 
eerste Europeanen. 
Velletje met tweemaal 60 (T). 
Evolutie, schedel; op rand 
pijlen van en naar Georgië en 
Europa, Aziè, Afrika. 

GIBRALTAR 
2i6'o3. Exprespost Ver
enigd Koninkrijk. 
UK express (£3.). Big Ben 
met rots Gibraltar en post
duif 

*t4 ..„^u— 

UK (I 
express 
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2i-6-'03. Prins William een
entwintigjaar. 
30, 30, 40 p., £ I.-. Foto's; 
velletje met de vier zegels. 

GROENLAND 
i6-6-'03. Stad Qaanaaq vijftig 
jaar. 
15.- kr. Narwal (Monodon 
monoceros) in ijszee met ber
gen. 

KAIAAILIT ^a^NAAT 
GR0NLAND 

Ifc 

15.00 C^WNAAtt 
1953-2003 

i6-6-'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
5.50 kr. Affiche voor een stuk 
van theatergroep Silamiut 
van Georg Olsen. 

i6-6-'o3. Cultureel erfgoed. 
0.25,1.- kr. Resp. kam gesne
den uit been, houten wate
remmer. 

GROOT-BRITTANNIË 
i5'7"'03- Serie 'reis door 
Groot-Brittanniè', Schotland. 
2"'', I", E, 42,47, 68 p. Resp. 
Loch Assynt m Sutherland, 
Ben More op eiland Muil, 
Rothiemurchus m Cairn
gorms, Dalveenpas in 
Lowther Hills, viaduct Glenn-
finnan in Lochaber, meertje 
Papa Little op Shetlandeilan-
den. 

i2-8-'03. Uithangborden 
pubs uit 20*"̂  eeuw. 
I", E, 42,47, 68 p. Resp. 'The 
Station' (loc, rails, seinen), 
'Black Swan' (zwarte zwaan), 
'The Cross Keys' (Petrus met 
boek achter sleutels), 'The 
Mayflower' (zeilschip), 'The 
Barley Sheaf (schoof gerst). 

i8-9-'o3. Vervoer, speelgoed. 
I", E, 42,47, 68 p. Resp. dub
beldekkervan Meccano 
(1931), dubbeldekkerbus van 
Wells-Brimtoy (1938), loco
motief en kolenwagen van 
Hornby (1948), Ford Zephyr 
van Dinky Toys (1956), ruim
teschip van Mettoy (i960). 

GUERNSEY 
2i-6-'03. Prins William of 
Wales. 
Tweemaal vijf samenhangen
de zegels 27 p. Tien foto's op 
verschillende leeftijden, 
soms met vader, moederen 
broer. 

3"7"'03- Frankeerzegel. 
£ 5.-in velletje met vier ze
gels. Letters van het alfabet. 

HONGARIJE 
i4-3-'o3. Honderd jaar sport
krant 'Nemzeti Sport'. 
150 Ft. Voorpagina eerste uit

gave; aanhangsel met portret 
Alfred Hajoos (olympisch 
kampioen 100 en 1200 m vrije 
slag zwemmen in 1896). 

i4-3-'03. Frankeerzegel, Pa
sen. 
32 Ft. Christus aan kruis, 
voorjaarsbloemen. 
6-5-'o3. Hongaarse opstand 
tegen Oostenrijks bewind on
der leiding van vorst Frans II 
Rakóczy driehonderd jaar ge
leden. 
Velletje met viermaal 120 Ft. 
Resp. sabel en zwaard met 
knots, Rakóczy-munten en 
zegel, nationale vlag met 
schalmei en trom, pistolen en 
kruitfles. 

6-5-'o3. Dag van de postzegel 
en postzegeltentoonstelling 
Hunfila2003. 
35,40 Ft.; blok 400+100 Ft. 
Resp. tweemaal vrouwenfi
guur op rand Donaufontein; 
schilderij van Jozef Molnar 
Donaufontein op Calvijnplein 
(op rand in doorlopend beeld 
gebouwen plein). 

pp**«*«v 
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9"5"'03- Europa 2003, kunst 
op affiches. 
65 Ft. Opgerolde poster met 
onder benen en boven lijf 
man, werk van grafisch ar
tiest IstvanOrosz. 

9'5' '°3' Fauna IL 
35,40,100, iio Ft.; blok 
500 Ft. Resp. Mustela evers-

manni, Calandrella brachy-
dactyla, Hyla arborea, Mis-
gurnus fossilis; Eresus cinna-
barinus (steppebunzing, 
kortteenleeuwerik, boomkik
ker, grote modderkruiper; 
spin). 

IERLAND 
9'5''°3- Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.41,0.57. Posters van Paul 
Henry voor spoorwegmaat
schappij, resp. schiereiland 
Dingle (Ierland voor vakan
ties), Connemara (Ierland dit 
jaar). 

9'5''03- Europees jaar voor 
gehandicapten. 
€0.41. Beeldmerk gelegen
heid. 

41c Eire 
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20-5-'o3. Elfde 'special Olym
pics' zomerspelen. 
€0.41, 0.50, 0.57,1.-. Beeld
merk spelen en resp. juichen
de atleten, zwemmer, hardlo
per, kogelstoter. 

30-6-'03. Honderd jaar 'Gor
don Bennett Race' (autorace). 
Viermaal €0.41 (samenhan
gend). Napier, Mercedes, 
Mors, Winton (van nationale 
team van resp.Verenigde Sta
ten, Groot-Brittanniè, Frank
rijk, Duitsland). 

€0.41. Henry Ford (1863-
1947) en Ford T model. 

ITALIË 
8-5-'o3. Vijftig jaar Centraal 
staatsarchief in Rome. 
€0.41. Archiefgebouw met op 
achtergrond gedeelte Itali
aanse grondwet. 

^ - ^ / W W V ^ n ƒ W W ^ . ' W -

^0° 

tlÜÏ, 

ITALI/ti €0.41 

30-6-'03. Honderd jaar Ford-
fabrieken. 

g-5-'o3. Honderdste filatelis-
tische manifestatie 'Verona-
fil'. 
€0.41. Beeldmerk gelegen
heid en afbeelding St.-Petrus 
van Verona. 

9'5"'o3- Vijfentwintigste 
sterfdag Aldo Moro (1916-
1978). 
€0.62. Portret jurist en politi
cus, werd na ontvoering ver
moord door terroristische or
ganisatie Rode Brigades. 
28-5-'o3. Uitvinding mecha
nisch werkende telefoon 
(1854) door Antonio Meucci 
(1808-1889). 
Blok €0.52. Portret uitvinder; 
op rand schema hoe twee 
mensen met elkaar telefone-

«f •'' w i^: 1 
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3i-5-'o3. Honderdvijftig jaar 
sinds uitvinding explosiemo
tor. 
€0.52. Portretten uitvinders 
Eugenio Barsanti en Felice 
Matteucci met motor met 
twee cilinders gemaakt door 
Pietro Benini in Florence. 



306'o3. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed', stad Latina. 
€0.41. Gebouw post en tele
graaf van architect Angiolo 
Mazzoni en tekst 'Latina, 70 
jaar sinds stichting'. 

i ' 7 ' ' ° 3  Italiaans voorzitter
schap Europese Unie. 
€0.41. Italiaanse en Europese 
vlag, 'E'. 

Pnstäenza itatuma ' 
ä€l ComIgUo deUVnlow Suropea ^ 

i7 'o3. Honderdste geboor
tedag Ezio Vanoni (1903
1956). 
€2.58. Portret econoom en 
politicus, op achtergrond 
model eerste jaarlijkse opgaaf 
inkomsten fiscale personen. 
27'o3. Driehonderdste ge
boortedag Corrado Giaquin
to, schilder. 
€0.77. 'MariaHemelvaart' uit 
Maria Hemelvaartkathedraal 
in Molfetta. 

i5 '7 ' ' 03 Vijftigste sterfdag 
Eugenio Balzan (18741953). 
€0.41. Portret journalist en 
kranten. 

JERSEY 
58'03. Rotsen voor de kust. 
Vijfmaal Postage Paid 
(£ 0.29). Rif met plant die er 
groeit, resp. 'Les Minquiers' 
met Armeria maritima, 'Les 
Mmquiers' met Sonchus ole
raceus, 'Les Ecrehous' met 
Lavatera arborea, 'Les Ecre
hous' met Hyacmthoides 
nonscripta, 'Paternosters' 
met Crithmum maritimum. 

KROATIË 
9"5"'°3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
3.50, 5. kn. Posters, resp. 
'Marya Delvard' (1907) van 
Tomislav Krizman, 'De vuur
vogel' (1983) van Boris Bu
can. 
i 3 ' 5 ' ' ° 3  Torens en forten. 
1.80, 2.80, 5.kn. Platte
grond en afbeelding van resp. 
fortKostajnica (i5'"'i8''« 
eeuw) aan de oever Una en 
aan voet berg Djed, fort Sla
vonski Brod (iS''"' eeuw) bij 
brug over rivier Sava, toren 
Minceta (15'''' eeuw) van ver
dedigingssysteem Dubrov
nik. 

26 'o3. Paus Johannes Pau
lus II voor derde maal in Kro
atië. 
2.30 kn. in vel met vijftien ze
gels en vijf aanhangsels. Por
tret; op aanhangsels kerken 
van Dubrovnik, Osijek, Dako
vo, Rijeka, Zadar. 

56'03. Fauna, knaagdieren. 
2.30, 2.80,3.50 kn. Resp. 
Sciurus vulgaris, Glis glis. 
Castor fiber (eekhoorn, rei
muis, bever). 

SSHRVATSK,'\ 

i 3, so 

MIMlMMaMÉÉMÉÉllÉtÉ 

i36 '03. Kleding Kroatisch
Hongaarse koning Ladislaus, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Blok I C  kn. Kazuifel van La
dislaus (11'''' eeuw); op rand 
Byzantijnse stof en borduur
werk uit Regensburg. 

LETLAND 
3 '5 ' ' °3  Europa 2003, kunst 
op affiches. 
0.60 Lvl. Poster met twee ge
zichten. 

i 7 ' 5 ' ' o3  Vuurtorens van Let
land. 
0.60 Lvl. Vuurtoren van Kolka. 

66'03. Kerken van Letland. 
0.70 Lvl. Verlossingstempel. 

i97'03. Bruggen van Leüand. 
Blok I. Lvl. Brug over Gauja
rivier; op rand bevroren rivier. 

LITOUWEN 
io5 'o3. Tweehonderdvijftig 
jaar astronomisch observato
rium universiteit Vilnius. 
I. Lt. Gebouw en astrono
misch instrument. 

245'03. Het rode boek van 
Litouwen, torren. 
Tweemaal 3. Lt. Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus (grote 
eikenboktor of heldenboktor, 
vliegend hert). 
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2i6 '03. Duizendjarig be
staan Litouwen. 
Velletje metviermaal 2. Lt. 
Ommuurde huizen (1183), 
slag bij Siauliai (1236), kro
ning Mindaugas (1253), 
hoofdstad groothertogdom 
Litouwen (1323). 

JVIACEDONIÊ 
9'5"'°3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Tweemaal 36 den. Poster 
voor internationale driejaar
lijkse grafische kunstten
toonstelling 1994, gitaarspe
ler 1944. 

56'03. Ecologie, beer. 
9 den. Ursus arctos. 

i66 'o3. Architectuur. 
10, 20 den. Gebouwen, resp. 
'gkonje', 'peceh'. 

jt Êt. mtfiti^^Tïi»» *[ 

MALTA 
234'o3. Zeventiende eeuw
feest SintJoris. 
3, 7,14,19, 27 c. Schilderijen 

van SintJoris en paarden uit 
Malta en Gozo. 
9 '5 ' '03 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
16, 46 c. Poster van resp. 
CISKbier (gebrouwd op Mal
ta sinds 1928): man opent 
fles. Carnaval 1939: persoon 
met tamboerijn. 

i «0 
Malta 16c 

MAN 
g6 '03. Prins William eenen
twintig. 
42 ,47 , 52, 68 p . Portretten. 

i86 'o3. Overdruk postze
geltentoonstelling Ticino 
2003. 
Blok£2 .  . Beeldmerk Ticino 
2003 over blok 'Dam busters 
raid' (melding 5/415). 
5"7' 'o3 Boeken. 
23.27 , 3 0 . 3 8 , 4 0 , 53 PAf
beelding en titel, op aan
hangsel naam schrijver van 
resp. 'Manx Gold'  Agatha 
Christie, 'Quatermass and 
the Pit'  Nigel Kneale, 'Plas
man at the Change'  George 
Mac Donald Fräser, 'The 
Eternal City'  Hall Caine, 'Is
landers, a collection of Manx 
stories'  Mona Douglas, 
'Emma's Secret'  Barbara 
Taylor Bradford. 

MOLDAVIË 
224 'o3. Bestuurbare lucht C 
ballonnen. é 
40 b., 2., 5. L. Resp. lucht
ballon uit Frankrijk (1883), 
'Uchebny' uit Rusland 
(1908), 'GraafZeppehn' uit 
Duitsland (1928). 



i'zs: 

304'o3. Vlinders. 
40 b., 2., 3., 5.L. Resp. 
Iphiclides podalirius, Calli
morpha quadripunctaria, 
Marumba quercus, Poluom
matus daphnis; ookvelletje 
met de vier zegels. 

MONACO 
26'o3. Grote postzegel en 
muntenbeurs. 
€0.45. Zeilschip, postzegel, 
munt en kasteel. 

0,»5f 

MONACO 

26'o3. Drieënveertigste te
levisiefestival. 
€0.90. Vrouwengezicht (de
tail poster festival). 
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26'o3. Vijftiende tweejaar
lijkse bijeenkomst antiquairs. 
€1.80. Beeldje en tekst bijeen
komst. 

306'o3.Honderd jaar gele
den. 
€0.90,1.80. Resp. eerste 
tocht Roald Amundsen 
(18721928) naar Noordpool 
(portret en landschap meet 
sledehonden), eerste vlucht 
gebroeders Wright Kitty 
Hawk (vliegtuig en broers). 

MONACO 0,90€ 

NOORWEGEN 
225'o3. Noorse sproolqes. 
5.50, 9. kr. Resp. bostrol, 
watergeest. 

I ■ » ■ ■ t i ^ i f c A J i ^ i j J 

225'o3. Internationaal mu
ziekfestival in Bergen. 
5.50,10. kr. Muzieknoten en 
resp. hand aan viool, kinder
gezichten. 

55Ü 

225'o3. vierhonderd jaar 
dienst volksgezondheid. 
5.50, 7. kr. Resp. artsen be
zig met harttransplantatie, 
zuigelingenzorg: moeder 
met baby en arts (in 1945). 

206'o3. Wereldvluchtelin
gendag. 
5.50,10. kr. Resp. kind met 
twee broden, rij vluchtelin
gen. 

206'o3. Honderdste ge
boortedag koning Olav V 
(19031991). 
5.50, 8.50, II. kr. Resp. 
kroonprins Clav met ouders, 
met zusje Martha, koning 
Clav V in uniform; zelfde 
waarden en afbeeldingen in 
velletje met doorlopend beeld 
waarbij zegels in lijstjes op 
tafel staan. 

OEKRAÏNE 
85'o3. Regio Lviv. 
45 k. Stadsgezicht, beeld 
leeuw, wapenschild, kaart 
Oekraïne, kerk. 

225'o3. Serie 'kozakken
hoofdmannen (hermannen)'. 
Tweemaal 45 k. Kyrylo Rozu
movsI<yi en twee paleizen, 
Ivan Skoropadskyi met leger 
en op troon. 

285'o3. Volodymyr Mono
makh. 
Blok 3.50 Hr. Portret op 
troon met zwaard en boek; 
op rand teksten 'in de strijd 
dapper en bei<waam', 'hij was 
genadig voor iedereen en ge
nereus met giften'. 

206'03. Uilen uit Oekraïne. 
Velletje met twaalfmaal 45 k. 
Bubo bubo, Strixuralensis, 
Strix aluco, Strix nebulosa, 
Glaucidium passerinum, 
Aegolius fimereus, Otus 
scops, Athene noctua, Tyto 
alba, Asio otus, Asio flam
meus, Surnia ulula. 
206'o3. Oleksandr Myshu
ha(i853i922). 
45 k. Portret. 
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47'o3. Frankeerzegel, flora. 
65 k. Lathyrus en drietand. 
i87'o3. Kiev door ogen ar
tiest. 
Viermaal 45 k. Podol (bene
denstad) rond 1840, ruïne 
klooster St. Irene, oude stad 
Jaroslav (1854), kathedraal 
(1857) in Petsjerska Lavra. 

OOSTENRIJK 
235'o3. Dag van de postzegel. 
€2.5411.26. Goederenwagon 
voor post Siemens M 320. 
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305'o3. Vakantie in Oosten
rijk, II. 
€0.55, 0.75,1., 1.25, 3.75. 
Resp. 'Bummerlhaus' in 
Steyr, raderboot Bodenmeer, 
boerderij in Stiermarken 
(Rossegg), wijnhuis op Ei
senberg in Burgenland, kas
teel Hochosterwitz in Karin
tië. 

26'o3. Vakantie in Oosten
rijk, III. 
€0.04, 0.07, 0.13, 0.17, 0.27. 
Resp. Schönlaterngasse in 
Wenen, boraenlaanl^e in Hei
ligenkreuz, koe in Inneralp
bach, Kellergasse in Hadres, 
huis 'Am steinernen iVleer' in 
Salzburg (ii'o2: zelfde af
beeldingen met andere waar
den). 
66'o3. Serie 'spoorwegen', 
II, OEBB serie 5045. 
€0.75. Trein komt uit tunnel. 
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i26'o3. Honderd jaar Sal
zachbrug, gemeenschappelij
ke uitgifte met Duitsland. 
€0.55. Brug over Salzach tus
sen Oberndorf (Oostenrijk) 
en Laufen (Duitsland). Af
beelding bij Duitsland. 
i66'03. Honderd jaar Ford. 
Driemaal €0.55. Ford Model 
T19081927, portret Henry 
Ford (18631947), Ford 
Streetka 2003; ook velletje 
met de drie zegels, op rand 
foto Henry Ford. 

i86'o3. Rolling Stones (op
gericht in Londen, 1962) op 
18 juni 2003 in Ernst Happel
stadion in Wenen. 
Viermaal €0.55. Keith Ri
chards (1943) met gitaar, 
Mick Jagger (1943), Chadie 
Watts (1941) slagwerk, Ron 

Wood (1947) met gitaar; vel
letje met de vier zegels, door
lopend beeld. 
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206'o3. Jaar van de bijbel in 
Duitstalig gebied. 
€0.55. Miniatuur. 

206'o3. Serie 'auto's', blus
wagen voor vliegvelden. 
€0.55. Panther 8x8 van Ro
senbauer International AG. 

O.« 

ÖSTERREICH 

3'7"'03 Serie 'moderne 
kunst in Oostenrijk', XXIX, 
Kiki Kogelnik (1935 1997). 
€0.55. Schilderij 'Prenez Ie 
temps d'aimer' (vrouw en val
lende bladeren). 
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ii7'o3. Werelderfgoed 
Unesco*, Neusiedlersee. 
€1.. Het meer en reiger. 

OOOO o S T E R R E I C H » » « » 

WELTKULTUHERBE UNESCO 



i87'03. Vakantie in Oosten
rijk, IV. 
€0.20, 0.25. Resp. Wörther
see in Karintiè, Mondsee in 
Oberösterreich. 
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i9 '7" '°3 • Tentoonstelling Ja
panse cultuur in Leoben 
Kunsthalle, Wenen. 
€0.55. Samoerai en geisha. 

'■ Swnurat I Geisha * "̂ ' J 
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247'03. Operafestival in Ro
meinse steengroeve St. Mar
garethen. 
€0.55. Turandotvan Giaco
mo Puccini (18581924). 
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POLEN 
305'o3. Koninklijke baden, 
Lazienki. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 ZI. 
Resp. zuidkant Paleis op ei
land, noordkant, Myslewicki
paleis, amfitheater. 
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206'o3. Tekenwedstrijd 
kinderen 'droomvakantie'. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 Zl. 
Resp. piramiden en mensen 
met kameel en slang, surfend 
meisje, surfende jongen en 
vissen, erf bij boerderij met 
kippen. 

306'o3. Poolse sprookjes. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 Zl. 
Resp. 'Krak' (ridderen paleis 
op rots, onbekende auteur), 
'De pot van goud' (huizen. 
Jozef IgnacyKraszewski), 'De 
prinses werd een kikker'(dui
ventil, Antoni JozefGlinski), 
'Domme Mateo' (jongen en 
moeder in bos, Kraszewski). 

PORTUGAL 
i3'5"'°3 Geschiedenis advo
catuur in Portugal. 
€0.30, 0.43, 0.55, 0.70; velle
tje met €1., 2.. Resp. twee 
juristen en zegel orde van 
Portugese advocaten, wapen
schild en juristen op straat, 
man leest brief met op ach
tergrond handschrift en bis
schop, jurist met boek en 
penning orde van Portugese 
advocaten en handschrift; 
rechtszitting, bisschop en 
schilderstuk (over beide ze
gels zegel, op rand penning 
orde van Portugese advoca
ten). 

235'03. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Portugese 
postzegel, Viseu. 
€0.30. Zegel waaruit getal 
'150' spettert. Op 2i7'o3 en 
gio'o3 verschijnen in ande
re kleuren zegels van €0.30 in 
resp. Faro en Porto. 

285'03. UEFA* Euro 2004. 
€0.30, 0.43, 0.47, 0.55, 0.70; 
velletje met viermaal €0.55. 
Vijfmaal in verschillende 
kleur hart met voetbal; hart 
met voetbal over de vier ze
gels in doorlopend beeld. Vel 
met alle negen zegels. 

246'o3. Automobielclub 
Portugal honderd jaar. 
€0.30,0.43,2.  . Beeldmerk 
club en resp. antieke auto, 
motorrijder, raceauto. 

ROEMENIE 
254'03. Uilen. 
5.000, 8.000.10.000,13.000, 
15.500, 20.500 L. Resp. Otus 
scops, Strix uralensis, Glau
cidium passerinum, Asio 
flammeus, Asio otus, Aegoli
us funereus. 
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CV: 
9"5' '°3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
20.500,73.500 L. Resp. vlin
der (symboliseert werk artiest 
met zijn pijn en voldoening), 
man achter schilderijlijst (ie
dereen kan op een goede ma
nier bijdragen aan milieu 
zonder zijn plaats te verla
ten). 
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RUSLAND 
i5"5''°3 SintPetersburg 
driehonderd jaar. 
Zesmaal 5. r.; blok 50. r. 
Standbeeld en resp. Anich
kovbrug over Fontankarivier, 
brug over de Neva, Vasiljev
skieiland. Paleisplein, Win
terpaleis, Zomertuin; bron
zen ruiterstandbeeld van Pe
ter de Grote, op rand teke
ning PetrusenPaulusves
ting, oever bij paleis, Rostral
pilaar en beeldmerk feest. 
' 5 ' 5 ' ' ° 3  Carillon, gezamen
lijke uitgifte met België. 
Tweemaal 5. r. (doorlopend 
beeld). Carillon en gebouw 
van resp. PetrusenPaulus
kathedraal in SintPeters
burg, SintRomboutskathe
draal in IWechelen. 

205'03. Eerste ruimtevlucht 
van vrouw (Valentina V. Te
resjkova) veertig jaar geleden. 
3. r. Tersjkova en aarde met 
baan 'Vostok 5' en 'Vostok 6'. 
235'o3. SintPetersburg 
driehonderd jaar. 
Blok 75., 100. r. Zelfde af
beelding blok 50. r. van 
i55'03. 
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255'o3. Tweede wereldcon
gres tegen drugs: ' 21" ' eeuw 
zonder drugs ' . 
3. r. Wereldbol en beeld
merk internationale anti
drugs associatie (slang om 
zwaard). 
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36'03. Stad Pskov elfhon
derd jaar. 
3. r. Kremlin van Pskov, ka
thedraal Mirozhsky en stand
beeld Alexander Nevsky op 
heuvel Sokolikha. 
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io6'o3. Stad Krasnovarsk 
driehonderdvijfenzeventig 
jaar. 
4. r. Stationsgebouw, Sint
Nicolaaskerk, rotsen natio
naal park 'Stolby', monu
ment Audrey Dubensky 
(stichter stad) en wapen
schild. 
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io6'o3. Weerstand tegen le
galisering zwart geld. 
5. r. Economische activitei
ten met muntstuk; lichte zij
de zegel symboliseert trans
parante economie, donkere 
zijde geld uit criminaliteit. 

io6'o3. Slag bij Kursk 
zestig jaar geleden. 
Blok 10. r. Kerk en triomf
boog; op rand slagveld met 
vliegtuigen en tank en kaart 
met troepenbewegingen. 

256'o3. Werelderfgoed, de 
oerbossen in republiek 
Komi. 
2., 3., 5. r., aanhangsel (sa
menhangend). Resp. stenen 
zuilen in de bergen van 'Man
Pupuner', rivier Kozhim, Pet
sjorarivier, bos met omtrek 
Komi. 

296'03. Driehonderd jaar 
post in SintPetersburg. 
Blok 12. r. Tsaar Peter de 
Grote ontvangt een bericht 
van graaf Apraksin per post 
verzonden van Voronezj naar 
SintPeresburgjuni 1703; op 
rand tekst bericht en 'ontvan
gen per post in nieuwe fort 
op 28 juni 1703'. 

SAN MARINO 
76'o3. SintPetersburg drie
honderd jaar. 
€0.15, 0.26, 0.36, 0.41, 0.77, 
1.55. Resp. brug over Winter
kanaal met PetrusenPauIus
kathedraal, portret architect 
Bartolomeo F. Rastrelli 
(17001771) uit Florence met 
operagebouw en Peterhof, 
stad vanaf brug over Neva, 
schrijver Aleksandr Sergeje
vitsj Poesjkin (17991837) en 
hand met ganzenveer, keizer
in Catharina II (17291796) 
en paleis, tsaar Peter de Grote 
(16721725) stichter SintPe
tersburg en militairen. 

76'03. Wielrennen. 
Velletje met twee ronde ze
gels €0.77. Fietswiel met 
resp. '100 Tour de France', 
'Canada, wereldkampioen
schap wielrennen op de weg'; 
op rand, Eiffeltoren, fiets, 
wielrenners, CNtower in 
Toronto en waterval. 

Afbeelding: pagma 590. 

lil 
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76'o3. Honderd jaar sinds 
eerste gemotoriseerde vlucht. 
€0.36, 0.41, 0.62, 0.77 (in vel
len van twintig). Resp. 
Wright Flyer, Blériot XI, Itali
aans stuntteam 'Tricolore', 
AermacchiMB339. 
76'03. Postkoets. 
€0.41, 0.77 (in vellen van 
twintig). Resp. postkoets 
(vanaf 1883 dagelijks tussen 
San Marino en Rimini), ge
sloten koets met vier paarden 
voor post en passagiers. 

[ S A N M A R I N O 0,41 

SERVIË EN iVIONTENEGRO 
9'5''03 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
28.70, 50. Ndin. Man plakt 
poster op resp. reclamezuil, 
muur. 

ijS'oj. Flora, voorjaars
bloemen. 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndin. 
Resp. Galanthus nivalis, 
Erythromum denscanis, He
patica nobilis, Anemone ra
nunculoides. 

PHA rOPA 
maa^éttÊ^ataaaaaaa^ 

205'o3. Beroemde Servi
sche toneelspelers. 
Vel met achtmaal 16. Ndin. 
en aanhangsels. Portret (op 
aanhangsel in toneelrol) van 
resp. Uija Stanojevic (1859
1930), DobrivojeDobrica Mi
lutinovic (18801956), Ziva
naZanka Stolde (18871947), 
Ljubinka Bobic (18971978), 
RadomirRasa Plaovic (1899
1977), Milivoje Zivanovic 
(19001976), MilosavMija 
Aleksic (19231995), Zoran 
Radmilovic (19331985); op 
rand toneel. 
36'o3. Honderd jaar gele
den eerste auto in Belgrado. 
16. Ndin. Nesseldorffer Wa
gen type 'B'. 

i26'o3. Europese natuurbe
scherming, Zasavica. 
28.70, 50. Ndin. Beeldmerk 
'boom en Europese sterren' 
en resp. riviergebied met bo
men, rivier en roeiboot. 

SLOVENIË 
225'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
'D'. Affiche met oog op 
muur, emmer en bezem. 
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225'o3. Serie 'mythologie', 
Kresnik. 
iio Sit. Figuur Kresnik, ver
bonden met zonnewende, 
goede geest die duivelse 
krachten verjaagt. 

225'o3. Vijftig jaar muziek 
van de broers Avsenik. 
Blok 180 Sit. Portret Slavko 
en Vilko Avsenik (muziek ge
baseerd op traditionele Slo
veense volksmuziek); op rand 
bergen. 

225'o3. Europees kam
pioenschap waterpolo 2003 
in Ljubljana. 
180 Sit. Europa op stier met 
waterpolobal en beeldmerk 
kampioenschap. 

225'o3. Serie 'geschilderde 
bijenkastpanelen'. 
218 Sit. Paneel waarop bijen
kasten met zwerm honingbij
en afkomstig uitZagrad nu in 
regionaal museum in Slovenj 
Gradec. 

S L f V E N I J A KJ 218 

SLOWAKIJE 
35'o3. Milan Rastislav Ste
fanik (18801919), gezamen
lijke uitgifte met Frankrijk. 
14. Sk. Portret Stefanik (Slo
waak, astronoom, studeerde 
ook in Meudon, stond aan 
wieg staat TsjechoSlowakije) 
en gebouw sterrenwacht in 
Meudon. 
9'5"'03 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
14. Sk. Affiche voor'Don 
Juan' van Molière: vlinder 
met sabel. 
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9"5''o3 ICunst, Ladislav Med
nensky (18521919). 
18. Sk. Bomen langs sloot
kant. 
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i65'o3. SintAndreas Svo
rad en SintBenedictus. 
13. Sk. Portretten kluize
naars elfde eeuw uit klooster 
SintHypolitus in Zobor. 

305'o3. Wereldkampioen
schap ijshockey in Finland. 
20. Sk. Slowaaks ijshockey

i6'03. Internationale kin
derdag, Matko en Kubko. 
7. Sk. Figuren uit tvserie uit 
jaren '70. 

SLOVENSKO 

HAtKOAKUB: 

256'03. WWF*, Europese 
wilde kat. 
13., 14., 16., 18. Sk. Ver
schillende afbeeldingen Felis 
sylvestris sylvestris. 

SPANJE 
i75'o3. Kastelen. 
€0.26, 0.51, 0.76. Resp. San 
Felipe in Ferrol, Cuéllar in 
Segovia, Montilla in Cordo
ba. 
235'o3. FINA (Federation 
Internationale de Natation 
Amateur) wereldkampioen
schap zwemmen in Barcelo
na. 
€0.26, 0.51, 0.76, r.85, 2.15 
(samenhangend met tussen
veld: beeldmerk kampioen
schap). Resp. wedstrijd
zwemmer, schoonspringster, 
kunstzwemsters, zwemmer 
in open water, waterpoloër. 

26'o3. Honderdste geboor
tedag Max Aub (19031972). 
€0.76. Portret verteller, dra
maturg en dichter. 
46'o3. Honderdjarig be
staan sportcentrum voetbal
club Sabadell. 
€0.76. Beeldmerk club en 
voetbal. 
96'o3. Tweehonderdste ge
boortedag Juan Bravo Murillo 
(18031873). 
€0.51. Portret politicus en ju
rist. 
i66'03. Honderdvijfender
tig jaar Dagblad van Cadiz. 
€0.26. Krantenverkoper. 
276'03. Honderd jaar Ko
ninklijke Spaanse Automo
bielclub (RACE: Real Au
tomóvil Club de Espafia). 
€0.26,0.51, 0.76,1.85. Beeld
merk club en resp. Dodge 
DartBarreiros, Fiat 600, 
Hispano Suiza 20/30 HP, 
Pegaso Z102 Berlinetta 
Touring. 

i7'03. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Chileense 
postzegel. 
€0.76. Afbeelding zegel met 
Christophorus Columbus 
(14511506) uit 1853 (Yvertnr 
I). 
47'o3. Honderd jaar dag
blad Montanes. 
€0.26. Tekst '100 Anos', 'El 
Diario Montanes'. 
97'o3. Serie 'Paradores' 
(Staatshotels, ditjaar vijfen
zeventigjaar geleden ge
sticht). 
€0.76. Parador de Jaén in kas
teel van Santa Catalina; op 
aanhangsel getekend gezicht 
en '75 anos'. 

TSJECHIË 
285'o3. Serie 'technische 
monumenten', oudste uit
zichttorens. 
Tweemaal 6.40 Kc. Stenen 
uitzichttoren in ZuidBohe



men op Klet (top van 1083 m) 
uit 1825, metalen toren Slo
vanka in regio Jablonec uit 
1887 (in iggg gerestaureerd). 
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285'03. 'Voor het kind'. 
6.40 Kc. Mach en Sebestova, 
hond Jonathan en magische 
telefoon (bekend van televisie 
en boek van Milos Macourek, 
geïllustreerd door Adolf 
Born). 
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285'o3. Eerste elektrische 
spoorlijn tussen Tabor en Be
chyne honderd jaar. 
10. Kc. Rijtuig van de lijn. 

256'03. Europees kam
pioenschap scherpschutter
kunst in PIzen en Brno. 
9. Kc. Scherpschutter met 
geweer. 

; C E S K Ä R E P U B L I K A ; 

256'o3. Europese Tsjechen, 
JosefDobrovsky (17531829). 
9. Kc. Portret taalkundige, 
geschiedkundige. 

' CESKA REPUBLIKA 
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TURiajE 
3'3''o3 Gymnastiek en 
sportvereniging Besiktas in 
Istanbul honderd jaar. 
500.000, 700.000, 750.000, 
1.000.000 TL. Resp. adelaar 
met Turkse en verenigings
vlag, adelaar met wapen

schild en stadion, wapen
schild en voetbalscène, kop 
adelaar en wapenschild. 

VATICAAN 
ö'5''°3 Meesterwerken in 
Vaticaanstad, de gerestau
reerde kapel van paus Nico
laas V. 
€0.41, 0.62,0.77,1.03. Wer
ken van Beato Angelico 
(14001455) met taferelen uit 
de levens van Stefanus en 
Laurentius. 

65'o3. Zeventiende eeuw
feest SintJoris. 
€0.62. SintJoris te paard 
vechtend met draak. 

Si 
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65'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.41, 0.62. Poster van resp. 
Heilig Jaar (1975), tentoon
stelling Slavische handschrif
ten, incunabelen en zeldza
me boeken (1985). 

kÉsünmi 
ZWEDEN 
2i8'o3. Oogsttijd. 
Velletje met viermaal 'brev in
rike'. Veelheid aan groenten; 
ook boekje. 

2i8'o3. Herdruk 'koninklijk 
paar in groot gala'. 
Brev, 10 kr. Resp. koning Carl 
XVI Gustaf koningin Silvia 
(andere waarde, andere kleu
ren uitgifte i78'oo). 

ZWITSERLAND 
99'03. Zwitserse plaatsen op 
lijst werelderfgoed Unesco*. 
Vijfmaal 90 c. in velletjes van 
zes zegels. Terrein klooster 
met bibliotheek in Sankt Gal
len, benedictinessenklooster 
Sankt Johann in Müstair, 
oude binnenstad Bern, kaste
len (Castello di Montebello, 
Gastel Grande en Castello di 
Sasso Corbaro) van Bellinzo
na, alpengebied Jungfrau
AletschBietschhorn. 
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i75'03. Serie 'humor en 
strips', III. 
Velletje met 25, 25, 50, 50, 
75. 75. 75. 75 c Resp. 'tove
naar Fafa' van Alberto Broc
coli (19431995), 'astronaut' 
van Cristobal Reinoso (1946), 
'Hijitus' van Garcia Ferré 
(1929), 'Savarese' van Do
mingo Mandrafina (1947) en 
Robin Wood (1944), 'Sono
man' van Osvaldo Waker Vio
la (1933), 'El Tipito' van Da
niel Paz (1958) en Marcelo E. 
RudaefF(i956), 'La Vaca Au
rora' vanDomingo Mirco Re
petto (19151999), 'Diogenes 
y el Linyera' van Gomez La
borde {1948) met Jorge 
Guinzburg (1949) en Carlos 
Abrevaya (19491994). 
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BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
305'03. Derde bijeenkomst 
commissie Wetenschap, 
Technologie en Ontwikke
ling Verenigde Naties. 
50 KZr. Beeldmerk Verenigde 
Naties, boom, schotelantenne. 

245'03. Zilveren gebruiks
voorwerpen. 
Viermaal 75 c. Soepterrine 
(jgde eeuw), ketel met bran
der (ca. 1800) en matébeker 
metdrinkpijpje (ig""" eeuw), 
kan voor warme chocolade 
(1791) en beker (ig"*« eeuw), 
suikerpot (19''= eeuw). 

ANGUILLA 
io6'o3. Frankeerzegels, 
zeilschepen uit verleden van 
Anguilla. 
15.30. 65. 75 c., $!•. 135. 
1.50,1.90, 2., 2.25, 3., 10.. 
Resp. 'Finance' (ig54/'55), 
'Tiny Gull', 'Lady Laurel' 
(1952), 'Spitfire' (ig4i), 'Li
berator' (1942), 'Excelsior' 
(ig37/'38), 'RoseMillicent', 
'Betsy R' (1920), 'Sunbeam R' 
(1927), 'NewLondon', 'Is
may' (1920), 'Warspite' 
(igig). 

ANTIGUA EN BARBUDA 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William'. 
Driemaal $3.; blok 6.. 

ARGENTINIË 
3"5''°3 Sport. 
Tweemaal 75 c. Op achter
grond nationale kleuren Ar
gentinië, resp. hockeyster 
(wereldkampioen vrouwen
hockey 2002), voetballer met 
blinddoek (wereldkampioen 
voetbal voor blinden 2002). 

76'o3. Typisch Argentijnse 
schotels. 
Viermaal 75 c. met aanhang
sels waarop ingrediënten. 
'Empanadas' (dubbelgevou
wen deeg met vulling vlees en 
regionale producten), 'locro' 
(maïs en bonen stoofscho
tel), 'parrillada' (verschillen
de gegrilde stukjes vlees), 
'pastelitos' (koelqes). 

ARUBA 
305'03. Orchideeën. 
75, 500 c. Resp. Schomburg
kia humboldtii, Brassavola 
nodosa. 

ASCENSION 
26'o3. Kroning Eliza
beth II'. 
40 p., £1.; vel 40 p., £1.. 
Resp. koets, in Westminster 
Abbey; idem, op rand konin
gin verlaat Buckingham Pa
lace voor de kroning. 

26'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth^. 
£3.. 
2003. Honderd jaar gemoto
riseerde luchtvaart, vliegtui
gen. 
15, 20, 35,40, 50, go p. (met 
aanhangsel waarop naam 
vliegtuig en beeldmerk 
NASA* honderd jaar lucht
vaart); blok £ 1.50. Resp. Ble
riot XI, Vickers VCio, BAS 
Harrier FRS Mki, Westland 
Sea King HAS MK4, Rock
well ruimteveer, General 
Dynamics F16; Fairey 
Swordfish Mkll (op rand te
kening en beschrijving vlieg
tuig, beeldmerk gelegen
heid). 
2i6'o3. Prins William een
entwintig jaar*. 
Tweemaal 75 p. 

AUSTRALIË 
26'03. Gouden jubileum 
kroning Elizabeth II. 
50 c , $2.45. Resp. formeel 
portret ig53, St. Edwards 
kroon (gemaakt voor kroning 
Karel II in 1660); ook velletje 
met beide zegels. 

i76'03. Papunya Tulakunst 
(hedendaagse artiesten ma
ken traditionele en ceremo
niële lichaams en zandschil
deringen na op linnen). 
$1.10,1.65, 2.20, 3.30. Werk 
van (en associatie met vind
plaats rotsgaten van), resp. 
Ningura Napurrula (Walyu
ta), Naata Nungurrayi (Mar
rapinti), Graham Tjupurrula 
(LakeMackay), Dini Camp
bell Tjampitjinpa (Wakuia). 

87'o3. Vijftigste bijeen
komst Australisch Genoot
schap Genetica, Internatio
nale Conferentie Genetica in 
Melbourne, vijftig jaar gele
den structuur DNA* ontdekt. 
Tweemaal 50 c. Dubbelhe
lixmodel DNA (gepubliceerd 
in 'Nature' van 25 april ig53 
door James Watson en Fran
cis Crick), chromosomen 
kangoeroe. (zie pa^. 592) 

! 
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87'03. Natuur in Australië, 
regenwoud II, fauna. 
Viermaal 50 c. Litoria xantho
mera, Graphium agamem
non ligatum, Nectarinia ju
gularis, Dactylopsila trivirga
ta (resp. kikker, vlinder, ho
ningvogel, buidelrat). 

BAHAMAS 
234'o3. Nieuwe datum mel
ding 6/500, familieregatta. 

; BAHAMAS >^' 

26'o3. Kroning Eliza
beth II'. 
65, 80 c ; vel 15,70 c. Resp. 
koningin met kroon en rijks
appel, met moeder, man en 
kinderen op balkon; idem, op 
rand Westminster Abbey. 
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BAHRBIN 
74'o3. Mondiale gezond
heidsdag. 
100, 200 fils. Beeldmerk gele
genheid, beeldmerk Verenig
de Naties, wapenschild Bah
rein en resp. twee kinder
hoofdjes, gestileerde figuren. 
56'o3. Mondiale dag van 
het milieu. 
Velletje met viermaal loo; 
viermaal 200; viermaal 
250 fils. Resp. zwaan, pauw, 
flamingo's, struisvogels; 
Rumex versicarius. Cassia 
italica, Arnebia hispicissima; 
pijlstaartrog, krab, haai, 
schildpad. 

BERMUDA 
26'03. Kroning Eliza
beth II'. 
35,70 c.; vel 35 c., $1.25. 
Resp. koets, koningin vlak na 
kroning; idem, op rand binn
nen in Westminster Abbey. 
26'03. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth". 
$25.. 

mmmmßim 

4"7"'°3 Dertig jaar Cari
com*. 
Tweemaal 35 c. Cricketscè
nes (zelfde afbeelding, ande
re tekst 47'02, melding 
9/696). 

BRAZILIË 
i54'03. Historische koffie
boerderijen. 
Velletje met tweemaal R$i.. 
Gebouwen en arbeiders 'Fa
zenda Pau d'Alho', 'Fazenda 
Ponte Alta'; op rand fases 
kofïieproductie. 

Fazendas Históficas de Cafö 
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2o5'o3. Onafhankelijkheid 
OostTimor. 
R$i.45. Vlag, handen laten 
duif vrij, omtrek land, toren 
en palmbomen. 

26'03. America Upaep* 
2003: inheemse fauna en flo
ra, medicinale planten uit 
Cerrado. 
Velletje zesmaal R$o.6o. 
Macrosiphonia velame, Lych
nophoraericoides, Lafoensia 
pacari, Tabebuia impetigino
sa, Xylopia aromatica, Hi
mathantus obovatus. 
56'o3. Mercosur*, handen
arbeid met afvalstoffen. 
Viermaal R$o.6o. Beschilder
de bierflessen met huisge
maakte likeur, beplakt metalen 
doosje, bloempot van plastic 
flessen, poppen van papier
maché. 

CAMBODJA 
97'o2. Tien jaar 'Asean'. 
500,1000,1500, 2500, 3500 
R. Tempels, resp. 'Preah Vi
hear', 'Preah Ko', 'Banteay 
Srei', 'Bayon', 'Angkor Wat'. 

CANADA 
2i7'o3. Tiende samen
komst Lutherse Wereldfede
ratie (1947) in Winnipeg. 
48 c. Beeldmerk gelegenheid. 
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25'7"'°3 Tekenen wapenstil
stand Koreaanse Oorlog vijf
tig jaar geleden. 
48 c. in vel van zestien zegels. 
Beeldmerk Verenigde Naties 
en foto's van Canadese strijd
krachten in Korea: vliegtuig 
(F86 Sabre), marineperso
neel haalt tros binnen, Infan
teristen. 

4"9"'o3 Universiteit Montre
al honderdvijfentwintig jaar. 
48 c. Gebouw en wapen
schild. 

89'o3. Vijftig jaar Nationale 
bibliotheek Canada. 
Viermaal 48 c. Belangrijke Ca
nadese auteurs met open boek 
en handschrift, resp. Susanna 
Moodie (18031885) en Catha
rine Parr Traill (18021899), 
Morley Callaghan (1903
1990), Hector de SaintDenys 
Garneau (19121943), Anne 
Hebert (19162000). 

io9'03. Wereldkampioen
schap wielrennen op de weg, 
Hamilton, Ontario. 
48 c. Wielrenners. 

CAYMANEILANDEN 
275'o3. Kinderspelletjes. 
15, 20, 25, 30 c , $1.. Resp. 
touwtje springen, meiboom
dans, tollen, hinkelen, knik
keren. 
n i i i i i i i m m ^ n i * ^ ^ 
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26'03. Kroning Eliza
beth IP. 
15 c , $2.; vel 20 c , $4.. 
Resp. koningin met kroon, 
koningin met rijksinsigniën; 
idem, op rand kinderen lezen 
poster waarop kinderfeest 
wordt aangekondigd. 
26'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth". 
$4.. 
2i6'o3. Prins William een
entwintig jaar*. 
80 c , $1.; ook twee losse ze
gels met foto's van 15,40 c. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
266'o3. VHnders. 
NT$5., 5., 12., 20.. Resp. 
Antitrygodes divisaria, Va
munavirilis, Sinna extrema, 
Thyas juno. 

^5'7''°3 Libellen. 
NT$5., 5., 10., 17.. Resp. 
Sympetrum eroticum ardens, 
Acisoma panorpoides panor
poides, Anax parthenope Juli
us, Rhyothemis variegata at
ria; velletje met de vier zegels 
in doorlopend beeld. 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
293'o3. Serie 'bruggen', de 
stenen boogbrug. 
Viermaal 80 f Kegelbrug in 
Suzhou (provincie Jiangsu), 
'Xiaoshang'brug in Linying 
(Henan), 'Lugouqiao'brugin 
Peking, dubbele drakenbrug 
injianshui (Yunnan). 
i54'03. Klokkentoren en 
moskee, gezamenlijke uitgif
te met Iran. 
Tweemaal 80 f Klokkentoren 
van Xian in China, moskee 
van Isfahen in Iran. 
284'o3. Reuzenbeeld Boed
dha. 
Blok 8. y. Stenen boeddha
beeld in Leshan (provincie 
Sichuan); op rand hoofd 
beeld. 

25'o3. Eiland Gulangyu in 
provincie Fujian. 
Tweemaal 80 f, 2.y. (door
lopend beeld). Resp. gebouw 
'acht diagrammen', 'zon
licht'rots, park 'Shuzhuang'; 
ook velletje met op rand vis
sen, notenbalk en vleugel. 
i65'03. Serie 'klassieke lite
ratuur', 'Vreemde verhalen' 
van Pu Songling. 
10,30, 60, 80 f, 1.50, 2.y.; 
blok 8. y. Resp. Xiang Yu, 
Tijger van Zhaocheng, Huan
niang. Ah Xiu, Wang Gui'an, 
Godin; prinses van Dong
tingmeer. 
i95'03. Gezamenlijke strijd 
tegen SARS*. 
80 f Verbodsbord SARS. 
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2i6'o3. Meteorietenregen 
over Jilin 8 maart 1976. 
Tweemaal 80 f., 2.y. Resp. 
het neerkomen, de versprei
ding, meteoriet nr i (1770 
kg). 
zgö'og. Tuin 'Wangshi 
Yuan' in Suzhou. 
Driemaal 80 f., 2.y. (doorlo
pend beeld). Resp. lentehuis. 
Paviljoen 'maan komt met 
een briesje', veranda van 
bamboe, gebouw 'tiendui
zend inhouden'; velletje met 
tweemaal de zegels. 
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COCOS (KEELING)
EILANDEN 
i76'o3. Kustvogels. 
Viermaal 50 c. Egretta sacra, 
Sterna fiiscata. Arenaria in
terpres, Numenius phaeopus. 

CONGO (BRAZAVILLE) 
256'02. Wilde vruchten. 
40, 50, 70, 80,120, 270 F. 
Resp. 'mbila esobe', 'ikami', 
'tsia', 'bamou', 'malombo', 
'ntondolo'. 
237'02. Vogels met lange 
snavel. 
40, 80,120, 270 F. Resp. 
neushoornvogel, ooievaar 
(Ciconia ciconia), reiger (Ar
dea cinerea), maraboe. 

RÉPUBUQÜE 01) CONGO 

DOIVUNICA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geledens. 
Velletje met driemaal $3.; 
blok $6.. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams 
Driemaal $3.; blok 6.. 

EL SALVADOR 
265'03. Honderd jaar meis
jesschool van Maria Auxiliad
ora in San Salvador. 
0.70,1.50 C. ($0.08,0.17). 
Resp. leerlingen in school
bank, schoolgebouw met 
standbeeld. 

285'o3. Vierhonderdvijftig 
jaar Sonsonate, huis van de 
Heilige Drieeenheid. 
1.60 C. ($0.18). Man en 
vrouw met kindje. 
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FALKLANDEILANDEN 
26'03. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth*. 
£ 2 .  . 
2i6'03. Prins William een
entwintig jaar*. 
Tweemaal 95 p. 
2i7'03. Frankeerzegels, in
heemse vogels. 
I, 2, 5,10, 22, 25, 45, 50, 
95 p., £1., 3., 5.. Resp. 
Anas sibilatrix, Larus scoresbii, 
Tachyeres brachypterus, Me
lanodera melanodera, Rol
landia rolland, Charadrius 
Modestus, Chloephaga picta, 
Muscisaxicola macloviana, 
Nycticorax nycticorax, Buteo 
polyosoma, Cygnus melanco
ryphus, Asio flammeus. 

FIJI 
224'o3. Internationaal jaar 
helder water. 
Velletje met tweemaal $2.
(doorlopend beeld). Waterval 
met bloemen. 

265'o3. Spelen van de Zuid
Pacific'Suva 2003', I. 
IG, 14, 20 c , $5.. Resp. atle
tiek, baseball, netbal, kogel
stoten. 
286'o3. Spelen van de Zuid
Pacific 'Suva 2003', II. 
Blok $5.. Netbal, beeldmerk 
spelen, vlaggen 22 deelne
mende landen, op achter
grond nationaal stadion en 
sportcomplex. 

GAMBIA 
i35'03. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal 20. D.; 
blok45.D. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams 
Driemaal 20. D.; blok 
45.D. 

GHANA 
234'03. Vrouwen die wat 
gepresteerd hebben. 
1000, 2000, 2500, 3000, 
5000 Cs. Resp. Nana Yaa 
Asantewaa (18221923, As
hantistrijdster), Annie Jiagge 
(19181996, rechter), Dr. Est
her Ocloo (19192002, indus
trieel). Dr. Efuat Sutherland 
(19241996, toneelschrijf
ster), Rebecca Dedei Aryeetey 
(19241960, actievoerster). 
Mei 2003. Kroning Elizabeth 
II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal 10.000 
Cs.; blok20.000 Cs. 

GRENADA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Achtmaal $2.; blok $6.. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal $3.; blok 6.. 

GRFNADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
Mei 2003. Kroning Eliza 
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $3.; 
blok $6.. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal $3.; blok 6.. 

GUYANA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $200.; 
blok $400.. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal $200.; blok $499.. 

HONGKONG 
276'o3. Landschap China, 
II, tuinen van 'Wangshi Yuan' 
in Suzhou. 
Blok $10.. Paviljoen 'maan 
komt met een briesje'; op 
rand tekening paviljoen en 
foto's gebouwen en tuin. 
i77'o3. Miniatuurland
schapjes. 
$1.40, 2.40, 3., 5.. Chinese 
tuinkunst met dwergplanten 
in vier verschillende stijlen, 

resp. half
Mjy hangend: 

Carmona 
microphyl
'a, infor
meel 
rechtop: 
Sageretia 
thea, han
gend: Py
racantha 
crenulata, 
met wor
tels in rots: 
Celtis si

25ii'o3. Werelderfgoed in 
China. 
$1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3., 
5.. Resp. Rode Heuvel met 
daarop kloosterpaleis Potala 
in Lhasa (voormalige resi
dentie dalai lama uit 17''' 
eeuw), keizerlijk paleis in 
Verboden Stad Peking, mau
soleum Qin Shihuang met 
terracottafiguren van leger, 
berg Huangshan, brug en 
oude stad Lijiang, waterval in 
Jiuzhaigouvallei. 

INDIA 
262'o3. Honderdste ge
boortedag Shantanu L. Ki
kloskar. 
5. R. Portret industrieel en 
tandwiel. 
i43'o3. Kusumagraj. 
5. R. Portret schrijver, pa
pier, schrift. 
233'o3. SantEknath. 
5. R. Portret dichter met 
ganzenveer. 

283'03. Frank Anthony. 
5. R. Portret politicus en fi
lantroop. 
303'o3. Kakaji Maharaj. 
5. Portret filosoof. 
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74'03. Medicinale planten. 
Viermaal 5. R. Emblica offi
cinallis, 'Ashwagandha', Ba
copa monnieri. Commiphora 
wightii. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
26'03. Kroning Eliza
beth IP. 
£ I., 2.; vel £ I., 2.. Resp. 
koningin met kroon, met ko
ninklijke familie in Troonzaal 
Buckingham Palace; idem, 
op rand kroningsscène. 

26'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth*. 
£2 .50 . 
2i6'o3. Prins William een
entwintig jaar». 
50 p., £ 1 .  . 

ISRAEL 
246'03. Wenszegel. 
Driemaal onder waardeaan
duiding (NIS. 1.20). Bloe
men; op aanhangsel lieve
heersbeestje (Veel geluk!), 
luchtballon; bloemen (Be
dankt!), kind met knuffel
best; speelgoedtrein (Knuf
fels en kusjes!). 
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246'03.Devlag. 
NIS. 1.90, 2.30,4.70, 5.90. 
Resp. vlag joodse gemeen
schap in Praag (gehesen voor 
kroning koning Vladislav in 
1490) en interieur Altneu
schulsynagoge in Praag, vlag 
uit 1891 (eerstesteenlegging 
'Workers Village') en man te 
paard zwaaiend met vlag en 
'Workers Village', vlagont
werp Theodor Herzl (1860
1904) stichter zionistische 
beweging en foto eerste zio
nistische congres, vlag die in 
1948 officieel werd en foto 
feestelijkheden na beslissing 
Verenigde Naties van 2911

1947. 
246'03. Honderd jaar sinds 
stichting eerste dorpen. 
Driemaal NIS. 3.30. Dorpen 
Atlit, GivatAda, KfarSaba. 

JAMAICA 
26'03. Kroning Elizabeth II'. 
$15, 45; vel $50,100. Resp. 
koets, koningin in 'St. Ed
wards Chair'; idem, op rand 
kroningsoptocht. 

KAZACHSTAN 
i24'03. Kosmonautendag 
2003. 
40., 70.1. Resp. Spoetnik 
'Pionerio', ruimtestation 
'Mir'. 



i74'03. Frankeerzegel, mo
nument. 
I., 8.1. In verschillende 
kleur: monumentvoor 
slachtoffers politieke vergel
dingsmaatregelen in Kazach
stan. 
234'o3. Tien jaar lAAS (In
ternational Association of 
Academies of Sciences). 
50.1.. Beeldmerk associatie. 
294'03. Volken in Kazach
stan. 
Velletje met driemaal 35.1. 
Resp. Kazachen, Russen, 
Oekraïners in traditionele 
kleding. 

KIRGIZIË 
83'03. Datum melding 
6/502, lAAS. 
io5'o3. Gouden en bronzen 
voorwerpen Saki. 
Velletje met 1.50, 3., 3.60, 
5., 7., 10., 20., 42. s.; 
blok 42. s. Resp. beeldjes, 
munt, leeuw, afgodsbeeld, 
haan, koppen van geiten, 
munt, beeld; masker (op 
rand kaart Kirgizë en gouden 
en bronzen voorwerpen). 

KIRIBATI 
i45'03. Datum melding 
5/418, porselemslakken. 
26'o3. Kroning Eliza
beth II'. 
$0.25, 3.; vel $2., 5.. Resp. 
koningin en prins op balkon, 
hertog van Edinburgh betuigt 
eer aan zijn vrouw tijdens 
kroningsceremonie; zelfde 
afbeeldingen, op rand praal
stoet. 

KORBA NOORD 
202'o3. Auto's gebruikt 
door president Kin II Sung. 
3., 14., 70., 90.; blok 150 
w. Resp. ZIS en staalfabriek, 
GAZ en spoorbrug over Rim

m jinrivier, Pobeda en soldaten, 
° Benz en Yonbaekfabriek; pre
iTj sident en chauffeur kijken 
00 naar tekenend jongetje. Ook 
= boekje. 

COI 204'o3. Insecten, 
Velletje met 15., 70., 220., 
300. w. Resp. Pantala flaves
cens, Tibicen japonicus, Xy
lotrupes dichotomus, Lycae
na dispar; ook postzegel
boekje. 

i95'03. Overwinningsmo
nument slag bij Musan. 
Blok 90. w. Monument. 
3O5'03. Ryangchontempel. 
3., 12., 40., 50.; blok 
120. w. Resp. paviljoen, drie 
boeddhistische beelden, por
tret Boeddha, Boeddha met 
vier heiligen; zaal met schil
dering dans en muziek. 
i6'03. Lied 'Wij zijn één'. 
Blok 60. w. Tekst en noten 
lied, op rand berg Paektu en 
Chonmeer. 

loö'oj. Dieren. 
3., 70., 150., 230. (in 
boekje). Resp. tijger, beer, 
wilde beer, ree. 

KOREA ZUID 
ii4'03. Frankeerzegel. 
400 w. Keramische kruik. 
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25'o3. Serie cartoons, IX. 
Tweemaal blok 190 w. 'De 
hoed van de kabouter' van 
Shin Moonsoo (kabouter, op 
rand stripscènes), 'Hetvuur
zwaard' van Kim Hye
ri(vrouw, op rand ruiter). 
i95'03. Serie 'cultuur', II, 
draagstoelen. 
Viermaal igo w. (samenhan
gend). Yeonstoel voor ko
ningen, Choheonstoel met 
één wiel voor hoge regerings
ambtenaren, Saingyostoel 
om bruid naar huwelijkscere
monie te brengen, Namyeo
stoel voor smalle straten en 
bergweggetjes. 
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305'03. Honderd jaar vuur
torens in Korea. 
190 w. Vuurtoren van Palmi
do(i903) met zee. 

i36'03. Serie 'Koreaans 
voedsel', III, koekjes. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend). 'Yugwa' (zoet rijst
koekje met alcohol), 'Yeot 
Gangjeong' (rijstkoekje met 
noten), 'Yakgwa' (koekje met 
honingen gember), 'Dasik' 
(gemaakt van bonen en ho
ning, speciaal voor ceremo
niële gebeurtenissen). 

LESOTHO 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geledens. 
Velletje met driemaal 12. M.; 
blok 25.M. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal 12. M.; blok 25.
M. 

LIBERIA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $60.; 
blok $120.. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal $60.; blok $120.. 

MAAGDENEILANDEN 
26'o3. Kroning Eliza
beth II'. 
15 c., $5.; vel 15 c , $5.. 
Resp. koningin, koninklijke 
familie op balkon; idem, op 
rand koningin en prins krij
gen groet Life Guards. 
26'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeths 
$5.. 
2i6'o3. Prins William een
entwintigjaar*. 
50 c., $2.. 

MACAU 
285'o3. Traditionele Chine
se medicijnen. 
1.50, 2., 3., 3.50; blokS.
ptcs. Zaden en blad diverse 
planten; man met kom (op 
rand: boom, apotheker in 
apotheek). 
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i86'o3. Culturele gebou
wen, eilanden Coloane en 
Talpa. 
I., 1.50, 2., 3.50; blok 
g. ptcs. Resp. straat met 
gebouwen in doorlopend 
beeld; St. Francis Xavier 
kapel. 

307'o3. Scènes uit dagelijks 
leven in het verleden. 
Achtmaal 1.50; blok 8. ptcs. 

MALAWI 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal 100 K.; blok 200 K. 

MALDIVEN 
2i2'o2. Beroemde personen 
uit 20"' eeuw. 
Vel met zesmaal 7. Rf.; twee 
vel met viermaal 12. Rf; 
twee vel met viermaal 12. Rf 
Resp. zes afbeeldingen met 
John F. Kennedy (19171963); 
achtmaal Charles Lindbergh 
(19021974); achtmaal 
prinses Diana (19611997). 
265'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geledens. 
Velletje met driemaal 15. Rf; 
blok 25.Rf. 
265'03. Eenentwintigste 
verjaardag prins Williams. 
Driemaal 15. Rf; blok 25.
Rf. 

MALEISIË 
264'o3. Kempvissen. 
30, 50, s., I., 1. RM.; velletje 
met tweemaal 50 s. Betta 
splendens. 

245'03. Historische plaat
sen, klokkentorens. 
Vijfmaal 30 s.; velletje met 
tweemaal i. RM. Verschil
lende klokkentorens. 

MAURITIUS 
i86'o3. Bloemen. 
1,4, 7, 9 Rs. Resp. Trochetia 
boutoniana, Trochetia 
uniflora, Trochetia triflora, 
Trochetia parviflora. 

MAYOTTE 
i66'o3. Spel van Mraha. 
€1.52. Spel met kuiltjes en 
knikkers. 
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i66'o3.Gekko. 
€0.50. 

MICRONESIË 
i35'03. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $1.; 
blok $2.. 
i45'03. Eer aan helden 
operatie vrijheid Irak. 
Twee vel met zesmaal 37 c. 
Wapens, resp. B52 
bommenwerper, F15, 
Cobrahelikopter, 
Apachehelikopter, T8.000 
raket, Bradleytank; 
Stealthfighter, AC130, 
MH53 helikopter, Predator, 
Challenger Iltank, Aegis. 
2003. Eenentwintigste 
verjaardag prins Williams. 
Driemaal $1.; blok $2.. 

MONTSERRAT 
2003. Eenentwintigste 
verjaardag prins Williams. 
Driemaal $3.; blok $5.. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
234'o3. Vlinders. 
5,10,25,30,45,55,65,95, 
100,145, 275, 350 c. Resp. 
Rhetus arcius, Evenus 
teresina, Bhutanitis thaidina, 
Semomesia capanea, Papilio 
machaon, Papilio 
multicaudata, Graphium 
weiskei, Aneyluris 
formosissima venahalis, 
Euphaedra neophron, 
Ornithoptera goliath 
samson, Aneyluris colubra, 
Papilio lorquinianus. 

285'o3. Muziek, jazzinstru
menten. 
20, 75,145, 285 c. Resp. 
trompet, slaginstrumenten, 
tenorsaxofoon, contrabas. 



3-6-'o3. Drie eeuwen drukke
rij Joh. Enschedé. 
70, 95,145, 240; blok 550 c, 
Resp. voorbeeld van eerste 
bankbiljet voor Curasao 
(1827), eerste postzegel voor 
Curasao in 1873 met portret 
koning Willem III (Yvert 
nr.4), belastingzegel ontwor
pen door G.J.H. KerkhofF, 
detail eerste bankbiljet voor 
Nederlandse Antillen 1967; 
gebouw drukkerij Enschedé 
in 2003. 

26-6-'o3. Honderdvijfenze
ventig jaar Centrale Bank Ne
derlandse Antillen. 
95,145, 285 c. Loep boven 
resp. bankbiljet tien gulden 
met beeldmerk bank, wegen
kaart met bankgebouw, oud 
document. 

NEVIS 
i3-5-'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $3.-; 
blok $5.-. 
i3-5-'o3. Eenentwintigste 
verjaardag prins William^. 
Driemaal $3.-; blok $5.-. 

NIEUW-CALEDONIË 
•5'5''03- Lyceum van 
Noumea. 
70 F. Schoolgebouw. 
i2-6-'03. Twaalfde Zuid-Paci-
fische Spelen. 
5, 30 ,70 F. Beeldmerk spelen 
en resp. kleiduiven schieten, 
rugby, squash. 

i2-6-'03. Doejong. 
Velletje met tweemaal vijf ze
gels van 100 F. Twee verschil
lende afbeeldingen Dugong 
dugon met jong (op één zegel 
beeldmerk operatie walvis-
achtigen). 

26-6-'03. Paul Gauguin 
(1848-1903). 
100 F. 
io-7-'o3. Gouverneur Feillet 
{1857-1903). 
100 F. Portret. 
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io-7-'03. Twintig jaar Aircalin. 
100 F. 

NIEUW-ZEELAND 
29-5-'o3. Verovering Mount 
Everest vijftig jaar geleden. 
Tweemaal 40 c. Sir Edmund 
Hillary (1919) naast 8850 m 
hoge Everest, lachende Ten-
zing Norgay (1914-1986) 
naast afbeelding bereiken top 
door Hillary en Norgay. 

4-6-'03. Kroning Elizabeth II 
vijftig jaar geleden. 
40, 90 c , $1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Buckingham Palace, 
koningin met kroon George 
IV, gouden koets, Westmin
ster Abbey, kroon van St. Ed
ward en scepter. 

2-7-'03. Honderd jaar rugby 
in Nieuw-Zeeland. 
40, 90 c , $1.30,1.50,1.50, 
2.-. Rugbyscènes, Nieuw-
Zeeland tegen resp. Zuid-
Afrika (1937), Wales (1963), 
Australië (1985), Frankrijk, 
(1986), shirt van Nieuw-Zee
land 'All Blacks Jersey' met 
varenblad, Engeland (1997); 
velletje met de zes zegels en 
op rand rugbyteam uit 1903. 

NIUE 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams 
Driemaal $1.50; blok $4.-. 

NORFOLKEILAND 
io-6-'o3. Lelies, I. 
Tienmaal 50 c. Lelies uit de 
tuin van Gerry Downie en 
Nancy Menzies; ook boekje. 
2i-7-'o3. Wenszegels met 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
Twintigmaal 50 c. met twee 
afbeeldingen: bomen en 
strand. 
2i-7-'o3. Eerste Norfolkei-
land schrijversfestival, juli 
2003. 
Viermaal 10 c , viermaal 50 c. 
Portretten van schrijvers van 
het eiland. 
29-7-'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden. 
Velletje met 10 c , $3.- . Resp. 
koningin met kroon, portret; 
op rand foto's regeerperiode. 

1 BI 

^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

jMtai 
PALAU 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $1.-; 
blok $2.-. 
i4-5-'o3. Eer aan helden ope
ratie vrijheid Irak. 
Vel met zesmaal 37 c. Wa
pens, resp. Stealthbommen-
werper, F-18, Mi Abrams-
tank, 203 MM-M-iio, USS 
Donald Cook, Tomahawk. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William'. 
Driemaal $1.-; blok $2.-. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
30-4-'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
0.65,0.65,1.50, 2.-, 2.50,4.-; 
velletje met zesmaal 2.- K.; 
blok 8.-K. 
i8-6-'03. Eenentwintigste 
verjaardag prins Williams. 
0.65, 0.65,1.50, 2.-, 2.50,4.-; 
velletje met zesmaal 2.- K.; 
blok 8.-K. 

PITCAIRNEILANDEN 
2-6-'03. Kroning Eliza
beth IL. 
$0.40,0.80,1.50, 3.- ; vel 
$0.40, 3.-. Resp. koningin, 
koets, koningin, in Westmin
ster Abbey; idem, op rand 
koets bij Marble Arch. 
2003. Kunstnijverheid, be
schilderde bladeren. 
40, 80 c , $1.50, 3.- . Resp. 
plukken bladeren, behande
len blad en blad met schilde
ring bloem, vrouw met palet, 
vrouw met blad en blad met 
schildering schip. 

POLYNESIË 
i5-5-'o3. Oud Papeete. 
55 ,85 , 90,120 F. Resp. ge

bouw en auto 's , schip in ha
ven, huis en mensen met 
fiets, straat met bomen; ook 
velletje. 

i2-6-'03. Zeebodem: vissen. 
460 F. 

SALOMONSEILANDEN 
8-2-'o3. Datum melding 
4/336, overdruk wereldaids-
dag. 
i7-3-'03. Toeslagzegel hulp
fonds cyclonen Zoe en Beni 
(januari 2003). 
$2.-4-5.-. Overdruk op zegel 
met portret prinses Diana van 
31-3-1998. 
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i5-4-'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram*^*. 
Velletje met viermaal $3.- . 
Gestileerde afbeelding ram 
en tekst 'veel geluk'. 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $9.-; 
blok $15.-. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William'. 
Driemaal $g.-; blok $15.-. 

SENEGAL 
9-i-'o2. Voetbalkampioen
schap voor Afrikaanse landen 
in Mali, '2002 CAN'. 
250 ,380 ,425 ,440 F. Voet
balscènes en beeldmerk. 

30-4-'02. Dak'Art 2002. 
200, 380 ,400 ,425 F. Kunst
werken van resp. Zehum 
Yetmgeta, Moustapha Dimé, 
Abdoulaye Konaté, Gora 
Mbengue (1931-1988). 

i5-5-'02. Senegal wint. 
200, 380 F. Tweemaal we
reldbol met ster en kaart Se
negal. 

SIERRE LEONE 
i8-i i- 'o2. Honderd jaar ted
dyberen. 
Velletje met viermaal 1700 Le. 
Viermaal Italiaanse beer. 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Achtmaal 1500 Le.; blok 5000 
Le. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal 900 Le.; blok 5000 
Le. 

ST. HELENA 
2-6-'03. Kroning Eliza
beth II'. 
£0 .30 , 0.50; vel $0.30, 0.50. 
Resp. formeel portret konin
gin met kroon en staf, in 
koets; idem, op rand konin
gin met twee scepters tijdens 
kroningsceremonie. 
2-6-'03. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeth^. 
£2 .50 . 
io-7-'03. Frankeerzegels, 
wilde bloemen. 
10,15, 20, 25, 30 ,40 , 50, 75, 
80 p. , £ I.-, 2.-, 5.-. Resp. Le-
onotis nepetifolia, Buddleia 
madagascariensis. Datura su-
aveolens. Fuchsia boliviana, 
Commelina diffusa, Solanum 
mauritianum, Tecoma stans, 
Kalanchoe pinnata, Hedychi-
um chrysoleucum, Canna in-
dica, Alpinia nutans, Lantana 
camara. 

ST.HELENAÄ 

iß, K' 

£2 
MAM4UI 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
i7-6-'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $3.-; 
blok $5.-. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams. 
Driemaal $2.-; blok $5.- . 
i7-6-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje met viermaal $2.-; 
blok $5.-. Vliegtuigen, resp. 
Voisin LA5, Gotha G.V., Poli-
karpov 1-16, Bell YFM-i; Bris
tol Blenheim i. 
i7-6-'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met viermaal $2.-; 
blok $5.-. Winnaars Tour de 
France, resp. Miguel In-
durain uit Spanje (1994), In-
durain (1995), Bjarne Riis uit 
Denemarken (1996), Jan 
Ullrich uit Duitsland (1997); 
Indurain winnaar Tour 1991-
1995. 
i7-6-'o3. Honderd jaar teddy
beren. 
Velletje met viermaal $2.-; 
blok $5.-. Beer als, resp. ko
ningin Victoria, Teddy Roos
evelt, George Washington, 
generaal Patton; Buffalo Bill. 

ST. LUCIA 
Mei 2003. Herdruk frankeer-
zegel vlag met jaartal '2003' . 
$0.20,0.75. 
2-6-'03. Kroning Eliza
beth II-. 

5 



$20, 0.75; ̂ sl tweemaal 
$2.50. Resp. koningin met 
kroon, koets; idem, op rand 
koningin met kroon, rijksap
pel en scepter. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i9'5''°3- '-'^ katrolmaker. 
€0.30. Man maakt blokken, 
op achtergrond zeilschepen. 
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23-5-'03. Internationaal con
gres over traditionele archi
tectuur. 
€2.-1-2.-. Dorpsgezicht met 
verschillende huizen en kerk. 

ig-ö-'og. Jan-van-gent. 
€2.50. Sula bassana. 
8-8-'03. Honderd jaar voet
balclub A.S.S.P. 
€0.46. Voetballer en wapen
schild club. 

ST. VINCENT 
4-ii-'o2. Ter herinnering ko
ningin-moeder (1900-2002). 
Velletje met viermaal $2.-. 
Portretten. 
27-i-'o3. Belangrijke Britse 
medailles, II. 
Viermaal blok $5.-. 'Victoria 
Medal' voor soldaten in Eer
ste Wereldoorlog (op rand 
verdrag van Versailles), 
1939-1945 'Star Medal' (op 
rand Britse luchtmacht), 'At
lantic Star Medal' (op rand 
convooi marineschepen), 
'African Star Medal' (op rand 
slag bij El Alamein in Egyp
te). 
i-4-'03. Vijfde sterfdag prin
ses Diana. 
Viermaal $1.-. 
30-4-'03. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden?. 
Zevenmaal $2.-; blok$5.-. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams 
Driemaal $3.-; blok $5.-. 
30-4-'03. Artistieke erfenis 
Rembrandt (1606-1669). 
$1.-, i.io, 1.40, 2.-; velletje 
met viermaal $2.-; blok $5.-. 
Resp. 'Portret van Jacob de 
Gheyn III' (1632), 'Jonge 
man met zwarte baret' 
(1666), 'Hendrickje Stoffels' 
(1954-1660), 'De Spaanse 
ruiter'; detail (1630), 'Portret 
van een jongeman' (Titus), 
detail (1656), 'Koning Uzzia 
getroffen door lepra'(i635); 
'Steniging van Stefanus' 
(1625). 
30-4-'03. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (1881-1973). 
$0.60, 0.70, 0.90,1.-, 1.10, 
1.40; velletje met viermaal 
$2.-; tweemaal blok $5.-. 
Werk van Picasso, resp. 
'Compositie met vrouw met 
langhaar' (1930), 'Zuster 
van de artiest' (1899), 'Moe
derschap' (1921), 'Mannen-
hoofd' (1934), 'Twee zitten
de kmderen' (Claude en Pa-

loma) (1950), 'Vrouw met 
blauwe kraag' (1941); 'Corri
da' (1934), 'Compositie met 
mandoline' (1959), 'De 
schilder met zijn model' 
(i963-'64), 'Vrouw onder 
lamp' (i960); 'Spaanse 
vrouw tegen oranje achter
grond' (1899), 'Liggende 
vrouw' (1908). 
30-4-'03. Japanse kunst. 
$0.70, i.io, 1.40, 3.-; velletje 
met viermaal $2.-; blok $5.-. 
Houtsneden met klassieke, 
folkloristische en legendari
sche geesten en demonen 
van Utagawa Kunisada, Yos-
hu Chikanobu, Utagawa Ku-
niyoshi, Tsukioka Yoshitos-
hi. 
5-5-'03. Vijftig jaar sportwa
gen 'Corvette'. 
Velletje met vijfmaal $2.-; 
velletje met tweemaal $3.-. 
Resp. Cl, C2, C3,C4, C5; 
model 1953, model 2003. 

SUDAN 
io-5-'o3. Jaarlijkse conferen
tie van associatie van Afri
kaanse drukkers van bank
biljetten en waardepapieren. 
100,150, 200 D. Beeldmerk 
gelegenheid (kaart Sudan 
met piramides) en resp. ach-
tergronddrul<werk en beeld
merk met kaart Afrika, ach
tergronddrukwerk en beeld
merk, piramide en ruine. 
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SURINAME 
i2-5-'o3. Poppen. 
Twaalfmaal Sf. 1000. A.M. 
352/1930, S&H 1079/1892, 
Jumeau 1895, Jumeau 1895, 
A.M. 390/1900, Minerva 
1900, K&R126/1905, K&R 
1905, Handwerck 1905, 
SFBJ/1920, A.M. 980/1920, 
K&R1910. 

3-6-'03. Drie eeuwen druk
kerij Joh. Enschedé. 
Sf 150, 800,1700, 3850. 
Resp. portret Izaak En
schedé (1681-1761), oude ge
bouw drukkerij, postzegel 
Suriname uit 1885 (Yvert nr. 
7), eerste bankbiljet. 

SYRIÉ 
i5-6-'02. Bloemententoon-
stelling. 
£15,17. Bloemen. 

t F S DAMASCUS 
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TRISTAN DA CUNHA 
7'5"'o3- Datum melding 
6/504, Birdlife International. 

28-9-'02. Intifada. 
£ 10, 25. Tank en mensen met 
vlag, tank en twee mensen en 
vlag. 

TADZJIKISTAN 
2003. Olympische zomerspe
len. 
Velletje met o.53, i.-, 1.23,2.-
Somoni. Resp. boogschieten, 
hardlopen, voetbal, gymnas
tiek; twee tussenvelden met 
Athene 2004, Peking 2008. 

/fciKKsam ojujfjtuad j 

2003. Postzegeltentoonstel
ling ' Mianyang 2003' en 
'Bangkok 2003'. 
Vel met 0.08, 0.20, 0.53, 
0.66,1.-, 1.50,1.50,2.-8. 
Resp. Chinese muur, tijger 
(Panthera tigris), vlinder (In-
achis io), Thaise architec
tuur, geit (Rupicapra rupi-
capra), panda (Ailuropoda 
melanoleuca), leeuw (Leon-
topithecus rosalia), olifant 
(Elephas maximus). 
2003. Internationaal waterfo
rum. 
Overdruk over velletje met 
vissen uit 2000: 0.08,0.20, 
0.53, 0.66 S. over40,100, 
230, 270 Tr. Resp. Ophioce-
phalos arqus, Barbus brachy-
cephalus, Schizopyqopsis 
stoliczkai, Pseudoscaphihyn-
chus Fedtschenkoi. 

TOKELAU 
2-6-'o3. Kroning Eliza
beth IP. 
$0.40, 2.-; vel $2.50,4.-. 
Resp. koningin met zes hof
dames, met echtgenoot; 
idem, op rand stoet in West-
minster Abbey. 
2i-6-'o3. Prins William een
entwintig jaaf. 
$1.50,3.-. 

TONGA 
i4-4-'o3. Chinese zodiak, 
jaar van het schaap**. 
Velletje met $0.65, 0.80, i.-, 
2.50. Schapen. 

TONGA NIUAFO'OU 
i4-4-'03. Chinese zodiak, 
jaar van het schaap**. 
Velletje met $0.65, 0.80, i.-, 
2.50. Schapen. 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $8.-; 
blok $15.-. 
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2-6-'o3. Kroning Eliza
beth II'. 
£0.20,1.50; vel tweemaal £ 
0.75. Resp. koningin met ko
ninklijke familie en alle rijks
insigniën, op troon tijdens 
ceremonie met bisschop; 
idem, op rand verlichte Mali. 
2-6-'03. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeths 
£2.80. 
2i-6-'o3. Prins William een
entwintig jaaf. 
Tweemaal 50 p. 

TURKS EN CAICOS-
EILANDEN 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $1.-; 
blok $2.-. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins Williams 
Driemaal $1.-; blok $2.-. 

TUVALU 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal $2.-; 
blok $4.-. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William^. 
Driemaal $1.50; blok $4.-. 

UGANDA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal 2000 
Sh.; blok3500 Sh. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William5. 
Driemaal 2000 Sh.; blok 
5000 Sh. 
i6-6-'03. Tweede verjaardag 
prinses Katrina-Sarah Ssan-
galyambogo, dochter kabaka 
van Boeganda. 
400,1200,1400 Sh. Foto's 
prinses, resp. voor kantoor
gebouw koning, voor paleis, 
voor drummer. 

VANUATU 
23-7-'o3. Natangurapalm 
(Metroxylon warburgii). 
35, 80 (doorlopend beeld); 
40,135 vt. (doorlopend 
beeld). Man plukt blad palm, 
huisje en man bezig met 
vlechten dakbedekking; man 
maakt figuren in snijwerk uit 
palmnoot, vis in snijwerk. 

VERENIGDE NATIES 
2o-6-'o3. Internationaal jaar 
drinkwater. 
US$0.23, °-37; Zw.Fr. 0.70, 
1.30; €0.55 (per twee doorlo
pend beeld). Per twee, resp. 
rivier met kanoer tussen bo
men, orchideeën, doods
hoofd, vlinder, vogel, kikker, 
krokodil; waterval, bergen, 
mensen bij bergmeer, doods
hoofd; bruggetje over bevro
ren rivier in sneeuwland
schap, paard, spookachtig 

7-8-'o3. Honderdste geboor
tedag Ralph Bunche (1904-
1971). 
US$0.37; Zw.Fr. 1.80; €2.10. 
Portretten Amerikaans diplo
maat, hoogleraar, medewer
ker Verenigde Naties. Bemid
delde in Palestina: wapenstil
stand in 1949, Nobelprijs 
Vrede 1950. 

7-8-'03. Frankeerzegel. 
€0.04. Slot Eggenberg in 
Graz. 
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VERENIGDE STATEN 
30-4-'o3. Honderd jaar gele
den eerste gemotoriseerde 
vlucht Wilbur (1867-1912) en 
Orville (1871-1948) Wright. 
$0.37 in vel met tien zegels. 
Orville in Wright flyer (1903); 
op rand gebroeders in Pau, 
Frankrijk, 1909. 

30-4-'03. Tweehonderd jaar 
geleden werd Louisiana van 
Frankrijk verworven voor $15 
miljoen. 
$0.37. Kaart Verenigde Sta
ten en Engelse vertaling eer
ste pagina verdrag, heren aan 
tafel tekenen verdrag. 
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30-5-'o3. Frankeerzegel 
'Purple Heart'. 
$0.37. Oudste militaire on
derscheiding (1782) om sol
daten te eren en te bedanken. 

ii-6-'03. Serie 'legendes Hol
lywood', IX, Audrey Hepburn 
(1929-1993). 
$0.37. Portret actrice en am
bassadrice UniceP. 
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i2-6-'o3. Vuurtorens in zuid
oosten Verenigde Staten. 
Vijfmaal $0.37. Vuurtoren in 
resp. Old Cape Henry (1792), 
Cape Lookout (1859), Morris 
Island (1876), Tybee Island 
(1773), Hillsboro Inlet 
(1907). 

26-6-'o3. Frankeerzegel, 
Amerikaanse adelaar. 
Tienmaal zonder waardeaan
duiding ($0.25). In verschil
lende kleuren adelaar. 
2-7-'o3. Serie 'natuur', polai
re toendra. 
Velletje met tienmaal $0.37 in 
doorlopend beeld. Toendra 
in herfstkleuren met 24 die
ren- en plantensoorten (da
gelijkse en wetenschappelijke 
namen op achterzijde velle
tje). 

27-7-'03. Monument vetera
nen Koreaaanse oorlog. 
$0.37. Soldaten met geweren 
in sneeuw. 

WALLIS EN FUTUNA 
i2-6-'03. Volkstelling in Wal
lis en Futuna. 
55 F. Beeldmerk telling. 
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ZAMBIA 
Mei 2003. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden'. 
Velletje met driemaal 
5.000 K.; blok 10.000 K. 
2003. Eenentwintigste ver
jaardag prins William^. 
Driemaal 5.000 K.; blok 
10.000 K. 

ZIMBABWE 
22-4-'03. Kunstfestival HIFA 
(Harare Internationale Festi
val of Arts). 
$30.-, 80.-, iio.-, 140.-. Vier
maal verschillende combina
tie van oog en gerbera. 

IIMBABWE 
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ZUID-AFRJKA 
2i-i2-'02. ICC* Wereldbeker 
cricket 2003, III. 
Tweemaal Standard postage. 
Mascotte 'Dazzler' (karika
tuurzebra, Equus burchelli) 
in verschillende spelsituaties. 
28-2-'03. ICC* Wereldbeker 
cricket 2003, IV. 
Velletje met zesmaal Stan
dard postage. Typisch Zuid-
Afrikaanse scènes met wel
kom voor veertien deelne
mende landen. 

27-4-'03. Tiende sterfdag Ch
ris Hani (1942-1993). 
Blok Standard postage. Por
tret vrijheidsvechter en poli
tiek activist. 

i6-5-'03. Scènes uit dagelijks 
leven in 'informal settle
ments'. 
Tienmaal Standard postage. 
Jongen met snaarinstrument, 
man met kruiwagen, vrouw 
achter naaimachine, twee 
kinderen, zittende vrouw met 
kind, twee vrouwen vervoe
ren pakken op hun hoofd, 
man verkoopt iets aan jon
gen, twee schoenpoetsers, 
man, jongen. 

SOUTH AFRICA 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
2-6-'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeths 
£2.-. 
2i-6-'o3. Prins William een
entwintig jaar'*. 
Tweemaal 70 p. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
2-6-'o3. Kroning Eliza
beth IP. 
40,45 p.; vel tweemaal 95 p. 
Resp. koets rijdt langs me
nigte, met kinderen op bal
kon; idem, op rand koningin 
wordt gekroond. 
2-6-'o3. Nieuwe beeldenaar 
koningin Elizabeths 
£2.-. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
3i-7-'o3. Honderd jaar sinds 
vertrek Fransen (1903). 
€2.44,0.79,1.22. Resp. 
schip, kapitein, schip. 

*: Gebruikte aficortingen: 

Caricom Caribbean Commu
nity and Common 
Market 

CDU Christlich-Demo
kratische Union 

DNA Deoxyribo Nucleic 
Acid (deoxyribonu-
cleinezuur) 

ICC International 
Cricket Council 

Mercosur Gemeenschappelij
ke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika (Brazilië, 
Argentinië, Para
guay, Uruguay) 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

SARS Severe Acute Respi
ratory Syndrome 

UEFA Union of European 
Football Associa
tions 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Unicef United Nations In
ternational Child
ren Emergency 
Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa 
y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i3-2-'o2 tot 3i-i-'o3 
Jaar van het paard, vanaf 1-2-
'03 Jaar van de ram (geit of 
schaap). 

': Kroning Elizabeth II vijftig 
jaar geleden. Deze landen ge
ven twee zegels (afbeelding 
bij Ascension) uit met een 
rode rand en een velletje (af
beelding bij Bahamas) met 
dezelfde afbeeldingen maar 
met een paarse onderrand. 
Alleen de Pitcairneilanden 
geven vier individuele zegels 
uit. Alle foto's zijn genomen 
op de dag van de kroning: 
2 juni 1953. 

': Op zegels van overzeese ge
biedsdelen van het Verenigd 
Koninkrijk mag het hoofd 
van de Koningin afgebeeld 
worden. Na twintig jaar 
wordt deze beeldenaar - in 
het jaar dat de kroning van 
Elizabeth II vijftig jaar gele
den is - vernieuwd. Afbeel
ding bij Bermuda. 

': Kroning Elizabeth II vijftig 
jaar geleden. Afbeeldingen 
zijn foto's uit regeerperiode 
Elizabeth II. 

<: Prins William eenentwintig 
jaar. Vel met vijfmaal twee ze
gels waarop verschillende fo
to's; op rand grote foto. Af
beelding bij Caymaneilan-
den. 

5: Ter ere van de eenentwin
tigste verjaardag van prins 
William geven deze landen 
elk drie zegels en een blok uit 
met foto's en illustraties uit 
verschillende periodes van 
Williams leven. 

VEERTIENDE DAG VAN DE MAXIMAFILIE 
IN MAMER (LUXEMBURG) 

De Nederlandse deelne
mers aan de internatio
nale tentoonstelling voor 
maxifilisten in Mamer 
(Luxemburg, 5 en 6 juli 
jl.) hebben goede resulta
ten behaald. Er waren 26 
inzenders uit zeven lan
den die aan de competitie 
deelnamen. 
E. Froon behaalde met 
zijn inzending Beeldhouu;-

kunst verguld zilver, R. 
van der Leeden met Neder
land, luaterland groot zil
ver, H. Salet met Neder
landse schilderkunst zilver 
en A. Hofmeester met De 
decemberzeijels van Neder
land verzilverd brons. In 
het volgende nummer be
steden we in de rubriek 
Maxima/ilie meer aan
dacht aan de expositie. 

Boucn. maximumkaart uit Mamer; 
onder; het speciale stempel dat in de 
Luxemburgse plaats uierd gebruikt. 
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AMERIKAANSE 
VUURTORENS 
De vuurtorens aan de 
Amerikaanse kusten vor
men een leuk onderwerp 
voor een postzegelserie. 
De Amerikaanse PTT is 
zich hiervan ook bewust. 
Op 13 juni kwamen de 
vuurtorens aan de zuid
oostelijke kust, van Virgi
nia totZuid-Florida, aan 
de beurt; het leverde een 
strip van vijf zegels van 
37 c. De duidelijke, tot de 
verbeelding sprekende 
zegels zijn een aanwinst 
voor het thema 'Vuurto
rens'. Naam en lokatie 
van de torens zijn op de 
zegels vermeld. 
Old Cape Henry (1792) bij 
Fort Story in Virginia 
Beach is de eerste door 
de Amerikaanse regering 
gebouwde vuurtoren; de 
toren staat aan de zuide
lijke monding van Chesa
peake Bay en is eigendom 
van de Association/or the 
Preseruation ojVir^inia An
tiquities. 
Op de tweede zegel zien 
we de Cape Lookout (1859) 
op Gore Banks aan Cape 
Lookout National Seashore 
bij Beaufort. In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
werd de toren geautoma
tiseerd. Hij is nu nog in 
beheer bij de U.S. Coast 
Guard, maar zal dit jaar 

" worden overgedragen 
S aan de National Park Ser-

vice. 
= De vuurtoren op Morris Is-
^ land (1876), bij de ingang 
S van de haven van Char-
= leston, staat op een plek 
^ waar eerder een in 1767 
^ gebouwde vuurtoren 
^ stond, die echter tijdens 
z: de Burgeroorlog werd 
5 vernield. De huidige to-
^ ren is eigendom van de 

staat South Carolina, die 
I I I de vuurtoren heeft ge-
l l i leased aan Save the Lî ht 

Inc., een organisatie zon
der winstoogmerk die de 
toren wil trachten te be
houden. 

De toren van Tybee Island 
(1773), afgebeeld op de 
vierde zegel, staat op het 
genoemde eiland, ten 
oosten van Savannah. Op 
I oktober 2002 droeg de 
U.S. Coast Guard de toren 
en het bijbehorende ter
rein over aan de Tybee Is
land Historica! Society. 
Toren nummer vijf werd 
niet op zijn uiteindelijke 
locatie gebouwd, maar in 
Detroit. De vuurtoren 
werd in delen verscheept 
naar HiUsboro Inlet bij 
Pompano Beach, waar de 
achthoekige constructie 
in elkaar werd gezet. De 
toren werd in 1907 in 
werking gesteld. 
De zegels zijn voorzien 
van 'verborgen afbeeldin
gen', zogenoemde 
Scrambled Indicia; het gaat 
om de bouwjaren van de 
torens. Om die jaren 
zichtbaar te maken is de 
officiële U.S. Postal Sermce 
Stamp Decoder nodig (kos
ten; $5.95). Thematici 
zullen zo langzamerhand 
wel hun buik vol hebben 
van dergelijke gimmicks. 
Het vervelende is dat 
PTT's de gewoonte heb
ben zulke 'grapjes' van 
elkaar af te kijken, TGP-
Post niet uitgezonderd. 
Mijn advies: laat u zich 
niet gek maken. En laten 
we hopen dat themati
sche juryleden met beide 
benen op de grond blij
ven staan. 

Nu we het toch over vuur
torens hebben: over de in 
de rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' getoonde Canadese 
zegel met de vuurtoren 
van Ma^dalens Island 
(Quebec) verstrekt Canada 
Post helaas geen relevante 
informatie. De eilanden -
het zijn er ongeveer een 
dozijn - liggen in de Golf 
van St.Lawrence. De Ca
nadezen melden dat het 
er prachtig is, maar om er 
nou speciaal voor naar 
Canada te vliegen... 

HIDDINK-CULTUS EN 
FRANKEERSTEMPELS 
Dat de verering van 
'onze' Guus Hiddink als 
Zuid-Koreaanse bonds
coach in 2002 onvoor
stelbare vormen aannam, 
hebben we vorig jaar uit
gebreid kunnen zien. 
Hiddink kreeg zelfs zijn 
eigen postzegel. Maar 
daarvóór figureerde Guus 
al in vier heel leuke Zuid-
Koreaanse frankeerstem-
pels. Dat ik u dit - zij het 
wat laat - kan melden 
danken we aan Guillau-
me Kalb uit Papendrecht, 
frankeerstempelverza-
melaar met veel interna
tionale contacten. Zijn 
Zuid-Koreaanse collega 
vertaalde de teksten op 
de stempels in het En
gels. In het Nederlands 
levert dat het volgende 
op: 

Tegelijk met dit viertal 
kreeg ik nog een aantal 
thematisch gezien inte
ressante Zuid-Koreaanse 
frankeerstempels in han
den; die houdt u van mij 
tegoed. 

HONGAARSE 
FAUNA [II] 
In Hongarije kwam op 9 
mei de tweede aflevering 
uit in de reeks 'Fauna van 
Hongarije'. Op de vier ze
gels en het blokje zijn 
voor Hongarije kenmer
kende dieren afgebeeld, 
tegen een achtergrond 
die naar hun leefomge
ving verwijst. 
Op de zegel van 35 f 
staat de steppebunzing 
(Mustella euersmanni), een 
dier dat ook wel op jacht 
gaat in boerderijen en 
schuren. De bunzing 
voelt zich in zowel als 
buiten het water in zijn 
element. Hij bespuit zijn 
prooi met een smerig rui
kende vloeistof 
De kortteenleeuwerik 
(Calandrella brachydactyla) 
op de zegel van 40 f. is 
met zijn lengte van ca. 14 
centimeter veel kleiner 
dan de gewone leeuwe
rik. De vogel leeft op de 
schapeweiden van de 
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Moeder zegt 'Kun je met zulke slechte cijfers naar de Unnjersiteit>' Zoonlief 'Ikga 
wel bij Hiddink aan de sla^' 
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Hiddink zit op een schommel naast de coach uan het Japanse elftal en ze^t 'Kop op, 
ik heb hetookmoeilijk^ehad 
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Hiddink ze^t 'Heb jc het gezien" KorcaansVoctbal'>' 
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oh , de oueru;inninfl is aan Korea' - We houden uan je Kom met ons mee en laat 
je droom uitkomen ' Doarnaast het portret van Hiddink 

Hortobägy-vlakte, beter 
bekend als de poesta. In 
de vijfde editie van Stan
ley Gibbons'Collect Birds 
on stamps is de vogel nog 
niet te vinden. 
Op de zegel van 100 f. 
treffen we de Europese 
boomkikker (Hy la 
arborea) aan. 
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Een grote modderkruiper 
(Misgurnus/issilis) vervult 
de hoofdrol op de zegel 
van iio f. Deze 20 tot 25 
centimeter lange vis 
kwam vroeger vrij veel in 
Hongarije voor; nu is het 
een bedreigde diersoort. 
De zegel van 500 Ft. in 
het smaakvolle blokje 
toont de opvallende spin 
Eresus cmnabarinus. In Grzi-
mek is geen Nederlandse 
naam te vinden. De spin, 
die tot de suborde Cribel-
lata behoort, is ook in 
zijn bestaan bedreigd. 

POSTZEGELS EN 
ARTISTICITEIT [2] 
Bij het selecteren van de 
onderwerpen van deze 
rubriek let ik vooral op 
zaken zoals actualiteit, 
spreiding, thematische 
waarde en dergelijke. In 
de regel laat ik de 'artis
tieke stijl' buiten be
schouwing. Een uitzon
deringwas de maartafle
vering, waarin ik aan-



dacht besteedde aan een 
Deense sportserie. En nu, 
al weer vrij snel dus, wil 
ik het onderwerp 'grafi
sche vormgeving' nog
maals belichten. De re
den is dat ik de vier ze
gels die Ierland aan de 
elfde Special Olympics 
World Summer Games wijd
de, vrij gedurfd vind. De 
ontwerper heeft een mi
nimum aan kleur toege
past en dat geeft de af
beeldingen iets heel bij
zonders. 

gels ter ere van Nelson 
Mandela's 85ste verjaar
dag werden ook zwart-
witfoto's gebruikt. Ont
werpster Irma Boom zegt 
dat ze hiermee het 
'nieuwskarakter' van de 
zegels wilde versterken. 
Een geheel ander voor
beeld is de sportzegel die 
Slovenië op 22 mei uitgaf 
ter gelegenheid van het 
Europees Kampioen
schap Waterpolo, dat van 
6 tot 15 juni in dat land 
werd gehouden en dat 

Ik moet daar meteen aan 
toevoegen dat het er op 
lijkt dat ontwerpers mo
menteel enigszins de nei
ging hebben om op 
zwart/witafbeeldingen 
terug te vallen. Voorbeel
den zijn het velletje Neder
land en het water (Neder
land, I februari ]1.) en de 
Belgische kastelenserie 
van vorig jaar. Ook het 
velletje dat Faeroer op 10 
juni uitgaf bij het eeuw
feest van acht plaatselijke 
postkantoren zouden we 
kunnen noemen, al ligt 
het in dit geval - bij zo'n 
'historisch' onderwerp -
voor de hand dat er 
zwart/wit wordt gebruikt. 
Dat geldt ook voor de ze
gel die Ierland op 30 juni 
uitgaf bij het eeuwfeest 
van de Amerikaanse Ford 
Motor Company. 

De in bruine tinten ge
houden zegel toont Hen
ry Ford naast diens le
gendarische T-Ford;het is 
een foto die herinnerin
gen oproept aan de tijden 
van weleer en die ook pri
ma past in een verzame
ling'Fotografie'. 
Voor de Nederlandse ze-

helaas door ernstige rel
len werd getroffen. 

Het thema van de zegel 
van 180 s. is nogal myste
rieus; het gaat om de ont
voering van de Phoeniti-
sche prinses Europa over 
zee naar Kreta door de in 
een stier veranderde god 
Zeus. Niet echt een artis
tiek ontwerp, maar wel 
een origineel. 

UILEN 
Roemeense emissies be
kijk ik altijd met een kri
tisch oog; de kwaliteit er
van schommelt door
gaans tussen 'slecht' en 
'madg'. 'Matig' is bij
voorbeeld van toepassing 
op de uilenserie van 25 
april jl., maar ik wil deze 
uitgifte hier toch behan
delen. Bij zegels met af
beeldingen van vogels 
ben je snel geneigd te 
denken dat het wel weer 
om 'meer van hetzelfde' 
zal gaan, maar bij contro

le blijkt dat soms toch 
mee te vallen. 
Op de zegels in de Roe
meense serie zijn zes van 
de elf in dat land voorko
mende uilensoorten af
gebeeld. Een blik in Stan
ley Gibbons' vogelcatalo-
gus leert dat de meeste 
ervan nog niet vaak op 
een zegel zijn afgebeeld. 

serie 'Cypriotische roof
vogels', die Grieks-Cy-
prus op 25 september 
uitgeeft. Op de in keer-
druk gedrukte zegels 
staat dat het om een ow\ 
(uil) gaat, maar de folder 
is wat specifieker: het be
treft een gestileerd weer
gegeven steenuil (Athene 
noctua). Op de ene zegel 

De uilen zijn - en dat is 
een aantrekkelijk detail -
tegen een nachtelijke 
achtergrond afgebeeld. 
Dit zijn ze: 

5.000 1. - Dwergpootuil 
(Otus scops) 
8.000 1. - Oeraluil 

(Stnx uralensis) 
10.0001. - Dwerguil 
(Glaucidium passennum) 
13.0001. - Velduil 
(Asiojlammeus) 
15.500 1. - Schreeuwuil 
(Otus asio) 
20.5001. - Ruigpootuil 
(Aefloliusjiinreus). 

Twee nachtelijke uilen 
zijn ook te vinden in de 
uit zes zegels bestaande 

zit de uil op een tak, op 
de andere zegel vliegt de 
vogel boven een nest met 
drie eieren. 

De twee andere keerdruk-
duo's zijn ook de moeite 
waard. Op de zegels van 
20 c. zien we Eleonora's 
valk (Folco eleonorae) en op 
die van 25 c. treffen we 
de imposante keizers
arend (Aquilla hellaca). 

Uilenverzamelaars zullen 
hem waarschijnlijk al 
hebben ontdekt, maar 
voor alle zekerheid maak 
ik toch nog melding van 
de kerkuil (Tyto alba) op 
de zegel van 40 c. uit de 
leuke serie 'Nachtdie

ren', die Singapore op 20 
maart uitgaf (zie 'Nieuwe 
uitgiften' van maart). Ik 
was er in ieder geval di
rect van gecharmeerd. 

LEUKE KNAAGDIEREN 
Over gecharmeerd zijn 
gesproken: eenzelfde ge
voel had ik bij de Fauna
serie 'Knaagdieren' die 
Kroatië op 5 juni uitgaf 
en die opvalt door ver
zorgde vormgeving. Veel 
knaagdieren zijn hele
maal niet zeldzaam -
soms zorgen ze ook voor 
ernstige overlast of ge
vaar - maar er zijn toch 
ook soorten die bescher
ming verdienen. Bij de 
Kroatische serie gaat het 
om zulke soorten. 

Op de zegel van 2.30 k. 
zien we de eekhoorn (Sci-
urus vulgaris) m een ka
rakteristieke pose afge
beeld. De relmuis of ze
venslaper (Ghsfllis), die 



we aantreffen op de zegel 
2.80 k., is een goede eter; 
in Kroatië wordt dan ook 
wel de uitdrukking 'zo 
vet als een slaapmuis' ge
bruikt. Het dier op de ze
gel van 3.50 k. is onmis
kenbaar een bever (Castor 
Jiber). De bevers waren in 
Kroatië aan het eind van 
de negentiende eeuw uit
gestorven, maar dankzij 
het project 'De bever in 
Kroatië' werden ze met 
succes tussen 1996 en 
1998 weer in de natuur 
teruggebracht. 

BESCHILDERDE 
BIJENKASTEN 
De laatste jaren schenkt 
Slovenië met enige trots 
aandacht aan het thema 
'Bijen'. De grijze honig
bijen (Apes mellefera 
carnica) van Slovenië zijn 
zo beroemd dat ze het 
zelfs tot 'exportproduct' 
hebben gebracht; we 
meldden dat al in 'The
matisch panorama' van 
augustus/september 
2 0 0 1 . 

Op 22 mei gaf het land 
een heel aantrekkelijke 
zegel voor het thema 'Bij
en' uit. Nee, niet met 
daarop de 'nationale' bij
en, maar met een voor
beeld van de beschilderde 
voorzijde van een houten 
bijenkast. De eerste voor
beelden van zulke kasten 
verschenen - duidelijk 
beïnvloed door de gou
den eeuw van de barok -
in het midden van de 
achttiende eeuw. De bij
zondere decoraties hiel
den stand tot aan het be
gin van de twintigste 
eeuw, zij het met wisse
lende thema's. Bij de 
vroegste beschilderingen 
ging het om religieuze 
onderwerpen: vooral om 
heiligen en taferelen uit 
het Oude en Nieuwe Tes
tament. Later, zo tussen 
1820 en i860, stapte men 
over op dieren, sprook
jes, exotische motieven 
en dergelijke. De decora
ties zijn een unieke vorm 
van Sloveense volks
kunst. 

De afbeelding op de zegel 
van 218 s. is dubbel inte
ressant, want de schilde
ring heeft betrekking op 
het bijenhouden. Rechts 
zien we hoe een zwerm 
honingbijen wordt inge-
korfd, op een paneel dat 
de bijenstal van de Ledi-
nek-boerderij in Zgrad bij 
Prevalje sierde. Het pa
neel is nu in het regio
naal museum van Karint-
hië in Slovenj Gradec te 
vinden. Het maakt deel 
uit van de zogenoemde 
Carf-collectie. Matevz 
Carf verzamelde meer 
dan driehonderd beschil
derde voorzijden van bij-
enkasten, voor het groot
ste deel afkomstig uit de 
JVleza-vallei in Karinthië. 

OORLOGSGEWELD 
Het is logisch dat er ze
gels verschijnen die op de 
een of andere wijze inha
ken op oorlogen en ande
re soorten geweld. Na de 
aanslagen in de Verenig
de Staten op nine-ekvm -
II september - werden de 
media tenslotte ook over
heerst door alles wat met 
terrorisme te maken had. 
Het is in dit verband nog
al bizar om van 'aantrek
kelijke' zegels te spre
ken; de term 'thematisch 
bruikbaar' is misschien 
beter. 

De term is zeker van toe
passing op de twee ze
gels die Noorwegen op 
20 juni uitgaf met als the
ma 'Hulp aan vluchtelin
gen'. Zulke hulp mag dan 
slechts een van de vele 
aspecten van oorlogsge

weld zijn, we weten nu 
uit ervaring dat het pro
bleem van de vluchtelin
genstromen groot en vrij
wel onoplosbaar is. 
In 1946 richtten de lande
lijke hulporganisatie van 
Noorwegen en het Noor
se Rode Kruis de stich
ting Help to Europe op. 
Deze organisatie werd in 
1953 omgedoopt in 
Noorse Vluchtelingen-
raad. In 1982 nam de re
gering de zorg voor 
vluchtelingen in Noorwe
gen over; de Raad werkt 
sindsdien als onafhanke
lijke organisatie samen 
met de Hoge Commissa
ris voor de Vluchtelingen 
van de Verenigde Naties, 
met 'onze' Ruud Lubbers 
dus. 
De Noorse PTT koos be
wust de twintigste juni 
als uitgiftedatum, de 
door de Verenigde Naties 
ingestelde Wereldvluch-
telingendag. 
Op de zegel van 5.50 k. 
zien we een jongetje dat 
de twee broden vasthoudt 
die hij zojuist van een 
hulporganisatie heeft ge
kregen. Op de zegel van 
10 k. is een lange rij 
vluchtelingen te zien; de 
ontheemden lopen met 
hun schamele bezittin
gen een vluchtelingen
kamp binnen. Geen op
wekkende beelden, maar 
ze maken wel duidelijk 
wat er aan de hand is. 
Nog een voorbeeld: 
'Oppassen, landmijnen' 
is het thema van een ze
gel die Kroatië op 8 april 
uitgaf Een afbeelding 
vindt u in 'Nieuwe uitgif
ten' van juni. Hoe gruwe
lijk de details van dit im
mense probleem ook mo
gen zijn, we mogen het 
thematisch gezien niet 
vergeten. Thematische 
verzamelingen kunnen 
zelfs een 'aanklacht' vor
men tegen oorlogsge
weld, terrorisme en racis
me. 

'KREEFTEN OP 
POSTZEGELS' 
Het wordt in Nederland 
maar weinig verzameld, 
het thema 'Kreeften op 
postzegels'. luist daarom 
kan het van belang zijn te 
wijzen op het bestaan van 
de catalogus Crustaceans 
on Postage Stamps from 
1870 to 1997. Het boek
werkje is samengesteld 
door twee wetenschap
pers van wereldnaam, de 
Japanner Makato Omori 
en de Nederlander Lipke 
B. Holthuis, verbonden 
aan het Nationaal Na
tuurhistorisch Museum 

tnuUMmii «n PaMM« SdMpi lïin 1 ^ I* 199T 

mj] 

Naturalis in Leiden. 
In de catalogus zijn alle 
zegels te vinden waarop 
Crustacea in de wijdste be
tekenis van het woord 
zijn afgebeeld: zeepok-
ken, watervlooien, pisse
bedden, garnalen, krab
ben, kreeften, enzovoort. 
Op 42 kleurenplaten zijn 
vele hiervan afgebeeld. 
De catalogus is op biolo
gische wijze gerang
schikt, dus per dier-
groep, met een verwij
zing per nummer naar 
het landenregister, waar-

MARE BALTICUM 2 0 0 3 
WAREN SUCCESVOL 

De op 23, 24 en 25 mei in 
Kiel gehouden tentoon
stellingen JVIare Balticum 
2003 en Kiel 05 zijn suc
cesvol afgesloten. Het 
werd een 'dubbele' ten
toonstelling, omdat JVIare 
Balticum driemaal overte-
kend was. Kiel 0^ omvatte 
829 kaders (plus litera
tuur) en Mare Balticum 
'slechts' 580 kaders. De 
laatste was weer wel veel 
ruimer opgezet, terwijl 
de ruimte tussen de ka
ders bij Kiel 03 onaange
naam krap was! 
De Mare Balticum-trofee 
(beschikbaar gesteld 
door de postadministra-
tie van Aland) werd voor 
de derde keer uitgereikt 
en ging naar Classic Fin
land 1856-1884 van de Fin 
Mauri Lehtinen; hij ein
digde met gi punten 
(groot goud) als hoogste. 
Nederlanders die ten
toonstelden waren Johan 

in Nederland met twaalf 
vermeldingen is verte
genwoordigd. Behalve 
bestaande kreeftachtigen 
zijn ook postzegels met 
afbeeldingen van Walt 
Disney-uitgaven, de kan
kerbestrijding en zelfs 
een Spaanse paellascho-
tel afgebeeld. De catalo
gus heeft het formaat 
18x25.5 cm. en is negen
tig bladzijden dik. De 
mooi uitgevoerde publi
catie is al enige tijd ver
krijgbaar (er komt nog 
een vervolg op), maar is 
desondanks een aanrader 
voor verzamelaars die be
langstelling hebben voor 
het erin behandelde the
ma. De catalogus kost 
€27.23 (exclusief €2.25 
verzendkosten). U kunt 
de catalogus bestellen op 
de site u;u)U).natuurboek.nl 
(het bestelnummer is 
70000158) of door een 
mailtje te sturen aan 
natuurboek@naturalis.nnm. 
ni. U kunt ook bellen: 
071-5687691. 

EN KIEL 2 0 0 3 

Vermeulen (Späte Postorte 
in Baden, vermeil), Avo 
Kaplanian (Registered enue-
lopes ojPalestine under Bri
tish Control, goud) en A. 
Olckers (The American 
Space Shuttle - a Jerry to 
space, zilver). En in de li
teratuurklasse: Johan 
Vermeulen (150 Jahre 
Bademarken, vermeil) en 
A. Olckers (Nieuwsbrief, 
brons). De enige op Ne
derland georiënteerde in
zendingwas van Klaus 
Dülberg: Curofao 1875-
1930 (vermeil). 
Waarin een klein land 
groot kan zijn: Aland or
ganiseert - niet voor het 
eerst - de volgende Mare 
Balticum, die van 2005, in 
de hoofdplaats Marie-
hamn. Gezien het tijdstip 
(26, 27 en 28 augustus 
2005) hoopt men kenne
lijk op veel toerisen! 

René Hillesum 
Roosendaal 

http://natuurboek.nl
mailto:natuurboek@naturalis.nnm


MEI 2004 IN TEKEN VAN NATIONALE 
POSTZEGELSHOW EN STAMP KIDS 

Autotron wordt tijdelijk filatelistisch centrum var\ Nederland' 
DOOR KEES V A N K E M P E N , DEN H A A G 

In het eerste volle weekeinde 
van mei 2004 kan Rosmalen de 
titel 'fllatelistisch centrum van 
Nederland' opeisen, want de 
Noord-Brabantse plaats ver
leent dan gastvrijheid aan een 
groot landelijk postzegelevene
ment onder auspiciën van de 
Gemeenschappelijke Stuur
groep Evenementen (CSE). In 
de CSE werken de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigin
gen NBFV, de Nederlandsche 
Vereenigingvan Postzegelhan
delaren NVPH en TPCPost sa
men. De postzegelshow zal be
staan uit drie onderdelen: 
- een expositie in categorie 1; 
- deelname van de NVPH en 
- Stamp Kids 2004, een groot 

jeugdpostzegelfestijn. 

Volop activiteiten 
De tentoonstelling zal met haar 
1.150 kaders bijzonder omvang
rijk zijn. Er zijn veel mogelijkhe
den om deel te nemen. Er is 
een gedeelte in categorie 1 (alle 
klassen, inclusief eenkaderklas-
se), waarvoor 850 kaders gere
serveerd zijn, met inbegrip van 
de jeugdklasse. Verder is er een 
thematische klasse 'Auto's'; 
aan dit deel van de expositie 
kan ook buiten mededinging 
worden deelgenomen. Dat er 
aandacht zal worden besteed 
aan het thema 'auto's op post
zegels' ligt voor de hand: het 
evenement wordt immers in 
Autotron Rosmalen gehouden. 
Verzamelaars die graag willen 
deelnemen met een verzame
ling auto's zijn van harte uitge
nodigd. Dat kan ook buiten de 
tentoonstelling in categorie 1, 
dus zomaar voor je plezier. 
Ook is er een themaklasse 
'Sprookjes'. Ook dit is zo goed 
als vanzelfsprekend: Stamp Kids 
2004 wordt namelijk opge
bouwd rond dit thema. Veel en
thousiaste mensen zijn al bezig 
om daar vorm aan te geven. 
Wie er plezier in heeft om met 
een verzameling 'sprookjes' 
deel te nemen is daartoe van 

OPENINGSTIJDEN 
Voor uw agenda: dit zijn de ope
ningstijden van Nationale Postiegel-
stiou) & Stamp Kids 2004. 
vrijdag/ mei: van 12-18 uur 
zaterdag 8 mei: van 10-17 uur 
Zondag g mei: van 10-16 uur. 

Op 7, 8 en 9 mei 2004 wordt in Autotron Rosmalen de 

Nationale Posfzegelshow 2004 gehouden. In hetzelfde 

weekeinde wordt ook Stamps Kids 2004 georganiseerd, 

een groot postzegelfeest ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van Jeugdfilatelie Nederland. 

Autotron Rosmalen: ...locatie mor een fantastisch postzegelfeest in 2004.. 

harte uitgenodigd. Ook hier 
geldt weer dat het desgewenst 
buiten de tentoonstelling in ca
tegorie 1 kan. 
Voor de jeugd zijn verder ka
ders beschikbaar voor de jaar
lijkse activiteiten in het kader 
van de Dag van de jeugdfilatelie 
(werkkaart, Filamarathon en 
dergelijke) en ook zijn er kaders 
gereserveerd voor de gespecia
liseerde verenigingen. 
Het is gebruikelijk dat de han
del zich tijdens GSE-evenemen-
ten nadrukkelijk manifesteert. 
Ook tijdens de Nationale Post
zegelshow al Stamp Kids 2004 zal 
dat het geval zijn. Er zijn al veel 
handelaren die zich voor deel
name hebben aangemeld. 

jubileum JeugdFilatelie 
JeugdFilatelie Nederland bestaat 
in 2004 vijftig jaar. Het bestuur 
y^n JeugdFilatelie Nederland vj\\ 
in het kader van het jubileum de 
hobby ruimschoots onder de 
aandacht te brengen van zoveel 
mogelijk jeugd. Dat is van groot 
belang, want dat maakt het mo
gelijk diezelfde jeugd daarna te 
blijven boeien als lid van een 
postzegelclub voor de jeugd. Er 
is een speciaal programma ont
wikkeld, dat de naam Stamp 
Kids draagt. Het programma be
staat uit drie onderdelen: 

Stamp Kids Actie 
De Stamp Kids Actie heeft tot 
doel zoveel mogelijk jeugd te 
bereiken. Het gaat om een actie 
die zal worden gevoerd met be
hulp van de landelijke postze-
gelbladen Collect, Filatelie en De 

Posthoorn en ook via de postze
gelverenigingen, op scholen, op 
Internet, in jeugdbladen, e.d. 

Stamp Kids Club 
De landelijke jeugdclub Stamp 
Kids Club is opgezet om jeugd 
te bereiken èn te binden in 
plaatsen waar geen postzegel
club voorde jeugd is. 

Stamp Kids 2004 
Het wordt een groot postzegel
feest: van 7 tot en met 9 mei 
vindt in Autotron Rosmalen 
Stamp Kids 2004 plaats. Een 
enorme jeugdboek zal de jeugd 
een onvergetelijke dag bezor
gen, jeugdleiders krijgen van 
Jeugdfilatelie Nederland infor
matie op speciale jeugdleiders
vergaderingen, die vanaf sep
tember worden georganiseerd. 

Oproep aan verenigingen 
Het feit dat JeugdFilatelie Ne
derland vijftig jaar bestaat is 
voor verenigingen een prima 
aanleiding om in het seizoen 
2003/2004 het punt 'jeugd' bo
venaan de bestuursagenda's te 
zetten. Verenigingen die al over 
een actieve jeugdafdeling be
schikken zullen daar zuinig op 
moeten zijn en voortdurend 
voldoende steun moeten verle

nen. Die verenigingen waarvan 
de jeugdafdelingen een minder 
actief of sluimerend bestaan lei
den kunnen goed werk verrich
ten door hun jeugdleider en
thousiast te helpen en te onder
steunen. 
Verenigingen zonder jeugdafde
ling kunnen Jeugdfilatelie Ne
derland een prachtig jubileum
cadeau geven door zo'n afdeling 
op te ricnten. Zo'n jeugdafde
ling is een prima middel om de 
fantastische hobby die 'filatelie' 
heet door te geven aan nieuwe 
generaties, aan de jeugd. 
En wat ook een prima idee is: 
ondersteun de Vrienden van 
jeugdfilatelie Nederland. Schen
kingen aan deze organisatie 
zijn van harte welkom op Post-
banknummer 7862118 ten 
name van Vrienden van Jeugdfi
latelie Nederland te Tilburg. Al
vast bedankt! 

NUTTIGE INFORMATIE 

Informatie over de Nationale Post-
zegeishow & Stamp Kids 2004 isver-
l<rijgbaar bij Kees van Kempen, 
Zwolsestraat 404, 2587 VK Den 
Haag, telefoon 070-3514092. 
Inschrijfformulieren voor de ten
toonstelling in categorie i en voor 
de themaklassen unt u aanvragen 
bij Kees Loch, J. van Eijckgracht 
191, 5645 TH Eindhoven, telefoon 
040-2119654 (inlevertermijn: ui
terlijk 31 december 2003, bij de 
heer Loch). Kadergeld: 'normaal' 
€7.50 euro; eenkaderklasse€i5.-; 
jeugd gratis. 
Voor informatie over de thema
klasse 'Auto's op postzegels' kunt 
u terecht bij Pim van den Bold, 
Carvonestraat 27,4041 AN Reste
ren, telefoon 0488-481674. 
Informatie over de themaklasse 
'Sprookjes' wordt verstrekt door 
Arno Oomis, Postbus 207, 5000 AE 
Tilburg, telefoon 0032-14375940, 
e-mailadres 
arno_oomis(a)hotmail.com. 
De organisatie van het handelsge
deelte van het evenement is in 
handen van de heer H. van Lok-
ven, Buitenhaven 5, 5211 TP 's-
Hertogenbosch, telefoon 073-
6122033, e-mailadres 
admin@uanlokuen.nl. 
Informatie over (c.q. ondersteu
ning bij) het oprichten van jeugd
afdelingen en over de activiteiten 
van Jeugdfilatelie Nederland kunt 
u aanvragen bij Willeke Ten Noe-
ver Bakker, secretaris van Jeugdfi
latelie Nederland, Valkehorst 5, 
2675 WD Honselersdijk, telefoon 
0174-631015, e-mailadres 
u)illeke.tnbfi)iuxs.nl. 

mailto:admin@uanlokuen.nl
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AANGEBODEN 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, tel. oio-
4205276, fax 010-4552991 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. ö CH. Fr. Ect. V.a. 35% I. 
Römkens, te l : 045-546 28 94 

Roemenië 5% 15 %! Michel pfr. 
gest., 1865 @ 2001 gratis prijs
lijst. DANS OF48-CP 
Boekarest. 2 Roemenië. 

Postfrisse oudere motieven: 
grote geïllustreerde lijst 2003 
gratis. W&K Schaetzle AG., PF 
337, CH-8832 Wollerau. Fax: 
0041-1-7848059. E-mail: 
w.k.schaetzle.ag(3)bluewin.ch 

Israël ƒ Palestijns gezag: Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waar
de, prijslijst gratis, ongelofelij
ke aanbieding, kostbaar 
geschenk. Eilat Philatelie Club, 
Postbus 542/32 Eilat, Israël. 
Epci(3)netvision.net.il 

Voor Filatelleboeken gaat u naar 
www.flevoIacus.nl, steeds wis
selend aanbod: serieuze 
belangstellenden, zonder inter
net kunnen een gratis lijst aan
vragen: Flohil: o6-5t3863o6. 
Snelheid en kwaliteit! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
vi'ww.wien.nl 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte I<waliteit, ©t'/O, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel./Fax: 0041091 791 23 54 

Polen, Joegeslavië, Roemenië, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowaldje. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS 
Sittard. Tel/fax: 046-451 27 51. 
Ook rariteiten! 

Provincievelletjes; alle 13 voor 
€ 125,=. Per stukvanaf€ 7,50. 

m Duitsland 2002: postfris 
° € 72,50, gestempeld: € 57,50 
■x excl. porto. Duitsland: 85 
'' versch. vanaf 2000 tot heden 
^ voor €io,=. Giro: 5312882 
^ Varseveld  Boschman, De 
"= Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
S Tel.: 0316343537. 
; ^ Euromunten: 12 landen UNC 
—' € 125,=.Van de 12 landen de i, 2 
 . en 5 cent €17,=. Finland Triple 
^ set BU1999  2001 € 150,=. Ook 
u euromunten per land. 

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. 

602 

Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE602 17 
Norköping, Zweden. Email: 
lennart.runfors@)swipnet.se 

Euro cept. De hoogste prijs 
voor uw verzameling, ook deel

verzameling/series/blokken. 
Eurocat inkoop/Verkoop, 
tel.; 0180520069 / 
fax: 0180523342. Email: 
pluijmpies(JDhotmail.com 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris 
€ 195,=, DDR 1965 t/m 1990 
postfris € 265,=. Prijslijst gra

tis, Edith van der Linden, 
Waldstr. 6, 82284 Grafrath, 
Germany. 
Fax: 0049 8144 939509 of 
evdlinden(a)tonline.de 

Nederland postfris v.a. 25%. 
Nederland gebruikt v.a. 25%. 
Tevens abonnementen België 
e.a.. T. van Wijck, 
tel.: 0115622474 

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@wanadoo.nI 

Ierland  IJsland. Bijna alles in 
voorraad, gebr., ongebr. Uw 
lijst naar: H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 
7604 SC Almelo. 
Email: hkuipers.3(3)hccnet.nl 
Tel.: 0546532155 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles in voorraad. Stuur 
uw mancolijst. W. de Pender, 
Hr. Ottostr. 21, 4205 TP 
Gorinchem. 
Tel.: 0183623357. 
Email: hjdepuitg@)planet.nl 

Ansichten, munten en zegels, 
postz.boekjes, blokken: 
www.pennyblack.nl Groen 
Volkers 0725116991 

Nieuwe uitgiften. Uw abonne

ment in goede handen en voor

delig! Kijk op www.heImpost.nl 

Partij Indonesië tussen 1970

'90; cpl,series + blokken, p.f 
cat. E 38000. Bod gevraagd. 
Jansen 0703644758 

Suriname: i948'94 Af'60 xxx 
FDC's + pzb's + carnets over

kompl. Cat. zbl. € i 6250,=. 
Prijs € 1500,=. Int. Soc. of 
Postm. 36 FDC's met proof 
zilv. gedankpenn. 1 dok + eert 
1975  '77. Abopr: DM 4000,= 
€ 500,=. 2 spec. alb. hist, post

med. repl. 21 x in proofkwal. + 
dok h eert bk i opl. 198; bk 2 
opl. 980. Abopr: DM 4080,= 
€ 520,=. Indonesië: bl. 102200 
+ Djak. + zgls uit bl. 109200; 
MS's enz. 1993  2002 xxx 
€ 495,= tel.: 0314662077. 
lohn Teeling 

Plaat etsingesnummers, in/ver

koop. M. Weidemann, Graan 

V. Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp. 0235635806. 
Email: m.p.weidemann(3)free

ler.nl 

Ned. kinderbedankk. (ook 
gevraagd), maxikrt.,FDC, post

fris,autbj, comb lamantrip. 
Tel. 0499474163 

600 versch. Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084. Gerrit 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Beschikbaar 2 grote albums met 
foto's van de USA. Monumenten 
en wildernissen over de gehele 
USA. Kostprijs € io,=. 
Ter verkrijgen bij: 
J.C. Croon, d' Outreinstraat 12 
te Rozendaal. 
Tel. 0263618734. 

Bund, DDR, Berlijn, Zwitserland 
20 tot 25%. Lijst op aanvraag. 
R, Dorman, Meidoom 7,7742 RS 
Coevorden. Tel. 0524514484 
of op internet: hier.is/rick 

Bod gevr. PTTmapjes 1255 + i ' 
276 FDC onb. 219479 
Davoauto 18 en gig col. siga

renbandjes 0255518582 

Verenigd Europa & VR China. 
Harrie Baken t&f 0134684615. 
Zie: wvvw.harriebaken.com 

Zichtzendingen postzegels hele 
wereld € 0,05 per zegel niet 
gecontroleerd op catalogus

waarde. U kiest de zegels die u 
kunt gebruiken en stuurt de 
rest terug. Filmag, Postbus 22, 
B9240 Zele, België 

België postfris, ongestempeld 
met plakker en gestempeld. 
Volledige reeksen en losse 
postzegels. Gratis prijslijst. 
Filmag, Postbus 22, 
B9240 Zele, België 

Te koop: IOC grootformaatze

gels wereld € 3,=, 250 gram met 
en zonder papier € 10,=. 
I. Pekel, Ligtenbergstr. 25, 
6433 BP Hoensbroek, 
tel. 0455213901, 
postbankgiro m5338o59 

St. 16000 prentbrieflcaarten, m. 
doorl./autom./meer en meng

/bijz./weld. Frankering. 
Afstemp. PCvlaggen periode 
19781990. Tel. 0756402626. 

W. Duitsl. na 1945, 750 versch. 
€ 15,=, iioo versch. Scandinavië 
incl. Ilsland € 27,50. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best, 
giro 1324692. 

GEVRAAGD 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
WestEuropese landen zonder 
gom koopt P.J.M, van den 
Düngen. Tel. 0653204122 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, tel. 
0104205276, fax 0104552991 

Postfrisse frankeergeldige post

zegels van Nederland en andere 
WestEuropese landen koopt 
J.F.P. Peerenboom. 
Tel 0499475622 

Eirmaperforaties. Koop of ruil. 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
0356234423 

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 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collecties. 
M. Breedt Bruijn, 
tel: 0334946980 of 
0614679827 (Leusden). 

Plaat etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.:TeL: 0528268642 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.I. Manssen. 
Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk. 
Tel. 0341417980. Email: 
jaapmanssen(3)hotmail.com 

T.k.g. postfr. Ned., Overz. 
Rjjksd. Prijsopgave Yark p/a 
Tijgeier, Ridderstr. 26, 
3131VG Vlaardingen 

Michel PAG. 983 nr. 66 

Delegafö ES Cruz Vermelma 
PAG. 984 nr. i, 2, 3 , . 
Sociedadegeografia. R. Loon, 
Reeuwijk 0182393919 

Bundelwaar Nederland, 
W. Vreeswijk 0302730744 

Ruilen of gevraagd geheel 
Afrika midden/zuid Amerika. 
P.L. v.d. Kloet, 
W. Spaanstraat 23, 3062 XL 
Rotterdam. 0102124447 

Alle soorten bundels en massa

waar. Speciaal buitenland. 
H. Koning, Postbus 53087, 
2505 AB Den Haag. 
Tel: 0703972999 na 18.00 uur 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 0703460328 

Israël: gratis prijslijst en ver

zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 
a.bouwense@wolmail.nl 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van 
Engeland en gebieden. Blad, 
meetings, veilingen, rondzen

ding, bieb. Bel 0703860232 
zie www.sgbritannia.nl; See 
you!! 

PVZ Zeewolde organiseert op 
2510 zijn jaarlijkse ruildag. 
Flevoweg 6g van 1017. schrif

telijke veiUng + 300 kavels, 
tafels te huur, 
inl. 0715149310. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

^TOStzegels 
W.vander Bif 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.R) 

http://www.flevoIacus.nl
mailto:ghijben@wanadoo.nI
http://www.pennyblack.nl
http://www.heImpost.nl
http://wvvw.harriebaken.com
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
http://www.sgbritannia.nl
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OP ONZE REIS DOOR EUROPA HEBBEN WIJ WEER VEEL 
KILOWAAR EN VERZAMELINGEN KUNNEN KOPEN. 

KOM LANGS OM DE VERZAMELINGEN TE BEKIJKEN^ 
DE KOFFIE STAAT KLAAR. 

OM AAN DE GROTE VRAAG IN ONZE WINKEL TE VOLDOEN ZIJN WIJ 
NOG STEEDS OP ZOEK NAAR GOEDE KILOWAAR EN VERZAMELINGEN. 

HEEFT U lETŜ  BEL ONS. WIJ BETALEN GOEDE PRIJZEN. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
SOOgr. DUITSLAND grootformaat zo uit het klooster NU 22,50 

SOOgr. AUSTRALIË grootformaat goede mix NU 22,50 
250gr. JAPAN grootformaat goede mix met nieuw NU 25,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
CANADA grootformaat, BELGIË grootformaat. 

DUITSLAND grootformaat, Nw.ZEELAND missie, en nog veel meer. 
Bel voor de nieuwste kilowaar. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

LüMü MMÊtoÈM M sis^cfH 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 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 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 

NU 
NU 
NU 

17,00 

58,50 

18,25 

63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 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 

PEiSELMSï ^irem[L(o)mÄ[ß m@m^mmi 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2003 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

100 gr 
7,00 
11,50 
16,00 
7,00 
7,00 

10,00 
7,50 

57,95 
11,00 
15,00 
32,50 
11,35 

86,00 
14,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,50 

13,50 
12,50 
16,00 
13,50 
15,00 
11,50 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,00 

250 gr 
16,50 
27,00 
39,00 
16,50 
16,50 

23,50 
17,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
18,50 
32,50 
31,00 
38,75 
32,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
26,00 

SOOgr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

35,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
50,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.bredenfiof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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'^ TE KOOP GEVRAAGD. 
j ) WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 
r EUROPA 

i m. 
WW 

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

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

1973 
1974 
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.-

Vraag onze 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

prijzen 

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 

voor losse 

€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.-
€ 1 1 . -
€10.-
€ 10.-
€ 10.-
€14.-
€ 12.-
€ 10.-
€ 8.-
€10.-
€ 16.50 
€ 10.50 

series 

Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4450.-
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €4950.-

Leveringsvoorwaarden: 
Kwalitei 
Betaling 

t: Postfris, /onder plakker of plakkerresten Mooi gecentreerd. Blokjes zonder 
Per omgaande. Contant of op bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek 

Postzegel- en Munthandel 
"Dutchstamp" 
(Eigenaar J. Komrij) 
Maandereind 61 
6711 AB Ede 

aan huis mogelijk. 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 
Website: 
Mobiel: 

rouwtjes. 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

iCnsr 

€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.-
Roemenië € 10.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

0318 - 61 03 34 
0318 - 65 11 75 
postzegels @ dutchstamp.nl 
www.dutchstamp.i 
06 - 55 36 88 38 

nl 

http://dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.i



