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Verkrijgbaar bij de vertrouwde Vakhandel! 

Ä ° G E W « T ' 
NVPH 
75 jaar 

19282003 
100 winkels 

f In deze 
uitgave: Folder 
met Promotie 

Postzegel 
Pakket"! 

\ 

Voor meer informatie over een NVPH winkel bij ü in 
de buurt belt u 0703473849. 
U kunt uw bestelling dan bij de door u gewenste 
NVPH winkel afhalen. Is er geen NVPH winkel 
bij u in de buurt? Laat dan de bestelling opsturen! 
U kunt ook de antwoordkaart uit de folder nemen 
en insturen of bestellen via intemet. 

Voor meer informatie www.nvph.nl/75jaar 

Vernieuwd! 
wwwphilapost.nl Philapost deelt uit! 1 

Gratis Mllieustrook 1974 NVPH 1043/1045 postfris "Classic" MICHEL catalogus WestEuropa AZ 

GRATIS 
l w v € 4 20 

Bestel GRATIS de Mllieustrook 1974 t w v € 4,20 op een 
luxe insteekkaart met zware folie via w w w philapost nl U 
betaalt alleen de kosten van de postzegel van € 0,78 voor 
het toezenden van de gratis serie Reeds in uw verzameling' 
KadoTip voor uw (klein)kmdereni 

Bestel de 'Classic' MICHEL catalogus WestEuropa AZ 2000/01, 
de laatste in DM, niet in Euro, via w w w philapost nl U betaalt 
slechts € 22,40 Er ontbreekt drie jaar, maar u bespaart wel 
€ 85, WestEuropa 2003/04 kost € 107,40' 

SPIK 
SPLINTER 

NIEUW 
knmpfolie 
geseald ^^J 

€ 22.40 
' "■ U bespaart 

€ 85  ' 

pui l APn^T] Bestel nu via ^̂ ^̂ ^̂  ph]^[^"P^5Y!^ 
I I I I b > a i \iß \ß l ( t Neem de proef op de som' U heeft uw bestelling binnen 48 uur in huis U kunt op onze vernieuwde 

B E R K E L E N R O D E N R I J S website ruim 2 000 artikelen bekijken en bestellen Alle artikelen op onze site zijn voorzien van een foto' 

Bestellen via wwm philapost nl is altijd veilig U betaalt achteraf met acceptgiro of éénmalige afschrijving (of met creditcard via onze beveiligde server) 
107 

http://www.nvph.nl/75jaar
http://wwwphilapost.nl


TE KOOP GEVRAAGD 
Europazegels van NEDERLAND 

Postfris 

1956: 48,00 euro 
1957:7,50 
1958: 2,25 
1959: 5,00 
1960: 1,60 
1963: 1,20 
1964: 0,60 
1965: 0,50 
1966: 0,80 

1967: 1,60 
1967 (fosfor): 2,70 
1968:0,90 
1969: 1,20 
1970: 1,00 
1971: 1,00 
1972: 1,30 
1973: 1,00 

Voor hele vellen of halve vellen betalen 
we onze prijs + 10% extra!!! 

TEVENS TE KOOP GEVRAAGD 
Europazegels (postfris) 

Oostenrijk vanaf 1977 t/m 1992 ä 1,00 euro per stuk 
Frankrijk, Denemarken, Engeland en Noorwegen alle 

europazegels t/m 1992 tegen 100% nominaal 

Voor alle niet vermelde Europazegels, 
neemt u gerust contact op met: 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4 

5554 MN Valkenswaard 
Tel-Fax: 040 2044684 

E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 
c 

Voor meer informatie: 

Jeanine deTroye 

T 033-4335231 

F 033-4335255 

I Brouwer Media E )dtroye@brouwer.nl 

Behorend tot de Brouwer Groep | www.brouwermedia.nl 

1956 Luxemburg 
19.̂ 7 Luxemburg 
1958 België 
1958 Duitsland 
1958 Saarland 
1959 Zwitserland 
1959 Zwitserland-ptt 
1960 Ierland 
1961 San-Marino 
1962 Cyprus 
1963 Cyprus 
1963 Portugal 
1964 Cyprus 
1964 Ierland 
1964 Portugal 
1965 Cyprus 
1965 Ierland 1 
1965 Portugal 
1966 Portugal 
1967 Andorra-frans 
1967 Ierland 
1967 Portugal 
1968 Andorra-frans 
1968 Portugal 
1969 Andorra-frans 
1969 Monaco 
1969 Portugal 

450,00 
105,00 

4,00 
2,50 
2,00 
2,50 

45,00 
50,00 
27,50 
75,00 
60,00 
13,00 
32,00 

5,00 
15,00 
30,00 

2,50 
32,50 
32,00 
10,00 
4,00 

35,00 
20,00 
40,00 
20,00 

6,50 
50,00 

Ov( 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa 

De hoogste prijs voor losse nummers postfris 
1970 Andorra-frans 18,00 
1970 Portugal 50,00 
1971 Andorra-frans 25,00 
1971 Monaco 10,00 
1971 Portugal 35,00 
1972 Andon-a-frans 30,00 
1972 Ierland 9,00 
1972 Portugal 25,00 
1972 Turkije 4,00 
1973 Portugal 70,00 
1973 Turkije 3,00 
1974 Andon-a-frans 23,50 
1974 Portugal 75,00 
1975 Portugal 75,00 
1976 Portugal 75,00 
1977 Andon-a-frans 12,50 
1977 Ierland 10,00 
1977 Turkije 12,00 
1978 Andona-frans 12,50 
1978 Finland 7,50 
1978 Ierland 5,00 
1978 Portugal 7,00 
1978 Turkije 6,00 
1979 IJsland 4,00 
1979 Monaco 7,50 
1980 Finland 2,50 
1981 Ierland 2,50 

1981 Portugal 
1981 Turkije 
1982 België 
1982 Griekenland 
1982 Ierland 
1982 ILsland 
1983 België 
1983 Cyprus-turks 
1983 Finland 
1983 Ierland 
1983 IJsland 
1983 Italië 
1983 Turkije 
1984 België 
1984 Finland 
1984 Italië 
1984 Luxemburg 
1984 Turkije 
1985 België 
1985 Finland 
1985 Turkije 
1986 Acores 
1986 Cypru.s-turks 
1986 Finland 
1986 Ierland 
1986 Italië 
1986 San-Marino 

3,50 
3,50 
2,00 
2,50 
9,00 
6,00 
1,50 

50,00 
8,00 

10,00 
17,50 
7,50 

25,00 
1,50 
5,00 
5,00 
3,50 

25,00 
2,00 
5,00 

35,00 
2,00 

10,00 
5,00 

22,50 
7,50 

22,50 

ïrige losse nummers, blokken en complete jaren op aanvr 
1956 - 1992 Compleet 4800 euro 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

aag 

Turkije 1 
Frans-Andorra 
Finland 
leriand 
Italië 
San-Marino 
Turkije 
Acores-wit 
België 
Finland 
San-Marino 
San-Marino 
IJsland 
Italië 
Turkije 
Andorta-frans 
Finland 
IJsland 
Luxemburg 
Finland 
IJsland 
Turkije 
Andorta-frans 
Denemarken 
Monaco 
Roemenië 
Cyprus-turks 

2,50 
7,50 
6,00 
5,00 
5,00 

12,50 
15,00 
10,00 
2,00 
6,00 
7,50 

17,50 
6,00 
4,00 

17,50 
4,00 
4,50 
6,00 
4,00 
5,00 
7,50 

10,00 
7,50 
3,00 
7,50 

12,50 
4,00 

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:dtroye@brouwer.nl
http://www.brouwermedia.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


Ons succesvolle geheim? 

Een kwestie van vertrouwen 
En dat al sedert 1892! 

Bli b i Ri u m 6 - p n ïiTEar ï T ^ ^ 

AAN DE 

I5,„...-̂ .STE P U B L I E K E POSTZEGEL-VEILING 
DISK 

SeÉrlaMsÉe yereenipi m MuiMMmi 
êiotie-zdam - ^&f>zuazi 1853. 

Aangeboden door den Verkoops-Gommissaris: J. L. VAN DIETEN Jr. 

Creatief bedrukte Zwitserse prentbriefkaart, 
verzonden van Luzern 4-10-1891 naar Rotterdam 7-10-1891. 

De "1̂ *® publieke postzegel-veiling" vond niet in februari 1893 plaats, 
maar in november 1892 en werd gehouden door J.L. van Dieten Jr. (de grondlegger) zelf. 

Voor de "593^*® publieke postzegel-veiling" 
die van 12-15 januari 2004 plaatsvindt, 

kunt u goed materiaal inzenden tot en met 10 oktober a.s. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 
„aeiipp 

f ^ 

i 

Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 
tel: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: jnfo@vandieten.nl 

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 ^ ^ : > ^ 

j i i 

* w » ^ 

mailto:jnfo@vandieten.nl


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

EUROPA - 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.-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€21.50 
€21.50 
€18 . -
€20. -
€33 . -
€20. -
€ 20.25 
€12. -
€12 . -
€ 6.25 
€ 4.50 
€ 3.-
€ 3 . -
€ 9.-
€ 9.-
€ 8.-
€ 2.-
€ 8.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 2.-
€ 9.50 
€ 42.50 
€ 9.50 
€11.50 
€10. -
€ 9.-
€ 9.-
€ 1 1 . -
€10. -
€10. -
€10 . -
€14. -
€12. -
€10. -
€ 8.-
€10. -
€ 16.50 
€ 10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

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

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

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

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

* Cyprus (Turkse Post) 

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

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

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 

http://dutchstamp.nl
http://www.dutchstamp.nl


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 7(ic 
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 
0,05 i 
0,60 
0,05 
0,25 j 
3,50 ; 
0,02 
0,45 
0,75 1 
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 1 
35,00 1 
3,25 

10,50 
15,00 • 
6,50 
6,00 , 
0,50 

583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 

; 637640 
641645 
646 
647648 

1 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 
Bonifacius 
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 in 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: 0 6  5 5 36 88 38 

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


/ ^ 

^ 

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 

h GEVRAAGD: 
iM NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 ^ 
^ COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

Cat.nr.: 
379-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-459, 469-473 
490-499 
500-512 
513-517,538-548 
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, 792-794 
784-791,795-810 
811-820,827-835 
836-853, 855 

Inkoop: 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

4.25 
3.50 
0.95 
4.00 1 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 ' 

€ 23.00 , 
€ 70.00 1 
€ 22.00 
€ 58.00 
€ 24.00 
€ 21.00 
€ 20.00 
€ 63.50 ' 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

856-857, 859-863, 868-874 € 
876-898 
900-916 
918-936,938 

Voorwaarden: 

€ 
€ 
€ 

• Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank 

21.50 
12.50 
13.00 
18.00 
5.50 

10.50 
6.75 
2.25 ; 
2.85 
2.00 
6.00 -
3.00 i 
5.00 ' 

of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel moge 

* Minimum levering: € 100.-
• Kwaliteit: Zegels postfris, onbeschadigd 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten 

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

en zonder plakker of p 
en prijswijzigingen 

Jaar: 
1970 

, 1971 
\ 1972 
: ; 1973 

1974 
1975 

i 1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

' 1982 
' 1983 
j 1984 
; 1985 

1986 
1987 

1988 
ä 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

lijk 

akkerresten 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 

Cat.nr.: 
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, 1314-1319 
1321-27, 1329-43 
1345-51, 1353-65 
1367-74, 1376-83, 1385-89, 
1391-95 
1396-1401, 1403-13, 1415-17 
1419 
1420-26, 1428-37, 1439 
1440-46, 1448-59, 1461 
1462-70, 1472-85, 1487 
1515-16, 1518-23, 1525-34, 
1536-40, 1542-1543 
1544-55, 1557-59, 1561-77 
1579-80 

0318 - 61 03 34 
0318 - 65 11 75 

s ̂ 

IC Si 

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

€ 
f 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

postzegels @ dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel : 06 -55 36 88 38 

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 

http://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 ] 
Voor het Kind 1974 
Voor het Kind 1975 
Voor het Kind 1976 
Amphilex ' 77 
Voor het Kind 1977 1 
Rode Kruis ] 
Voor het Kind 1978 
Voor het Kind 1979 ] 

€ 
[ € 
l € 
l € 
l € 

€ 
€ 
€ 

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 1 

1214 
i 1223 

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

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

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

€ 
€ 

l € 
l € 

€ 
[ € 
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 
(592-595) 

Complete vellen 
€ 950,00 

Amphilex 1967 
(886-888) 

Complete vellen 
€ 42,50 

Vellen, postfris, ongevouwen, zonder vouwrandjes 

• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

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

Ook kopen wij: 
Nederland postfris 

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

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


POSTFRIS 

cat.nr 

346349 
350355 
356373 
356ad 
374378 
379391 
379ad 
3926 
402403 
402b403b 
405421 
423427 
428442 
444448 
449453 
454459 
460468 
469473 
474489 
490494 
495499 
500503 
504505 
506507 
508512 
513517 
518533 
534537 
538541 
542543 
544548 

prijs 

345,00 
24,00 

104,00 
79,00 

8,25 
5,30 
6,40 
2,65 
5,50 

165,00 
1,45 
0,55 
6,60 
0,80 
1,70 
2,10 
5,30 
1,85 

110,00 
4,20 
2,90 
4,50 
1,50 
2,25 
4,00 
9,60 

210,00 
735,00 

9,00 
6,50 

11,00 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

cat.nr 

549 
550555 
556560 
561562 
563567 
568572 
573577 
578581 
582 
583587 
588591 
592595 
596600 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
465/4b 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 

priis 

1,40 
34,00 
51,00 
6,00 

17,50 
20,00 
15,00 
16,00 

1,50 
12,50 
6,00 

47,50 
8,50 

15,00 
10,00 
12,50 
7,95 

20,25 
12,00 
17,50 

1,75 
3,15 

10,00 
0,65 

12,00 
1,00 
8,00 

11,25 
33,50 
10,90 
57,00 

POSTFRIS 

car nr. 

683687 
688692 
693694 
695699 
702706 
707711 
715719 

ninf, 
729730 
731735 
738742 
747751 
752756 
759763 
766770 
mVË 
779783 
786790 
795799 
802806 
830834 
842846 
849853 
854 
858 
859863 
870874 
875 
877881 
889893 
894898 

prijs 

8,00 
9,50 
4,25 
5,00 

10,00 
11,00 
7,00 

10,00 
1,10 
6,00 
9,50 
9,90 
5,25 
3,65 
3,60 
6,00 
3,15 
4,40 
2,05 
2,00 
1,55 
1,15 
1,65 

22,50 
1,90 
1,30 
1,25 
1,90 
1,05 
1,20 
1,55 

POSTFRIS 

cat nr pnfs 

899 
901905 
912916 
917 
920924 
927929 
932936 
937 
965969 
975977 
978982 
983 
985989 
992995 
9961000 
1001 
10031006 
10151019 
10201023 
1024 
10261029 
10321035 
10381041 

etc in GRATIS 
prijslijst, waar i r 

3,35 
1,65 
1,90 
5,50 
1,85 
1,75 
2,40 
6,00 
2,95 
1,15 
2,70 

13,50 
3,55 
1,90 
1,80 
7,30 
2,35 
1,65 
2,10 
5,25 
2,20 
1,90 
1,95 

tevens opgenomen 

post,port, f d c ■te 

MAA NDAANt VEDING: postfris serie 332345 voor slechts: 15,euro 1 
"Gratis prijslijst met vele postfnsse en gestempelde zegels Nederland en Overzee. 

Tel: 077  351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bij vooruitbetaling. 

Giro: 346 82 65 Banl<: 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 

Fax: 077  354 72 42 

Internet: www.postzegel i ioes.nl 
Email: info@postzegelhoes.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Drogen in recordtijd 

Veritrijgbaar bij jedere postzegelhandel. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE tolden 

SAFE NEDERUND / M. van Mastrigt 
Botersloot 6 2 & 64 , 3011 H J R o t t e r d a m , Tel. 0 1 0  4 1 4 3 0 7 7 » F a x 0 1 0  4 1 4 9 4 9 9 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droogpress €156,

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdtieden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILII1T 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V U E T . N L 
V O O R : DUITSE K O L O N I Ë N , BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wi j leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.0017.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenloan 1 ó b, 7339 I M UGCHELEN. 

Tel. 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maande l i j ks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnenen buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 3 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965452 

t.n.v. K.V.B.P., B8000 BRUGGE. Of vroag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrijksestroat 22, B3010 LEUVEN. Tel. en Fox: 003216254970 

http://www.postzegeliioes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://WWW.PZH-VANVUET.nl


^WWW.FILATEUELOKET.NL 
Inkoop 

Wij kopen met alleen de bekende jaargangen Nederland  maar ook de rest van 
uw collectie. Zowel Nederland als buitenland, gestempeld en ongestempeld. De 
prijzen wijzigen dagelijks en onze lijst zou vele pagina's advertentieruimte kos
ten. Daarom hebben we op onze Internet site een bijzonder uitgebreide lijst met 
alle actuele inkoopprijzen. Daarnaast kopen we ook ander materiaal als goede 
gebruikte collecties, buiten Europa en thematisctie collecties. 

Ook grote partijen 
Wij kopen ook grote tot zeer grote partijen Wij kunnen alle transacties 
snel en indien gewenst contant afwikkelen. Voor grote partijen in vellen 
bieden we vaak een premie op onze inkoopprijzen 

Verkoop Nederland en WestEuropa ^ ^ 
Op www.filatelieloket.nl vindt u ook verkooplijsten voor de meeste 
WestEuropese landen. Concurrerend geprijsd en zeer uitgebreid. 
U kunt de zegels per post bestellen of afhalen bij één van de vijf 
aangesloten handelaren. Alle lijsten zijn te downloaden en uit te 
printen. Ook Nederland bieden we uitgebreid aan Speciale aandacht 
voor de Gaspari hangboekjes, mailers en specialiteiten. 
Onze Internet site wordt wekelijks verder uitgebreid. 

GEEN ^^ 
INTERNET? 
BEL VOOR , 3 , ^ 

LIJSTEN I ^ • ^ 
PER POST! 

Nieuwsbrief 
Door u op onze site aan te melden voor onze gratis 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wijzigin
gen op de site en speciale aanbiedingen. 

Investeringsprogramma 
In het kielzog van Internationale partijen bieden wij 
de mogelijkheid te profiteren van de opwaartse prijs
ontwikkeling. 
Alle informatie hierover op onze site. 

Informatie 
Op onze site vindt u ook steeds meer filatelistische 
informatie of links naar informatieve pagina's. 

I n t e r n e t Onze Intemetpaglna's worden wekelijks geactualiseerd en 
uitgebreid. Op onze internetpagina's vindt u vele in en verkooplijsten. 
Het adres Is: www.filatelJeloket.nl 

•: ■  I  l i M • 
"■^ JL. ■■ wÊ T" ^ * 

miSP ■■ X ■ Ä Cë 
4 X r i « = 
= ' I i i i i 

Ruilen 
Voor ruiltransacties 
bieden we een inte
ressante premie 
bovenop onze 
inkoopprijs. Ruilen 
kunt u ook tegen 
munten of model
spoorartikelen. 

Erik Boeré Filatelie • Julianastraat 96 • 2405 CJ Alphen a/d Rijn • Tel.: 0172492 747 
Fax: 0172472 492 email: e.boere@xs4all.nl • Internetadres: www.filatelieioket.nl 

NIEUWE COLLECTAROM® CDROM CATAL06I 
"'l^ltlTlFlUTl 

it'jt' en ov«rz«ese rijksdolen 
i I iBiuwlJlJ'l 

« It" 

De uitgebreide Nederland 
CDROM met vele extra's. 
De dit jaar voor het eerst 
opgenomen plaatfouten kunt 
u schermgroot bekijken. 
Geheel nieuwe handleiding 
en catalogustoelichting. Zie 

voor details en inhoudelijke 
verschillen de website. 

Nederland en 
Overzee editie 2004 
Nu met plaatfouten 
ISBN 9056830287 

CollectAROM® producten zijn verkr i jgbaar bi j : 
NVPH Vakhande! Filatelie of via onze websi te . 

De geheel nieuwe CD
ROM Israel. Gebaseerd 
op de bekende 
Zonnebloem 
catalogus. Prijzen voor 
zegels met en zonder tab. 

Zonnebloem 
Israel editie 2004 
ISBN 9056830295 

7l5C4r 
ema II 

COLLECTAROM® 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (H31) 0172 492 747 Fax (H31) 0172 472 492 
verkoop@collectarom.nl  Internet: www.coilectarom.nl' 

Ook verkrijgbaar: 
DVD WestEuropa € 79,90 

Voor al onze andere Produkten zie: 
WWW.COLLECTAROM.NL 

U kunt zich hier ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrief 

http://WWW.FILATEUELOKET.NL
http://www.filatelieloket.nl
http://www.filatelJeloket.nl
mailto:e.boere@xs4all.nl
http://www.filatelieioket.nl
mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.coilect-a-rom.nl'
http://WWW.COLLECT-A-ROM.NL


W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

i i i c h e l - c a t a f e a i .SOCIilfit l l i l l^ 
West- & Midden-Europa 2003/2004 37,80 
Zuid-Europa 2003/2004 37,80 
Noord- & Noordwest-Europa 2003/2004 Nieuw ! 37,80 
Oost-Europa 2003/2004 Nieuw ! 37,80 
Postwaardestukken West-Europa 2003/2004 Nieuw ! 54,00 
Duitsland 2003/2004 in kleur 24,80 
Saargebied 2003 22,80 
catalogus Postwaardestukken Duitsland 2003 32,00 
Overzee deel 7 Australië & Oceanie 2002/2003 46,50 
Overzee deel 8 Zuid- & Zuidoost-Azie 2003 49,80 
Overzee deel 9 Midden- & Oost-Azie 2003 49,80 
catalogus Scandinavië & Baltische Staten 2003 29,80 
speciale catalogus Oostenrijk 2003/2004 (17 oktober) 24,80 
speciale cat Zwitserland & Liechtenstein 2003/2004 (17 oktober) 24,80 
speciale catalogus IJsland 2003/2004 (17 oktober) 12,80 

Geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.Gom 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling. Bij facturering 
werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

NVPH speciale catalogus Nederfand 2 0 0 4 19 ,80 
inclusief Overzeese Rijksdelen Voor het eerst ook met plaatfouten Neder
landse zegels, uitgave ter gelegenheid van het 75-jang bestaan met gratis 
herdruk van Ie editie van deze catalogus 

NVPH CD-ROM Nederland & Geb. 2004 19,95 

)St Plaatfouten Nederland 2 0 0 3 in kleur 23 ,90 

SchantI catalogus plaatfouten BRD & Berlijn 2003 in kleur 21,90' 
SchantI catalogus plaatfouten DDR 2003 in kleur 21,90 
SchantI catalogus plaatfouten Duitse Rijk 2003 in kleur 32,90 

VST catalogus Australië 2 0 0 3 in kleur 12,95 

r 
catalogus Duitsland 2003 in kleur 
catalogus West-Europa 2003 
catalogus Zuid-Europa 2003 
catalogus Noord- & Noordwest-Europa 2003 
catalogus Oost-Europa 2003 

12,90 
23,90 
23,90 
23,90 
23,90 

SBK Zwitserland & Liecht. 2004 , kleur 18,50 

'ttiifiiiiil^HPli»OlilliM''lcfi)'lir 
Edifil catalogus Spanje 2004 in kleur 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2004 in kleur 

15,90 
31,90 

ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2003 kleur 9,90 

Y v e r t c a t a l o a i 2 C I 0 3 / 2 0 0 A i f i k l e u r 
catalogus Frankrijk 2004, uitsluitend met harde kaft, in kleur 19,90 
catalogus Monaco, Andorra, GEPT & UNO 2004 m kleur 19,90 
catalogus West-Europa deel 1 Landen A-G 2003 in kleur 39,00 
catalogus West-Europa deel 2 Landen H-P 2004 in kleur 29,00 
catalogus West-Europa deel 3 Landen S-Z 2004 in kleur 29,00 
catalogus Oost-Europa deel 1 Landen A-P 2003 in kleur 35,00 
catalogus Oost-Europa deel 2 Landen R-U 2003 in kleur 35,00 
wereldcatalogus jaargang 2002 in kleur 15,00 

Sakura Japan 2 0 0 3 in kleur 17,00 

Afinsa spec. cat. Portugal 2004 , kleur 34,90 

S a s s o n e I t a l i ë SIOOA in k leuf 
speciale catalogus Italië, Vaticaan & San Manno 2004 in kleur 34,50 
speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2004 in kleur 19,90 
Sassone Blu catalogus Italië, Vaticaan & San Marino 2004 in kleur 15,90 
speciale catalogus Oud-ltalie deel zegels 2004 in kleur 89,50 
speciale catalogus Oud-ltalie deel stempels 2002 in kleur 61,20 
Bolaffi catalogus Italië, Vaticaan & San Manno 2004 in kleur 16,90 
Bolaffi catalogus Italiaanse Gebieden 2004 in kleur 14,90 

r 
in mm 
53x78 
62x62 
63x93 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 

per 100 
3,00 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
3,90 
3,90 
3,90 
5,20 

per 1000 
22,50 
27,00 
27,00 
27,00 
27,00 
30,00 
30,00 
30,00 
45,00 

Deutsclie Briefmarl<en-Zei-

tung 
verschijnt 2-wekelijks, 180 biz 
per editie met veel (ruil-)adver-
tenties, jaarabonnement 26 nrs 
incl porti 70,00 
3 recente nummers exclusief 
porto 6,90 
los nummer exclusief porto 3,00 

Gibbons Comr 
gespecialiseerde catalogus Groot-Brittannie & Brits Commonwealth 1840-
1952, editie 2003, nu volledig in kleur 85,40 

Deegam Machin-zegels Groot-Brittannië 3e 
editie 2002 99,00 

D o m f i l - t H a i l i i i i l i i É i l i i i i i l l O f a i 
Prehistonsche dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 24,00 

Bloemen op zegels 2003 in kleur 65,00 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 40,00 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 
Honden op zegels editie 2001 in kleur 33,06 
Katten op zegels editie 2000 in kleur 22,25 
Vogels op zegels editie 2000 28,90 
Vissen & Zeefauna op zegels editie 1997 21,53 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 17,34 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,56 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 50,00 
Basketbal op zegels editie 2001 in kleur 22,53 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 32,00 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 12,13 

www.collectura.com 

mailto:pwmeinhardt@collectura.Gom
http://www.collectura.com


^30N.V.P.H.^ 
POSTZEGEUUNDEUREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van harte v\felkonn 

op de 

Postzegelshow 
POISTEX 2003 

AMERICAHAL 
APELDOORN 

17 T/M 19 
OKTOBER 2003 

3 DAGEN MET VELE EXTRA EVENMENTEN 
EN GRATIS TAXATIES. 

Vrijdag 17  10  2003 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 18  10  2003 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 19  10  2003 van 10.00 tot 16.00 uur 
Entree € 5  p.p. 
Kinderen tot 16 jaar gratis entree 

Op zaterdag: 
Dag van de Postzegel 

met speciale cover 

Plaats: 
Amerika Hal, Laan van Erica, 

Apeldoorn 

Gratis vervoer van station v.v 

E E N B E Z O E K I S 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

• * * • 
• EUROPQST"DEDIEZE' II groot en detailhandel 

in post/egels en munten 

*7*^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
www.europost.nl europost@euronet.nl 

YVERT CATALOGI ■ TEGEN €(POST)PRUZEN 
Zojuist verschenen: 
Deel 1, Frankrijk in kleur + CD Rom (2004) 17,50 
Deel 1 bis, Monaco, Andorra, etc. in kleur (2004) 17,50 
Deel 3/2, WestEuropa HeliNeth, in kleur (2004) 24,50 
Deel 3/3, WestEuropa PortYugo, in kleur (2004) 24,50 
Deel 4/2, OostEuropa RZ, in kleur (ed.'03) 31,50 
Suppl.'02, Alle nieuwtjes van de wereld in kleur 15,00 
Nog steeds leverbaar (cat.prijzen in €): 
Deel 2/1, Franse kol. tot onafh. in kleur (ed.'02) 29,00 
Deel 2/2, Franse kol. na onafh. (ed.'02) 26,00 
Deel 3/1, WestEuropa AG, in kleur (ed.'03) 34,50 
Deel 4/1, OostEuropa AP, in kleur (ed.'03) 31,50 
Suppi.'Ol, Alle nieuwtjes van de wereld in kleur 15,00 
O P = O P nog enkele exemplaren!!! 
Deel 5/1, Overzee ABrazilië (ed.'98) 19,50 
Deel 5/2, Overzee BruneiC (ed.' 98) 19,50 
Deel 5/3, Overzee Dom.Rep.Guatemala (ed.' 99) 19,50 
Deel 6/1, Overzee Guin.BissauLesotho (ed.'00) 19,50 
Deel 6/2, Overzee LibanonNw.Zeeland (ed.'OO) 19,50 
Suppl.'98, Alle nieuwtjes van de wereld in kleur 9,50 
Suppl.'99, Alle nieuwtjes van de wereld in kleur 9,50 
Suppl.'OO, Alle nieuwtjes van de wereld in kleur 9,50 

SUPERAANBIEDING!!! 
Deel 4/1 OostEuropa AP in kleur (Adviesprijs 35,00) 
Deel 4/2 OostEuropa RZ in kleur (Adviesprijs 35,00) 

Europost setprijs: slechts 5 5 , 

VRAAG OOK NAAR DE PRIJSLIJST 
'OVERIGE' CATALOGI!! 

Leveringsvoorwaarden: Bij bestellingen tot € 75, wordt € 3,50 
portobijdrage gerekend Orders tot € 25, en levering aan nieuwe klanten 
uitsluitend tegen vooruitbetaling' 
Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag 10.00  17 45 uur 
donderdag (koopavond) 10.0021 00 uur, zaterdag 10.0017.00 uur. 
Levering zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. 

http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
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NevN^ stamps from the Faroe Islands 
22. September 2003 

Slania  Stamp No. 100 
On 22 September the mini sheet "Faroese dancing in 
ViSareiSi", was issued This mini sheet is no 100 in the 
series of stamps engraved by Czeslaw Slania for the 
Faroese Post Office The stamp has a face value of 
DKK 2 5 0 0 , and has been issued with the help of the 
Swedish Post Office Slania also engraved the first 
stamps ever issued by the Faroese Post Office m 1976 

^m 1 1 

'"' MtROYAR 25kr 

MMH«"'. 1 

C/c'sTnv S i . i n i a ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ . " ...<>,,. j 
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Kingo & Brochmand 
Thomas Kingo (1634 1 703) and Jesper R Boch

mond (1585 1652) are the closest thing on the 
Faroe Islands to the old form of quiet faith in G o d 
devoted to life both indoors and outdoors, in the 
church and parish a form that survived until the ar 
rival of the revival movements around 1900 The 
stamps are issued in connection with the 300th anni 
versary of the death of Thomas Kingo 

w W... 

Yearbook 2 0 0 3 ( 
Juced in superb quality' with 

„„auti fui pictures and illustrations 
All of this year's stamps are 
inserted in the Yearbook in 
iresealable mounts. 

ind miniature sheets of the year. 
Stamp booklets are not included 
in the Year Pack which is sold at 
face value. 

The Christmas seals 2 0 0 3 are 
illustrated by Edv^ard Fugle and 
show "Jólatroll"  Christmas trolls. 
The profit of the sale goes to The 
Christmas Seal Foundation pi 
supporting children and youth ;! 
work in the Faroes. 1 

w w w . s t a m p s . f o 
Poslverk Ferroya Philatelic Office FO 1 59 Brshavn Faroe Islands Tel + 2 9 8 346200 Fax+298 346201 E mail filateli@posturfo Internet www stamps fo 

Yes please! I W O U L D LIKE TO ORDER THE FOLLOWING ITEMS D send me FREE information about 
• Faroese stamps 

_ Mini sheet, Slania Stamp N o 100 (DKK 25 00) 
J Set of stamps, Kmgo & Brochmand (DKK 11 50) 

J Yearbook 2 0 0 3 (DKK 2 6 0 00) 
L ] Year Pock 2 0 0 3 (DKK 226 00) 

□ Christmas seals 2003 (DKK 3 0 00) 

I I wish to pay by 
Payment ^ r j EUROCARD/MASTERCARD Amount (DKK) 
_1 Enclosed in personal cheque in own currency i G ACCESS 
]2 Please deduct from balance on my account L J VISA 

I Credit Card (please fill in the form) 

Expiry date 

I Sent by giro or international money order 
Card no 
Signatur© Dn: 

Name 
Street 

Postcode/town. 
Country 

£1 isapprox DKK 11 7 
Giro Merseyside, UK 353 7110 Pons 243 69 U 020 Arnhem NL 1510 625 Copenhagen 625 9847 Saarbrücken 1005666 Reyk|avik 0 9 0 a 2 6 4 2 5 0 6 0 

http://www.stamps.fo


STAMPSDNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 

stockboeken en/of voordrukalbum(s) en/of FDC 

album(s), kaarten, enveloppen, zakjes etc.etc. van 

Nederland en/of Overzeese Gebieden (op verzoek 

ook gevuld met buitenland én onze albums zijn 

allen gevuld!), de cataloguswaarde bedraagt 

meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 

voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

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

De prijzen zijn allin, dus inclusief verpai<l<ing, porto en administratiekosten. 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: SEPTEMBER 2003 
A 
26 IMPORTA WINKEL MAPJES met diverse motief o.a. sport, kunst, muziek, 100 of 200 verschillende tevens 
nog 2 van Nederland resp. 500 8i 600 verschillende, prima voor de beurs of winkel. Winkelprijs f l 335,00 nu 
€ 50,00. 
B 
Leuk en schaars: DUBBELTJE van 1980 met misslag!! Leuk als cadeautje, nü € 24,50. 
C 
Schaubek album met eenvoudige verzameling ISRAEL gebruikt zonder Tab 19481970 en achter in de zelfde 
periode maar dan met tab, prima om uit te breiden slechts €37,50. 
D 
Leuchturm blanco kader album (ZGAN) met kleine maar complete collectie SOV.UNIE 19781980 postfris incl. 
vellen koopje € 37,50. 
E 
3 DAVO ALBUMS {2xCrystal 8i 1 x Luxe) met een prachtcollectie ISRAEL FULL TAB I! geheel compleet postfris 
zonder plakker vanaf 19531993 incl. alle vellen, tevens nog een aantal têtebêche vellen. Cat.w. ruim € 2.250,00 
nü € 350,00. (is minder dan 9 euro per jaargang!!!) 

STUNT: ELKE KLANT ONTVANGT GRATIS DE NIEUWE NVPH 
SPECIALE CATALOGUS 2004!'! (winkelprijs bijna 20 EURO!!!) 

(slechts éénmalig en bij aankopen vanaf € 175,00) 

F 
DAVO LUXE ALBUM & CASS (ZGANü!) met prima postfrisse collectie VER. NATIES NEW YORK & GENEVE 
compleet to t 1979 excl. Blok 1 New York prima deal voor € 90,00. 
G 
NEDERLAND Nr. 278 postfris zonder plakker catw. € 80,00. nü € 39,95. 
H 
Schoenendoos nokvol met ca. 2 kgs. afgeweekt WERELD lOOOOen zegels voor slechts € 60,00. 
I 
4 STANDAARD DAVO ALBUMS MET LUXE CASS. (NIEUWSTAAT) (nw prijs ca. € 165,001!) met leuke collectie 
POLEN 19191999 (on)gebr 8i postfris zeer veel zegels voor weinig: € 165,00. (dus U betaalt de albums en krijgt 
de zegels GRATIS!!) 
J 
DAVO STANDAARD ALBUM (NIEUWSTAAT) (nw prijs € 42,50) met eenvoudige collectie SPANJE gebruikt 
19451979 koopje € 40,00. 
K 
Mooi MINKUS VOORDRUKALBUM CHINA incl. diverse Chinese Provincies, schaars gevuld maar toch heel leuk nü 
€ 45,00. 
L 
2 DAVO CRYSTAL/LUXE ALBUM MET PRACHT COLLECTIE INDONESIA 19491986 postfris z.pl. to t en met 1981 zo 
goed als compleet, vanaf 1982 zo goed als compleet echter zonder de blokken, wel veel zegels uit blokken (zelfde 
hoge cat.w.) tevens port, Irian Barat en f l ink wat Riau, extreem hoge cat.w. nü te koop voor slechts € 295,00.!!! 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENI! 

i T A M P l STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS ßTXMP| 

i Eki ^ Directie: Dirk N. Sluis W W ■ W 
l u S Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands  geen winkel. M | f^ , ^ | 
^»POB^ Tel: overdag 0655884387  vanaf 19.0023.00uur: 0229261611 ^LOŜ STWC«.«* 

Fax: dag en nacht 0229264013  Email: dirk.sluis@hetnet.nl  POSTBANK rek.nr. 528501 

www.stampsdns.com 

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


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

"!? 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

Postzegelhandel De Viking 
Voor motief en landenverzamel ingen bent u hier op 

een goed adres. Niet al leen nieuwe uitgiften maar 
ook oudere zi jn vaak leverbaar. 

Grote voorraad mot ief en ruim 60 landenstocks. 

Tot ziens op de POSTEX 2003 of 
de Dag van de Postzegel te Rotterdam 

Postbus 484 , 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030273 30 30. Fax: 030600 08 65. 

Email: pzh.de vik ing@planet .n l 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1112 oktober 2003 
^*»t•'■ 

: V V * ^ , >*^^^^>« 
VAN 9:30 17:00 UUR 

^^<::>°t 
AiH <ï»»^°" £èi« GROTE VEEMARKTHAL 

UTRECHT 
gelegen aan de Sartreweg, nabi| rotonde De Berenkuil' en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: € 3,50; pas 65+ € 3,00 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

NOG STEEDS TE KOOP GEVRAAGD! 
NEDERLAND POSTFRIS 

EUROPA ' C E P T ' POSTFRIS 1 9 5 6 ^ 1 9 9 2 

• * * • 
Bel ons voor een afspraak of vraag naar onze inkooplijsten 

(per post, fax, email) of kijk op onze website: 
www.europost.nl 

* EUROPOST "DEDIEZE" E.Maii:europost@euronet.„. groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 y^ \\ w.europost.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 
Nu ook koopavond! donderdag 10.00  21.00 

http://pzh.de
mailto:viking@planet.nl
http://www.europost.nl


POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

1/11 
12 
13/14 
15/23 

67/71 
72/80 
81/95 
96/00 

117 
118 
119/26 
127/32 
133/36 
137/41 
142/45 
146/49 
150/53 
154/56 
157/60 
161/63 
164/78 
179/84 
185/88 
189/94 
195/99 
200/03 
204/08 
209/13 
214/19 
220/22 
223/27 
228/30 
231/35 
236/41 
242/47 
248/51 
252/56 
257/61 
262/67 
268/75 
276/79 
280/85 
286/88 
289 
290/99 
300/02 
303/05 
306/17 
318 
319/21 
322/27 
328/31 
332/35 
336/39 
340/43 
344/48 
349/53 
354/58 
359/63 

€ 
1 5 0 -

4 50 
1 -
2 25 

1 2 0 -
6 75 
125 
4 -
2 75 
0 50 

12 50 
2 25 
010 
3 75 

13 50 
0 50 
1 75 
0 50 
3 
4 -
1 75 
3 75 
1 50 
3 50 
150 
0 75 
3 25 
0 75 
175 
1 25 
2 -
0 75 
0 50 
0 25 
0 75 
0 25 
0 50 
0 75 
0 75 
0 25 
0 25 
0 25 
0 50 
0 50 
0 25 
0 50 
0 10 
010 
3 25 
0 25 
0 25 
2 50 
015 
0 75 
150 
0 50 
0 75 
0 25 
0 50 
0 75 
1 25 
125 
150 

364/66 
367/70 
371/74 
375/78 
379/82 
383/86 
387/90 
391/94 
395/97 
398/01 
402/05 
406/07 
408/11 
412/19 
420/23 
424/33 
434/45 
446/49 
450 
451/52 
453/55 
456/58 
459/63 
464/67 
468/71 
472/86 
487/88 
489/93 
494/97 
498/01 
502/10 
511/14 
516/35 
536/39 
540/47 
549/58 
559/62 
563/78 
579 
580/82 
583/84 
585 
587/89 
590/91 
592/93 
595/98 
600/01 
602 
603/04 
605 
606/07 
608/09 
610/12 
613 
614 
615/19 
620/21 
622/25 
626 
627/29 
632/35 
636/41 
642 

Indonesië Postins volgens catalogus Zonnebloem 
e 

0 20 
1 -
125 
0 50 
0 25 
0 50 
0 25 
0 50 
0 25 
0 25 
0 25 
010 
0 25 
0 25 
0 35 
0 45 
0 55 
0 25 
0 35 
0 35 
0 40 
0 45 
0 75 
0 40 
0 40 
0 50 
015 
0 50 
0 35 
0 50 
0 25 
0 50 
1 -
0 50 
0 50 
1 -
0 35 
2 
010 
0 40 
0 25 
0 25 
0 25 
0 45 
0 25 
0 25 
0 25 
015 
0 50 

12 50 
0 25 
0 20 
0 50 
0 45 
1 75 
1 50 
0 25 
0 45 
2 25 
0 50 
0 25 
0 50 
0 20 

643/44 
645/46 
647/49 
647A 
651/60 
655A 
651B 
660B 
661/62 
663/65 
666/67 
668/71 
672/74 
675/76 
677/78 
679/80 
682/83 
6S3A 
684 
685/86 
687 
688/89 
690/92 
693/95 
696 
697/99 
700 
701/02 
703 
704 
705/06 
707/09 
710/12 
713 
714 
715 
716/18 
719 
720/24 
725/27 
728/30 
731/33 
734/36 
737 
738 
739/41 
742/43 
744/46 
747/48 
749/51 
752 
753/55 
756/58 
759 
760/85 
786/88 
789 
790/95 
796/98 
799/02 
803/05 
806/13 
814/16 

e 
0 25 
0 25 
0 50 

12 50 
1 75 
6 25 
6 25 
6 25 
0 25 
0 50 
0 25 
0 50 
0 75 
0 50 
0 50 
0 75 
0 50 

15-
5 25 
5 25 
5 25 

10 
15-

7 25 
19 25 

6 25 
9 50 
2 25 
0 50 
0 50 
2 25 

1175 
5 -
0 50 
0 50 
1 -
5 -
1 -
4 75 
4 
4 75 

12 75 
2 25 
0 75 
0 50 
8 75 
1 -
3 50 
1 -
6 
0 85 
2 -
9 50 
0 75 

42 50 
6 -
0 50 
4 25 
175 
3 50 
5 75 
2 25 
2 75 

817 
818 
819/20 
821/23 
824/27 
828/31 
832/34 
835 
836/38 
839/41 
842/44 
845 
846/47 
848 
849/51 
852/54 
855/58 
859/61 
862 
863 
864/66 
867/68 
869/70 
871 
872/74 
875/77 
878/79 
880/82 
883/84 
885/86 
887/88 
889 
890 
891 
8 9 2 ^ 4 
895/96 
897/99 
900 
901/03 
905 
907 
908/10 
912 
914 
915/16 
917 
918/19 
920 
921/23 
924 
925 
926/27 
928/29 
930/32 
935/36 
937/39 
941 
942/44 
945/47 
948/50 
952 
953/57 
958/59 

€ 
OMl 
0 75 
1 -
5 75 
9 50 
2 -
125 
n/h 
h ?h 
1 50 
1 50 
0 50 
(15(1 
(1511 
125 
125 
8 75 
3 25 

20 
(125 
2 25 

1125 
0 75 
0 50 
3 50 
1 /5 
11/5 
125 

11 75 
1 -

12 25 
2 50 
2 5(1 
4 25 
4 25 
? -
2 -
0 25 
3 50 
4 25 
(125 
3 50 
2 25 
0 50 
0 50 
0 50 
11/5 
11411 
4 -
0 40 
0 50 
0 50 
0 50 
2 75 
4 5(1 
2 5(1 
15(1 
15(1 
1 -
2 -
1 50 
1 
0 50 

961/62 
963 
964/66 
967 
968/69 
970 
971 
972/74 
976 
977/79 
981 
984/86 
988 
989 
990/91 
992 
995/97 
999/02 
1003/04 
1005/09 
1010/11 
1012/13 
1014/16 
1017 
1018 
1019 
1020/21 
1022/24 
1026/28 
1029/31 
1033/34 
1035 
1036/38 
1039 
1040/42 
1043 
1044/45 
1047/48 
1050 
1051 
1052/53 
1054 
1055/56 
1059/60 

€ 
3 50 
0 50 
1 25 
0 25 
0 50 
0 25 
0 25 
3 25 
2 25 
1 -
1 50 
1 -
2 -
0 40 
0 75 
0 45 
1 
3 50 
0 75 
6 25 
0 50 
0 50 
125 
015 
0 50 
0 50 
0 75 
3 75 

10 50 
2 50 
6 25 
0 50 
1 -
0 50 
0 75 
0 30 
1 
4 25 
0 50 
1 -
0 75 
0 25 
150 
0 50 

zo doorlopehd 
tot no 2033 
ook PORT 
DIENST 
BLOKKEN 
1/4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13/14 
15 
16 
17 
18 

10-
2 50 
5 50 
150 
175 

12 25 
12 25 

1 75 
2 25 
3 75 
2 -
3 50 

19 25 
9 75 

19 
20/21 
22/23 
24/25 
26/27 
28/29 
30/31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53/54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63/64 
65 
66 
67/68 
69/72 
73/74 
75/76 
77/78 
82/83 
84 
85 
86/87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
fJederl 

€ 
20 
11 25 
11 75 
12 25 

6 75 
7 75 
4 50 
1 75 
5 25 
1 50 
150 
3 50 
2 25 
1 50 
2 50 
2 -
1 75 
7 -

10 50 
6 25 
4 25 
8 50 
2 50 
7 -
3 25 

22 75 
22 75 

4 25 
95-

6 25 
9 50 
7 75 
6 25 
4 75 
4 75 

10-
8 25 

33 25 
12 25 
12 25 
21 25 
26 25 
12 50 
8 

1175 
6 1 5 0 

4 -
4 
7 -
3 75 
5 -
7 75 
3 50 
2 75 
3 25 

Nieuw Guinea 1 
UNTEA 16 50 
Denemarken 
gebruikt breed 

590 00 

Beslelling schriftelijk of per fax i v m vele afwezigheid | 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 

S.J.C, den Oudsten 
3564 PD Utrecht 1 

Tel./Fax 030-2618720 
Giro 2162775 

Bank 62.51.98.573 

^ -^ ^^lg ,^^^^ -^gji^ W m # 

WWW.STAMPS4U.NL 

Bezoek onze site als u op zoek bent naar: 
/ Losse zegels, series, FDC's en PZB's war\ vele ianiden 
/ Motief of ansichtkaarten 
/ Nieuwtjesabonnementen of materialen 

Wilt u meer informatie of wilt u uw verzameling verkopen: 

Mail; info@stamps4u.nl 
of bel; 06-13294489 

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

voor informatie en/of gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 Tel.. 0183 635594 
4200 AV Gorinchem Fax: 0183 636392 

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 eenkader-klasse 
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 

- F I L A T E L I E DE BOEIER -

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit 

-^Nederland & OR ^- Indonesië 

1 

'r 
van: 

-j- Rep. Suriname -j- Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.n 1 
SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 
1 
2 
3 
6 
9 
12 
25 
29 
44 
56-76 
97 
98 
99 
104 
105 
136-8 
177-98 
212-9 
225-8 
229-31 
232-52 
238-9 
240-3 

14,50 
13,00 
65,00 
51,00 
17,00 
86,00 
25,50 
68,00 
42,50 
20,00 
15,50 
11,20 
24,90 
81,00 
67,00 
82,50 
32,90 
21,80 

8,10 
11,20 
6,75 

20,50 
15,20 

244-7 27,00 
257-60 15,00 
265-6 4,50 
270-3 11,70 
278 5,70 
289-92 3,50 
305-9 2,50 
318-22 3,00 
327-31 2,70 
346-9 43,00 
350-5 2,75 
356-73 79,00 
356a-cl 46,00 
402-3 4,75 
428-42 6,20 
508-12 1,20 
513-7 2,30 
534-7 13,80 
550-5 17,00 
556-60 26,00 
563-7 8,60 
568-72 9,60 
573-7 7,20 

ZWITSERLAND POSTFRI 
J5-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1131 
114-116 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 
246-49 
250-55 

7,20 
7,95 

14,40 
24,65 
18,80 
15,90 
10,20 

109,00 
22,50 
23,00 

7,80 
46,50 
47,50 
88,50 
45,00 

179,00 
30,00 
6,80 

14,70 
17,50 
27,00 
16,00 
16,00 
16,00 
11,00 
2,50 
2,25 
2,25 
2,25 

80,00 
2,25 
2,25 
6,75 

47,00 

266-69 4,75 
270-6 55,00 
281-84 4,90 
287-90 4,90 
294-96 4,00 
blok 2 45,00 
306-09 5,10 
321-24 11,10 
326z 17,50 
blok 4 37,00 
328-30V 125,00 
328-30W 110,00 
328-30X 17,50 
335-43 14,25 
359-62 2,50 
377-85 29,50 
387-94 44,00 
blok 6 62,50 
405-07 7,50 
blok 7 58,00 
412-5 2,05 
blok 8 50,00 
blok 9 52,50 
blok 10 42,50 
431-34 3,40 
438 6,50 
439-42 2,25 
blok 11 110,00 
blok 12 95,00 
447-59 260,00 
460-63 8,00 
465-68 2,20 
470 12,50 
471-74 5,10 

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

S (nrs. 
479 
480-83 
492X-5X 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 
641-45 
648-52 
657-61 
blok 16 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-
nieuwe 
euro -1- 2 

8,80 
7,90 

28,00 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 
9,40 
5,80 
8,00 
5,20 
6,00 

14,00 
5,60 
4,00 
5,40 
3,20 
6,50 
4,60 
5,60 
4,00 
5,20 
3,80 

vIgs. IV 
8,00 
5,10 
2,50 

24,00 
35,00 
3,60 

45,00 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,50 
6,00 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,20 
2,75 
6,10 
5,75 

52,50 
6,80 
5,70 
5,10 
3,60 
4,50 
3,30 
4,00 
7,90 

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

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

2,60 
2,40 
2,90 

15,00 
5,00 
5,00 
8,50 
1,60 
6,00 
8,00 
2,00 
2,30 
2,25 
1,80 

67,50 
47,50 
31,30 
10,90 
11,30 
13,50 
21,50 

Ichel) 
674-8 
683-86 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blok 18 
764-67 
768-73 
blok 19 
831-32 
862-65 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1236-40 
1242-4 
1321-6ya 
1335-9 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1655-7 
1663-6 
1681-4 

Tiail Levenng aan 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot 120,-
,- euro adm.kosten; daarboven franco aangetekend 

Mm.order svp 20,- euro. Levering zolang de voorraad strekt. 
zetfouten voorbehouden 

3,05 
6,35 
9,90 
8,40 
3,95 
4,20 
5,20 

20,00 
3,40 
2,50 

21,80 
2,70 
6,75 
2,95 
3,40 
2,10 
6,50 

24,00 
2,80 
2,95 

15,00 
2,05 
4,20 
1,80 
2,40 
2,50 
3,60 
3,40 
3,40 
4,50 
4,10 
4,20 
4,10 
4,20 

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

: 0180-690811 
50.50.44.978 

geen winke 

http://www.stamps4u.nl
mailto:info@stamps4u.nl
http://www.filateliedeboeier.n
mailto:info@filateliedeboeier.nl


V ^ o s t z e g e l h a n d e l K. DGM H€RTOG MIAheh ~^0, ?J 

Voor andere 
aanbiedingen en 
prijslijsten zie ock 
de advertentie in 
fDatelie juni 2003 
bladzi jde 438-439 

N e d e r l a n d s - I n d i ë n r . 17F ( o p d r u k 
k o p s t a a n d l ) o n g e v e e r 35 e x e m p l a r e n 

b e k e n d . Met c e r t i £ i c a a t € 1 . 8 7 5 , -

Ver s n e d e n i n h o u d u i t b o e k j e 6 , 
g e b r u i k t , z e e r z e l d z a a m ! 

u n i e k ? € 4 5 0 , -

N r . 101 p o s t f r É 
m e t c e r t i f i i s a a t 

€ 1 . 5 2 5 , -

NEDERLAND POSTFRIS 

J a a r g a n g e n e n 
s e r i e s i i r l . b lok j e s 

J a a r N u m m e r Eïrip € 

1940 
1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
véUet; 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 

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

es van 10 
900-917 
918-938 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-1102a 
1098-1102 
blok 9+4 
1108-1118 
1108a-1118a 6, 
1128-1150 10,-
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1252 
1238-1251A 

112,50 
85 ,— 

Ir— 
10,— 
99,— 

6,— 
12,— 

35,— 
210,— 
795,— 
1 1 0 , -

33 ,— 
9 1 , — 
38,— 

Tr
il,— 
16,—! 
3 3 , — 
32,— 

100,— 
3 1 , — 
19,— 
19,— 
26,— 

8,— 
15,— 
1 1 , — 

3,50 
2 3 , — 

5,— 
12,— 

59,— 
9,— 

12,— 
15,— 
13 ,— 
18,— 
13 ,— 
13,— 
12,— 
12,— 

6,— 
10,— 

3 ,— 

4 - 1 
5,50 

9,— 
7,— 

10,— 
9,— 

24,— 
12,— 

Alle s e r i e s z i jn ook los 
t e be s t e l l en . 
Ode u i t j a r e n d i e h i e r 
m e t varmeld z i j n . 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES postfrjs 

Nr . P r i p € 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
SC 
3AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-4 4B 
45 46 
47A-47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 
54 

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

89,— 
25,— 
25,— 

6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 

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

Br ip € 
m e t 

Ifelblok 

4,— 
6,— 
4r-

4,50 
6,— 
9r— 

99,— 
69,— 
54,— 
69,— 
20,— 
10,— 
4,50! 
39,— 
59,— 
9 9 , -
69,— 
18,— 

4,— 
5,— 
7,— 

1 1 , — 
10,— 
12,— 
10,— 

11,—! 
5,— 

ir-i 

120,— 

1 6 , - ! 
14,—! 

6 r -
7,— 
9,— 

X8,— 
1 1 , — 
13,50 
12,— 
1 5 , -

6,— 
6,— 
3,— 

per boekje 
per boek]e 
per toek]e 

pei boekje 
ter boekje 
per boekje 

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

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3r~ 
6,25 
4,— 
4,25 
6f— 
7,50 
3,50 

SURINAME 
A a n b i e d i n g e n 
SURINAME p o s t f r i 
C o m p l e t e j a a r g a n g e n 
v a n a f 30%! 

1975-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 (ETijs cp aanvraag) 

P o s t z e g e l b o e k j e s 

P r : ^ € 

45,— 
1 1 , — 

Sr— 
8r-

15,— 
19,— 
20,— 
20,— 
22,— 
40,— 
39,— 
35,— 
39,— 
34,— 
32,— 
40,— 
40,— 
60,— 
76,— 

95,— 
70,— 
90,— 

1 t /m 6 
7 
8 
9 
10 

p o r t 1-6 

p . s b j k 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

I I I I I 
B i j a a n k o o p v a n 
€ 5 0 , - S u r i n a m e 
o f m e e r , o n t v a n g t u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
S u r i n a m e 
GEHEEL GRATB 

INDONESIA INJDfflNESIA:: INDONESIA 
MÉÉÉiÉlÉllilMlllÉiilÉlÉÉÉHIIMMIIHM 

H o g e w a a r d e n o p d r u k . Ris n r . 2 1 t / m 25 p o s t f r É . M e t c e r t i f i c a a t 
C a t . w a a r d e € 6 8 6 , - . P r i p € 1 . 9 5 0 , -

Ö6/3 

^^/?^^^fa^^ 

^^^-^^^ 

F ü a t i l i s t i s c h ga f ra r ikee rde b r i e f i re t n r . 6 1 B e n n r . 124 Bv, 
o n d e r z i j d e o n g e t a n d m e t p l a a t n u m m e r 9 . U n i e k e b r i e f v o o r 

foutdrukken- o f p l a a t n u m m e r v e r z a m e l a a r . M e t c e r t i f i c a a t 
P r : ^ € 2 . 2 5 0 , -

N r . 3 in s t r i p v ^ . - , ,. ^ c . - : ^^ - , ^ ^ ^ . - , . : .a_- .-:i^_~- v a n k l e u r . 
C a t . w a a r d e € 1 . 0 0 0 , - . P r i p € 3 0 0 , -

N r . 2 8 in s t r i p v a n 3 . S c h a a r s . P r i j € 1 1 5 , -

B e s t e l l i n g e n zanden n a a r : 

Postzegelhandel K. den Her tog 
arins ternhardstraat4 
4132 XGVianen 
i a . 0347-372908 of 0347-320943 
Rax 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bi] een bestelling van € 35,— of minder rekenen wij € 2,25 adxa voor por to- en 
adminisüatidcosten. Verzending gescluedt na cmtvangs t bedrag op postl:>ank 
42.69.335. 
Ons bekende klanten be ta l ing binnen 14 dagen. Levering zolang cte v o o r r a a d 
st€J4:. 

Kantoor open op 
d o n d e r d a g 9 . 0 0 - 1 2 . 3 0 
e n v a n 13.30 - 18 .00 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

Br i j swLJzig ingen e n z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n . 



uw postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

mmmniM 
• Compleet overzicht Davo 

en Importe albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

Tijdelijk wegens ziekte gesloten!!!! 

Probeert u het telefonisch 
voor nadere informatie. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markll, 801ILV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

Watje van ver haalt is lekker!! 
wwi?^.filateliehp2.nl 

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 
Zojuist aangekocht 356 E+F ongebruikt € 1975,-

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

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

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. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttr8in@planet.nl 

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

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

-'"■=11: insulinde@wan.-" '̂"-

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

lentiorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Postzegelhandel 
Zeist 

U wilt postzegels kopen ?? 
U wilt geen 2 maanden wachten met l<open 

U wilt voor een redelijke prijs kopen ??? 
U wilt niet dat er allerlei kosten bijkomen ? 
U wilt 100% garantie op wat u koopt ??? 

De oplossing. 
Vraag mijn gratis maandelijkse prijslijst aan. 
Met een keur aan Collecties, verzamelingen, 
losse nummers, restanten, uitzoekdozen enz. 

Of kijk en koop nu al op internet. 

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

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

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bd Zeist 

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

http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttr8in@planet.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag Pilatehe' 
bevat buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie de officiële mede-
dehngen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten Verenigingen NBFV 
alsmede de informatiepigina s van de 
NVPH 'Filatelie' verschijnt omstreeks 
het midden van elke maand (niet m 
luli) 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
lelefax 035 5240926 
E mail philatehe@tip nl 
Website www filatelie ws 

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

Abonnementen en 
bezorgklachten-
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
ielefoon 0251 3139 39 
Telefax 0251-310405 
E-mail aboservice@abo]and nl 
Website www aboland nl 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de se
cretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees (jaar-
li|kse betaling aan de Stichting) zen
den hun adreswijziging aan de admi 
nistratie (zie Abonnementen') 

'Hoe word ik abonnee '" 
Er zijn rwee abonnementsmethoden 
I. een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie is aangesloten (21e 
'Verenigingsadressen elders in dit 
nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen m de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2 een individueel abonnement 
Vooreen 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 
rekening000-0350882-33 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 voor het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen) 

Losse nummers : 
Nummers van de lopende}aarganQ 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: 
Doorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A van der Fher AIJP 

Copyright. 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
37 000 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437 

Inhoud Filatelie 
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CARTOONIST 'LARRY' 
OVERLEDEN 

Op 25 juni jongstleden 
overleed de Engelse car
toonist Terence Parkes, 
beter bekend als Larry. 
Parkes werd vijfenzeven
tigjaar. Filatelisten ken
nen de tekeningen van 
Larry onder andere van 
de Engelse serie met 
Greetin^s-zegels, die in 
iggó verscheen. 

OOSTENRIJKSE 
DESIGNERS FALEN 

Oostenrijkse filatelisten 
mochten onlangs aange
ven welke in 2002 in hun 
land uitgegeven zegel ze 
als de 'afschuwelijkste' 
beschouwen. De winnaar 
(of moeten we in dit geval 
zeggen 'verliezer'?) werd 
de zegel die gewijd is aan 
het 75-jarig bestaan van 
Des]gnAustr\a, de beroeps

vereniging van Oosten
rijkse ontwerpers... 

Q02« -^ 
BULGARIA 

müm« 
OUDE ZEGELS, 
NIEUWE OPLAGEN 

Het zijn interessante tij
den voor verzamelaars 
van Bulgarije. De PTT van 
dat land blijkt van een 
aantal oude zegels nieu
we oplagen te hebben 
uitgegeven die voorzien 
zijn van een zogenoemde 
veiligheidsperforatie, de

zelfde tandingsoort die 
de Nederlanders kennen 
van de hoge waarden bij 
de Beatrixzegels (met 
twee extra grote gaten). 
De nieuwe Bulgaarse ze
gels zijn al sinds eind 
2002 in gebruik. Wie re
cente poststukken uit 
Bulgarije in zijn bezit 
heeft (of krijgt) moet dus 
goed opletten! 

CHINA POST: 
HEAVY STUF(F) 

China Post wordt er wan
hopig van: met vier van 
elke vijf postzegels die in 
China worden geplakt is 
iets aan de knikker. Ze 
zijn of vals, of eerder ge
bruikt. De valse zegels 
worden geproduceerd 
door ondergronds ope
rerende bedrijfjes, die het 
vooral van studenten, 
gastarbeiders en kleine 
onderneminkjes moeten 
hebben. Maar ook parti
culieren zien kansen: on
langs arresteerde de Chi
nese politie in Tonxiang 

(Zhejiang) een inwoner 
van die stad. In zijn huis 
troffen ze 36 kilo zegels 
aan waarvan de post
stempels met een inkt-
gummetje waren verwij
derd. Toch wordt China 
Post niet zenuwachtig van 
de illegale activiteiten; in 
2002 maakte het bedrijf, 
dat 495.000 mensen in 
dienst heeft, een winst 
van 125 miljoen yuan. 

•4-

PETERSBURG 2 0 0 3 
GAAT NIET DOOR 

Bij het afsluiten van dit 
nummer van 'Filatelie' 
werd bekend dat de inter
nationale tentoonstelling 
Sint-Petersburfl 300 niet 
doorgaat. De expositie 
zou van 7 tot en met 14 
november in Sint-Peters
burg worden gehouden. 
Geldgebrek en organisa-
tieprobemen schijnen tot 
het uitstel (en misschien 
zelfs afstel) hebben ge
leid. U kunt gelukkig vir
tueel in Sint-Petersburg 
terecht: surf daarvoor 
naar cpb.Jilatelist.com! 

REISBUREAU VOOR 
FILATELISTEN 

Met postzegels - het is de 
ware filatelist bekend -
kun je vanuit je luie stoel 
reizen maken: pak een 
album, blader wat en 
wegdromen maar. 
Bernhard Meinke uit het 
Duitse Bad Godesberg 
(links op de foto) gaat 
een stapje verder. Hij 
heeft een reisbureau op
gezet - R2isePhiIatelist - dat 
u naar de plekjes brengt 
die u op postzegels ziet 
afgebeeld. Hij zorgt er
voor dat uw bezoek inte

ressant is en dat u verze
kerd bent van filatelisti-
sche hi^hliflhts. Wie be

langstelling heeft kan te
recht op zijn website: 
ujuiiü.reisephilatelist.de. 

CHRISTCHURCH IS 
ER VROEG BIJ 
Het jaar 2006 is nog ver 
weg, maar nu al wordt re
clame gemaakt voor de 
nationale tentoonstelling 
Kiiüipex, die van 2 tot en 
met 5 november van dat 
jaar in Christchurch 
(Nieuw-Zeeland) zal 

worden gehouden. Tot de 
propagandamiddelen die 
worden ingezet behoren 
velletjes met Cinderella's 
die de fictieve landsnaam 
'Antarctica' dragen. Er 
zijn twee versies. De vel
letjes kosten NZ$5.- per 
stuk. 

m 

ENGELSMAN ONTDEKKER VAN 
SUTHERLANDZEGEL NUMMER 15 

In 1870 werd op het tra
ject tussen Yokohama en 
Tokio post vervoerd door 
de firma Sutherland & Co. 
Deze onderneming was 
in Yokohama gevestigd. 
De stukken die Sutherland 
& Co vervoerde werden 
voorzien van particuliere 
zegels die in twee ver
schillende waarden kon
den voorkomen: 74 Boo 
en I Boo. Ondanks hun 
particuliere status zijn de 
zegels bijzonder gezocht. 

—'mii i f f l i^ i f tn^-ni TiiimiWflmijl ff lm O n -

De uijfhendc Sutherlandzĉ d. 

Tot dusver waren slechts 
veertien exemplaren van 
deze Sutherland-zegels te
ruggevonden: zeven van 

'/4 Boo en een even groot 
aantal van iBoo. Het Ja
panse postzegelblad Phi
lately m Japan meldt nu 
dat onlangs een vijftiende 
exemplaar is opgedoken. 
Enigszins geheimzinnig 
deelt de redactie mee dat 
de zegel in de collectie 
van 'een zekere Engels
man' werd aangetroffen 
en dat deze vijftiende Sut
herland Stamp - het gaat 
om een zegel van 74 Boo -
nu in het bezit is van een 
Amerikaanse handelaar. 
Daar horen we dus vast 
nog wel meer van. 

BIEDEN OP TOPSTUK: 
HET KAN NOG 

'Wereldberoemd en 
uniek', zo kwalificeert 
het Engelse veilinghuis 
Cavendish uit Derby het 
blokje van vier zegels van 

96 cent (plus velrand) van 
Hongkong uit de emissie 
1863-1870. Het blokje 
komt niet onder de ha
mer, maar het wordt per 
schriftelijke intekening 
door Cavendish verkocht. 
Biedingen kunnen nog 
tot 20 oktober worden 
aan het veilingbedrijf 
worden doorgegeven. 
Het blokje is afi<omstig 
uit de collectie van Ri
chard CK. Chan; eerder 
was het in het bezit van 

I bekende verzamelaars als 
George Burghard en Ryo-

( heilshikawa. 

http://reisephilatelist.de


NVPHCATALOGUS 2 0 0 4 : MOOIER, HANDIGER 
EN UITGEBREIDER (PLUS EEN CADEAUTJE) 

Sinds vorige week isie 
er: de nieuwe NVPHca
talogus. De editie 2004 is 
mooier, handiger en uit
gebreider dan de vorige. 
Mooier door de ingevou
wen achterkaft, handiger 
dankzij de 'kleurgrepen' 
(die het zoeken naar een 
bepaalde categorie zegels 
gemakkelijker maken) en 
uitgebreider door de op
name van de Plaatfouten
catalogus van Van Wil
genburg. De laatstge
noemde aanvulling be
staat uit een kleurig over
zicht van ruim vijfhon
derd Nederlandse plaat
fouten. Ten behoeve van 

SPECIAAL

CATALOQUS 

VA« DE POSrZEQELS VAK 

NEDERLAND 
EN KOLONIËN 

1934 

OFFKIEEIE UrriUVE VM DE 
NEOERLANDSCHE VEREENIGINQ 
VAN POSIZEQELHANDELAREN 

Nostalgisch cadeautje van de 
NVPH cataloausreplicai954 

dit deel is in de catalogus 
een speciale, doorzichti
ge positievinder bijgeslo
ten. 
Heel leuk is het cadeautje 
dat de NVPH bij de cata
logus van 2004 heeft ver
pakt: een exacte kopie 
van de allereerste NVPH
catalogus, die van 1934. 
Het presentje wordt de 
kopers van de catalogus 
aangeboden vanwege het 
75jarig bestaan van de 
handelarenorganisatie. 
De nieuwe catalogus kost 
€19.80. Voor dezelfde 
prijs is ook de nieuwe 
NVPHcatalogus op 
CD/ROM verkrijgbaar. U 
vindt de catalogus en de 
CD/ROM bij de NVPH
postzegelvakhandel. 

MINDER VAN VOREN, MEER VAN 
OPZIJ  ZO TEVREDEN, VACLAV? 

Tsjechié's nieuwe presi
dent, Vaclav Klaus, heeft 
de productie van de ze
gels die zijn portret dra
gen vertraagd. Een eerste 
ontwerp kon zijn goed
keuring niet wegdragen; 
van officiële zijde werd 
meegedeeld dat de presi

dent zijn portret graag 
wat meer en profil (van op
zij) zag. Nu de zegel is 
verschenen (rechts) rijst 
de vraag in hoeverre 
Klaus zijn zin heeft ge
kregen, want hij staat er 
eerder en face (recht van 
voren) op dan en projil. 

' >  ^ j~ ^  ■■" .^x 
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HUYSBERLINGIN (LIECHTENSTEIN) VEILT 
TOPCOLLECTIE FILATELISTISCHE LITERATUUR 

Volgende maand komt 
een van de grootste parti
culiere filatelistische bi
bliotheken onder de ha
mer. Het gaat om een ge
deelte van de enorme col
lectie boeken, catalogi en 
tijdschriften die bijeen
gebracht werden door de 
Israëlische verzekerings
magnaat Joseph Hack
mey. 
De cijfers zijn indruk
wekkend; in totaal wor
den 7.700 kavels bij het 
Liechtensteinse veiling
bedrijf HuysBerlintjm in 
Triesen geveild. Daaron
der zijn bijna 2.900 ka
vels met handboeken, 
860 tijdschriftenkavels 
en ruim 2.300 kavels met 
veilingcatalogi. 
Joseph Hackmey kocht in 
het begin van de jaren '80 
de bibliotheek van de be
kende Engelse auteurs 
van filatelistische publi
caties Maurice en Nor
man Williams. Later, in 
1985 voegde hij daar een 
gedeelte van de biblio
theek van de filatelistisch 
expert Herbert Bloch aan 

toe. Hackmey woonde 
oorspronkelijk in Israël, 
maar verhuisde naar Lon
den. Toen bleek dat hij in 
zijn nieuwe onderkomen 
te weinig ruimte had om 
er zijn complete biblio
theek te huisvesten, be
sloot hij een deel te ver
kopen. Wat hij nu nog in 
zijn bezit heeft zijn boe
ken en tijdschriften die 
betrekking hebben op de 
diverse collecties die 
Hackmey nog bijhoudt. 
HuysBerlm în begeleidt 
de verkoop van de collec
tie met veel publiciteit; zo 
stond er in Filatelie van 
juli/augustus een grote 
advertentie waarin de vei
ling werd aangekondigd 
(zie pagina 561). 
Voor het Liechtensteinse 
bedrijfis het de grootste 
collectie filatelistische li
teratuur die het in zijn 
geschiedenis heeft ge
veild. Als de inzetprijzen 
bij elkaar worden opge
teld gaat het om een be
drag van 735.000 Zwit
serse frank, ofwel ruim 
een miljoen euro. 

J v~^^./~^ ., 

ELIZABETH II 
RUIKT ONRAAD 

Artrepublic, een Engelse 
onderneming die zoge
noemde 'artprints' ver
koopt  zeg maar een 
soort ardstieke posters 
heeft problemen gekre
gen met de Britse poste
rijen. Het gaat om een af
fiche waarop het bedrijf 
een zegel in het bekende 
postzegeltypeMachin 
had afgebeeld. Bij de ver
sie van Artrepublic heeft de 
Engelse vorstin een gas
masker voor. De titel van 
de 'artprint' luidt Black 
Smoke, Stamps ojMass Des
truction. 
De print was bedoeld als 
een aanklacht tegen de 
oorlog in Irak. De Engel
se posterijen waren not 
amused en dreigden het 
bedrijf te zullen vervol
gen als het de posters 
niet uit de handel haalde. 
Dat heeft Artrepublic ver
volgens ijlings gedaan. 

ONTDUIVELDE POSTZEGELS? 

Postzegelverzamelaars 
zijn altijd op jacht naar 
'iets bijzonders'. Een 
zegel met een 
fiinke afwij
king? Die 
wil ieder
een wel 
hebben. 
Maar je 
kunt 
ook blij 
zijn een 
wat met 
spectaculai
re variëteit. 
De Amerikaanse 
verzamelaar die de hand 
wist te leggen op een 
sluitetiket van een rol rol

zegels was in ieder geval 
in zijn nopjes. Want in 

plaats van het woordje 
nondenominatcd 

(vertaald: 
'zonder 

waarde
aandui
ding') 
las hij 
nondc
monated. 
'Gaat het 

soms om 
zegels die 

vrij zijn van 
duivelse krach

ten?' vraagt de brenger 
van het berichtje, de web
site ujwu).coIlcct.com. 

STANLEY GIBBONS: 
OVER OP KLEUR 

Dat wordt even wennen: 
de vertrouwde Stomps of 
the World Catalogue van 
Stanley Gibbons wordt 
voortaan in kleur ge
drukt. Daarmee lopen de 
Engelsen bijna voorop, 
want twee van de drie an
dere toonaangevende we
reldcatalogi, Michel en 
Scott, verschijnen nog 
helemaal in zwart/wit. 
Alleen de Franse Yvert & 
Telliercatalogus maakte 
al enige tijd gebruik van 
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kleurenillustraties. De in 
kleuren gedrukte wereld
catalogus van Gibbons 
verschijnt begin novem
ber. Dezer dagen komt 
bovendien het deel British 
Commonwealth uit  ook al 
in kleur! 

NAMIBIA: EEN 
LETTERTJE TEVEEL 

De redactie van het Duit
se postzegelblad Michel 
Rundschau wijst op een 
curieuze ontwerpfout die 
op een zegel van Namibia 
is aangetroffen. Het gaat 
om een zegel voor het 
standaard tarief, die in 
2002 verscheen. De aan
duiding Standard Mail is 
met correct gezet: het 
woordje mail telt vijf, in 
plaats van vier letters. 
Kennelijk heeft niemand 
de puntjes op de i's kun
nen zetten... 

OOSTENRIJK HEEFT 
ECHT DE OUDSTE 

In de Oostenrijkse filate
listische pers is enige tijd 
gestreden over de vraag 
waar de oudste nog wer
kende stoomlocomotief 
ter wereld staat. De dis
cussie ontstond omdat er 
in Oostenrijk in oktober 
2002 een stempel werd 
gebruikt waarin de Licaon 
als die älteste betriebsjahî e 
Lok der Welt wordt om
schreven. De Licaon, die 
in 1851 werd gebouwd, 
staat in het spoorwegmu
seum in Strasshof. Er wa
ren echter scherpslijpers 
die beweerden dat Oos
tenrijk teveel eer werd 
aangedaan, want staat er 
in het Museum o/Science 
and Industry in het Engel

se Manchester niet de 
nog oudere Lion? 
Dat klopt, maar die is 
niet langer betnebsjahig, 
zo blijkt uit mededelin
gen van de Engelsen. De 
ketel is al vijfjaar stuk, 
zou dus gerepareerd 
moeten worden, maar 
het geld ontbreekt. Ze 
kunnen in Strasshof dus 
tevreden zijn: hun Licaon 
is echt de oudste nog 
werkende Lok ter wereld! 

1.10 2002 
DIE ALTESTE BETRIEBSFÄHIGE LOK 
DER WELT IM EISEN8AHNMUSEUM 

2231 STRASSHOF 

http://coIlcct.com
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GEÏNTEGREERDE HANGBOEKJES 
MET HET NIEUWE TPGPOSTLOGO 

Na de invoering van het 
nieuwe TPGPostlogo 
werden heel geleidelijk 
de bestaande producten 
van het bedrijf van dit 
beeldmerk voorzien. Bij 
geheel nieuwe producten 
werd uiteraard vanaf het 
begin met het TPGPost
logo gewerkt. 
In deze rubriek werden 
als eerste producten de 
aangetekendzegels ge
noemd en de hangboek
jes met vijf briefkaarten 
en met vijf adreswijzi
gingskaarten. Veel later 
werd het zogenaamd van
af 2 januari 2003 ver
krijgbare Beatrixhang

blokje met zegels van 
€0.39 gemeld (in werke
lijkheid verscheen het 
blokje veel later) en re
centelijk ook nog het 
Beatrixhangblokje met 
zegels van €i.. 
Waar de gemiddelde ver
zamelaar wellicht niet 
meteen aan denkt is dat 
ook het vaste assortiment 
('baby', 'huwelijks', 
'rouw', 'felicitatie' en 
'voor uw post'zegels) 
wel eens zou kunnen 
worden bijgedrukt. Ik 
was dan ook aangenaam 
verrast toen ik na een lan
ge zomervakantie zo
maar een postkantoor 

binnenstapte en daar 
merkte dat er een 'baby'
versie in het schap hing. 
Tot mijn schrik merkte ik 
vervolgens dat in de di
recte omgeving geen en
kel exemplaar van de ba
byzegels met PTTPost
logo te krijgen was. Wie 
niet meteen bij het ver
schijnen van een emissie 
of schapproduct een 
exemplaar voor zijn ver
zameling aanschaft, kan 
later met een hiaat te ma
ken krijgen! 
Bij de nieuwe versie van 
het hangboekje is niet al
leen de opmaak van de 
buitenzijde gewijzigd 
(motto Schnjuen ze t̂ meer, 
nieuw tarief voor priority 
binnen Europa): ook aan 

Oude teksten (PTTPost) 

Nr. Eerste 
dag 
28 02 2002 

031 
28.02.2002 

032 
28,02.2002 

033a 
033b 

Omschrijving 
hangboekje 
50xBaby3gc 
WiWiWiWi 
50X Huwelijk 39c 
WiWiWiWi 
50X Rouwbnever 
WiWiWi 
WiWiWi 

Nieuwe teksten (TPGPost) 

Nr. Eerste 
dag 
" 08.2003 

040 
".08.2003 

041 
".08.2003 

042 

Omschri ving 
hangboekje 
50X Baby 39c 
W2W2W2W2 
50X Huwelijk 39c 
W2W2W2W2 
50X Rouwbnever 
W2W2W1 

Hecht
punten 

81 omm 

81 omm 
39c 

Bar
code 
+7605 

■f7612 

+7629 
80.6/1.0 mm 
8  0.4/0.5 

Hecht
punten 

81,omm 

81 omm 
39c 
80.4/0.5 

mm 

Bar
code 
+7605 

f7612 

+7629 
ram 

Artikel
nr. 
226601 

226602 

226603 

Artikel
nr. 
226601 

226602 

226603 

de binnenzijde zijn de 
teksten veranderd. Zo is 
nu een aansporing tot het 
bestellen van 'gepersona
liseerde vignetten' aan
wezig, wat inhoudt dat 
Walsall Security Printers in 
Engeland ook voor de ze
gels in het boekje vier 
nieuwe rasterdiepdrukci
linders heeft moeten aan
maken. Het boekje is dit
maal  zoals het hoort 
voorzien van de aandui
ding W2W2W2W2. Dat 
dit niet zo vanzelfspre
kend is hebben we kun
nen zien aan de cilinder
aanduiding bij de Beat
rixboekjes van €0.39 en 

€1., waarin nog altijd de 
aanduiding WiWiWiWi 
figureert. 
Nadat ik anderen op het 
spoor had gezet zijn ook 
ook de iHB's 50 uoor het 
huiuelijken 50 voor uu; 
rouuibneDen gemeld met 
de nieuwe vormgeving, 
de laatste echter zonder 
de slogan Schrijnen zegt 
meer, respectievelijk de 
reclame voor 'geperso
naliseerde vignetten'. Bij 
de nieuwe iHB's voor 
rouwbrieven behoefden 
slechts de kleuren die ge
bruikt zijn voor het niet
zegelgedeelte opnieuw te 
worden aangemaakt. 

NIEUWE VERSIE 
PAKKETPOSTZEGELS 

De AVGpakketpostze
gels waren tot dusver 
voorzien van twee cirkel
vormige stempelruimten 
aan de rechterzijde, 
waarvan de bovenste was 
voorzien van de diaposi
tief gezette tekst datum
stempel en de onderste 
met een dito gedrukte 
tekst Frankerin^ betaald 
Nederland. 
Kennelijk was het in de 

dagelijkse praktijk echter 
niet duidelijk hoe de ze
gels moesten worden ge
bruikt, want ondertussen 
zijn nieuwe zegels ver
schenen met in de cirkel
vormige stempelruimte 
de in wit uitgespaarde 
teksten die met zwart zijn 
'ingevuld': dit deel bewaren 
(bovenste cirkel) en dit 
deel opplakken (onderste 
cirkel). De instructie 
achterop de zegels is 
ook aangepast en wel als 
volgt. 

Links de oude uersie, rechts de uernicuujde (met toelichtende tekstjes) 

Oude versie: Altijd naam
en adreigegevens van afzen
der en geadresseerde op het 
pakket vermelden 
Nieuwe versie: Vermeld de 
uollediije afzender en adres
gegevens elders op het pakket. 
Invullen bewaardeel (boven
aan) pakketzeael is niet 
noodzakelijk. 

Uitsluitend bij de AVG
pakketpostzegel van 5 
kilo(!) is de volgende ali
nea toegevoegd: 
Bezor̂ m :̂ Bij geen gehoor 
op het ajleveradres wordt de 
zending bij naaste buren 
aangeboden, tenzij de tekst 
'Alleen huisadres' op het pak
ket is vermeld. 

'Miniaturisering' bij 
druloverk is prachtig, 
maar herwerkt niet al
tijd de duidelijkheid in de 
hand. Er is in dit geval te
veel op de zegels ge
propt, zowel voor als 
achter. En welke gebrui
ker/afzender is ervan op 
de hoogte van dat de 
tekst Alleen huisadres kan 

worden geplaatst? Geldt 
deze wijze van bezorging 
alleen voor de pakketten 
tot en met vijf kilo? Leest 
u op dit punt vooral de 

kleine lettertjes! 
In de tabel hieronder een 
overzicht van de tot dus
ver uitgegeven kleinfor
maat pakketzegels. 

AVP 

Nr. 

34a 
34b 
34c 

34d 

35 

AVG 

Nr. 

36a 
36b 

,6c 

VS

Vh 

38a 
38b 

39' 

zegels 

Gewichts Artikel
Idasse nr. 

5 kilo 225701 
met een vouwril 
zonder een vouwril 
met twee vouwrillen 

5 kilo 225708 

Product
barcode 

+8435 

+8435 

Letter
code 

KM 

KI 
met twee vouwrillen (uit hangboekje 5X) 

10 kilo 225702 

zegels 

Gewichts Artikel
klasse nr. 

5 kilo 225703 
zonder'dit deel .' 
met'dit deel ' 

5 kilo 2257?? 
(uit hangboekje lox) 

10 kilo 225704 
zonder'dit deel.. ' 
met'dit deel. ' 

20 kilo 225705 
zonder'dit deel, ' 
met'dit deel...' 

30 kilo 225706 

f8442 

Product
barcode 

+8459 

+???? 

+8466 

+8473 

■f8480 
(nog met verschenen') 

KN 

Letter
code 

KA 

KE 

KB 

KC 

KD 

Begin
cijfers 

0001100152 
00399,01199 
02000285 

0001700343 

0001200041 

Begin
cijfers 

00180032 
0040,00710072 

00187,0064 

0000400011 
00072,00082 

0005200132 
00183,00266 

mailto:dziewon@xsAall.nl
http://www.xs4all.nl/


DE MEDEWERKERS VAN 

^ÉCnietdiik 
Heten u van harte welkom als inzender op onze 

Grote Najaarsveiling 
No. 381 

1, 2 en 3 DECEMBER 2003 
in het 

EUROPA HOTEL 
SCHEVENINGEN 

Inderdaad: wij zoeken inzendingen voor onze komende veiling, zoals betere losse 
nummers, collecties en voorraden. Laat Rietdijk uw handelspartner zijn bij het verkopen 
van uw filatelistische of numismatische verzameling. Wij ontvingen reeds vele mooie 
collecties en bijgaand overzicht geeft u een indicatie: 

Een grote verzameling Halfrondstempels (ca. 500 kavels) / Topnummers 
^ ^ Nederland en Buitenland / Wereldcollectie in 300 banden / Uitgebreid Engelse 

Koloniën veelal per land verkaveld / Honderden collecties en partijen in albums en 
stockboeken / Groot aantal dozen / etc, etc. 

Kortom, een uitstekende gelegenheid om ook uw materiaal van Nederland, Overzeese 
Rijksdelen en Buitenland voor een goede prijs op onze veiling te verkopen, of door 
middel van aankopen uw verzameling of voorraad met mooi materiaal uit te breiden! 

RIETDIJK B.V. ANNO 1919 
Inleveren voor de 381e veiling tot medio oktober! 
Noteert u alvast de periode van 
kijkdagen voor postzegelveiling: 
12 t/m 30 november 2003 
KANTOOR 
NOORDEINDE 41 
2514 GC DEN HAAG 
TEL.: 070-3647957 
FAX: 070-3632893 
E-mail: info@rietdijk-veilingen.nI 
Internet: www.rietdijk-veilingen.nl 
Catalogus op internet inclusief foto s. LONDON 

* Ruim 84 jaar ervaring; 
* Een internationale klantenkring; 
* Betrouwbare indicatie vooraf; 
* Evt. renteloos voorschot, 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe catalogus; 
* Extra publiciteit bij bijzondere 

of speciale collecties/voorraden; 
* Bezoek aan huis voor grotere 

objecten; 
* Veiling in klasse; Bilderberg hotel; 
* Gratis verzekering. 

mailto:info@rietdijk-veilingen.nI
http://www.rietdijk-veilingen.nl


3HUffi«Sk 
1 SEPTEMBER 2003: 
'5 VOOR DE KMRT' 

Op I september gaf TPG-
Post het postzegelboekje 
(hangkaartje) 5 uoor de 
kaart uit. Deze uitgifte 
hangt nauw samen met 
de Nationale Weken uan de 
Kaart die TPG Post vorig 
jaar in samenwerking 
met de wenskaartenbran
che introduceerde en die 
dit jaar sinds i september 
en nog tot en met 28 sep
tember a.s. worden ge
houden. Dit jaar is de ac
tie dus uitgebreid met 
speciale postzegels 'voor 
de kaart'. Met de zegels 
wil TPGPost de persoon
lijke aandacht onderstre
pen waarvoor een kaartje 
kan zorgen. 

Zegelafbeelding 
De vijf zegels in het nieu
we boekje hebben alle de
zelfde waarde - 0.39 euro 
- en hetzelfde uiterlijk. 

23 SEPTEMBER: 
'TiEH MOOISTE' 

Op 20 mei van dit jaar 
waren ze voor het eerst 
verkrijgbaar: de twee ver
schillende blokjes met 
Persoonhjke postzegels van 
TPGPost. De zegels zijn 
voorzien van vignetten 
waarop een eigen ont
werp kan worden afge
drukt. Bij de introductie 
van de zegels beloofde 
TPGPost al dat er in sep
tember een blokje zou 
komen dat de tien beste 
ontwerpen zou laten 
zien. Iedereen die vóór i 
juli 2003 gepersonali-
seerde postzegels besteld 
deed aan deze wedstrijd 
mee. Op 23 september 
a.s. zal dat blokje voor 
het eerst verkrijgbaar 
zijn. 

° Zegelafbeeldingen 
^ Het bewuste postzegel-
^ velletje, getiteld Tien 
s mooiste uan Nederland, be-
^ staat uit tien gegomde 
^ postzegels van 39 cent 
[2 die een even groot aantal 
£ verschillende foto's laten 
5 zien die voor de vervaar-
^ diging van Persoonhjke 

postzegels werden ge-
| | f t bruikt. Het aardige van 
M i het blokje is dat we nu 

een beeld krijgen van wat 
Nederlanders kennelijk 
graag fotograferen en/of 
op een postzegel afge-

Gekozen is voor een hel
der en kleurrijk ontwerp, 
dat het persoonlijke ka
rakter van het sturen van 
een kaartje moet bena
drukken. Bijzonder aan 
het ontwerp van de ze
gels is ze op twee manie
ren kunnen worden ge
bruikt, want je kunt ze 
180 graden draaien. In de 
normale stand luidt de 
tekst Van mij, uoorjou en 
kopstaand valt de bood
schap Voorjou, Dan mij te 
lezen. Daardoor is het 
mogelijk de nadruk op de 
afzender ('van mij') dan-
wel op de ontvanger 
('voorjou') te leggen. 
De boekjes bevatten ook 
vijf actiestickers. Wie 
zo'n stickers tijdens de 
Nationale Weken uan de 
Kaart op een poststuk 
plakt maakt niet alleen 
zelf een kans op het win
nen van een reischeque 
van tweeduizend euro, 
maar ook de ontvanger 

beeld zien. 
Bij het selecteren van de 
prijswinnaars heeft TPG
Post vooral gelet op de 
'postzegelgeschiktheid' 
van het beeld. Postzegels 
stellen door hun beschei
den afmetingen nu een
maal hoge eisen aan het 
weer te geven beeld. Ook 
werd rekening gehouden 
met 'representativiteit': 
de meest voorkomende 
thema's van de ingezon
den beelden zijn daar
door vertegenwoordigd. 
Op het velletje zijn foto's 
te zien met de thema's 
'pril geluk', 'huisdieren', 
'jong & oud', 'voertuigen' 
en 'natuur'. 

Ontwerper en winnaars 
De ontwerper van het vel
letje, Paul Christian van 
der Groen uit Rotterdam, 
heeft geprobeerd de fo
to's van de inzenders zo
veel mogelijk voor zich
zelf te laten spreken. Van 
der Groen voltooide in 
1989 de opleiding Gra
fisch Ontwerpen aan de 
Gerrit Rietveld Academie 
in Amsterdam. Sindsdien 
werkt hij als freelance 
vormgever. Voor TPG
Post ontwierp hij eerder 
onder andere de postze
gels Notariële Broederschap 
(1993) en Sail 1995. 
Foto's van de volgende 
inzenders werden ver
werkt: M.A.J. Driessen, 

kan in de prijzen vallen. 

Ontwerper 
'Speciaal voor de vrolijke 
momenten waarop je een 
kaart verstuurt, om de 
envelop nog leuker te 
maken,' zo lichten de 
ontwerpers van de ze
gels, Haico Beukers en 
Marga Scholma hun cre
atie toe. De ontwerpers 
werken sinds 1997 samen 

in het Beukers Scholma. De 
, twee ontwierpen voor 
i TPGPosteerder de eerste 

editie van de zakenpost-
zegels (100 uoor uw zaken, 
1997) en de zegel Splitsing 
KPN (1998). 

Overige bijzonderheden 
De boekjes zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de CollectClub in 
Groningen (luiuiu.collcct-

club.nl) en bij de bekende 
verkooppunten. De gel
digheidstermijn van de 
postzegels voor franke
ring is nog niet vastge
steld. De boekjes zijn ge
drukt bij Walsall Security 
Printers in Groot-Brittan-
niè. Er is een oplage van 
800.000 boekjes (4 mil
joen zegels) vervaardigd. 
De zegels zijn voorzien 
van zelfklevende gom. 

Apeldoorn ('kinderen'); 
P.J. Carels, Heinkens-
zand ('klederdracht'); 
mevrouw I. Vergeer, Zoe-
termeer ('poes'); me
vrouw J. de Nijs Bik-Plas-
man. Dongen ('nest pup
pies'); E.T.C. Keiling, 
Amstelveen ('kind'); H. 
IVliddel, Nieuw-Buinen 

('bruidspaar'); J. Gielen, 
Eindhoven ('2CV');M. 
Renders, Rosmalen 
('motorrijder'); R. Knol, 
Apeldoorn ('dagpauw-
oog') en mevrouw T.M. 
van der Velde, Oosternij-
kerk ('koolzaad'), 
ledere inzender heeft een 
kort tekstje toegevoegd 

aan zijn foto. Deze 
handgeschreven 
boodschapjes zijn 
in de velrand 
naast de beelden 
geplaatst. Het 
gaat om de vol
gende boodschap
pen: 'Mijn knuf-
feltje', 'Zeeuwse 
glorie', 'Een kopje 
van Doris', 'Em
mie's bende', 'Het 
liefdelicht der 
zon', 'Samen door 
herleven', 'Mijn 
vaders trots', 
'Onze snelle 
Wim', 'Hetoog 
wil ook wat' en 
'Geluk in mei'. 

Overige 
bijzonderheden 
De zegels zijn zo
lang de voorraad 
strekt verkrijgbaar 
bij de CollectClub in 
Groningen 
(u)U)U).collectclub.nl) 
en bij de bekende 
verkooppunten. 
De geldigheidster
mijn van de post

zegels voor frankering is 
nog niet definitief vastge
steld. De zegels zijn ge
drukt bij De La Rue in 
Groot-Brittannie. Er zijn 
530.000 velletjes ofwel 
5.3 miljoen postzegels 
vervaardigd. De zegels 
zijn voorzien van norma
le gom. 

http://club.nl
http://collectclub.nl


Gratis wereldcatalogus in Ideur 
freestampca talogue. com 

jy^,. ^ 

¥ "^n^ IM 
Een project van PostBeeld.com Haarlem 

-Gratis toegankelijk op internet 
-Wordt wekelijks bijgewerkt met de 

nieuwste uitgaven 
-Altijd aktueel 
-Mogelijkheid om direkt zegels te 

bestellen 
-Inclusief ruim 200 verschillende 
motiefcatalogi 
-Ook inkoop 

POSTZEGELVEILING HOES 
11 / f' y n a a l e v c I I I 11 IJ c n s i 11 (! s 19 4 

DE 184STE VEILING VINDT PLAATS OP 12 EN 13 DECEM 
Voor deze veiling kunl u nog materiaal inzenden tot en met 1 o k t o b e r 

Ŵ ij zoeken voor onze internationale klantenkring postzegels en munten van de gehele wereld: 
collecties, voorraden, allerhande samenstellingen en natuurlijk betere losse nummers en series. 
Wij zijn al jaren succesvol met het veilen van gespecialiseerde collecties, zoals klassiek Nederland 
en Overzee, thematisch materiaal en posthistorie. 

Overweegt u uw collectie of restanten te verkopen, neem dan contact op met Moes. 
Onze veilingvoonvaarden zijn gunstig en de verkaveling is bij ons in goede handen. 

Inzenden kunt u op ons kantoor (uitsluitend op afspraak) of door uw zegels of munten per post 
naar ons op te sturen. Grotere verzamelingen worden eventueel bij u thuis opgehaald. U kunt ons 
ook vinden op de NII'A beurs in Antwerpen op 13 en 14 september We taxeren uw materiaal 
terplekke en nemen inzendingen aan. 

\'oor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken w^vwv.pzv-hoes.nl 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Kantoor: SI. Aniiciplcin 7 5 0 3 8 TV Tilburg Postadres: P o s t b u s 3 1 0 6 3003 DC Tilburj; 

Te le foon: 0 1 3 - 5 8 0 0 4 3 4 F a x : 0 1 3 - 3 8 0 0 4 3 5 Email: i n f o @ p / v - h o e s . n i 

ßelgie • Congo • Rwanda • Burundi • Katanga 
•11 spcdol« aonbiedingon van v<rs<hill«nd* land«« 

www.philagodu.be 
Jean-Paul Godu • ß.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

LET^ ^Ti^^ÄTO@^ÄL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto s) ontvangt u na 
betaling van € 5 00 op postgiro 1428625 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel 0416 331451 »Fax 0416 342856 

www.booklets .nl 

De nieuwe manier van postzegels 

kopen en verkopen ! | 

http://PostBeeld.com
http://www.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
http://www.booklets.nl


^ ^ ■ ■ ■ ^ ^ r l ^ E SAMENS' 

^^n> 1 ^ mm^^mm^^ mmmm mm mm^ mamm^ 

SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

INGELASTE POSTZEGELEMISSIE: 
KONINGEN BOUDEWIJN EN ALBERT I I 

op II augustus verscheen 
een in het emissiepro
gramma ingelast blolcje 
van tien identielce zegels 
van €0.49 metPnortab 
met daarop een dubbel
portret van koning Bou
dewijn en prins Albert. 
Ook verscheen een blokje 
van twee zegels van €0.84 
met koning Boudewijn 
en koning Albert. Een af
beelding is te vinden in 
Filatelie van juli/augustus 
jl. Alle zegels zijn ont
worpen door MVTM. 
De zegel van €0.49 heeft 
zegelnummer 2003(i4bis 
a) en de zegels van €0.84 
zijn voorzien van de 
nummers 2oo3(i4bis b) 
en 2 003(i4bisc). 
Het blokje van tien bevat 
tweemaal vijf zegels die 
links of rechts van een 
Priorlabel zijn voorzien. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd op 
een van de twee Goebel
persen in Mechelen. Het 
zegelformaat is 3, de per
foratiemaat ii'/z (23 tan
den horizontaal, 16 tan

den verticaal). De korte 
zijde komt overeen met 
de omtrekrichting van de 
drukcilinder. Van de ze
gels zijn vier blokken op 
de cilinder geplaatst; de 
panelen i en 3 hebben 
links een gat hebben en 
zijn rechts doorlopend 
getand; bij de panelen 2 
en 4 is dit net andersom. 
Op de onderranden staat 
links de productbarcode: 
+10084. 
Het blokje met zegels van 
€0.84 is ook in raster
diepdruk op een Goebel
pers gedrukt; hetzegel
formaat 4, de perforatie
maat ii'/i (22 tanden ho
rizontaal, 28 tanden ver
ticaal). De korte zijde is 
de omtrekrichting van de 
cilinder. Het blokje is 
precies drie zegels breed; 
uit de cilinderomtrek 
gaan er negen, zodat er 
dus drie blokken naast 
elkaar passen. Op de ci
linder zijn twee blokken 
boven elkaar geplaatst, in 
totaal dus zes blokken op 
een drukcilinder. 

EMISSIE 'THIS IS BELGIUM 
EEN RONDE VAN BELGIË' 

Bij het drukken van de 
„ eerder in deze rubriek be
° schreven zegels This is 
^ Belgium zijn van de zegels 
^ twee blokken op de druk
^ cilinder geplaatst, die 
L̂  qua tanding niet van el
'Z kaar verschillen: alle 
^ blokken hebben in bo
^ ven en ondervelrand 
^ maar een perforatiegat. 
2 Het blok was te hoog om 
"■ twee rijen boven elkaar 

»AA op de drukcilinder te 
I J l kunnen plaatsen. Wel 

pasten er twee naast el
kaar (twee blokken rond
om de cilinder), wat kan 
worden afgeleid aan de 

bijna complete set regis
ter balken en wiggen. Er 
staan geen paneelnum
mers op de blokken. De 
volgende drukdatums 
zijn bekend: 5.VI.03 en 
16.VI.03. Op de onder
rand staat rechts de pro
ductbarcode: +8579. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

1 48.00 X 27.66 mm 
2 38.32x27.66 mm 
3 40.20x27.66 mm 
4 48.75 X 38.15 mm 

TOERISME (STANDBEELDJES): 
VIER OP EEN DRUKVEL? 

Van de vijf blokken met 
tien zegels van €0.49 met 
Priortabs, gewijd aan 
populaire standbeeldjes 
kunnen er vier op één 
drulcvel gedrukt zijn. Ik 
leid dit af uit de panelen 
die ik tot dusver gezien 
heb en waarbij de rand
bedrukking aansluit. Het 
gaat om: 

 Rillaar; barcode 18586; 
paneel 2; i gat onder en 
doorlopend boven; 

 Treiäties; barcode 18593; 
paneel i; i gat onder en 
doorlopend boven; 
 HatnontAchei; barcode 
+85og; paneel i; doorlo
pend onder en i gat bo
ven; 
 Brussel; barcode +8616; 
paneel 2; doorlopend on
der en i gat boven 

In het informatiebulletin 
Philaneiüs echter is sprake 
van twee panelen per te
kening. 

Het blok met het beeldje 
in Waver is gewoon in vier 
panelen gedrukt, waarbij 
de panelen i en 3 onder 
één gat in de velrand heb
ben en boven doorlopend 
zijn geperforeerd. Bij de 
panelen 2 en 4 is dit an
dersom. De paneelnum
mers staan op de rechter
rand, boven de product
barcode (+8623). 
De rode kleur van de 
Priortabs is bij dit laatste 
blokje duidelijk donker
der (steenrood) dan bij 
de eerdergenoemde vier 
(oranjerood). 

PROMOTIE VAN DE FILATELIE: 
SCHILDERIJ VAN MANET 

Op 15 september ver
scheen een blokje met 
tien identieke zegels van 
€0.49 metPriortab naar 
het schilderij Arflenteuil 
van Edouard Manet. De 
zegels zijn ontworpen 
door MVTM; het zegel
nummer is 2003(16). 
Het blokje bevat vijfmaal 

twee zegels die boven of 
onder van een Priorlabel 
zijn voorzien. De zegels 
zijn in rasterdiepdruk, op 
een van de twee Mechelse 
Goebelpersen, gedrukt. 
Het zegelformaat is for
maat 3 (zie tabel), de per
foratiemaat 11V2 (16 tan
den horizontaal, 23 tan

den verticaal). De korte 
zijde is de cilinderom
trekrichting. 
De blokjes komen in vier 
versies voor; zowel met 
onder een gat in de vel
rand en boven doorlo
pend getand (panelen i 
en 3) als omgekeerd (pa
nelen 2 en 4). 
Op een van de zij randen 
is de productbarcode 
aangebracht: 16854'. 



EUROPALIA  GEMEENSCHAPPELIJKE 
UITGIFTE MET ITALIË 

p 15 september 2003 ver
scheen een blokje met 
tien identieke zegels van 
€0.49 rnet Pnortab naar 
een schilderij van Gior
gio Morandi ('Flessen en 
kan'). 
Verder kwam er ook een 
blokje uit met tien iden
tieke zegels €0.59 (Itali
aanse auto Cisitalm 202 
van Pinin Farina, 1947). 

De twee zegels zijn ont
worpen door MVTM. 
De zegelnummers zijn 
2005(150) en 2oo3(i5b). 
Beide blokjes bevatten 
tweemaal vijf zegels die 
links of rechts een Prior
label hebben. Ze zijn in 
rasterdiepdruk op een 
van de twee Mechelse 
Goebelpersen gedrukt. 
Het zegelformaat is 3, de 

perforatiemaat ii'/i (23 
tanden horizontaal, i6 
tanden verticaal). De kor
te zijde komt overeen met 
cilinderomtrekrichting. 
Bij de zegels van €0.49 
zegels werden vier blok
ken op de cilinder ge
plaatst. De panelen i en 3 
hebben links een perfo
ratiegat in de velrand en 
zijn rechts doorlopend 
getand; bij de panelen 2 
en 4 is dit net andersom. 
Ook van de zegels van 

€0.59 werden vier pane
len op de drukcilinder 
geplaatst. Hier hebben 
alle panelen zowel links 
als rechts een gat in de 
velrand. 
Het ligt voor de hand dat 
de vier panelen twee aan 
twee, têtebêche geplaatst, 
op de drukbaan zijn ge
plaatst. 
Op de onderranden staan 
links de productbarco
des: respectievelijk 
tSfijo.'en18647.'. 

'Jnil'iPlii 
Mi M il i H K l 

LANGLOPENDE 
ZEGELS 
Op II augustus versche
nen drie nieuwe langlo
pende zegels, twee daar
van in het kader van de 
serie 'vogeltjes' van 
André Buzin: €0.02 'wa
tersnip' (barcode +ioigo; 
drukdatum 4.Vn.03) en 
€0.52 'hop' (barcode 
+10206; drukdatum 
7.VII.03). 
Deze twee zegels nemen 
de plaats in van de 'duale' 
zegels van if/€0.02 
('kruisbek') en 2if/€o.52 
('kramsvogel'). 
Voor het aantekenrecht is 
er een vogeltjeszegel van 
€3.72. In de reeks met 
het portret van koning 
Albert met Pnortab ver
scheen een zegel met een 
waarde van €4.21 (€3.72 
voor het aantekenrecht 
plus €0.49 voor een Pnor
brief). Deze zegel is (net 
als de eerder verschenen 
zegels van €0.07 en 0.79) 
in vellen van zesmaal vijf 
zegels in tweekleuren 
rasterdiepdruk uitge
voerd. Het lijkt erop dat 
voor het Priorgedeelte 
dezelfde cilinder is ge
bruikt. Drukdatum van 
de zegel is 10.VII.03, de 
barcode110213. 

BRIEFKAART 
I UI lA.\i D .i\ l\\ OORD' 

AA N OL Cj{^e^ ^Jyi^i^i^ '^£/o^£^^€^ 

OVER PRIJZEN 
GESPROKEN 

DOOR MR. A. VAN DER FLIER, 'SGRAVENHAGE 

fi^^ü^ 

^njic^■i.yyl.a'yt^ 

' *  ^ " C . j 

Postwaardestukkenverzame
laars kijken doorgaans alleen 
naar de voorzijde met het waar
destempel. BIJ de achterzijde Is 
hoogstens de kleur van het pa
pier van belang. Maar soms valt 
ineens je oog ergens op. 
Zo ging het met mij met een 
briefkaart uit 1897, die al vele ja
ren m mijn bezit was. Op de 
achterzijde wordt de geadres
seerde massawaar aangeboden 
en de ontvanger heeft op de be
taaldantwoordkaart genoteerd 
wat zijn bod was: 'Hollandsche' 
zegels l o cent pen .000 en 
'Buitenlandsche' (waaronder 
dan ook 'enkele oude en zeer 
zeldzame' zouden zitten) 5 cent 
per 100  'buiten de Duitsche'. 
Wat die laatste opmerking be
treft: Duitse postzegels waren 
m die tijd kennelijk ook al 'me
nigvuldig als het zand der zee'... 

http://-4.Vn.03
http://-7.VII.03


SF 
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
De KLM en China Southern 
Airlines gaan de eerder 
overeengekomen samen
werking (codesharm )̂ nu 
op vijf binnenlandse rou
tes van de Chinese maat
schappij invoeren. Met 
ingang van de nieuwe 
winterdienstregeling (26 
oktober a.s.) worden er 
vluchten naar Guanzhou, 
Shenzhen, Wuhan, 
Changsha en Guilin uit
gevoerd onder gebruik
making van een KL-num-
mer. 
Er wordt nog nagegaan 
of het mogelijk is, post 
met deze vluchten mee te 
geven 

De KLM heeft besloten de 

vluchten naar en van Bag
dad voorlopig uit te stel
len, in ieder geval tot aan 
het begin van de winter-
dienst. De maatschappij 
nam dit besluit nadat de 
Amerikanen in Irak had
den laten weten dat ze 
nog geen burgerluchtver-
keer naar en van de Irake
se hoofdstad toestaan. 
De veiligheidssituatie 
rond het vliegveld van 
Bagdad laat dit niet toe. 
De KLM heeft vluchten 
naar en van Bagdad in de 
periode tot aan het begin 
van de Winterdienst in
middels uit de reserve
ringssystemen gehaald. 

ZEPPELIN 
Ter gelegenheid van de 

125ste geboortedag van 
de Zeppelin-constructeur 
Ludwig Durr werd op 4 
juni een mooie kaart uit
gegeven (afbeeldingen 1 en 
2). 

CONCORDE 
Dat het supersonische 
burgerluchtvaartvliegtuig 
Concorde met zijn laatste 
stuiptrekkingen bezig is, 
is ook duidelijk te zien 
aan de enveloppen die 
nog snel even worden 
uitgegeven. 
Op 19 en 21 mei jl. was er 
een vlucht met de Concor
de van Parijs naar New 
York v.v. (o/beeldin^en 3 en 
4) en op 24 mei werd er 
nog even met Mach-2 bo
ven de Atlantische Oce

aan gevlogen (ajbecldm^ 
5). Dit ritueel herhaalde 
zich op 30 en 31 mei (Pa-
rijs-New York, respectie
velijk Mach-2, ajbeeidin-
gin 6 en 7). 

De Engelsen konden na
tuurlijk niet achterblijven 
en deden rustig mee. Op 
10 april werd de Engelse 
Concorde dan toch echt 
met pensioen gestuurd 
(a/beeldingen 8 en g). 

De Franse Concorde die op 
31 mei uit New York te
rugkeerde ging in Frank
rijk met pensioen; hier
voor werden niet minder 
dan twee speciale enve
loppen uitgegeven (aftieel-
dingen 10 en 11). 

Omdat Air France meer 
Concordes heeft dan British 
Airways gaan er ook meer 
Franse toestellen het mu
seum in. Er waren aller
laatste vluchten op 14 
juni (Parijs-Le Bourget, 
ajbeelding 12) en 24 juni 
(Parijs-Karlsruhe 'Hu-
gelsheim' (ajbeeldinfl 13). 

POSTEX 2003 
De nieuwtjesdienst van 
de vereniging De Vliegende 
Hollander zal ook dit jaar 
met een stand op Postex 
aanwezig zijn. Tijdens 
het evenement is een spe
ciaal stempel in gebruik 
(afbeelding 14). U bent op 
17,18 enig oktober van 
harte welkom in Apel
doorn! 

Dr. h.c. Ludnig Durr 
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OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR E. BRAAKENSIEK 
E-mai ladres:e .braakensiek(ó)worIdonl ine .nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546 
864988, • cormeijer 2(3)planrt n\ 
Federatie I V Philfltelica J M G 
van MuUekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132,2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben-
nekom 
Jeu^dFilatelie Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, iiuillekettib 
(g>wxs n\ 
Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie J C van Dum, Berg-
lustlaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aolsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, wb l<arsch(3)hccnet nl 
Almere: 
VPVAAImere.Mevr EM Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere 
«036-5341427 
Alphen aan den Rjjn: 
NVPV, P van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
• p_m_vdpoel@hetnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provmcialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort C de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC 'De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PV Amstelveen , S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Haya van So-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039 
Hollandia, E F Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294 283962 
AVDcPhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810 
ASVSheIIFiIatelie,JJM Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatclie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monmcken-
dam, ©0299-654163 
FV Staniuf8o', mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr 

PV Postaumaat, H L J van den 
Brink, Beethovenstraat 186-2, 

1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, whuandcnbrinkCBhi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV 'De Globe, A Maas, Klomp
straat 2, 7311 CR Apeldoorn, 
©055-5223655 
Appingedam: 
PVAppmjjedom, H Knijp, W 
v d Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho-
tenstraat4i, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, -jjuiskes 
@hctnet nl 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBoarn, A C Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Philctelica Badhoeuedorp , mw T 
Ackema, Pr P Christiaanhof 5, 
1171 LL Badhoevedorp, ©020-
6594481 
Barneveld: 
FV De Globe, P Broekema, 
Raadhuisplein 55-34, 3771 ER 
Barneveld, ©06-12398602, 
•ide(jlobe-borneueld(ä)u)anadoo nl 
Bergen op Zoom: 
PV Onderlinij Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV 'Delta Oost', T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe', mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-521618 
Beverwijk: 
KPC Be«eru)ijk, R v d Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerlc, J H te Brinke, 
Burg Fabiuspark 109,3721 CL 
Bilthoven, ©030-2292047 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M Goo
ren, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica.mw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rjijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, Mcor meijer@)hccnet nl 

Boskoop: 
NVPV, P C C de Koning, Mo-
zarüaan 55, 2742 BP Waddinx 
veen, ©0182-615136 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere o , H C M A M 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
VVBV,JAC Schuller,Markt27, 
5281AV Boxtel, ©0411-673775 
Breda 
PV Breda, B H Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277 
Brielle: 
PVPhilatelica Brielle-Westuoorne, 
H G TM Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wek
ken, Mast 70,8081 NE Elburg, 
©0525-684841 
Brammen/Eerbeek: 
FV'De Globe, C W Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, Om
streken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035-
6933132 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel-8.Lekstreek,J Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©010-4508474 
Castricum: 
PVCastricum,DC v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , J Bakker, Sin-
gelberg 65,7772 DC Harden 
berg, ® 0523-260051 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, Lan-
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, J C van Muiswinkel, 
A van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©015-2564838, 
«hansmuis^uianadoo nl 

Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip-
pert2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
Kipauluacsscnglhotmail com 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars, P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperio: 
FV De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
io, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe', IC tenKaten, 
WmdmoIenstraat23,6981AX 
Doesburg, ©0313-474392 
Doetinchem: 
FV De Globe,! H Peters, G 
Grootestraat 36,7009 M) Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor 
drecht, ©078-6170884 
DPV DePostja^er,!! Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT Dor
drecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PVDrachten, mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35,9204 KK 
Drachten, ©0512-521562 
Driebergen: 
FV Stichts Ouerkwartier, dr R 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen 
Dronten: 
PV Dronten e o , mw HA Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 )P Dronten, ©0321-
310101, ^h-aklos@dronten net 
Drunen: 
PV Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154AREIS-
hout, ©0416-373144 
Druten: 
FV'De Globe, mw AM van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CR Druten, ©0487 514353 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim

straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, • henk_uojjels 
@!)ahoo com 
PhVGelre Gulick/Echt, VicBours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604 
EdamfVolendam: 
P V Euopost, L P C Smits, I M 
Osterlmgbstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV'De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, -g radstaat 
(fflhccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H J Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV De Globe', wnd N Mol, Pla-
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Elst,©048i-374ii6, -nmol 
(fDwanadoo nl 
Emmeloord: 
IVPhilatelica, J J Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514-
561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Raebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578-627090 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist, W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Beuclandcn , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547-273033, i-ihenla(ä)uiorl-
donline nl 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrmsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braakensiek(a)u)orldonhne nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Gorinchem: 
PVGorincliem co.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702. 
Pfiilatelica Den Haag; Ir. P. Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-3233098, 
PC 'De Krin^'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
Shell Te Werue, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plantsoen 12,2253 WT Voor
schoten. 

PV 'Vrcdestein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965. 
PV's-Grauenhaflee.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 
IVPhilatelica; D. Roosjen, Me-
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A.Tolsma, 
Phil. Centrum, Emraastraat5, 
9722 EW Groningen,®050-
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023-
5263267(na 19.00 uur). 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat79, 2151 CG Nieuw-Ven
nep, ©0252-673134. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVS.P.A.;J.C.van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9 ,11651! Half
weg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Hardertuijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Tous-
sainstr. 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, DeBuurt45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, ©0184-
618112, •'ivb-gvh@wanadoo.nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugoiuaard e.o.; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
64H IJ Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder; 
FVDcn Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223-613670. 

Hellevoetsluis: 
P.V. Hellcuoctsluis; J.J. Koppe-
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181-322699. 
Helmond: 
P.V. 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LI Helmond, ©0492-
534793,'• pzudehelm@planet.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©053-4763473. 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertogcnbossche FV; P.L.M. 
Teurlings, Havikskruidstraat 3, 
5262 DG Vught, ©073-
6567680, -e-mail 
(ó)teurlings-online.nl. 
Heusden: 
PV 'Black Penny'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e.o.; M.Th.M. Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelico; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EKOud-Beijerland, 
©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkelds-
weg 6,7451 SM Holten, 
©'0548-361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHooflezand-Sappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282. 
Hoorn; 
NVPVaJd. West-Friesland; J.L.M. 
LeBlansch, ICaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322. 
Huizen: 
NVPV, ajd. Gooi-& Ecmiand; H.M. 
van der Spoel, Händellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035-
5262702. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Gallé-
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsbur^; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500. 
Kerktade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV'tFalcteurkc'; H.J. Raes, 
SchaIenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,17.23 KR 

Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, iä:uersluis.a 
(jDuiorldonhne.nl. 
Leeuwarden: 
V.P.V. 'Friesland'; H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.J.Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13,2253 
TP Voorschoten, ©071-
5762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E.N.P.V.; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228-
312871. 
AV'De Philatelist'; W.L. Wol-
schrijn, Karveel 56-80, 8242 CR 
Lelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19.00-23.00 uur), 
• jpgudmeer3g(3)hetnet.nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobe';mw. M.E.A.van 
Zanten-Willemsen, P.C. Hooft-
straat 7, 7131 WE Lichtenvoor
de. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu-
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
'• u)issenburt|.ij(3)hetnet.nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; A.C. Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144BL 
Maassluis, ©010-5917871. 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur^; B.J.M. Braam-
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatelica P.V.; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87, 797i AK 
Havelte, ©0521-340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, ''ui.stormCÏDhi.nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit-
serlood-den Duik, Burg. Van 
Trichdaan 116, 3648 VK Wilnis 
, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V.P.N.; B. Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; J.M.G. van Mulle-

kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341-
254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landsüchung, ©024-3233454, 
t'iin/o(5)ni)punijme3En.nl. 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024-
3974654, [-iw.j.m.aoossens 
(3)chello.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruy-
nestraat35, 7576 BJOldenzaal, 
©0541-514243. 
Ommen: 
Vcrzamelaarsuer. Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui-
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529-450830. 
Oostburg: 
P.V. Land van Cadzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H.Wegh,B. 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel-
sum, ©0317-316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311. 
Oosterwolde(Frl): 
StellinguicrijerFil.Ver.; P. Rauwer-
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer. 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©078-6151717. 
Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484. 

R 

Kaalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; R.P.L. Aerdts, Hoen-
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©077-4744551, i-werdts 
@hrtn et.nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Konings-
land 71, 6991 DH Rheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien-
den, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica; W. v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pel

ze, ©050-5032608, i-iuj.ud.uelde 
(5)hccnet.nl. 
Roermond: 
PV Roermond; Ing. Th.J. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica Wcst-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat no , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat2i, 2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
P.V. Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijssen, 
©0548-542669, • d.flrunujald 
(3)u)xs.nl. 
Rijswijk: 
WPV Rijsuiijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070-
3931315-

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPV Sasscnheim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver. Dan Postze^el-
ucrzamelaars; H. Schep, Bene-
luxlaan 8,2871 HG Schoonho
ven. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Juliana-
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©073-5474155-
Sittard: 
FVSittarde.o.;O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV'Philetica'; J. van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184-
412338. 
Soest: 
P.V. Eemland; J. van der Vos, Ju-
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; R.M. Heiblom, 
Graafvoorde 9,3204 SG Spijke-
nisse, ©0181-643045. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599-616693, 
• H.Apperlo@hetnet.nl. 
Steenwijk e.o.: 
F.V. IJsselham; mw. D. Vrugt, Pr. 
Christinastraat42,8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de Rid-

mailto:%c5%81'ivb-gvh@wanadoo.nl
mailto:pzudehelm@planet.nl
http://et.nl
mailto:H.Apperlo@hetnet.nl


der, Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115697125. 
PVZccuiuschVlaanderfn; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatclistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

Uithoorn: 
Fl! Ver, Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe
dreef 125, 3562 BN Utrecht, 
©0302613733. 
PVUtrecKt; J.C. Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraat 9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48, 7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 
Veendam: 
FV Veendam e o ; mw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 

FV'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PVFrimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoucn; J.J.J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Floriin, Wil
lemstraat 2,6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; G. Stijsiger, Pr. 
Julianastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347372400. 
Vlaardingen: 
>JVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissm^se FV; J. Hei]koop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©ori8466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©07351130x9. 
VolkelUden: 
IV Philatelien; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H.A.J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616167. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Vólkerstraat 40, 
5171IN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; P.A.F.M. Reij
broek, Dolderstraat 29, 6706 JD 
Wageningen, ©0317421107. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376. 
Weert: 
Filatelita Weert e.o.; G.P.A.H. 
Hendnkx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PV Weesp e o ; J.J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
PV 'De Snujfelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wieringer
werf, ©0227603166. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PVWmsum e.o.; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951 BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan v. Hilbelink 44, 7101WN 
Winterswijk, ©0543521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408. 

Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, ^latelie. 
iuoerden@)u)anadoo nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J. Boel, 
Koningin Sophiestraat 3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032186. 

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477. 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde; J. Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZeisterZe^el Zoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 

Driebergen. 
^tten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouuien Duiucland; J.C. Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416x75. 
Zoetermeer: 
P.V, Zoetermeer en Omstr,; W.M. 
Buit, Aburahout 33, 27x9 MX 
Zoetermeer, ©07936x0524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 720X BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PVReflioZujartsluise.o,; M. 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte.o,; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; J.W. Havers, Den Uyl
straat 14, 80x5 DX Zwolle, 
©0384600508. 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 
Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

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

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

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

B®ffl 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2,50. Vermelding 
van naam en adres 
(of naam en tele
foonnummer) in de 
advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

ü GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 
€7.50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteicen ojspatie e'en uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijvenvan 

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCtPlaats: (handtekening) 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatehe'. 



lEEF NU, WANT ALLEEN GELD DAT 
JE UITGEEFT IS WAARDEVOL' 

Gesprek met Jan Huisman j postzegelhandelaar en entrepreneur 

De zomer laat even een steekje 
vallen, want er valt een stortbui 
op Almere. Het flatgebouw/ dat 
het doel van onze reis vormt, 
staat in een nieuwe wijk. Op de 
dertiende verdieping genieten 
we van het uitzicht en krijsen 
we inzicht in de wonderlijke 
loopbaan van jan Huisman. 
Een carrière die zich niet alleen 
afspeelde in de wereld van de fi
latelie, maar ook op tal van an
dere terreinen waar geboren 
verkopers hun talenten kunnen 
ontplooien. Postzegels, scoot
ers, kasregisters, calculators, 
banden, en wegenbouwmachi-
nes, je kunt het zo gek niet be
denken of de 69-jarige Huis
man heeft er voor korte of lan
gere tijd zijn brood mee ver
diend. Zijn vader was een ver
woed postzegelverzamelaar en 
zo kwam hij al op jonge leeftijd 
in aanraking met de fiïatelie en 
de postzegelhandel. Het was 
liefde op het eerste gezicht... 

ZESTIEN KNAKEN 
'Ik vond postzegels als kind al 
prachtig om te zien, het waren 
net kleine schilderijtjes. Mijn 
vader had mij wat doubletten 
gegeven en onderzijn toeziend 
oog besteedde ik mijn zakgeld 
op de postzegelmarkt aan de 
Amsterdamse Kloveniersburg
wal. Ik kocht die kinderzegels 
met dat appelplukkende meisje 
uit 1935 en later de Goudse gla
zen en de ANVV-serie. Het zijn 
nog steeds mijn lievelingsze
gels. Na afloop brachten we een 
bezoek aan de broodjeswinkel 
in de Rosmarijnsteeg en aten 
we een broodje halfom. Het wa
ren onvergetelijke middagen. In 
de loop van de oorlog werden 
die uitstapjes net als veel ande
re zaken steeds schaarser. Door 

S bemiddeling van de Bijenkorf, 
° waar mijn vader werkte, bracht 
^ ik anderhalfjaar van de bezet-
^ ting inclusief de hongerwinter 
s in het Groningse Pieterburen 
'^ door. Deze langdurige logeer-
^ partij heeft mij waarschijnlijk 
'2 het leven gered, want op het 
= platteland was meer voedsel be-
^ schikbaar dan in de grote stad. 
=: 'Na de bevrijding haalde ik mijn 

— " ^ collectie weer te voorschijn en 

if jö begon ik ook een beetje te han-
w i defen. Ik ruilde mijn gitaar voor 

een aardig gevuld album, waar 
volgens mij meer muziek in zat. 
De schoolopleiding was er door 
de oorlog een beetje bij inge-

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

Postzegelverzamelingen, telefoonkaartjes, scooters, 

lampen en kinderkamers - je kunt het zo gek niet noemen 

of Jan Huisman kon het verkopen. En wat meer is: hij kan 

er ook smakelijk over vertellen, zoals Paul van Beek 

ontdekte toen hij bij deze postzegelhandelaar annex 

entrepreneur op bezoek ging... 

Jan Huisman heeft tegenwoordig vooral belangstelling voor surrealistische schilderijen 

..M„„...£_M, 
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schoten en na een paar jaar 
mulo konden de schoolbanken 
mij niet meer bekoren. Op mijn 
vijftiende kreeg ik mijn eerste 
baantje bij de Incassobank op 
het Weesperplein, waar ik veer
tig gulden in de maand verdien
de. Trots kwam ik met mijn eer
ste salaris thuis, zestien zilve
ren rijksdaalders. Ik kreeg er 
één als zakgeld, de rest was 
kostgeld voor mijn ouders. Zo 
ging dat in die tijd.' 

IDEEËNFABRIEK 
'Na mijn diensttijd verdiende ik 
inmiddels het tienvoudige en 
kon ik wat meer investeren in 
de postzegelhandel. Met de 
winst kon ik vervolgens mijn 
collectie weer uitbreiden. In een 

volgende baan verkocht ik Oli-
vetti-kasregisters en weer later 
een grappig rekenmachientje, 
de Contex, dat je met de hand 
moest bedienen. Met dat appa
raatje kwam ik op zekere dag 
voor een demonstratie bij Leo
nard Lang, importeur van onder 
andere Fiat, en die vond dat ik 
een mooi verhaal hield. In die 
calculator zag hij niets, maar hij 
bood mij wel een baan als ver
koper aan. Ik begon daar als 
vertegenwoordiger voor Pirelli 
en eindigde als hoofd van de af
deling wegenbouwmachines 
van Fiat.' Tussen de bedrijven 
doorverkocht Huisman ook 
nog Lambretta-scooters: 'Ja, dat 
was na giganten als Vespa en 
Heinkel het derde merk in Ne
derland. Indertijd had je voor 
het berijden van een scooter 
nog een motorrijbewijs nodig. 
Ik heb toen honderdduizend 
neprijbewijzen laten drukken, 
waarin iedere koper van een 
Lambretta tien gratis rijlessen 
werd aangeboden. De omzet 
steeg als een raket!' 
jan Huisman staat bekend om 
zijn honderden ideeën op aller

lei gebied; hij vindt dat de toe
spraak van een directielid bij 
zijn afscheid van Fiat een goed 
beeld schetste. Het komt er op 
neer dat van elke tien ideeën uit 
zijn koker er minstens twee 
goed bruikbaar zijn, maar dat je 
aan de andere acht ook een 
hoop geld kunt verliezen. Jan 
moet een beetje lachen: 'Een 
goede keuze is natuurlijk altijd 
Belangrijk en je moet nooit im
pulsief beslissen. Ideeën die in 
eerste instantie een beetje wild 
lijken, kunnen na een periode 
van bezinningen de nodige 
aanpassingen toch goed uit
voerbaar zijn.' 

VAN ALLE MARKTEN THUIS 
Langzamerhand vormden de 
postzegels een steeds belangrij
ker onderdeel van de activitei
ten van Jan Huisman, die in
middels beëdigd makelaar was. 
Als inkoper voor een veiling
huis, taxateur voor een verzeke
ringsmaatschappij, winkelier en 
bedenker/producent van filate-
listische maakwerkproducten 
werd hij een bekende verschij
ning in de postzegelwereld. Ter
wijl hij zatte prakkiseren en op 

Jan Huisman ver
kocht ooit met veel 
succes Lambretta-
scooters , waarvan 
dit Sjieke Italiaan
se model er eentje 
toont 
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nieuwe plannetjes broedde, ver
handelde hij de collecties en 
partijen die hij op zijn reizen 
door de hele wereld tegen
kwam. Soms was het hard 
knokken, maar de avonturen 
die hij beleefde waren altijd de 
moeite waard. Huisman: 'Zo 
kocht ik een keer een partij Ja
pan in complete vellen voor 
dertig mille en verkocht die 
door voor veertig. De nieuwe ei
genaar was driel<eer Nederland 
rond geweest en had slecht een 
klein deel aan de man kunnen 
brengen. Hij belde mij op met 
de vraag of ik hem wilde helpen 
om de partij in Japan te verko
pen, dan zou hij de reis betalen. 
Het leek me een leuk avontuur 
en ik stemde erin toe. Voor het 
vertrek zaten we op Schiphol en 
ik vroeg wat zijn verwachtingen 
waren. "Als ik vijfendertigdui
zend gulden krijg ben ik tevre
den," luidde zijn antwoord. 
"Goed, dan is de partij bij deze 
verkocht," kaatste ik terug, 
"Maar jij betaalt de reis, zoals 
afgesproken." Dus wij naar Ja
pan, maar dat viel allemaal een 
beetje tegen. De handelaren, 
die we bezochten, spraken al
leen Japans. Ca dan je verhaal 
maar eens afsteken. Na lang 
zoeken vonden we uiteindelijk 
in Tokio een Engelssprekende 
handelaar, die wel belangstel
ling had. Er was nog één pro
bleempje, hij had weinig geld. 
Om een lang verhaal kort te 
maken, ik verkocht de partij 
omgerekend voor veertigdui
zend gulden en de Japanner 
zou in twaalf termijnen betalen. 
Daar heeft de man zich keurig 
aan gehouden, alleen daalde 

'Binnen eenjaar had ik een hal van duizend vierkante meter met Indonesische spullen...' 

yen gedurende de afbetalings
periode zo sterk, dat er van de 
winst niets overbleef 
'Van Japan zijn we toen doorge
vlogen naar Indonesië om post
zegels te kopen. Maar door het 
vochtige en warme klimaat wor
den daar binnen de kortste ke
ren bijna alle postzegels bruin. 
In die conditie zijn ze in Neder
land met te verkopen. Uit bal
origheid en om niet helemaal 
onverrichter zake naar huis te
rug te keren heb ik toen wat 
Oud-Hollands Regout-aarde-
werk en snuisterijen gekocht. 
Die spullen belandden thuis in 
een grote kist in de garage en 
toen die een jaar later in de weg 
stond heb ik een kleine adver
tentie in een huis-aan-huisblad 
gezet. Er ontstond een ware run 
en een paar uur na het verschij
nen ervan was ik uitverkocht. Ik 
had een nieuwe markt ontdekt! 
Ik besloot het groot op te zetten 
en haalde wagonladingen 
Maastrichts aardewerk naar Ne
derland. Binnen een jaar had ik 
een hal van duizend vierkante 
meter, waar ik Indonesische 
spullen verkocht.' 

EERSfEDAGKAARTJES 
Eind jaren zeventig, op het top
punt van de postzegelhausse, 
vatte Jan Huisman het plan op 
om van iedere nieuwe Neder
landse postzegel een maxi-
mumkaart met eerstedagstem-
pel uitte geven. Hij liet de kaar

ten drukken bij joh. Enschedé 
en het werd een groot succes. 
Al brainstormend ontwikkelde 
hij een nieuw maakwerkpro
duct, het eerstedagkaartje. De 
oplage liep meteen in de tien
duizenden en ook de albumfa
brikanten speelden op de rage 
in. jan Huisman schakelde zijn 
hele familie in om tijdig aan de 
enorme vraag te kunnen vol
doen. 
'Gelukkig kreeg ik de stempels 
twaalf dagen van tevoren, an
ders was net geen doen ge
weest.' De inventieve geestvan 
Huisman stond niet stil en hij 
wis een aantal bedrijven te be
wegen om op de velranden van 
nieuw uit te geven postzegels te 
adverteren, die vervolgens door 
hem aan de verzamelaar zou
den worden gebracht. Fiat te
kende voor de eerste productie 
op dit gebied en het orderboek 
groeide. Een telefoontje van de 
PTT-directie maakte een eind 
aan het sprookje. Men verzocht 
hem vriendelijk doch dringend 
te stoppen met de 'reclameze
gels'. Huisman grinnikt: 'Ze wa
ren als de dood dat er adverten
ties van politieke partijen op de 
velranden zouden worden ge
drukt. Ik moest dat verzoek wel 
inwilligen, anders had ik niet 
meer op hun medewerking hoe
ven te rekenen bij het vroegtij
dig verstrekken van de stem
pels voor de maximumkaarten 
en eerstedagkaartjes.' 

EINDE VAN DE HAUSSE 
De postzegelmarkt raakte over 
het hoogtepunt heen en de 
markt veranderde. De belang
stelling voor maakwerkproduc
ten nam snel af, de oplagen 
daalden met de maand. Jan 
Huisman: 'Mijn postzegelzaak 
op de Rotterdamse Lijnbaan 
kreeg het ook te verduren. Ik 
zag de omzet dalen en de kos
ten stijgen. De veilinghuizen 
profileerden zich steeds pro
fessioneler en zagen hun 
marktaandeel stijgen.' Lang
zaam stootte Huisman een 
aantal van zijn activiteiten af; 
hij richtte zijn energie voor een 
deel op een nieuwe rage, de te
lefoonkaartjes. 'Ik dacht dat 
dat nieuwe verzamelgebied 
grote mogelijkheden zou heb
ben, maar na een flitsende 
start is het nooit echt iets ge
worden. Er is alleen een markt 
overgebleven voor kaartjes die 
maar een paar euro kosten. 
Het heeft mij een hoop geld 
gekost, maar dat is nu een
maal het risico.' 
Huisman maakte voor het ver
pakken van zijn telefoonkaart
jes gebruik van de diensten 
van een sociale werkplaats. 
Omdat men daar afzetproble-
men voor andere producten 
had, werd hem gevraagd of hij 
zijn verkooptalenten wilde in
zetten. Nog één keer stortte 
Huisman zich op een nieuwe 
baan: hij werd verkoper op pro
visiebasis: 'Het eerste halfjaar 
verkocht ik niets, maar toen 
begon het te lopen.' Weer ver
schijnt er een brede grijns op 
zijn gezicht: 'Na een jaarver-
diende ik meer dan de direc
teur en dat vond-ie niet leuk. 
Kinderlampjes voor Massive, 
hele kinderkamers voor de va
kantiebungalows van Center 
Pares - ik verkocht zoveel dat ze 
bij benadering niet aan de 
vraag konden voldoen.' 

TOEKOMST 
Jan Huisman loopt tegen de ze
ventig en doet het inmiddels 
wat rustiger aan: 'Maar ik blijf 
mijn hersens wel gebruiken, an
ders word je snel oud. Ik heb 
nog ideeën genoeg, schaak re
gelmatig en volg de ontwikke
lingen op de financiële mark
ten. Daarnaast probeer ik zo
veel mogelijk van het leven te 
genieten. Alleen een euro die je 
uitgeeft heeft immers waarde. 
Ik beleef tegenwoordig veel vol
doening aan mijn kleine collec
tie van surrealistische schilderij
en. Hierdoor is het verzamelen 
van postzegels wat op de ach
tergrond geraakt. Persoonlijk 
vind ik alleen de vooroorlogse 
periode nog het verzamelen 
waard. De rest is minder inte
ressant. Dat geldt eerlijkheids
halve ook voor de proclucten, 
die ik zelf op de markt heb ge
bracht.' 
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VERZAMELAARS OPGELET: TWEEDE PRIC 
OP POSTSTUKKEN IS VERVAUEN 

Nu is de tijd om de dagelijkse post goed In de gaten te houden 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D - L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

Medio 2002 verscheen m 'Fila
telie' een artikel met als kop 
Dubbel gepncte enveloppen en 
kaarten, hoe lang nog^^ Filatelis
ten die hun post met w/at meer 
aandacht bekijken, hebben in
middels geconstateerd dat er 
sinds mei van dit jaar nog maar 
een PRIC (de afkorting staat 
voor 'procesinformatiecode') 
wordt afgedrukt^ 
De reden voor deze verandering 
istw/eeledig Zoals ik vorig jaar 
al constateerde, werd het wel 
heel erg druk op de poststuk
ken, zeker als er drie PRIC'en 
worden afgedrukt [ajbeeldingi) 
of als er ook nog wat buiten
landse procesinformatie wordt 
getoond [afbeelding 2) Boven
dien bleken briefkaarten te klem 
om alle informatie te kunnen 
verwerken [afbeelding fj De 

Het is in 'Filatelie' al eens eerder geconstateerd: 

nieuwsgierigheid en studiezin behoeven komen niet alleen 

bij de 'klassieke' emissies van pas, maar bewijzen ook 

goede diensten bij wat we gemakshalve maar zullen 

aanduiding als de 'moderne filatelie'. Frans ffermse geeft 

in de nu volgende bijdrage een voorbeeld hiervan. 

commerciële afdelingen van 
TPGPost ontvingen dan ook 
klachten 'dat er teveel op de en
veloppen werd geprint' Je zult 
toch maareen mooie envelop 
hebben ontworpen en dan 
gooit de post er twee PRIC'en 
en een SIX overheen [afbeelding 
4) Verder IS het zo dat TPGPost 
de procesinformatie op een an

dere manier wil gaan presente
ren, dit vanwege de toekomsti
ge huisnummersortering De 
afgelopen jaren zijn op twee lo
caties proeven gedaan met ma
chines die op huisnummer sor
teren Dit heeft geleid tot de de
finitieve keuze van een machine 
van het bedrijf So/yst/c Komend 
najaar zullen de eerste machi

nes m gebruik worden geno
men m Den Haag-Chroom
straat en in Zwijndrecht Boven
dien gaan vanaf mei 2004 de 
zes sorteercentra zelf op huis
nummer sorteren^ 

PRIC in tweede sortering 
vervallen, eerste PRIC veranderd 
In mei 2003 werd m de zes sor
teercentra begonnen met een 
fundamentele wijziging m de 
weergave van de procescode 
De PRIC die m de tweede sor-
teergangwerd aangebracht 
kwam te vervallen en de PRIC 
van de eerste sortering schoof 
naar rechts Zoals meestal het 
geval IS bij dit soort veranderin
gen werd deze wijziging het 
eerst in het sorteercentrum -
Rotterdam doorgevoerd en ver
volgens ook m de andere sor-
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teercentra: Amsterdam, 's-Cra-
venhage, 's-Hertogenbosch, 
Nieuwegein en Zwolle. Verder 
werd de wijziging in verschillen
de fasen ingevoerd. Op de af
beeldingen sa, 5b en y zijn de 
PRIC'en van de eerste sortering 
van Amsterdam, Nieuwegein 
en Den Bosch afgebeeld. Zoals 
u wellicht weet staat de eerste 
letter voor het sorteercetrum en 
vervolgens komt er een tweecij-
ferig getal dat het nummer van 
de sorteermachine aangeeft (in 
dit geval respectievelijk de ma
chines 13, 04 en 07. Vervolgens 
komt er een letter die aangeeft 
met welk codeermiddel het 
adres is geïdentificeerd; zo 
staat de [etter'P' voor primaire 
herkenning en de letter 'K' voor 
herkenning met behulp van de 
KIX. 
In de volgende fase van de ont
wikkeling blijken de eerste drie 
letters en het huisnummer los 
te staan van de postcode en 
wordt geen codeermiddel aan
gegeven {afbeelding 6). Tot slot 
worden na het machinenum-
mertwee letters, 'PP' of'KK', 
toegevoegd [afbeeldingen ~ja en 
~jb). Dit is voorlopig de eindfa
se. Nota bene: de verschillende 
fasen (uitvoeringsvormen) lo
pen in de zes sorteercentra met 
parallel. Sterker nog: in één sor-
teercentrum kunnen meerdere 

fpRIC 2e sortering 

Eventueel ÏX f 
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uitvoeringen naast elkaar voor
komen (afbeeldingen 8a en 8b). 
Verder kan het nog voorkomen 
dat het huisnummer niet wordt 
afgedrukt omdat dit door het 
codeermiddel niet werd her
kend (afbeelding g). Op het post
stuk kan op basis van de overi
ge informatie wel een SIX wor
den afgedrukt. Tenslotte kan 
het voorkomen dat er helemaal 
geen PRIC wordt afgedrukt (af 
beeldingió). Dit kan domweg 
zijn veroorzaakt doordat de 
printer uit stond of doordat het 
poststuk via de buffer door mid
del van videocoderen werd ver
werkt. In dat geval wordt er wei 
een IX op aangebracht. 

Waar gaat het naar toe? 
Uiteindelijk is het de bedoeling 

dat naast de PRIC van de eerste 
sortering een PRIC'je van de 
tweede sortering wordt aange
bracht. Dat kunnen zijn de let
ters '1 ' , 'A', 'V' o f ' N ' (afbeelding 
11). Deze letters staan voor: ge
sorteerd met behulp van de SIX 
(T) , automatisch codeermiddel 
('A'), videocoderen ('V') of niet 
gesorteerd ('N'). In afbeeldingn 
wordt getoond hoe de PRIC'en 
er in de toekomst mogelijk 
gaan uitzien. In plaats van het 
Mggend streepje kan een toe
voeging aan het huisnummer 
worden gedaan, bijvoorbeeld 
een letter A. Aangezien er nogal 
wat verschillende toevoegingen 
voorkomen, wordt op het laat
ste deel (huisnummer-)-toevoe
ging) nog gestudeerd. 
Voordat de eindsituatie wordt 

bereikt, zal er een groot aantal 
verschillende uitvoeringen 
naast elkaar blijven bestaan. 
Vooral voor de in postautomati-
sering geïnteresseerde filatelist 
is het nu de tijd om de post 
goed in de gaten te houden en 
poststukken met de verschillen
de uitvoeringsvormen te bewa
ren, want dit komt nooit meer 
terug! 

Noten: 
I: Filatelie van juni 2002 (pagina's 448 
en 449). 
2: Over de procescodes en indices 
werd eerder geschreven in 
Philatelie van juli/augustus 1999 (pagi
na's 562 tot en met 566) en in Filatelie 
van maart 2000 (pagina's 198 en igg). 
3 MAIL', tweede jaargang, nummer 
12, 26 juni 2003. 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Hierboven een afbeel
ding van een envelop en 
een luchtpostblad uit de 
emissie Vlinders, die ik 
eerder meldde in de ru
briek van juni. 

Denemarken 
Bij de emissie 'Deense 
woonhuizen' (27 augus
tus 2003) is een serie van 
vijf enveloppen met bij
passende wenskaarten 
uitgebracht. Op de enve
loppen zijn de postzegels 
van 4.25 k. afgedrukt, 
terwijl op de kaarten fo
to's staan. Een set enve
loppen plus kaarten kost 
4995 k
Op dezelfde datum zijn 
vergelijkbare kaarten uit
gebracht van de eerste 
emissie 'Deense woon
huizen' uit 2002, maar de 
enveloppen van die set 
zijn niet voorgefran
keerd. 

Estland 
Briefkaart nummer 14 
verscheen op 23 april 
2003 en is gewijd aan 
Kristina Smigun, wereld
kampioene skiën. 
De kaart is uitgebracht in 
een oplage van 8.000 

stuks, wat gebruikelijk is 
voor dit soort postwaar
destukken. 

Frankrijk 
Vier nieuwe prêtaposter
enveloppen schenken 
aandacht aan het over
zeese gebiedsdeel Reu
nion. Op de voor en ach
terzijde van de envelop
pen staan kleurige foto's 
van onder meer een wa
terval, een vulkaanuit
barsting, bomen en fruit. 
Voor het zegelbeeld 
('port betaald') is terug
gegrepen op de natuur
beschermingspostzegel 
uit ig / i (Yvert 1692), met 
de afbeelding van een ka
meleon. Uitgiftedatum 15 
mei 2003, setprijs €3.66. 

Aan het populaire thema 
'grote zeilschepen' wer
den op 2 juni 2003 vijf 
prétapostcrenveloppen 
gewijd. Op de voorzijde 
van elke envelop staat 
een foto van een van de 
zeilschepen en op de ach
terzijde staan alle vijfde 
foto's in een wat kleiner 
formaat. Bij deze enve
loppen is ook een oudere 
postzegel gebruikt voor 
het zegelbeeld, namelijk 
de zegel Pont de Normandie 
uit 1995 (Yvert 2923). 

Daaronder staat de tekst 
'brief 20 g'. Deze enve
loppen zijn slechts geldig 
binnen Frankrijk en kos
ten €3.25 per set. 
De oogst van deze zomer 
is daarmee nog niet hele
maal binnen. Sinds kort 
zijn in Frankrijk namelijk 
ook nog de volgende prét
aposters verkrijgbaar: 

genwoordig moet men 
minimaal 50.000 enve
loppen bestellen. 

De eerste klant die een 
vensterenvelop liet ver
vaardigen, was 
ABN/Amro. In juli 2002 
werd voor deze bank een 
envelop aangemaakt met 
in het zegelbeeld een 

De tweede kaart, uit juli 
2002, werd gemaakt op 
verzoek van een religieu

';riai'a;irai,,j 

ze instelling, in het kader 
van de viering van 'Ga
nesh Mahotsawa'. In het 
zegelbeeld staat een af
beelding van Ganesh, de 
Hindoegodheid met de 
ohfantskop. 

Een andere noviteit van 
India Post is de 'Megh
doot'briefkaart, een 
briefkaart waarvan de 
helft van de voorzijde be
drukt is met reclame. 

 'Carcassonne', zegel
beeld gelijk aan de post
zegel van de vestingstad 
uit maart 2000, voor ver
zending tot 20 gram, 
prijs 0.80; 
 'Méditerranée', zegel
beeld vakantiepostzegel 
2003, verzending tot 20 
gram, prijs €3.25 per vijf 
exemplaren; 
 'Yoles Martinique', 
vaartuigen, zegelbeeld 
Yvert 1644, prijs €1.78; 
 'Epicéa', spar, zegel
beeld Yvert 2387, tot 20 
gram, prijs €0.80; 
 'Train Capitale', zegel
beeld TGVtrein, tot 20 
gram, prijs €3.25 voor 
vijf exemplaren. 

India 
In India bestaat voor gro
te klanten sinds enkele 
jaren de mogelijkheid ei
gen voorgefrankeerde 
enveloppen door India 
Post te laten drukken. 
Men heeft daarbij de keu
ze uit tien formaten en 
drie papierkwahteiten. 
Frankeermogelijkheden 
zijn 5 r. (binnenland), 
15 r. (luchtpost buiten
land) en 22 r. (aangete
kend binnenland). De 
eerste bestellingen in 
2001 hadden oplagen van 
10.000 stuks, maar te

. J 
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kind met de Engelstalige 
teksten 'vrijheid'en 'leven 
zonder angst'. Onder het 
zegelbeeld de tekst 'port 
vooruitbetaald Rs 5'. De 
idealistische teksten wa
ren onderdeel van de re
clamecampagne voor een 
creditcard. 

Ook is er al twee keer een 
voorgefrankeerde enve
lop plus wenskaart gefa
briceerd voor grote afne
mers, met als bijzonder
heid dat er reclame in het 
zegelbeeld werd opgeno
men. 
In januari 2002 werd dat 
gedaan voor het far
maceutische bedrijf Novo 
Nordisk India Put. Ltd, fa
brikantvan de 'Novopen' 
voor het injecteren van 
insuline. Deze kaart werd 
gebruikt als verjaardags
wens aan artsen. 
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De kaarten doen heel erg 
denken aan de bekende 
Belgische Publibelhsbrief
kaarten.Voor de gebrui
ker levert het gebruik van 



reclame een aanzienlijk 
voordeel op, want het ta
riefvoor de reclamekaar
ten is slechts 25 p., terwijl 
dat voor gewone brief
kaarten 50 p. is. De eerste 
'Meghdoot'briefkaart 
werd in september 2001 
gepresenteerd door de In
diase ministervan Com
municatie en maakte re
clame voor de film 'Baba'. 

Luxemburg 
Drie briefkaarten met als 
thema postvervoer en de 
waardeaanduiding 'A' 
verschenen in Luxem
burg. De zegelbeelden en 
de illustraties zijn uitge
voerd in een soort realis
tische striptekenstijl. De 
eerste kaart toont in het 
zegelbeeld een Citroen
postautootje en op de lin
kerzijde een postbode op 
een bromfiets die hij niet 
helemaal in bedwang 
heeft. 
De tweede kaart heeft in 

Het zegelbeeld van 30 b. 
toont een symbolische 
voorstelüng met onder 
meer een menora, de ze
venarmige kandelaar die 
een belangrijk joods sym
bool is. Linksonder op de 
kaart staat een foto van 
het monument voor de 
slachtoffers. Uitgegeven 
in april 2003. 

Oekraïne 
In Oekraïne verschenen 
vier voorgefrankeerde en
veloppen: 

rnt. 

 componist Julias Mejtus 
(19031997); zegelbeeld 
45 k. 'muziekinstrumen
ten', illustratie portret, 
notenbalk, instrumenten 
(februari 2003); 

het zegelbeeld een niet 
nader geïdentificeerd 
bouwwerk en als illustra
tie een postkoets die op 
volle vaart door een straat 
rijdt. De laatste kaart 
heeft in het zegelbeeld 
een tweedekkerhspost
vliegtuig en als illustratie 
een scène op een vlieg
veld met een chauffeur 
van de posterijen die met 
een postzak naar een 
vliegtuig rent dat op het 
punt staat te vertrekken. 
De drie kaarten worden 
samen verkocht voor 
€1.35. 

Moldavië 
Moldavië gaf een brief
kaart uit ter herinnering 
aan de slachtoffers van 
de pogrom in Kishenev in 
1903. 

 450 jaar stad Stary Sam
bor; zegelbeeld 45 k. 'wa
pen van de stad', illustra
tie oud stadszegel en 
stadhuis (februari 2003); 

.,fh.; 
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 universiteit Ostrozska 
Akademiya; zegelbeeld 
45 k. 'wapen van de uni
versiteit', illustratie aca
demiegebouw en portret

CwaMO 
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ten van stichter Prins Va
silKonstantin Ostrozsky 
en prinses Galishka 
Ostrozska, de eerste be
schermvrouwe van de 
wetenschap (maart 
2003); 
 Ostap Veresay (1803
1890); zegelbeeld 45 k. 
'landschap', illustratie 
portret met muziekin
strument (april 2003). 

Verder kwamen twee 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten uit: 

r^:!3 

 Internationale Vrou
wendag 8 maart; zegel
beeld 45 k. 'bloemen', il
lustratie op beeldzijde 
bloemen en tekst '8 
maart' (maart 2003); 

 Pasen; zegelbeeld 45 k. 
en illustratie met hetzelf
de motief, namelijk een 
kathedraal en een paas
wens. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
zes enveloppen in groot 
formaat met een bijzon
der zegelbeeld en de 
waardeaanduiding 'A': 
 tweemaal Internationa
le Vrouwendag 8 maart, 
bloemen; 
 feestdag, anjers; 
 Dag van de Overwin
ning (9 mei), vuurwerk, 
lint en lauwerkrans; 
 Dag van de Arbeid (i 
mei), tulpen; 
 Pasen, zegelbeeld paas
ei en bloemen, illustratie 
kerk en bloemen. 
De Paasenvelop is ook 
uitgegeven in klein for
maat. 

OCCHfl / ^ 

Twee briefkaarten met 
bijzonder zegelbeeld 
2.75 k, uitgegeven op 5 
maart 2003: 
 dichter N.M. Jasykow 
(i8o3hei847); 
 dichterfefilosoof W.K. 
Trediakowsky 
(i703hei768). 

Envelop in klein formaat, 
waardeaanduiding 
3.70 k. Zegelbeeld: por
tretvan de zanger W. Ko
sin (19031121994), illus
tratie: optreden met ac
cordeonist. Uitgifteda
tum 12 maart 2003. 

JUBILEREND ENSCHEDE TOONT GEHEIME 
ARCHIEVEN IN TEYLERS MUSEUM HAARLEM 

Joh. Enschedé in Haar
lem bestaat in 2003 pre
cies 300 jaar. Dat vraagt 
om een tentoonstelling 
en die is er dan ook: in 
Teylers Museum (Spaar
ne 16, Haarlem) loopt tot 
en met 2 november de ex
positie Onvervalst' Dne eeu
wen drukkerij Joh. Enschede', 
een unieke gelegenheid 
om de vele schatten te 
bewonderen die Joh. En
schedé sinds driehon
derd jaar levert, vaak ma
teriaal dat niet eerder de 
kelders van het bedrijf 
verliet. De producten die 
in de afgelopen eeuwen 
in het diepste geheim 
werden vervaardigd, wor
den zorgvuldig door het 
bedrijf bewaard: van het 
eerste bankbiljet uit 1814 
en de vroegste voorloper 
van het Haarlems Dagblad 
tot aan de ontwerpstadia 
van bekende postzegels 
en waardepapieren. 
In de drie eeuwen van 
zijn bestaan wist Joh. En
schedé voortdurend in te 
spelen op actuele ontwik
kelingen. Was dat in de 
i8de eeuw nog het uitge

ven en drukken van de 
Oprechte Haarlemsche Cou
rant en in 1814 het druk
ken van het eerste Neder
landse bankbiljet, tegen
woordig houdt het be
drijf zich ook bezig met 
het digitaal beveiligen 
van Internet en het ont
wikkelen van software 
voor irisherkenning. Het 
beveiligen van drukwerk 
begon in de i8de eeuw 
met het toepassen van 
het muziekschrift van 
J.M. Fleischman als echt
heidskenmerk op waar
depapier (zie het Ensche
déblokje dat dit voorjaar 
uitkwam). De tentoon
stelling toont vele voor
beelden van producten 
van Enschedé en presen
teert een ongeëvenaarde 
archiefschat van één van 
de oudste nog bestaande 
Nederlandse bedrijven. 
Het museum is van dins
dag tot en met zaterdag 
van 10 tot 17 uur open en 
op zon en feestdagen 
van 12 tot 17 uur. De toe
gang kost €5,50 (houders 
CJP, Rabo/NS: €2,75, 
kinderen tot 5 jaar gratis. 



De Nationale 
Partijen Winliels 

De Nationale Partijen Winkels geven regelmatig een lijst uit 
met partijen van de wereld. 

Stuur de onderstaande tx)n naar een winkel bij u in de buurt en ontvang 
gratis en vrijblijvend de lijst. 

Uiteraard bent u In al onze winkels welkom om zelf onder het genot van 
een kopje koffie uw partijen uit te zoeken. 

De Nationale Partijen Winkels 
Stuur deze bon naar één van de onderstaande winkels 

Naam: Tel: 
Adres: Postcode: 
Plaats: Email: 
Interessegebieden: 

Bredenhof 
Het Postz^elhoes 
P.Z.H. [)en Postkoets 
Postzegel Partijen Centrale 

Bovenstraat 286 a 3077 BL 
Wijngaardstraat 2 5911 HM 
Schouwburgplein 3 7551 DE 
Plet Heinstraat 112 2518 CM 

Postz.- en Munthandel Risca Jan v. Galenstraat 165 1056 BR 
Smits Philately Amsterdamse Str.weg 404 3551 CX 
P.Z H. :fondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN 

Tel: 010-4826725 
Tel: 077-3512698 
Tel: 074-2508650 
Tel: 070-3625263 
Tel: 020-6188712 
Tel: 030-2443170 
Tel: 058-2122096 

ROTTERDAM 
VENLO 
HENGELO 
DEN HAAG 
AMSTERDAM 
UTRECHT 
LEEUWARDEN 



BEL, SCHRIJF, FAX OF E-MAIL ONS 
EN U ONTVANGT DEZE PRIJSLIJSTEN 

PRIJSLIJST 
Betere Series & Losse Waarden 

DEEL1&2 

SMITS PHILATELY 
Amsterdamsestraatweg 404 

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

BffiBBBBaSBI 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
TEL: 030-2443170 FAX: 030-2892620 

E-mail mfo@filatelie net 

" L I D N V P H , A S D A , A P H V e n P T S " 

DAGELIJKS UP-TO-DATE INTERNET 

WWW.FILATELIE.NET 
Openingstijden. 

Woensdag t/m zaterdag van 12 00 tot 18 00 urn-
Donderdag koopavond t/m 20 00 

MID SUMMER EDITION 

PRUSLUST COLLECTIES & PARTIJEN 
GELDIG VAN AUGUSTUS T/M SEPTEMBER 2003 

Kavel 1772 Nederland 

B 
iNDOKESU! INDONEStA 

Kavd 3094 Nederlandse KokMiien 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

MD. / ^ ^ 3551 CX UTRECHT . 
^ 1 É H B TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 [ÏÏrC JSi 
^ ^ ^ 1 ^ WWW.FILATELIE.NET 117 / I D I 

'"̂  info@filatelie.net 
Openingstijden woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 (donderdag tot 20.00) 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijsten/losse nummerlijsten aan. 

* * « « * « * * « * * * * * * * * * « * * * * * * * * « * « * + * * * * * IN FORMAT! EBON ************************************ 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OSsep 
Partijen / losse nummers / beide 
*****************#*********#*****************************#**************************** 

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

http://WWW.FILATELIE.NET
http://www.filatelie.net
mailto:info@filatelie.net


Postzegel Partijen Centrale 

UITNODIGING 
Het nieuwe postzegelseizoen is alweer begonnen. 

Een reden om eens bij de Postzegel Partijen Centrale 
in Den Haag langs te komen. 

Maak ook gebruik van ons snelgroeiend, modern bedrijf en 
deel mee in het succes van de Postzegel Partijen Centrale. 

Wij zijn 6 dagen in de week van 9 tot 5 open! 
Wij bieden o.a. aan: 

meer dan 2000 partijen vanaf € 5 tot vele duizenden euro's; 
meer dan 200.000 FDC's voor € 0,50 per stuk; 

meer dan 30.000 echt gelopen brieven vanaf € 0,50 tot € 100. 
Makkelijk te bereiken met tram 3 vanaf Den Haag CS. (uitstappen halte Elandstraat). 

Goede parkeergelegenheid vlak voor de deur. (€ 1,10 per uur). 
Heeft u interesse in onze partijenlijst dan kunt u de lijst aanvragen 
door de informatiebon ingevuld naar ons op te sturen. U ontvangt 

dan een jaar lang, gratis en geheel vrijblijvend, onze maandelijkse partijenlijst. 

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 (€ i,io per uur) 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORiviATIEBON ***********#*#**#********#**#******* 

646 
Naam: Tel.:. 
Adres: 
Plaats: Postcode:. 
Interessegebieden: 

. E-mail: 
. 03sept 

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 
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 Fax030 2892620 , . _ 

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

http://www.filatelie.net
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAILADRES: EDWARDFROON(5)FREELER.NL 

VEERTÜHDE DAG VAU 
DE MAIIMAFIUE 

Onder de rook van de 
stad Luxemburg werd be
gin juli de Internationale 
Maximafilietentoonstel-
ling gehouden, georgani
seerd door de plaatselijke 
postzegelvereniging, de 
Cercle Philatelique de 
Mamer. De expositie werd 
in de grote zaal van het 
gerenoveerde slot van 
Mamer gehouden. Afbeel-
dinij 1 toont dit slot (nu 
gemeenthuis) met daar
voor twee beelden, ge
wijd aan twee grote 
sportlieden uit Mamer: 
Olympisch kampioen Josy 
Barthe! en de tweevoudige 
kampioen in de Tour de 
France, Nicolas Frantz. De 
maximumkaart komt 
voor met twee verschil
lende afstempelingen: 
het eerstedagstempel (af
beelding 2) en hetten-
toonstellingsstempel (af
beelding 3). 

Met 26 inzendingen uit 
zeven landen stond de 

competitie in Mamer op 
een hoog peil. Het waren 
vrijwel uitsluitend the
matische inzendingen 
met een breed spectrum 
aan onderwerpen, zoals 
bloemen, opera, water, 
koninklijk huis, scheep
vaart, de verovering van 
het luchtruim. Napoleon, 
antiek Griekenland, 
schilderkunst, beroemde 
vrouwen, vogels en litera
tuur. Als beste eindigde 
Jos Woljf, voorzitter van 
de Luxemburgse Bond, 
die veel oude kaarten in 
zijn landencollectie over 
Luxemburg had. Tweede 
werd Günther Formery, 
voorzitter van de Duitse 
maximafielen, met een 
inzending over heraldiek 
(ondertitel: 'wat men in 
zijn schild voert'). De 
jury was over het alge
meen enthousiast over 
het prachtige en geva
rieerde materiaal. 
De burgemeester van Ma
mer bood ter gelegenheid 
van deze belangrijke cul
turele gebeurtenis een re

ceptie aan. Op de foto 
hierboven is een aantal 
Nederlandse inzenders in 
gesprek met de voorzitter 
van de Duitse vereniging. 
Voorafgaand aan de 
prijsuitreiking was er een 
debat om ervaringen in
ternationaal uit te wisse
len, dat onder leiding 
stond van Jos Wolff, vice-
president van de FIP en in 
die hoedanigheid speci
aal belast met maximafi-
lie. Het belangrijkste 
nieuwtje was dat er van 
25 tot en met 27 septem
ber 2005 in Corbeille-Es-

sonnes (een voorstad van 
Parijs) een multilaterale 
tentoonstelling, MaxiF-
rance 2005, zal worden 
gehouden. 
De vier Nederlandse deel
nemers behaalden goede 
resultaten, van verzilverd 
brons tot aan verguld zil
ver. Op ajbeeldmij 4 (af
komstig uit de inzending 
Decemberzegels) zien we 
een van de kortingzegels 
van 1999. Uit 2000 zien 
we de sneeuwpop met 
veel kinderpret (ajbeeldmcj 
5). In de inzending Neder
landse schilderkunst ruim 

aandacht voor Rem
brandt (ojbeeldinjjen 6 en 
7) en Van Gogh (ajbeel-
ding 8). De laatste kaart is 
bijzonder door de af
stempeling in Van Goghs 
geboorteplaats Zundert 
op 30 maart 2003, dus 
exact honderdvijftig jaar 
na zijn geboorte. De in
zending Nederland, luater-
land besteedde onder 
meer aandacht aan de 
strijd tegen het water. Op 
ajbeeldmcj g zien we de ze
gel uit 2003 met de gon
dels die de Grevelingen-
dam stortten en op ajbeel-
ding 10 figureert de Rode-
Kruiszegel uit 1953 met 
de wadende hulpverle
ner. De inzending Beeld
houwkunst was internatio
naal opgezet; ajtieelding 11 
toont de Nike van Samo-
thrace uit het Louvre en af
beelding 12 de paarden op 
de San Marco in Venetië. 
Deze inzendingen zullen 
op 25 en 26 oktober op 
de Amsterdamse ten-
toonsteUing Dag van de 
Postzegel te zien zijn. 

tk 
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL' 

(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o.) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Amtralie, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt), 
Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, 
Faröer, Frankrijk, Groenland, Israel, Luxemburg, Malta,Vaticaan, 
Zwitserland en blokken van West-Europa. 
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 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : posrmasrer@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openmgstijden; 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. 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

MICHEL 

GEHEEL EUROPA COMPLEET NIEUW! 
Editie 2003/2004 

Duitsland in kleur met gratis CD-Rom € 24,80 
Europa 1, West en Midden Europa € 37,80 
Europa 2, Zuid Europa € 37,80 
Europa 3, Noord- en noordwest, 
met Benelux, GB en Scandinavië € 37,80 
Europa 4, Oost Europa € 37,80 

tevens nieuw verschenen: Ganzsachen West Europa 
2003/04 € 54,00 

Aansluiting op deze catalogi vindt u maandelijks in de 
Michel-Rundschau. Aanbieding proefabonnement 
juli-dec. 2003: € 18,00 

auf der heide 
e mail aufderheide@hetnet n! 

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

Maximafilie 
Bent u het met ons eens dat bij maximumkaarten de 
afbeelding van de op die kaart geplakte postzegel beter 
tot zijn recht komt? 
Het verzamelen van postzegels moet toch eigenlijk een 
aansprekende en actieve hobby zijn. 
Verbreed en verdiep uw blik op postzegels door lid te 
worden van de vereniging die iets toevoegt aan de uitgifte 
van Nederlandse postzegels. De 'Vereniging voor 
Kinderpostzegels en maximafilie' is veelzijdig en biedt u: 
* Vier keer per jaar het gevarieerde verenigingsblad 

met uitgebreide artikelen over kinderpostzegels en 
maximumkaarten. 

* Drie keer per jaar een bijeenkomst in Utrecht. 
* Veilingen met veel kinderbedankkaarten en maximum

kaarten. 
+ MOGELIJKHEID TOT HET NEMEN VAN EEN 

ABONNEMENT OP DE NIEUWTJESDIENST VAN 
NEDERLANDSE MAXIMUMKAARTEN. 
PRIJS GEMIDDELD € 1,50 PER KAART 

* Contributie slechts € 12,50 per jaar; inschrijfgeld 
€ 1,25. 

Kom kennismaken! Eerstvolgende bijeenkomst zondag 
12 oktober om 10.45 uur in het Cultureel Centrum 
'Oog in Al' aan de Händelstraat 3 te Utrecht, of vraag 
de introductiefolder aan bij het secretariaat: 
Wil Verbeek, Oranjepoldererf 6, 2807 NE Gouda, 
tel. 0182-531449. 

Zie ook de websites: www.maximafilie.zipzap.to 
www. kinderpostzegel .zipzap.to 

E-mail: wvhb_13@hetnet.nl 

Maximafilie: een betere kijk op postzegels! 

P o s t z e g e I v e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel- en muntenveiling m De Magneet te Bilttioven. 
De gratis veilingcatalogus is verkrygbaar op aanvraag, liefst schriftelyk of per fax. 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd. 
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DE OVERGANGSKONING 
DIE EEN BLIJVER BLEEK 

Koning Albert II tien jaar op de Belgische troon 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Toen duidelijk was geworden 
dat het huwelijk van koning 
Boudewijn en koningin Fabiola 
kinderloos zou blijven, rees de 
vraag wie dan de koning even
tueel zou moeten opvolgen. 
Omdat de jonge prins Filip, de 
oudste neef van de koning, 
steeds meer in het gezelschap 
van de koning werd gesignal
eerd meenden de meesten dat 
hij door Boudewijn persoonlijk 
werd voorbereid op het ko
ningsschap [ajbeelóingen i en 
2). Deskundigen verklaarden te 
weten dat prins Albert geen be
langstelling had voor het hoog
ste ambt, terwijl hij toch de eer
ste in de lijn van troonopvol
ging was. Het was dan ook voor 
bijna heel België een verrassing 
dat na het plotselinge overlijden 
van koning Boudewijn het kabi
net niet FiMp, maar Albert vroeg 
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Niet zijn zoon Filip, maar Albert zelf volgde tien jaar 

geleden koning Boudewijn op als zesde koning der Belgen. 

Jeffrey Groeneveld beschrijft het leven van de jubilerende 

vorst: een koning die men niet op de troon had verwacht. 

om koning te worden (aftieel-
dingen 3 en 4I. 
Staatsrechtelijk was deze stap 
volkomen juist, maar waar
schijnlijk was er nog een andere 
reden om Filip nog even te la
ten wachten. Het kabinet vond 
dat de prins er gewoon nog niet 
aan toe was, zeker gezien de 
overgangsfase van eenheids
staat naar federatie, waarin Bel
gië zich bevond. 

EMOTIONEEL 
Zodoende legde op 9 augustus 

1993 een zeer gespannen ko
ning Albert II als zesde koning 
der Belgen de eed op de grond
wet af Het was een bijzonder 
emotionele bijeenkomst in het 
Belgische parlement, in het bij
zijn van de Verenigde Kamers 
en een bijna voltallige koninklij
ke familie, inclusiefkoningin-
weduwe Fabiola. De koning tril
de zichtbaar en tot ontzetting 
van vele aanwezigen waagde 
het libertijnse kamerlid Van 
Rossem het om luid ViVe la Re-
publique d'Europe! te roepen. 

Gevolgd door Vivejulien La-
haut!, een verwijzing naar de 
man die bij de eedaflegging van 
koning Boudewijn ook de repu
bliek had toegejuicht en dat la
ter met de dood had moeten 
bekopen. Van Rossem kwam er 
gelukkig een stuk beter van af; 
spontaan klonk het 'Lang leve 
de koning' door de zaal. 

JEUGD IN BALLINGSCHAP 
België moest er erg aan wennen 
om na 42 jaar een nieuwe ko
ning te hebben. Wat wist men 
eigenlijk van het nieuwe staats
hoofd? Albert werd geboren op 
6 juni 1934 als jongste zoon van 
koning Leopold 111 en de legen-
dariscne koningin Astrid {(rf-
beeldings). Bij zijn geboorte 
kreeg hij de titel 'Prins van 
Luik'. De kleine prins had een 
oudere broer, Boudewijn, en 

mm wm iiiiiiiimi.._..... 
5 /4. Volkomen onvtrxuacm 

1 \i Toen duidelijk UJerd dat het huiselijk van Boudeiuijn en Fabiola (linksbouen) kinderloos stierf koning BoudeuJijn en net 
zou blijuen, nam het paar pnns Fiiip (rechtsboven) onder zijn hoede om hem voor te bereiden zo onucruiacht was de troonop-
op de troon. uol^infl door zijn broer Albert. 

5 Koning Leopold en koningin Astrid, de beide ouders uan Albert, a^cbeeld op 
een geïllustreerde briefkaart uit de jaren dertig 

Geheel links-12. De introverte BoudeuJijn 
ujerdin 1951 koning 

Lmks: 15 Donna Paola u;erd door de 
Belgen aanbeden. 

V"ü.'c.P.v7 

'm 
10 Koningin Astrid Ifujam jam 
mcrlijk om het \emn bij een 
auto-ongeiuk m Zwitserland. 

^aJ 

Il Na tien daijen oorlog moest het 
Belgische leger met koning Leopold III 
als opperbevelhebber zich ouergeuen. 

14. Op 2 juli 1959 traden Albert en Paola 
in het huwelijk 

15 Porturij verzonden envelop van de Dienst van de Prins 
von Luik, die sinds 19 59 in het Belvedère Paleis woonde. 



een oudere zus, joséphine-
Charlotte (afljeeldingen 6, 7 en 
8). Albert werd vernoemd naar 
zijn grootvader, de al even le
gendarische koning Albert I (af
beelding 9). Toen Albert ruim 
een jaar was verloor hij zijn 
moeder; ze kwam bij een auto
ongeluk in het Zwitserse Küss-
nacht om het leven [afbeelding 
10). Tijdens de oorlog hertrouw
de zijn vader met Lilian Baels, 
die enige tijd gouvernante van 
de koninklijke kinderen was ge
weest. Zij bracht weer vrolijk
heid in het gezin, maar de Bel
gische bevolking kon het nieu
we huwelijk niet zo waarderen. 
In 1944 werd de koninklijke fa
milie door de Duitsers gedepor
teerd naar Duitsland en later 
naar StrobI in Oostenrijk. De 
onrustige situatie in België van
wege zijn houding tijdens de 
oorlog verhinderde de koning 
om onmiddellijk na de oorlog 
terug te keren [afbeelding 17). 
De familie verhuisde naar Zwit
serland, waar ze zich in Prégny 
aan het Meer van Cenève ves
tigde. Pas in 1950 zette Leopold 
in het gezelschap van zijn beide 
zonen Boudewijn en Albert 
weer voet op Belgische bodem. 
Prins Albert was in Zwitserland 
aan zijn middelbare schoolop
leiding begonnen en maakte die 
in België af Hij blonk niet echt 
uit. In 1952 trad hij in dienst van 
de marine, waar hij het drie jaar 
later tot luitenant-ter-zee 

bracht. Zo nu en dan verscheen 
hij in de openbaarheid voor het 
vervullen van representatieve 
verplichtingen. In 1954 werd hij 
voorzitter van de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas. Vier jaar 
later aanvaardde hij het voorzit
terschap van het Belgische 
Rode Kruis. Mensen die hem 
leerden kennen waardeerden 
hem om zijn charme en humor, 
wat in schril contrast stond met 
zijn verlegen en serieuze broer, 
die in 1951 koning was gewor
den [afbeelding 12). 

HUWELIJKSREL 
De prins, die het grootste deel 
van zijn leven in de schaduw 
van de troon had kunnen opere
ren, wist in 1959 plotseling alle 
schijnwerpers op zich gericht. 
Het hof maakte de verloving be
kend van Albert met de Italiaan
se Donna Paola Ruffo di Cala
bria, die hij bij de intronisatie 
van paus Johannes XXIII had le
ren kennen. De bijzonder knap
pe Paola bracht België in een 
staat van ongekende opwinding 
[afbeelding 1;}). Er onstond bo
vendien een rel toen bekend 
werd dat Albert's vader buiten 
het kabinet om de paus had ge
vraagd het huwelijk in Rome in 
te zegenen. Dat lag zeer gevoe
lig, omdat een dergelijke inze
gening tegelijkertijd burgerlijk 
en kerkelijk huwelijk zou zijn, 
terwijl de Belgische wet voor
schrijft dat het burgerlijk huwe

lijk vóór het kerkelijk huwelijk 
moet plaatsvinden. De diplo
matieke paus maakte een einde 
aan het rumoer door uiteinde
lijk aan te geven dat het beter 
was het huwelijk in België te la
ten voltrekken. Op 2 juM 1959 
trouwden Albert en Paola in het 
Koninklijk Paleis in Brussel, 
waarna het huwelijk in de Sint-
Goedele Kathedraal door kardi
naal Van Roey werd ingezegend 
[afbeelding 14). 
Het paar vestigde zich in het 
Paleis Belvedère en genoot een 
grote populariteit [afbeelding 
is)- Vooral prinses Paola was 
zeer geliefd en toen ze in i960 
het leven schonk aan een zoon, 
Filip, vierden de Belgen groot 
feest [afbeelding 76). In de daar
opvolgende jaren volgden nog 
twee kinderen, Astrid (1962) 
[afbeeldingen y, 78 en 79) en 
Laurent (1963), maar met de 
populariteit van de prinses ging 
het snel bergafwaarts. Ze kon 
niet wennen aan het stijve pro
tocol aan het Belgische hofen 
bij officiële gelegenheden viel 
de verveling vaaTc van haar ge
zicht af te lezen. De tegenstel
ling met haar schoonzuster, de 
immer correcte en belangstel
lende Fabiola, die in i960 met 
koning Boudewijn in het huwe
lijk was getreden, kon niet gro
ter zijn. 

HANDELSPRINS 
Steeds vaker ging prins Albert 

Links en hierbown 6./7./8 Prins Albert uierd samen met zijn 
broer Boudeunjn en zijn zusJosephme-Charlotte veelvuldig op 
uiteenlopend Jilfltelistisch materiaal a^ebeeld. 

alleen op pad. Hij was geregeld 
van huis als erevoorzitter van 
de Belgische Dienst voor Bui
tenlandse handel. Het was een 
verantwoordelijke baan, die 
kennis van het bedrijfsleven en 
tact in het omgaan mensen ver
eiste. Als handelsprins wist hij 
net dat beetje meer te bieden 
om belangrijke orders binnen te 
halen. Het werk bleek boven
dien een goede leerschool. 
Toen hij plotseling tot het ko
ningsschap werd geroepen be
schikte hij niet alleen over een 
enorme economische en com
merciële kennis, maar was hij 
ook bekend geraakt met de Bel
gische politiek. Hij had geleerd 
hoe belangrijk het is voor een 
lid van het koninklijk huis om 
voorzichtig op te treden. In 
1976 dreigde het mis te gaan, 
toen hij zonder ministeriële 
rugdekking pleitte voor de 
bouwvan ziekenhuizen in Saoe-
di-Arabië. Er was een gigantisch 
bedrag mee gemoeid, maar het 
bedrijf dat de bouw moest uit
voeren ging failliet. De financië
le en seksuele schandalen die 
naar buiten kwamen, leken 
even ook de prins te raken, 
maar hem trof uiteindelijk geen 
enkele blaam. Als eerbetoon 
voor Albert's jarenlange promo
tie van België in het buitenland 
[afbeelding 20) werd in 1984 het 
Prins Albertfonds voor de Op
leiding van Specialisten in Bui
tenlandse Handel opgericht. 

Boven: l ö . / i / . De prinsenkinderen Filip en Astrid. 18 Prinses Paola met de 
kleine Astnd, 

ig . Hetjon^e prinselijke gezin beginjaren 
zestig Prins Laurent uias nog met geboren 

Boven, g Koning 
Albert I, degroot-
vader van de Prins 
van Luik, naar une 
hij ujerd vernoemd. 

651 
20. Als^een ander luert Albert 
Bel^ie m het buitenland te ucr-
te^eniüoordyen, zoals hier bij 
een staatsbezoek aan Ziyedcn. 



Het fonds biedt jongeren de ge
legenheid stages te lopen bij 
Belgische ondernemingen bui
ten West-Europa. 

EIGEN STEMPEL 
Het was dus beslist geen oner
varen man die in 1993 Koning 
der Belgen werd, ook al ope
reerde hij aanvankelijk heel be
hoedzaam en in het voetspoor 
van zijn overleden broer [afbeel
ding 21). Diens stokpaardjes als 
solidariteit met de zwakken in 
de samenleving, de nadruk op 
het gezin als kern van de sa
menleving en afkeer van extre
misme werden en worden ook 
door Albert uitgedragen, maar 
hij drukt ook zijn eigen stempel 
op het koningsschap. Hij ver
kent veel minder de grenzen 
van de constitutie dan Boude-
wijn deed. Zo is het ondenkbaar 
dat Albert zou weigeren een wet 
te onderteken, wat Boudewijn 
deed nadat het parlement de 
nieuwe abortuswet had goedge
keurd. Door het gemoedelijker 
karaktervan koning Albert neeft 
het Belgische hof veel van zijn 
stijfheid verloren. Er is duidelijk 
sprake van een nieuwe open
heid, wat wel bleek toen de ca
mera's tot binnen het paleis 
werden toegelaten bij net huwe
lijk van de kroonprins. Boven
dien lijkt Albert gemakkelijker 
om te kunnen gaan met een fe
deralistisch België, waartegen 
Boudewijn zich zo lang had ver
zet, hoewel ook Albert wel dege
lijk waarschuwt voor afschei
ding van een van de landsdelen. 

3i 

DOLCE PAOLA 
Paola, de aantrekkelijke prinses 
van Italiaanse afkomst, sprak 
sterk tot de verbeelding van het 
Belgische volk en zeker tot die 
van het mannelijke deel. De 
zanger Adamo bracht haar on
der de titel Dolce Paola zelfs een 
muzikale ode. Donna Paola 
Ruffo di Calabria werd op 11 
september 1937 in Italië gebo
ren en bracht haar jeugd door 
in Rome. Daar ontmoette ze in 
1958 prins Albert van België, 
met wie ze een jaar later in het 
huwelijk trad. Geruchten over 
buitenechtelijke relaties zijn in 
tegenstelling tot die van haar 
echtgenoot nimmer bevestigd, 
maar vast staat dat Paola tot aan 
het eind van de jaren zeventig 
een uitbundig leven leidde, dat 
in de boulevardpers breed werd 
uitgemeten. Begin jaren tachtig 
zette het prinselijk paar onder 
drukvan koning Boudewijn, 
koningin Fabiola en dochter 
Astrid een streep onder het ver
leden. Respectvoor elkaar en 
een diep rooms-katholiek ge
loof zorgden voor een 'herwon
nen liefde', zoals koning Albert 
het later zou uitdrukken. 
Met het klimmen der jaren zijn 

Paola's wilde haren verdwenen; 
België heeft een waardige ko
ningin gekregen, een vorstin 
waar de Belgen trots op kunnen 
zijn. Ze ondersteunt haar echt
genoot bij zijn taak als staats
hoofd, maar treedt daarbij min
der op de voorgrond dan haar 
voorgangster Fabiola. De ko
ningin probeert via taalcursus
sen het Nederlands goed mach
tig te worden, maar heeft daar 
nog steeds duidelijk moeite 
mee. Het is iets wat veel Vla
mingen maar moeilijk kunnen 
accepteren. 
In 1992 richtte Paola een fonds 
op om het lot van jongeren te 

verbeteren. Tien jaar later werd 
ze erevoorzitster van Child Focus, 
een organisatie die zich toelegt 
op de opsporing van verdwe
nen kinderen, de strijd tegen 
seksueel misbruik en de steun
verlening aan de betrokken ou
ders. 
In navolging van bijvoorbeeld 
koningin Beatrix heeft konin
gin Paola zich het lot van mo
derne kunstenaars aangetrok
ken. Bij een recente renovatie 
van het Koninklijk Paleis in 
Brussel werden jonge kunste
naars ingezet om de plafond
en muurversieringen te ontwer
pen en verwezenlijken. 

Tijdens zijn koningsschap kreeg 
Albert te maken met een zaak 
die de Belgische staat op haar 
grondvesten deed schudden: 
de kwestie-Dutroux (1996). Ko
ning Albert nodigde de ouders 
van vermoorde kinderen uit op 
het paleis om zijn solidariteit te 
betuigen. Het was een daad 

recht uit het hart, een gebaar 
dat de Belgen op zijn waarde 
wisten te schatten. 

OPENHARTIG 
De koning blijkt een man van 
vlees en bloed te zijn. In 1999 
verscheen een biografie van ko
ningin Paola, waarin een oud 

Links 21 Albertwerdm 1995 de zesde 
Koning der Belgen, na de konmtjen Leo
pold 1, Leopold II, Albert i, Leopold III en 
Boudeujijn 

Onder: 22. Albert en Paolo hebben bun 
huujelijksproblemen ujeten te oueruJinnen. 

Bouen 23 Hetisvoorde 
mtimizouiel als uoor bui
tenstaanders duidelijk het 
huwelijk van koning Albert 
en koningin Paolo is hctb-
ter dan ooit. Bouen en rechts: 2 5. tot en 

met 28. Tienjaar konmgs- > 
schap heeft een aardige ua- J 

natie aan Jrankeerzegels op
geleverd Hoeueel zullen er 

nog volgen' 

gerucht nog eens werd ver
meld: de koning zou een doch
ter hebben uit een buitenechte
lijke relatie. De roddelpers deed 
alles om het verhaal bevestigd 
te krijgen, maar zonder succes. 
Tot ieders verrassing ging de 
koning in zijn kersttoespraak op 
de geruchten in en bevestigde 
hij ze. Hij sprak openhartig over 
zijn huwelijksproblemen, maar 
zei ook dat de moeilijkheden al 
lang waren overwonnen en dat 
Paola en hij hun diepe liefde 
hebben herwonnen, iets dat ie
dereen die het paar gadeslaat 
zal kunnen bevestigen (afiieel-
dingen 22 en 2;}). 

NIET MET PENSIOEN 
Tien jaar zijn voorbij gegaan 
sinds Albert de Belgische troon 
heeft bestegen. De koning heeft 
een leeftijd bereikt waarop de 
gemiddelde Belg allang met 
pensioen is. Maar hoewel de 
waardering voor prins Filip ge
stegen is, zeker sinds zijn hu
welijk met Mathilde d'Udekem 
d'Acoz [aßeelding 24), is een 
spoedige troonswisseling niet 
waarschijnlijk. De koning heeft 
nog steeds veel plezier in zijn 
werk en is bij de Belgische be
volking bijzonder geliefd. Nie
mand heeft het nog over Albert 
als 'overgangskoning': hij is een 
echte blijver gebleken {afbeel
dingen 25 tot en met 28) \ 

Geraadpleegde bronnen: 
Mark van den Wijngaert e.a., Bel
gië en zijn koningen, Monarchie en 
macht; Antwerpen, 2000. 
Maandblad Vorsten. 
Website van de Belgische konink
lijke familie: muiiu.monarchie.be. 



DUITSE PAKKETPOSTZENDINGEN 
NAAR HET BUITENLAND 

Raadsel ^Injla^tarieven kan met hulp worden opgelost 
D O O R J . G . E . P E T E R S E N , L A R E N 

Toen enkele jaren geleden werd 
aangekondigd dat de Duitse uit
gever Schivaneberger Verlag (on
der filatelisten bekend van de 
M;'c/ie/catalogi) meteen publi
catie onder de titel Postgebüh
renHandbuch Deutschland zou 
komen, dachten veel verzame
laars van Duitse pakketkaarten 
dat het raadsel van de bij deze 
behorende tarieven nu eindelijk 
voor eens voor altijd zou wor
den opgelost. 
Maar dat was te optimistisch 
gedacht: het is namelijk een il
lusie om te verwachten dat 
deze tarieven, die van zoveel 
verschillende complexe gege
vens afhankelijk zijn, simpel
weg in kleine tabelletjes weer te 
geven zouden zijn. Zelfs geren
ommeerde Nederlandse juryle
den denken dat dergelijke tabel
len bestaan. Uit het nu volgen
de verhaal zal blijken hoe inge
wikkeld deze materie is. 

ALGEMEEN 
Nadat in Duitsland op i januari 
1874 een nieuw tariefsysteem 
voor pakketpostzendingen was 
ingevoerd, moest ieder pakket 
worden begeleid door een pak
ketkaart. Op deze pakketkaart 
moesten het porto voor de ver
zending van het pakket en de 
kosten voor de bijkomende 

Abschnitt zur FostFacketadres>c> 

. CARL DERLON 
LEIPZIG 

Buch, Stein 
Kupfer  Druckfarben. 

Boraorkungeu. 

,■,. Rechnung jTTSl.f. 

Je zou het een goed bewaard geheim kunnen noemen: hoe 

de tarieven voor pakketpostzendingen uit Duitsland naar 

het buitenland zich in de zogenoemde 'inflatieperiode' 

ontwikkelden. Hans Petersen licht in de nu volgende 

Irage een tipje van de sluier op, maar hij is op zoek 

naar aanvullende gegevens. 

diensten (zoals aangegeven 
waarde of remboursinning) 
worden voldaan. Voor het sys
teem dat tot 31 december 1873 
werd gebruikt verwijs ik naar 
een artikel van mijn hand in het 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie van mei 1998, bladzij
den 360 en volgende. 
De tarieven voor pakketzendin
gen naar het buitenland waren 
in die tijd afhankelijk van afzon
derlijke verdragen met de lan
den van bestemming en met de 
landen die moesten worden ge
passeerd. Doordat de pakketen 
vaak door meerdere landen 
moesten worden geleid (we 
noemen dit transit) werden de 
toch al moeilijke berekeningen 
nog veel ingewikkelder. 
Vanaf 1875, na het sluiten van 
het Wereldpostverdrag door de 
Wereldpostunie (UPU),werd 
een min of meer uniform sys

212̂  m^ 214. 
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teem van tariefbepaling inge
voerd dat werd gehanteerd bij 
de verzending van post tussen 
aan dit verdrag deelnemende 
landen. 
Pas na 1880 kwam  ook in dit 
geval dankzij een overeenkomst 
die tussen diverse leden van de 
UPU werd gesloten en die werd 
bekrachtigd op het Congres van 
Parijs  een uniform tarief van 
50 Zwitserse centimes per land 
van vertrek, passage en bestem
ming voor een pakket van maxi
maal drie kilogram. Dit tarief 
was geldig vanaf 1 oktoben88T. 
leder deelnemend lid moest 
deze tarieven, op basis van de 
muntverhouding met Zwitser
land, omrekenen in de eigen 
munteenheid. Voor Duitsland 
betekende dit dat het tarief op 
40 pfennig uitkwam. 
Een pakket naar Zwitserland 
koste derhalve 40 pfennig voor 
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Duitsland (land van vertrek) en 
40 pfennig voor Zwitserland 
(land van bestemming), dus in 
totaal 80 pfennig. 
Vanzelfsprekend was er ook bij 
deze overeenkomst sprake van 
diverse afwijkende afspraken of 
extra toeslagen. Zo werd bij een 
transport over zee 25 centimes 
extra voor 500 mijl berekend. 
In 1885, tijdens een volgend 
congres, werd besloten het 
maximumgewicht te verhogen 
tot vijf kilogram en ook waarde
en rembourszendingen toe te 
staan. 
Pas tijdens het Congres van 
Madrid (novemben92o) werd 
besloten om ingaande i januari 
1922 de volgende aanpassingen 
door te voeren: 

Gewicht 
01 kilo 
15 kilo 
510 kilo 

Uniform tarief 
30 centimes 
50 centimes 
90 centimes 

Na het Verdrag van Londen, dat 
op 1 juli 1930 in werking trad, 
werd dit: 

Gewicht 
01 kilo 
15 kilo 
510 kilo 
1015 kilo 
1520 kilo 

Uniform tarief 
30 centimes 
50 centimes 

100 centimes 
150 centimes 

200 centimes 

POSTHANDBOEKEN 
De hier bedoelde tarieven moe
ten in principe terug te vinden 
te zijn in de jaarlijks verschij
nende posthandboeken, die op 
de postkantoren werden ge
bruikt om de tarieven van de te 
verzenden postte bepalen. He
laas zijn deze boeken vrijwel 
met meer aanwezig, zodat ons 
onderzoek gedaan moet wor
den met de gegevens die be
schikbaar zijn uit de periode 
18751900 en uit de jaren 1906, 
1928 en 1938. 
Alhoewel de tarieven tot begin 
1920 nauwelijks werden veran
derd, ontstond er onder druk 
van de snel oplopende inflatie 
vanaf 1920 een ware hausse aan 
tariefstijgingen. 
Nu IS het zo dat verzamelaars 
van stukken die de tarieven 

Links drie pakketten ■ 273, 274 en 215  op 
éen kaart (het maximale aantal) van ieder 
So pfennig, dus in totaal 240 pfennig 
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w/eerspiegelen een grote voor
keur hebben voor perioden 
waarin de tarieven vaak veran
deren. Als we het over Duits
land hebben spreken we dan 
over de periode van 1920 tot en 
met 1923, de zogenoemde infla
tieperiode. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Om de ontwikkelingen m de in
flatieperiode goed te kunnen 
begrijpen, moeten we terug
gaan naar het jaar 1919. Het op 
26 juni 1919 gesloten Vredes
verdrag van Versailles verplich
te het, na de lange en dure oor
log toch al verarmde, Duitsland 
tot gigantische herstelbetalin
gen, die opliepen tot een be
drag van 132 miljard in goud
marken. Deze schadevergoe
ding moest worden opgebracht 
door de Republiek van Weimar, 
de voortzetting van het oude 
Duitse Keizerrijk. De keizer van 
dat Rijk, Wilhelm II, was echter 
gevlucht en op grond van het 
genoemde verdrag was een 
groot deel van het grondgebied 
(waaronder de stadstaat Dan
zig, maar ook alle koloniën) aan 
de overwinnaars afgestaan. De 
totale schadevergoeding moest 
dus worden opgebracht door 
een land dat geen inkomsten 
meer ontving uit deze geconfis
ceerde gebieden. Bovendien 
moest Duitsland ook zijn eigen 
economie weer zien op te bou
wen. Het was dan ook niet ver
wonderlijk dat de opgelegde 
herstelbetalingen veel te noog 
uitpakten; die konden met geen 
mogelijkheid worden betaald. 
De Duitse overheid koos vervol
gens bewust voor een middel 
dat tot een sociale catastrofe 
zou leiden, namelijk vooreen 
langdurige inflatie. Om de te
korten te dekken werd besloten 
om extra bankbiljetten te gaan 
drukken. Deze biljetten werden 
echter niet meer gedekt door de 
bestaande goudvoorraad. An
ders gezegd: de bankbiljetten 
vergrootten de in omloop zijn

Onder blik in een Duitse bankkluis ten tijde 
van de 'hyperinßatie' de bankbiljetten sta
pelen zich op 

de hoeveelheid aan Duits geld, 
terwijl dit geld door niemand 
was verdiend. Als gevolg hier
van gingen de prijzen stijgen, 
want ondanks de grote hoeveel
heden in omloop zijnd geld wa
ren er geen producten die er
mee gekocht konden worden. 
De koopkrachtwaarde van het 
geld was dus gedaald. Het ruil
middel geld werd onbetrouw
baar en de mensen verloren 
daardoor het vertrouwen in dat 
ruilmiddel. Alleen de bezitters 
van goederen hadden nog iets. 
Een probleem zoals dit kan al
leen door de centrale overheid. 

namen de Fransen het Rijnland 
in bezit. Daarmee viel de kern 
van de Duitse economie weg; er 
was geen sprake meer van pro
ductie in het Roergebied. 
Door de steeds sneller stijgen
de inflatie kon de Duitse staats
drukkerij de productie van 
bankbiljetten niet meer aan. Er 
werden particuliere drukkerijen 
ingeschakeld bij de geldproduc
tie. De geldeconomie was eind 
november 1923 stilgevallen. 
Engeland en de Verenigde Sta
ten zagen in dat dit niet langer 
zo kon doorgaan en dwongen 
de Fransen mee te werken aan 

herstellen. Tijdens deze geldsa
nering werd honderd miljard 
goudmark gelijkgesteld aan l o 
rentepfennig. 

BESCHEIDEN ONDERZOEK 
Dat we hier zo uitgebreid stil
staan bij de economische ont
wikkelingen in Duitsland is 
noodzakelijk om de complexi
teit van het volgende onderzoek 
te kunnen begrijpen. Want door 
de steeds slechter wordende 
economische situatie verander
den ook de posttarieven steeds 
vaker. 
Helaas ken ik geen posthand
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door het ingrijpen in de econo
mie, worden opgelost of wor
den afgeremd. Gebeurt dat niet 
dan ontstaat er hyperinflatie. De 
Duitse overheid deed echter be
wust niets. Omdat er ook geen 
internationale valuta meer be
schikbaar waren konden ook 
geen herstelbetalingen meer 
plaatsvinden. 
Als represaille voor het uitblij
ven van de herstelbetalingen 

een geldsanering en het accep
teren van gematigde termijn
betalingen. Deze situatie werd 
eind 1923 in de Republiek van 
Weimar bereikt. 
Door de vervanging van de 
goudmark door de gewone 
('papieren') mark pen decem
ber! 923 werd een forse geldsa
nering doorgevoerd. De prijzen 
werden weer acceptabel en de 
Duitse economie kon zich gaan 

boeken uit deze periode. Of ze 
bestaan hebben weet ik niet, 
maar ik kan me heel goed voor
stellen dat men  zeker in 1923, 
toen de tarieven steeds sneller 
veranderden  geen kans zag 
alle veranderingen steeds weer 
opnieuw in boeken vastte leg

Onder Bankbiljetten en een munt uit de 
'Inflatijd' met duizelingwekkende hoge 
bedragen 
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gen. We mogen trouwens aan
nemen dat als die boeken er al 
waren, ze na gebruik veelal zul
len zijn weggegooid, net zoals 
WIJ met oude telefoonboeken 
doen Bovendien is er in de 
Tweede Wereldoorlog heel veel 
verloren gegaan. 
Om de bedoelde tariefstijgm-
gen te kunnen onderzoeken is 
daarom - bij gebrek aan hand
boeken - zoveel mogelijk mate
riaal nodig voor empirisch on
derzoek. Het beschikbare mate
riaal kan als het m de juiste 
tijdsvolgorde wordt gezet een 
beeld van deze ontwikkelingen 
geven. 
Op basis van de beschikbare 
gegevens (lees: originele pak-
ketkaarten) kan voor pakketten 
van Duitsland naar Zwitserland 

het volgende overzicht worden 
samengesteld (er is voor Zwit
serland gekozen omdat van 
deze categorie de meeste pak-
ketkaarten voorhanden zijn). 

Datum 

11-02-1920 
30-08-1920 
09-02-1921 
15-03-1921 
14-04-1921 
31-05-1921 
02-08-1921 
28-10-1921 
04-11-1921 
31-01-1922 
04-03-1922 
24-05-1922 
12-07-1922 
26-09-1922 

Tot en met 5 kilo 

80 
80 

800 
800 

1.150 
1.150 
1.380 
1 840 
2300 
4.140 
5.720 

10.280 
13.000 
46.500 

NA 1923 
Na de m december 1923 door
gevoerde geldsanering kwamen 
de tarieven weer m rustig vaar
water terecht, ze bleven hierna 
over een langere periode sta
biel De handboeken geven 
voor Zwitserland de volgende 
tarieven: 

Gewicht 

Tot 1 kilo 
1-5 kilo 
5-10 kilo 
10-15 kilo 
15-20 kilo 

1928 

80 
155 

265 
400 
580 

1938 

80 
155 

280 
400 
560 

OPROEP 
Omdat door het ontstaan van 
het Derde Rijk en het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog 

het 'buitenland' 
steeds kleiner 
werd, zijn er uit de 
periode na 1939 
vrijwel geen pak-
ketkaarten meer 
te vinden die bij 
zendingen naar 
het buitenland be
hoorden. 
Zoals ik hiervoor 
al schreef IS een 
compleet beeld al
leen te verkrijgen 
met behulp van 

een proefondervindelijk ('empi
risch') onderzoek. Dat verklaart 
dan ook waarom er wordt ge
probeerd van iedere mogelijke 
verzenddag een pakketkaart 
van een pakket naar Zwitser
land te vinden 
Als er van alle dagen die daar
voor in aanmerking komen 
stukken worden gevonden zou 
een doorlopende tabel kunnen 
worden samengesteld die de 
'tanefsprongen' voor eens en 
voor altijd m beeld brengt 
Lezers die over zulke stukken 
beschikken wil ik dan ook vra
gen, mij fotokopieën van pak-
ketkaarten uit de periode 1920-
1923 - en dan zowel van de 
voor- als van de achterkant - te 
willen toezenden. 
De resultaten van dit onderzoek 
zullen te zijner tijd in'Filatelie' 
worden gepubliceerd. Zend u 
uw fotokopieën s v p aan het 
volgende adres 

J.C.E. Petersen 
Postbus 37 
1250 AA Laren 
E-mailadres" 
info @ hanspetersenadvies. n\ 

Bronnen: 
Fahrpost m Deutschland 1808-1925 door 
Christian Horter; Elise Helbig Verlag, 
1992 
AuslandtarifeJiir die Bncf- und Paketpost 
1875-1900 door Werner Steven. 
Pakketpost en Pakkctposttaneuen van Ne
derland naar het Buitenland 1882-1970 
door Henk Buitenkamp. 
Post- und Telegraphen-Handbuch (1906); 
Postbuch (i november 1928) en Postbuch 
(1938), alle van Deutsche Post. 
Der Paketdienst im Deutschen Reich 1933-
1945 door Paul-Jurgen Hueske; 
Berlijn, 1989. 

Voor en achterzijde van een pakketkaart, behorend bij een 
op 26 september 7922 verzonden pakket van 4 5 kilo, net 
port bearoeg 46 500 pfennig 
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ILHraUSTISCHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2003 (verschijnt begin no
vember) moeten uiterlijk op i 
oktober 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. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• Nog t/m 2 november: 
Haarlem. Onvervalst' Drie eeu
wen drukkerij Joh. Enschede', ten
toonstelling ter gelegenheid 
van het 300jarig bestaan van 
Joh. Enschedé in Haarlem. 
Teylers Museum, Spaarne 16. 
Openmgstijden: 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. Infor
matie: 02353190190 of 
u)iuui.tei)lersmuscum,nl. 
• Nog t/m 27 september: 
Rotterdam. Gabriel m de Lau
rens, propagandatentoonstel
ling over bijbel en christen
dom, georganiseerd door de 
filatelistenverenigmg Gabriel 
ter gelegenheid van haar 55
jarig bestaan. Laurenskerk. 
Openingstijden: van dinsdag 
tot en met zaterdag van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: telefoon 
0505253076. 
•17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2005, 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. 
=■ Zie het artikel elders in deze 
^ editie van 'Filatelie'. Overige 
^ informatie: L.L. Louwerse, 
= Koningin Wilhelminastraat 
2 51, 2811 TI" Reeuwijk, tele
^ foon 0182395103. 
".. • 17,18 en 19 oktober: 
'^ Apeldoorn. 42ste Dag van de 
— Aerofilatelie, georganiseerd 

door 'De Vliegende Hollan
der'. Honderd eenkaderin
zendingen onder de titel 100 
jaar, dit ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de eerste 
gemotoriseerde vlucht en het 
jubileum 'Honderd jaar 
luchtpost en luchtvaartver
zamelingen'. Americahal, 
Laan van Erica. Informatie te
lefoon/fax 0153617845. 
• 24,25 en 26 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale Briejinarkenborse. 
Messe Sindelfingen. Ope
ningstijden: op vrijdag 24/10 
van 9 tot 18 uur en op zater
dag 25 en zondag 26/10 van 9 
tot 17 uur. 
•25 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag van 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/i+2 november: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2005, 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/ii van 10 tot 18 uur 
en op zondag 2/11 van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: A. Rit
meester, tel. 0152141701 of 
email a.ritmeesterCcDplanet.nl 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel
ling in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het 80jarig 
bestaan van de vereniging. 
De Maaspoort, Oude Markt 
30. Speciale envelop (zie in
formatieadres). Openingstij
den: op i/ii van II tot 18 uur 
en op 2/11 van 10 tot 17 uur. 
Informatie: W.J. Hendriks, 
Servaashof 39, 5988 GD Hel
den, telefoon 0773075047 
(na 18 uur). 
• 7 en 8 november: 
Leeuwarden. Friphilex 6, ten
toonstelling (categorie 3, 
eenkaderklasse) ter gelegen
heid van het 85jarig bestaan 
van de filatelistenvereniging 
Friesland. Adelaarskerk, Jok
se 17. Ca. 200 kaders. Ope
ningstijden: op vrijdag 7/11 
van 10 tot 18 uur en op zater
dag 8/11 van 10 tot 16 uur. In

Postzegelshouj 

POSTEX 2003 
Hpel doorn 

formatie: W.A. van Delft, Jan 
de Wittstraat 32, 9062 EX 
Oenkerk. Inschnjumg gesloten. 
• 8 november: 
Soest. Prentbriefkaartenten
toonstelling Soest en omgevmg 
in het kader van 850 jaar 
Soest. De Klarinet, Klarinet 
39. Openingstijd: van 10 tot 
16 uur. Inlichtingen: 033
2534700. 
• 21,22 en 23 november: 
Ulvenhout. Creatief met zegel en 
beeld, propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het I lojarig bestaan van 
Postzegelvereniging Breda. 
Galerie De Pekhoeve, Dorps
straat 92. Openingstijden: op 
vrijdag 21/11 vanaf 17 uur (of̂  
ficiéle opening), op zaterdag 
22/11 en zondag 23/11 van 10 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
D.G.M. Touw, Kraanvogel 
80, 4822 RA Breda. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2005, 
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@chello.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. Hall, Hong Kong 
Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 
Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, Hong Kong. 
• 27, 28 en 29 februari: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win
terswijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, 0315242990. 
email hg breukcr@chello nl 
• 8, gen 10 april: 
Sommelsdijk. Tussen Harmg

ulicten 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, 
telefoon 0187611542, email 
sbflngma(ffixs4all.nl. 
• 6,7,8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseuene
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met NVPHbeurs. Vie
ring Dag uan dejeugdjilatelie 
(thema: Sprookjes). Autotron 
Rosmalen. Ca. 850 kaders. 
• 22 tot en met 30 mei: 
Valencia (Spanje). Espafia 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 
patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercollecties. Ciudad 
de las Artes las Ciencias (Citi| 
o/Arts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be
resteijnstraat 23a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598
636165. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 20 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365331981. 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa, 'tVogel
nest (bij Zuiderkapel), Bos
laan i, 1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Dronten. Open Hof, Coper
mcuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.ci. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
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. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 22 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Brumeweg 
272, 2022. Telefoon 024

3974654
• 27 september: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Bodegraven. Het Anker, Pas

torieplein 2,1016. Telefoon 
0172613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp, Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Deventer. Zalencentrum, J. 
van Vlotenlaan 85,1016. Te
lefoon 0570652596. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1016. 
Telefoon 0742919591 (na 20 
uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
Veenendaal. CSG, Boompjes
goed 14,1016. Telefoon 
0318557068. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 28 september: 
Amsterdam. OCA Amster
dam, Jan Tooropstraat 99,10
16. Telefoon 0306063944. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327,1016. 
Telefoon 0742919591 (na 20 
uur). 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

3255017

Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentsewegi, 1016.30. 
Telefoon 0544375707. 
• I oktober: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarsestraat, 13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
• 4 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2C, 1016. Te
lefoon 0251224978. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, wijk Selwerd, 1016. 
Telefoon 0505712929. 
Heeze. Café De Brug, Ginde
rover 2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoogvliet. De Zalmstek, 
Kruisnetlaan 190,1016. Tele
foon 0181643045. 
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. 

mailto:hksmit@chello.nl


Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 1015. Tele
foon 0302886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg48,1317. 
Telefoon 0384479883. 
• 5 oktober: 
Aarschot. Stadsfeestzaal, De
mervallei, g17. Inlichtingen: 
J. Jadot, Spoorwegstraat 17, 
B3200 Aarschot (België). 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
SintNiklaas (België). Interna
tionale poststukkenbeurs. Stads
zalen, Leopold Illaan. In
lichtingen: E. Braem, Heide
bloemstraat 68 bus 4, B9100 
SintNiklaas. 
• II oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein/hoek Van Lennep
straat, 1017. 
Assen. De Open Hof, Sleutel
bloemstraat 1,1016.30. Tele
foon 0504092874. 
Dieren. NFV Skandiname. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
'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. 
Triebt. Mijnbouu) en Geometen
schappen. Dorpshuis, Johan 
Frisoplaats i, 1016. Telefoon 
0299425078. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal 
(bij de A27), g.3017. Tele
foon 0317614760. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 12 oktober: 
Boxtel. VMBOcollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Utrecht. Internationale Verzo
melmarlrt Grote Veemarkthal 
(bij de A27), 9.3017. Tele
foon 0317614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
07735I7700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1016. Telefoon 024
6414855. 
• 18 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596626213. 
'sHertogenbosch. De Helft

heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoorn. De Huesmolen, De 
Huesmolen 60,1317. Tele
foon 0229231458. 
Mijdrecht. Dr.). v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Rjjssen. Parkgebouw, Oos
terhofweg, 1017. Telefoon 
0548542669. 

! Woudenberg. De Camp, De 
' Bosrand 15,1317. Telefoon 

0348452311. 
• 19 oktober: 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat22, tijden 
onbekend. Telefoon 0547
272249. 
'sGravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,1016. 
Telefoon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr

eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Katwijk. DG Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714030659. 
• 25 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Enschede. Het Lindenhof, 

i Van Leeuwenhoekstraat 215, 
' tijden onbekend. Telefoon 

0547^72249
Hilversum. Postzegel en post

SAMENSTELLING: KEhS VERHULSl 
POSTBUS 3126 , 2 2 8 0 GC RIJSWIIK 
EMAIL: KEES.VERHULS I@WANADOO.NL 

Deze maand kan ik actuele 
informatie verschaffen over 
nieuwe poststempels die in 
september en oktober in ge
bruik zijn. De stempels zijn 
ontworpen door Birza Design 
uit Deventer. Ik maak u er 
maar meteen op attent dat ik 
een nieuw correspondentie
adres heb. Vanaf heden kunt 
u dat gebruiken, indien u dat 
wenst. 

13 en 14 sept. 
2003 

NI PA 2003 
A N T W E R P E N 

NlPAbeurs 
Op 13 en 14 september 2003 
werd in het Bouwcentrum in 
Antwerpen de jaarlijkse 
NIPAbeurs gehouden. In het 
stempel dat ter gelegenheid 
van dit evenement werd ge
bruikt zien we het logo van de 
NIPA in een gestileerde dia
mant. Op de beurs was ook 
speciale beursenvelop ver
krijgbaar. Op de afoeelding 
zien we de scheve toren van 
Pisa achter de kathedraal van 
Antwerpen. 

Postex 2003 
Ook dit jaar wordt in Apel

171819 oktober 
2003 

P o s t e x 
A P E L D O O R N 

doorn weer de jaarlijkse Postex 
georganiseerd. De tentoon
stelling annex beurs wordt 
gehouden van 17 tot en met 
19 oktober in de Americahal 
aan de Laan van Erica. Voor 
uitgebreidere informatie over 
Postex 2003 verwijs ik u naar 
de berichtgeving elders in 'Fi
latelie'. Het stempel toont 
een boswachterkijker; dit in 
het kader van de omstandig
heid dat Apeldoorn op de Ve
luwe ligt. De beursenvelop 
toont een paar apen uit de 
Apenheul. 

Dag van de Aerofilatelie 
De jaarlijkse Dag van de Aero/i
latelie wordt gehouden op 18 

.̂4ande><w 

■ 19532003 ;v 
*> ~~^ .? 

oktober. In het vorige num
mer van 'Filatelie' heeftual 
een afbeelding van het spe
ciale stempel kunnen zien in 
de rubriek van collega Dek
ker. Voor de volledigheid 
beeld ik het stempel nog
maals af In tegenstelling tot 
de eerstevluchtstempels, 
waarin een moderne vlieg
tuigstaart is afgebeeld, is in 
dit stempel een staart opge
nomen van een ouder type 
vliegtuig. 

24  26 Oktober 
20Ca 

I n t e r n a t i o n a l e 
Brief markenmesse 
SINDELFINGEN 

Sindelfingen 
Sindelfingen (Duitsland) is 
een stad waar muziek en op
leiding belangrijk onderwer
pen zijn. Birza Design heeft 
dan ook gekozen voor een 
stemvork als afbeelding in 
het poststempel dat van 24 
tot en met 26 oktober zal 
worden gebruikt. In het punt
je van de stemvork is het logo 
van de stad Sindelfingen te 
zien. Op de envelop ter gele
genheid van de jaarlijkse 
postzegelbeurs is een metro
noom afgebeeld. 

stukkenbeurs. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
Zeewolde. De Sfinx, Flevo
weg 69,1017. Telefoon 071
5149310. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 26 oktober: 
Bilthoven. Brand en Branduieer 
op postzegels. Brandweerkazer
ne, Leyenseweg40. Telefoon 
0302200332. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Echt. St. loris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Eindhoven. DeTongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
• 27 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 2022, Telefoon 024
3974654

POSTZEGEL
VEILINGEN 

• 21 september: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail sp28mb(a)filatehst.com, 
website u)U)ui.Jilatelist,com 
• 21 september: 
Roosendaal. Filatelistischc lite
ratuur. Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, email 
bl33mb@jilatclist com, website 
ujuiui.jilatehst.com 

NÜUWE EMISSIES 

Nederland 

23 september: 
Verrassingszegels II. postzegel
velletje met tien verschillende 
zegels van €0.39. 
20 oktober: 
Postzegels uerzamelen: postze
gelvelletje met tien dezelfde 
zegels van €0.39. 
4 november: 
Kinderpostzegels: velletje met 
zes verschillende gegomde 
postzegels van €0.39+0.19. 
25 november: 
Verrassingszegels III: velletje 
met tien dezelfde gegomde 
postzegels van €0.29. 
25 november: 
Kortingzcgeis; postzegelvelletje 
met twintig verschillende, 
zelfklevende Decemberpost
zegels van €0.29. 

Aruba 

30 september: 
Bedreigde o/beschermde dieren. 

Waarden: 25, 60, 75 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels (Kind en Sport), 
Waarden: 40120, 6o)30 en 
100150 c e n t . 

Nederlandse Antillen 

29 september: 
Katten, Waarden: 145, 240 en 
380 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg, Waarden 50+15, 
95+35> '45+55 ^ti 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 vrijdagvan 1017 uur, za

terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
1 januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.

65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.

Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse

umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso

nen €5.p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (u)U)U).nb/i;,nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek(5)nbji),org). 

mailto:I@WANADOO.NL
http://www.muscom.nl


SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Op Mount McKinley (Alaska) geweaP Dan kunt u uw hennnerinäen 
vastleggen door deze zê el in uu; collectie op te nemen 

6S! 

BUITENUNDSE 
BLADEN 

Verzamelaars op reis 
De filatelistische pers 
doet in de zomermaan
den altijd moeite om va
kantievierende verzame
laars bij de filatelie be
trokken te houden. Ze 
doet dat bijvoorbeeld 
door informatie over de 
diverse postmusea te pu
bliceren. American Phi
latelist (juni) betrekt 
vooral de grote aantallen 
 vaak wat oudere  Ame
rikanen erbij die alleen of 
in groepen grote wereld
reizen maken. In het ju
ninummer vertelt zo'n 
reizende verzamelaar dat 
hij behalve foto's of films 
van de landen die hij be
zoekt ook altijd postze
gels zoekt met afbeeldin
gen van dingen die hem 
in die landen hebben ge
troffen. Dat kunnen 
landschappen zijn maar 
ook monumenten, 
kunstwerken of dieren. 
Zo heeft hij een eigen we
reldverzameling opge
bouwd met als sluitstuk 
zegels van zijn eigen va
derland. Een goed idee 
om mensen die geen fila
telisten zijn toch bij het 
verzamelen te betrekken. 

Hanze en dienst 
Er is veel te melden uit 
recente nummers van de 
Deutsche Briefmarken
Zeitung. In nummer 
12/2003 is er bijvoor
beeld aandacht voor de 
Hanzesteden in het Oost
zeegebied. Wij denken 
bij het begrip 'Hanze' al
tijd eerst aan steden als 
Deventer, Kampen of 
Harderwijk, maar ook 
Wismar, Stralsund of 
Visby hoorden er al vroeg 
bij. En natuurlijk Lübeck, 
niet alleen beroemd ge

worden door de schrijver 
Thomas Mann, maar ook 
vermaard als haven en 
handelsstad uit de Mid
deleeuwen. 
DBZ13/2003 brengteen 

Hanzesteden en Mann (rechtsonder), de DBZ schrijft crouer. 

groot artikel over de 
dienstzegels van het 
Duitse rijk. Over die ze
gels uit de jaren 1920
1940 is heel wat te vertel
len: van opdrukken op 
zegels van Beieren via de 
talrijke portostijgingen 
in de inflatieperiode tot 
aan de dienstzegels die 
de nazipartij na 1933 
kreeg. 

Let op de balk 
Zoals zo vele filatelisten 

die vreemde landen be
zoeken kan ik nooit de 
verleiding weerstaan om 
een paar postzegelboek
jes uit een automaat te 
trekken. Vooral Duits
land is vaak interessant 
omdat de meeste auto
maatboekjes zegels van 
verschillende waarden in 
diverse combinaties be
vatten. 

De BriefmarkenSpiegel 
wijst er in het augustus

Duitse dienstzegels. 

Deutsdie Bundespost 

« V » 

■■4 Postwertzeichen zu 10 Pf 
2 Postwertzeichen zu 30 Pf 
2 Postwertzeichen zu 50 Pf 

Abgabepreis 2 DM 

Duits postzegelboekje met (prijs
uerhô end) 

nummer op dat een op de 
vijftig boekjes een om
slag heeft met een rode 
telbalk; sommige van die 
boekjes uit de vorige 
eeuw vertegenwoordigen 
al een aardige (catalo
gus)waarde. 

Kleurencode 
Gedurende ongeveer 
driekwart eeuw hanteer
de de Wereldpostunie 
(UPU) een kleurencode 
voor postzegels: groen 
voor binnenlands druk
werk, rood voor brief

kaarten en blauw voor 
brieven naar het buiten
land. Toen de verschil
lende Britse koloniën in 
Australië in 1891 tot één 
postgebied werden ver
enigd in en als zodanig 
aansluiting werd gezocht 
bij de UPU, kreeg men 
ook met die kleurencode 
te maken. Daarover staat 
in Gibbons van juli een 
aardig artikel, waarin de 
vele kleurveranderingen 
als gevolg van gewijzigde 
porttarieven worden toe
gelicht. 

Amoureus 
Dat verzamelaars een ei
gen 'taal' hebben en ge
bruiken is bekend: niet 
voor niets bestaan er ver
klarende woordenboeken 
voor filatelisten. Maar de 
postzeflcltaal is iets geheel 
anders. Die wordt be
paald door de stand van 
de postzegel op  meestal 
 prentbriefl<aarten. Die 
taal is al meer dan een 
eeuw oud, zo wordt in 
een artikeltje in het Duit
se Bondsblad Philatie 
(augustus) verteld. 

Er blijken tegen het einde 
van de negentiende eeuw 
zelfs complete handlei
dingen te zijn uitgege
ven, die ook de geadres
seerde moest bezitten om 
de (over het algemeen 
amoureuze) boodschap 
te kunnen ontcijferen. In 
Nederland heeft deze 
manier van communice
ren nooit veel aanhang 
gehad, maar in Frankrijk 
en België kon men lang 
na de Tweede Wereldoor
log in kleine souvenir
winkels nog ansichtkaar
ten met de postzegeltaal 
vinden. 

Papegaaienduikers 
Twee artikelen in het 

Spreekt u de uniuersele postzegeltaal' Hier luat lesmateriaal 



juli/augustusnummer 
van het Franse Timbres 
Magazine zijn het ver
melden waard. Allereerst 
een bijdrage over het 
driehonderdjarig bestaan 
van SintPetersburg, met 
daarin vooral aandacht 
voor zijn stichter, Peter 
de Grote. Dat de tsaar 
zijn inspiratie voor een 
deel in ons land opdeed 
blijft onvermeld, maar 
het artikel laat met de il
lustraties veel van de 
prachtige kunstschatten 
zien die men in de stad 
kan bezichtigen. 

Vreemde gevederde vriend: 
de papegaaiduiker. 

Het andere artikel gaat 
over pinguïns en hun 
soortgenoten op postze
gels. Zo heb ik nu voor 
het eerst gelezen over 
zeepapegaaien of pape
gaaiduikers. Bij het lezen 
van dit artikel heb je ove
rigens wel een Frans 
woordenboek nodig. 

Gek op Columbus 
Nogmaals Gibbons: het 
augustusnummer be
steedt aandacht aan Zuid
Amerika. Net als bij ver
schillende andere staten 
in dit werelddeel het ge
val was kwam in Chili een 
eigen postdienst naar het 
buitenland pas laat op 
gang. In veel gevallen 
werd voor het buiten
landse verkeer van Engel
se postdiensten of van 
die van scheepvaartlijnen 
gebruik gemaakt. Dat 
was zo tot Chili in 1881 
tot de UPU toetrad en het 
zijn eigen postdienst or

De Chileense postenjen waren ken
nelijk erg gesteld op Columbus. 

ganiseerde. Toen moes
ten er natuurlijk ook 
postzegels komen. 
En ook al was Columbus 
zelfs niet in de buurt van 
Chili geweest, het land 
besloot toch om op de 
Chileense zegels zijn 
portret te plaatsen. Geen 
land gaf ooit zoveel ze
gels ter ere van deze in 
Genua geboren, maar in 
opdracht van de Spaanse 
koningen uitgevaren, 
ontdekkingsreiziger uit. 
Tussen 1853 en 1923 wa
ren dat er welgeteld 53 
(variëteiten niet meegere
kend). En dan te beden
ken dat een land als Co
lombia, dat zijn naam 
rechtstreeks ontleende 
aan de zeevaarder, net als 
de meeste andere Zuid
Amerikaanse staten 
hoofdzakelijk portretten 
van eigen generaals en 
presidenten voor zijn ze
gels gebruikte! 

HANS GABIUËLS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

VanGoghziekte 
Actueel als altijd komt 
Waalzegel (NVPV afde
ling Nijmegen) in het ju
ninummer meteen arti
kel over Vincent van 
Gogh. De schrijver maakt 
terecht de opmerking dat 
TPGPost er in dit jubi
leumjaar een slaatje pro
beert uit te slaan door 
maar liefst dertien ver
schillende postzegels uit 
te geven die aan Vincent 
zijn gewijd. 

Nederlandse VanGoghzegel uit 
1940. daar begon de gelrte mee 

Met die dertien verschil
lende zegels heeft TPG
Post wellicht proberen 
goed te maken dat eerde
re uitgiften die aan Van 
Gogh werden gewijd 
(1940,1954,1990) welis
waar verschillend waren 
uitgevoerd, maar aan de 
hand van steeds hetzelfde 
zelfportret waren ge
maakt. 

Sandow ontmaskerd 
De Duitse meneer J.H. 

Sandow, diplomaat in 
vele landen, maar ook 
militair censor in Ant
werpen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, krijgt uit
gebreid aandacht in het 
maandblad van de KVBP
Studiekring. In zijn werk 
als censor laat hij duide
lijk blijken een filatelist 
te zijn. Ook de voor hem 
zelf bestemde post voor
zag hij ruimschoots van 
stempels. De Postzak 
(Po&Po) ontmaskerde 
Sandow in het december
nummer van 1982 als op
lichter met het bericht 
dat hij in 1912 voor de le
den van de postzegelver
eniging 'Hollandia' een 
voordracht hield en een 
zeldzaam poststuk toon
de met een tot dan onbe
kend Nederlands stempel 
van 'Winkel'. Naar later 
bleek was het Sandow 
toen al bekend dat het 
een Duits stempel betrof 
van een Duitse gelijkna
mige plaats. 

Studeer en leer 
U kunt uw kennis van 
Chinese afstempelingen 
aanzienlijk vergroten 
door het lezen van China 
Filatelie van mei 2003. 
Als u wat meer wilt weten 
over de postgeschiedenis 
van dat land is het wel 
noodzakelijk u te verdie
pen in de Chinese jaarre
kening. 

Chinese ajstempclingen. China 
Filatelie helpt u erbij. 

Voorbeelden van Chinese 
afstempelingen en de 
verklaring van een aantal 
Chinese karakters zetten 
u dan op het goede 
spoor. 

Nieuws uit Breda 
Voor de specialisten op 
het gebied van Perfins (fir
maperforaties) en Poko's 
(zegels, afkomstig uit de 
postzegelplakmachine 
van die naam) staat er 
weer nieuws in Brepost, 
het orgaan van de postze
gelvereniging Breda 
(4/2003). De jarenlange 
zoektocht naar de her
komst van de Poko 'PJP' 
heeft uiteindelijk tot re
sultaat geleid. Aan de 
hand van de stempels 
ging men ervan uit dat de 
oorsprong van deze Poko 
in Breda moest liggen. 

De speurtocht bracht aan 
het licht dat het hier ging 
om een bedrijf uit het aan 
de rand van Breda gele
gen Princenhage. Het 
Bredase postkantoor was 
dichterbij dan dat van 
Princenhage  vandaar de 
verwarring. De vereni
ging Breda mag zich ge
lukkig prijzen met een lid 
dat zoveel speurzin bezit; 
daardoor is al een aantal 
Perfms en Poko's 'thuisge
bracht', exemplaren die 
in de catalogus met 'ge
bruiker onbekend' wor
den omschreven. 

Gevoelig 
Het is een hachelijk on
derwerp en vandaar dat 
het met enige schroom 
wordt aangesneden in 
nummer 42 van Het Balti
sche Gebied, orgaan van 
de gelijknamige studie
groep. Het gaat over Ne
derlanders die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op 
Baltisch grondgebied in 
Duitse krijgsdienst wa
ren. Het zwaartepunt van 
het artikel ligt bij de fila
telistische aspecten. 

Nederlandse soldaat m Duitse 
'Kriegsdienst' leest het laatste 
nieuuis van het jront 

Poststukken, propagan
damateriaal, foto's en 
teksten van brieven en 
veldpostnummers van de 
diverse onderdelen waar
in Nederlanders een rol 
speelden leveren een 
boeiend historisch geheel 
op, ook al gaat het dan 
over zaken waaraan veel 
ouderen misschien niet 
graag herinnerd worden. 

Kosmos 
Een indrukwekkend ver
slag van een bezoek aan 
het Space Telescope Science 
Institute (STScI) in Balti
more (Verenigde Staten) 
is afgedrukt in de 
nieuwsbrief van de Ruim
tevaart Filatelieclub Ne
derland (nummer 3, jaar
gang 27). Dankzij de 
Hubbleruimtetelescoop, 
die voor het STScI zijn 
werk doet, worden voor
heen onvoorstelbare ver
schijnselen in de kosmos 
nu zichtbaar gemaakt. In 
het instituut werken hon
derden wetenschappers, 
die verantwoordelijk zijn 
voor het gecomputeri
seerd functioneren van de 
telescoop. 

Artist impression uan de nicuuje 
James Webb Space Telescope. 

InhetSTScI wordt overi
gens al gewerkt aan de 
opvolger van de Hubble: 
de James Webb Space Tele
scope (JWST). 

Paardenpolitie 
De Sleutelpost (Leidsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars, juni) 
laat zijn licht schijnen 
over de Royal Canadian 
Mounted Police; het blad 
brengt een uiteenzetting 
over het ontstaan van het 
korps en geeft inzicht in 
de huidige organisatie. In 
zijn oervorm bestonden 
de Mounties als sinds 
1873. 

tOÏAL 
GENOA 

ANADIAN MOLNTED POLICE 
KM£RIE ftOÏALE DL' CANADA 
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Dejameuze Mounties uerplaatsen zich al lang met meer uitsluitend op 
hun trouujc uieruoeters. 



EEN BEGERENSWAARDIG BEZIT: 
'THE FIRST POSTAGE DUES' 

Nieuwe nummering verdient het alom gebmikt te worden 
D O O R BERT M . G O O F E R S , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 
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In The First Postage Owes ver
schaft Adema allereerst de his
torische achtergrond van het 
hoe en waarom van deze stem
pels. Hoofddoel van de auteur 
was het beschrijven en catalogi
seren van alle typen. Ter vereen
voudiging van de identificatie 
van elk afzonderlijk type zijn 
aan het boek afbeeldingen op 
transparanten toegevoegd. Ook 
vond er een waardebepaling 
plaats in de vorm van zeld
zaamheidsgraden. Verder 
wordt het onderscheid duidelijk 
gemaakt tussen de echte stem
pels en de bekende vervalsin
gen, met name de vervalsingen 
die werden vervaardigd door 
R.E.P. Maier. 

Tot nu toe waren voor dit speci
fieke gebied van de Nederland
se voorfilatelie de bekende stan
daardwerken van Vellinga, Kor
teweg en Ceuzendam beschik
baar. Probleem was echter dat 
een aantal daarin gecatalogi
seerde stempels niet te vinden 
waren, terwijl er andere typen 
bekend waren die weer niet in 
deze naslagwerken voorkwa
men. Dit vormde de aanleiding 
tot het schrijven van het hier be
sproken boek. 
Kees Adema heeft vanaf het be
gin alle voorhanden zijnde 
bronnen  literatuur, brieven in 
grote en kleine collecties, zowel 
bij verzamelaars als in musea 
en archieven, veilmgcatalogi 
opnieuw en systematisch geïn
ventariseerd en bestudeerd. 
Het resultaat is een kloek boek 
in A4formaat van 256 bladzij
den in een kleurrijke opmaak 
met 382 illustraties, waaronder 
meer dan tachtig afbeeldingen 
van complete brieven in kleur 
en een gelijk aantal in zwart/ 
wit. Bij de overige  ruim twee
honderd  afbeeldingen gaat het 
merendeels om voorbeelden 
van stempelafdrukken. 

De eerste zes hoofdstukken 
omvatten circa vijftig bladzijden 
en vormen een meer dan le
zenswaardige algemene inlei
ding. De volgende onderwerpen 
komen aan bod: 
 bronnen en opzet; 
 de historische en staatkundi

ge achtergrond van de behan
delde periode; 

""L. 

THE FIRST 
POSTAGE DUES 

Holland's '3S'Markings 
16671811 

BY KEES ADEMA 

■iixm. 

m 
Omslag van 'The First Postage Dues'  Holland's ^S Markings 16671811' van Kees 
Adema; als achtergrond is Joh Adriaensz. Berckheyde's schilderij 'De Oude Beurs 
te Amsterdam' (collectie Boymans van Beuningen, Rotterdam) gebruikt 

Op Amphilex 200^ werd een van de belangrijkste boeken 

van de laatste jaren over en voor de Nederlandse filatelie 

gepresenteerd: Kees Adema's The First Postage Dues: 

Holland's '3S'Markings 16671811. In deze door Po&Po 

uitgegeven publicatie presenteert Adema de resultaten 

van zijn jarenlange studie van de 3stuiverstempels. 

de voorlopers van de 3stui
verstempels, de Nederlandse 
handgeschreven aanduidin
gen en de vroege Europese 
nandstempels; 
de ontwikkelingen in de 
Noordelijke Nederlanden 
voor wat betreft de economie, 
infrastructuur en organisatie 

van de posterijen; 
 papier, (stempel)inkt en krijt. 

Dit deel is ook interessant voor 
anderen dan alleen de verzame
laars van 3stuiverstempels. 

Dan volgen er negen hoofdstuk
ken (samen ongeveer 130 blad

zijden) over de 3stuiverstem
pels zelf: 

 het handstempel, vorm en 
uitvoering; 

 het vroegste gebruik van het 
'3 S'handstempel; 

 identificatie en zeldzaam
heid, de uitleg over de gevolg
de procedure bij het catalogi
seren en de gehanteerde cri
teria; 

 beschrijving van de types met 
de herkomstletters 'R' (Rot
terdam), 'H' (Den Haag), 'D' 
(Delft), 'A' (Amsterdam) en 
'C' (generale type van Am
sterdam). In deze hoofdstuk
ken worden de vermeldingen 
in Vellinga, Korteweg en Ceu
zendam met elkaar in ver
band gebracht en wordt na
gegaan of de gemelde stem
pels werkelijk hebben be
staan en juist zijn weergege
ven in hun karakteristieken. 
Vermeld wordt welke er even
tueel vervalsingen blijken te 
zijn. De als echt aangemerkte 
en hier opgenomen types 
werden geverifieerd m brief
collecties van onbesmette ar
chieven. Dit zijn archieven 
waartoe iemand als Maier 
geen toegang had. 

 de gebruiksperiodes van met 
name de typen R en H. 

Adema sluit zijn boek af wordt 
met drie hoofdstukken over de 
volgende onderwerpen: 

 de '2 S'schuytstempels 
 vervalsingen 
 uitzonderlijk gebruik 

In het catalogusgedeelte van 
het boek worden alle verschil
lende typen nog eens beknopt 
en chronologisch weergegeven 
met behulp van zo karakteris
tiek mogelijke afbeeldingen van 
de stempels en met een vermel
ding van de zeldzaamheids
graad. Hiervan zijn ook de bij
gesloten transparanten afge
leid, die door plaatsing over een 
stempel op stuk de identificatie 
van het juiste type eenvoudig 
mogelijk maken. De nieuwe 
nummering die in deze catalo
gus wordt geïntroduceerd sluit 
veel logischer aan bij het ge
bruik van deze stempels in de 
tijd gezien dan de in de andere 
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Een van de vele illustraties uit Adema's boek: een brief met een 3 stuiverstempel in 
het type R2, op 20 juni 1690 verzonden van Woerden naar Amsterdam via Alphen 
aan den Rijn ('The First Postage Dues', pagina 97, illustratie nummer yc)j. 

handboeken gehanteerde. Het 
is mijns inziens daarom beter 
voortaan in beschrijvingen (bij
voorbeeld van veilingkavels) 
uitsluitend deze nummering te 
gebruiken; daarmee kunnen on
duidelijkheden en misverstan
den w/orden voorkomen. 
Een uitgebreide literatuurlijst en 
een lijst met afkortingen com
pleteert het geheel. 

Enkele uitkomsten van Ade
ma's onderzoek wil ik hier 
graag opnoemen. 
Het meest opmerkelijke is de 
vrijwel zekere constatering dat 
de eerste stempels vervaardigd 
werden uit hout, in plaats van 
metaal. 
Stempel K2.11 met de dubbele 
omranding, waarvan algemeen 
werd aangenomen dat het een 
Maier-maaksel was, blijkt toch 
een origineel bestaand stempel 
te zijn geweest. Hieronder het 
aantal verschillende typen die 
werden geregistreerd door re
spectievelijk Maier (jaar van pu
blicatie 1936, 'M ' in de tabel), 
Korteweg (1957, 'K'), Geuzen-
dam (1958, 'C') en Adema 
(2002, 'A'): 

Met letter 'R' 
Met letter'H' 
Met letter 'A' 

Er zat dus we 
het koren. 

M 
11 
8 
-

K 
i8 
IS 
7 

C 
12 

13 
4 

wat kaf tussen 

A 
12 
8 
3 

Adema's boek is een prachtige 
monografie geworden over 
onze oudste Nederlandse 
stempels, stempels die on
danks hun zo bijzondere toe
passing in feite een onderge
waardeerde positie in de filate
lie innemen. Door de uitgave in 
de Engelse taal zal de bereik
baarheid (en hopelijk ook de 
waardering) voor dit deel van 
de Nederlandse postgeschiede-
nis ook internationaalzeker be

vorderd worden. Behalve de ge
bonden handelseditie van het 
boek werd ook een gebrocheer
de oplage uitgegeven. Deze 
laatste uitgave, die een additio
nele woordenlijst Engels-Neder
lands bevat en ook samenvat
tingen van elk hoofdstuk in het 
Nederlands, werd uitsluitend 
ter beschikking gesteld van de 
leden van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars (Po 
&Po). 

De waardering voor The First 
Postage Dues begint inmiddels 
al gestalte te krijgen. De auteur 
kreeg er de Van der Willigenme-
daille van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen 
voor.Het boek werd verder be
kroond met de Prof Brühl Eh
renmedaille van de Briefmar-
kenfreunde Düsseldorf. Verder 
leidde de publicatie tot de be
noeming van de auteur tot Ere-
schatbewaarder van het Ge
meentearchief van Amsterdam. 

De schitterende uitvoering, de 
grondige studie die er aan ten 
grondslag ligt, de goede lees
baarheid en de vele achter
grondinformatie maken dit 
boek tot een begerenswaardig 
bezit. De aanpak - gedegen, ori
gineel, objectief en wetenschap
pelijk - kan als voorbeeld dienen 
voor toekomstige studies over 
de Nederlandse filatelie. Dit 
smaakt echt naar meer! 

The First Postage Dues: Holland's '^S' 
Markings 1667-1871 door Kees Adema; 
382 pp., geill. (geheel in kleur), for
maat A4, gebonden, tekst in het En
gels. Uitgegeven door de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Post
stempelverzamelaars (Po sf Po) met 
ondersteuning van de Stichting Filate
lie. Verkrijgbaar bij R. Bouscher, Mes-
schaertstraat 12, 1077 WS Amsterdam, 
telefoon 020-6795952, e-mailadres: 
b0uscher@xs4all.nl. Prijs: €80.-. 

Postmerk 2003 Veiling 
Op zaterdag 22 November 

in het H.F. Witte Centrum te De Bilt. 
Aanvragen catalogus: tel.: 030 2287705 of 030 22044138 

J j / . v J . X . / \ . 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

WWW.espa-veiling.nl 
Kijk op onze geheel vernieuwde veiling op internet, 

met veel gekeurde pracht- en luxe zegels/series 
van voornamelijk West-Europa 

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

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 prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http://pzhronh.niasoft.nl 

RZ.H RON HERSCHEIT _ 
Postbus 23 6950 AA Dieren (f(Z 

Tel. 0313-419041, Faxnr. 0313-413295 ^ ä ^ 
F-mail: pzhronh@bart.nl 

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 
IJsvogelhoekó, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

F R I P H I L E X 6 
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de 

Vereniging van Postzegelverzamelaars "FRIESLAND" 
organiseert deze vereniging van 6 t/m 8 november 2003 

de postzegeltentoonstelling "FRIPHILEX 6". 
Deze zogenaamde categorie 3 en éénkader-klasse 

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 

¥ 1 

mailto:b0uscher@xs4all.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:info@espa-veiling.nl
http://pzhronh.niasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
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NEDERLAND 

5 voor de kaart 
Het op I september door 
TPGPost uitgegeven 
boekje '5 voor de kaart' 
(voor een afbeelding: zie 
de rubriek 'Nieuw op het 
postkantoor ' elders in dit 
nummer) heeft een opla

ge van 800.000 stuks. In

tussen kreeg ik ook ant

woord op mijn vraag hoe

veel weken van de kaart 
er zijn: vier, van i tot en 
met 28 september. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Kookboekje 
I n h e t o p i 3 juni in Ar

gentinië verschenen 
postzegelboekje met 
voorbeelden van regio

naal voedsel staan recep

ten van empanadas (deeg

gerecht gevuld met 
vlees), locro (maïs en bo

nen), parrillada (soort 
mixed flriil) en pastelitos 
(kleine gebakjes). O ja, 
en er zitten ook nog vier 
postzegels van 75 c. in 
met afbeeldingen van het 
te vervaardigen gerecht. 
Bovendien heeft elke ze

gel nog een vignet met 
een overzicht van alle in

grediënten. 
Helaas kan het boekje 
niet geopend worden 
zonder het te beschadi

gen, zodat de kookkun

stenaars onder ons er 
misschien maar twee 
moeten aanschaffen: een 
voor in de keuken en een 
voor het album. De opla

ge bedraagt 15.000 boek

jes. 

Australië 
15 o jaar scheepvaart op 
Murray Riuer 
In een serie postzegels 
besteedt de Australische 
post aandacht aan de 

150ste verjaardag van de 
commerciële scheepvaart 
op de Murray Riuer. De op 
5 augustus verschenen 
serie van vijf zegels van 
50 c. laat oude, inmid

dels gerestaureerde vaar

tuigen zien die een be

langrijke rol speelden in 
de ontwikkelingvan het 
binnenland. 
Een zestien pagina's tel

lend grootformaat boekje 
completeert de serie. De 
vijf zegelvelletjes bevat

ten steeds een blok van 
vier van eenn van de ze

gels. En tussendoor be

vinden zich de velletjes 
met tekst en illustraties. 
De prijs van het boekje 
bedraagt $ 10.95. Een 
toeslag van 95 c. voor het 
boekwerk dus. 
Daarnaast is er ook nog 
een normaal boekje met 
tien zegels van 50 c. En 
het kan niet op  natuur

lijk ook weer een zoge

naamd cheque book met 
twintig van deze boekjes. 
De iVlurray Riuer vormt de 
grens tussen New South 
Wales en Victoria en 
loopt over een afstand 
van 2.530 km van de Aus

tralische Alpen naar En

counter Bay. 

Voorzijde van het Australische 
grootformaat boekje 

Bulgarije 
Jurassic Park in een boekje 
Een strip van vier zegels 
met vliegende, zwem

mende, kruipende en lo

pende dinosauriërs vormt 
de inhoud van een in april 
in Bulgarije verschenen 
postzegelboekje. Ze heb
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Velletje uit het Argentijnse kookboekje. 

Voorzijde van het Bulgaarse boekje met voorhistorische dieren. 

ben de waarde van 0.30, 
0.36, 0.49 en 0.65 L, in 
totaal dus 1.80 L. 

Canada 
Nieuuje taneuen in januari 
Omdat de posttarieven in 
Canada in januari a.s. 
verhoogd worden, zullen 
op 30 december van dit 
jaar een aantal nieuwe 
waarden verschijnen: 
49 c. (vlag, koningin en 
ahornblad) voor binnen

landse post, 80 c. (ahorn

blad) voor post naar de 
Verenigde Staten en 
$ 1.40 (ahornblad) voor 
post overzee. Dit zal ook 
wel weer het gebruikelij

ke reeksje nieuwe boek

jes opleveren. 

Denemarken 
Deense luoonhuizen 
Met een serie van in to

taal twintig zegels  vijf in 
november 2002, vijf nu, 
en vijf in de twee komen

de jaren  brengt de 
Deense post de Deense 
woningbouwarchitectuur 
van de laatste vijfhonderd 
jaar onder de aandacht. 
Dit jaar is de periode 
18501950 aan de beurt. 
Een van de zegels is ook, 
net als vorig jaar, in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
betreft de waarde van 
4.25 k. met een afbeel

clingvan een modernisti

sche woning van de ar

chitect Mogens Lassen 
(19011987). 

Faeröer 
Kin^o & Brochmand 
Ook op de Faeröer was 
het leven in vroeger eeu

wen simpel: men had een 
predikant en een koster 
en geloofde in Kmgo en 
Brochmand. Kingo was de 
geestelijke liedjesschrij

ver (16331703) en 
Brochmand (15851652) 
schreef gebedenboeken 
en preken. Beide heren 
waren bijna synoniem 
met kerk en geloof tot ver 
in de twintigste eeuw. 
Beiden worden op 22 
september geëerd met 
een eigen postzegel: van 
5.00 en van 6.50 k. Er 
verschijnt ook een boekje 
met vijf zegels van elk. 
Prijs 57.50 k. 

De tujee heren die ecuujenlang 
hetgecstclijk leven op de Faeröer 
beheersten 

Finland 
Mecenassen in het zonnetje 
Op 10 september ver

scheen een Fins boekje 
met zes postzegels van 
65 c , waarop begunsti

gers van kunst en weten

schap staan afgebeeld. 
Het boekje is in een opla

Atelierhuis uit 1955 

ge van 600.000 stuks ver

vaardigd door Joh. En

schedé in Haarlem. Een 
vriendelijk lijmpuntje 
zorgt ervoor dat het 
boekje bij het openen 
niet beschadigt. 

Het Finse boekje van 10 september. 

Griekenland 
Europa 
Sinds jaar en dag geeft 
Griekenland een Europa

boekje uit. Het dit jaar op 
9 mei verschenen boekje 
bevat twee zegels van 
€0.65 en twee van €2.85. 
Beide sluiten aan bij het 
thema 'De kunst op het 
affiche'. 

Athene 2004 
Een grootformaat boekje 
in een oplage van 80.000 
genummerde exempla

ren verscheen eveneens 
op 9 mei. Het boekje be

vat vijfentwintig zegels 
van €0.47, twee van €0.30 
en één van €0.35. Alles 
bijeen voor €12.70. 
Daarvoor krijg je ook 
wat. Het is eigenlijk het 
boekje van Phevos en 
Athena. Het zijn broer en 
zus en zij zijn de officiële 
mascottes voor de Olym

pische Spelen komend 
jaar. De creaties zijn 
geïnspireerd op een oude 
Griekse pop en vormen 
ook een link naar het 
oude Griekenland. 
Op de zegels vinden we 
voor elke tak van sport 
een variant. 

GrootBrittannië 
Speelgoedautootjes, trein

tjes... 
De niet meer zo piepjon

gen onder ons hebben in 



hun jeugd ongetwijfeld 
kennis gemaakt met liet 
oerdegelijke Engelse 
speelgoed. Ik bijvoor
beeld bouwde vroeger in
gewikkelde constructies 
met IVleccano en roetsjte 
over de tafel met de on
verwoestbare Dinl<y Toys. 
In een vijf waarden tel
lende serie geeft de Britse 
post op i8 september nog 
wat voorbeelden van rij
dend en vliegend speel
goed uit de vorige eeuw. 
Twee zegels ervan komen 
ook voor in een boekje 
met zes eersteklaszegels. 
Prijs £ 1.68. 

Kronm ŝboekje 
De inhoud voor de Engel
se prestige boekjes wordt 
in grote vellen van tien 
stuks (tweemaal vijf 
naast elkaar) gedrukt en 
daarna pas in afzonderlij
ke boekjes gesneden. In 
British Philatelic Bulletin 
van augustus staat een af
beelding van zo'n onge
sneden vel van tien boek
jesvelletjes voor het 
grootformaat kronings
boekje van 2 junijl. 

van 27 p.). Op de foto's 
zien we de prins vanaf de 
babytijd tot en met de 
jongeman van nu. Het 
boekje bevat daarnaast 
veel tekst en fotomateri
aal, zodat de royalty-lief
hebber wel aan zijn trek
ken komt. 
Het boekje is in Neder
land bij Joh. Enschedé 
gedrukt en kost £8.10. 

Norfolkeiland 
Dag van de lelie 
In de tuin van Gerry 
Downie en Nancy Men-
zies op Norfolkeiland 
groeit een verrassend 
aantal verschillende kleu
rige lelies: in nauwelijks 
tien jaar tijd maar liefst 
zeshonderd varianten. In 
totaal staan er zo'n 
250.000 planten. En dan 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prince William ofWales. 

Korea (Noord) 
Orchideeën 
Een velletje met vier ver
schillende orchideeën is 
te vinden in een op 29 juli 
in Noord-Korea versche
nen postzegelboekje: 75, 
100,150 en 200 w. 
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Jersey 
Prins William 2ijaar 
De post van Jersey vond 
de eenentwintigste ver
jaardag van prins William 
zo gewichtig, dat er een 
grootformaat boekje voor 
uit de kast getrokken 
werd. Het boekje ver
scheen, tegelijk met de 
serie, op 21 juni (de ver
jaardagsdatum) en bevat 
maar liefst driemaal deze 
serie van tien zegels (elk 

te bedenken - zo ver
meldt het persbericht -
dat beiden hun tuin 
slechts als hobby naast 
hun Juli time-baan heb
ben. 
Er wonen maar tweedui
zend mensen op dit ei
land, zodat een bericht 
als dit als snel het kneu
terige nadert. Want wat 
te denken van de mede
deling dat de getalenteer
de Mary Butterfield de 
tijd van haar leven door
maakte toen zij met haar 
nieuwe camera foto's 
kon maken van al dat 
moois. 
En 10 juni moet voor haar 
een droom zijn geweest 
want toen verscheen een 
serie van tien postzegels 
met haar meest geslaag
de foto's. Dit tiental is 
ook in een boekje te
rechtgekomen. De zegels 
hebben een waarde van 

Dag uan de lelie op Norfolkeiland. 

50 c , bedoeld voor post 
naar mainland Australië. 
Er zijn duizend boekjes 
vervaardigd. 

i j 

i 3 
^'^!f^^'fWSIÊSPB9!SÊÊ!w 
Enkele uan de orchideeën staan ook op het kajtje ajgebeeld. 

Polen 
Copernicus 
Sinds het jaar 2000 geeft 
Polen nog maar spora
disch een 'landelijk' 
boekje uit. Naar nu blijkt 
is een boekje verschenen 
met vijf exemplaren van 
de op 31 januari uitgeko
men zegel van 1.20 z. 
waarop het stadscentrum 
van Torun en het stand
beeld van Copernicus te 
zien zijn. Torun is een 
van de mooiste stukjes 
oude architectuur, gele
gen aan de rivier de Vi
stula. Het centrum van 
deze stad staat sinds kort 
als belangrijk historisch 
erfdeel op de lijst van de 
Verenigde Naties. 
Locale boekjes 
Bijna niet meer bij te 
houden! In juni schreef ik 
over de eerste zestien 
boekjes van Sosnowiec. 

postzegel. De postzegel 
van 1.20 z. toont een 
panorama van de oude 
stad gezien van de rivier 
de Warta. In Poznan 
(Duits: Posen) werd tij
dens de Tweede Wereld
oorlog veel verwoest. 
Toch heeft de stad nog 
divetse interessante his
torische gebouwen. Het 
boekje bevat vijf van deze 
zegels. 
Als - voorlopig - laatste 
in het rijtje volgde kort
geleden Rybnik. Deze 
plaats kwam op 26 mei 
met drie Europazegel-
boekjes. Ze bevatten alle 
drie tien zegels van 
1.20 z. Het eerste de ze
gel van 18 februari (on
derhandelingen 1998-
2002), het tweede die van 
16 april (handtekening 
onder het toetredingsver
drag) en het laatste die 

VOCZTA"'IWPOLSKA 

750-LECIE LOKACJI POZNANIA 
6,00zH5x1,20 2») 

Oud en nieuu) m Pozna'. 

Daar zijn er intussen 
twaalf bijgekomen. Ze 
bevatten alle vijf zegels 
van 1.20 z. Het betreft de 
tweede van de drie Euro
pazegels van dit jaar, na
melijk die van de onder
tekening van het verdrag 
in Athene in april van dit 
jaar. De zegel verscheen 
op 16 april. De kaftjes 
zijn allemaal verschillend 
en tonen mooie plaatjes 
van Silezische steden ge
durende het voorbije mil
lennium. 
Dezelfde zegel, ook per 
vijf, is te vinden in de eer
ste vier locale boekjes van 
Kedzierzyn. Op de kaft 
staan foto's van het post
kantoor in deze plaats en 
afbeeldingen van oude 
postzegels uit diverse 
landen. 
En dan is er nog Poznan. 
Deze stad kwam op 15 
april met een locaal 
boekje. En het had daar 
een aardige aanleiding 
toe, want dit jaar bestaat 
de stad 750 jaar en dat 
wordt onder meer ge
vierd met een speciale 

van 26 mei (referendum 
Poolse volk). De boekjes 
hebben dezelfde kaftjes: 
Europablauw en twaalf 
gestanste sterren. 

Verenigde Naties 
Erfdeel 
In 1997 startten de Ver
enigde Naties met een 
jaarlijkse uitgifte van een 
serie zegels waarmee de 
aandacht wordt geves
tigd op beschermde his
torische erfdelen in een 
bepaald land. Al 'aan de 
beurt' waren China, Oos
tenrijk, Australië, Spanje, 
Japan, Italië en dit jaar de 
Verenigde Staten. Bij de 
uitgifte horen ook steeds 
drie postzegelboekjes, 
uitgegeven in New York, 
Geneve en Wenen). 
Afgebeeld worden Yose-
mite Park/vulkanen van 
Hawaii (New York, 37 en 
80 c ) . Great Smok ge-
bergte/Yellowstone Park 
(Geneve, 0.90 en 1.30 f) 
en Olympic/Everglades 
(Wenen, 0.51 en 0.58e). 
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Nummersysteem en geregelde informatie belangrijkste wapens 

ILLEGALE POSTZEGELUITGIFTEN 
EN DE BESTRIJDING ERVAN 
Het is bekend, vooral bij thematische verzamelaars, dat er personen en firma's 
zijn die drukwerk fabriceren en dat materiaal als postzegels verkopen. Soms vin
den deze praktijken zelfs plaats met medeweten van locale autoriteiten. Zulk ma
teriaal is illegaal, omdat het niet is uitgegeven door de officiële posterijen van een 
land of een gebied ter kwijting van de kosten van postaal handelen. Het is dus ook 
niet verzamelwaardig. 

In principe is de in de in
leiding genoemde han
delwijze strafbaar, om
dat het in feite gaat om 
fraude, danwei oplich
ting. Het achterhalen en 
berechten van hen die dit 
materiaal vervaardigen is 
echter buitengewoon 
moeilijk, zoniet onmoge
lijk. De beste bestrijding 
is om het niet te kopen. 
De internationale filate-
listische wereld heeft 
deze uitgiften als illegaal 
bestempeld en heeft te
vens gesteld dat dit mate
riaal niet in verzamelin
gen mag worden opge
nomen en dus zeker niet 
mag worden tentoonge
steld. Een inzending op 
een tentoonstelling die 
dit materiaal bevat wordt 
in principe gedisl<walifi-
ceerd. Helaas slipt er wel 
eens een verzameling 
tussendoor. Ook juryle
den kennen niet alle ille
gale uitgiften, daarvoor 
zijn heter te veel. 
Handelaren die dit mate
riaal verkopen worden 
eveneens gediskwalifi
ceerd. Dat houdt in dat 
ze op een officiële beurs 
niet mogen handelen. 
Het is meerdere malen 

voorgekomen dat hande
laren om deze reden -
metal hun materiaal -
van een beurs of tentoon
stelling zijn verwijderd, 
zonder terugbetaling van 
het staangeld. Ook wordt 
geprobeerd om dubieuze 
advertenties te weren uit 
de filatelistlsche pers. Er
kend moet worden dat dit 
niet altijd lukt. 

Postzegels 
De Wereldpostunie 
(UPU) in Bern heeft ter 
bestrijding van illegale 
uitgiften meegewerkt aan 
het totstandkomen van 
hetWADP Numbenna Sys
tem, een nummersysteem 
van de World Association 
/or the Deuelopment of Phila
tely (WADP). In dit sys
teem, in werking sinds i 
januari 2002, krijgt elke 
officiële en legale uitgifte 
een nummer. Verzame
laars kunnen veilig al het 
materiaal dat een derge
lijk nummer heeft gekre
gen in hun verzameling 
opnemen. 
De posterijen van de deel
nemende landen hebben 
er belang bij dat hun ze
gels in het systeem wor
den opgenomen. Im

mers, postzegels bren
gen geld in het laatje en 
zijn vaak een belangrijke 
bron van deviezen. 
Veel landen hebben zich 
al aangesloten bij het 
WADP-systeem, echter 
niet Nederland. De reden 
is dat aan de registratie 
van zegels een kostprijs 
hangt. In het laatste half
jaarlijks overleg met 
TPGPost heeft het be
stuur van de Bond deze 
zaak aanhangig gemaakt. 
Het standpunt van TPG
Post is dat men (nog) 
geen heil ziet in het nieu
we systeem. Nederland 
staat als een solide land 
bekend, de gegevens van 
de Nederlandse zegels 
staan uitstekend in 
NVPH-catalogus en bo
vendien doen ook enkele 
andere toonaangevende 
landen niet mee, zoals de 
Bondsrepubliek en de 
Verenigde Staten. TPG
Post geeft het geld liever 
uit aan promotie van de 
filatelie. 
Het niet registreren van 
de Nederlandse zegels 
wil niet zeggen dat ze 
plotseling illegaal zijn, 
maar men moet wel op 
zijn hoede zijn voor af-
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BS012 .03 
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Dote of Issue 18 Morch 2003 
Pr imary theme Ships & Navigation 

Subject Bahamas Pirates Captain fiartholomew Roberts 
{•Black Bart") 

width 28 5 mm 
Height 42 5 mm 

Denominat ion 0 80 BSD 
Number in set 6 {show set) 

L a y o u t / F o r m a t sheet of 10 
Perforat ions 14 x 14 

stamp issuing Bahamas Postal Administrabon 
authority 

Printer ]oh Enschede Stamps 

Op de luebsite www uinsstamps ch kunt u controleren o/een zecjcl a\ dan met illegaal is 

wijkende meningen daar
over in het buitenland 
(zie ook het artikel De elf
de plaa^ in 'Filatelie' van 
mei 2003). 
Het voert te ver om te 
proberen een volledig 
overzicht te geven van 
alle illegale uitgiften. Er 
is een overzicht gemaakt 
op basis van UPU-infor-
matie sinds iggó. Dat 
overzicht zal in een vol
gende uitgave van dit 
blad worden gepubli
ceerd. 
Ook de NVPH bestrijdt de 
verkoop van illegaal ma
teriaal. Het kopen bij de 
erkende handel is bedui
dend minder risicovol 
dan het kopen bij andere 
(semi)handelaren. 

Stadspost 
Vaak wordt de gehele 
stadspost als 'illegaal' af
gedaan. Dat is onterecht. 
Veel goed functionerende 
stads- en regiopostinstel-
lingen zijn legaal en ver
voeren post. Hun uitgif
ten hebben dus een pos
tale functie. Ze zijn, voor
al echt gebruikt op een 
volledig poststuk, verza
melwaardig en mogen als 
zodanig ook worden ten
toongesteld. 
Ook bij de Stadspost zijn 
er echter illegale uitgif
ten. Men moet zich ook 
hier blijven afvragen of 
het uitgeven van grote 
aantallen verschillende 
zegels (en vele proeven 
en varianten) wel correct 
is. Ook bij de stadspost 
wordt veel uitgegeven dat 
niet postaal gebruikt 
wordt. 
Nadere informatie over 
de Stadspost is te verkrij
gen bij de Studiegroep 
Particuliere Postbezor
ging (SPP); het adres is 
Ing. W. Kuhne, De 
Virieussingel loa, 
5301 GB Zaltbommel. 

Nadere informatie over 
het WADP-systeem staat 
op de website www.wns-
stamps.ch. Informatie over 
illegale uitgiften is ver
krijgbaar bij Maria Libe
ra, UPU, Case Postale 
3000, Bern-15, Zwitser
land, bij voorkeur per e-
mail; het e-mailadres is 
maria.iibera@upu.int 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen zal proberen ge
regeld informatie te ver
strekken over illegale 
emissies. 

http://www.wnsstamps.ch
http://www.wnsstamps.ch
mailto:maria.iibera@upu.int


DATA VAN DE FIP-TENTOONSTELLING 
ESPANA 2 0 0 4 VALENCIA ZIJN BEKEND 

Het Corpus Christi-colleije m de Spaanse stad Valencia 

De juiste data van de we
reldtentoonstelling in 
Valencia (Spanje) zijn nu 
bellend. De bijeenkomst 
wordt gehouden van 22 
tot 30 mei 2004. 
Het aantal kaders zal on
geveer 3.600 bedragen. 
Er wordt in alle klassen 
tentoongesteld. Daar
naast zijn er twee experi
mentele klassen: de een-
kaderklasse en de open 
klasse. Bij beide klassen 
gelden andere regels dan 
de in Nederland gehan
teerde. 

Bij de eenkaderklasse 
wordt een puntentotaal 
van 100 toegepast, terwijl 
er slechts drie medaille
klassen zijn: goud (go 
punten en hoger), zilver 
(70-89 punten) en brons 
(50-69 punten). In veel 
gevallen is de beoorde
ling daardoor voorspel
baar. 
Voor toelating wordt een 
norm gehanteerd van mi
nimaal 28 in Nederland 
behaalde punten (presen
tatie, kwaliteit, zeld
zaamheid, benadering. 

studie). Minimaal vijftig 
procent filatelistisch ma
teriaal is verplicht. Er 
mag geen materiaal dik
ker dan 5 millimeter wor
den gebruikt. 
Het aantal kaders per in
zending is drie tot vijf. 
Kwalificatie is onduide
lijk. 
De sluitingsdatum voor 
aanmelding is 15 oktober 
2003. 
Informatie en aanmel
ding over de tentoonstel
ling bij de landscommis-
saris: H. Buitenkamp, 
Van Beresteijnstraat 26a, 
9641 AB Veendam, tele
foon 0598-636165. 

BOND PRESENTEERT ZICH ALS EEN 
GEHEEL OP POSTEX 2 0 0 3 

De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen (NBFV) zal zich 
tijdens het filatelistisch 
evenement Postex 2002 in 
Apeldoorn als één geheel 
presenteren. Voorheen 
waren allerlei activiteiten 
van de Bond in diverse 
stands ondergebracht, 
zonder dat er enige ver-
bmding bestond. 
Tijdens de internationele 
postzegelbeurs Amphi-
lex 2002 moest je van de 
Bondsstand (foto) vele 
meters lopen naar de 
stand van de Service

afdeling, ook een Bonds
activiteit. 
Tijdens Postex 2002 stond 
de Bondsbibliotheek ver
loren tussen commercië
le organisaties. De ver
koop van enveloppen van 
de Dag van de Postzegel 
was nabij de Bondsstand, 
maar er toch van geschei
den. 
De Bond heeft besloten 
zich met ingang van dit 
jaar meer als één organi
satie te presenteren, 
waardoor alle activiteiten 
in één grote stand te vin
den zullen zijn. 

PAUL WALRAVEN ONTWERPT SPECIALE 
ENVELOP VOOR DE DAG VAN DE POSTZEGEL 

Tijdens Postex 2003 (17 
tot en met 19 oktober, 
Apeldoorn) zal voor de 
vijfendertigste maal de 
speciale envelop van de 
Dag van de Postzegel te 
krijgen zijn. Deze enve
lop, die wordt uitgegeven 
door de Bond, is ook dit 
jaar ontworpen door Paul 
Walraven. Het is voor de 
zesde maal dat hij voor 
herontwerp tekent. 
Op de enveloppe staat het 
ontwerp voor een postze
gel, die m zich weer een 
postzegel draagt. Het is 
de zegel met de post
koets, die zestig jaar ge
leden (in 1943) werd uit
geven ter gelegenheid 
van de Dag van de Postze
gel. Het is wellicht de be
kendste zegel met een 
plaatfout (open lan
taarn). Deze zegel, ont
worpen door J.H. Strube, 
had een waarde van 772 
cent met een toeslag van 
7''2 cent voor filatelisti-
sche activiteiten. 
De envelop, die op zater
dag 18 oktober te koop is 
in de Bondsstand, zal 

worden gefrankeerd met 
de speciale verzamelze-
gel die TPGPost uit
brengt. Dat is heel bij
zonder, want deze zegel 
wordt pas officieel uitge
geven op 20 oktober - dus 
na de Postex - maar hij zal 
op de tentoonstelling in 
Apeldoorn al verkrijgbaar 
zijn. 
De verzamelzegel staat 
overigens ook in het te
ken van de Dag van de 

Postzegel. Hij wordt 
mede uitgegeven ter gele
genheid van het 75-jarig 
bestaan van de handela-
renverenigingNVPH. Op 
de zegel zelf staat het 
woord 'verzamelen' met 
op de achtergrond aller
lei woorden die met het 
verzamelen van postze
gels te maken hebben. 
Op de rand van het velle
tje komen de logo's van 
de NVPH en de NBFV 
voor. 
De envelop wordt voor
zien van een speciaal 

voor deze dag gemaakt 
stempel. 
Wie de envelop niet tij
dens de Postex kan be
machtigen, kan ook nog 
terecht op de speciale Da
gen van de Postzegel die 
in Amsterdam en Rotter
dam worden gehouden. 
De prijs is €2.25. 

Waarom een postzegel 
als motief? Paul Walra
ven: 'In bijna alle landen 
om ons heen gaat de Dag 
van de Postzegel verge
zeld met de uitgifte van 

De Amersfoortse Koppelpoort is een van de drie poorten die op de Dag van de Postzegel-enuelop uoorkomen 

een speciale zegel. Ne
derland had dat vroeger 
ook, maar de PTT is daar 
gaandeweg anders over 
gaan denken. Nu TPG 
een wat andere koers is 
gaan varen in het uitgifte-
beleid, was er de hoop 
dat er mogelijk weer een 
speciale zegel zou ko
men. Ik heb toen wat 
ideeën in ontwerpen om
gezet. TPG heeft uitein
delijk besloten om het al 
genoemde verzamelvelle-
tje uit te geven. Het ont
werp voor de zegel die ik 
had gemaakt bleek uit
stekend te voldoen voor 
de envelop.' 
'De twee zegels ineen 
hebben hetzelfde karak
ter. De lettertypen lijken 
sterk op elkaar en op de 
zegel uit 1943 komt op de 
achtergrond een kleine 
stad voor met een toe
gangspoort. Die heb ik in 
de grote zegel laten terug 
komen in de vorm van 
drie aaneengesloten 
poorten. Het zijn de nog 
bestaande poorten in 
Amersfoort: de Koppel
poort, de Monnikendam
poort en de Kamper Bin-
nenpoort'. 



OVERZICHT GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN 

Op deze pagina een over
zicht van in Nederland 
actieve gespecialiseerde 
verenigingen en studie
groepen, bijgewerkt tot 
juli 2003. Het overzicht is 
door de Bond samenge
steld. Informatie over de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen (en over de 
mogelijkheden tot aan
sluiting bij de Bond) zijn 
verkrijgbaar bij het 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht, 
telefoon 030-2894290, 
fax 030-2800128. 

Verklaring van de cijfers 
in het overzicht: 
I: gebied 
2: activiteiten 
3: contactpersoon 
4: jaarlijkse contributie 
(ig = inschrijfgeld) 
5: e-mail en website 

GEOGRAFISCHE GEBIEDEN 

Al Barid - Filatelistische Contactgroep Is
lamitische Wereld 
1 Islamitische landen en specifiek islami
tische thema's 
2 Ruil- en vergaderbijeenlcomsten, vei
ling, studies (publicaties in het blad Al Ba 
rid) 
3 SJ Breunesse Utrechtsestraatweg 20, 
3445 AR Woerden tel 0348481070 
4 €18 00 
5 e-mail sytskebreunessê hotmail com 

Filatelistengroep 'Het Baltisch Gebied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis Baltische 
landen 
2 Vergader-en ruilbijeenkomsten lezin
gen, veiling, bibliotheek 
3 A C de Bruin, Ten Passeweg loa, 8084 
AN't Harde, telefoon 0525 653124 
4 €20 00 
5 e mail a: de bruin^hccnet nl 

Studiegroep China Filatelie 
1 China, laiwan, Tibet en gebieden 
2 Publicatie verenigingsblad China Filate
lie, publicatie deel China Handboek, ver-
enigmgsbibliotheek ledenvergaderingen, 
rondzendingen en veilingen 
3 WP RondevanSmaalen,Boschmans 
weg 13 iS/iAWSchoorI, telefoon 072-

Filatelistenvereniging Duitsland 
1 Alles wat in de Michel catalogus Deutsch 
land Spezial staat 
2 Veihng, rondzending, lezingen, publi
catie Deutsche Post bijeenkomsten 
3 A Hulkenberg, Vivaldiweg 68,3752 HC 
Bunschoten, telefoon 033-2983261 
4 €12 50 +eenmalige inschrijfkosten 
€3 00 
5 website UJU;UJ geocities com(fi)duitslünd 

Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 
1 Frankrijk en overzeese gebieden, And
orra, Monaco, voormalige Franse kolo 
men 
2 Bijeenkomsten, veilingen lezingen, 
rondzendingen, voordelige abonnemen 
ten op Franse filatelistische tijdschriften 
3 Mr C } Oranje, Kastanjesingel 27, 
3053 HG Rotterdam oio 4220745 
4 €1700 eenraaliginschrijfgeld€3,4i 
5 e-mail kees oranje^wolmail nl 

Postzegelvereniging Griekenland 
1 Griekenland (inclusief bezette gebieden 
en Cyprus) 
2 Bijeenkomsten met lezingen + eigen 
veiling, bullenn Hermes, bibliotheek, 
rondzenddienst 
3 JRBhjleven, Westerhof2,2987X5 

Ridderkerk telefoon 0180-415789 na 
19 00 uur 
4 €20 00 Nederland €25 00 overige lan
den 
5 e-maii info@pu flriekenland nl, website 
www pv Griekenland nl 

Studiegroep Britannia 
i Groot-Brittannie en het (voormalige) 
Gemenebest, Ierland 
2 Bijeenkomsten met veilingen, eigen 
bulletin rondzendverkeer (Groot Brittan 
me Wildings/Machins, Kanaaleilanden 
en Ierland Gemenebesten poststukken), 
bibliotheek leestafel 
3 PR deRooij,Verl Horstlaan4,3971 
MP Driebergen, telefoon 070-3860232 
4 €18 00, eenmalig ig €3 50 
5 e mail p de roo!j(p)inter nl net 

Contactgroep Filitalia 
i Italië en gebieden San Marino, Vati
caanstad 
2 Ruil en regionale vergaderbijeenkom
sten veilingen, pubhcatie van vereni
gingsblad (5X per jaar), rondzendingen 
3 L H van den Brun Van Kinsbergen 
straat 33,2518 GV Den Haag, telefoon 
070-3460328 
4 €12 00 
5 e-mail j!litalifl(p)liotmail com 

Vereniging Nederland Israel Philatelie 
1 Israel - Interimpenode Mandaat Perio
de Palestina Turkse Periode buitenlandse 
postkantoren bezette gebieden. Judaica, 
Palestijnse autoriteit, etc 
2 Bijeenkomsten aangekondigd m vereni
gingsblad'N 1 P berichten' Geen rond
zenddienst, wel meuwtjesdienst 
3 FB Pouderoyen Ro2engaardi46i, 
8212 DH Lelystad telefoon, 0320 234548 
4 122 00 
5 e mail jrans pouderoyen̂ hccnet ni 

Postzegelkring Latij'ns-Amerika 
1 Alle Latijns Amerikaanse gebieden en-
nevengebieden 
2 Bijeenkomsten, eigen periodiek (2x per 
jaar), publicaties 
3 S Harkema Slodaanii,3634ALLoe-
nersloot telefoon 0294 293363 
4 €20 00 

Nederlandse Vereniging van Postzegel
verzamelaars van het Vorstendom Liech
tenstein (NVPVL) 
1 Postzegels en postwaardestukken van 
Liechtenstein 
2 Bijeenkomsten (2X per jaar), nieuwtjes-
dienst, schriftelijke veilingen, mededelin
genblad (4X per jaar) 
3 JW Brouwers, Postbus 54147,3008 IC 
Rotterdam, telefoon 010-4832285 
4 €15 00 

Vereniging 'Filatelistische Contactgroep 
Oost-Europa' 
1 Postzegels en poststukken van Oost-Eu
ropese landen en aanverwante gebieden 
2 Bijeenkomsten (4X per jaar) blad Oost 
Europa Filatelie, veihng, meuwtjesdienst, 
rondzendingen 
3 A Welvaart, Boomstede 424 3608 BE 
Maarssen telefoon 0346-572593 
4 €15 00 
5 e-mad Jamwel̂ manadoo nl website 
www gmiUes tom(f(oe2 00 i|fcoe htm 

Nederlandse Filatelisten Vereniging 
Skandinavie 
1 Alle Scandinavische landen (Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Deens West-
Indie, Finland Groenland IJsland, 
Faeroer Aland) 
2 Bijeenkomsten veiling blad'Het Noor
derlicht', rondzendverkeer catalogi 
3 F C J K Hertel, Urkwal 74,1324 HRAl-
mere, tel 036 5344650 fax 036 5344760 
4 €20 00, Europa €22 50 buiten Europa 
€2750 
5 email ƒ hertel(p)ficcnetnl, website 
u)U)U)xs4fll! nllfiplcr/njüskondmavie 

Spanje-Portugal 
1 Spanje, Portugal en kolomen 
2 Bijeenkomsten, rondzending veilin
gen verenigingsblad Iberia 
3 H Veen,2eStationsstraat258,27i8 AC 
Zoetermeer telefoon 079-3611910 

4 €18 00 
5 email kspibena^pbnetnl,website 
weh mter nl net/users/ksp 

Vereniging voor Tsjechoslowakije-Filate-
lie 
1 Tsjechoslowakije + voorlopers, Bohe
men & Moravie, Tsjechie +Slowakije, Kar-
paten-Oekraine 
2 Bijeenkomsten rondzending, vereni 
gingsblad, meuwtjesdienst 
3 JAM vanDooremalen,Postbus 136, 
5120 AC Rjjen, telefoon 0161 226507, fax 
0161-224850 
4 €7 00 
5 e-mail csJiiatelie@uJoÎ u)eidenl, website 
u;u'U'csjilatelienl 

Verenigmg voor USA & Canada Filatelie 
1 Canada & gebieden, USA 8E gebieden 
2 Zeven landehjke bijeenkomsten met 
veilingen, USCA-Post, veremgingsbiblio-
theek, meuwtjesdienst, rondzenddienst 
3 H Winterberg Mozartstraat84a 1962 
AD Heemskerk, telefoon 0251-234256 
4 €18 72 (aut inc) of €20 72 (acceptgi
ro),voor65+en jeugd €i6 64(aut inc) 
of€18 64 (acceptgiro), buitenland €22,80 
(aut inc) 
5 e-mail hermen wmterber̂ f̂ietnet nl 
website www usca nl 

Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
1 Zuidelijk Afrika 
2 Bijeenkomsten, veiling, rondzending, 
bibliotheek nieuwsbrief Bartelomeu Dias 
meuwtjesdienst 
3 I Stolk, Waterhoenlaan24,9i2oMelse 
Ie, België, telefoon 0032-37754990 
4 €i8 00 
5 e mail janstolk^bel̂ acom net 

Studiegroep Z.W.P. (Zuid West Pacific) 
1 De (voormalige) Nederlandse overzeese 
gebiedsdelen ('Tropisch Nederland ) en 
Australasia 
2 Bijeenkomsten rondzenddienst, jaar
lijkse clubtentoonstelling, verenigings 
blad 
3 IA Dijkstra, Dolderstraat 74,6706 JG 
Wageningen, telefoon 0317 417490 
4 €20 00, buitenlandse leden €25 00 
5 e-mail j dijkstra50(3)chellonl 

Studiegroep Zwitserland 
1 Zwitserland 
2 Bijeenkomsten, lezingen, rondzending, 
veilingen, blad 'lungfraupost 
3 W Jacobi, Postbus 95 3970 AB Drie
bergen, telefoon 0343-518303 
4 €50 95incl ,Schweitzer Briefmarken 
Zeitung'(SBZ) €19 75 (zonder SBZ) 

THEMATISCHE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging voor Themati
sche Filatelie 
1 Thematische fdatelie 
2 Blad Thema (5X per jaar), contactdagen, 
rondzendingen, schriftelijke veilingen, 
motiefcontact, vertaalservice, tentoonstel-
hngen 
3 JC vanDuin, Berglusdaan84,3054BK 
Rotterdam, telefoon 010-4610573, fax oio 
4183272 
4 €20 50 
5 e-mail j((a)i'anduin tom 

Nederlandse Vereniging voor Verenigde 
Naties en Verenigd Europa Filatelie 
(VN VE Filatelie) 
1 Verenigde Naties en Verenigd Europa 
2 Bijeenkomsten schriftelijke veiling, 
blad Grenzenloos' 
3 JM Snellenberg, Porfier 9,3831VL 
Leusden, telefoon 033-4943567 
4 €19 50 

Internationale vereniging 'de Spoorweg-
motieffilatelist' 
1 Het thema 'Spoorwegen' op postzegels 
2 Ruilbijeenkomsten, meuwtjesdienst, 
blad 'Der Eisenbahnmotivsammler' 
(Duitstalig) 
3 H W Wareman,Peuschcrstraati2i, 
7558 BC Hengelo telefoon 074-2773261 
4 €22 50 

Filatelisten Vereniging Gabriel 
1 Oecumenische vereniging voor bijbel en 
christendom bijbelse thema's kerkge 
schiedenis, kunst 
2 Maandblad, vier ledenbijeenkomsten 

filatehstische literatuur m b t bijbel en 
christendom nieuwtjes en stempeldienst 
3 EP vanderVeen,0enenburgwegi3, 
8072 GG Nunspeet telefoon 0341-257470 
4 €19 00 (Nederland), €22 50 (overige), 
eenmalig Ig €3 50 
5 e mail epudueen(ä)hotmQii com 

Ruimtevaart Filatelie Club Nederland 
1 Historische, technische en wetenschap
pelijke aspecten van ruimtevaart en kos
mos 
2 Kwartaaltijdschrift De Nieuwsbrief, 
ruildagen, deelneming aan ruimtevaarte
venementen en -tentoonstellingen, mmi-
tentoonstellingen, verzorging ruimte
vaartcovers en veilingen 
3 AP HM Jacobs, p/a Lupine 30,2211 
MJ Noordwijkerhout, telefoon 030-
6562972 
4 €14 00, eenmalig Ig €4 50 
5 e mail a olckers(a)hetnet nl 

Filatelistische Motiefgroep 'Papier en 
Druk' Nederland 
1 Papier en Druk grondstoffen en papier-
vervaardigmg, vormvervaardiging, druk 
technieken, drukpersen en andere machi
nes, geschiedenis van het schrift en het 
drukken, manuscripten, boeken, kranten 
ed 
2 Drie bijeenkomsten per jaar, uitgave 
van Druk Doende', stands op Grafivak, 
beurzen en tentoonstellingen 
3 AD vanHeiningen,LeerlooierII,6641 
DJ Beuningen, telefoon 024-6774258 
4 €20 00 
5 e-mail ad van heinin5en(a)planet nl 

Ma^onnieke Filatelistische Studiegroep 
'De Getande Rand' 
1 Vrijmetselarij op postzegels in de we
reld en vrijmetselarij op eerstedagenvelop-
pen 
2 Bijeenkomsten op wisselende data, 3 
tot 4 keer per jaar, eigen orgaan 'De Ver
lichte Loupe 
3 PI Dillo, De Boog 17,1741MJ Schagen, 
telefoon 0224-212413 
4 €20 00 
5 e-mail dsri§)ia2 net 

OVERIGE VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging van Poststuk
ken- en Poststempelverzamelaars 
i Poststukken, postale afstempelingen en 
overige filatelistische zaken postgeschie
denis 
2 Bijeenkomsten met lezingen/veilmgen 
bijeenkomsten Groep Postgeschiedenis 
en Groep Postmechanisatie algemeen en 
gespecialiseerd rondzendverkeer uitwis
selen frankeer-/machinestempels, publi
caties'De Postzak'en Verenigmgs-
nieuws', posthistorische studies, catalogi 
op stempelgebied 
3 I F G Spijkerman, Postbus 1065 6801 
BB Arnhem, telefoon 026 3230556 
4 €22 50 eenmalig ig €12 50 
5 e-mail secretanaat@po en po com 

Contact- en studiegroep ie emissie Neder
land 1852 
1 Emissie 1852 
2 Bestudering van de eerste emissie, bij
eenkomsten 
3 HJM Caarls,Buizerd76,1261 SVBla-
ricum, telefoon 035-5261164 
4 €25 00 eenmalig Ig €25 00 

Nederlandse Vereniging van Aerophllate-
listen 'De Vliegende Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikkeling, eerste vluch
ten e d) 
2 Regiobijenkomsten in Aalsmeer, Hil
versum Eindhoven Groningen/Eelde, 
Velp en Vlissingen, (schriftelijke) veilin
gen, jaarlijkse Dag van de Aerofilatelie 
met tentoonstelling Nieuwtjesdienst voor 
eerste en speciale vluchten met bijzonder 
poststempel, rondzenddienst, publicatie 
De Aero Philatelist (6x per jaar) en diverse 
naslagwerken 
3 W van der Helm, De Kolk 13,3931WN 
Woudenberg, telefoon 033-2858424 
4 €20 00, buitenland €25 00 
5 e-mail ujuanderheim(a)ncn;net nl 

Studiegroep Particuliere Postbezorging 
1 Particuliere Postbezorging (stadspost) 
in Nederland 
2 Informatievergaring en -uitwisseling 

over Nederlandse stadspostdiensten. 
Stadspostzegels en stempels Bijeenkom
sten in Apeldoorn (4X per jaar), driemaan 
dehjkse periodiek catalogus (losbladig) 
en meuwtjesdienst 
3 Ing W Kuhne DeVirieusmgehoa 
5301GB Zaltbommel, telefoon 04:8 
515041 
4 €15 00 

Filatelistenvereniging Dai Nippon 
i Nederlands-lndie onder Japanse bezet
ting en onder het bewmd van de Repu 
bliek Indonesië voor de soevereimteits-
overdrachL 
2. Gegevensuitwisseling, catalogi, blad, 
publicaties rondzending, veiling, verga 
dering 
3 LB Vosse,Vinkenbaan 3,1851 TB Hei 
loo, telefoon 072-5332293, fax 072-
5339936 
4 €20 00 (Nederland), €25 00 (overige) 
5 e mail leo uosse(a)pianet nl website da\ 
nippon net 

Landelijke Verenigmg van Aanteken-
strookjesverzamelaars 
1 Aantekenstrookjes van Nederland en 
andere landen 
2 Beurzen, eigen blad, schriftelijke veihn 
gen, uitgifte kantorenlijst 
3 L L Louwerse, Kon Wilhelminastraat 
51,2811 TT Reeuwijk, telefoon 0182 
395103 
4 €15 00 

Studiegroep Velrandbijzonderheden 
(Plaat en Etsingnummers) 
1 Plaat/etsmgnummers, knippen/ponsen, 
drukkerstekens paskruizen registerblok 
ken en perforaties 
2 Bijeenkomsten ruilverkeer, veilingen 
publicaties randverschijnselenen, Hand 
boekplaat en Etsingnummers 
3 Secretariaat p/a Postbus 522,1000 AM 
Amsterdam 
4 €i6 00 

Studiegroep Voorafstempelingen 
1 Voorafgestempelde postwaarden gehele 
wereld 
2 Bijeenkomsten eigen orgaan rond
zendverkeer, veilingen 
3 C F L Kaïjser ßergstraati3,464iRD 
Ossendrecht telefoon 0164-672697 
4 €g 00 
5 e-mad jred kaïjser̂ wanadoo nl 

Nederlandse Postzegelvereniging 'De 
Plaatfout' 
i Studie plaatfouten op postzegels 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, veihng 
3 W Mast Balsa 165 3315 NK Dor
drecht, telefoon 078-6169939, 
4 €13 50, zonder meldingen fouten nieu 
we uitgiften, €15 75 met meldingen fou
ten nieuwe uitgiften, eenmalig ig €2 25 
5 e-mail w mast̂ chello nl 

Nederlandse Vereniging voor Fiscale Fila
telie 
1 fiscale filatelie 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, veilin 
gen 
3 OCG van der Vliet Pashegge46,7i03 
BH Winterswijk, telefoon 0543 522070 
4 €15 00 €20 00 buitenland (€5 00 ig) 
5 e mail iiliet307(p)u)xsnl 

Lions International Stamp Club, Chapter 
7 Nederland 
1 Lions postzegels en enveloppen, alsme
de ander filatelisusch Lions materiaal in
zamelen gebruikte zegels uit gehele we 
reld t b v charitatieve doelen 
2 Vergaderingen, ruilen, veilingen 
3 AHJ Bosscha, De Perk 33 9411PZ 
Beilen, telefoon 0593-523334, fax 0593-
540532 
4 €30 00 
5 e mail üuke bosscha@uiünadoo nl 

Attentie! Correcties en/of 
aanvullingen op dit over
zicht dient u niet aan de 
redactie van Filatelie 
door te geven, maar aan 
de Bond (Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht). 



JAARGANGEN 2002 | 
ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA (Davo) 
ANDORRA-FRANS 
ANDORRA-SPAANS 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AUSTRALIË (Davo) 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIE-HERZEGOWINA 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-GRIEKS 
CYPRUS-TURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HERZOG-BOSNA 
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) 
NEDERLAND-velletjes (Davo) 
NEDERLAND veil. incl.ProvIncie 
NEDERLAND-Provinclevelletjes 
NEDERLAND-Postzegelboekjes 
NEDERLAND-FDC 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOST-TIMOR 
PALESTINA 
POLEN 
POLEN gestempeld 
PORTUGAL 
RUSLAND 
RUSLAND gestempeld 
RUSLAND mini-vellen 
SAN MARINO 
SERVIË (PALE) 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME REP. 
TJECHIE 
TURKIJE 
UKRAINE 
UNO NEW YORK 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VERENIGD EUROPA (Davo) 
Idem MEELOPERS (Davo) 
VATICAAN 
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 

119,00 
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 

Vrijblijvende aanbieding 
Portokosten altijd extra 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Bank 683112619 Postbank 4208936 

TEL. 023 -5477444 FAX 023 -5291605 
E-mail: Phil@stampdealer.nl 

WWW.STAMPDEALER.NL 

Complete jaargangen postfris volgens MICHEL 

Jaar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Berlijn 

3,00 
10,00 

4,00 
1,00 

10,00 
6,00 

20,00 
6,00 
4,00 

13,00 
15,00 
49,00 
21,00 
18,00 
12,00 
32,00 
12,00 
30,00 
30,00 
30,00 
21,00 
21,00 
50,00 
29,00 
34,00 
29,00 
31,00 
69,00 
55,00 
88,00 
45,00 

Duitsl. 
Bund 

14,00 
12,00 

6,00 
7,00 

18,00 
6,00 

28,00 
5,00 

11,00 
16,00 
24,00 
45,00 
39,00 
33,00 
29,00 
38,00 
28,00 
39,00 
43,00 
36,00 
34,00 
33,00 
69,00 
43,00 
43,00 
48,00 
49,00 
53,00 
63,00 
76,00 
72,00 

124,00 
119,00 

87,00 
81,00 
76,00 
72,00 
87,00 
74,00 
74,00 
80,00 

104,00 
96,00 

Oosten
ri jk 

7,00 
10,00 
14,00 
11,00 
12,00 
12,00 
11,00 
11,00 
12,00 
16,00 
13,00 
12,00 
13,00 
15,00 
17,00 
23,00 
21,00 
23,00 
22,00 
23,00 
25,00 
24,00 
23,00 
25,00 
26,00 
27,00 
28,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
32,00 
35,00 
34,00 
34,00 
34,00 
35,00 
40,00 
42,00 
44,00 
75,00 
42,00 
73,00 

ZwitserJ 
land 

68,00 
41,00 
15,00 
32,00 

9,00 
9,00 
9,00 

13,00 
11,00 
11,00 
10,00 
12,00 
12,00 
16,00 
20,00 
15,00 
11,00 
20,00 
20,00 
18,00 
18,00 
19,00 
22,00 
22,00 
25,00 
20,00 
24,00 
29,00 
23,00 
28,00 
28,00 
25,00 
33,00 
33,00 
32,00 
34,00 
35,00 
35,00 
42,00 
45,00 
55,00 
46,00 
61,00 

Liech-
tenst. 

223,00 
20,00 
20,00 
16,00 
14,00 
19,00 
10,00 
18,00 
11,00 
15,00 
15,00 
17,00 
19,00 
22,00 
25,00 
22,00 
27,00 
23,00 
28,00 
35,00 
21,00 
23,00 
23,00 
24,00 
28,00 
29,00 
25,00 
26,00 
31,00 
28,00 
36,00 
33,00 
36,00 
44,00 
42,00 
45,00 
49,00 
53,00 
53,00 
57,00 
55,00 
53,00 
54,00 

Vati- 1 
kaan 

11,00 
14,00 
11,00 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
3,00 
6,00 
3,00 
8,00 
5,00 

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

11,00 
22,00 
21,00 
16,00 
31,00 
45,00 
34,00 
31,00 
46,00 
44,00 
50,00 
46,00 
49,00 
44,00 
50,00 
49,00 
46,00 
50,00 
50,00 
46,00 
43,00 1 

Ruim Uw Restanten OP !! 
INKOOP "FRANKEERZEGELS" 

Nederland en Buitenland 
Zowel "oude" als "euro'Valuta van veel landen gevraagd. 

Uitsluitend Postfris ! Zie onze Website. 
Oude-valuta 

NEDERLAND nu € 0,31 / f l 
Euro-valuta 
€ 0 , 7 3 / € 

Vellen/halve vellen (50 stuks) en aaneengesloten 
verzamelingen 5% extra 

Herfst "specials" 
Nederland 
Kerst 2002 "Hangvel" € 17,50 
Zegel 1720 B € 7.50 
Velletje 1720 B €69 .00 
Zegel 1735 C € 5,50 
Zegel 1756 C € 6,50 
Port Betaald Zegels 
Postfris 1 t/m 14 € 4,00 
FDC : Pbz1 t/m 6 € 14,50 

Officiële Postzegels 
van Massief ZILVER ! 

Een nieuw verzamelgebied ? 
Nederland (fl 12,75) €10 ,50 
idem op FDC E443 €11 ,50 
Polen 2003 (paus) € 8,50 
Vatikaan 2003 (paus) € 8,00 

3 * D zegels N.KOREA 
Voetbal Spanje 1982 
ml 2090/91 + BI. 92 
Catw. € 40. - ^ 
Olympische Spelen 1976 
ml 1577/82 + B I . 34 
Catw. € 62. -
mi 1583/88 + B I . 37 
Catw. € 62. -
mi1591/96 + BI.38 
Catw. € 62 . -

€ 

€ 

fc 
Totaal 4 series/4 b lokken 
Catw. € 2 2 6 . - N U € 1 2 9 , -

Met GRATIS hierbij het vel van 
G U U S H I D D I N K en zi jn 

succes- elftal van Zuid Korea b i j het 
WK 2002 (Verkoopprijs € 11.50) 

AUSTRALIË 1999 Wor ld Phi latel ie 
Exhib i t ion lUlelbourne 

Tentoonste l l lngs - b lokken 
Ontdekkingsre iz igers 

Mi Blok 31/32A (getand) 
Mi Blok 31/32B (ongetand) 
Mi Blok31/32AII (schaars !) 

6 b lokken samen 

(€ 5.-) 
(€ 14.-) 
{€ 50.-) 

€49.-
MILLENNIUM - UITGIFTE 

iSLE OF M A N 2 0 0 0 
Kartonnen kaart met zegel van 2 Pond 
in Michei als hoofdnummer Mi 846 

Slechts enkele stuks in voorraad 

€7.50 

INKOOP 
*****postfris***** 

Collecties en partijen 

Nederland 
EUROPA - CEPT 

en overige landen 
tegen markt- conforme prijzen (of hoger !) 

Onze "taxatie" is wat wij daadwerkelijk betalen, een 
NETTO opbrengst dus ! Geen veliingl(osten, geen 

teleurstelling achteraf, geen onverkochte restanten 
retour! U beslist zelf over de eind opbrengst! 

mailto:Phil@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl
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NIEUW IN APELDOORN: VOOR
VERKOOP EN RECORDPOGING 

Postex 2003: volop filatelistisch vertier in Americahal 

De Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(NVPV) organiseert in samen
werking met de Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenementen 
(CSE) op 17,18 en 19 oktober 
de nationale postzegelshow 
Postex 2003 in de Americahal te 
Apeldoorn. De aanleiding voor 
dit jaarlijks terugkerend evene
ment is de viering van de Dag 
van de Postzegel, die dit jaar op 
i8 oktober valt. Postex 2003 zal 
net als zijn voorgangers een 
groots kijk- en doefestijn voor 
het hele gezin worden. In Apel
doorn wordt uiteraard het ver
trouwde programma aangebo
den, maar er is ook een aantal 
noviteiten, waarover straks 
meer. Vertrouwd zijn de stands, 
die worden bemand en be
vrouwd door handelaren en 
door medewerkers van algeme
ne en gespecialiseerde vereni
gingen. Er worden kaders in di
verse tentoonstellingscatego
rieën getoond (Categorie 3, Pro
paganda, Open Klasseen 
Jeugd), er zijn computers met 
filatelistische software beschik
baar en er is hetjunior Plaza 
(zie verderop). De speciale ten
toonstellingen van dit jaar zijn 
die van de Studiegroep Zwitser
land, van Nederland Israël Phi
latelie en van de Nederlandse 
Vereniging van Aerofl late listen 
'De Vliegende Hollander'. 
Maar zoals gezegd; er is méér. 

VOLOP VERZAMELINGEN 

Een kleine greep uit de collec
ties die uit tijdens Postex 2003 
zult kunnen bewonderen: 

'Keramiek, van klei tot porse
lein'; 'Glasschrijverij'; 'De 
DickhofFdansers'; 'Van op
dracht tot vernietiging'; 'De 
Nederlandse briefloartin de 
19de eeuw'; 'GrafZeppelin'; 
'Handgeschreven, handver-
lucht'; 'Beheersing der we
reldzeeën'; 'Van harte'; 'Op 
naar Athene 2004'; 'De zilve
ren stroom'; 'De ontdekking 
van Amerika, maar niet door 
Columbus'; 'Germania'; 'Van 
wrijfsteen tot monument'. 
De collecties in de wedstrijd
klasse worden gejureerd. 

DOOR COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

De oktobermaand is Postexmaand - daaraan zijn de 

verzamelaars inmiddels wel gewend geraokt. Ook dit jaar 

wordt deze wervelende postzegelshow weer in die maand 

gehouden en wei van 17 tot en met 19 oktober. De naam 

van het evenement is natuurlijk aangepast: we spreken 

ditmaal van Posiex 2003. De locatie is als vanouds: ook 

deze editie van het 'kijk- en doefestijn voor het hele 

gezin' wordt in de Apeldoornse Americahal gehouden. 

Postzegelshouu 

POSTEX 2003 
R F ^ I doorn 

Tijdens het evenement wordt 
een Nederlandse postzegel in 
'voorverkoop' verkocht. Het 
gaat om de 'Verzamelen'-post-
zegel, die in geheel Nederland 
pas op maandag 20 oktober 
aan de loketten komt, maar die 
in Apeldoorn tijdens de show 
volop verkrijgbaar zal zijn. 
Slechts eenmaal eerder, bij de 
zogenoemde Limburgzegel uit 
1989, maakte - toen nog - PTT-
Post gebruik van het fenomeen 
van de 'voorverkoop'. 
En er is nóg meer: tijdens Postex 
2003 zal 'De Vliegende Hollan
der' proberen meteen tentoon
stellingvan honderd éénkader-
verzamelingen in het befaamde 
Cuinmess Book of Records te ko
men. 
Behalve deze activiteiten zijn er 
in de Americahal ook dit jaar 
weer creatievelingen die hun 
kunsten met of door postzegels 
zullen laten zien en worden er 
demonstraties van het buxus-
knippen gegeven. 

WELKOM IN DE AMERICAHAL 
Dat de postzegelshow ook in 
2003 weer in oe Apeldoornse 
Americahal wordt gehouden is 
niet zo verrassend: eerdere edi
ties van Postex die hier werden 
gehouden waren namelijk 
steeds een groot succes. De 
Americahal, die u aan de Laan 
van Erica 50 in Apeldoorn vindt, 
is zowel per auto als met het 
openbaar vervoer gemakkelijk 
te bereiken. Wie met de trein 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 

De Filatelie Verenigingsbiadprij-
zen (de voortzetting van de be
kende NVPV Schrijfii)edstrijd om 
de Dauoprijzen) worden tijdens 
Postex 2003 uitgereikt en wel 
op zaterdag 18 oktober om 15 
uur. De sponsoren van de prijs 
('Filatelie', Davo en TPGPost) 
willen de samenstellers van 
bladen van verenigingen en 
studiegroepen aanmoedigen 
om hun publicaties op een 
(steeds) hoger peil te krijgen. 

komt wordt ook op zijn (of 
haar) wenken bediend: op alle 
tentoonstellingsdagen rijdt er 
tussen tien uur 's morgens en 
vijf uur 's middags een gratis 
bus tussen het station van Apel
doorn en de Americahal. Dank
zij deze bus kunt u zich dus 
comfortabel naar en van de ten
toonstellingshal laten brengen. 
De bus vertrekt elk heel en half 
uur van het station naar de 
Americahal en om kwart voor 
en kwart over elk heel uur van 
de Americahal naar het station. 
De laatste bus richting station 
vertrekt om 16.45 i^ur. Voor au
to's is er ruim voldoende gratis 
parkeergelegenheid bij de Ame
ricahal aanwezig. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Op zaterdag 18 oktober wordt 
de Dag van de Postzegel ge
vierd. Ter gelegenheid van deze 
filatelistische hoogtijdag wordt 
ook dit keer weer een bijzonde
re envelop uitgegeven en een al 
even speciaal stempel gebruikt. 
Deze speciale envelop is op za

terdag 18 en zondag 19 oktober 
te koop in een aparte stand van 
de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen. De enve
lop kost blanco €0.75, met post
zegel en stempel €1.50. U kunt 
de envelop ook thuisgezonden 
krijgen als u €2.25 overmaakt 
op een van de volgende giro
rekeningen: 
Rekeningnummer 1543700 
Comité DvdP Rotterdam 
Lod. Napoleonlaan 57 
2904 LG Oosterhout 
of 
Rekeningnummer 4882709 
Comité DvdP Amsterdam 
Haya van Somerenlaan 50 
1187 RB Amstelveen. 

SPECIALE ACTIVITEITEN 
Bij het onderdeel 'Creatief met/ 
door postzegels' gaat het om 
postzegels als inspiratiebron 
voor het maken van borduur
werken, postzegelcollages, 
kaarten, wandkleden en derge
lijke. Creatievelingen laten zien 
wat er zoal met postzegels (of 
afbeeldingen daarvan) Kan wor
den gedaan. 
De Studiegroep Zwitserland 
speelt een belangrijke rol op 
Postex 2003: de groep viert zijn 
35-jarig bestaan met een ten
toonstelling van ongeveer hon
derd kaders met daarin een 
aantal interessante collecties. 
Verder is er een tentoonstelling 
van ongeveer zeventig kaders 
van 'De Vliegende Hollander'. 
Ook Nederland-lsraël Philatelie 
- dit jaar precies een halve eeuw 
oud - zorgt voor een expositie, 



die uit circa 80 kaders bestaat. 
Een vertrouwde gast is het Be
lasting- en Douanemuseum uit 
Rotterdam, dat ook dit jaar 
weer aandacht zal besteden aan 
fiscale zegels. 

LEER EXPOSEREN! 
Tijdens Postex 200J wordt - net 
als vorige jaren - een workshop 
'Begeleiding Beginnende Expo
santen' georganiseerd, namelijk 
op zaterdag 18 oktober. De 
workshop is gratis toegankelijk 
en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Wie zowel de tentoonstel
ling als de workshop bezoekt 
krijgt dus een uitgelezen kans 
om de tentoonstellingstheorie 
met de tentoonstellingspraktijk 
te vergelijken! De workshop, die 
om twee uur 's middags begint, 
staat onder leiding van het lid 
van de Commissie Juryleden 
Daan Koelewijn. We raden u 
aan vooraf de brochure Begelei-

PROGRAMMA POSTEX 2003 

HetPostex 2003-programma 
ziet er in het kort als volgt uit: 

vrijdag 17 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
11.00 uur Officiële opening 
14.00 Presentatie TPG-

Post (emissies in 
2004) 

17.00 uur Sluiting 

zaterdag 18 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
14.00 uur Workshop Begelei

ding Beginnende 
Exposanten 

15.00 uur Uitreiking'Filate
lie Verenigings-
bladprijzen' 

17.00 uur Sluiting 

zondag 19 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling 

open voor publiek 
16.00 uur Sluiting 

Postex 2002: voor de bezoeken eenjeest 
Een gemiste kans uoor wie niet is ̂ euieest! 

ding Beginnende Exposanten te 
bestuderen; deze brochure is 
verkrijgbaar bij het Bondsbu
reau, Zeelantlaan n , 3526 AK 
Utrecht, telefoon 030-2894290. 
De brochure kost ongeveer vijf 
euro (inclusief verzendkosten) 

JUNIOR PLAZA 
Net als voorgaande jaren wordt 
ook ditmaal tijdens Postex rui
me aandacht geschonken aan 
de jeugd, jeugdfilatelie Neder
land is aanwezig met een 
stand. De kinderen kunnen 
weer gebruik maken van diver
se spellen, die door de NBFV 
ter beschikking zijn gesteld. 
Ook is de vertrouwde postze-
gelberg, waaruit de jeugd gratis 
postzegels kan uitzoeken. Er 
kan gegrabbeld worden in de 
grabbelton en er is een Rad van 
Fortuin waar leuke prijzen zijn 
te winnen. Voor de jeugdige be
zoekers wordt ook een veiling 
gehouden en zijn er goede 
poststukken voor een redelijke 
prijs te koop. Verder zit er een 
grimeuse klaar om de gezich
ten van een ander kleurtje te 
voorzien. De Hobby Computer 
Club (HCC) is aanwezig met 
computers. En dit is dan nog 
maar een greep uit de vele acti
viteiten! 

STUDIEGROEPEN 
Op Postex 2003 is volop aan
dacht voor gespecialiseerde ver
enigingen en studiegroepen, 
verenigd in het Landelijk Over
leg Gespecialiseerde verenigin
gen (LOG). Maar liefst zeven
tien gespecialiseerde verenigin
gen zijn op de tentoonstelling 
met verzamelingen en informa
tiestands aanwezig. Elke van 
die verenigingen heeft de be
schikking over een aantal pre-
sentatiekaders. Het gaat om de 
volgende verenigingen: 

Filatelistenvereniging Gabriel 
Nederlandse Vereniging van 

Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechtenstein 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 

Ruimtevaart Filatelieclub 
Nederland 

MULTIMEDIACAFE 

In het Multimediacafe wordtn 
doorlopend gedemonstreerd 
hoe de computer filatelisten 
kan helpen. 'Digitale toepass
ingen' zijn bijvoorbeeld het 
maken van albumbladen, het 
gebruik van catalogi op 
CD/ROM en DVD en filatelis-
üsch Internetgebruik. 
In de overkoepelende NBFV-
stand zijn de Service-afdeling, 
de Bondsbibliotheek en de 
Commissie Filatelistische 
Vorming is present. 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjes 

Studiegroep Britannia 
Po en Po 
Studiegroep Particuliere 

Postbezorging 
Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika 
Contactgroep Oost Europa 

Filatelie 
Studiegroep Zuid-West Pacific 
De Plaatfout 
Studiegroep Duitsland 
Filatelistenvereniging Skandinavië 
Nederlandse Vereniging voor Fiscale 

Filatelie 
VN/VE Filatelie 
Contactgroep Frankrijkverzamelaars. 

NIET ALLEEN FILATELIE 
Natuurlijk heeft de organisatie 
zich ingespannen om ook deze 
editie van Postex 2003 interes
sant te maken voor niet-fllatelis-
ten; we vermeldden al de ma
nier waarop er creatief met 
postzegels kan worden gewerkt. 
Verder wordt getoond hoe je 
buxus moet knippen en is er 
een aantal modelvliegtuigen te 
bewonderen. Verder kunnen de 
bezoekers nader kennis maken 
met een heteluchtballon. Op 
alle dagen van de show is een 
clown aanwezig en er valt ook 
een op schaal gebouwde ma
quette van het oude postkan
toor van Wormerveer te bewon
deren. 

ACTIEVE HANDELAREN 
Postex 2003 biedt vrijwel elke 
verzamelaar een prima gelegen
heid om eens rustig naar die 

ene ontbrekende zegel of naar 
een interessant poststuk te zoe
ken. Het moet wel gek gaan als 
er bij de circa veertig handela
ren die op Postex 2003 aanwezig 
zijn niet iets van uw gading te 
vinden is. Er zal in de America-
hal in ieder geval een schat aan 
postzegels en poststukken aan
wezig zijn. De kans is dus dik 
aanwezig dat u slaagt en als een 
gelukkig verzamelaar weer huis
waarts keert! 
Maar er is meer: u kunt tijdens 
de postzegelshow uw postze
gels gratis laten taxeren. U kunt 
als u dat wil naar de waarde of 
naar de geschatte veilingop
brengst van een of enkele ze
gels informeren, maar het is 
ook mogelijk uw gehele verza
meling laten taxeren - een goe
de kans om achter de waarde te 
komen van uw zegels uw verza
melingen. De taxateurs kunnen 
u ook adviseren hoe u uw bezit 
het beste kunt verkopen. De 
taxaties worden verricht door 
deskundige medewerkers van 
de veilinghuizen Leopardi, 
Mondial en de Overijsselse 
Postzegelveiling. U vindt de 
taxateurs op het podium. 

OPENINGSTIJDEN 
De openingstijden en het pro
gramma van Postex 2003 staan 
in een apart kadertje vermeld. 
De toegang kost €5.- per per
soon, jongeren tot en met 17 
jaar hebben gratis toegang. Een 
passe partout (€io.-) geeft recht 
op onbeperkte toegang gedu
rende de drie dagen. Betalende 
bezoekers ontvangen een spe
ciale tas, met daarin de ten
toonstellingscatalogus, een ver
rassing en uiteraard veel filate
listische informatie. 

AUDIOVISUEEL CENTRUM 

Op Postex 2005 wordt een aan
tal nieuwe dialezingen van het 
Audiovisueel Centrum van de 
Bond vertoond, soms met een 
toelichting van de auteur: 
- Kristal en glas 
- Van wrijfsteen tot monument 
- Handgeschreven/verlucht 

^̂^ , i 
WELKOM 

BIJ DE 
POSTEX 

2 0 0 3! 



AFLEVERING 34 [DEEL 1] - VERVALSINGEN 
VAN NEDERLANDSE EERSTEDAGENVELOPPEN 

De aanleiding tot liet pu
bliceren van de nu vol
gende gegevens is een re
cent uitgevoerde l<euring 
voor een veilinghouder. 
Aan de veiling in kwestie 
werden door een postze
gelhandelaar zogenaam
de onbeschreven 
eerstedagenveloppen 
aangeboden die door de 
handelaar van een certifi
caat van echtheid waren 
voorzien; het bleek ech

ter dat de enveloppen - de 
NVPH-nummer Ei tot en 
met E5 - vervalst waren. 
Omdat er veel meer van 
deze vervalste eerstedag
enveloppen in omloop 
zijn wil ik graag van elk 
van de vijf FDC's een dui
delijk echtheidskenmerk 
laten zien, met hetzelfde 
kenmerk van de bewuste 
vervalsingen (die mij ter 
keuring werden aangebo
den en die ik als verval-

SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

singen heb afgekeurd). 

Algemeen 
In Nederland zijn we op 
de hoogte van het be
staan van vervalste 
eerstedagenveloppen die 
indertijd in opdracht van 
een Amsterdamse (later 
Zaanse) postzegelhande
laar werden vervaardigd. 
Van deze vervalste enve
loppen zijn er minimaal 
500 gedrukt. De hande
laar plakte er de originele 
zegels op (soms nog met 
een 'plakkerrest') en 

stempelde ze af met een 
(uiteraard vervalst) eer-
stedagstempel. 
Veel van deze vervalste 
FDC's komen nu weer op 
de markt. Behalve de hier 
bedoelde enveloppen liet 
de vervalser ook maxi-
mumkaarten drukken. 
Deze zijn voorzien van 
een zogenoemd copy-
rightteken (©) en het 
jaartal 1980. Op tentoon
stellingen en beurzen 
zien we deze 'blanco' 
kaarten vaak ter verkoop 
aangeboden. 

In het begin werd voor de 
afstempeling van de ver
valste eerstedag
enveloppen een kopie ge
maakt van het nagemaak
te, veranderde eerstedag-
stempel dat is afgebeeld 
in de NVPH catalogus. 
Later hebben de verval
sers een origineel eerste-
dagstempel gebruikt om 
er door middel van foto
grafisch kopiëren een 
clichéstempel van te ma
ken. Omdat er bij het ko
piëren altijd verlies van 
scherpte optreedt en er 

Afbeeldingen i en 2 - Ecrstcdagenuelop Ei, in de oucrkappingen uan de brug zijn duidelijke streepjes te 
herkennen (bouen); bij deuerualsmg (onder) zijn dit grouere puntjes geworden. 

BIJ ualse stempel van ecrstedagenuelop Ei (onder) is het cijfer '2' smaller; het cij-
Jer '5' heeft een kortere bouenbalk Bouen hetzelfde detail bij het echte stempel. 



ook kleine verschillen 
optreden, zijn deze stem
pels voor een vakman als 
vervalsing te herkennen. 

Herkenningstekens 
De bij de veiling aange
boden vervalsmgen heb
ben specifieke kenmer
ken. Omdat het voor de 
enveloppen gebruikte pa
pier witter is dan het ori
ginele papier, heeft men 
de enveloppen 'donker
der' gemaakt door het 
papier enigszins te kleu
ren met een bruinige, ge
kleurde waterige oplos
sing. Hierdoor is het pa
pier gaan 'werken' en 
enigszins gaan 'kreuke
len'. De gom van de enve
loppen is meestal ook 

door dit vochtig maken 
aangetast. 

Enveloppen hebben 
meestal een zogenaamde 
'voeringdruk', dat wil 
zeggen dat ze aan de bin
nenzijde zijn bedrukt met 
een of meer kleuren; 
soms gaat het om wille
keurige afbeeldingen. De 
vervalste enveloppen 
stammen niet uit dezelf
de periode als de origine
le enveloppen: de voe-
ringdrukkleur is anders. 
In de voeringdruk van de 
originele enveloppen zit
ten bepaalde kenmerken 
die bij de vervalsingen 
ontbreken. 

De meerkleurige afbeel

ding op de originele eer-
stedag enveloppen kon 
niet zomaar gekopieerd 
worden; daarom heeft 
men bepaalde delen op
nieuw getekend, wat ui
teraard verschillen ople
vert. De kleur van deze 
afbeelding is veelal afwij
kend. JVlen beschikte niet 
over de originele inkt-
kleur en heeft deze daar
om zo goed mogelijk 
aangemaakt. 

De postzegels zijn uiter
aard echt, wat echter niet 
gezegd kan worden van 
het stempel. 
De stempels zijn soms 
gedeeltelijk opnieuw ge
tekend, waardoor duide
lijke verschillen optre

den. Omdat het niet de 
bedoeling is dat ik de ver
valsers precies vertel wel
ke verschillen er allemaal 
zijn (zodat ze hun verval
ste stempels kunnen aan
passen), toon ik van de 
eerste vijf eerstedag-
enveloppen steeds één af-
beeldingskenmerk en 
één Stempelkenmerk (af
beeldingen 1 to ten met lo). 
Dat is voldoende voor 
diegenen die willen we
ten of ze bij hun aankoop 
op postzegelmarkten, 
beurzen, veilingen en bij 
de (semi)postzegelhan-
del te maken hebben met 
echte enveloppen, dan 
wel vervalsingen. 

Wilt u er echt voor hon

derd procent zeker van 
zijn dat u inderdaad met 
een origineel, 'onbe
schreven' eerstedag-
envelop te maken hebt, 
dan raad ik u aan uw aan
koop te laten keuren. 
'Koopjes' van deze eer
ste, onbeschreven FDC's 
bestaan niet! 
Afbeelding i i geeft een 
voorbeeld van hoe het pa
pier van de envelop ver
andert door het vochtig 
maken ten behoeve van 
het bruinig 'omkleuren' . 
Uiteraard zijn er nog veel 
meer herkenningstekens 
(o.a. de hoeklijntjes voor 
het adres), maar zoals ik 
al schreef: 'we moeten de 
kat niet op het spek bin
den' . 

i ^H ^ ^ 
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Afbeelding 5 - Rechts een detail van een uerualste eerstedaaenuelop E3, de 
bladeren m de lauwerkrans en de m het mater spiegelende arcering uan de 
Uniuersitcitzijn niet cjelijk 

AJbeeldmg 5 - Detail van eerstedagenuelop E2, bij de uerualsmcj (rechts) 
is de bouenste naar rechts lopende steigerpijp aan de top breder dan op de 
echte eerstedagenuebp (links). 

Afbeelding 7 - FDC E4, de kraag 
uan het meisje is bij de echte enue-
lop (bouen) uoorzien uan smalle 
blauioe lijntjes, bij de uerualsing 
(onder) zijn dit kraslijnen 

Afbeelding 4 - Bij het ualse stempel op eerstedagenuelop E2 (rechts) is het 
gezicht uan de barmhartige Sameritaan hoekig; hetgelaat heeft een 
slechtgetekendc baard Links- hetzelfde detail bij het echte stempel. 

AJbeelding 6 - Details uan het echte (links) en een uerualsteerstedagstem-
pel uan enuelop E3 (rechts), de uerdikkmg van de sleutel boucn de uinger-
greep is bij de uerualsing nietjuist 

é0^ 

Onder ajbeelding 11 - Veruorming uan het papier van de enuelop 
tengcuolge van het beuochtigen ten behoeue uan de 'omkleuring' 

Afbeelding 8 - Bij het ualse stem
pel uan enuelop E4 (onder) is de 
kin IS ulakker, de mond uan het 
kinderkopje is bij het ualse stempel 
nauwelijks herkenbaar. 

Afbeelding g - Eerstedagenuelop E5, de stenen m de muur uan het kasteel 
zijn bij de uerualsing (rechts) samengeklonterd, net als de schietgaten in 
de trans. 

KASIEIENSER1E1951 

k 

Afbeelding 10 - Eerstedagenuelop E5, in het ualse stempel zijn de uensters 
in de toren ueel groter; de lantaarn staat scheef en heeft geen dubbele uoet 

EERSTE DAG ENVELOPPE 
FIRST DAY OF ISSUE 



N.V.RH, onder de loep 75 JAAR 
NVPH 

) /.^7 
De belangstelling voor een zo vroeg mogelijke datum van 
afstempeling ontstond niet lang nadat de eerste postzegels in 
omloop kwamen In het begin van de vorige eeuw werd het 
verzamelaars gemakkelijker gemaakt om in het bezit te komen 
van eerstedagstempels op nieuwe uitgiften. In de VS waren er 
verenigingen, die voorbedrukte enveloppen met bijbehorende 
afbeeldingen lieten vervaardigen om hun leden van dienst te zijn. 
Ook in Nederland ontstonden activiteiten op dit gebied. 
Filatelistenclubs als Hollandia uit Leiden en Duinwijck uit 
Den Haag en de handelaren S J Sluis en J. Boom waren bekende 
nomen uit de pionierstijd van de eerstedagenvelop. In 1950 
resulteerde de bijzondere samenwerking tussen de PTT en de 
NVPH tot de introductie van de eerste officiële eerstedagenvelop 
van Nederland met de zomerzegels van dat jaar. Dit was het 
begin van een lange, succesvolle en gewaardeerde reeks FDC's, 
die binnenkort zijn vijfhonderdste uitgave zal kennen. 

'Een eerstedagenvelop geeft 
een extra dimensie aan postzegels' 
In gesprek met Jelle Komrij en Cees van der Wel, 
productbegeleiders 

Jelle Komnj en Cees van der Wel buigen zith over een ontwerp. 

Gedurende bijna vijf decennia jaren werden de eerstedag-
enveloppen door PTT en de private opvolger hiervan geproduceerd. 
De ontwerper van de zegels ontwierp ook het vignet en het stempel 
voor de eerstedagenvelop. Dit leidde vaak tot prachtige totaal-
ontwerpen. Sinds 1999 heeft de NVPH het ontwerpen van de 
enveloppen in eigen beheer genomen. In 2002 bedroeg de omzet 
anderhalf miljoen exemplaren. 
Bestuurslid Jelle Komrij en Cees van der Wel, beiden NVPH-
detaillisten, hebben naast hun dagelijkse beslommeringen de 
enerverende taak op zich genomen om de productie van de 
eerstedagenveloppen van begin tot het eind te begeleiden. 

^ 75 jaar ooajljppr kwaliteit 
4. ^ t i f 

Daar komt heel wat bij kijken. Bovendien besloot men bij de 
wisseling van de wacht het aloude en beproefde concept eens 
goed tegen het licht te houden. Jelle Komrij vertelt waarom de 
NVPH een iets andere koers is gaan varen: 'ledere nieuwe FDC 
zag er qua ontwerp totaal anders uit dan alle voorgaande. De 
eenvormigheid en de onderlinge harmonie van de enveloppen 
had hier toch een beetje onder te lijden. Vanaf 1999 werken we 
met een vaste ontwerper en stellen we ieder jaar een centraal 
thema vast, dat op alle enveloppen terug te vinden is. Dat thema 
was in 2002 "gulden vaarwel, welkom euro", dit jaar "75 jaar 
NVPH" en volgend jaar waarschijnlijk "40 jaar automaatboekjes".' 

Productieproces 
'Het heeft nogal wat voeten in de aarde voordat zo'n eerstedag
envelop bij de winkelier op de toonbank ligt. We beginnen met 
het voorlopig ontwerp van Ralph Hoveling. Dat wordt door een 
klein panel, waarin ook een niet-verzamelaar zitting neemt, 
kritisch bekeken Het door de NVPH en TPGPost goedgekeurde 
ontwerp gaat terug naar Hoveling, die het productiegereed maakt 
voor Joh. Enschedé, de drukker van de envelop. Vervolgens 
worden de enveloppen via Groningen naar drukkerij Walsall in 
Birmingham vervoerd, waar momenteel de meeste van onze 
postzegels worden gedrukt. Hier worden de enveloppen beplakt 
en voorzien van het eerstedagstempel Vervolgens worden de 
FDC's weer op transport gesteld naar Nederland en na een 
grondige controle door het distributiecentrum van DAVO verspreid 
Meestal loopt alles naar wens, maar laatst hebben we een groot 
deel van een zending moeten afkeuren. In zo'n geval moet je flink 
improviseren en alles uit de kast holen om vertragingen bij de 
aflevering te voorkomen of zo beperkt mogelijk te houden 
'Verzamelaars hebben enthousiast gereageerd op de nieuwe 
vormgeving van de eerstedagenveloppen De oplage, die eerst 
door het verdwijnen van de speculant en later door natuurlijk 
verloop al jaren daalde lijkt zich nu te stabiliseren. We bespeuren 
hier en daar zelfs al enige navraag naar de enveloppen van de 
laatste jaren en don blijkt, dat die vrij lastig te vinden zijn. Mocht 
de vraag de komende jaren ook maar enigszins aantrekken, dan 

Digitale bewerkingen voor de eerstedagenvelop Nelson Mandela 

zullen de prijzen van de FDC's een positieve ontwikkeling door
maken. Dit zal echter in mindere mate gelden voor de enveloppen 
uit de periode 1975-1990. De speculatieoverschotten uit deze 
periode zullen slechts langzaam opdrogen.' 



Speelser verzamelen 
Als Cees van der Wel over eerstedagenveloppen praat, don 
beginnen zijn ogen te glimmen van enthousiasme: 'Weet je dot ik 
in mijn winkel in Den Helder het laatste jaar al vele exemplaren 
van de El heb verkocht? Eerstedagenveloppen geven een extra 
dimensie aan een uitgifte. De mensen durven er makkelijker mee 
om te springen dan met postzegels. Je kunt ze gewoon zonder 
pincet beetpakken. Ik heb gemerkt dat ook vrouwen vaak belang
stelling hebben voor FDC's. Ik zie het verzamelen van eerstedag
enveloppen als een speelsere manier om je met de filatelie bezig 
te houden. Ideaal voor mensen die geen behoefte hebben aan het 
hanteren van de tandingmeter en de watermerkzoeker. Volgend 
jaar verschijnt de vijfhonderdste eerstedogenvelop van de NVPH. 
Ik zie het als een mijlpaal en we zullen alles in het werk stellen 
om ook van deze FDC iets moois te maken. Dot zijn de 
verzamelaars nu eenmaal al ruim een halve eeuw van ons gewend.' 

De prijsontwikkeling van de El 

Op 2 mei 1950 was het zover, de eerste officiële eerstedogenvelop, 
kortweg de El , met de zomerzegels van dat jaar zag het levens
licht. Voor het bedrag van rond een gulden kon de geïnteresseerde 
verzamelaar deze FDC aan zijn collectie toevoegen. Achteraf is 
dit een goede investering gebleken, want in de loop van de tijd 
werd deze envelop een gewild verzamelobject. In onderstaand 
overzicht zijn een aantal catalogusnoteringen uit de afgelopen 
vijftig jaar verwerkt. 

een halfrondstempel zonder jaartal gebruikt. In deze gevallen 
moest de datering van de inhoud het bewijs leveren, dot de 
envelop of omslag inderdaad in 1852 is afgestempeld en niet in 
een later jaar. De waarde van zo'n rariteit is uiteraard afhankelijk 

van de kwaliteit. 
Een mooie brief 
met een duidelijk 
stempel kan een 
bedrag van rond 
de twintigduizend 
euro opbrengen. 

De zeldzaamste 'eerstedagenvelop' (collectie B. Brandsma). 

1956 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1990 
2000 
2004 

2 euro 
11 euro 
90 euro 

204 euro 
408 euro 

1475 euro 
1135 euro 
1089 euro 
1350 euro 

De catalogusprijs van de El door de jaren heen 

Deze prijzen gelden voor exemplaren, die zijn beschreven of 
betypt. Onbeschreven exemplaren zijn zeldzaam en hebben in de 
nieuwste editie van de Speciale Catalogus een notering van maar 
liefst vijfduizend euro. Indien de tekst 'Zomerzegels 1950' in de 
linkerbovenhoek van de envelop ontbreekt dan heeft u te maken 
met een schaarse variant. De prijs voor deze El a is beduidend 
hoger dan voor de volledig bedrukte E l . 

Een uitstekend doel voor een filatelistische speurtocht, maar pos 
op voor al te veel optimisme. De kans dat u naast de bekende 
exemplaren ooit zo'n brief vindt is uiterst klein, omdat de datum 
van het overgrote deel van de bewaard gebleven brieven 
inmiddels vele malen is geïnspecteerd. 

Is UW interesse gewekt? 

Heeft u belangstelling voor een abonnement op de eerstedag
enveloppen van NedeHand of die van Nederlandse Antillen en 
Aruba of wilt u een verzameling van de eerder uitgegeven FDC's 
of voorlopers beginnen? Neem dan eens vrijblijvend contact op 
met uw vertrouwde NVPH-handelaar! Mocht u deze nog niet 
hebben, kijk dan in onze Speciale Catalogus of op onze internet
site (www.nvph.nl) voor een adres bij u in de buurt. Onze leden 
staan klaar om u van advies te dienen en u terzijde te staan bij 
het opbouwen van een mooie en interessante collectie. 

De zeldzaamste 'eerstedagenvelop' 
van Nederland 

Op 1 januari 1852 werden de eerste postzegels van Nederland 
in gebruik genomen. Er zijn drie brieven bekend, alle met de 
zegel van vijf cent, die op de eerste dag van uitgifte zijn 
afgestempeld. In die eerste jaren van de postzegel werd veelal 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon: 070-347 38 49 

E-mail' info@nvph.nl 
Internet: ^rw>V.nvph.nl 

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


Als in deze rubriek wordt ge
( sprolcen van afbeelding melding 
' j/3 3 2 dan wil dat zeggen dat 
1 de gegevens van de afgebeel
' de zegel kunnen worden ge
ï vonden in 'Filatelie' van 
' maart (3) op bladzijde 332. 

Als bi| 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. 

i 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
gio'oj. Serie 'kerken', kerk 
van Kumlinge. 
€0.40. Granieten kerk, waar
schijnlijk uit 15'''̂  eeuw. 
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gio'oj. St. Lucia. 
€0.60. St. Lucia, gekleed in 
wit met kroon van kaarsen 
(Luciadagi3 december luidt 
kersttijd in) en begeleiders. 
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ANDORRA FRANS 
88'03. Wereldkampioen
schap atletiek in Parijs. 
€0.58. Polsstokhoogsprin
ger. 
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i59'03. Aalbes. 
€0.60. Aalbessen. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

3i3'o3. Nationale volleybal
team wereldkampioen 2002. 
I. (M). Groepsfoto spelers 
en begeleiders. 

iSg'oj. Paddestoel. 
€0.45. Sparassis crispa. 

ANDORRA SPAANS 
287'o3. Andorra tien jaar 
lid Verenigde Naties. 
€0.76. Beeldmerk VN en ge
kleurde strepen. 

AZOREN 
55'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.55. Affiche van Sebastiao 
Rodrigues (19291997): twee 
vogeltjes (internationale dag 
van het museum, 1983). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
24i'03. Honderdzestigste 
geboortedag Josip Stadier 
(18431918). 
0.50 (M). Portret aartsbis
schop Sarajevo. 
3i3'03. Honderdste ge
boortedag Omer Mujadzic 
(19031991, schilder) en vijf
enzeventigste geboortedag 
Svetozar Zimonjic (1928
1999). 
0.70, 0.90 (M). Resp. schilde
rij vrouw met kind, portret 
president Academie voor 
Kunst en Wetenschap. 

3i3'o3. Inheemse planten. 
Tweemaal 0.90 (M). Leonto
podium alpinum, Gentiana 
symphyandra (edelweiss en 
gentiaan). 

9"5''°3' Europa 2003, kunst 
op affiches. 
2.50 (M). Vlinders op poster 
'SNIJEG'. 

Bosna i Herteqovtna 

BULGARIJE 
244'o3. Prehistorische die
ren. 
0.30,0.36, 0.49, 0.65 L. 
Resp. pterodactylus, 
gorgosaurus, mesosaurus, 
minoclonius; boelqe met de 
vier zegels. 
i55'03. Honderdtien jaar 
filatelie in Bulgarije, post
zegeltentoonstelling 
Bulgaria 2003. 
0.36 L. Watergentiaan 
(Nymphoides peltata) en 
beeldmerk tentoonstelling. 
i76'03. Bijen. 
0.20,0.30, 0.36, 0.65 L. 
Resp. Apis mellifera, 
Anthidium manicatum, 
Bombus subterraneus, 
Xylocopa violacea. 

CYPRUS TURKS 
85'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
Velletje met tweemaal 
600.000 TL. Affiches voor 
campagnes milieubescher
ming. 

DENEMARKEN 
278'03. Serie 'architectuur 
Deense huizen', II, 1850
1950. 
4., 4.25, 5.25, 9., 15.kr. 
Resp. flatgebouwen 'Bella
hoj' in Kopenhagen 
(19441958) van architecten 
Tage Nielsen en Mogens 
Irming, atelierhuis in 
Klampenborg (1935) van 
Mogens Lassen (19011987), 
tuindorp 'Gerthasminde' in 
Odense (19121935) van 
Anton Rosen en landeigena
ren N.P. en Emil Rasmussen, 
villa 'Solvang' (1889) in 
Vallekilde van Martin Nyrop 
en Andreas Bentsen, 
boerderijgebouw 'Stenbro
gard' in Brorup van Peter 
Holdensen; ook postzegel
boekje. 

278'03. Kunst. 
5.50,19. kr. Schilderijen, 
resp. 'Baering' (mannen dra
gen man) van Sys Hindsbo 
(1944), 'Detforjaettedeland' 
(koe en pakje in landschap) 
van Poul Anker Bech (1942). 

DUITSLAND 
ii9'o3. Honderdste geboor
tedag Theodor Wiesengrund 
Adorno (19031969). 
€0.55. Portret filosoof, socio
loog, musicoloog en compo
nist, op achtergrond manu
script. 
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ii9'03. Serie 'bruggen', 
honderdvijftig jaar Enzvia
ductBietigheim. 
€0.55. Enzviaduct. 

ii9'o3. Serie 'Für uns 
Kinder', 2003. 
Blok €0.55. Kring dansende 
dieren (vriendschap overwint 
elke hindernis): olifant en 
eend; op rand hond, spits
muis, haas, kat. 

FRANKRIJK 
io9'03. Ahmad Shah Mas
soud (19532001). 
€0.50. Portret leider Noorde
lijke Alliantie, vermoord op 
9 september 2001. 

2o9'o3. Serie 'portretten 
van regio's', Frankrijk om te 
zien. 
Velletje met tienmaal €0.50. 
Kasteel Chenonceau langs de 
Loire, Provenjaalse heren
boerderij, val<werkhuis uit El
zas. Pointe du Raz met vuur
toren in Bretagne, Mont 
Blanc (4810 m), gekleurd dak 
uit Bourgogne, Baskisch 
huis, Genuese toren op Cor
sica, Are de Triomphe in Pa
rijs, Pont du Gard (Romeins 
aquaduct bij Nimes); op rand 
paleis, vuurtoren, ooievaar, 
molen, luchtballon. 

229'o3. Arras, departement 
PasdeCalais. 
€0.50. Huizen met galerijen 
en kerktoren. 

29g'o3. Postzegeltentoon
stelling 'Le salon du timbre 
2004', Franse tuinen. 
Velletje in vorm hek met 
tweemaal €1.90. Belvédère in 
Pare des ButtesChaumont, 
Paleis du Luxembourg m 
Jardin du Luxembourg (beide 
Parijs); op rand smeedijzeren 
hekken, pot met agave, pot 
met palm. 

GRIEKENLAND 
i64'03. Grieks voorzitter
schap Europese Unie. 
€0.47, 0.65, 2.17, 2.85. Resp. 
vogel met Europese sterren 
(symbool voorzitterschap), 
witte toren Thessaloniki in 
letters, detail fresco Voorjaar 
(Thera), puzzelstukjes in 
kleuren vlaggen en Europese 
sterren (uitbreiding Europese 
Unie). 

9'5''o3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.65, 2.85. Resp. gestileerde 
figuur, huis bij water met 
zeilboot. 
56'o3. Miheubescherming. 
€0.15, 0.47. 0.65, 2.85. Varia
ties met boom en Aarde. 



GROOTBRITTANNIË 
7io'o3. Tweehonderdvijftig 
jaar British Museum. 
1"'', V', E, 42,47,68 p. Resp. 
doodshoofd Denytenamun 
(ca. 900 V.C., Egyptisch), 
beeld Alexander de Grote (ca. 
200 V.C., Grieks), helm uit 
koningsgraf Sutton Hoo (ca. 
600 n.C, Angelsaksisch), 
beeld van Parvati (1550, zui
deli|k India), masker van Xi
uhtecuhdi (1500, Mixteken
Azteken), beeld Hoa Hakana
nai'a (looo, oostelijk IJsland). 

1 M\ 

UW 
HONGARJJE 
244'o3. Frankeerzegel, po
litie. 
65 Ft. Surveillanceagent op 
motorfiets, alarmnummer. 
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66'o3. Wijnen en wijnge
bieden, VI, 
60,130 Ft. Resp. wijngaard 
Medina m wijngebied Bük
kalja, wijngaard Grauer 
Mönch in Balatongebied. 

f 
36'o3. Mantel van koning 
Ladislaus, de Heilige (ca. 
10401095). 
Blok 300 Ft. Overdragen 
kroon aan koning 
Ladislaus I. 

i87'o3. Kunst III. 
32, 60 Ft. Resp. beeld 'de 
dood van bisschop St. Ge
rard' door Imre Varga (1923), 
schilderij 'Romeinse brug in 
Mostar' door Tivadar Csont
vary Kosztka (18531919). 

i87'03. Sportgeschiedenis, 
vijftig jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 250 Ft. 
Getal '5 ' en voetbal als nul en 
resp. opening nationaal sta
dion (nu: Ferenc Puskas sta
dion): vol stadion, voetbal
wedstrijd Hongarije tegen 
Engeland (63): doelpunt; op 
rand Ferenc Puskas stadion. 

IERLAND 
297'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
€0.41, 0.50, tweemaal sa
menhangend €0.57. Resp. 
Harry Ferguson in eerste Ier
se eendekker (1909), vheg
tuig Alcock en Brown boven 
Clifden (graafschap Galway) 
na eerste vlucht over Atlanti
sche Oceaan (1919), vlucht 
gebroeders Wright (1903), 
Lillian Bland in dubbeldekker 
(1910). 

297'o3. Opstand van 1803. 
€0.41, 0.50, 0.57. Portret van 
resp. Robert Emmet en ge
rechtsgebouw, Thomas Rus
sell en gevangenis, Anne De
vlin en kasteel. 
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ITALIË 
238'o3. Vijfhonderdste ge
boortedag Francesco Mazzo
la (II Parmigianino), 1503
1540. 
€0.41. Detail 'Saletta di Diana 
eAtteone'. 

308'o3. Juventus voetbal
kampioen Italië 20022003. 
€0.41. Voetballer, voetbal, 
wapenschild. 

69'03. Serie 'Italiaans artis
tiek en cultureel erfgoed', ab

dij van Nonantola. 
€0.41. Abdij uit 752, oude ge
ografische kaart, detail mid
deleeuws handschrift. 
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i39'03. Cultuurfestival 'Eu
ropalia Italia 2003', geza
menlijke uitgifte met België. 
€0.41, 0.52. Beeldmerken 
'Europalia' en Italiaans voor
zitterschap Europese Unie 
met resp. stilleven met fles
sen (1938) van Giorgio Mo
randi (18901964), auto Cisi
talia 202 ontworpen door Pi
nin Farina in 1947. 

i3'9''°3 Vijfenzeventigste 
sterfdag Giovanni Giolitti 
(18421928). 
€0.41. Portret politicus en mi
nisterpresident, op achter
grond Tweede Kamer. 

JERSEY 
99'03. Huisdieren. 
29, 30, 38, 53, 69 p.; blok 
£2.. Resp. konijn, labrador, 
kanarie en parkiet, hamster, 
cavia; border collie (op rand 
poes en konijn). 

4io'o3. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2003. 
Blok £ 2.. Overdruk 'Jersey at 
Bangkok 2003' over blok wil
de orchideeën i35'03, mel
ding 5/415. 

LETLAND 
28'o3. Vissen. 
0.15, 0.30 Lvl. Resp. Thymal
lus thymallus, Salmo salar 
(vlagzalm, Europese zalm). 

308'o3. Nationale vogel, 
witte kwikstaart. 
0.15 Lvl. met aanhangsel. 
Motacilla alba, op aanhang
sel jong. 

279'03. Paleizen in Leüand, 
Birinupaleis. 
0.40 Lvl. Paleis uit i860 van 
architect F. V. Hess. 

[LATVm,..40 
LIECHTENSTEIN 
ig'o3. Wijnbouw in de 
herfst. 
0.70, 0.90, i.io F. Resp. au
gustus: uitdunnen, septem
ber: begin oogst, oktober: 
persen van druiven. 
— — » » » » » » H » ! 
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i9'03. Ooievaars (Ciconia 
ciconia) in Rijnvlakte. 
2.20 F. Ooievaarsnest. 
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i9'03. Serie 'veertien heili
gen' (noodhelpers), I. 
1.20,1.20,1.30,1.30 F. Heih
gen, resp. Blasius, Georgius, 
Erasmus, Vitus. 

LITOUWEN 
5'7"'°3 Zevenhonderdvijftig 
jaar geleden kroning koning 
Mindaugas. 
Blok 5. Lt. Portret eerste en 
laatste koning Litouwen. 

88'o3. Dertiende Europese 
kampioenschap hetelucht
ballonnen. 
1.30 Lt. Heteluchtballonnen 
boven Vilnius. 

208'03. Kardinaal V. Slad
kevicius (19202000). 
I. Lt. Portret. 
7g'o3. Stad Panevezys vijf
honderd jaar. 
I. Lt. Wapenschild Paneve
zys. 

MACEDONIË 
236'03. Heraldiek. 
9, 36 den. Wapenschilden. 
307'o3. Wereldkampioen
schap handbal voor dames 
junioren. 
36 den. Handbalster. 

28'o3. Llindenopstand 
honderd jaar geleden. 
9,36,50 den. Historische fo
to's; blok 50 den., zelfde af
beelding. 

MADEIRA 
5'S''o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.55. Affiche van José Bran
dao (1944): internationaal 
theaterfestival (1992). 

308'03. Musea van Madei
ra. 
€0.30, 0.43, 0.55, 0.70; velle
tje met €1., 2.. Schilderijen, 
resp. schip voor kust (Quinta 
das Cruzes museum), kerst



stal (Etnografisch museum), 
mensen bij voorportaal 
huis(Frederico de Freitas mu
seum), mensen en auto in 
bos (museum hedendaagse 
kunst); foto's: portret heer, 
jongetje als matroos met pijp 
(op rand projector, Vicentes 
fotografiemuseum). 

*^W§I 
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MALTA 
2i5'03. Spelen van de Euro
pese dwergstaten. 
25, 50,75 c, 3. Lm. Beeld
merk spelen en mascotte, 
resp. met speer, met geweer, 
op volleybalveld, in zwembad. 

36'o3. Jubileum kroning 
Elizabeth II. 
12,15, 22, 60 c ; blok I. Lm. 
Foto's koningin van Groot
Brittannië en NoordIerland. 
i7'03. Elton John (Reginald 
Kenneth Dwight, 1947). 
Blok 1.50 Lm. Bastions Val
letta bij avond; op rand por
tretten Elton John. 

MAN 
i59'03. Einde Tudordynas
tie vierhonderd jaar geleden. 
23, 27, 38,40,47, 67 p. Por
tret resp. Hendrik VII, Hen
drik VIII, Elizabeth I, Hen
drik VIII, Mary I, Elizabeth I. 

MOLDAVIË 
^ i26'o3. Europa 2003, kunst 
= op affiches. 
■̂  3., 5.L. Dansers, hoofd in
^ gegraven in zand. 
" i26'o3.TienjaarEuropaze
2 gels in Moldavië. 
• Velletje met 1.50, 5.L. Resp. 
L̂  landschap in Moldavië, 
'^ hoofdstad Kisjinev; zegel 
^ zonder waarde met kaart Eu
^ ropa, op rand Europazegels 
"* Moldavië. 

MONACO 
2i7'o3. Tweehonderdste 
geboortedag Hector Berlioz 
(18031869). 
€0.75. Portret Frans compo
nist en dirigent. 

: MONACO, 

2i7'o3. Honderdste ge
boortedag Aram Iljitsj Chats
jatoerian (19031978). 
€1.60. Portret componist en 
Sabeldans uit ballet Gajaneh. 

88'o3. Schilders. 
€1.30, 3., 3.60. Resp. 
Francois Boucher (1703
1770): portret. Vincentvan 
Gogh (18531890): portret, 
Francesco Mazzola (II Parmi
gianino, 15031540): schilder 
met schilderij. 

I mi1(40 
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MONACO 

OEKRAÏNE 
^5'7''°3 Serie 'feestdagen 
en gewoonten'. 
Tweemaal 45 k. (samenhan
gend). Feestdag, resp. 'Mak
oviy' (kerk, bloemen, vlin
der), 'Spasa' (kerk, appel
boom, mand appels). 
58'o3. Honderdste geboor
tedag Borys Hmyrya (1903
1969). 
45 k. Portret. 
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OOSTENRIJK 
i29'o3. Kinderzegel. 
€0.55. Vader, moederen twee 
kinderen. 

i89'o3. Vijftigste bijeen
komst gemeentelijke overhe
den. 
ëo.55. Watertoren (1909/10) 
Wiener Neustadt. 
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igg'oj. Wenszegel, be
dankt. 
€0.55. Tom Tom met bos 
bloemen (tekening van Tho
mas Kostron). 
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POLEN 
i88'o3. Negentiende post
zegeltentoonstelling 'Kato
wice 2003'. 
Blok 3.40 Zl. Hedendaagse en 
historisch architectuur in Ka
towice: kathedraal, monument 
(1967) voor Silezische opstan
den, op rand: bibliotheek, 
staalfabriek Hohenlohe. 

o o o o c o o 

a|xix 

^^ï®! 

• OJ V^^ÏV  K * 

PORTUGAL 
97'o3. Oprichting Stichting 
'Ricardo do Espirito Santo 
Silva' vijftig jaar geleden. 
€0.30, 0.30, 0.43, 0.43, 0.55, 
0.55; velletje met€i., 2.. 
Resp. portret bankier en ver
zamelaar do Espirito Santo, 
schaaktafeltje (18'''̂  eeuw), 
kistje met bestek (ca. 1720
1750), schaal op voet (15* 
eeuw), teil met vis in aarde
werk (18* eeuw), chinees 
doosje (ca. 17001722); kabi
net, tapijt (op rand ingerichte 
kamer). 

ROEMENIË 
66'o3. Belangrijke jaartal
len bekende personen, II. 
4.500, 8.000, 30.500, 
46.500 L. Resp. Dumitru Sta
niloae (19031993, priester, 
hoogleraar en theoloog), 
Alexandru Ciucurencu (1903
1977, schilder), UarieVoron
ca (19031946, dichter), Vic
tor Brauner (19031966, 
schilder). 
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46500L ; 

ï ROMANIA ^ : 
• ^ * * * ~  ■ *  ■ ■   "  ■ 

246'o3. Honderdste ge
boortedag Victor Brauner. 
Velletje met twaalfmaal 
10.000 L. Afbeeldingen van 
schilderijen. 
27'o3. Vijfhonderdste ge
boortedag Nostradamus (Mi
chel de NostreDame, 1503
1566, arts, astroloog en zie
ner). 
Tweemaal 73.500 L. Portret 
en omloopbaan hemelli
chaam, man en hemellicha
men met astrologische kaart. 

 .    . ^HIBI 

'5'7"'°3 Roemeense dagvan 
de postzegel, honderd jaar fi
latelie in Timisoara. 
5000 L. Lloydpaleis waarin 
eerste tentoonstelling en eer
ste congres van Roemeense 
postzegelverzamelaars met 
beeldmerk Filatelistische As
sociatie Timisoara, vergroot
glas en stockboek. 

SOOCL 
0' 

RUSLAND 
227'03. Bedreigde kevers. 
I., 2., 3., 4., 5. r. Resp. 
Lucanus vervus, Calosoma 
sycophanta, Carabus lopati
ni, Carabus constricticollis, 
Carabus caucasicus. 

307'o3. Tien jaar Interna
tionale Associatie van Acade
mies van Wetenschappen 
(lAAS). 
2.50 r. Beeldmerk lAAS. 
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SLOWAIOJE 
37'o3. Wereldkampioen
schap zwemmen in Barcelo
na. 
II.Sk. Zwemmer. 

' a 
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L.».».«». 
i5'7''03 Serie 'schoonheid 
van ons land'. 
9., 12. Sk. Werelderfgoed 
Banska Stiavnica en meren, 
resp. Klingermeer, Roszg
rundmeer. 
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i58'o3. Tweejaarlijkse ten
toonstelling illustraties. 
12. Sk. Jana Kiselova, Siteko
va (vrouw bij groentestal). 

SPANJE 
ii7'03. Honderd jaar dag
blad 'Diario de Navarra'. 
€0.26. Voorpagina krant en 
'looanos'. 
227'o3. Kathedraal 'Seu 
Vella' in Lerida achthonderd 
jaar. 
€1.85. Deur 'Porta dels Fil
lols'. 
247'03. Honderdtwintig 
jaar dagblad 'EI Adelanto' in 
Salamanca. 
€0.26. Hoed met krant waar
op '120'. 
287'o3. Vrouwen en bloe
men. 
Achtmaal tarief'A' (brief tot 
20 gr) in boekje. Achtmaal 
verschillende vrouw met 
bloemen. 
i8'o3. Honderdvijfentwin
tig jaar dagblad 'El Correo 
Gallego'. 
€0.26. Interieur kerk Santia

go
29'o3. Honderdvijfentwin
tig jaar krant 'El Comercio' in 
Gijon. 
€0.26. Opgevouwen krant. 
49'03. Heiligjaar, heilig 
kruis van Caravaca. 
€0.76. Relikwie: houten 
kruis. 



g-g-'o3. Wereldkampioen
schap zeilen in Olympiaklas
se, Cadiz 2003. 
€0.76. Kaart baai van Cadiz, 
beeldje, zeilen. 
22-g-'o3. Serie 'wijnen met 
classificatie naar herkomst ' . 
€0.51, 0.76,1.85. Resp. Mon-
tilla-IVloriles (engel neemt 
wijnmonster), Valdepenas 
(beeldmerk, druiven, handen 
met glas wijn), Bierzo (twee 
flessen wijn). 
26-g-'o3. Glas-in-loodramen 
kathedraal van Leon. 
Blok €0.76. Detail raam, op 
rand kathedraal Santa Maria 
en roosvenster. 

TSJECHIË 
30-7-'o3. Frankeerzegel, pre
sident Tsjechië. 
6.40 Kc. Portret Vaclav Klaus 
(ig4i)-

CESKÄ 

lo-g-'og. Aquariumvissen. 
Velletje met 12.-, 14.-, 16.-, 
20.- K c ; vier aanhangsels 
(doorlopend beeld). Resp. 
Betta splendens, Ptero-
phyllum scalare, Carassius 
auratus, Symphysodon ae-
quifasciatus; Trichogaster 
leeri en Colisa lalia, Xipho-
phorus variatus en Poecilia 
reticulata, Synodontis multi-
punctatus, (iorydoras virgi-
niae. 

TURiajE 
9"5''o3- Europa 2003, kunst 
op affiches. 
500.000, 700.000 TL. Resp. 
affiche ministerie van Toeris
me met gezicht en torens, 
mensen en bomen op poster 
staatstheaters. 
2g-5-'o3. Verovering Con-
stantinopel vijfhonderdvijfi:ig 
jaar geleden. 
500.000, 500.000, 700.000, 
1.500.000 TL. Resp. sultan 
Mehmed II (1432-1481), vero
vering Constantinopel 
(1453), feestkleding sultan, 
sultan Mehmed II. 
5-6-'o3. Internationaal jaar 
milieubescherming, twee-
hoevigen. 
Velletje met viermaal 500.000 
TL Gazella subgutturosa, 
Cervus elaphus, Capreolus 
capreolus, Cervus dama. 

WITRUSLAND 
2-6-'o3. Frankeerzegels IV 
met jaartal 2003. 
500 r. Dans 'Lyavoniha'. 
3o-6-'o3. Bedreigde planten
soorten. 
270,740 r. Resp. Iris sibirica, 
Trollius europaeus; velletje 
met viermaal beide zegels. 
io-7-'o3. Traditionele kleding. 
380,430 r. Kleding uit resp. 
Polesje, Mogilev; velletje met 
viermaal beide zegels. 

IJSLAND 
4-9-'o3. Vriendschap (post
zegelontwerpwedstrijd voor 
kinderen). 
45.- kr. Tekening twee jon
gens met arm op eikaars 
schouder. 

4-g-'o3. Vogels. 
70.-, 250.- kr. Resp. Anthus 
pratensis, Numenius phaeo-
pus (graspieper, regenwulp). 

Island 250» 
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4-g-'o3. Volkstellingvan 
1703 (50.358 mensen: 22.867 
mannen en 27.491 vrouwen; 
heden ongeveer 288.000 
mensen in IJsland). 
60.- kr. Man achter tafel 
schrijft gegevens andere 
mensen op. 
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ZWITSERLAND 
g-g-'03. Muis 'Diddl' (teken-
figuur van Thomas Goletz). 
70, 90 c. Diddl, resp. met 
vriendin Diddlina lezen brie
ven, met net om vliegende 
brieven te vangen. 

g-g- 'o j . Frankeerzegels, mi
neralen. 
300, 400 c. Resp. kwarts met 
naalden van rutiel, fluoriet. 

g-g- 'o j . Dienstzegels, UPU* 
en ITU*. 
Tweemaal 90 c. Briefen 
Q(uality): verbetering lavali-

teit dienstverlening belang
rijk doel UPU*, symbolische 
afbeelding (internationale 
topbijeenkomst georgani
seerd door ITU*: informatie
maatschappij moet voor ie
dereen bereikbaar zijn). 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
9'5"'°3- Honderd jaar Leger 
des Heils in Antigua en Bar
buda. 
$ 0.30, o.go, I.-, 1.50,1.80; 
blok $ 6.-. Resp. tamarinde
boom in Parham (stichtings-
plaats Leger des Heils in An
tigua), school van Leger des 
Heils, 'maaltijd op wielen' 
voor ouderen, St. John Cita
delband, hoofdkantoor in St. 
John; tamarinde in Parham. 
9-6-'o3. Negentig jaar scou
ting in Antigua en Barbuda. 
$ 0.30,1.- , 1.50,1.80; velletje 
met driemaal $ 0.90; blok 
$ 6.-. Resp. eerste scouting-
groep (1931), hijsen vlag tij
dens nationaal scoutingkamp 
(2002), oefenen voor 'hout '-
insigne (2000), bezoek aan 
kamp (1986); Edris George, 
Theodore George, Edris Ja
mes; kaart met seinvlaggen 
en beeldmerk. 
a8-7-'o3. Geschiedenis 
luchtvaart. 
Drie velletjes met viermaal 
$2 . - ; driemaal blok $6 . - . 
Resp. eerste bemande en ge
motoriseerde vlucht door ge
broeders Wright (1903), eer
ste helikoptervluchtvan Paul 
Cornu (1907), eerste landing 
op een schip (E.B. Ely, 1911), 
eerste watervliegtuig: Curtiss 
A-i (1911); onderzoeksvlieg-
tuigBellX-5 (1951), Convair 
XFY-i (1954), onderzoeks-
vliegtuig North American X-
15 {1959), eerste ruimtewan
deling van Alexei Leonov 
(1965); Concorde SST Super
Sonic Transport (1969), 
Martin X-24 (196g), 
gezamenlijke vlucht ApoUo-
Soyuz (ig75), Vikinglanders 
Mars (1976); BoeingModel 
200 (1930), Bell X-i (1947), 
Grumman X-2g (1984). 
i-g-'03. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$1.80. 

ARGENTINIË 
i2-7-'03. Traditionele kinder
spelletjes. 
Viermaal 50 c. 
(samenhangend). Spel met 
elastiek, verstoppertje, 
tikkertje, spel 
'Martin de visser'. 

i9"7''03- Argentijnse land
schappen, II. 
Achtmaal 75 c. Moerasland 
Mbigua in provincie Formo
sa, zoutvlakte 'Salar del 
Hombre Muerto' in Catamar-
ca, ruines van Quilmes in 
provincie Tucuman, moeras-
land Ibera in provincie Cor-
rientes, provinciaal park 
Ischigualasto in provincie 
San Juan, stad Mar del Plata 
in provincie Buenos Aires, 
departement Caleu Caleu in 
provincie La Pampa, natio
naal park Lanin in provincie 
Neuquen. 

ARUBA 
3i-7-'o3. Vlinders. 
40, 75, 85,175 c. Resp. Phoe-
bis philea, Danaus plexippus, 
Lycaenidae, Agrauhs vanillae. 

ASCENSION 
i2-8-'03. Datum en afbeel
ding melding 7-8/591, lucht
vaart. 

AUSTALIË 
5-8-'03. Honderdvijftig jaar 
scheepvaart op Murray. 
Vijfmaal 50 c. Gerestaureerde 
raderstoomboten, resp. Os
car W (1908), Marion (1897), 
Ruby (1907), Pyap (1896), 
Adelaide (1866); met gom, 
zelfklevend, in boekje, op rol. 

5-8-'03. Vrede en welwillend
heid. 
50, 90 c. Resp. gestileerde 
boom, ster; mogelijkheid van 
persoonlijk aanhangsel. 
2-9-'03. Honderd jaar hoog
gerechtshof 
50 c , $ 1.45. Resp. portret 
eerste president hoogge
rechtshof sir Samuel Griffith 
met deel grondwet, typogra
fische voorstelling 'justice' 
en belangrijke besluiten ge
nomen door hooggerechts
hof; velletje met beide zegels, 
op rand uitbreiding portret 
Griffith, zijn handtekening, 
krantenkoppen en krantenar
tikelen metbesHssingen 
hooggerechtshof 

BAHAMAS 
8-7-'03. Flora, inheemse me
dicinale planten, III (I: 2-5-
'00, II:2-7-'02). 
15, 65,70, 80 c. Resp. Asysta-
sia gangetica. Cassia chap-
manii, Guaiacum sanctum 
(pokhout), Chiococca alba. 

BARBADOS 
7-7-'o3. Stichting Bridge
town driehonderdvijfenze
ventig jaar geleden. 
$ o.10,1.15,1.40, 2.-. Resp. 
Broad Street (ca. 1900), Swan 
Street (1900), Roebuck Street 
(rond 1880), Chamberlain-
brug (toen de brug nog draai
de); velletje met deze zegels, 
op rand meer oude foto's. 

*A*«A«^MA«A^M«MJ 

BHUTAN 
25-2-'o3. Overdruk 'Kilkhor' 
(Mahajana boeddhistisch 
embleem). 
8 nu. over 75 ch. (Yvert nr. 
735)-
ig-5-'o3. Wandeling 'bewe
gen voor gezondheid' . 
Blok 50 nu. Wandelaar met 
rugzak; op rand meer lopers, 
beeldmerk, kaart met route 
(ca. 500 km langs bergpaad-
jes). 

BOLIVIA 
i4-i i - '02. Kerst 2002. 
3.-, 5.-, 6.- Bs. Resp. Maria en 
Kind met ster, kerststal, reli
gieus schilderij. 
20-5-'03. Slag bij Bahia hon
derd jaar geleden. 
0.50,1.- Bs. Standbeeld, mo
nument. 
5-6-'o3. Permanente vergade
ring mensenrechten in Boli
via vijfentwintig jaar. 
6.- Bs. Beeldmerk met vlam. 

CAYMANEILANDEN 
24-7-'o3. Vijfhonderdjarig 
bestaan Caymaneilanden. 
15, 20, 20, 25, 30, 40, 60, 80, 
go c , $ I.-, 1.30, 2.-. Beeld
merk gelegenheid en resp. uit 
ei kruipende zeeschildpadjes, 
tekening haven Georgetown 
(1975), zeilschip met schild
pad, vis (Epinephelus stria-
tus), zeilschip 'KirkB' 
(1929), luchtfoto haven Geor- £ 
getown, muziekinstrumen- ¥ 
ten, boom (Erythroxylum 
areolatum) met orchideeën 
als epifyt, mensen voor bap-
tistenkerk uit 1933, touw ligt 
klaar om in schip te laden, 
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Quadrilledansers, zitting par

lement; velletje met de twaalf 
zegels, op rand wapenschild. 

C a y m a n I s l ands * 
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CHILI 
i7io'o2. Vijftig jaar Acade
misch Ziekenhuis Chih. 
$ 250. Gebouw, baby, dokter, 
operatietafel. 

22io'o2. Milieubescher
ming, vijftig jaar bosonder
wijs. 
$ 250. Mensen bekijken bo
men, beeldmerk, '50 ' . 
29io'o2. Twaalfde confe
rentie Cites*, fauna. 
$ 300, 450. Resp. Phoenico
parrus andinus. Vicugna vi
cugna (flamingo, lama). 
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2ii'02. Chileense walvis
achtigen op lijst Cites*. 
$ 250, 500. Resp. Eubalaena 
australis, Balaenoptera acu
torostrata. 
22n'o2. Internationale dag 
voor uitroeien geweld tegen 
vrouwen. 
$ 230. Vrouwe justitia en 'ge
weld tegen vrouwen is verbo
den'. 
29ii 'o2. Stad Puerto Varas 
honderdvijftig jaar. 
$ 190. Kerk, wapenschild, 
roos, vlaggen Chili en Duits
land. 
i5i'03. Chileense vogels. 
$ 500,1000. Resp. Campe
philus magellanicus, Falco 
peregrinus Cassini (Magel
laanse ivoorsnavel, slecht
valk). 
i32'03. Stichting Puerto 
Montt honderdvijftig jaar ge
leden. 
$ 240. Wapenschild en schil
derij met zeilschepen. 

96'o3. Honderdste geboor
tedag Claudio Arrau C1903
1991). 
$ 200. Portret pianist, piano
toetsen en notenbalk. 

i7'o3. Honderdvijftigjaar 
geleden eerste Chileense 
postzegels. 
Tweemaal $ 300 (doorlopend 
beeld). Gebouw, brievenbus 
en postzegel (Yvert nr. i en 2). 

CHILE 

ISOJtmid : 750J%«il 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
gS'oj. Wenszegels. 
Vijfmaal NT$ 3.50, tienmaal 
NT$ 5., NT$ 12.(zijn per
soonlijk te maken). Afbeel
dingen waarvan het homo
niem een goede wens uit
drukt. 
i28'o3. Herdruk fruit 
(232'0l). 
NT$ 7., 25.. Resp. guave, 
meloen. 
io9'o3. Nationaal paleis
museum 'Bird Manuel 2003', 
VI, vogels. 
NTS 5., 5., 12., 25.. Resp. 
Garrulax albagularis, Acrido
theres grandis, Turnix tanki, 
Galerida cristata. 
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COLOMBIA 
42'o3. Carnaval voor blan
ken en negers. 
1000,1000,1200 P. (samen
hangend). Scènes uit optocht 
met praalwagens, maskers. 
• 3 ' 3 ' ' ° 3  Vervoer in Bogota. 
1000 P. Verlengde bus en flat
gebouwen. 
273'o3. Departementen van 
Colombia, Calda. 
Vel met twaalf zegels waarop 
aftieeldingen uit departement. 

244'o3. Koraaleiland Rosa

rio. 
1000 P. Koralen en vis. 

244'o3. Papegaaien. 
1000 P. Amazona farinosa. 
244'o3. Tropische flora, 
orchideeën. 
Velletje met 2400, 2800, 
5000, 7000 P. Orchideeën. 
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i7io'o2. vijftig jaar poly
technisch instituut in Loyola. 
$ 6.. Gebouw en beeldmerk 
gelegenheid met wapen
schild. 
i4ii'02. Twaalfde Spaans
Amerikaanse bijeenkomst 
van staatshoofden. 
$ 12., 15.. Tweemaal we
reldbol en vlaggen deelne
mende landen. 
20i2'o2. Inheemse palm. 
'i 10.. Coccothrinax spissa 
Bailey. 

226'o3. Departementen van 
Colombia, Santander. 
Vel met twaalf zegels waarop 
afbeeldingen uit 
departement. 
276'o3. Departementen van 
Colombia, Huila. 
Vel met twaalf zegels waarop 
afbeeldingen uit departement. 
257'03. 'EI Tejo'(bikkel
spel) nationale sport. 
Driemaal 2400 P. (samen
hangend). Beeldje speler, 
twee zegels in doorlopend 
beeld; landschap met man
nen bezig met en kijkend 
naar het spel. Velletje met 
vier zegels. 

It TfV0 

COOKEILANDEN 
306'03. Overdruk frankeer
zegels vlinders en flora uit 
1997 en iggS. 
$ 0.20, 0.80, 0.85, 0.85,0.90, 
0.90. Overdruk met symbool 
of'Ida orana' (groeten) over 
resp. $ 1.50 Parthenos sylvia, 
2. Lampides boeticus, 3.
Precis villida, 4. Melanitis 
leda, 5. Vagrans egista, 7.
Hyblaea sanguinea. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
298'o2. Honderdste ge
boortedag Josémaria Escriva 
de Balaguer (19021975). 
$ 10.. Portret oprichter Opus 
Dei en kathedraal in Santo 
Domingo (oudste kerk in Ca
ribisch gebied). 
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i7io'o2. Vuurtoren Colum
bus. 
$ 15.. Vuurtoren in Colon. 

REPUBLICA DOMINICANA 

mff 
$15; 
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20i2'o2. Upaep*, onder
wijs. 
$ 4., 15.. Resp. hand helpt 
met schrijven, kind op boe
ken schrijft op schoolbord. 

EGYPTE 
254'o3. Zestig jaar Arabi
sche unie van rechters. 
31,125 P. Tweemaal beeld
merk en silhouet bouwarbei
ders. 

Juli '03. Opening eerste fase 
technopark'Smart village'. 
30,125 P.; blokE.E. I.. 
Beeldmerk en gebouw. 

EL SALVADOR 
i87'03. Veertig jaar 'Grupo 
Roble' (bouwbedrijf wonin
gen, winkelcentra en kanto
ren). 
Tweemaal 1.50; blok 4.C. 
($ 0.17, 0.46). Beeldmerk be
drijf (boom) en resp. boom 
(expansie), tak met bessen 
(ontwikkeling handel); vogel 
met nest jongen (huizen bou
wen), op rand landkaart Eu
ropa, Afrika en Amerika. 

e 1.5« 
$0.17 
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ERITREA 
2iio'o2. Frankeerzegels, 
nationale vlag. 
30,45 , 50, 60, 75 c., 3.n. 
Nationale vlag en nationale 
symbolen, resp. mensen on
der boom en weegschaal, 
man met zwaard, parade 24 
mei, barakken en mannen bij 
vlaggen, schip, hand bij 
stembus. 

io2'o3. Tiende sterfdag 
professor Fred C. Hollows. 
0.50,1., 2. n. Resp. portret 
oogarts (opthalmologist), 
portret met bijzondere bril, 
met andere man. 

245'o3. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen met Chi
na. 
4.50 n. Handdruk en vlaggen 
beide landen. 

Nrtkfn 
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FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 78/593, 
vogels. In oktober ook boelqe 
met achtmaal 'Airmail post
card' (40 p.); Eudyptes chrys
ocome. 

GAMBIA 
242'03. Kroning Elizabeth II 
vijftig jaar geleden. 
130. D. Zegel met goud: groe
tende koningin. 
io3'o3. Kunst, Europese 
meesters: Lucas Cranach de 
Jonge (15151586). 
5., 10., IC, 20. D.; velletje 
met viermaal 15. D; blok 
40. D. Portretten van resp. 
J. Scheyring, R. Agricola, heer, 
H. von Lindau; M.E. von Ans
bach, Joachim II van Branden
burg, heer, dame; detail paar. 
287'o3. Raceauto's Ferrari. 
Tweemaal 4., zesmaal 10. D. 
Ferrari's, resp. 126C2 (1982), 
F12000 (2000), F2001 (2001), 
F2002 (2002), 312T2 (1976), 
312T4 (1979), 126C3 (1983). 
i9'03. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
15.D. 

GHANA 
i26'o3. Britse Raad vijftig 
jaar. 
1000, 2000,2500, 3000, 5000 
Cs. Resp. kinderen met teke
ningen (leiders van morgen), 
vrouwen met kranten (stem 
Afrikaanse vrouw), muziek
uitvoeringen (vriend van cul
tuur), kinderen in bibliotheek 
(raam naar de wereld), adeten 
(leiderschap door sport). 

GRENADA 
24'o3. Kunst Europese 
meesters, Lucas Cranach de 
Oude(i472i553). 
50,75 c , $ 1.25, 3.; velletje 
met viermaal $ 2.; blok $ 6.. 
Details resp. viermaal Kathari



nenaltar; Lot en zijn dochters, 
David en Batseba, Kwelling in 
de tuin, Aanbidding der ko
ningen; Samson en Delila. 
5'5''o3- Vooruitgang onder
wijs. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Lezende en schrijvende kin
deren. 
24-6-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Drievelle^es met viermaal 
$ 2.-; driemaal blok $ 6.-. 
Resp. De Havilland 2S, Type 
N, Avro 504, Wilbur (1867-
igi2) and Orville (1871-1948) 
Wright; BE-2, Albatross D-ii, 
SpadXm, S.ii;Curtiss 
BF2C-1, Vickers Armstrong 
Wellington, Swordfish, 
CAMS 37; gebroeders Wright, 
Boeing 248, Wright Flyer. 
i4-7-'o3. Modern circus**. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 

GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i4-7-'o3. Modern circus**. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 

GUATEMALA 
i8-i2-'02. Honderd jaar Pan-
Amerikaanse Gezondheidsor
ganisatie (PHO*). 
4.- Q. Beeldmerk, kinderen, 
mensen. 

HONDURAS 
i4-8-'02. Honduras vijfhon
derd jaar geleden ontdekt. 
10.65,12-45.13-65.20.- L. 
(samenhangend). Resp. oer
woud en boot, indianen op 
oever, komst Spanjaarden, 
Spaans schip. 
i4-8-'o2. Vijfhonderd jaar 
christendom in Honduras. 
2.60, 2.60,10.-, IC- L. -
(samenhangend). Beeldmerk 
Upaep* en resp. indianen en 
kruis, fort Santa Barbara Tru-
jillo, '400 jaar geschiedenis' 
door iWario Castillo, schepen 
en Spanjaarden. 

HONGKONG 
7-8-'o3. Aquariumvissen. 
$ 1.40, 2.40,3.-, 5.-. Resp. 
Pomacanthus chrysurus, 
Chelmon rostratus, Colisa la-
lia, Symphysodon discus 
(resp. keizersvis, pincetvis, 
dwerggoerami, discusvis). 

2g-5-'o3. Bedwinging 
Mount Everest vijftig jaar ge
leden. 
15.- R. Mount Everest. 

INDIA 
2-5-'o3. Durga Das. 
5.- R. Portret journalist. 
i5-5-'03. Gouden stemmen. 
Viermaal 5.- R. (samenhan
gend). Kishore Kumar en 
grammofoon, Hemant Kumar 
met filmcamera en drums, 
Mohammed Rafi met micro
foon en filmstrook, Mukesh 
en keyboard. 

W"t sra-tft Golden Jubil« 

30-5-'o3. Muktabai. 
5.- R. Afbeelding dichteres 
en heilige van Maharashtra. 
i9-6-'o3. Staatsmuseum. 
5.-, 5.-, 15.- R. Resp. Natesa 
(bronzen beeld uit 12'''̂  
eeuw), gebeeldhouwd me
daillon met verhaal rond ko
ning Handhuma, museum
theater. 
23-6-'o3. Vishwanath Kashi-
nath Rajwade. 
5.- R. Portret historicus. 
30-6-'o3. Bade Ghulam Ali 
Khan. 
5.-R. Portret met snaarins
trument. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i8-7-'o3. Honderd jaar 
luchtvaart. 
34. 34. 58. 58,76. 76 p.; vel
letje met tienmaal 26 p. 
Vliegtuigen, resp. Avro Lan
caster Dambuster, De Havil
land Mosquito, Hawker 
Hurricane, Supermarine 
Spitfire, Vickers Armstrong 
WeUington, Lockheed C-i30 
Hercules; Boeing E-3A Sen
try AW ACS, Boeing B-17 
Flying Fortress, Lockheed 
P3 Orion, Consolidated 
B-24 Liberator, Lockheed 
C-141 Starlifter, Supermarine 
Walrus, Short Sunderland, 
Supermarine Stranraer, PBY 
Catalina, Supermarine Sea 
Otter. 

INDONESIË 
i2-5-'o3. Zeespelen. 
1000,1500, 2500 Rp. (ronde 
zegels). Beeldmerk en resp. 
biljarter, kanoërs, turnster. 

5-6-'03. Bergen. 
500, 1000,1000,1000, 
2000 Rp. Resp. Kerinci (Jam-
bi), Krakatau (Lampung), Me-
rapai (Centraal Java), Tambo-
ra (Kleine Sunda-eilanden), 
Ruang (Noord Sulawesi); 
velletje met de vijf zegels. 
7-6-'o3. Zonnestelsel. 
1000, 1000,1000,1500, 
1500 Rp.; blok 1500 Rp. 
Resp. Andromedanevel, Aar
de en Mars, Maan, Zeiss pla
netarium, astronomisch ins
trument; Zeiss planetarium. 
i-7-'o3. Bank Indonesia vijf
tigjaar. 
1000,1500 Rp. Twee ver
schillende bankbiljetten. 

IRAN 
i5-4-'o3. Gezamenlijke uit
gifte met China. 
Tweemaal 400 Ris. Chinese 
tempel, Iraanse moskee. 
4"5''°3- Boek, kinderen, ge
zin. 
500 Ris. Vogelhuisje van 
boeken met tekening vader, 
moederen kind. 

JAMAICA 
4'7''°3' Dertig jaar Cari-
com*. 
$40. Getal'30'. 

JAPAN 
3i-i-'03. Vijftig jaar televi
sie. 
Tweemaal 80 yen. Begin
beeld met duif van Japanse 
televisie. Don Gabacfio 
(poppenfiguur uit tv-pro-
gramma). 
io-2-'o3. Wenszegels. 
Twee velletjes met vijfmaal 
80 yen. Resp. hart, geklede 
hond met microfoon (gefeli
citeerd!), wit persoon (wat 
koud!), vogel op taart, 
schildpad en vogels (lang le
ven); rozen (liefde), herten 
sterren, poes met lotnum
mer (kom geluk, kom!), 
twee poezen in auto (goede 
reis!), bloemen (volle bloei). 
20-3-'o3. Werelderfgoed, 
XI, postzegelontwerpwed
strijd 'Vrede'. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Ruïne vredeskoepel, ten-
toonsteUingsgebouw (1915) 
Hiroshima van Tsjechische 
architect Jan Letzel, duif bo
ven koepel, persoon met 
bloemen en toren, duif bo
ven koepel met gezicht, duif 
en koepel, moeder en kind 
met twee duiven, twee men
sen houden elkaar bij hand, 
duif, haas in bloementuin 
met vlinder. 

i-4-'o3. Inhuldiging Japanse 
post, bloemen geschilderd 
door Sakai Houitsu. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Adonis, sleutelbloem, Japan
se kwee, paardenstaart, Ja
panse blauweregen, kersen
boom met zwaluw, horten
sia, Japanse magnolia, water
lelie en waterhoen, pioenroos 
en vlinder. 
i-4-'03. Frankeerzegels, mas
cottes van de post. 
Zesmaal 50; zesmaal 80 yen. 
Resp. 'Aichan', 'Kanchan', 
'Posuton', 'Yuchan', 'Kan
chan', 'Posuton'; 'Posuton', 
'Aichan', 'Kanchan', 'Posu
ton', 'Yuchan', 'Kanchan'. 
i8-4-'o3. Week van filatelie 
2003. 
80 yen. Stukje batikstof met 
ram en boom. 
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23-5-'03. Vierhonderd jaar 
geleden Edo-sjogoenaat, I, 
kunst uit militaire klasse. 
Vijfmaal 80 yen. Kamer
scherm met afbeelding Edo 
(Tokio), geschilderd paard 
voor wand Edo-kasteel, wa-
penuitrustimgvan leyasu 
Tokoegawa (eerste legeraan
voerder uit geslacht Tokoega
wa), schrijfdoos (houtsnij
werk met vogel) voor huwe
lijk Chiyohime (dochter der
de sjogoen), nó-maskeren 
kostuum; vel met tweemaal 
de vijf zegels, op rand be
schrijving. 

i2-6-'03. Vierhonderd jaar 
geleden Edo-sjogoenaat, II, 
kunst en burgers. 
Zesmaal 80 yen. 'Nihonbas-
hi' uit Drieènvijftig haltes op 
de Tokaido-weg van Ando 
Hiroshige (1797-1858), jas 
brandweerman, kamer
scherm waarop Kabuki-
theater, pop (keizerin) voor 
'Hina'-feest, pop (keizer) 
voor 'Hina'-feest, Ichikawa 
Danjurou speelt rol Takenuki 
Goro; vel met tien zegels, op 
rand beschrijving. 

i6-6-'03. Gedachtewisseling 
Asean* en Japan 2003. 
Vel met tienmaal 80 yen. Sul
tan Muda Omar Ali Saifud-
dinmoskee in Brunei, Angkor 
Vat-tempel in Cambodja, Bo-
robüdur in Indonesië, tem
pels That Luang in Laos, ge
bouw Sultan Abdul Samad in 
Maleisië, Shwe Dagon-stupa 
in Myanmar, rijstterrassen in 
Filipijnen, standbeeld leeuw 
in Singapore, Wat Phra Kaeo 
(Tempel van de Smaragden 
Boeddha) in Thailand, Van 
Mieu in Vietnam; op rand be
schrijving. 
i '7' '°3- Vierhonderd jaar ge
leden Edo-sjogoenaat, III, Ja
pan en de wereld. 
Zesmaal 80 yen. Steven Ame
rikaans zwart schip, achter
schip, 'Bakumatsu Fuzoku 
Zukan', blauw aardewerken 
bord metVOC*, portret Eu
ropese vrouw, doorlopend 
uurwerk, vel met tien zegels. 

23-7-'o3. Dag van het brieven 
schrijven. 
Viermaal 50 yen; vel met tien
maal 80 yen (ook ronde en 
ovale zegels); velletje met 50, 
80 yen.Resp. beer met gitaar, 
aap met brief, krokodil met 
accordeon, kat met camera; 
nijlpaard, kaketoe, uil, beer, 
olifant, giraf, konijn, leeuw, 
geit, gorilla; beer met gitaar, 
kaketoe; ook boekje. 

# 

50 1 
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KIRIBATI 5 
29-8-'o3. Honderd jaar lucht- ^ 
vaart, zestig jaar geleden ge- L̂  
vechten Japanse en Ameri- " 
kaanse troepen op Tarawa ^ 
(1943)- Z 
25, 50, 60,75 c , $ I.-, 2.50. ^ 
(met vignet met naam vlieg- "^ 
tuig en logo NASA* honderd ^ 
jaar luchtvaart); velletje 40, ^ 
60 c. Vliegmigen, resp. Sop- « 
witch Camel, Northrop Al- — 
pha. De Havilland Comet, 
Boeing727, English Electric lïTO 
Canberra, Lockheed Martin WI f 
F-22; Mitsubishi A6M-5 
Zero, Grumman F6F Helicat; 
op rand eilanden Kiribati en 
logo gelegenheid 
(afbeelding: zie pag 680). 
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The Ratttr of Taritwa 

KORBAZUID 
i'7''o3 Frankeerzegels. 
igo, igo, 420 w. Resp. bloem 
(Aquilegia flabellata), appel 
(Malus asiatica), transport 
(vrachtwagen, trein en vlieg
tuig) en brief. 
ii7'03. Frankeerzegel. 
500 w. Wit porseleinen vaas 
(laat 16'''eeuw). 
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257'o3. Serie 'cultuur', III, 
lantaarns. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend). 'Jojokdeung' (om lo
pend te gebruiken), houten 
'deungjan' (reservoir voor 
lampolie),' Juchilmokje Yuk
gakjedeung' (houten, draag
bare zeshoekige lamp in rood 
lak geschilderd), koperen 
kandelaar. 

i8'o3. Week filatelie, post
zegeltentoonstelling '2003 
Korea'. 
190 w. Meisje (gemaakt van 
papieren vouwwerk) maakt 
buiging; ook velletje met 
tweemaal de zegel, op rand 
bloemen). 
2i8'03. Zomeruniversiade 
2003 onder supervisie FISU* 
in Daegu. 
igo w. Beeldmerk, handdruk, 
bloem (zegel drukt 'droom 
van eenheid'uit). 

waeiQ^ KOREA I 9 Q : 

LAOS 
i42'o3. Werelderfgoed, Vat 
Phou. 
1500, 3000, 5000 k. Resp. 
tweemaal tempel, standbeeld 
Boeddha. 
83'o3. Vlinders. 
Vel metachtmaal 1000 k.; 
blok 2000 K. (in vorm vlin
der). Verschillende vlinders. 

i54'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram (vanaf 12
'03). 
2500, 500 k. Resp. twee ram
men, schaap en cirkel andere 
dieren dierenriem. 
254'o3. Orchideeën. 
200, 300, 500,1000,1500, 
2000, 2500, 3000, 3500, 
4000, 5000 k. Verschillende 
orchideeën. 
io5'o3. Kunstnijverheid 
met hout uit Laos. 
500,1500, 2500, 3500 k. 
Resp. kom, theeservies, bord, 
vaas. 
i6'o3. Traditionele sporten 
in Laos. 
1000, 3000,4000 k. Resp. 
'laen kapomakphao' en ko
kosnoot, 'makkhang', 'tee 
knee' (soort veldhockey). 
257'o3. Stop jagen. 
1500, 2000,4500 k. Resp. 
hert, wapens, dieren (tijger, 
beer, antilope). 

LIBERIA 
275'03. Prinses Diana. 
Tweemaal $ 35.. Portretten. 
2003. Verloren stad. 
Vel met twintigmaal $ 7.50; 
blok $ 100.. Resp. driemaal 
arend, gier, tweemaal impa
la, aap, giraf, gorilla, jager 
met hoed en prachtvink, oli
fant, giraf en koedoe, maki, 
wida in hand jager en geweer, 
wrattenzwijn, neushoorn, ad
der, slang, krokodil, jachtlui
paard; leeuw (op rand zui
len). 
i5"7''03 Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 50.. 

MALDIVEN 
253'03 Schelpen. 
Viermaal 10. Rf Architecto
nica perspectiva, Trachycar
dium orbita, Cypraea caput
serpentis. Conus capitaneus. 
i76'03. Moderne kunst, 
Joan Miró (18931983). 
3., 5., 10., 15. Rf; velletje 
met viermaal 12. Rf; twee
maal blok 25.. Rf. Afbeel
dingen van schilderijen, gou
ache en pastels. 
i76'o3. Klassieke loinst, Al
brecht Dürer (14711528). 
3., 5., 7., 10. Rf.; velletje 
met viermaal 12. Rf; blok 
25. Rf Afbeeldingen van 
schilderijen en gouache. 
i76'03. Japanse kunst, 
geesten en demonen. 
3., 5., 7., 15. Rf.; velletje 
met viermaal 10. Rf; blok 
25. Rf Werk van Utagawa 
Yoshitaki (18411899), Utaga
wa Kunisada, Shunkosai Ho
kuei, Utagawa Kuniyosi, Tsu
kiokaYoshitoshi. 
37'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Drie velletjes met viermaal 
10. Rf; driemaal blok 25.
Rf Kampioenen, resp. Mau
rice Garin (1903), Henri Cor
net (1904), Louis Trousselier 
(1905), René Portier (1906); 
Lucien PetitBreton (igo7), 
Lucien PetitBreton (igo8), 
Francois Faber (190g), Octave 
Lapize (1910); EddyMerckx 
(1974), Bernard Thevenet 
(1975), Lucien Van Impe 
(1976), Bernard Thevenet 
(1977); Henri Desgranges 
(Frans sportjournalist), start 
eerste Tour de France bij café 
Le Réveil Matin in 
Montgeron, Bernard Hinault 
(1979)
i47'03. Honderd jaar lucht
vaart. 

Twee velletjes met viermaal 
10. Rf; tweemaal blok 
25. Rf Resp. Alberto San
tosDumont (18731932) in 
zijn vliegtuig Demoiselle 
(1909), Demoiselle, tweedek
ker VoisinFarmin no. I 
(1908), Gold Bug van Glenn 
Curtiss (igog); luchtschepen 
van SantosDumont: nr.i, 
nr.4,14 Bis, nr.i6; TailFirst 
14 Bis gevlogen door Santos
Dumont (1906), nr.6 van San
tosDumont boven Eiffelto
renin Parijs (1901). 

MALEISIË 
286'o3. Eilanden en stran
den, II. 
Tweemaal 30, tweemaal 
50 s., velletje met tweemaal 
50 s. Foto en kaart eilanden 
Ligitan, Sipadan. 

MAROKKO 
7ii'02. Zevenentwintigste 
'Marche Verte' (Spaanse Sa
hara). 
6.50 Dh. Mensen metvlag
gen, ondergaande zon. 
8ii'o2. Week van sohdari
teit (georganiseerd door 
Stichting Mohammed V). 
Tweemaal 6.50 Dh. Ronde 
zegel met gestileerde men
sen, man draait kranen boven 
emmers open. 
282'o3. Poorten van Marok
ko Bab El Okla (Tétouan). 
6.50 Dh. Poort. 
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283'o3. Bossen en bomen, 
de spar. 
6.50 Dh. Sparren en berg. 
284'o3. Internationaal jaar 
van zoet water. 
6.50 Dh. Beeldmerk en kind 
bij bekken waaruit water 
stroomt. 

305'03. Marokkaanse bloe
men. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Limoni

um Siniatum, Echinops Spi
nosus. 
ii7'o3. Duizendjarig be
staan Grote Moskee van Sale. 
6.50 Dh. 

^^) ï&=aui 

ROYAUME DU MAROC 

MARSHALLEILANDEN 
loö'oj. Honderd jaar lucht
vaart. 
Tienmaal 37 c. (samenhan
gend). Flyer i, Curtiss JN3 
'Jenny', Douglas World Crui
ser, Ryan NYP Spirit of St. 
Louis, Lockheed Vega, 
Boeing 314 Clipper, Douglas 
C47 Skytrain, Boeing B50 
Superfortress, Antonov An
225 Mriya, B2 Spirit. 
io7'03. Antieke auto's, IV. 
Achtmaal 37 c. (samenhan
gend). Alfa Romeo RLSS 
(1927), AustroDaimler Prin
ce Henry (1912), Mors 14/20 
HPTourer (1923), AC Tourer 
(1926), Scania (igo3) en Va
bis (1897), Graf und Stift 
(1914), PicPic (igig), His
pano SuizaAlfonso XIII 
(1911). 
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78'03. Cultuur Marshall
eilanden, II. 
Achtmaal 37 c. (samenhan
gend). Foto's, resp. dochter 
Kabau (1905), traditionele 
'Walap' (boot), 'Jabwor' op 
atol Jaluit (laantje), traditio
nele en moderne jurk, 'Ne
medi' (vrouw), tyfoon van 
igo5 (landschap), 'kor kor' 
(twee mensen bij boot), 
grootvader (1914). 

MAURITIUS 
208'o3. Verjaardagen en ge
beurtenissen. 
2, 6, 9,10 Rs. Resp. zesde In
dische Oceaanspelen 2003: 
beeldmerk en mascotte, hon
derdvijftig jaar Kamer van 
landbouw (1853): wapen
schild en landbouw, twee
honderdvijftigjaar geleden 
(1753) bezoek Franse pries
terastronoom Nicolas Louis 
de la Caille (17131762): 
opengeslagen boek met por
tret, vijftig jaar onderzoekin

stituut suikerindustrie in 
Mauritius (1953): beeldmerk 
en gewas. 

MICRONESIË 
i7'03. Honderd jaar Tour de 
France. 
Velletje met viermaal $ 0.60; 
blok $ 2.. Kampioenen, 
resp. Greg Lemond (1990), 
Miguel Indurain (1991), Mi
guel Indurain (1992), Miguel 
Induram (1993); Marco Pan
tani (1998). 
2i7'o3. Verenigde Naties: 
2003 Jaar van zoet water. 
Velletje met driemaal $1.; 
blok $ 2.. Resp. mangroven 
in Kosrae, laguna van Chuuk, 
Pohnpeiwatervallen; laguna 
van Pohnpei. 
78'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje met zesmaal $ 0.55; 
blok 2.. Resp. Mach 2 Con
corde, Boeing 757, Junkers 
Fi3a, Martin M130 China 
Clipper, Handley Page H.P. 
42W, Wright Flyer II; Boeing 
747 (op zegels van velletje: 
beeldmerken APS postzegel
tentoonstelling in Columbus, 
Ohio en APS*). 
258'o3. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$0.80. 

MONTSERRAT 
306'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje metviermaal $ 2.; 
blok $ 6.. Resp. tweemaal 
Wright Flyer II, Wright 
Flyer I, Orville (18711948) en 
Wilbur (18671912) Wright; 
Wright Flyer II (op rand 
broers). 
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NAMIBIË 
66'o3. Stroomgebied Cuve
lei. 
'Non standard mail', $ i.io, 
2.85. Resp. rivier met oud
heidkundige opgraving, 
vrouwen doen de was, vogels 
bij water. 

NEPAL 
8i2'02. ZuidAziatische As
sociatie voor Regionale Sa
menwerking. 
15. R. Beeldmerk, vlaggen 
deelnemende landen. 
8i2'02. Beroemde mannen. 
2., 25. R. Resp. sociaal wer
ker Dava Singh Kansakar, 
boeddhistisch geleerde Ekai 
Kawaguchi. 

NEVIS 
'3 '5' '°3 Honderd jaar teddy
beren. 



Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $5.. Beer als resp. 
Abraham Lincoln, Napoleon, 
Hendrik VIII, Charlie Chap
lin; baseballer. 
i53'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Kampioenen, 
resp. Gustave Garrigou 
(1911), Odile Defraye (1912), 
PhilippeThys (1913), Philip
pe Thys (1914); Francois Fa
ber (1909). 
i3'5''o3 Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $5.. Resp. 355CV8 se
dan (1933), Eldorado (1953), 
coupe Deville (1977), Seville 
elegante (1980); niet uitge
voerd model rond 1950. 
i35'03. Vi|ftig jaar Corvette. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Sportauto Corvette 
uit resp. 1970,1974,1971, 
1973; 1997 (C5)

NIEUWCALEDONIÉ 
208'o3. Honderdste sterf
dag Paul Gauguin (gezamen
lijke uitgifte met Wallis en 
Futuna). 
Tweemaal 100 F. 

NIEUW ZEELAND 
68'03. Serie jeugdgezond
heidszorg, spelen. 
40,40, 90 c. Resp. hangrek, 
schommel, hinkelspel. 

68'o3. Internationaal jaar 
van zoet water en vijftigjarig 
bestaan Fotografiegenoot
schap, waterlandschappen. 
40, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. Papaaroha op schierei
land Coromandel, Waimaha
na Creek op Chathameiland, 
Blue Lake in centraal Otago, 
Waikatorivier, Hookerrivier 
in Canterbury. 

New Zealand s2.00 

NIGERIA 
3'5''03 Wereldaidsdag. 
20, 50 N. Rode lintje en resp. 
verpleegster met patiënt, ver
pleegster geeft uitleg aids aan 
groep mensen bij bord met 
spuit en scheermes. 

[PAKISTAN 
l233'03. Honderd jaar North 
IWest Frontier Province 
I(N.Wf.F.P.). 

4 R. Beeldmerk met gebouw. 
3i3'o3. Vijftig jaar Paki
staanse Raad voorweten
schappelijk en industrieel on
derzoek in Islamabad. 
4R. Beeldmerk gelegenheid. 
2o4'03. Prof A.B.A. Ha
leem (18971975). 
2 R. Portret eerste vicepresi
dent universiteit Karachi. 

2i4'o3. Tegen drugsmisbruik. 
2 R. Bloemen, 'Say no to 
drugs', 'LoveUfe'. 
i47'o3. Serie medicinale 
planten. 
2 R. Rosa damascena. 
3i7'03.2003: Jaar van 
Mohtarma Fatima Jinnah 
(18931967). 
4 R. Portret vrijheidsstrijdster 
en democrate op achtergrond 
vlag (jongste zus Mohammed 
Ah Jinnah, de grote leider). 

mi 
mmrumArArmAjxKium ] 

PALAU 
238'03. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje metviermaal $ 0.60; 
blok $ 2.. Kampioenen, 
resp. Henri Pelissier (1923), 
Ottavio Bottecchia (1924), 
Ottavio Bottecchia (1925), 
Lucien Buysse (1926); Philip
pe Thys (1920). 
2gg'o3. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 0.80. 

PANAMA 
286'o2. vlinders. 
o.10, o.10,1., 2. B. Vlinder 
en rups, resp. Ophioderes 
materna, Rhuda focula, Mor
pho peleides, Tarchon felderi. 

PARAGUAY 
2i4'o3. District San Anto
nio bestaat honderd jaar. 
700 Gs. Houten beeld naam
gevende heilige en kerk. 

305'03. Honderdste ge
boortedag Josefina Pia (1903
1999). 

700, 6000 Gs. Portret dichter, 
pottenbakker en beeldhouw
ster en resp. bord met bloe
men, reliëf. 
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96'o3. Filatelistische ge
beurtenissen, vogels. 
1000, 2000,4000 Gs. Resp. 
Amazona Aestiva en 'negen
tigjaar Filatelistisch centrum 
van Paraguay', Myiopsita 
monachus en 'postzegelten
toonstelling Vrede in El Cha
co', Aratinga leucophtalmus 
en 'postzegeltentoonstellin
gen Parafil'. 
246'03. Parlementsge
bouw. 
4000 Gs. Nieuw gebouw 
(2003) in Asuncion; op aan
hangsel oude gebouw (1842). 
276'o3. Vijfentwintigjarig 
pontificaat paus Johannes 
Paulus II (1920). 
6000 Gs. Portret paus met op 
achtergrond en aanhangsel 
kathedraal Nuestra Senora de 
la Asuncion. 

PERU 
i2ii'o2. Vijftig jaar nationa
le visgenootschap. 
3.20 S. Vissers op brug. 
20ii'o2. Komst Alexander 
von Humboldt (17691859) 
tweehonderd jaar geleden. 
3.20 S. Portret en schip; aan
hangsel met tekst. 
29ii'o2. Samenwerking 
Peru en Bolivia. 
3.20 S. Titicacameer, kaart, 
vlaggen Peru en Bolivia. 
i2i2'02. Nationale com
missie gemeenschappen van 
Andes en Amazone. 
1.50 S. Mensen. 
i66'03. Directie hydrografie 
en scheepvaart honderd jaar. 
i.io S. Man met waterpas
instrument. 

PITCAIRNEILANDEN 
i88'03. Datum melding 7
8/595, kunstnijverheid. 

POLYNESIÉ 
ii7'o3. Zeilkano's. 
Viermaal 85 F. Viermaal ver
schillende zeilkano in actie. 

1 
5 F 1 

i48'03. Vuurmars. 
130 F. Mensen, fakkels. 
i48'o3. Schelpdier. 
420 F. 
ii9'o3. Honderdste sterf
dag Paul Gauguin (1848
1903). 
250 F. Schilderij met vrou
wen. 

QATAR 
3i5'o3. Nee tegen tabak. 
1.50 R. Hart met verbodsbord 
roken (thermochroom: bij 
aanraken hart wordt man 
zichtbaar). 

SAUDI ARABIË 
72'o3. Bedevaart Mekka. 
I R. Mensen bij tunnel. 
303'03. Waterbeheer. 
Tweemaal i R. Verschillende 
afbeeldingen met waterdrup
pels. 
294'o3. Burgerbescher
ming. 
I R. Brandweer, helikopter, 
hulpverleners. 

294'o3. Rode halvemaan. 
I R. Hulpverleners en halve
maan. 
205'o3. Vissen uit de Rode 
Zee. 
Vel met twaalfmaal i R. Cir
rhilabrus rubriventralis, 
Cryptecentrus caeruleopunc
tatus, Plesiops nigricans, 
Pomacanthus asfur, Cheili
nes abedjubbe, Pomacentrus 
albicaudetus, Caesio survi
cus, Chaetodon austriacus, 
Thalassoma klunzingeri, 
Oxymonacanthus halli, Am
phiprion bicinctus, Can
thigaster pygmaca. 

265'03. Vissen uit de Rode 
Zee. 
Vel met twaalfmaal 2 R. Zelf
de afbeeldingen 205'o3. 

SEYCHELLEN 
iio'03. Frankeerzegels, vis
sen I. 
o.10, 0.50,1., 1.50, 3., 5., 
50 R. Resp. Stanulus seychel
lensis, Amphiprion fusco
caudatus, Chaetodon mitra
tus, Thalassoma hebraicum, 
Sargocentron seychellense, 
Scarus prasiognathos, Rhin
codon typus. 

SIERRA LEONE 
74'o3. Kroning Elizabeth II 
vijftig jaar geleden. 
15.000 Le. Zegel met goud: 
koningin. 
i35'03. Geesten en demo
nen in Japanse kunst. 

800,1000,1500, 2500 Le.; vel 
met viermaal 2000 Le.; blok 
5000 Le. Schilderijen van 
Tsukioka Yoshitoshi, Utaga
wa Kuniyoshi. 
i3'5"'°3 Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
400, 500, 600, 700,1000 
3000 Le.; velletje met vier
maal 2000 Le.; tweemaal 
blok 5000 Le. Afbeeldingen 
schilderijen. 
i7'o3. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
2000 Le. 

SINGAPORE 
i87'03. Snelle massaver
voermiddelen, noordoost
lijn. 
Zonder waardeaanduiding, 
60 c., $ 2.. Trein en resp. 
plattegrond bestaande en 
nieuwe lijn, mensen lopen 
door automatische kaartcon
trole, mensen achter beeld
schermen; velletje met de 
drie zegels en drie zegels uit 
1988 over snelle massaver
voermiddelen. 
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98'o3. Nationale dag. 
Zonder waardeaanduiding, 
60 c , $ I., 2.. Resp. vlag, or
chidee (Vanda Miss Jo
aquim), 'Merlion' en gebou
wen, vier jongens; velletje 
met de vier zegels. 
3g'o3. Vliegtuigen. 
Twee vel met elk tienmaal 
zonder waardeaanduiding. 
Tien burgervliegtuigen, tien 
militaire vliegtuigen (waar
van drie helikopters); ook vel 
met de twintig zegels. 

SRI LANKA 
i72'03. Frankeerzegels, 
drummers. 
0.50,16.50 Rs. Resp. over
druk over ?, nieuwe waarde. 
25'03. Tweede mondiale 
hindoeconferentie. 
4.50 Rs. Beeldmerk. 
i25'03. Internationale dag 
verpleegster. 
4.50. Rs. Twee verpleegsters 
en portretje. 
i75'o3. Tentoonstellings
gebouw Sirimavo Bandara
naike. 
4.50 Rs. Portret eerste vrou
welijke premier en gebouw. 
i85'03. Al Waj W.S. Ismail. 
4.50 Rs. Portret. 
2i5'o3. Vijfentwintig jaar 
'Board of investment'. 
4.50 Rs. Vrouwen bij groente, 
brug, kade, gebouwen, man 
met laptop. 
225'o3. Mondiale dag bio
diversiteit, bergen. 
4., 4.50,16.50, 23. Rs. 
Resp. Pidurutalagala, zeven 
bergen, Kirgalpoththa, Pati
gala. 
66'o3. Honderd jaar Colle
ge Gonapinuwala Saralanka
ra. 
4.50 Rs. Wapenschild. 
86'o3. Oudste moskee Sri 
Lanka. 
4.50, 23. Rs. Moskee. 
i37'03. Datum melding 
5/419, weeshuis ohfanten 
(afbeelding: pagina 682). 



2003. Tweehonderdvijftig 
jaar 'Syamopali Maha 
Nikaya'. 
4.50 Rs. Portretje en gebouw. 

ST. HELENA 
i2-8-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
10,15, 20, 25, 30, 50 p.; blok 
£ 1.80. Resp. Westland Aero
spatiale Lynx, Douglas C-124 
Globemaster, British Aeros
pace Nimrod AEW Mk 3, 
Lockheed C-130 Hercules, 
Lockheed Tristar, Wright fly
er (alle zegels met aanhang
sel waarop naam vliegtuig en 
beeldmerk gelegenheid); Su
permarine Walrus (op rand 
doorkijktekening vliegtuig en 
tekst met beeldmerk gelegen
heid). 
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6-io-'03. Kerst 2003, zuide
lijke sterrenhemel. 
10,15, ^°' 25, 30 p. Resp. 
grote Magalhaese Wolk, klei
ne Magalhaese Wolk, bolvor
mige sterrenhoop Omega 
Centauri, sterrennevel Eta 
Carinae, Zuiderkruis. 

ST. LUCIA 
i4-7-'o3. Tweehonderd jaar 
postbezorging (1803-2003). 
20, 25, 65,75 c. Resp. brie
ven (uit 1803,1844 en 1822 
met fleuron-poststempel), 
postzegels uit i860 (Yvert nr. 
I, 2, 3), postschip 'Hewanor-
ra' tegen achtergrond oude 
kaart St. Lucia, postkantoor 
ca. 1900 en heden. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
io-9-'o3. Virginiahert. 
€0.50. Odocoileus virginia-
nus. 

ST. VINCENT 
i-7-'o3. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$2.-. 

ST. VINCENT/GRENADI-
NEN (Palmeiland en Musti-
que) 

i-7-'03. Modern circus**. 
Twee velletjes met viermaal 
$2.-. 

TANZANIA 
24-5-'o2. Koningin-moeder. 
Viermaal 250 Sh. (samenhan
gend); blok 1000 Sh. Portret
ten koningin-moeder, op 
rand blok haar dochters. 
2i-5-'o3. Wereldvisie. 
300, 600, 800,1000 Sh.; blok 
500 Sh. Resp. twee etende 
kinderen (betere voeding), 
schoolkinderen met boeken, 
vrouw haalt water bij pomp 
(schoon en veilig water voor 
iedereen), vrouw met mus-
kietennet om malaria te voor
komen; zingende kinderen 
(recht om gehoord te wor
den). 

THAILAND 
io-6-'o3. Krielhoenders of 
Bantamrassen. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.- B. Thaise 
Bantamkippen in verschillen
de kleuren. 
i3-7-'03. 'Asalhapuja'-dag 
(boeddhistische religieuze 
dag). 
3.- B. Boeddha met kom, ont
worpen voor degenen die op 
woensdag geboren zijn. 

4-8-'03. Nationale dag van 
communicatie. 
3.-B. Beeldmerk Ministerie 
van Informatie en Communi
catietechnologie en brief 
20-g-'03. Honderdvijftigste ge
boortedag koning Rama V. 
100.- B. Koning Rama V met 
kroon van overwinning op 
troon tijdens kroningsplechüg-
heid (met rand in goudreliëf). 

4-io-'o3. Mondiale postze
geltentoonstelling Bangkok 
2003. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.- B. Handar
beid uit vier provincies, resp. 
mandenvlechten (Phra Nak-
hon Si Ayutthaya), aardewerk 
(Nakhon Ratchasima), leer
bewerking: wajangpoppen 
(Nakhon Si Thammarat), 
houtsnijwerk (Chiang Mai). 

4-io-'o3. Nationale symbo
len, gezamenlijke uitgifte 
met Canada. 
Tweemaal 3.- B. Nationale 
bloem van Thailand 'Ratcha-
phruek', esdoornbladeren: 
nationaal symbool Canada. 
4-io-'o3. Internationale week 
'brieven schrijven', teken
wedstrijd 'Thaise vruchten'. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Resp. 
lychee, roze appel, kokos
noot, broodvrucht. 
20-io-'o3. Thailand gastheer 
APEC (Asia-Pacific Economie 
Cooperation, economische 
unie tussen bijna alle landen 
rond de Grote Oceaan). 
3.- B. Wereldkaart met cir
kels van touw (= economi
sche samenwerking), beeld
merken APEC en bijeen
komst in Thailand. 

TUNESIË 
23-4-'o3. Nationaal jaar van 
het boek. 
390 m. Opengeslagen boek, 
diskette, tekens. 
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i3-6-'o3. Tunesische schilder 
YahiaTurki. 
1000 m. Vrouwen doen de 

28-6-'03. Nationale dag van 
toerisme. 
600 m. Door open deur: baai 
met bootjes, gebouwen, 
luchtballonnen. 
28-6-'03. Parken. 
200, 250, 390,1000 m. Resp. 
FarhatHaced: Rades, dieren
tuin Friguia, Marsa Park: Es-
saada, Nahli Park. 

KWeUQUE TtINJSIENNE i. 

28-7-'o3. Democratische 
constitutionele bijeenkomst 
'Congres van toekomstplan
nen'. 
250 m. Symbolische voorstel
ling. 
3-8-'03. Honderdste geboor
tedag Habib Bourguiba. 
390 m. Portret president Tu
nesië 1957-1987. 

TUVALU 
24-3-'o3. President John F. 
Kennedy (1917-1963). 
Velletje metviermaal $ 1.75; 
blok $ 4.-. Foto's Kennedy in 
resp. 1943 (Salomonseilan
den), 1942 (PT 109), 1944 
(medaille voor moed), 1954 
{senaatscampagne); met va
der en broers. 
ig-j-'oj. Honderd jaar lucht
vaart. 
Twee vel met viermaal $ 1.75; 
tweemaal blok $ 4.-. Orville 
(1871-1948) en Wilbur (1867-
1912) Wright en resp. Orville 
in vliegtuig (Dayton, Ohio, 
1903), Wilbur met koning 
Alfonsvan Spanje (1909), 
vliegtuig Wilbur in Hunau-
dieres (1908), vliegtuig Ga
briel Voisin (1907); Voisin 
motorvliegmig {1905), Trajan 
Vula (1906), dubbeldekker 
Santos-Dumont (1906), Or
ville boven FortMyer (1908); 
Wright dubbeldekker (1908), 
Glenn Curtiss (1878-1930) in 
June Bug (1908). 

VANUATU 
24-9-'o3. Zeepaardjes. 
60, 90, 200 vt. Resp. Hippo
campus kuda. Hippocampus 
histrix. Hippocampus bargi-
banti; blok met zegel 200 vt. 
24-9-'03. Postkantoor onder 
water (geopend in mei 2003). 
90 vt. Duiker met brief 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i5-4-'03. Veertig jaar Natio
nale Bank van Dubai. 
0.50,4.-, 6.- Dh. In verschil
lende kleuren: bankgebouw, 
'40', 1963-2003. 
20-7-'o3. Munten. 
0.50,1.25,2.75,3-75; blok 
5.- Dh. Resp. dirham (718), 
Arabische Sassanidische dir
ham (697), dinar (1085), di
nar (700); Abbasidische dir
ham (817). 

WALLIS EN FUTUNA 
28-7-'o3. Legende van de Pa
cific. 
210, blok 210 F. 
3i-7-'03. Honderdste sterf
dag Paul Gauguin (1848-
1903). 
100 F. Stilleven met beeldje 
Maori. 

WALLIS et FUTUNA : 

6-8-'o3. Waterval van Futuna. 
115 F. Kinderen onder water
val. 

20-8-'03. Honderdste sterf
dag Paul Gauguin (gezamen
lijke uitgifte metNieuw-Cale-
doniè). 
Tweemaal 100 F. 

WEST-SAMOA 
i6-7-'o3. Beroemde sport
mensen uit Samoa. 
25, 70,90, 95 s., $4.-. Portret 
en actiefoto van resp. David 
Tua (boxen), Beatrice Fau-
muina (discuswerpen), Mi
chael Jones (rugby), Rita Fa-
tialofa (netbal en softbal), 
Jesse Sapolu (voetbal). 

*: Gebruikte afkortingen: 

APS 

Asean 

Caricom 

Cites 

FISU 

ITU 

NASA 

PHO 

Upaep 

UPU 

VOC 

American Philate
lic Society 
Association of 
South-East Asian 
Nations (Verbond 
van Zuidoost-Azia
tische Naties) 
Caribbean Com
munity and Com
mon iVlarket 
Convention on In
ternational Trade 
in Endangered 
Species ofwild 
fauna and flora 
Federational Inter
nationale du Sport 
Universitaire 
International Tele
communication 
Union (orgaan van 
Verenigde Naties) 
National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 
Panamerican 
Health Organiza
tion 
Union Postal de 
las Americas y Es-
pafïa y Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/Uni
versal Postal 
Union 
Vereenigde Oost-
Indische Com
pagnie 

**: De omnibus over het 
moderne circus omvat 
velletjes in de vorm van hun 
onderwerp: acht velletjes over 
clowns (Antigua en Barbuda, 
Gambia, Liberia, Micronesië, 
Palau, Palmeiland, 
St. Vincent, Sierra Leone) 
en tien velletjes belichten 
degenslikkers, slangen
mensen, acrobaten, tijgers, 
tropische vogels, honden, 
zeehonden, olifanten, 
giraffen, zebra's, paarden, 
poema (Antigua en Barbuda, 
Gambia, Grenada, Grenada 
Carriacou en Petite Martini
que, Liberia, Micronesië, 
Mustique, Palau, St. Vincent, 
Sierra Leone). 
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DIT IS UW 
LAND(STREEK) 
Thematische verzame
laars zijn al lang ver
trouwd met trends in de 
filatelie. Toch duiken er 
steeds nieuwe op; het is 
dan de vraag in hoeverre 
ze thematisch gezien 
bruikbaar zijn. Vorige 
maand schreven we over 
het toenemend aantal 
uitgiften met afbeeldin
gen in zwart/wit. Een 
nieuw voorbeeld is de uit 
vijf zegels bestaande 
Zwitserse serie 'Unesco 
Werelderfgoedobjecten' 
van 9 september. Ook 
hier zwart/witafbeeldin
gen met achtergronden 
in zachte pasteltinten. 
Het kopje boven deze 
tekst geeft echter aan dat 
we het ditmaal over een 
ander onderwerp zullen 
hebben. PTT's hebben 
voor hun postzegels vrij
wel vanaf het begin on
derwerpen gekozen die 
kenmerkend zijn voor het 
land of de streek waar
voor de zegels bestemd 

1 zijn. Sommige landen 
neem Oostenrijk  doen 

dat zelfs bijzonder na
drukkelijk. Er zijn ook 
landen waar de filatelis
ten klagen over een te
gengestelde situatie. Zo 
blijkt uit onderzoek dat 
de verzamelaars in Fin
land minder 'natuur' en 
sprookjeszegels willen 
en in plaats daarvan meer 
uitgiften met een cultu
reelhistorisch karakter. 
Nu is de ene serie de an
dere ook niet. Duitse se
ries als Bilder aus Deutsch
land, Naturdenkmalc in 

Deutschland en Bilder aus 
deutschen Städten ogen 
fraai, maar ze zijn thema
tisch gezien niet altijd 
bruikbaar. 

Dit IS uu; land... 
Dat 'nationale series' in 
thematisch opzicht inte
ressant kunnen zijn zien 
we in België. We waren al 
wat van de Belgen ge
wend  zie de tachtig ze
gels ter gelegenheid van 
de 'millenniumwissel' 
maar nu, kennelijk onder 

het motto Waarin een klem 
land groot kan zijn, is De 
Post bezig dat nog te 
overtreffen. 
Op 7 juli ging een nieuwe 
reeks. This is Belgium, van 
start: er verscheen een 
velletje van tien zegels, 
het eerste van tien velle
tjes die in een even groot 
aantal opeenvolgende ja
ren zullen uitkomen. Dat 
levert dus het indrukwek
kende aantal van hon
derd typische 'Belgiëze
gels' op. Feitelijke infor
matie over het eerste vel
letje was te vinden in het 
juli/augustusnummer 
van 'Filatelie' (zie 'Verza
melgebied België', pagi
na 540) en daarom be
perk ik me hier tot de 
thematische toepassings
mogelijkheden. 
Moet de enigszins verge
lijkbare Nederlandse 
reeks ('Provincievelle
tjes', 2002) het vooral 
hebben van de vignetten, 
bij de Belgische serie gaat 
het om 'echte zegels', 
metals thematisch plus
punt  althans bij deze 
eerste aflevering  dat er 
twee beelden per zegel 
worden gepresenteerd. 
Het thema is dit jaar 
'Ronde van België'; voor 
2004 staat het onderwerp 
'Belgen in de wereld' op 
het programma. 
Een opmerkelijk detail is 
de dtel This is Belgium. 
Kennelijk hoopt De Post 
de velletjes niet alleen 
aan Belgische en Neder
landse verzamelaars te 
verkopen; postzegels zijn 
ook een exportproduct! 
Op het middenstuk ver
binden lijnen op een 
kaart van België de ste
den met de corresponde
rende zegels  een leuke 

vondst van ontwerper 
Rob Buytaert. Op datzelf
de middenstuk is ook 
vermeld wat er op de ze
gels is afgebeeld; dat 
staat dus niet op de ze
gels. 

. .en dit IS UU) streek 
In het vette kopje boven 
dit stukje is het woordje 
'streek' bewust toege
voegd; dit in verband met 
een nieuwe Franse reeks 
die dit voorjaar werd aan
gekondigd en die de ver
schillende landstreken in 
Frankrijk in velletjes van 
tien zegels in beeld 
brengt. Op 26 mei ver
scheen het velletje La 
France a viure (zie 'Nieuwe 
uitgiften', juli/augustus). 
Als we het vergelijken 
met de Nederlandse Pro
vincievelletjes spreekt dit 
velletje meer aan, ook al 
ligt het accent wel erg 
sterk op de Franse keu
ken. Het tweede velletje, 
dat op 20 september ver
schijnt, heeft als thema 
La France a uoir (toeristi
sche trekpleisters, locale 
architectuur). 
Dat zegels in velletjes 
nadelen hebben, daar 
hebben verzamelaars in
middels mee leren leven. 
Een voordeel is dat de on
derwerpen breder behan
deld worden, wat meestal 
ook meer thematische 
toepassingsmogelijkhe
den oplevert. 
GrootBrittannie is trou
wens ook op de 'regiona
le tour' gegaan. In de 
reeks 'Reis door Groot
Brittannie' worden in 
twee jaar tijd vier series 
van vier zegels uitgege
ven. De eerste reeks (15 
juli) brengt Schotiand in 
beeld. Het accent bij deze 
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serie ligt op de natuur. 
Het zijn mooie plaatjes 
met een hoog VVV-gehal-
te, maar thematisch ge
zien toch minder interes
sant. De serie Manx Tou
rism Centenary, uitgegeven 
door de postadministra-
tie van het eiland Man 
(1994, zie hierboven), is 
veel gevarieerder. 

ZEEVOGELS OP 
ALDERNEY 
Op 30 april 2002 begon 
Alderney aan een nieuwe 
reeks 'Trekvogels'. In de 
eerste aflevering (zie 
'Thematisch panorama' 
van mei 2002) kwamen 
roofvogels aan bod. In 
de nu verschenen tweede 
serie (3 juli) gaat het om 
zeevogels. Ook nu ligt 
het accent weer op de 
vliegbewegingen van de 
vogels. Het gaat om vo
gelsoorten die nog niet 
zo vaak op zegels zijn af
gebeeld, met uitzonde
ring van de Noordse 
stern. En er is zelfs spra
ke van een 'thematische 
topper', want een van de 
vogels was nog niet eer
der op een zegel te vin
den! 

Op de zegel van 22 p. 
zien we de Noordse stern 
(Sterna paradisaea) in de 
vlucht. De vogel legt tus
sen de 16.000 en 18.000 
kilometer(!) af om van 

zijn broedplaats in het 
Noordpoolgebied naar 
die op Antarctica te ko
men. Op Alderney wordt 
hij van april tot juni en 
van augustus tot oktober 
op zijn trek waargeno
men. 
De grote jager (Catharacta 
skua) op de zegel van 
27 p. is de grootste van 
de jagerfamilie. De vogel 
broedt op de Schotse ei
landen, IJsland en 
Groenland en kan tus
sen augustus en oktober 
en in maart en april wor
den waargenomen in de 
zee rond Alderney. 
De grote stern (Sterna 
sandincencis, zegel van 
36 p.) wordt in de vogel-
catalogus van Stanley 
Gibbons Thalasseus sand-
uicencis genoemd. De vo
gel broedt in vele delen 
van Engeland en Europa 
en trekt naar de westelij
ke en zuidelijke kusten 
van Afrika. Hij kan op 
Alderney van maart tot 
mei en van juli tot okto
ber worden geobser
veerd. 
De 'topper' waarover ik 
sprak is te zien op de ze
gel van 40 p.: de grauwe 
pijlstormvogel (Pujpnus 
griseus), die in Nieuw-
Zeeland en het zuiden 
van Zuid-Amerika nes
telt. De trekperioden op 
Alderney liggen tussen 
augustus en oktober en 

in het voorjaar. 
De kleine jager (Stercora-
rius parasiticus) op de ze
gel van 45 p., die tussen 
augustus en oktober het 
luchtruim boven Alder
ney doorkruist, broedt in 
een gebied dat zich uits
trekt van het Noordpool
gebied tot aan het noor
den van Engeland. 
Op de zegel van 65 p. 
zien we de Noordse pijl
stormvogel (Pujpnus 
pujfinus) in de vlucht; de 
vogel heeft een vrij groot 
verspreidingsgebied, 
maar wordt het vaakst in 
Engeland aangetroffen. 

VLINDERS 
OP ARUBA 
Op de eerste vlinderserie 
van Aruba (31 juli) zijn 
vier dagvlinders afge
beeld. Jammer dat de ze
gels alleen de Engelse 
namen vermelden. 
De 'orange-barred sul
phur' of'yellow apricot' 
(Phoebis philea, zegel van 
40 c.) behoort tot de fa
milie Piendae, subfamilie 
Coliadinae. Op de Kleine 
Antillen komen ongeveer 
twaalf soorten van deze 
'witjes' voor, die zich 
voeden met manna 

De zegel van 75 c. toont 
de monarchvlinder 
(Danaus plexippus), een 
bekende trekvlinder. 
Op de Kleine Antillen 
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is de vliegenorchis 
(Ophrys insectvfera) te zien; 
deze plant behoort tot de 
orchideeën. Er groeien in 
Letland ongeveer dertig 
soorten, waarvan de 
kleurrijkste het venus
schoentje (Cypnpedium 
cfllceolus) is, die in de serie 
van 25 mei 2002 is te vin
den. De twee genoemde 
orchideeën zijn opgeno
men in het Letse 'Rode 
Boek', dat een overzicht 
geeft van de in de Letland 
beschermde planten. Ik 
zag op Internet dat de 
vliegenorchis ook in 
Zuid-Limburg voorkomt, 
zij het bijzonder schaars. 

De tak met de rode bes
sen op de zegel van 
0.30 LvL. is afkomstig 
van de venijnboom (Taxus 
baccata). 'Geen boom is 
tegelijkertijd zo gehaat 
en geliefd,' schrijft RE-
BO's Bomen- en struikenen-

zijn op z'n minst vijftien 
van de 'hairstreaks' (Lyca-
enidae) waargenomen en 
daarom is op de zegel van 
85 c. een niet nader ge
noemde soort afgebeeld. 
Van Dale vertaalt in zijn 
Engelse woordenboek 
'hairstreak' met 'kleine 
page'(subfamilie Thecli-
nae). Het Sesam Natuur
handboek Vlinders deelt 
de kleine pages, vuurvlin
ders en blauwtjes bij deze 
familie in. Theclinae zijn 
meestal blauw of bruin 
gekleurd met aan de uit
einden van de achtervleu
gels kleine staartjes. 
Op de zegel van 175 c. 
komen we de 'gulf fritel-
lary' of'silver-spotted 
flambeau' (Afltaulis uanil-
lae) tegen. 
Ik dank de heer P. Jopse 
uit Kruiningen voor het 
verstrekken van aanvul
lende informatie over de 
afgebeelde vlinders. 

BESCHERMDE 
LETSE PLANTEN 
In de reeks 'Beschermde 
planten' gaf Letland op 
21 maart opnieuw twee 
fraaie zegels uit. Op de 
zegels zijn de Letse en de 
Latijnse namen vermeld. 
Op de zegel van 0.15 LvL. 

cyclopedie. Geliefd is de 
boom om zijn heel sterke 
en buigzame hout. De 
haat wordt veroorzaakt 
door het feit dat de plant 
vrijwel in zijn geheel gif
tig is; vee en vooral paar
den hebben hier last van. 

ORCHIDEEËN 
OP ARUBA 
Verzamelaars van het 
thema Orchideeën kun
nen hun blik ook eens 
richten op Aruba, want 
dat land gaf op 30 mei 
onder de titel 'Orchi
deeën op Aruba' twee ze
gels uit. 
Twee soorten van de orde 
Cattleyo komen op Aruba 
voor: Scfiomburgia bum-
boldtii (zegel van 75 c.) en 
Brassauola nodosa (500 c ) . 
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Schombur̂ ia humboldtii is 
ook bekend als de Banana 
shimaron. De orchidee 
kwam lange tijd niet op 
het eiland voor nadat ze 
tijdens droge perioden 
werd gebruikt als vee
voer! In november 2002 
zette de Sociedad di Orchi
dia Aruba exemplaren van 
Shombur^ha humboldtii uit 
in de beschermde omge
ving van het Parke Nation
al Arikok. De genoemde 
instelling werd in 1972 
opgericht met het doel de 
orchideeènteelt te bevor
deren, het publiek te la
ten kennismaken met de 
teelt en de leden in de ge
legenheid te stellen geor
ganiseerd en gestructu
reerd informatie en erva
ringen uit te wisselen. 
Brassauola nodosa kennen 
we ook als 'dame van de 
nacht'. Op Aruba komen 
de orchideeën maar heel 
beperkt voor en hun aan
tal is bijzonder klein. 

Een 'verstopte orchidee' 
is te vinden in de Singa
porese serie Many races, 
one people van 9 augustus 
jl. (National Day 2003). 
Op de zegel van 60 c. is 
de variëteit Missjoaquim 
afgebeeld, die in 1981 
werd uitverkoren tot na
tionale bloem van het 
jaar. 

DE VUURTOREN 
VAN KOLKA 
Letland gaf op 17 mei een 
zegel uit, waarop de 
vuurtoren van Kolka te 
zien is. Alleen al omdat 
deze toren waarschijnlijk 
nog niet eerder werd af
gebeeld is deze zegel een 
thematische aanwinst. 
Maar ook de vormgeving 
mag er zijn. 
Het gaat hier om de be
langrijkste Letse vuurto
ren; toren en dienstge
bouwen staan sinds 1884 

op een kunstmatig ei
land, met de aanleg waar
van in 1872 werd begon
nen. De vuurtoren werd 
in Sint-Petersburg ge-

j bouwd en daarna in de
len naar het eiland ge-

Itransporteerd. Het was 

de eerste Russische vuur
toren meteen door 
stoom aangedreven mist
hoorn. Het personeel van 
de toren woonde altijd op 
het eiland. Dat eiland 
maakt ook nu nog een 
bewoonde indruk, maar 
dat is slechts schijn, want 
de automatisering van 
1985 heeft mensenhan
den overbodig gemaakt. 
Het torenlicht staat ig.6 
meter boven de zeespie
gel en heeft een bereik 
van 9.3 zeemijl. In weste
lijke richtingvan Kaap 
Kolka is de ruïne van de 
oorspronkelijke vuurto
ren nog te vinden. 

Nu alvast een vuurtoren
nieuwtje voor 2004; 
Duitsland heeft voor 8 
juli twee zegels in de 
reeks 'Vuurtorens' op het 
programma staan. 

EEUWFEEST GORDON 
BENNETT RACE 
Een autorace zonder cou
reurs? Aanvankelijk vond 
ik het maar een 'kale be
doening', de vier zegels 
met afbeeldingen van 
raceauto's die Ierland op 
30 juni uitgaf Aanleiding 
was het eeuwfeest van de 
Gordon Bennett Race. Toch 
zullen verzamelaars van 
het thema 'Auto's' wel 
gecharmeerd zijn van 
deze serie, want er wor
den veel details van de af
gebeelde racewagens ge
toond; let bijvoorbeeld 
eens op het aandrijvings
mechanisme op sommi
ge auto's. 
Na de eerste autorace 
(Parijs-Rouen, 1894) wer
den langeafstandsraces 
tussen grote steden po
pulair in Europa. In 1900 
sponsorde James Gordon 
Bennett, eigenaar van de 
Neu; York Herald, een serie 
van zes jaarlijks te hou
den internationale auto
wedstrijden. Frankrijk 
won de eerste twee Gor
don Bennett Trophies in 
1900 en 1901. Toen een 
Engelsman de race in 
igo2 won, was het duide
lijk dat de Gorden Bennett 
Race van 1903 op een Brits 
eiland zou worden ge
houden. 
Ondanks het internatio
nale prestige van de race 
weigerden Engeland, Wa
les en Schodand echter de 

race te organiseren. Het 
verzoek aan de Automobile 
Club o/Great Britain and Ire
land om de race in Ierland 
te houden, werd vervol
gens met groot enthou
siasme ontvangen. In 
sneltreinvaart werd in 
1903 de Ught Locomotive 
Ireland Act aangenomen, 
die het mogelijk maakte 
openbare wegen af te slui
ten voor autoraces. Op 3 
juli 1903 namen de vier 
deelnemende landen 
(Amerika, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland) 
hun startposities in voor 
de wedstrijd over 400 mijl, 
die door drie counties - Kil-
dare, Laois en Carlow -
zou voeren. Als een blijk 
van hoffelijkheid ten op
zichte van de Ieren waren 
de Engelse auto's voor 
deze gelegenheid groen 
geverfd. De wedstrijd 
werd gewonnen door de 
Belg Camille Jenatzy in 
een Duitse Mercedes, met 
een gemiddelde snelheid 
van 49 mijl per uur. 
De Gordon Bennett Race leg
de de grondslag voor de 
automobielsport in Ier
land. De race wordt er nog 
steeds gehouden. Op de 
vier Ierse zegels van 41 c. 
zijn de Wmton, Napier, 
Mors en Mercedes afge
beeld, de auto's van de na
tionale teams van de Ver
enigde Staten, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland. 
De auto's zijn afgebeeld 
tegen de lichte onder
grond van de routekaart 
van 1903. Met een loep is 
op de kaart (schuin links
onder het cijfer 4) de start
en finishplaats ontdek
ken. 

DE GEHEIMZINNIGE 
NOSTRADAMUS 
Soms worden zegels uit
gegeven voor onverwach
te onderwerpen. Zo 
kwam de herdenking van 
het vijfhonderdste ge
boortejaar van Nostrada
mus voor mij als een ver
rassing. Monaco gaf op i 
september een uit vier ze
gels bestaande serie op 
het thema 'Wetenschap' 
uit, waarvan de zegel van 
€0.70 aan deze Franse as
troloog en arts gewijd is. 
We weten in feite maar 
weinig van Nostradamus 
(1503-1566), wiens ei
genlijke naam Michel de 
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Nostre-Dame was. Zijn 
bekendheid kreeg hij 
vooral ten tijde van het 
uitbreken van de pest in 
Frankrijk; er werden hem 
bijzondere vermogens 
tot het genezen van pest-
patiënten toegeschreven. 
Maar Nostradamus ver
gaarde zijn beroemdheid 
ook als helderziende. In 
1555 begon hij met de 
publicatie van zijn voor
spellingen onder de titel 
Centunes astrologiques, in 
de vorm van honderd 
kwatrijnen (vierregelige 
verzen). In totaal ver
schenen er dankzij de 
financiële medewerking 
van het Franse hof tien 
van zulke Centuries, die 
later geregeld een her
druk beleefden, zelfs in 
een Engelse vertaling. De 
Centuries werden door de 
Rooms-katholieke Kerk 
op de Index geplaatst, een 
lijst van verboden boe
ken. De reacties op zijn 
voorspellingen waren 
van uiteenlopende aard: 
de een noemde hem een 
genie, de ander een 
werktuig van Satan. Tot 
de verbeelding spreken
de voorspellingen van 
Nostradamus waren niet 

alleen de dood van 
Hendrik II van Frankrijk 
in 1599, de Grote Brand 
van Londen in 1666 en de 
ontdekking van de peni
cilline, maar ook de op
komstvan de Spaanse 
dictator Franco en het 
uitbreken van de Spaanse 
Burgeroorlog in 1936. 
Nostradamus biedt the
matische verzamelaars 
volop mogelijkheden en 
dat blijkt ook uit de aan 
hem gewijde zegels. Zijn 
helderziendheid wordt 
steevast gekoppeld aan 
de astrologie en astrono
mie. Zo is hij op de zegel 
van Monaco te zien tegen 
de achtergrond van een 
soort sterrenkaart, waar
bij de hemel in twaalf 
stukken is verdeeld, dus 
zoals bij de dierenriem 
het geval is. Hij lijkt een 
rechts op de voorgrond 
geplaatste wereldbol 
(waarschijnlijk een he-
melglobe) te raadplegen, 
terwijl hij op een links 
geplaatst geopend boek 
wijst. Misschien gaat het 
om een van de Centuries, 
maar uit de verstrekte do
cumentatie blijkt dat 
niet. Ook Roemenië vond 
Nostradamus een serie 
van twee zegels waard 
(emissiedatum: 2 juli), 
waarvan er een het por
tret van Nostradamus 
toont met rechts - wel
licht - een armillarium, 
een uit ringen bestaande 
hemelglobe. In zijn hand 
houdt hij waarschijnlijk 
ook astronomisch ge
reedschap. Op de andere 
zegel is links ook een 
soort armillarium afge
beeld, rechts zien we een 
hemelkaart, misschien 
wel een tekening die 
werd gebruikt om een 
horoscoop te trekken. 
Ik dank de heer A. Scheer 
uit Den Haag voor de 
aanvullende informatie 
die hij mij verstrekte. 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDBLSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODERNAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Prankeergeldige Nederlandse 
zegels. P Rotgers, teL oio-
4205276, fax 010-4552991 

Israel / Palestijns gezag: 
Nieuwe uitgaven tegen nomi
nale waarde, prijslijst gratis, 
ongelofelijke aanbieding, kost
baar geschenk Eilat Philatelic 
Club, Postbus 542/32 Eilat, 
Israel. Epci(5)netvision.net.il 

Voor Filatelieboeken gaat u 
naarwww.flevolacus nl, steeds 
wisselend aanbod- serieuze 
belangstellenden, zonder 
internet kunnen een gratis lijst 
aanvragen- Flohil- 06-
51386306. Snelheid en kwali
teit' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z O. 
Tel/fax- 020-6974978 en 
www.wien.nl 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, >/0, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel /Fax- 0041 091 791 23 54 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS 
Sittard fel/fax: 046-451 27 51. 
Ook rariteiten' 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams Ilsland € 25,-, 
150 grams Finland € 20,-; 120 
grams Noorwegen, 
Denemarken of Zweden € 10,-
m een brief op op gironummer 
1624853 Franco thuis. 
Correspond in English. Want-
list service. Lennart Runfors, 
Goüandsgatan i, SE-602 17 
Norkoping, Zweden. E-mail: 
lennart.runfors@swipnet.se 

Euro cept De hoogste prijs 
voor uw verzameling, ook deel-
verzamelmg/series/blokken. 
Eurocat inkoop/Verkoop. 
tel.: 0180-520069 / 
fax- 0180-523342. E-mail-
pluijmpies(5)hotmail.com 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris 
€ 195,=, DDR 1965 t/m 1990 
postfris € 265,=. Prijslijst 
gratis, Edith van der Linden, 
Waldstr. 6, 82284 Grafrath, 
Germany. Fax: 0049 8144 
939509 of evdlinden@)t-
online.de 

^ Nederland postfris v a 25^0. 
1̂  Nederland gebruikt v.a. 25% 
„ Tevens abonnementen België 
3 e.a. T. van Wijck, tel : 0115-
" 622474 

Nederland & Ver. Europa pfr. -h 
gest. Stuur uw nummers en 
ontvang mijn prijs. F Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar. Tel /fax 0316-529241 
E-mail- f ghijbencBwanadoo.nl 
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Ierland - IJsland. Bijna alles m 

voorraad, gebr., ongebr. Uw 
lijst naar: H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 7604 SC 
Almelo E-mail. 
hku1pers.3@hccnet.nl Tel.: 
0546-532155 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles m voorraad. Stuur 
uw mancolijst W de Pender, 
Hr. Ottostr. 21, 4205 TP 
Gorinchem Tel: 0183-
623357 E-mail 
hjdepuitg(3)planet.nl 

Ansichten, munten en zegels, 
postz.boekjes, blokken-
www.pennyblack.nl Groen 
Volkers 072-5116991 

Zichtzendingen postzegels hele 
wereld € 0,05 per zegel niet 
gecontroleerd op catalogus
waarde U kiest de zegels die u 
kunt gebruiken en staurt de 
rest terug. Fil-mag, Postbus 
22, B-9240 Zele, België 

België postfris, ongestempeld 
met plakker en gestempeld. 
Volledige reeksen en losse 
postzegels Gratis prijslijst. 
Fil-mag, Postbus 22, B-9240 
Zele, België 

Verenigd Europa & VR China. 
Harne Baken t&f 013-4684615. 
Zie: www.harriebaken.com 

600 versch. Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084. Gerrit 
Boetzhes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Oude en nieuwe Russische 
kaarten klaar voor u voor de 
prijs van € 80,=. K. Keesman, 
Tel.: 033-4658805. 

W.g.s. leefHjd W. Europese 
Landen ser., b l , boekj, gest., 
m. pi., pf. Stuur uw nrs. vlg 
Yvert of Mich, en ontvang mijn 
prijs W Hakstege, 
Manschotplein75, 
7121 BL Aalten. 

Postzegels, opruiming verza
mel restanten. Veel collecties 
o.a. West Europa Israël enz. 
Mooie basisverz. en handels-
partijtjes voor 10 tot 20 van de 
cat prijs Bel voor gratis lijst 
013-5717073 of e-mail: postze-
gelmarkt8wanadoo.nl 

Provincievelletjes, alle 13 voor € 
125,= Per stuk vanaf € 8,=. 
Duitsland 2002: postfris € 
72,50, gestempeld: € 57,50. 
Duitsland: 85 versch. vanaf 
2000 tot heden € 10,= of 200 
versch. van 1995 tot heden 
€ 30,= incl. 3 cpl series 
Wohlfahrt. Giro 5312882 
Verseveld @ Boschman, De 
Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Tel.- 0316-343537 
Euromunten: 12 landen UNC € 
99,=. Van de 12 landen de i, 2 
en 5 cent € 15,=. Finl. cpl 
€ 12,= de 1,2,5 et. € 4,= 
Finland Triple set BU 1999 -
2001 € 99,=. Ook euromunten 
per land. E-mailadres: 
van verseveld(5)wxs.nl 

Roemenie 5% -15% Michel pfr. 
gest. 1858-2003. Gratis prijs

lijst. Dan S., OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie. 

Australië stamp bulletin no 164 
tm 270. Voor belangstellende 
gratis af te halen via telefoon-
nr.: 020-6190883. 
H.A. v.d. Linden 

Ruilen: Aangeb. thema zgis o.a. 
sport, vliegt., trein, schepen 
dieren, bloemen etc Gevr. zgls 
vaticaan, Israel Z-Afrika. 
J. Fokkens. Tel.: 05123-352643 
(na 18 u.). Ook ruilparmer 
gezocht voor ie dag enveloppen. 

Prov. vellen 12 in TPG doos € 
115,= 1-1-2 eurocent Finland in 
rol 50X € 15,=, v.d. Lee tel.-
073-5116508. 

Noorwegen gebr. 2000/03 55 
versch. voor € 6,= + 2 p.z v. 
€ 0,39 en of mancol. Michel, 
schrijf naar- D Kerkvliet, 
Ampzmgstr. 16, 
2014 XV Haarlem 

Vogels op postzegels pfr. gratis 
lijst. F. Nijhof, van 
Maanenware 48, 8014 PR 
Zwolle, tel.: 038-4653754. 

Nederland 100 grf. € 5,= in 
brief of giro 3836263. C. 
Nottelman, Past. Nuyenstr. 42, 
i68g GP Zwaag. 

Verrassingszegels ie velletje lox 
Premier Balkenende inclusief 
schenkingbrief t.b v. het goede 
doel Bod gevraagd via 
jpcvandenheuvel@ihotmail.com 

Maandblad Philatelie 1986 -
2001, t.e.a.b. R. Hornstra, 
te l . 071-5617084. 

W-Duitsl. na 1945, 750 versch. 
€15,= iioo versch. Scandinavië 
incl. IJsland € 27,50. P. Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best, 
Giro 1324692. 

www.mastplaatfout.nl De 
nieuwe internet winkel voor 
alle postzegels + perfins + FDC's 
+ maxikaarten + plaatfouten + 
bundels + enz van Nederland -t-
OR Mast 078-6169939 

GEVRAAGD 

Prankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder 
gom koopt P J.M. van den 
Düngen. Tel 06-53204122 

Postfrisse frankeergeldige post
zegels van Nederland en andere 
West-Europese landen koopt 
J.F.P. Peerenboom Tel 0499-
475622 

Mooie collecties v d. hele 
wereld Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
tel.: 070-3272108 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. H.M. 
van Dijk, tel- 055-3660475 

In- en verkoop van Ned. -i-
Overzee; alleen goede collec
ties. M. BreedtBruijn, 
tel: 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden). 

Plaat- etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst 10, 7909 CM 
Hoogeveen. Inl.: Tel.. 0528-
268642 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen 
Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk. 
Tel. 0341-417980. E-mail. 
jaapmanssen@hotmail.com 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels P Rotgers, tel. 010-
4205276, fax 010-4552991 

Mooie collecties v.d hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
tel.: 070-3272108 

Nederland no 30-31 met stem
pels Amsterdam en andere 
plaatsen voor mijn datumver-
zamelingen P. v.d Heuvel 
Tel.: 0184-682500. 

Grootr. en blokstempels Zwolle-
Kampen H.W. Wareman, 
074-2^773261-

Plaat- etsingnummers in-/ver-
koop. M. Weidemann, Graan v. 
Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp, 023-5635806, 
e-mail. m.p.weidemann@free-
ler.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van 
Engeland en gebieden. Blad, 
meetings, veilingen, rondzen-
ding, bieb. Bel 070-3860232 
zie www.sgbritannia.nl; See 
you!! 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. 
Marino bijeenkomsten, veilin
gen en rondzendmgen Inl. 
L. V d. Brun, V. Kinsbergenstr. 
33, 2518 GV Den Haag, 
tel. 070-3460328 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.. A. Bouwense, 
tel - 0113-212762. E-mail-

a.bouwense@wolmail.nI 

PVZ Zeewolde organiseert op 
25-10 zijn jaarlijkse ruildag. 
Flevoweg 69 van 10-17. schrif
telijke veiling + 300 kavels, 
tafels te huur, 
inl. 071-5149310. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels 
van Frankrijk & voorm. Franse 
kolomen. Eigen blad, veiling, 
rondzendmgen, 4 bijeenkom
sten p J , in Utrecht Contr. € 
17,= Info: Frits Bakker, De Ibis 
32, 7609 ES Almelo. 0546-
827552 

Postmerk 2003 veiling op zater
dag 22 november in het H F. 
Witte Centrum te De Bilt. 
Aanvragen catalogus tel.. 
030-2287705 of030-2204138 

Thailand. Wie wil actief mee
werken aan oprichting club 
Thailand-verzamelaars' 
Contacten, nieuwtjes, uitwisse
ling.. Info: Andre Maes, IS. De 
Vosstr. 10, 9040 Gent, Belgie. 
E-mail. 
and.maes@belgacom.net 

Schriftelijke veiling van uitslui
tend postswkken, brieven, 
pos±istorie, censuur, lucht
post, thematische stempels, 
kamppost, Cinderella materi
aal, literatuur etc. Gratis cata
logus: G.A. van Albada, 
Klimopzoom 119, 2353 RH 
Leiderdorp tel.- 071-5415609. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(i Postzegels 
W. van der Bijl 1) 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (P.T.A./C.N.E.P.) 

http://www.flevolacus
http://www.wien.nl
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://online.de
mailto:hku1pers.3@hccnet.nl
http://www.pennyblack.nl
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http://gelmarkt8wanadoo.nl
mailto:jpcvandenheuvel@ihotmail.com
http://www.mastplaatfout.nl
mailto:jaapmanssen@hotmail.com
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
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http://www.sgbritannia.nl
mailto:E-maila.bouwense@wolmail.nI
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mailto:and.maes@belgacom.net


BRED EN HO F-POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel geskiten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voktoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzenc9(oslien €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. 

LET OP 
OP VRIJDAG 19 EN ZATERDAG 20 SEPTEMBER 

HOUDEN WIJ GROTE INKOOP- EN TAXTATIEDAGEN 
IN ONZE WINKEL U KUNT DAN GRATIS 
UW VERZAMELING LATEN TAXEREN EN 
UITERAARD OOK AAN ONS VERKOPEN. 

ER IS EEN TAXATEUR AANWEZIG. 
DOOR DE STEEDS GROEIENDE VRAAG ZIJN WIJ 

DRINGEND OP ZOEK NAAR GOEDE VERZAMEUNGEN 
VAN DE HELE WERELD, MAAR OOK NIEUWE 

KILOWAAR KUNNEN WIJ GOED GEBRUIKEN, KORTOM 
WIJ KOPEN ALLES VAN 5,00 TOT 50.000,00 EURO. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4/8 16 BLZ WIT 

L4/16 32 BLZ WIT 

L4/24 48 BLZ WIT 

L4/32 64 BLZ WIT 

7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.SA NORAAAAL 1^|,0P NU 123,00 

l;^lJÜUiJSL!,UiJg 
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 
MALTA 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

i r si!üi;^[5ytiu;iuiLtö)vm/ii:iij[i (SL 
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 
LEUKE MODERNE MIX 
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 

mm 
100 gr 

7,00 
11,50 
16,00 
700 
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 
7,50 

13,50 
15,00 
11,50 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,00 

mm 
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 
17,00 

32,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
26,00 

w / ^ 
500 gr 

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:emailBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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Learn about Greenland! Collect Greenland stamp 

POST Greenland P.O. Box 121 3913 TasHlaq Greenland 
tel.: +299 98 11 55 fax: +299 98 14 32 

POST I 




