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KAVEL 957 
KAVEL 706 
KAVEL 781 
KAVEL 1043 

weken veiling van ca. 300 kavels posthistorie, losse kavels en 
uit de gehele wereld met in de lopende veiling 22 o.a. 

INZETPRIJS: 
SIAM, COLLECTIE 
SURINAME, NR 104/110 
NED. INDIË, NR 289 
NEDERLAND, LP.12/13 
NEDERLAND, NR IK, BLOK VAN VIER 
NEDERLAND, NR 101 
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U spaart natuurlijk postzegels, maar wist u 
dat het nu ook aantrekkelijk is om de 
Jubileumzegels van Philapost te sparen? 
Dat gaat heel simpel. U krijgt deze 
Jubileumzegels gratis bij iedere bestelling 
die u bij ons doet. voor iedere bestede Euro 
ontvangt u 1 Jubileumzegel! U kunt zelfs 
zonder bestelling zegels bemachtigen. 

Met de Jubileumzegels spaart u voor 
kortingen op vrijviel alle accessoires zoals 
van Davo, Leuchtturm. NVPH en de Collect 
Club van TPG Post. 
Het voordeel kan oplopen tot 50% of soms 
zelfs helemaal gratis! 

peuwsgierig geworden? 
Lees er alles over op de antwoordkaart in 
dit blad. Stuur 'm in om direct mee te delen 
in het voordeel. Antwoordkaart kwijt? 
Bel met Philapost, 010 - 266 78 28 en 
vraag de Jubileum Special aan. Of ga naar 
www.philapost.nl 

•%: 

http://www.philapost.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Onze veiling - 7 en 8 november a.s., waarin o.a. 

Nederland, met naast het gebruikelijke goede 
materiaal een uitzonderlijk aanbod BRIEVEN, 
v/aarbij diverse zeldzame stukken ! 

54° ve i l ing 

7 / 8 nov 

Als rode draad door deze veiling een inzending 
Buitenland met de meest uiteenlopende gebieden, 
waarbij leuke landenkavels met proeven, variëteiten, 
brieven en poststukken (de cat. waarde van alleen deze inzending 
bedraagt al meer dan € 1.000.000,--)-

Naast talloze, vaak geheel intact gelaten verzamelingen en partijen, 
ook nog vele kavels die de oplettende koper zeker zullen verbazen. 

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

1^ -i^ f^ J^itt,^^^ ^.. f'.r^„. 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Bui tenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 

Fax: +31 (073) 613 67 39 
E-mai l : admin@vanlokven.nl 

In ternet : www.vanlokven.nl 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WW W. VAN LO KVE N . N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
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VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

Van Lokven-Posthof BV, internationaal georiënteerde 
postzegelhandel, nodigt u uit in haar stand op: 

POSTEX 2003 

Wij hebben een uitgebreide voorraad van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, maar ook van de meeste Europeese 
en diverse buiten-Europeese landen, vele klassieke en 
zeldzame zegels uit de periode 1840 - ca. 1955 

Enkele voorbeelden: 

Igi -^ 'i ̂ ^^^m f"' :r'B: 

Nederland no. 61 b/c* € 350, !i(o. 121-1 gebruikt 
cert.de Jong € 225,--

Brandkast 1 t/m 7* € 495^ 

miwm^mo'. NEDERLAND: 

3 o (., ;. N i 1 GULDEN 

Dienst 27 t/m 40** 
Cert. IVIuis € 1300, 

1896/ 

Womó ZISSLER. 
stamp Merchant, 

, - -1 86, St. Martin's Latte, 
I'' H London, W.C. 

ESmNA i l FSRXNA. 

lanje Mi^ 

r 
7 

"^ ^«is^'P»S,ß& 

VAN LOKVEN - POSTHOF BV 
Buitent iaven 5 

5211 TP 's - Hertogenbosch 
Tel . : + 31 (073) 612 20 33 
Fax + 31 (073) 613 67 39 

E-mail admin@vanlokven nl 

WWW.VANLOKVEN.NL 
^ "äLSS^^" H?-)€c Jis^ä^S?^ 

http://cert.de
http://www.vanlokven.nl


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
u AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD w 

1) NEDERLAND 1864 (x) B-L serie PROEVEN (12 stuks, Cinderella's, zie 
proeven-cat 1966) € 275-

2) NEDERLAND FDC's E48 tot en met E419 luxe onbeschreven 100% 
complete verzameling (cat w 2001 € 1 645,-, 438 stuks en vele met 
getelde bijzonderheden, curiositeiten, meelopers etc , etc) € 4 7 5 -

3) NEDERLAND periode ca 1872/1997 (xx/x/0)incl Overzee en doori Ind 
en Sur avonturenpartij, zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, 
restanten, stockboeken, albums, ook b v vele complete postfrisse series 
50-er jaren, alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden "njp 
en groen" (cat w ruim € 8 000,-, zeer geschikt voor handelaar of weder
verkoper) Spotkoopje' € 595,-

4) NEDERLAND 1852/1959 charmante verzameling in Leuchtturm-album 
(756 zegels) cat w 2002 € 3 097,70 € 700 -

5) NEDERLAND FDC's penode ca 1970/1999 engrospost onbeschreven, 
zeer gevarieerd Koopje' € 850 -

6) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES periode 1964/2002 incl rolzegels 
etc partij ongesorteerd en zeer gevarieerd incl doubletten incl betere 
boekjes o a uit de 6 en 9 sene, smikkelen en smullen voor specialist' 
Hoge cat w i Zuivere postkantoorprijs € 1 592,- Nu € 1.500,-

7) NEDERLAND KLEINRONDSTEMPELS, alsmede wat ander klassiek 
periode ca 1880/1910 partij om uit te zoeken, merendeels op poststuk
ken incl vele schaarse, fraaie en zeldzame stukken €1.800,-

8) NEDERLAND EN OVERZEE (incl Indonesië, Antillen Sunname etc) 
belangrijke en prachtige snuffelpartij waann talloze betere waarden, 
zowel top- als tussenwaarden, complete series etc , etc Ook veel klem 
en eenvoudig, cat w , voorzichtig geschat € 20 000,-, 'n droom van een 
parti], welke zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden' 
Gunstig' € 2.000,-

9) NEDERLAND FDC's: partij/collectie waarin o a sterk 50-er jaren ook 
vele bijzonderheden/ specialiteiten etc Zeer geschikt voor handel, spe
cialist, wederverkoper etc , etc Belangnjke prachtkoop, spotkoopje' 

€ 2.150,-
10) NEDERLAND periode 1945 tot en met 2000 (xx) 100% complete, luxe 

postfris zonder plakker verzameling in 4 Lindner-Falzlosalbums vanzelf
sprekend incl 346/349, 518/537, Lp12/13 en alle velletjes van 10 (zie 
NVPH-cat 2003 biz 400), manco autom boekjes, combinaties en Cour 
de Justice (luxe beleggingsobject) cat w € 6 788,80 
Prachtkoop ' € 2.995,-

11) NEDERLAND, Overzee incl Rep Sunname & Indonesië periode 1852/ 
ca 2000 gigantische collectie/partij om uit te zoeken waann o a zeer 
veel compleet postfns materiaal, FDC's, zeer gevarieerd, ook prachtig 
klassiek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te noemen, al 
moet er wel op een afval van ca 5% gerekend worden (cat w ruim 
€ 50 000,-) Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

12) ALBANIË leuke partij om uit te zoeken € 200,-
13) ANDORRA Frans en Spaans, leuke partij € 150,-
14) ANGOLA penode 1870/ca 1980 avonturenpartij waann veel beter mate

riaal, zeer veelzijdig en zeer interessant, veel prima matenaal 
€600 , -

15) ARGENTINIË: interessante partij, incl klassiek €450,-
16) BELGIË; avonturenpartij, zeer interessant' €200,-
17) BELGIË: geweldig leuke partij om uit te zoeken €400,-
18) BELGIË ca 1849/1980 opruimingspartij zg "winkeldochters" Grote 

partij restanten, zakjes, dozen, brieven, kaarten, collecties, merendeels 
onuitgezocht, incl plaatfouten/rariteiten etc , etc (oorspronkelijke vraag
prijs per onderdeel ruim € 10 500,-) 
Nu in de voordeelaanbieding € 2.500,-

19) BOHEMEN &MORAVIÈ 1939/1943 grote partij om uit te zoeken 
Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop' € 180,-

20) BRAZILIË: leuke partij om uit te zoeken € 195,-
21) BRAZILIË: leuke avonturenpartij' €400,-
22) D.D.R.: leuke verzameling waarin o a vele leuke en echt gelopen brie

ven etc € 250,-
23) DEENS WEST INDIÈ (klassiek) partij/verzameling € 900,-
24) DENEMARKEN ca 1860/2000 leuke partij om uit te zoeken, €250,-
25) DUITSLAND (West) periode 1949/ca 1955 G selectie uitsluitend BETE

RE zegels en series en toppertjes, zeer gevarieerd, in doorsnee in goede 
kwaliteit (cat w Michel ruim D M 5 000,-) Prachtkoop' € 300,-

26) ENGELAND (incl klassiek) leuke partij om te zoeken € 345,-
27) ENGELAND ca 1850/2000 enorme grote collectie/partij w i veel schit

terend, belangrijk materiaal zeer veelzijdig Koopje' € 3.000,-
28) ENGELSE KOLONIEN en gebieden gigantische verzameling/partij incl 

doubletten Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze par
tij waarin zoveel interessant en opwindend materiaal in alle redelijkheid 
ca € 5 000,- moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding € 3.000,-

29) FAR-OER: leuke partij om uit te zoeken incl bijzonderheden/postge-
schiedenis, boekjes etc € 185,-

30) FAR-OER: prachtige avonturenpartij' € 200,-
31) FRANKRIJK: prachtig leuke avonturenpartij €300,-
32) FRANKRIJK POSTWAARDESTUKKEN: mooie verzameling, zeer geva

rieerd zowel gelopen/gestempeld als ongebruikt Fraai, zeer interessant 
en ongebruikelijk geheel, prachtkoop' € 300,-

33) FRANKRIJK ca 1850/2000 enorme grote collectie/partij w i veel schit

terend, belangrijk matenaal, zeer veelzijdig Koopje' €2.100,-
34) GEHELE WERELD FIRMA-PERFORATIES: verzameling incl veel zeld

zaam en ongebruikelijk materiaal Fundgrube' € 500,-
35) GEHELE WERELD: gigantische partij/collectie waarin o a zeer belang-

njk "complete postfnsse series" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje, Oost Europa, Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc 
Niet te geloven " Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor hande
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

36) GEHELE WERELD ca 1860/ca 1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl met filatelistisoh, rijp en groen, stockboeken vol en leeg of 
bijna leeg, ook veel massagoed, anderzijds talloze goede verzamelingen 
o a West Europa met veel postfrisse senes Hoogst interessante, veel
zijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook pnma 
winstmogelijkheden' Betreft magazijnopruiming' 
Enorm hoge cat w ' € 10.000,-

37) HAWAÏ (klassiek) belangrijke collectie/partij om uit te zoeken incl top-
materiaal € 1.500,-

38) HONGARIJE penode ca 1945/2002 gigantische avonturenpartij incl 
vele complete series, ook topmateriaal, postgeschiedems, curiositeiten 
Fantastisch leuke partij om uit te zoeken' Fundgrube' € 200,-

39) IRAN/PERZIE: leuke avonturenpartij € 270,-
40) ISRAEL 1948/2000 leuke partij om uit te zoeken €250,-
41) JOEGOSLAVIË: brieven enkelfrankenngen mooie verzameling € 300,-
42) JOEGOSLAVIË: partij/collectie uitsluitend in complete postfrisse series, 

zeer gevarieerd, prachtkoop' € 450,-
43) JOEGOSLAVIË POSTWAARDESTUKKEN (oud) grote, belangrijke ver

zameling, vrijwel alleen prachtige en decoratieve pronkjuweeltjes, het 
neusje van de zalm' € 550,-

44) KENIA/Oegan./Tangan. etc penode ca 1875/2000 enorme grote en 
omvangrijke avonturen-snuffelkoop waann talloze complete postfnsse 
senes etc , etc 'n droom van een partij die zeer zorgvuldig uitgezocht 
dient te worden, vele interessante en zeldzame vondsten € 745,-

45) KROATIË 1941/1945 (xx/x/O) gigantische collectie/partij "rijp en groen" 
incl topmatenaal, ook div stukken dubieus resp vals €2.450,-

46) LEVANT (Duits) periode 1884/1908 belangrijke prachtcollectie incl dou
bletten, vrijwel compleet (alleen manco nrs 1, 2, 5, cat w 1994 Yvfrs 
25 170,- plus met getelde extra's) Hoogwaardig en zeldzaam topkwali-
teitsobject' €1.500,-

47) LEVANT (Oostenrijks) 1867/1914 schitterende verzameling/partij, min
stens alle HOOFDNUMMERS compleet ongestempeld (200 zegels en 12 
poststukken) Enorm hoge cat w ' € 1.000,-

48) LIBERIA: leuke partij om uit te zoeken € 250,-
49) LUXEMBURG: leuke partij om uit te zoeken incl vele postfnsse com

plete series ook mooi klassiek etc € 200,-
50) MONGOLIË: leuke avonturenpartij' € 250,-
51) MOZAMBIQUE & Comp de Mozambique periode ca 1876/1995 par

tij/collectie om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant incl vele 
postfrisse senes etc , etc € 395,-

52) NICARAGUA: leuke avonturenpartij' € 245,-
53) NOORWEGEN: prachtige uitzoekpartij w i topmatenaal Mooie koop 

met veel zeldzaamheden, zeer geschikt voor specialist en/of hande-
laar/weden/erkoper €1.100,-

54) NOORWEGEN: geweldig leuke avonturenpartij "rijp en groen" waarin 
veel prima, waardevol en interessant matenaal Vele avonden uitzoeken, 
sorteren, avonturen en genieten voor € 2.550,-

55) OOSTENRIJK ca 1850/1995 (O/xx/x) beeldschone partij waarin ener
zijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel frankeerbaar materi
aal o a afkomstig uit abonnementen Veelzijdige prachtkoop w i veel 
avontuur en betere zegels Koopje' € 3.000,-

56) POLEN 1918/1963 verzameling in insteekboek "rijp en groen" (mooie 
collectie, echter ook wat vals resp dubieus materiaal) Michel ca 
DM 10 000,- €635,-

57) POLEN 1918/1963 (xx/x) prachtcollectie incl veel zeldzaam matenaal 
en betere blokken € 950,-

58) POLEN en gebieden zeer interessante partij mol doubletten, ook ver
valsingen, oud materiaar'rijp en groen" Zeer veelzijdig' €1.450,-

59) REUNION 1885/ca 1965 grote collectie incl doubletten div kwaliteiten, 
zeer gevarieerd (ruim 700 postzegels plus brieven en kaarten) € 730,-

60) ROEMENIË: droomsnuffelpartij w i talloze complete senes gebruikt, 
ongebruikt en postfris, leuk klassiek en erg sterk de schaarse jaren '50 
veelal in postfnsse series, ook bneven, kaarten, blokken w i vele hoog-
genoteerde nummers Voordelig' €1.000,-

61) RUSLAND: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze com
plete postfnsse series, brieven, rariteiten, blokken etc Ook mooi klassiek 
w I veel tanding- en afstempelingsavontuur etc 'n droom van een partij 
die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeld
zame vondsten € 740,-

62) RUSSISCHE GEBIEDEN: zowel oud als nieuw, zeer veelzijdig, ook aan
verwante staten zoals Toeva, Mongolië etc , etc , ook gewoon Rusland/ 
Sovjet-Ume etc Belangrijke, hoogst interessante prachtkoop'€ 1.000,-

63) SCANDINAVIË: leuke partij om uit te zoeken, voor specialist "vondsten 
met onmogelijk", ook vele complete postfrisse series € 550,-



64) SCANDINAVIË en aanverwante gebieden grote partij om uit te zoeken, 
waann naast veel fantastisch klassiek ook talloze postfrisse complete se
ries, automaatboekles, poststukken, brieven, kaarten etc (een uitpuilen
de koffer) Fundgrube' €2.100,-

65) TRISTAN DA CUNHA periode 1952 tot recent avonturenpartij € 250,-
66) TSJECHOSLOWAKIJEpenode 1918/1939 (xx/x) partij/verzameling z g 

"de krenten uit de pap" Uitsluitend zeldzame, bijzondere en schaarse ze-
gels/senes en ranteiten "njp en groen" m a w ook ietsje vals en/of dubi
eus materiaal Zeer geschikt voor de vergevorderde verzamelaar 
Belangrijk topobject voor 'n heel schappelijk vriendenprijsje € 600 -

67) TURKIJE ca 1945-1985 (xx) mooie collectie/partij vrijwel uitsluitend in 
complete postfrisse senes Prachtkoop' € 2 0 0 -

68) VATICAAN 1929/heden leuke partij om uit te zoeken € 7 7 5 -
69) IJSLAND: leuke partij om uit te zoeken € 215 -
70) ZUID AFRIKA en gebieden partij om uit te zoeken €1.050-
71) ZWITSERLAND periode ca 1960/2002 (xx) mooie postfns-verzameling 

incl doubletten (o a vele goede series in postfrisse blokken van vier), in-
cl blokken etc Uitsluitend geteld op postkantoor-pnjs, omgerekend 
RUIM €1 000,-incl vele jaarsetsen abonnementen €800,-

72) ZWITSERLAND ca 1854/1990 interessante veelzijdige partij in albums, 
op albumbladen, insteekkaarten, dozen, zakjes, brieven, kaarten, 
postw stukken, FDC's etc Enerzijds een z g "meraboire"incl vele goede 
senes, klassiek, stempels, bneven etc Zeer veelzijdig' €2.950-

73) ZWITSERLAND ca 1850/1980 partij/collectie om uit te zoeken incl zeer 
veel klassiek Geschikt voor vele doeleinden studie, wederverkoop, aan
vulling/opzet eigen collectie, specialisatie (veel prachtig klassiek materi
aal met goed leesbare stempels) Naast de geweldig leuke franje en 
sjeuigheid zit er ook veel goed rechttoe- rechtaan materiaal in zoals vele 
betere blokken etc , etc Spotkoopje' Vele weken uitzoekplezier, 2 grote, 
uitpuilende koffers € 5.500,-

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

74) AANDELEN (oude) vanaf ca 1850 zeer veelzijdige en interessante verza
meling, zeer gevaneerd o a Nederland, Ver Staten, Frankrijk, incl dou
bletten Vele zeldzame en zeer decoratieve stukken' (ruim 2 000, dit is 
geen drukfout er staat tweeduizend') Hoogst interessante en ongebrui
kelijke prachtkoop tegen 'n "vriendenpnjsje" € 3.000,-

75) AANTEKENSTROOKJES (hoofdzakelijk Nederland) leuke partij om uit 
te zoeken waarin naast veel massagoed ook vele schaarse en interessan
te strookjes (ruim 5 500 strookjes) Koopje' €100,-

76) ANSICHTKAARTEN KONINKLIJK HUIS: grote verzameling waarin vele 
van de jaren ca 1898/1930 € 495,-

77) ANSICHTKAARTEN FANTASIE ca 1900/1985 partij/collectie om uit te 
zoeken voor liefhebber, zeer gevaneerd incl talloze aantrekkelijke motie
ven, ontwerpers, alle stijlen en alle tijden ook fantastisch mooi klas
siek Ook dorps-en stadsgezichten (ruim 10 000 kaarten €850,-

78) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca 1898 zeer veelzijdige, inte
ressante partij/verzameling met als zwaartepunt (in waarde) op oude en 
oudere topografie Nederland, incl vele echt gelopen stukken van het be
gin van de vorige Eeuw Vele kleine en kleinere dorpen/steden, ook wat 
buitenland en fantasie Enorm groot UITZOEKPLEZIER zeer geschikt 
voor handel geldbelegging etc (ruim 10 000 kaarten, incl duizenden 
zwart/wit dorps- en stadsgezichten Nederland "rijp en groen" € 1.500,-

79) ANSICHTKAARTEN BELGIË etc (oudere, oude en zeer oude) grote ver
zameling vrijwel uitsluitend stads- en dorpsgezichten waann vele 
schoonheden van rond 1900 Een sterk punt van deze verzameling is de 
honderden en honderden treinen/paarden-/en stoomtrams en vele sta
tions incl ook wat Luxemburg (ruim 3 500 kaarten & curiosa zowel met als 
zonder postzegel) Belangrijke, veelzijdige, hoogst interessante pracht
koop' €2.300,-

80) ANSICHTKAARTEN: grote partij om uit te zoeken, Nederland en buiten
land, waarin naast veel gewoon en eenvoudig materiaal (massagoed) ook 
vele interessante, oude en betere kaarten, kleine en kleinere plaatsen etc 
Het uitzoekplezier van de partij "rijp en groen" is werkelijk ENORM Wij 
hebben zelf geen tijd om deze partij te splitsen of uit te zoeken Vele vond
sten, ook van topkaarten gegarandeerd' (ruim 25 000 kaarten incl vele 
duizenden zwart/wit) Spotkoopje' € 3.500,-

81) ANSICHTKAARTEN etc groot afbeeldingenarchief met zwaartepunt op 
topografie Nederland, zeer gevarieerd incl talloze Nederlandse steden en 
dorpen zeergeschiktvoorgrotehandelaaren/of verzamelaar Ca 50 000 
prentbriefkaarten en collectors-items incl talloze goede oude ansicht
kaarten van kleine en kleinere dorpen en steden, 'n auto vol met schaars. 

zeldzaam en interessant materiaal Zien = geloven' €14.500,-
82) BANKBILJETTEN Gehele Wereld enorm grote verzameling €20.000,-
83) ESPERANTO: leuke partij om uit te zoeken € 300,-
84) FDC'S BLANCO NEDERLAND: collectie zonder postzegels en stempels 

incl vele oude en oudere bijzonder leuk en ongebruikelijk ver-
zamelgebied, waar veel plezier aan te beleven valt (ruim 100 envelop
pen) €200,-

85) LUCIFERSMERKEN/ETIKETTEN: mooie restant-verzameling ovem 
Nederland incl doubletten Geweldig leuke partij/collectie om uit te zoe
ken, zeer veel matenaal' € 400,-

86) MUNTEN NEDERLAND: Juliana-collectie 100% compleet € 90,-
87) MUNTEN NEDERLAND: grote, belangrijke collectie/partij om uit te zoe

ken waann ook mooi klassiek incl veel zilver, diverse kwaliteiten, ook incl 
mooi 19 e Eeuws matenaal (prachtkoop, (HALF')centen, centen, 
2(HALF')centen, stuivers rond en vierkant, oude dubbeltjes, kwartjes, hal
ve guldens, guldens en vooroorlogse rijksdaalders) ENORM hoge 
cat waarde' € 500,-

88) MUNTEN NED.INDIE: grote belangrijke avonturenpartij € 1.550,-
89) MUNTEN CURACAO/NED.ANTILLEN: grote en belangrijke 

collectie/partij incl zilveren en gouden munten Het uitzoekplezier is 
ENORM'Hoge cat w ' €1.975,-

90) MUNTEN DUITSLAND/Duitse Staten en Gebieden: partij/colleotie 
vanaf ca 1850 waarin vele mooie oude zeldzame stukken incl veel ro
mantische zilveren munten, alsmede 2 gouden munten, veel avontuur en 
sorteergenot o a erg geschikt voor handel, ruil, geldbelegging, 
opzet/aanvulling collectie etc incl topmatenaal € 3.000,-

91) MUNTEN NEDERLAND penode ca 1850 tot heden collectie/partij om 
uit te zoeken waarin veel belangrijk oud materiaal Koopje' € 3.550,-

92) MUNTEN NEDERLAND ca 1830/1945 belangrijke verzameling/partij in 
doos met accent op goede, betere en zeldzamere munten incl topstuk
ken (HALF')cent t/m rijksdaalders, ook wat nieuwere munten Het uit-
zoekgenot voor deze "supreme"-collectie is ENORM' € 5.000,-

93) MUNTEN NEDERLAND EN BUITENLAND: uitsluitend goud penode 
ca 1875/1975 grote verzameling incl vele belangrijke "classics" en zeld-
zaamheden, ook wat gouden penningen o a dukaat en dubbele dukaat 
etc €9.500,-

94) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc: belangrijke, veelzijdige prachtcol-
lectie mol topmatenaal, oven/v oude prentbriefkaarten en curiosa 
Prachtkoop' € 2.500,-

95) PADVINDERIJ: avonturenpartij €400,-
96) PLAATJESALBUMS periode ca 1900/1960 type "Verkade" uitgegeven 

door Nederlandse bedrijven Belangrijke verzameling incl doubletten w i 
vele zeldzaamheden (ruim 200 albums, zeer veelzijdig) detailpnjs per al
bum ca €4 500,- Nu in de voordeelaanbieding €1.000,-

97) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1941 collectie (incl dou
bletten en vananten met/zonder ponsgat > voor werkelozen), zeer geva
neerd (ruim 200 stuks, incl vele zeldzaamheden) €750,-

98) RIJWIELBELASTINGPLAATJES: engrospostje 20er- en 30er jaren met
en zonder ponsgat Prachtige Art-Deco ontwerpen, geslagen bij 
Rijksmunt. Vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (ruim 1 000 stuks) 

€2.800,-
99) SIGARENBANDJES periode ca 1900/1970 fantastisch mooie en grote 

verzameling vol avontuur incl ook catalogi en prachtig klassiek (vele, ve
le duizenden stuks, zeer veelzijdig en in deze grote hoeveelheid en ver
scheidenheid zeer zeldzaam') €500,-

100) SOLDATENZEGELS Zwitserland 1 e- en 2 e Wereldoorlog gespeciali
seerde topcollectie Tentoonstellingsmatig opgezet in 8 albums (1868 ze
gels, 21 bl/velletjes van 4 etc , 147 brieven), variaties, strippen, geperf 
ongetand enz € 3.000,-

101) SUIKERZAKJES: collectie, zeer gevarieerd, geweldig leuk geheel om uit 
te zoeken(ruim 20 000 stuks)' € 350,-

102) SUIKERZAKJES: grote collectie/partij, zeer gevaneerd, diverse kwalitei
ten Ook veel zeldzaam materiaal en topmatenaal (overw Nederland, voor 
liefhebber enorm leuk om uit te zoeken, maanden en maanden werk) In 
overleg kan de partij - 'n auto vol - gehaald/gebracht worden Mogelijk de 
grootste partij die aan de markt is, ruim 100 000 stuks" €1.500,-

103) TELEFOONKAARTEN NEDERU\ND, ook wat buitenland vanaf begin 
tot heden enorm grote, unieke verzameling merendeels "belfris" en 
vele complete series waann talloze zeldzame en hooggenoteerde 
stukken Een hele wandkast vol materiaal, ook wat buitenland (vele 
duizenden, cat w voorzichtig geschat e 50 000,-) Zeer geschikt voor 
handelaar die b v de vele kostbare kaarten op internet en/of op beur
zen te koop wil aanbieden of grote verzamelaar Spotkoopje, hele 
voorraad in een koop' € 5.500,-

Bij vooruitbetaling boven de € 4 5 0 - 3% korting, boven de €2250 - 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

Wilt u a.u.b. uw bestelling op uw overschrijving vermelden, prompte toezending geschiedt automatisch. 

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-626 32 43 

Postbanknr: 193598 ABN-AMRO Bankrek.nr.: 54.01.81.307 



i»30N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

POSTEX S003 
AMERICAHAL 
APELDOORN 

17 T/M 19 
OKTOBER 3003 

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. 

EEN BEZOEK IS 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

Tijdelijk wegens ziekte gesloten!!!! 

Probeert u het telefonisch 
voor nadere informatie. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,801ILV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 i 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdheder). 

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

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 24 en 25 oktober 2003 
haar 128® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

Wij veilen ca. 2000 l<avels, waaronder goede nummers 
Nederland, Overzee en buitenland. 

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

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

Vraag onze gratis catalogus aan .'.' 

mailto:bpv@iae.nl


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

332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
374-378 
379-391 
392-396 
397-401 
402-403 
404 
405-421 
422 
423-427 
428-442 
443 
444-448 
449-453 
454-459 
460-468 
469-473 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 
538-541 
542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

Zomerzegel 1940 
Traliezegels 
Voor het Kind 1940 
Vliegende Duif 
Zomerzegels 1941 
Voor het Kind 1941 
Legioenzegels 
PTT 
Symbolen -i- 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 (en-face) 
Juliana (en-face) (Hoge wrdn) 
Zonnebloem 
Wereldpostvereniging UPU 
Voor het Kind 1949 
Opruiming, 6c op 70c 
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 
0,60 : 
0,05 i 
0,25 
3,50 
0,02 
0,45 
0,75 ' 
1,00 \ 
2,00 
1,00 ! 

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

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

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

21,00 
35,00 
3,25 

10,50 
15,00 
6,50 ; 
6,00 : 
0,50 

1 

583-587 
588-591 

; 592-595 
596-600 

! 601 
' 602-606 

607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 

: 646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

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 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


m ^ GEVRAAGD: 
| g 5 l ' NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 > 

^ ^ COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

Jaar: 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Cat.nr.: 
379-401 
402-403 
404-422 
423-442 
443-448 
449-459, 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 i 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

3.50 
0.95 i 
4.00 ; 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 

€ 23.00 ! 
€ 70.00 ' 
€ 22.00 j 
€ 58.00 ' 
€ 24.00 
€ 21.00 
€ 20.00 
€ 63.50 
€ 21.50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

€ 
€ 
€ 

12.50 ^ 
13.00 
18.00 
5.50 

10.50 
6.75 ! 
2.25 
2.85 
2.00 
6.00 
3.00 
5.00 

Voorwaarden: 
• Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 

Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel moge 
• Minimum levering; € 100.-

• Kwaliteit; Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of p 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

Jaar: 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

■ 1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

lijk 

akkerresten 

Catnr.: 
963-982 
984-1000 
1002-1023 
1025-1041 
1043-1062 
1064-1082 
1084-1106 
1128-40, 1142-49 
1151-63, 1165-70 
1172-1189 
1191-1213 
1215-22, 1224-35 
1260-1278 
1280-92, 1294-98 
1300-04, 1306-12, 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 

M m. 
W 

Inkoop: 
€ 5.25 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
, 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

Wij staan op de Postex 
in Apeldoorn. 

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

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 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

402-03B Legioenzegels 1942 2 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 

Voor het Kind 1965 1 
Vluchtelingen 1 
Voor het Kind 1966 1 
Voor het Kind 1967 1 
Voor het Kind 1968 1 
Voor het Kind 1969 1 
Voor het Kind 1970 1 
Voor het Kind 1971 1 
Voor het Kind 1972 1 
Voor het Kind 1973 1 
Voor het Kind 1974 1 
Voor het Kind 1975 1 
Voor het Kind 1976 1 
Amphilex ' 77 1 
Voor het Kind 1977 1 
Rode Kruis 1 
Voor het Kind 1978 1 
Voor het Kind 1979 1 

ITEP 1952 
(592-595) 

Complete vellen 
€ 1062,50 

Vellen, postf 

• België 
• T/Uxemburg 
• Monaco 

€ 90,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

ris, 

Postfris, vanaf 1940 

14,00 i 
1,25 
1,25 
2,00 '. 
3,50 
3,75 : 
8,50 s 
4,50 
3,25 > 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 l 
0,55 
0,95 i 
0,95 . 

ongevou 

1214 
1223 

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

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

Amphilex 1967 
(886-888) 

Complete vellen 
€ 42,50 

wen, zonder vouwrandjes 

Ook kopen wij 

€ 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 

[ 

• • 

Nederland postfris 
(vanaf 1977) 

Nederland voor 1940, 
• 

• 

• 

postfris. 
postfris met plakker 
mooi gebruikt 

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

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

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


1 15,-
2 12,50 
3 74,-
1/3 gave randen 
1/3 z fraai 55,-
4 8,-
5 4,-
6 48,-
6 z fr 24,-
7 1,50 
8 2,-
9 17,-
10 12,50 
11 55,-
12 84,-
12zfr 4 1 , -
13 2,50 
14 40,-
14 z fr 20,-
16 40,-
16 z fr 20,-
17 9,-
18 36,-
18 z fr 20,-
20 10,-
21 1 , -
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 25,-
26 2,75 
27 5,75 
28 22,-
29 70,-
29 z fr 35,-
30/33 3,-
30/33a 3,-
36 3,-
39 3,-
40 2,-
41 6,80 
42 3,-
43 9,-
43a 28,-
43b 10,-
44 42,-
45 7,50 
46 10,-
47 80,-
47A 95,-
47B 85,-
48 320,-
48 z fr 155,-
49 75,-
56/76 20,-
61b 50,-
77 0,50 
78 1,50 
79 3,50 
80 luxe 475,-
80 z fr 290,-
82/83 9,-
84/86 32,-
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 3,50 
95 5,70 
96 5,-
97 16,-
98 10,-
99 22,50 
100 20,-
101 luxe 550,-
101z fr 
102/03 4,50 
104 85,-
105 68,-
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,-
121/28 3,50 
129 4,50 
130 135,-
130 2 fr 60,-
131 125,-
132 1 , -
133 9,-
133A 22,-
134/35 20,-
136/38 85,-
136/38 Tent 88,-
139/140 3,00 
141/143 6,00 
144/48 2,75 

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

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

9,-
5,60 
5,40 
3,60 

31 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
4,50 

84,-
13,50 
4,50 

22,-
13,50 
44,-

6,-
1,20 
8,-

11,50 
7,50 
2,75 
6,-

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

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

12,-
11 , -
7,25 
6,-
6,50 
5,50 
4,50 
3,50 
3,60 
3,45 
2,40 
3,-
1 , -
2,50 
3,-
1,75 
2,25 
2,75 
3,50 
7,-

16,-
16,-
3,40 

14,-
20,-
26,-
26,-
40,-
18,-
20,-

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

48,-
60,-
6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1 , -
1,45 

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

536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

2,50 
8,-
2,50 
1,50 

17,-
28,-
18,-
8,50 

10,-
6,75 

10,-
7,90 
6,-
1,40 

30,-
5,50 

10,-
7,50 
6,20 
8,60 
7,-
1,50 

10,50 
7,-
1,10 
5,50 
8,-
5,-
6,-

14,-
6,-
1,-
4,40 
5,50 
1,-
4,-
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 
2,75 
3,60 

enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 
Rolt series 
1/18 
19/31 
32 

16,-
2,-
4,25 
6,-
6,-
8,-
7,75 
6,50 
7,75 
3,50 

los 
79,50 
30,-
7,50 

30,-
17,-
9,-

18,-
8,-

15,-
27,-
54,-
6,60 

110,-
16,-
27,-
16,-
7,-
5,-
6,50 

27,-

225,-
70,-

-,-

33/56 134,-
57/70 48,-
71/73 75,-
74/77 33,-
78/81 14,-
82/85 14,-
86/89 17,-
90/93 26,-
94/97 22,-
98/01 2 1 , -
Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslyst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 7,50 
2 10,-
2B 19,-
2Bf 175,-
3/12 65,-
8 los 20,-
12 los 16,-
Div typen 
leverbaar 
13/26 36,-
20 los 22,50 
27 III 20,-
28 III 85,-
29/30 6,50 
31/43 77,-
42 los 27,-
43 los 45,-
37a 78,-
44/60 12,-
67a/68a 14,-
67b (0) 60,-
68b (0) 200,-
69/79 4,50 
80/06 8,-
Luchtpost 
1/3 1,75 
4/5 0,75 
6/8 6,50 
9/11 1,25 
12 los 65,-
13 los 70,-
Dienst 
1/8 keur 125,-
9/15 28,-
16/19 20,-
16a/19a 20,-
20/24 3,-
25/26 8 -
27/40 6,-
27+28+30 
Fosfor 7,50 
Telegram 
1 24,-
2 25,-
3 7,-
4 
5 20,-
6 7,-
7 
8 12,50 
9 12,50 
10 18,-
11 19,-
12 225,-
12zfr 95,-
Postpakket Ver 
1/2 A 33,-
1/2 B 80,-
1/2 C 42,-
Postbevifijs 
1/7 198,-
3 los 40,-
4 los 48,-
6 los 7,-
7 los 25,-
6A 36,-
7A 33,-

Plaatfout 
105 
+ Cert. ƒ144,-

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
Duurdere soorten desgewenst met foto-Cert van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post-
giro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,- Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

DE H O L Al^DSE) 

-v. 
c-,. 

Veiling nr. 82 
wordt gehouden op 

zaterdag 
29 NOVEMBER 2003 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in 

Annsterdann - Den Haag en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

O.Q. Brouwer Philatelist 
Ten behoeve van onze internationale 
clientele dringend te koop gevraagd 
importante collecties, winkelvoorraden, 
investment lots, topnummers: 

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 70% 
Kanaaleilanden 40% 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

http://www.de-hollandse.nl


WWW.FILATEUELOKET.NL 
Inkoop 

Wij kopen niet 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 tiebben 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 ttiematisctie collecties. 

GEEN I 
INTERNET? 
BEL VOOB 

1 

PER POST! 
3J 3 : 

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 West-Europa 
Op www.filatelieloket.nl vindt u ook verkooplijsten voor de meeste 
West-Europese 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. 

Tom 
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. 

I n t e r n e t onze internet-pagina's worden wekelijks geactualiseerd en 
uitgebreid. Op onze internet-pagina's vindt u vele in- en verkooplijsten. 
Het adres is: www.filatelieloket.nl 

NIEUWE COLLECT-A-ROM® CD-ROM CATALOGI 
^ ^ ' j ^ ' «n ovarzsese n|ksd«Un ^ ^ ^ 

U ( ' Ü U U J VIJIJ.-! 

De uitgebreide Nederland 
CD-ROM 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. 

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

Nederland en 
Overzee editie 2004 
Nu met plaatfouten 
ISBN 90-5683-028-7 

Zonnebloem 
Israel editie 2004 
ISBN 90-5683-029-5 

Collect-A-ROM® producten zijn verkrijgbaar bij: 
NVPH Vakhandel Filatelie of via onze website. 

JWffT COLLECT-A-ROM* 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (+31) 0172- 492 747 Fax (-f-31) 0172- 472 492 

e-mail: verkoop@collect-a-rom.nl - Internet: www.collect-a-rom.nl' 

Ook verkrijgbaar: 
DVD West-Europa € 79,90 

Voor al onze andere Produkten zie: 
WWW.COLLECT-A-ROM.NL 

U kunt zich tiier ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrief 

http://WWW.FILATEUELOKET.NL
http://www.filatelieloket.nl
http://www.filatelieloket.nl
mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-rom.nl'
http://WWW.COLLECT-A-ROM.NL


POSTFRIS 

catnr 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-175 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 

274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 

318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
474-489 
490-494 
495-499 
500-503 
504-505 
506-507 
508-512 
513-517 
518-533 
534-537 

pnis 

45,00 
59,50 
19,00 

495,00 
32,50 
12,00 
29,00 
29,00 
65,00 

145,00 
495,00 

5,45 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
68,00 

165,00 
15,25 
21,25 
68,00 
15,00 
13,30 

490,00 
26,00 
51,00 
24,80 

122,00 
36,00 
36,00 
55,00 
49,50 
49,50 

390,00 
59,00 
85,50 

166,00 
78,50 
46,20 
21,50 
99,00 
74,50 
40,50 
52,00 
24,50 

78,00 
44,50 
79,00 
57,00 
12,50 
42,75 

8,50 
33,50 
31,75 
27,50 
10,25 

30,50 
10,75 
16,50 
29,75 
18,10 

345,00 
24,50 

104,00 
79,00 

8,25 
5,30 
6,40 
2,65 
1,35 
5,75 

175,00 
1,45 

110,00 
4,50 
3,00 
4,50 
1,50 
2 25 
4,00 

10,50 
220,00 
735,00 

9,00 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

catnr 

542-543 
544-548 
549 
550-555 
556-560 
561-562 
563-567 
568-572 
573-577 
578-581 
582 
583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 

pnjs 

6,75 
12,10 

1,55 
37,50 
56,25 

6,60 
19,25 
22,00 
16,50 
17,85 

1,65 
13,75 
6,60 

57,00 
9,55 
0,50 

16,50 
11,00 
14,75 
8,45 

22,00 
465/634b 12,50 
641-645 19,00 

647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786-790 
791 
886-888 

3,45 
11,00 

0,70 
13,20 

1,20 
8,00 

12,35 
36,75 
10,90 
57,00 

8,80 
10,45 
3,95 
5,50 

10,50 
11,00 
12,10 
7,85 
0,85 

11,00 
5,75 
1,25 

2,70 
9,50 
4,60 
2,75 
9,90 
6,00 
0,30 
4,00 
0,95 
4,00 
2,00 
7,50 
1,10 
3,60 
0,80 
5,00 
0,90 
7,50 

setve l ien 77,00 
889-893 
894-898 
899 
901-905 

1,25 
1,65 
3,35 
1,80 

POSTFRIS 
cal nr 

906-907 
909-911 
912-916 
917 
920-924 
927-929 
932-936 
937 
965-969 
975-977 
978-982 
983 
985-989 
992-995 
996-1000 
1001 
1003-1006 
1012-1014 
1015-1019 
in?n-in2'ï 
1024 
1026-1029 
1032-1035 

1042 
1043-1045a 
1046-1049 
1052-1054 
1052 paar 
1059-1062 
1063 
1068-1071 
1079-1082 
1083 
1085-1088 
1098-1102 
1098a-1102a 
1103-1106 
1107 

pn/s 

1,10 
0,95 
2,10 
5,25 
2,00 
1,85 
2,60 
5,60 
3,15 
1,20 
2,90 

13,50 
4,60 
2,10 
1,95 
7,20 
2,50 
0,85 
1,90 
2,25 
5,25 
2,30 
2,10 

6,70 
1,90 
2,10 
6,05 
9,75 
1,35 
2,55 
1,45 
1,10 
1,75 
1,30 
2,40 
2,40 
1,00 
1,40 

Postzegelboekjes 

1 3,50 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFa 
7A 
7B 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 

5,20 
1,55 
2,00 
1,40 
1,25 
3,20 

86,35 
29,50 
27,30 

4,40 
1,40 
4,40 

19,00 
1,90 
1,90 
3,75 
5,25 
4,50 

26,35 
5,35 

13,20 
33,65 

8,25 
95,45 
67,70 
56,35 
67,70 

PROVINCIEVELLETJES -POSTFRIS-, 

€149,00 

Nog redelijk aantal velletjes los verknigbaar 
OP^OP en prijswijzigingen voorbehouden 

drente 23,50 
nrd-holland 28,00 
gelderi 
nrd bra 
groninc 

and 12,50 
bant 11,00 

utrecht 
l imburg 
Overijssel 
zeeland 

en 15,00 1 f ievoland 

Comp! f d c set provincie-
zegels 27,50 

10,50 
12,50 
11,50 
15,00 
11,00 

POSTFRIS 
catnr 

Vervolgboekj 

9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
10A 
10AF 
10BF 
11AF 
11BF 
12A 
13A 
14A 
14B 

pnjs 

iS 

21,35 
10,50 
6,25 

38,65 
57,75 
95,45 
67,75 
19,10 
3,95 
4,85 
6,85 

12,25 
6,00 
6,40 
8,60 

12,40 
3,00 
3,00 

Onäerstaantle series 1 
GESTEMPELD 

Roltanäing \ 

1-18 
19-31 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 
98-101 

187,50 
61,00 

121,00 
45,00 
82,00 
30,50 
13,50 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,00 

Luchtpost 1 
6-8 
12-13 

7,00 
142,00 

Port 

11 
28 
31-43 
42 
43 

19,00 
92,00 
86,00 
26,50 
41,00 

Internering 1 

110,001 
Dienst 1 

1-8 
9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

130,00 
31,00 
20,70 

2 80 
8,15 
5 10 
0,60 

12,40 

Telegram 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

24,00 
22,00 

7,50 
110,00 
20,00 
7,00 
poa 

13,00 
13,00 
21,00 
22,00 

230,00 

Postpakket \ 

1 
2 

2,70 
30,00 

Postbewijs \ 
1-7 260,00 

Staat de door U 
gewenste sene 

advertentie 'De 
ruimte is helaas 

met toereikend om 
alles op te nemen 
GRATIS PRIJSLIJST 
LIGT VOOR U KLAAR 

'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 Banli. 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet www postzegelhoes nl 
E-mail. info@postzegelhoes 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 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

Watje van ver haalt is lekker !! 
www.filateliehp2.nl 

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 
Gespecialiseerd in nederlandse plaatfouten. 

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 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 24 november haar 119® veil ing 

± 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

- Losse topstukken. 

- Zeldzame series. 

- Posthistorie met veel stempels. 

- Verzamelingen en partijen. 

TOPVERZAMELAARS VINDEN HUN MANCO'S 
BIJ INVER 

REEDS VELE JAREN EEN VERTROUWD ADRES! 

VOOR EEN GRATIS CATALOGUS: 

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

INVER BIEDT DE BESTE PRIJS VOOR 
TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN. 

GRATIS TAXATIE. 

http://www.filateliehp2.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philotelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag 'Filatelie' 
bevat - buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie - de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina's van de 
NVPH. 'Filatelie' verschijnt omstreeks 
het midden van elke maand (met in 
]uh). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIIP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon- 035-5254391 
Telefax: 035-52 40 926 
E-mail: philatelie@tip.nl 
Website: www.fuatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 033-4335231 
Telefax: 033-43 35 258 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0251-31 39 39 
Telefax- 0251-3104 05 
E-mail: aboservice@aboland.nI 
Website: www.aboland.nl 

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

*Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bi] 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigmgsadressen' elders m dit 
nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in 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) 
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Bi^^oorgagina 
Portugal kreeg in 1853, dus een jaar later 
dan Nederland, zijn eerste postzegels. 
Frits van Beekum grijpt dit jubileum aan 
om in een artikel in dit oktobernummer 
nog eens kort terug te blikken. Hij laat u 
daarbij zien hoe interessant het kan zijn 
om Portugese emissies te verzamelen. 
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MADAGASCAR: 
FOUT OP FOUT 

Zegels meteen foutje, 
verzamelaars zijn er gek 
op. En al helemaal als 
een 'foute' zegel opnieuw 
wordt gedrukt en er ver
volgens van een tweede 
fout sprake is. Het Duitse 
postzegelblad Michel 
Rundschau kon onlangs 
zo'n exemplaar melden. 
Het gaat om een zegel in 
een blokje van Madagas
car met het Inschrift Barn 
Owl (Tyto alba) - een 
doodgewone torenuil 
dus. Maarje hoeft geen 
ornitholoog te zijn om te 

POSTEX 2003, AMERICi 
EEN EVENEMENT DAT U 

Op 17,18 en 19 oktober 
wordt in de Americahal 
in Apeldoorn (adres: 
Laan van Erica 50) voor 
de vijfde maal het postze
gelevenement Postex ge
houden. Zoals u in het 
septembernummer van 
'Filatelie' al hebt kunnen 
lezen staat de bezoekers 
ook nu, tijdens Postex 
2003, weer heel wat inte
ressants te wachten. TPG 
Post organiseert na lange 
tijd weer een voorver
koop van een Nederland-

zien dat het hier niet om 
een uil gaat. 
De PTT op Madagascar 
probeerde de emissie nog 
voor de uitgiftedag van 
de postkantoren terug te 
halen, maar dat is niet in 
alle gevallen gelukt. 
Wel slaagden de posterij
en erin om snel een nieu
we oplage te laten druk
ken, die de juiste Engelse 
naam van de vogel (Marsh 
Hamer Hau)k, een in
heemse havik) vermeldt. 
Jammer dat er ditmaal 
een foutje in de Latijnse 
naam sloop: in plaats van 
Circus aeruflinosus werd het 
Circus Seruginosis... 

se postzegel, niet toeval
lig een postzegel op het 
thema 'Verzamelen'. Ge
wone burgers zullen 
moeten wachten tot 20 
oktober, als de zegel offi
cieel op het postkantoor 
verkrijgbaar is, maar be
zoekers van de Postex 
kunnen dat dus al eerder 
doen. 
De envelop ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel en ook de spe
ciale envelop van 42ste 
Dag van de Aerofilatelie 

(NOG) MEER WETEN 
OVER SRI LANKA? 

Aad van der Kuijps artikel 
Sporen uan Hollanders op Sn 
Lanka ('Filatelie' van 
juli/augustus, pagina's 
568 tot en met 572) heeft 
ook in niet-filatelistische 
kringen de aandacht ge
trokken. Zo maakt de 
Stichting Nederland-Sn Lan
ka (Ceylon) in haar mede
delingenorgaan gewag 
van de bijdrage. Die aan
dacht heeft een prettige 
kant, want de vereniging 
wil de lezers van 'Filate
lie' graag nog uitvoeriger 
over het behandelde on
derwerp inlichten. Er be
staat een ruim geïllus
treerde brochure van 64 
pagina's onder de titel 

KORTINGZEGELS VAN 
ALS ONTHULD IN TV-PI 

Kerstzegels, December-
zegels - hoe u ze ook 
noemt, het is wel duide
lijk dat de kortingzegels 
(zo noemen wij ze) van 
2003 heel bijzonder wor
den. We danken deze we
tenschap aan Enk Boeré, 
die niet alleen een actief 
handelaar en een enthou
siast filatelist is, maar 

worden met deze postze
gel beplakt. 
De eerste duizend beta
lende bezoekers van Pos
tex 2003 zullen ter gele
genheid van het eerste 
lustrum van de show een 
extra attentie ontvangen. 
Verder wordt onder de 
bezoekers van zondag 19 
oktober een aantal ca
deaubonnen van €100.-
verloot; met deze bonnen 
kunnen de gelukkigen 
nog diezelfde dag gaan 
winkelen bij de in de 
Americahal aanwezige 
handelaren. 
Op Postex 2003 zal de ver
eniging De Vliedende Hol
lander een poging doen 
om het Guiness Book ojRe
cords te halen met haar 
tentoonstelüng van maar 
liefst honderd eenkader-
verzamelingen. 
Wie uitvoerig wil worden 
geïnformeerd over alles 
wat met Postex 2003 te 
maken heeft, moet er be
slist 'Filatelie' van sep
tember op naslaan; zie 
daarvoor de pagina's 668 
en 669 van dat nummer. 

Een aantrekkelijkgepnjsd boekje 

Het Nederlands-Ceylonese 
erjgoed - uierhonderdjaar be
trekkingen tussen Nederland 
en Ceylon/Sn Lanka, die u 
als lezer tegen de geredu
ceerde prijs van €io.- (in-
clusiefverzending) kunt 
bestellen. U krijgt het 

I: ZO GOED 

kennelijk ook een oplet
tend televisiekijker. Want 
hij zag vorige maand hoe 
op de vaderlandse televi
sie, in het programma 
Villa FelderhoJ, een tipje 
werd opgelicht van de 
sluier die door TPGPost 
traditiegewijs over de 
kortingzegels wordt ge
drapeerd. 
Erik maakt gewag van 
deze onbedoelde open
heid op zijn website 
uiiDW.Jilatelieloket.nl, waar
in hij de bewuste scène 
uitvoerig beschrijft: 'De 
schrijver Ronald Giphart 
zat gebogen over vellen 
waarop de nieuwe kerst
zegels waren afgebeeld. 
Hem was gevraagd de af
beeldingen te voorzien 
van teksten, die door ver
warming zichtbaar wor-

HERDRUK BLEEK 
GEHEEL OVERBODIG 

Een tijdje geleden maak
ten we in deze rubriek 
melding van het drukken 
van een tweede, van de 
eerste oplage afwijkende 
druk van de Duitse Hoch-
u)asser-zegel uit 2002. De 
eerste oplage (10 miljoen 
stuks) dreigde zó snel 
uitverkocht te raken dat 
in allerijl een tweede, 
even grote oplage werd 
bijbesteld. 
Allemaal onnodig, blijkt 
nu. De grote media-
aandachtvoor dezegel 
en de te optimistisch in-

boekje thuisgezonden als 
u het bedrag overmaakt 
op girorekening 3559600 
t.n.v. Stichting Neder-
land-Sri Lanka, Rigolet-
tostraat, Den Haag, on
der vermelding van een 
verzendadres. 
En nu we het toch over 
het Sn Lanka-artikel heb
ben kunnen we meteen 
een kleine slip o/the pen 
rechtzetten: in het artikel 
wordt Van Spilbergen 
enkele keren ten onrech
te als 'Van Kinsbergen' 
aangeduid. De auteur van 
het artikel tekent erbij 
aan dat ook Van Kinsber
gen (gezien zijn indruk
wekkende maritieme 
loopbaan) in aanmerking 
zou kunnen komen voor 
een mooie postzegel... 

den. We hoorden teksten 
als Au, die prikt' voor bij 
een kerstboom en Miauu) 
uoorjou bij een zegel met 
een hond en een poes.' 
De zegels waren volgens 
Enk duidelijk te zien 
'Maar of de bewuste tek
sten inderdaad op de ze
gels komen is natuurlijk 
de vraag - en of Ronald 
Giphart iets van embar
go's afweet weer een an
dere...' 

Giphart jlapuit' 

geschatte verkoop via het 
postorderbedrijf van de 
post zetten Deutsche Post 
op het verkeerde been. 
Naar is gebleken werden 
van de eerste oplage 
slechts 6.6 miljoen exem
plaren verkocht. Er zijn 
er nu dus nog ruim der
tien miljoen over. In de 
Bundestag, het Duitse par
lement, zijn al vragen ge
steld over deze kwestie. 

Hierbouen dê lobale indeling van de Americahal tijdens Postex 2003 

AHAL, APELDOORN: 
NIET MAG MISSEN 



WAS PEARSE DE 
WRIGHTS VOOR? 

Een paar kilometer ten 
westen van Temuka 
(Nieuw-Zeeland) staat 
een monument voor de 

boer en luchtvaartpionier 
Richard Pearse. Van wat 
afvalmateriaal bouwde 
hij in 1903 - maar het kan 
ook een jaar later, in 1904 
zijn geweest - een gemo
toriseerd vliegtuig, dat 

hij onder het toeziend 
oog van zijn verblufte bu
ren een paar meter liet 
vliegen, alvorens het toe
stel een noodlanding in 
een heg maakte. 
En nu, een eeuw later, 
zijn er mensen die vinden 
dat Pearse, en niet de ge
broeders Wright, de eer 
toekomt als uitvinder van 
het 'zwaarder dan lucht'-
vliegtuig te worden be
schouwd. 
Nieuw-Zeeland herdacht 
Pearse's vlucht op 31 
maartjl. meteen speciaal 
stempel, daarmee aange
vend dat wat de posterij
en betreft Pearse in de ge
schiedenisboeken hoort 
te staan, en niet de 
Wrights 

PRIX OLYMPIA 
VOOR POLEN 

In 1985 stelde Juan Anto
nio Samaranch, voorzit
ter van de International Fe
deration qf Olympic Philate
ly (FIPO), de Prix Olympia 
in, een wedstrijd voor 
PTT's met gouden, zilve
ren en bronzen medailles 
als inzet. De plakken 
worden toegekend aan de 
aantrekkelijkste Olympi
sche postzegels. In juni 
jl. werd bekend gemaakt 
wie de winnaars zijn van 
de zevende editie van de 
Prix Olympia, gewijd aan 
de winterspelen van Salt 
Lake City in 2002. 
Goud ging naar Polen 
(zie afbeelding), zilver 

naar Canada en brons 
naar Servië-Montenegro 
(het vroegere Joegosla
vië). De prijs voor de ori
gineelste zegel werd in de 
wacht gesleept door de 
Verenigde Staten. De 
prijzen werden op 2 juli 
in Praag uitgereikt door 
lOC-voorzitter Jacques 
Rogge, die voor de gele
genheid terzijde werd ge
staan door erevoorzitter 
Samaranch. 

'ECHTE' KERKEN OP.. 
SPORTZEGELS BELGIË 

Dankzij onze lezer Philip 
van Hille uit België kun
nen we melden dat op de 
recente Belgische serie 
'Volkssporten' bestaande 
kerken zijn afgebeeld. Op 
de zegel van 49 c. ('bal-

spel') zien we de Sint-Lu-
kas in Vloesberg, op de 
zegel van 49 c. ('boog
schutters') staat de Sint-
Hermeskerk in Ronse en 
op het blokje (82 c.) vin
den we de kerk van Elle
zellcs. Sportzegels kun
nen dus ook een stichte
lijk tintje hebben... 

Belgische sportzegeldetails, van links naar rechts: de Sint-Lukas in Vloes
berg, de Smt-Hcrmcskerk m Ronse en de kerk van Ellezellcs. 

NIEUW-ZEELAND: 
NEW LOOK 

We moesten heel goed 
kijken toen Neu; Zealand 
Post ons een persbericht 

onder de kop Neu; Zealand 
Post Stamps have a new look 
toezond. Die new look 
blijkt een miniem teke
ningetje te zijn - ook wel 
stamp identifier genoemd -
van een gestileerde varen, 
een van de symbolen van 
Nieuw-Zeeland. Het 
waarom van dit alles? Er 
zijn in het land zo'n twin
tig particuliere postdien
sten actief, die allemaal 
eigen zegels uitgeven. 
Om de 'echte' zegels van 
de particuliere te kunnen 
onderscheiden heeft New 
Zealand Post nu dus een 
'keurmerkje' bedacht. 

FINNEN NIET GEK 
OP SPROOKJES 

In het altijd interessante 
cluborgaan Het Noorder
licht van de vereniging 
'Skandinavië' (mei 2003) 
schrijft Jan Prygoda dat 
de Finnen nogal wat kri
tiek hebben op het emis-
siebeleid van hun PTT. 
De critici richten hun pij
len vooral op de thema's 

van de emissies; ze vin
den dat Finland op de ze
gels teveel als een 
'sprookjesland' wordt 
gepresenteerd. Als voor
beelden worden ge
noemd de Moem-zegels, 
de vele natuuremissies en 
het postzegelboekje ge
wijd aan Viiui & Wagner. 
Wat willen de Finnen 
dan? iVleer cultuurge
schiedenis, zo blijkt. 

HARDLOOPSTERTJE 
IS NU ZESENVIJFTIG 

Het blijft veel verzame
laars bezighouden: als op 
een zegel een naamloze 
burger is afgebeeld - om 
wie gäät het dan? Zo cir
culeren er in Nederland 
lijstjes met daarop de na
men van nog levende per
sonen die - omdat de ont
werper dat nu eenmaal 
wilde - op een vaderland
se zegel terechtkwamen. 
In Engeland is iets derge
lijks aan de hand met de 
zegels ter gelegenheid 
van de kroning van de ko
ningin, nu ruim vijftig 
jaar geleden. Op de tien 
Coronation Anniuersary-ze-
gels die de Britse PTT uit
gaf zijn ruimschoots 
'naamloze burgers' aan
wezig. Het is dan ook 

Lorraine ivint nipt van June. 

geen wonder dat in Enge
land wordt getracht te 
achterhalen welke 'gewo
ne mensen' de eer te 
beurt is gevallen om op 
een zegel te worden afge
beeld. 
Bij een van de zegels is 
dat gelukt, namelijk die 
met daarop de fmishfoto 
van een straatloop voor 
de jeugd. De winnares 
van die race blijkt de in
middels 56-jarige Lorrai
ne Cross te zijn, die haar 
vriendinnetje June Rose 
destijds nét wist voor te 
blijven. 

MUSEUM IS NU 
VEILINGGEBOUW 

De kogel is definitief 
door de kerk; het gebouw 
in Brussel waarin tot dus
ver het Postmuseum was 
gehuisvest (foto) is in an
dere handen overgegaan. 
Triest voor de Belgische 
filatelie, plezierig voor de 
nieuwe 'bewoner', het 
Brusselse veilinghuis Ser-
Darts Beaux-Arts. Zoals de 
naam aangeeft veilt Ser-
uarts kunst, watje een 
schrale troost zou kun
nen noemen: het prachti
ge gebouw aan de Grote 

Zavel zal verder worden 
gebruikt door een bedrijf 
dat in ieder geval weet 
hoe het mooie dingen 
moet presenteren - net 
zoals het geval was met 
de medewerkers van het 
Postmuseum. 

NIEUWE ENGELSE FRANKEERZEGEL 
BIEDT NIET HET VOLLE POND 

Op I juli van dit jaar ver
scheen in Groot-Brittan-
nië een nieuwe zegel van 
£ 2.-, in het bekende, al 
jaren lopende type-Ma-
chin. De zegel is gepro
duceerd in drukvellen van 
vierhonder stuks, die -
voordat ze naar de loket
ten gingen - eerst werden 
versneden tot loketvellen 
die elk tweehonderd ze
gels groot zijn. 
Ondanks de uiterst stren
ge kwaliteitscontrole bij 
de desbetreffende druk
ker. De La Rue, is er ken
nelijk toch iets fout ge
gaan, want op elk drukvel 
van vierhonderd komt 
één zegel voor met een 

waardeaanduiding waar
in het £-teken ontbreekt. 
In het onwaarschijnlijke 
geval dat u zo'n vel in 
huis hebt: het gaat om de 
eerste zegel op de acht
tiende rij van het linker 
loketvel. Er zijn in totaal 
35.000 vellen met de 
'foute' zegel gedrukt, die 
gewoon zullen worden 
(of al zijn) verkocht. Bij 
een nieuwe oplage wordt 
de fout gecorrigeerd, zo 
meldt Royal Mail, maar in 
de tussentijd is het be
drijf niet bereid om de ze
gels die al zijn verspreid, 
terug te halen. De fout is 
daarvoor te gering, zo 
luidt het commentaar... 

BIJ het linkerexcmplaar van dit Machin-paartjc ontbreekt het £-teken. 
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KLEURIGE KINDERPOSTZEGELS 
IN VELLETJES VAN ZES 

Op 4 november verschijnt 
een blokje met zes ver
schillende Kinderpostze
gels van 39H9 c. De ze
gels zijn gedrukt bij De La 
Rue (By fleet) in vijfkleu
ren rasterdiepdruk. Er 
werd gebruik gemaakt 
van een ATNpers (ATN = 
Application Techniques Nou
ueaux). De zegels zijn uit
gevoerd in vier kleuren 
(magenta, geel, cyaan
blauw en zwart) plus fos
for. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
zes blokken. 
Op de ondervelrand van 
het drulcvel staat een lan
ge, horizontale, in ma
genta gedrukte lijn. Pas
kruizen staan halverwege 
de velranden (boven en 
onder). Op de bovenvel
rand, te beginnen met 

boven blok i, zien we 
drie in magenta gedrukte 
rechthoekjes, gevolgd 
door driehoekjes in ma
genta, geel, magenta, cy
aanblauw, magenta, 
zwart en magenta. 
Rechts daarvan  halver
wege de velrand  is een 
viertal gekleurde vier
kantjes te zien, met daar
in uitgespaard de letters 
die de kleuren worden 
geacht te vertegenwoor
digen: Y (geel), C (cyaan
blauw) en K (Key ofwel 
zwart), dat alles in een 
magenta kader. 
De cilinders zijn als volgt 
gegraveerd (kleur, pun
ten horizontaal/verticaal, 
rasterhoek): 
cyaanblauw 7.5/ 5.5 60° 
magenta 5.5/ 7.5 30° 
geel 5.5/ 5.5 45° 
zwart 12 /lo 50° 
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De drukrichting is 
R(echts). 
De blokken zijn voorzien 
van scheerperforaat 
14:1372 (25 tanden hori
zontal, 17 tanden verti
caal). Als we een blokje 
om zijn horizontale as 
draaien dan zijn de rest
jes papier die aan de 
gomzijde zitten naar 

links omgeslagen (tegen 
de drukrichting in). De 
decimale perforatiemaat 
is 13.89:13.60. 
Het voor de zegels ge
bruikte papier is nietfos
forescent rasterdiepdruk
papier van Tullis Russell, 
dat aan beeldzijde en 
gomzijde onder ultravio
let licht niet oplicht. Het 

papier bevat dus geen 
witmaker en de coating 
evenmin. 
Het papierdoorzicht is 
III, de papierrichting <> 
(in de lengterichtingvan 
de zegel). De gebruikte 
gom is van het type C2. 
In de linkeronderhoek 
van elk blokje zien we 
een barcode: +40144. 

NIEUWE VERSIE AVGPAKKETPOSTZEGELS 
NU OOK IN HANGBOEKJES VERSCHENEN 

De AVGpakketpostze
gels zijn inmiddels ook 
verschenen in hangboek
jes, net zoals de AVPze
gel van 5 kilo (zie 'Filate
lie' van september jL). 
Het gaat om drie boekjes: 
tienmaal 5 kilo, vijfmaal 
10 kilo en vijfmaal 20 
kilo. 
De hangboekjes zijn uit
sluitend verkrijgbaar via 
het Internet, op het web
adres u)u;u;.mailorder.nl. 
Via het mailorderbedrijf 

708 

van TPGPost kon ook het 
oude Caspariehang
boekje met AVGzegels 
tot 30 kilo besteld wor
den. Nieuwe AVGzegels 
tot 30 kilo zullen nog wel 
even op zich laten wach
ten. 

De zegels in het nieuwe 
hangboekje ('Lijnco'mo
del) zijn nog van de 
'oude' versie, dus zonder 
de toegevoegde, in zwar
te gedrukte teksten. 

NIEUWE GEÏNTEGREERDE HANGBOEKJES EN 
HANGBLOKKEN MET 'VAN GOGH' 

Overzicht kleinformaat AVGzegels 

Nr. Gewichts Artikel Product
klasse nr. barcode 

5 kilo 225703 +8459 
36a zonder'dit deel...' 
36b met'dit deel... ' 

Letter
code 

KA 

5 kilo 225703 +8459 KE 
36c (uit hangboekje lox met productbarcode 

+8497 en artikelnummer 225707) 

10 kilo 225704 +8466 
37a zonder'dit deel...' 
37b met'dit deel ...' 

KB 

10 kilo 225704 +8466 KF 
37c (uit hangboekje 5X met productbarcode 

■(■8503 en artikelnummer 225708) 

20 kilo 225705 +8473 
38a zonder'dit deel...' 
38b met'ditdeel....' 

KC 

20 kilo 225705 +8473 KG 
38c (uit hangboekje 5X met productbarcode 

+8510 en artikelnummer 225709) 

Begin
cijfers 

00180032 
0040,00710072 

0018,0064 
00810087 
00980102 

0000400011 
00072,00082 

00030004 

0005200132 
00183,00266 

00000004 

Begin dit jaar meldden 
we in 'Filatelie' al dat de 
teksten in de zijranden 
van de hangblokjes met 
vijf exemplaren van de 
VanGoghzegels van 59 
en 75 cent niet helemaal 
correct waren. Bij de 
boekjes van 59 c. was er 
sprake van de foute tekst 
zonncboemen (in plaats van 
zonnebloemen). Bij die van 
75 c. leken de titels van 
de twee afgebeelde wer
ken met elkaar te zijn ver
wisseld. Van de zijde van 
TPGPost wordt ontkend 
dat er sprake is van een 
onjuiste titelvermelding, 
maar wie goed kijkt ziet 
rechts een zaaier met zon 
en links een zaaier zon
der zon. Een foutje of 
niet? 
De fout bij de blokjes van 
59 cent is inmiddels ver
beterd. Dat daarvoor een 
nieuwe cilinder voor de 
zwarte drukgang moest 
worden gemaakt, blijkt 
uit de cilinderaanduiding 
Wi voor het zwart. De 

tekst is nu correct: zonne
bloemen, meteen '1'. Deze 
hangblokjes zijn in de 
loop van de zomer aan de 
loketten verschenen. 
De teksten bij de blokjes 
van 75 c. blokken zijn 
volgens TPGPost dus 
juist; die houden reke
ning met de 'officiële' be
namingvan de kunstwer
ken. De 'ondergaande 
zon' op het linkergedeel
te is bij de compositie van 
de zegel weggevallen. 
Laat nu het standaard
werk uit 1977 van de on
langs overleden Van
Goghkenner Jan Hulsker 
het rechts afgebeelde 
kunstwerk aanduiden 
met Zaaiet met ondergaande 
zon! Zijn de Goghisten 
het onderling soms niet 
eens? Maar ja, je zou je 
ook kunnen afvragen of 
die prachtige, goed zicht
bare zon wel 'onder
gaand' is... Volgens TPG
Post is er echter geen 
aanpassing nodig en die 
valt dus ook niet te ver
wachten. 

In hetzelfde nummer van 
het interne TPGPostblad 
Balienieuws waarin de 
nieuwe hangboekjes met 
hetTPGPostlogo (zie 
'Filatelie' van september 

I jl.) werden genoemd. 

stond ook een nieuwe 
versie van het hangboekje 
50X van Gô h van 39 c. 
aangekondigd. Er wer
den echter geen nadere 
details vermeld. In het 
blad Collect werd echter 
een nieuwe VanGoghze
gel van 39 c. aangekon
digd die van een Lvormi
ge (in plaats van een en
kele) fosforbalk voorzien 
is. De verandering was 
nodig, zo zegt Collect, 
omdat veel mensen de ze
gel met het woordje Ne
derland in leesbare stand 
op hun brieven plakten. 
De fosforbalk kwam 
daardoor in liggende 
stand terecht, een positie 
die ongunstig zou zijn 
voor detectieapparatuur. 
In het verleden is er wel 
eens geklaagd over een 
tekort aan fosfor dat het 
gevolg zou zijn van een 
overall bedrukking met 
fosfor. Sinds 1996 is ech
ter meestal sprake van 
nietfosforescent papier 
dat voorzien is van een 
fosforbalk. Fosforesce
rend papier zal wel duur
der zijn dan 'gewoon' pa
pier. Met de invoering 
van de fosforbalken  nu 
met terugwerkende 
kracht eens goed kijken 
wanneer er een Lvorm is 
gebruikt  is ook de kans 
op ontbrekende of ver
schoven balken toegeno
men. 

http://www.xs4all.nl/
http://mailorder.nl


TEKSTPROBLEMEN BIJ ZEGELS EN 
ENVELOPPEN PREPAID EXPRESS 

De oorspronkelijke TNT 
Overnight Prepaid Express

zegels en enveloppen 
waren voorzien van een 
tekst die inhield dat stuk

ken die op vrijdag werden 
aangeboden,de volgende 
dag vóór 10.30 uur zou

den worden bezorgd. Met 
de invoering van de Satur

day Prepaid Express verviel 
deze optie, dat wil zeg

gen: de service werd met 
de 'paarse' zegels en en

velop vrijwel onbetaal

baar. 
Dat er bij de enveloppen 
en de zegels een aange

paste tekst zou komen 
viel te verwachten, maar 
het zou bijna een jaar du

ren voordat daarvan iets 
te bespeuren viel. Nieuwe 
versies zijn de afgelopen 
maanden aan de kanto

ren verkrijgbaar gesteld, 
maar de teksten op de 
voorzijden van zegels zo

wel als enveloppen zijn 
nog steeds niet in orde. 
Laten we de verschillende 
producten eens onder de 
loep nemen: 

Enuelop TNT Ouerni^ht 
Prepaid Express (tmee typen): 
 geen maximum vulge

wicht 
 aanbieden op ma t/m 
vrij vóór 18.00 uur 
 aflevering de volgende 
dag vóór 10.30 uur 

Enuelop TNT Saturday 
Prepaid Express: 
 geen maximum vulge

wicht 
 aanbieden op vrijdag 
vóór 18.00 uur 
 aflevering op zaterdag 
vóór 10.30 uur 
 zending in brievenbus 
bij geen gehoor. 

Enuelop TNT Oucrniaht 
Prepaid Express (verbeterde 
uersie): 
 geen maximum vulge

wicht 
 aanbieden op vrijdag 
vóór 18.00 uur 
 aflevering de volgende 
werkdag vóór 10.30 uur 
 zending in brievenbus 
bij geen gehoor. 

Op de afdeling druk

werkvoorbereiding heeft 
degene die zich met deze 
tekst bezig moest hou

den, zich kennelijk teveel 
geconcentreerd op 'knip

pen' en 'plakken'. Want 
wat moet er gebeuren 
met een aanbieding van 
de enveloppen op maan

dag tot en met donder

dag? 

Bij de zegels is het van 
hetzelfde laken een pak: 

Zegel TNT Ouerniglit Prepaid 
Express (twee typen): 
 t/m 10 kilo 
 aanbieden op ma t/m 
vrij vóór 18.00 uur 
 aflevering de volgende 
dag vóór 10.30 uur (i). 

Zegel TNT Saturday Prepaid 
Express: 
 t/m 10 kilo 
 aanbieden op vrijdag 
vóór 18.00 uur 
 aflevering op zaterdag 
vóór io .30 uur 
 zending in brievenbus 
bij geen gehoor (2). 

Zegel TNT Overnight Prepaid 
Express (verbeterde uersie): 
 t/m 10 kilo 

Op de halfjaarlijkse 
NIPAbeurs in Antwer

pen (13 en 14 september 
jl.) waren in de TPGPost

stand enkele exemplaren 
aanwezig van een geïnte

greerd hangboekje (iHB) 
met vijftig VanGoghze

gels van 39 c. die in een 
geheel nieuwe 'layout' 
waren gedrukt en bleken 
te zijn voorzien van een 
Lvormige fosforbalk. 
Het hangboekje is een 
stuk korter geworden en 
het vele 'wit' van de vel

randen is tot het uiterste 
teruggebracht. De post

zegels staan nu in zes rij

en van acht naast elkaar 
geplaatste zegels met ge

heel bovenaan  net on

der het hangoog  nog 
twee losse zegels. Wer

den de oude zegels in 
twee iHB's naast elkaar 
gedrukt, de nieuwe versie 
kan met een opstelling 
van tweemaal twee iHB's 
op de cilinder. Een winst 
in postzegelpapier van 
honderd procent! 

Inmiddels zijn deze 
hangboekjes ook op een 
aantal postkantoren ver

schenen. Het personeel 
zal onmiddellijk hebben 
gemerkt dat de nieuwe 
boekjes veel breder zijn 
dan de oude. Het opber

gen van de nieuwe boek

jes in de bureauladen van 
de medewerkers kan pro

blematisch zijn. Men is 
dan ook duidelijk met ge

lukkig met deze nieuwe 
layout; er wordt welis

waar op papier bespaard, 
maar de klantvriendelijk

heid is geringer. Dat laat

ste slaat dan vooral op de 
twee losse zegels boven

aan, die vrij gemakkelijk 
kunnen worden aange

Overzicht versies Van 

Nr. Uitgifte
datum 

oude opmaak. 

038 02 02 2003 

Gogliboekjes me 

Heclit
punten 

120 8/0 6mm 

nieuwe opmaak
zonder WiWiWiWi 

043a " 08 2003 8 1 omm 
mrtlViWiWilVi 

043b " 09 2003 5 1 omm 

vijftig zegels van 0.39 cent 

Product Artikel
barcode nummer 

+9036 236602 

+9036 236602 

zien voor afbeeldingen 
die bij de verpakking ho

ren en daardoor onbe

doeld kunnen worden 
weggegooid. De versie 
van de iHB's aan de lo

ketten verschilt overigens 
van de boekjes die ik in 
Antwerpen zag (zie het 
hieronder afgedrukte ta

belletje). 

 aanbieden op ma t/m 
vrij vóór 18.00 uur 
 aflevering op zaterdag 
vóór 10.30 uur 
 zending in brievenbus 
bij geen gehoor (3). 

Op de voorkant van de 
hangboekjes met deze 
zegels ontbreekt steeds 
de eerste regel met ' t /m 
10 kilo'. 

Op de achterzijde van de 
zegels en van de hang

boekjes is bij de instruc

ties veel meer ruimte be

schikbaar om de bijzon

dere positie van de vrij

dag beter te omschrijven. 

Op de voorzijde van het 
laatste hangboekje met 
de verbeterde Oucrnight 

Prepaidzegel staat echter: 
 aanbieden op ma t/m 
vrij vóór 18.00 uur 
 aflevering de volgende 
werkdag vóór 10.30 uur 
 zending in brievenbus 
bij geen gehoor 
Het kan dus wel degelijk 
goed. 

De 'oranje' zegels heb

ben nog steeds een ver

keerde tekst, waarbij niet 
alleen de op vrijdag aan

geboden zending op za

terdag moet worden be

zorgd, maar ook de al 
eerder aangeboden zen

dingen. En dat is een 
nogal dure service voor 
20 euro! Met een zegeltje 
van 39 c. zal het meestal 
ook wel lukken... 

V',,)",! isiii^/if rf",fïSfü Xti",^ t 

t /m 10 ki lo 
aanbieden op ma t /m vr i j 
vóór 18:00 uur 

aflevering de volgende dag 
vóór 10:30 uur 

V 
Overni gii 
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t /m 10 kilo 
aanbieden op vri jdag 
vóór 18.00 uur 
aflevering op zaterdag 
vóór 10.30 uur 
zending in brievenbus 
bij geen gehoor 

Saturd 
prepaid exph 

Afbeelding 2 
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 t/m 10 kilo 
" aanbieden op ma t/m vri j 
f vóór I 8.00 uur 
■ 
! aflevering op zaterdag 
■ vóór 10.30 uur 
5 zending in brievenbus 
H bij geen gehoor 

Overni 
prepaid >».4>li||^c>;v 
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Afbeelding 5 
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2 0 OKTOBER 2 0 0 3 : 
VERZAMfiE i 

Officieel verschijnt de 
'Verzamelenzegel' pas 
op 20 oktober, maar be
zoekers van Postex 2003 
in Apeldoorn kunnen het 
velletje al op 17, i8 en 19 
oktober in hun bezit krij
gen. Het wordt namelijk 
'in voorverkoop' aange
boden in de stand van 
TPGPost op Postex 2003. 
Het gaat om een velletje 
met tien dezelfde zegels 
van 0.39 euro plus een 
speciaal boekje (prestige 
booklet) dat het produc
tieproces van de zegels 
beschrijft. Het boekje be
vat twee velletjes met elk 
vier zegels en het kost 
€9.95. TPGPost zal vol
gend jaar meer van der
gelijke boekjes uitgeven. 
De zegel verwijst naar 
twee gebeurtenissen: het 
75jarig bestaan van de 
handelarenorganisatie 
NVPH en de Dag van de 
Postzegel. De Nederlandse 
Bond van Filatelisten
Verenigingen heeft zich 
bijzonder ingezet om een 
zegel ter gelegenheid van 
de 'Dag' te krijgen. 

Zegelafbeelding 
Het thema 'verzamelen' 
wordt in de postzegel uit
gedrukt door de elf klei
ne, kleurige zegeltjes 
waaruit het zegelbeeld 
bestaat. Als een extra 

'laag' in de zegel wordt 
een aantal begrippen op
gesomd die alle iets met 
verzamelen te maken 
hebben. Aardig detail: 
het woord postzeaelblad is 
op verzoek van de redac

tie van 'Filatelie' in het 
zegelbeeld verwerkt; we 
danken het aan de onver
moeibare 'filateliepro
motor' Cees Janssen van 
TPGPost dat het woordje 
daadwerkelijk op de ze
gel terecht kwam. 

Ontwerper 
Ontwerper van de zegel is 
Danielle van Steenbergen 
uit Rotterdam; ze is sinds 
1995 als zelfstandig ont
werper werkzaam. Op
drachtgevers zijn o.a. 
Carp, Elle Wonen en Avenue. 

Overige bijzonderheden 
Zegels en boekje zijn ver
krijgbaar bij de CoIiectCIub 

(URL: iviüu).collertclub.nl) 
en bij de bekende ver
kooppunten. De geldig
heidstermijn van de ze
gels nog niet vastgesteld. 
De emissie is gedrukt bij 
De La Rue in GrootBrit
tannië. 

j Er zijn 375.000 velletjes 
j ofwel 3.75 miljoen post

zegels vervaardigd. Hier
bij komen nog de zegels 
uit het prestige booklet, dat 
volgens TPGPost een 'be
perkte oplage' krijgt. 
Nog niet duidelijk is of 
de zegels uit velletjes en 
boekjes van elkaar te on
derscheiden zullen zijn. 
De zegels zijn voorzien 
van normale gom. 

4 NOVEMBER 2 0 0 3 : 
KINDERPOSTZEGELS 

Ook dit jaar zijn er weer 
Kinderpostzegels. De 
hieronder afgebeelde zes 
postzegels van 0.39+0.19 
euro zitten in een velletje 
dat als thema 'Kind en 
cultuur' meekreeg. De 
ontwerpster van de zegel 
heeft een groot aantal 
elementen die naar het 
thema verwijzen in het 
velletje opgenomen. 

Afbeelding 
Voor kinderen is cultuur 
heel vanzelfsprekend. 
Boeken lezen, plaatjes 

^ " umi lil lm uMmÊmmamm 

kijken, kleuren, toneel 
spelen, dansen, muziek 
maken; alle culturele dis
ciplines komen op een 
kinderdag op natuurlijke 
wijze aan bod. Er is daar
bij geen sprake van een 
echte 'hiërarchie'. An
ders gezegd; het een is 
niet belangrijker dan het 
andere; de diverse disci
plines zetten elkaar in 
beweging: een verhaal 
kan de aanleiding zijn tot 
een tekening, zoals de te
levisie kan inspireren om 
een briefte schrijven. 

Ontwerper 
De Kinderpostzegels zijn 

ontworpen door Annelys 
de Vet uit Amsterdam. Ze 
is werkzaam als zelfstan
dig ontwerpster. 

Overige bijzonderheden 
De Kinderpostzegels zijn 
vanaf 4 november a.s. 
verkrijgbaar bij de Collect
Club (webadres: www. 
coIlectclub.nl) en bij de be
kende verkooppunten. 
De geldigheidstermijn 
van de zegels is nog niet 
vastgesteld. 
De emissie is gedrukt bij 
De Lfl Rue in GrootBrit
tannié. 
De zegels zijn voorzien 
van normale gom. 
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25 NOVEMBER: 
BIJPLAKWAARDEH 

Ze zijn nog steeds nodig: 
de bijplakzegels die TPG
Post in een aantal waar
den (2, 5,10 en 12 euro
cent) verkrijgbaar stelt. 
Kennelijk is de tot nu ge
hanteerde verkoopeen
heid (velletjes van vijf ze
gels) wat aan de krappe 
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kant, want op 25 novem
ber geeft TPGPost van 
twee van de waarden  te 
weten 2 en 10 eurocent 
ook gegomde velletjes 
van tien stuks uit. 
Of de velletjes van tien de 
normale velletjes van vijf 
zullen vervangen was op 
het moment dat deze edi
tie van Filatelie ter perse 
ging nog niet bekend. 

http://collertclub.nl
http://coIlectclub.nl


1919 «Q^ietdijk 2003 

Aankondiging: rClllfl^ jol, h 2 en 3 december 2003, 
Met onder andere: 

* Wereldverzameling in ca. 300 banden; 
* Grote verzameling halfrondstempels ± 600 kavels; 
* Omvangrijke verzameling Engelse Koloniën; 
* Prachtige themacollecties Eerste en Tweede Wereldoorlog; 
* Leuke afdeling Zeppelinbrieven; "Groningen A " op nr. 3 mooist bekende afdruk! 

* Uitgebreide afdeling betere nummers Nederland waarbij veel vooroorlogs postfris; 
* Zoals vanouds een grote hoeveelheid collecties, dozen en restanten. 

* * Kortom een evenement dat u niet mag missen! * * " 

Rietdijk waar de filatelist het avontuur vindt! 
Wilt u ook de veilingcatalogus ontvangen? Maak dan €3, over op ons bank of 
girorekeningnummer. De luxe catalogus met fotobij lage verschijnt 6 november. 

• Wij zijn ook uw vertrouwen waard: 
* Ruim 84 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* de mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met fotobijlage ook op internet; 
* Extra publiciteit bij speciaal collecties; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
► 0703647957^ 

Adres Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 

Telefoon 0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 

Fax 0703632893 
Internet www.rietdijkveilingen.nl 
Email info@rietdijkveilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 Londen 

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


INKOOPLIJST BLOKKEN & OVERIG i m | 
NEDERLAND POSTFRIS 1941-1993 m 

nederland 35+15c 

Voor de hoogste 
inkoopprijzen: 

Europost! 

nederland 35+15c 

nederland 50+25c 

nederland 35+15c 

nederland 50+25c 

Overig* 
Jaar 

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

Cat.nr. 

332/345 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 

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

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

P 80/106 

Omschrijving 

Frankeer Konijnenburg lage waarden 
Frankeer Konijnenburg hoge w/aarden 
Zomerzegels 1940 
Guilloche 'cijfers' 
Kinderzegels 1940 
Legioenblokken (LUXEi) 
Frankeer Cijfer 1946 ^ g M | | 
Frankeer Wilhelmina 1947 ^ B ^ P 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoge waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amphilex vellen 1967 
Frankeer Juliana Regina 1969 
Frankeer Cijfer 1976 (uit vel) 
Frankeer Beatrix 1981 (uit vel) 
Zeemeeuwen 
Portzegels Cijfer 

Inifoop 

11,00 
225,00 

12,50 
60,00 
5,00 

95,00 
3,50 

70,00 
150,00 
450,00 

12,50 
42,50 
8,00 
2,00 

16,50 
225,00 
20,00 

BIJ grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen 

Blokken 
Jaar 

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

Cat.nr. 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1214 
1223 
1236 
1279 
1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

% cat.w. 

38% 
28% 
35% 
29% 
30% 
30% 
34% 
28% 
30% 
29% 
26% 
26% 
27% 
30% 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
30% 
29% 
29% 
27% 
24% 
29% 
29% 
27% 
29% 
22% 
27% 
27% 
27% 
26% 
30% 
27% 
27% 
26% 

lnl<oop 

15,00 
1,25 
1,25 
2,00 
3,50 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 
0,95 
0,90 
0,45 
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 

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, dwz zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd' Blokken mogen geen vouwtjes 
hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' Betaling op uw bank of girorekening binnen 21 dagen 
of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak Minimale levenng € 500,-
Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande 
lijsten te vervallen In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in grotere aantallen dan 100 per soort vooraf contact met ons op te 
nemen Aanleveren In voordrukalbums of per jaargang op kaart, of bij vellen/veldelen in map per soort, blokken in zakjes per soort, lijst bijvoegen Bij 
andere aanlevering 5% kosten 

• : ^ * * www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^'^^^- eu'-opost@euronet.nl groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

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

tel. 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
tax. 073-6147589 WWW.europOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrjjdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 
Nu ook koopavond! donderdag 10.00 - 21.00 

http://www.europost.nl
mailto:opost@euronet.nl
http://WWW.europOSt.nl


'J^f 

AANKOOP 
NEDERLAND POSTFRIS ^r 

MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

f#^' 

INKOOPLIJST JAARGANGEN 1941-1993 

Jaar 

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

Cat.in € 

20,25 
11,00 
3,70 

15,95 
1,95 

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

220,80 
70,00 

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

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

9,45 
12,15 
7,85 

24,80 

exclusief langlc 

% Ink. 

26% 
32% 
27% 
25% 
26% 
24% 
27% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
32% 
32% 
32% 
3 1 % 
4 1 % 
32% 
32% 
32% 
3 1 % 
26% 
28% 
26% 
24% 
23% 
25% 
28% 

Inkoop € 

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

22,50 
70,00 
22,00 
60,00 
24,00 
21,00 
20,00 
66,50 
22,00 
13,00 
13,00 
18,00 

5,25 
10,50 
6,75 
2,25 
2,75 
2,00 
7,00 

»pende se 

' J 

. # 

Ties en blokken 

Jaar 

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

Cat.in € 

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

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

% Ink. 

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

Inkoop € 

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

Hele en halve vellen hogere prijs in overleg ^'^^'-^'^^^^^^ 
Voor actuele prijzen voor losse series kijk op www.europost.nl of zend ons uw stocklijst 

• 1 ^ www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^'"^^"^ europost@euronet.nl 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * 

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

tel. 073-6132157 i n f o n u m m e n 073-6841807 
fax. 073-6147589 w wW.europOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vri)dag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 
Nu ook koopavond! donderdag 10.00 - 21.00 

http://www.europost.nl
http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://wW.europOSt.nl


AANKOOP 
1941-1993 

NEDERLAND POSTFRIS 
INKOOPLIJST LOSSE SERIES 

Cat. nr 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
641/45 
646 
647/48 

649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 

* : 

• El 
* " 

1 

Qmschriivina 
1941 Vliegende Duif 
1941 Zomerzegels 
1941 Kinderzegels 
1942 Legioen 
1942 Europese PTT 
l942Symb/Zeehelden 
1943 Dag Postzegel 
1943 Winterhulp 
1944 Bevrijding 
1945 Bevrijding 
1945 Kinderzegels 
1946 Nat Hulp 
1946 Prinsessen 
1946 Kinderzegels 
1947 Zomerzegels 
1947 Kinderzegels 
1948 Zomerzegels 
1948 Jubileumzegels 
1948 Inhuldiging 
1948 Kinderzegels 
1949 Zomerzegels 
1949 Toeslag 
1949 U PU 
1949 Kinderzegels 
1950 Opruiming 
1950 Zomer 
1950 Kerken 
1950 Universiteit 
1950 Kinderzegels 
1951 Zomerzegels 
1951 Kinderzegels 
1952 Jan van Riebeeck 
1952Mi|nv*erker 
1952 Zomerzegels 
1952Jubileumzegels 
19521 TE P 
1952 Kinderzegels 
1963 Watersnood 
1953 Zomerzegels 
1953 Rode Kruis 
1953 Kinderzegels 
1954 Zomerzegels 
1954 Bonitacius 
1954 Luchtvaart 

1954 Kinderzegels 
1954 Statuut 
1955 Zomerzegels 
1955 Bevrijding 
1955Kankerbestn|ding 
1955 Kinderzegels 
1956 Rembrandt 
1956 Olympiade 
1956 Europa 
1956 Kinderzegels 
1957 Zomerzegels 
1957DeRuyter 
1957 Rode Kruis 
1957 Europa 
1957 Kinderzegels 

' % 
JR0P0ST"DED1 

■^f- Nieuws 
4_ _ i ' ^ 5211N 
■r 'm B.G.G. 

Inkoop 
2 50 
1,30 
0,70 
3,50 
0,05 
0,50 
0,05 
0,25 
3,75 

-
0 45 
0,75 
1,00 
1,00 
2,50 
1,50 
2,50 
0,75 
1,50 
2,25 
7,00 
5,50 
3,00 
8,00 
0,25 

22,00 
35,00 

3,00 
11,00 
13,00 
8,00 
7,00 
0,50 
6,00 
2,50 

45 00 
4,00 
0,05 
8,00 
5,50 
7,00 

11,60 
0,75 
0,50 

7,00 
0,10 
9 00 
0,25 
4,00 
6,00 

12,50 
4,00 

40,00 
3,00 
5,00 
100 
2 50 
7 00 
5,50 

Aantal Cat. nr 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 

847/48 
849/53 
855 
856/57 
859/63 
868/69 
870/74 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 
889/93 
894/98 

Omschrliving 
1958 Zomerzegels 
1958 Opruiming WÊ^ ',-

1958 Europa '^W ' 
1958 Kinderzegels 
1959 NAVO 
1959 Zomerzegels 
1959 Europa 
1959 KLM 
1959 Kinderzegels 
1960 Vluchtelingen 
1960 Zomerzegels 
1960 Volksgezondheid 
1960 Europa 
1960 Kinderzegels 
1961 Zomer/vogels 
1961 Europa 
1961 Kinderzegels 
1962 Huwelijk 
1962 Zomerzegels 
1962 Telefoon 
1962 Fluorescerend 
1962 Europa 
1962 Kinderzegels 
1963 Anti-Honger 
1963 Zomer (Molens) 
1963 Postaal overleg 
1963 Landschappen 
1963 Rode Kruis 
1963 Europa 
1963 Kinderzegels 
1963 Onafhankelijk 
1964 Staten Generaal 
1964 Zomerzegels 
1964 Universiteit 
1964Spoorweg|ubileum 
1964 Bijbel 
1964 Europa 
1964 BENELUX 
1964Ktnderzegels 
1964 Jubileumzegel 
1965 Herdenking 
1965 MWO 
1965! TU 
1965 Zomerzegels 

1965 Europa 
1965 Kinderzegels 
1965 Mamiers 
1966 Vluchtelingen 
1966 Zomer 
1966 Europa 
1966 Kinderzegels 
1966 TH Delft 
1967 Zomerzegels 
1967 Europa 
1967 Europa FOSFOR 
1967Ampfiilex 
1967 Rode Kruis 
1967 Kinderzegels 

Inkoop 
6,50 
0,25 
1,50 
4 00 
0 25 
5 50 
3,00 
0,25 
3,50 
0 75 
5 00 
2,00 
1,50 
6,00 
3 00 

-
2 00 
0,40 
1,50 
0 55 
5,50 
040 
175 
0,35 
2,50 
0,35 
015 
1,10 
0,50 
110 
0 20 
0,05 
0,65 
010 
0,15 
0,05 
0,25 
0,05 
0,65 
0,05 
0 30 
0 40 
0,15 
0,55 

0,20 
0 80 
0,05 
0,20 
0,66 
0,20 
0,60 

-
0,25 
1,00 
1,00 
2,75 
0,25 
0 25 

www.europost. 

Aantal 

nl 

Cal. nr 
900 
901/05 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
938 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 
1015/19 
1020/23 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 
1038/41 
1043/45 
1046/49 

1050/51 
1052/54 
1055/57 
1058 
1059/62 
1064/66 
1067 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 
1077/78 
1079/82 
1084 

ƒ 

EZE" E-Mail: europost@euronet.nl f ^ X ^ r ^ e n 

traats tel. 073-6132157 infonummer: 073-68418 
L 's-Her 
06-53 11 

togenbo 
2 658 

>ch fax 
Op 

073-6147589 y v ^ W 
minastiiden winkel: dinsda 

.europ 
g t/m vr 

ost.nl 
jdag 10 00-17.45 uur 

Omschrijvlnn 
1968Postgiro 
1968 Bruggen 
1968 Europa 
1968 Wilhelmus 
1968 Luchtvaart 
1968 Kinderzegels 
1969 IAO 
1969 Zomerzegels 
1969 Europazegels 
1969 Kankerbestrijding 
1969 BENELUX 
1969 Erasmus 
1969 Kinderzegels 
1969 Statuut 
1970 Nvï Burgen Wetboek 
1970 Osaka 
1970 Zomer (Computer) 
1970Bevnjding 
1970 Europa 
1970IPU/UNO 
1970 Hartstichting 
1970 Kinderzegels 
1971 Volkstelling 
1971 Zomerzegels 
1971 Europa 
1971 Prins Bernhard 
1971 Kinderzegels 
1972 Delta 
1972 Zomerzegels 
1972 Europa 
1972Thorbecke 
1972 Vlag 
1972 Olympische Spelen 
1972 Rode Kruis 
1972 Kinderzegels 
1973 Gelegenheid 
1973 Zomerzegels 
1973 Europa 
1973 Gelegenheid 
1973 Jubileum 
1973 0ntwikkelingss 
1973 Kinderzegels 
1974 Natuur en Milieu 
1974 Zomerzegels 

1974Sportzegels 
1974 Gelegenheid (Koe) 
1974 Gelegenheid 
1974 U PU 
1974 Kinderzegels 
1975 Historische serie 
1975 Idem 35c vel 
1975 Zomerzegels 
1975 Bevrijding 
1975 Herdenking 
1975 Internationale 
1975 Gecombineerde 
1975 Kinderzegels 
1976 Staatsloterij 

i 07 ^ 

zat. 10.00-17.00 uur 

Inkoop 
0 05 
0,80 
0,30 
0,05 
0,40 
0,90 
0 30 
0,90 
0,75 
0,80 
0,05 
0 05 
100 
0,05 
0,05 
0 05 
140 
0,05 
0,75 
0 35 
0,50 
1,40 
0 05 
170 
0 75 
0,90 
0,85 
0,05 
100 
0,75 
0,05 
0,30 
0 40 
0,85 
1,00 
0.15 
1,00 
0,75 
0,90 
0,10 
015 
100 
0,80 
0 90 

0,15 
3 00 
0 30 
0,15 
0,65 
0,20 
0,10 
0,70 
010 
0,15 
0,15 
0,15 
0,50 
010 

^ 

Aantal 

] 

„ , 

"*« 

' ^ 

¥rv l %!^£é^ 
"ILIO -^ 

Nu ook koopavond! donderdag 10.00 - 21.00 

http://www.europost
mailto:europost@euronet.nl
http://ost.nl
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INKOOPLIJST LOSSE SERIES (VERVOLG) 
Cat. nr 
1085/88 
1089 
1090 
1091 
1092/93 
1094/97 
1098/02 
1103/06 
1128/29 
1130 
1131 
1132 
1133/36 
1137/40 
1142 
1143/45 
1146/49 
1151/52 
1153/56 
1157/58 
1159/60 
1161/63 
1165 
1166 
1167/70 
1172 
1173 
1174 
1175/78 
1179/80 
1181 
1182/83 
1184/85 
1186/89 
1191/93 
1194/97 
1198/99 
1200 
1201 
1202/03 
1204/06 
1207/08 
1209 
1210/13 
1215 
1216/19 
1220/22 
1224 
1225/26 
1227 
1228/31 
1232/35 
1260 
1261 
1262/65 
1266/67 
1268/69 
1270 

Omschrijving 
1976Zomer2egels 
1976DeRui|ter 
1976 V Pnnsteren 
1976 USA 
1976 Sportserie 
1976 Gecombineerde 
1976Amphilex 
1976 Kinderzegels 
1977EnergieA/erkiezingen 
1977 Spinoza 
1977 Bi)bel met tab 
1977Verl(iezingen 
1977 Zomer 
1977Amptiilex 
1977 Nijverheid 
1977Herdenl(ingszegels 
1977 Kinderzegels 
1978 Postcode 
1978Zomerzegels 
1978 Europa 
1978 Sport 
1978 Gezondheid 
1978 KM A 
1978 Verkade 
1978 Kinderzegels 
1978 Unie V Utrecht 
1979 Eur Parlement 
1979 Juliana 70 )r 
1979Zomerzegels 
1979 Europa 
1979 Kv Koophandel 
1979 Herdenking 
1979 Herdenking 
1979 Kinderzegels 
1980 Politici 
1980Zomerzegels 
1980 Bezetting en bevrijding 
1980 Inhuldiging 
1980Jupotex 
1980 Sport 
1980 Verkeer 
1980 Europa 
1980 Vri|e universiteit 
1980 Kinderzegels 
1980 Inhuldiging 
1980Zomerzegels 
1981 PTT diensten 
1981 HUIS ten Bosch 

1981 Europa 
1981 Raad van State 
1981 Export 
1981 Kinderzegels 
1982 Universiteit 
1982 KNSB 
1982 Zomerzegels 
1982 USA 
1982 Waddengebied 
1982 Veilig Verkeer 

Inkoop 
0 65 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,40 
1,00 
0,40 
0,27 
0,24 
0,17 
0,14 
0,68 
0,70 
0,17 
0,45 
0 70 
0,27 
0,70 
0 40 
0,27 
0,44 
0,17 
0,14 
0,70 
0,17 
0,14 
0,17 
0,70 
0,60 
0,14 
0,32 
0,27 
0,70 
0,50 
0,75 
0,35 
0,20 
0,15 
0,35 
0,51 
0,65 
0,16 
0 75 
0 21 
0,70 
0,52 
0,17 
0,50 
0 21 
0,71 
0,71 
0,21 
0,14 
0,78 
0 37 
0 38 
0,19 

Aantal Cat. nr 
1271/72 
1273/74 
1275/78 
1280 
1281/84 
1285/86 
1287/88 
1289/92 
1294 
1295/98 
1300 
1301/04 
1306 
1307/08 
1309/11 
1312 
1314 
1315 
1316/19 
1321 
1322/23 
1324/27 
1329/32 
1333/34 
1335/37 
1338/39 
1340/43 
1345/46 
1347 
1348/51 
1353/54 
1355/57 
1358 
1359/60 
1361/62 
1363/65 
1367 
1368/69 
1370/71 
1372/74 
1376/77 
1378/80 
1381/83 
1385 
1386 
1387/89 
1391/95 
1396/98 
1399/1401 
1403 
1404/05 
1406/07 
1408/10 
1411 
1412/13 
1415/17 
1419 
1420 

Omschrijving 
1982 Europa 
1982 Paleis op de Dam 
1982 Kinderzegels 
1983 ANWB 
1983 Zomerzegels 
1983 Europa 
1983 De Stijl 
1983 Rode Kruis 
1983 Luther 
1983 Kinderzegels 
1984 Europees Parlement 
1984 Weidevogels 
1984 Sint Servaas 
1984 Europa 
1984 Filacento 
1984 Willem van Oranje 
1984Wereldnatuurlonds 
1984 Businesscongres 
1984 Kinderzegels 
1985 Geleidehond 
1985 Toerisme 
1985 Zomer/kerken 
1985 Verzet en bevrijding 
1985 Europa 
1985 Amsterdam 
1985 Bedreigde dieren 
1985 Kinderzegels 
1986 Gecombineerde 
1986 Windmolen 
1986 Meetinstrumenten 
1986 Europa 
1986 Utrecht 
1986 Drees 
1986 Sport 
1986 Deltawerkem 
1986 Kinderzegels 
1987 Huwelijk 
1987 Leger des Heils 
1987 Literatuur 
1987 Zomerzegels 
1987 Europa 
1987 Gecombineerd 
1987 Rode Kruis 
1987 VN G 
1987 Paleis Noordeinde 
1987 Kinderzegels 
1987 Kerstmis 
1988 Filacept 
1988 Zomer/dieren 
1988Kankerinstutuut 
1988 Europa 
1988 William en Mary 
1988 Moderne Kunst 
1988 Australië 
1988 Gecombineerde 
1988 Kinderzegels 
1988 Kerst 
1989 Verzelfstandiging PTT 

lnl(oop 
0,60 
0,35 
0,78 
0,22 
0,78 
0,38 
0,37 
0,78 
0,22 
0,73 
0,22 
0,78 
0,19 
0,50 
0,57 
0,22 
0,22 
019 
0 78 
0,19 
0,38 
0,78 
0 78 
0,50 
0,57 
0,38 
0,78 
0,35 
0,22 
0 78 
0,50 
0 57 
017 
0 48 
0,41 
0,62 
0,24 
0 44 
0,41 
0,62 
0,75 
0,62 
0,62 
0,24 
0,21 
0 62 
0 79 
0,65 
0,62 
0,24 
0,75 
0 44 
0,62 
0,24 
0,48 
0,62 
0,16 
0 24 

Aantal Cal. nr 
1421/22 
1423 
1424/26 
1428/29 
1430/32 
1433 
1434 
1435/37 
1439 
1440/41 
1442/43 
1444/46 
1448/50 
1451/52 
1453/54 
1455 
1456 
1457/59 
1461 
1462/64 
1465 
1466/67 
1468/70 
1472/74 
1475/76 
1477 
1478/80 
1481/82 
1483/85 
1487 
1515/16 
1518/19 
1520 
1521/23 
1525/26 
1527/28 
1529 
1530 
1531 
1532/34 
1536 
1537 
1538/40 
1542/43 
1544/45 
1546/47 
1548/50 
1551/52 
1553/55 
1557/59 
1561/62 
1563/64 
1565/67 
1568/70 
1571/72 
1573/74 
1575/77 
1579/80 

Omschrijving 
1989 Vakbeweging 
1989 NAVO 
1989 Zomerzegels 
1989 Europa 
1989 Spoorwegen 
1989 Voetbalbond 
1989 Verdrag van Londen 
1989Kmderzegels 
1989 Kerst 
1990 Gecombineerde 
1990 Vincent van Gogh 
1990 Zomerzegels 
1990 Rotterdam 
1990 Europa 
1990 VOC en Sail 
1990 Oranjevorstinnen 
1990 Alarmnummer 
1990 Kinderzegels 
1990Decemberzegels 
1991 Milieuzegels 
1991 Februaristaking 
1991 Huwelijk 
1991 Zomerzegels/boerderijen 
1991 Gecombineerde 
1991 Europa 
1991 Vierdaagse 
1991 Nobelprijswinnaars 
1991 Bibliotheekweek 
1991 Kinderzegels 
1991 Decemberzegels 
1992 Technische Universiteit 
1992 Wereldtentoonstelling 
1992 Abel Tas man 
1992 Zomer 
1992 Architectuur 
1992 Europa 
1992 Munten penningkunde 
1992 Kindergeneeskunde 
1992 Kamp westerbork 
1992 Rode Kruis 
1992 Éénwording Europa 
1992 Regeringsjubileum 
1992 Kinderzegels 
1992 Kerst 
1993 100 jaar RAI 
1993Wenszegels 
1993 Diversen 
1993 Notariële Broederschap 
1993 Vlinders 
1993Zomerzegels/Ouderen 
1993 Radio Oranje 
1993 Jeugd Olymp Dagen 
1993 Europa 
1993 Nobelprijswinnaars 
1993Tien voor uw brieven 
1993 Gecombineerde 
1993 Kinderzegels 
1993 Decemberzegels 

lnl(oop 
0,41 
0,24 
0,62 
0,75 
0,62 
0,24 
0,24 
0,62 
0,16 
0,44 
0,41 
0,62 
0,62 
0,75 
0 44 
0 48 
0,21 
0,62 
0,16 
0,62 
0,24 
0,48 
0,62 
0,62 
1,00 
0,25 
0,67 
0,48 
0,67 
0,17 
0,44 
0,48 
0,22 
0,67 
0,44 
125 
0,22 
0,25 
0,22 
0 67 
0.25 
0,25 
0,67 
0,35 
0 48 
0,44 
0,73 
0,51 
0,76 
0 70 
0,51 
0,48 
1,20 
0,76 
0,51 
0,48 
0,73 
0 35 

Aantal 

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

% 

' 

i 

'' Lever ingsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd' Blokken mogen geen vouwtjes 
hebben e.d. Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour! Betaling op uw bank of girorekening binnen 21 dagen 
of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak. Minimale levenng € 500,  . 
Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Hierbij komen alle voorgaande 
lijsten te vervallen. In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in grotere aantallen dan 100 per soort vooraf contact met ons op te 
nemen. Aanleveren: In voordrukalbums of per jaargang op kaart, of bij vellen/veldelen in map per soort, blokken in zakjes per soort, lijst bijvoegen Bij 

■ andere aanlevering 5% kosten. 
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■ ^ Ä B.G.G. 0653 172 658 Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur. zat. 10.0017.00 uur 
■ N u ook koopavond! donderdag lO.ÖO  21.00 
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•■■" 'Vrt . 'W"^, '" "^".• \ , 'V" 

1956 
1957 
1958 
1959 
I960') 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
19724) 
1973 

475,00 
130,00 
14,00 
16,00 

130,00 
70,00 
32,00 
80,00 
90,00 
70,00 
81,00 
47,00 
56,00 
72,00 
92,00 
85,00 
85,00 

150,00 
85,00 

108,00 

(13 zegels 
(18 zegels 
(17 zegels 
(15 zegels 
(36 zegels 
(35 zegels 
(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 
(50 zegels 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
19925) 

120,00 
100,00 
99,00 
75,50 
82,50 
77,50 
36,00 
43,00 
80,00 

152,00 
105,00 
119,00 
140,00 
136,50 
131,50 
134,00 
123,50 
143,50 
146,50 

1993 t/m 2002 

(49 zegels 
(50 zegels 
(58 zegelŝ  
(58 zegels 
(65 zegels 
(68 zegels 
(67 zegels 
(69 zegels 
(71 zegels 
(71 zegels 
(69 zegels 
(74 zegels 
(77 zegels 
(78 zegels 
(81 zegels 
(85 zegels 
(80 zegels 
(87 zegels 
(94 zegels 

per jaargang 

21,50 
21,50 

?,50 
51,00 
42,00 
24,00 
11,00 
24,00 
38,00 
78,50 
39,00 
48,50 
55,00 
46,00 
46,00 
66,00 
57,50 
48,00 
70,00 

€ 65, ( 

1 blok) 
1 blok) 
1 blok) 

blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 

6 blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 

4 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
13 blokken) 
nel. blokken) 

141,50 
21,50 
7,50 

28,50 
24,50 

101,50 
47,00 
67,00 
8,00 

230,50 
144,00 
167,50 
195,00 
182,50 
177,50 
200,00 
181,00 
191,50 
216,50 

Opmerking 1) Incl Liectitenstein2) Excl Liechtenstein 3) Incl Sp Andorra4) Excl Sp Andorra5) Excl blok Albanië 

Totaal inkoop CEPT 19561992 ** € 4750
Totaal inkoop CEPT 19562002 ** € 5300

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd' Blokken mogen 
geen vouwtjes hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' In verband met wisselende 
voorraad vragen wij U bij series m grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen Afname tot voorraaddekking' 
Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak Minimale levenng 
€ 100, Levering per aangetekende post of volgens afspraak m de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij 
komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

irH^ www.europost.nl 

7li * EUROPOST "DE DIEZE" ^■'̂ "̂̂  europost@euronet.nl 
groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 www.europost.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vri|dag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 
Nu ook koopavond! donderdag 10.00  21.00 

http://www.europost.nl
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http://www.europost.nl


INKOOP LOSSE SERIES 1956  1979 

Jaar Land 
1956 Luxemburg 
1956 Nederland 
1957 Duitsland wm 
1957 Italië 
1957 Luxemburg 
1957 Nederland 
1958 België 
1958 Duitsland 
1958 Italië 
1958 Nederland 
1958 Saarland 
1959 België 
1959 Duitsland 
1959 Luxemburg 
1959 Nederland 
1959 Zwitserland 

Inkoop 
425,00 
40,00 

3,00 
2,00 

100,00 
7,00 
3,50 
2,50 
0,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 

1959 Zwitserland PTT45,00 
1960 Engeland 
1960 Ierland 
1961 San Marino 
1962 Cyprus (grieks) 
1962 Monaco 
1963 Cyprus (grieks) 
1963 Ierland 
1963 Monaco 
1963 Portugal 
1964 Cyprus (grieks) 
1964 Griekenland 
1964 Ierland 
1964 Noorwegen 
1964 Portugal 
1965 Cyprus (grieks) 
1965 Finland 
1965 Ierland 
1965 Monaco 
1965 Noorwegen 
1965 Portugal 
1965 San Marino 
1966 Griekenland 
1966 Ierland 
1966 Noorwegen 
1966 Portugal 
1967 Andorra (frans) 
1967 Cyprus (grieks) 
1967 Griekenland 
1967 Ierland 
1967 Monaco 
1967 Nederland 

4,00 
50,00 
27,50 
75,00 

1,50 
60,00 
2,00 
1,00 

13,00 
33,00 
2,50 
6,00 
1,25 

15,00 
30,00 
0,50 

11,00 
1,50 
1,50 

32,50 
0,50 
1,00 
2,50 
1,00 

32,50 
10,00 
2,00 
0,50 
4,00 
1,00 
0,75 

1967 Nederland fosfor 1,00 
1967 Noorwegen 
1967 Portugal 
1967 Turkije 

1,00 
35,00 

1,00 

Jaar Land 
1968 Andorra (frans) 
1968 Cyprus (grieks) 
1968 Griekenland 
1968 Ierland 
1968 Monaco 
1968 Portugal 
1968 Turkije 
1969 Andorra (frans) 
1969 Cyprus (grieks) 
1969 Engeland 
1969 Finland 
1969 Griekenland 
1969 Ierland 
1969 IJsland 
1969 Monaco 
1969 Portugal 
1969 Turkije 
1969 Zweden (4) 
1970 Andorra (frans) 
1970 Cyprus (grieks) 
1970 Griekenland 
1970 Ierland 
1970 IJsland 
1970 Monaco 
1970 Portugal 
1970 Turkije 
1971 Andorra (frans) 
1971 België 
1971 Cyprus (grieks) 
1971 Finland 
1971 Griekenland 
1971 Ierland 
1971 IJsland 
1971 Monaco 
1971 Portugal 
1971 Turkije 
1972 Andorra (frans) 
1972 Cyprus (grieks) 
1972 Finland 
1972 Griekenland 
1972 Ierland 
1972 IJsland 
1972 Monaco 
1972 Portugal 
1972 Turkije 
1973 Andorra (frans) 
1973 Cyprus (grieks) 
1973 Finland 
1973 Ierland 
1973 IJsland 
1973 Luxemburg 
1973 Monaco 

nkoop 
20,00 

1,50 
1,00 
1,00 
2,00 

40,00 
0,50 

20,00 
1,25 
0,25 
1,00 
1,50 
1,50 
1,00 
6,50 

50,00 
1,00 
3,50 

18,00 
1,50 
4,00 
3,50 
1,50 
2,00 

50,00 
1,50 

25,00 
1,00 
1,50 
1,50 
1,75 
1,50 
1,50 

10,00 
35,00 

1,25 
30,00 
5,00 
2,00 
1,00 
9,00 
1,50 
1,50 

25,00 
4,00 

15,00 
1,50 
0,75 
1,50 
1,50 
1,00 
4,50 

Jaar Land 
1973 Noorwegen 
1973 Portugal 
1973 Turkije 
1974 Andorra (frans) 
1974 Andorra (spaans 
1974 België 
1974 Cyprus (grieks) 
1974 Finland 
1974 Ierland 
1974 Luxemburg 
1974 Portugal 

[nkoop 
1,50 

70,00 
3,50 

23,50 
,) 2,50 

0,50 
1,50 
1,50 
4,00 
2,00 

75,00 
1975 Andorra (spaans) 1,50 
1975 Cyprus (turks) 
1975 Ierland 
1975 IJsland 
1975 Luxemburg 
1975 Portugal 
1976 Andorra (frans) 
1976 Cyprus (grieks) 
1976 Cyprus (turks) 
1976 Ierland 
1976 IJsland 
1976 Luxemburg 
1976 Portugal 
1976 Turkije 
1977 Andorra (frans) 
1977 Cyprus (grieks) 
1977 Cyprus (turks) 
1977 Griekenland 
1977 Ierland 
1977 IJsland 
1977 Luxemburg 
1977 Portugal 
1977 Turkije 
1978 Andorra (frans) 
1978 België 
1978 Cyprus (grieks) 
1978 Cyprus (turks) 
1978 Denemarken 
1978 Finland 
1978 Griekenland 
1978 Ierland 
1978 IJsland 
1978 Luxemburg 
1978 Portugal 
1978 San Marino 
1978 Turkije 
1979 Cyprus (grieks) 
1979 Cyprus (turks) 
1979 Denemarken 
1979 Duitsland 
1979 Finland 

1,00 
2,00 
0,75 
1,50 

75,00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

75,00 
5,50 

12,50 
2,00 
1,50 
0,75 

10,00 
1,25 
1,50 
4,00 

12,00 
12,50 
1,00 
2,00 
3,00 
1,00 
7,50 
0,50 
5,00 
1,00 
1,25 
7,00 
0,75 
6,50 
2,00 
1,50 
0,75 
0,75 
2,50 

^ ir www.europost.nl 
*EÜROPOST"DEDIEZE' EMail: europost@euronet.nl groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

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

Frans Andorra 
■™"«i ,<»«»^ 

% 

MJ 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1977 
1978 
1984 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

q n ANOOftKE " " « | l ' 

imi 
a_ 

10,00 
20,00 
20,00 
18,00 
25,00 
30,00 
15,00 
13,50 
3,00 

12,50 
12,50 
3,00 
4,00 
4,00 
2,50 
4,00 
5,00 
8,00 

Cyprus 

V 
1 ^ 1 ^ 

1 ^ 

1962 75,00 
1963 60,00 
1964 33,00 
1965 30,00 

Finland 

&Êi 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

M 
10,00 
5,00 
6,00 
5,00 
7,50 
6,00 
4,00 
5,00 
6,50 

tel. 0736132157 infonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 www.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 
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INKOOP LOSSE SERIES 1979 - 1988 

Ie 

|1= 
P^S|: 
1 tmr 28; 

1960 
1964 
1965 
1972 
1974 
1977 
1978 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

rland 

pi :HF«*n^n^fm | 

50,00 
6,00 

11,00 
9,00 
4,00 

10,00 
5,00 
8,00 
5,00 
5,00 

30,00 
5,00 
4,00 

IJsland 

m ^ j ? £ ^ | 

1979 4,00 
1982 5,00 
1983 17,50 
1986 5,00 
1987 2,00 
1988 3,00 
1989 6,00 
1990 6,00 
1991 10,00 
1992 4,00 

Luxemburg 

1956 
1957 
1979 
1985 
1988 

425,00 
100,00 

3,00 
3,00 
4,50 

Jaar Land 

1979 Griekenland 
1979 Ierland 
1979 IJsland 
1979 Luxemburg 
1979 Monaco 
1979 Oostenrijk 
1979 Portugal 
1979 San Marino 
1979 Turkije 
1980 Cyprus (turks) 
1980 Denemarken 
1980 Duitsland 
1980 Finland 
1980 Griekenland 
1980 Ierland 
1980 IJsland 
1980 Luxemburg 
1980 Oostenrijk 
1980 Portugal 
1980 San Marino 
1980 Turkije 
1980 Zwitserland 
1981 Andorra (frans) 
1981 België 
1981 Cyprus (turks) 
1981 Denemarken 
1981 Finland 
1981 Griekenland 
1981 Ierland 
1981 IJsland 
1981 Luxemburg 
1981 Oostenrijk 
1981 Portugal 
1981 San Marino 
1981 Turkije 
1981 Zweden 
1982 Andorra (frans) 
1982 Azoren 
1982 België 
1982 Denemarken 
1982 Duitsland 
1982 Griekenland 
1982 Ierland 
1982 IJsland 
1982 Luxemburg 
1982 Madeira 
1982 Oostenrijk 
1982 Portugal 
1982 San Marino 
1983 Azoren 
1983 België 
1983 Cyprus (turks) 

Inkoop 

0,25 
3,00 
4,00 
3,00 
8,00 
0,50 
3,00 
1,00 
3,00 
1,00 
0,75 
0,75 
2,50 
0,50 
2,50 
1,00 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 
2,00 
1,50 
0,75 
1,00 
1,50 
1,00 
1,50 
0,50 
4,00 
2,00 
0,75 
0,50 
3,50 
1,00 
3,50 
1,00 
1,50 
0,75 
2,00 
1,00 
0,75 
2,50 
5,00 
5,00 
1,00 
0,75 
0,50 
1,50 
3,00 
1,00 
1,50 

50,00 

Jaar Land 

1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

Denemarken 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (frans) 
Azoren 
België 
Denemarken 
Finland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Azoren 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (frans) 
Azoren 
België 
Cyprus (turks) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland 
uit boekje. 

Inkoop 

1,00 
10,00 
2,00 
8,00 

17,50 
7,50 
2,00 
1,00 
0,50 
1,50 
3,00 

26,00 
3,00 
1,00 
1,50 
1,50 
5,00 
5,00 
1,50 
6,00 
3,00 
1,00 
1,50 
0,50 
2,00 
3,00 

30,00 
1,00 
2,00 
1,50 
1,25 
6,00 
5,00 
2,50 
8,00 
3,00 
1,00 
1,50 
0,50 
1,00 
2,50 

36,00 
1,50 
2,00 
1,50 
7,50 
1,00 
1,25 
5,00 
0,75 

2,00 

Jaar Land 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 

1987 
1987 
1987 
1987 
1987 

1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 

Ierland 
IJsland 
Italië samenh. 
Madeira 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (frans 
Azoren 
België 
Cyprus (turks) 
Cyprus (turks) 
uit boekje. 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland 
uit boekje. 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Man 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (frans 
Azoren wit 
België 
Cyprus (grieks) 
Cyprus (turks) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Gibraltar 
Griekenland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira wit 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal wit 
San Marino 
Turkije 

Inkoop 

30,00 
5,00 
7,50 
1,00 
0,50 
1,00 

23,00 
15,00 

) 7,50 
1,00 
1,50 
1,00 

0,50 
1,00 
1,25 
7,50 
0,75 

0,75 
5,00 
2,00 
4,00 
3,50 
1,00 
1,25 
0,75 
0,50 
1,00 

15,00 
15,00 

) 4,00 
12,50 
2,00 
1,50 
2,50 
1,25 
1,00 
6,00 
3,00 
2,50 
2,50 
4,00 
3,00 
2,00 
4,50 
5,00 
0,75 
0,50 
7,50 
7,50 
5,00 

Voor actuele prijzen voor losse series kijk op www.europost.nl of zend ons uw stocklijst 
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Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 
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INKOOP LOSSE SERIES 1989  1992 

San Marino 

^ ° 

ïéfe 
SAN MARINO 

■ 
m 
SAN MARINO 

1961 28,00 
1982 3,00 
1983 3,00 
1984 3,00 
1985 2,50 
1986 23,00 
1987 15,00 
1988 7,00 

Turkije 

t t n rnrl 
1  .::».§ ■^'■—l'mii 

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

5,50 
12,00 
6,50 
3,00 
2,00 
3,50 

26,00 
30,00 
36,00 
15,00 
15,00 
5,00 

25,00 
4,00 

17,50 
6,00 

IJsland 

m JjÄV^ 

1979 4,00 
1982 5,00 
1983 17,50 
1986 5,00 
1987 2,00 
1988 3,00 
1989 6,00 
1990 6,00 
1991 10,00 
1992 4,00 

i.^^1^ 

Jaar Land Inkoop 
1989 Andorra (frans) 
1989 Azoren 2w 
1989 België 
1989 Cyprus (turks) 
1989 Cyprus (turks) 

uit boekje. 
1989 Denemarken 
1989 Duitsland 
1989 Finland 
1989 Frankrijk 
1989 Griekenland 
1989 Griekenland 

uit boekje. 
1989 IJsland 
1989 Italië 
1989 Luxemburg 
1989 Madeira 2w 
1989 Mad. Z.bl. 

2644T2 
1989 Nederland 2w 
1989 Oostenrijk 
1989 Portugal 2w 
1989 San Marino 
1989 Turkije 
1990 Andorra (frans) 
1990 Andorra (spaans 
1990 Azoren 2w 
1990 België 
1990 Cyprus (turks) 
1990 Denemarken 
1990 Duitsland 
1990 Finland 
1990 Frankrijk 
1990 Griekenland 
1990 Griekenland 

uit boekje. 
1990 IJsland 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira 2w 
1990 Nederland 
1990 Oostenrijk 
1990 Portugal 2w 
1990 Turkije 
1991 Andorra (frans) 
1991 Andorra (spaans 

2,50 
5,00 
1,50 
2,50 

1,00 
1,25 
1,00 
4,00 
1,50 
1,50 

1,50 
6,00 
4,00 
2,50 
5,00 

5,00 
0,75 
0,50 
5,00 

12,50 
25,00 
4,00 
1,00 
5,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,25 
5,00 
1,50 
1,50 

1,50 
6,00 
1,50 
4,00 
5,00 
0,75 
0,50 
5,00 
4,00 
5,00 
1,00 

Jaar Land 
1991 Azoren 2w 
1991 België 
1991 Bulgarije 
1991 Cyprus (turks) 
1991 Denemarken 
1991 Duitsland 
1991 Finland 
1991 Griekenland 
1991 Griekenland 

uit boekje. 
1991 IJsland 
1991 Italië 
1991 Luxemburg 
1991 Madeira 2w 
1991 Noorwegen 
1991 Nederland 
1991 Oostenrijk 
1991 Polen 
1991 Portugal 2w 
1991 Roemenië 
1991 Tsjechoslowakij 
1991 Turkije 
1992 Andorra (frans) 

Inkoop 
5,00 
1,25 
0,25 
4,00 
1,50 
1,25 
6,50 
1,50 

1,50 
10,00 
1,50 
3,50 
5,00 
4,00 
0,75 
0,50 
1,00 
5,00 
0,50 

e 1,00 
17,50 
8,00 

1992 Andorra (spaans) 1,50 
1992 Azoren 
1992 België 
1992 Cyprus (grieks) 
1992 Cyprus (turks) 
1992 Denemarken 
1992 Duitsland 
1992 Frankrijk 
1992 Gibraltar 
1992 Griekenland 
1992 Griekenland 

uit boekje. 
1992 IJsland 
1992 Italië 
1992 Madeira 
1992 Monaco 
1992 Nederland 
1992 Oostenrijk 
1992 Portugal 
1992 Roemenië 
1992 Spanje 
1992 Turkije 

2,00 
1,25 
1,00 
4,00 
3,00 
1,25 
1,50 
3,00 
1,75 

1,75 
4,00 
1,50 
2,00 
8,00 
1,00 
0,75 
2,00 

13,00 
1,25 
6,00 

Leverimgsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker of 
roest en de betere series goed gecentreerd! Blokken mogen geen vouwtjes heb
ben e.d. Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder dis
cussie retour! In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in 
grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen. 
Afname tot voorraaddekking! Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 
dagen of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak. 
Minimale levering € 100,. Levering per aangetekende post of volgens 
afspraak in de winkel. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. 
Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen. 

www.europost.nl 

BLOKKEN POSTFRIS 

#r 
i^ni 

Jaar 

Monaco 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

19741992 

EUROPA CEPT 

""Vl, 

s s 

l O O . 

1 0 0 

ém 
EUROPA CEPT 

nkoop 

21,50 
21,50 
18,50 
20,00 
20,00 
12,00 
6,00 
9,00 
9,00 

11,00 
11,00 
16.00 
16,00 
16,00 
16,00 
17,00 
15,00 
15,00 
15,00 

Cyprus (turks] 
1982 
1983 
1986 
1990 
1991 
1992 

Farcer 
1992 

2,00 
50,00 
8,00 
8,00 
3,00 
4,00 

4,00 

Guernsey 
1992 

IJsland 
1992 

Joegosis 
1992 

4,00 

4,00 

ivië 
5,00 

Jaar 

''W ' 
,"1 

Inkoop 

Portugal 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

33,00 
22,00 
12,00 
5,00 
9,00 
9,00 

10,00 
10,00 
12,50 
11,00 
10,00 
10,00 
14,00 
11,50 
10,00 
24,00 

Azoren of 
Madeira 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

3,00 
8,00 

10,00 
9,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
11,50 
11,50 
10,00 

Roemenië 
1992 13,00 

Turkije 
1982 2,00 

San Marino 
1989 
1961 
(vel) 

12,00 

110,00 

^ EUROPOST "DE DIEZE" '̂"̂ "̂̂  europost@euronet.nl 
groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

* 7 ^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653172 658 

tel. 0736132157 infonummcr: 0736841807 
fax. 0736147589 WWW.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://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://WWW.europOSt.nl


SAMENSTELLING: JAN BORXUUT 

PROMOTIE VAN 
DE FILATELIE 

Het blokje 'Promotie van 
de filatelie' bevat vijfmaal 
twee zegels die aan de 
boven- of de onderzijde 
van een prior-label zijn 
voorzien. 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
een van de twee Mechelse 
Goebel-persen. Hetze-
gelformaat is formaat 3 
(zie tabel) en de perfora

tiemaat ii'/z (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de cilinderom-
trekrichting. De blokken 
van 0.49 euro komen in 
vier varianten voor: zowel 
met onder één perforatie
gat en boven doorlopend 
getand (panelen i en 3) 
als omgekeerd (panelen 2 
en 4). 
Op een zijrand staat de 
productbarcode: +S661. 

TWEE PANELEN GEBRUIKT VOOR 
VIER WAARDEN 'TOERISME'-ZEGELS 

Van vier waarden van de 
al eerder (zie juli/augus
tus en september) in dit 
blad behandelde emissie 
'Toerisme' blijken inder
daad - zoals we al veron
derstelden - twee panelen 
elk gebruikt te zijn. Het 
gaat om: 

- Rilloar; barcode -hSsSö; 
paneel 1-1-2; i gat onder 
en boven doorlopend ge
tand; 

- Treignes; barcode +8593; 
paneel 1+2; i gat onder 
en boven doorlopend ge
tand; 
- Hamont-Achel; barcode 
+86og; paneel 1+2; onder 
doorlopend getand en i 
gat boven; 
- Brussel; barcode H-86I6; 
paneel 1+2; onder door
lopend getand en i gat 
boven. 

Per waarde zijn er dus 
geen op verschillende 
wijze doorgetande blok
ken. 

GEGEVENS VAN DE 
EUROPALIA-ZEGELS 

Het Europalia-blok met 
zegels van 0.49 euro be
vat tweemaal vijf zegels 
die links of rechts van 
een pnor-label zijn voor
zien. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitge
voerd op een van de beide 
Goebel-persen in Meche-
len. Het zegelformaat is 
formaat 3 (zie tabel) en 
de perforatiemaat ii'li 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde van de zegels 
komt overeen met de ci-
linderomtrekrichting. 

De zegels van 0.49 euro 
zijn in vier blokken op de 
cilinder geplaatst, waar
bij de panelen i en 3 links 
één gat hebben en rechts 
doorlopend zijn getand. 
Bij de panelen 2 en 4 is 
dit precies andersom. 
Het blokje van 0.59 euro 
bevat tweemaal vijf ze
gels. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitge
voerd op een van de twee 
Goebel-persen. Het ze
gelformaat is formaat 3 
(zie tabel) en de perfora
tiemaat ii'/2 (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). Ook hier verte
genwoordigt de korte zij-

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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

de de cilinderomtrekrich-
ting. De zegels van 0.59 
euro komen voor in vier 
panelen, met zowel links 
als rechts een gat. De vier 
panelen staan twee aan 
twee tcte-béche op de druk-
baan. De drukdatum is 
17,711.03. Op de onder
randen staan de barcodes 
+8630 en-1-8647. 

2 7 OKTOBER: 
SINTERKLAAS 

Op 27 oktober van dit 
jaar verschijnt een blok 
met tweemaal vijf zegels 
van 0.49 euro met een 
prior-tab (zie de afbeel
ding links). Deze Sinter
klaaszegels, die de Goed-
heiligman tonen terwijl 
hij brieven post, zijn ont
worpen door Leo Fabri. 
De zegels zijn voorzien 

van het zegelnummer 
2003-17. 
Het blok met de in raster
diepdruk vervaardigde 
zegels bevat vijfmaal 
twee zegels met boven of 
onder een pnor-label. De 
zegels gedrukt op een 
van de twee Mechelse 
Goebel-persen. De zegels 
hebben formaat 3 (zie ta
bel) en de perforatiemaat 
is ii'/2 (16 tanden hori
zontaal, 23 tanden verti

caal). De korte zijde van 
de zegels komt overeen 
met cilinderomtrek-
richting. 
Er is in vier panelen ge
drukt, waarbij de panelen 
I en 3 onder één gat heb
ben en boven doorlopend 
getand zijn. Bij de pane
len 2 en 4 is dit net an
dersom. Paneelnummers 
staan op de rechterrand 
boven de productbarcode 
{+S678>). 



50 JAAR TELEVISIE 
IN BELGIË 

Op 3 november verschij
nen vier zegels plus een 
blokje, gewijd aan het ju
bileum 'Vijftig jaar televi
sie in België'. In de vol
gende editie van Filatelie 
meer hierover, nu alvast 

afbeeldingen van het ze-
gelmateriaal. De wat ou
dere lezer van Filatelie 
herkent ongetwijfeld 'het 
manneke', dat op de 
beeldbuis in de beste tra
ditie van de stomme film 
(a la Buster Keaton) de 
meest dwaze avonturen 
beleefde. 

PERSOONLIJK EN 
TOCH ZAKELIJK 

Sinds 2 oktober jl. is er 
een 'zakelijke variant' van 
de Persoonlijke Postze
gel: de zogenoemde Be-
drijfsPostze^el, die verkrijg
baar is in vellen van vijftig 
zelfklevende zegels. De 
eerste twee vellen kosten 
samen 57 euro, elk vol
gend vel 25 euro. 
Speciaal voor verzame
laars brengt TPGPost op 
20 oktober ook een 'inge
vulde' versie van de Be-
dnj/sPostzegel uit, met op 
het vignet de bekende 
rode brievenbus die door 
geheel Nederland te vin
den is. 
De 'normale' BedryfsPost-
zeflel is bestemd voor za
kelijke klanten en kan 
worden besteld via 
u;u)U).tp3postbus1ness.nl. De 
'ingevulde' versie van de 
BednjfsPostzegel is ver
krijgbaar in postzegel
mapjes met vier uitge-
stanste exemplaren, 
maar ook in complete 
vellen van vijftig. De vel
len zijn alleen verkrijg
baar bij de CollectClub in 
Groningen, de mapjes 
zullen ook te koop zijn 
op het postkantoor. 

5 0 Bed rijf s-
Postzegels 

;I3? P I 1,39 llPJi 1,39 p|S,39 
i,39 ip|'S,39]fH'l39 n S,39 

P t 1,39 P I 139 n o39 m 0.39 
.WS,39_P|,S,39^»^S,3? PiH,S,3? 

o39i 
o39 

I.39|KI,39 ni,39 
S,39 P I 1,39 P t 1,39 

|jm^o,39 P I o,3.9,,Pî o,39 PE| o,39 
S39iinS39 

mm 
De 'ingeuulde' versie uati de BednjßPostzegel toont de bekende rode brieuenbus 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

20 
21 
26 
28 
31 
36 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68/70 
71/73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
74/80 
81/83 
84/91 
92/99 
100/07 
108/25 
126/34 
135/49 
164 
165/78 
179/81 
182 
187 
190/210 
211/19 
220 
221/33 
234/36 
238/39 
240/44 
249/53 

België & Vaticaan Postfris No volgens YverI el Tellier 
e 

168 50 
500 00 

3 00 
2150 
50 00 

140 00 
6 75 
5 75 

13 50 
4 75 

68 50 
5 26 
5 00 

300 00 
25 00 
10 00 
14 50 
9 75 

22 50 
60 00 
65 00 
75 00 
95 00 

125 00 
8 75 
8 50 
2 50 

35 00 
15 00 
35 00 

115 00 
165 00 
11000 
495 00 
36 50 
45 00 

460 00 
120 00 
152 50 
210 00 
515 00 

4 25 
580 00 

7 25 
0 75 
2 75 

140 00 
30 00 
2 75 

65 00 
1 50 
6 25 
6 50 
6 25 

264/67 
258/66 
267/72 
276/88a 
289 
290 
291 
292 
289/292 
291a 
291 aa 
292a 
293/98 
299/100 
301 
302/04 
305/07 
308/14 
317/24 
325 
326/32 
342/50 
351/52 
353/55 
356/62 
363/74 
374a/74k 
1845 00 
375/76 
377/83 
385 
386/89 
390/93 
394/00 
401/03 
404/06 
407/09 
411/18 
432 
433 
436 
437 
438/45 
446 
447/54 
457a/57b 
458/65 
465a 
466/70 
471/77 
477a 
478 
479/80 
481/83 

e 
1000 
90 00 
35 00 
30 00 
20 00 

100 00 
43 75 
42 50 

210 00 
15 50 

142 50 
14 50 
45 00 

150 
56 50 
4 75 

26 50 
65 00 

132 50 
50 00 
77 50 

450 00 
160 00 
50 00 

11500 
750 00 

55 00 
250 00 

6 75 
22 50 
46 50 

180 00 
4 75 
7 25 
5 75 
9 60 

50 00 
3 75 

25 00 
25 00 
12 50 
2 50 

17 50 
6 75 

12 50 
6 50 
8 75 

18 50 
6 50 

12 50 
100 
7 25 

484/87 
488/95 
496/03 
504/11 
512 
513/18 
519/26 
527/31 
532/37 
537a/37b 
538/46 
547/55 
556/67 
568/72 
573/82 
583/92 
592a/92b 
593/01 
602 
603/12 
613 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 
641/46 
647/52 
653/60 
674/89 
680a/89a 
690/96 
716/24 
737/42 
743/47 
751/55 
756/60 
773/76 
777/80 
781/84 
785 
786 
787/91 
807/10 
812 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 
842/44 
845/48b 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 

€ 
6 25 

25 00 
15 00 
52 50 

1 50 
28 50 
23 75 
5 25 

18 50 
6 25 
3 75 
7 25 
4 50 
1 00 
175 
2 00 

16 50 
1 50 
5 75 
3 25 
2 25 
1 50 
3 75 
175 
3 75 
3 75 
150 
100 
7 75 
5 25 
3 25 
2 25 

11 50 
7 25 

22 50 
10 00 
7 25 
6 75 
6 25 

15 75 
7 50 

20 00 
5 25 
175 

25 00 
6 25 

32 50 
20 00 
5 25 

12 50 
6 50 

23 50 
37 50 
22 60 

876/78 
879 
879a 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 
961/63 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
1005/07 
1013/18 
1031 
1032/36 
1039/45 
1053/62 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1128/30 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1153/68 
1163/68 
1176/81 
1182/87 
LP 
1/5 
6/7 
8/11 
12/13 
24 
25 
26/27 
27a 
30/35 

Besteiiinq schrifteiiik of per fax v m 

Inlichtingen verkrijgbaar bij' 

e 
7 50 

32 50 
9 50 

125 00 
37 50 
98 50 
25 00 
22 50 
30 00 
4 50 

26 50 
25 00 
20 00 
1 50 

43 50 
60 00 

1 00 
13 50 
4 25 

15 00 
23 75 
5 00 
3 75 
3 75 

65 00 
3 75 

13 50 
9 50 
5 25 
3 75 

115 00 
5 75 
5 25 
8 50 
5 25 
5 75 

25 00 
8 25 
5 50 
2 75 
5 25 
5 50 
7 50 
4 25 

35 00 
16 50 
6 25 
150 

20 00 
3 25 

22 50 
27 50 
125 

Telegram 
1 
2 
8 
Expres 
1/5 
6 
Port 
12/16 
17/25 
26/31 
Dienst 
1/6 
7/15 
16/19 
42/46 
47/56a 
57/63 
Spoor 
100/27 
167 
168/69 
170/73 
174 
175/77 
294 
304/21 
322/29 
330 
331/33 
336/50b 
351/37 
361/63 
364/65 
366/68 
373/74 
375 
376 
377 
378/97 
399/02 
403/05 
406/14 
415/21 
422 
423/24 
432 
433/54 
Eupen en 
l\/laimedy 
1/7 
8/21 
36/38 
39/40 

vele afwezigtie d 

Kwangodreef 195, 

€ 

100 00 
140 00 
33 50 

45 00 
22 50 

320 00 
60 00 
22 50 

25 00 
35 00 
26 50 
28 50 
18 50 
28 50 

850 00 
4 25 

18 50 
36 50 
34 50 
85 00 
2 75 

120 00 
27 50 

5 25 
38 50 

120 00 
47 50 

8 50 
20 00 
10 00 
2150 
2 25 
2 25 
2 25 

45 00 
15 00 
80 00 
16 50 
8 50 
3 25 
8 50 

26 50 
45 00 

57 50 
150 00 

3 25 
3 25 

Port 
1/5 
6/10 
Vaticaan 
26/38 
40/43 
44/59 
66/71 
72/79 
80/85 
85a/85o 
86/89 
90/94 
140/49 
150/57 
158/60 
161/62 
163/66 
167/71 
174/75 
187/88 
189/90 
191 
194/99 
200/02 
207/09 
213/14 
LP 
1/8 
9/15 
16/17 
18/19 
20/21 
22/23 
24/32 
Expres 
1/2 
7/8 
11/12 
Port 
1/6 

€ 

32 50 
50 00 

55 00 
57 50 
95 00 

285 00 
160 00 
75 00 
50 00 
7 75 
2 75 

26 50 
3 50 

10 00 
10 00 
15 00 
44 50 

5 25 
10 00 
6 00 

18 00 
3 50 
4 75 
9 50 
6 25 

5 00 
18 50 

300 00 
85 00 

180 00 
45 00 
3 50 

40 00 
5 50 

31 50 

52 50 
Golis Postaux 1 
1/15 
NederI 
Nieuw GL 
UNTEA 

60 00 

mea 
16 50 

Denemarl<en 1 
gebruikt breed 1 
gerand 1 590 00 

3564 PD Utrecht 1 
Tel./Fax 030-2618720 

S.J .C , d e n O u d s t e n 0̂ 2162775 
W . W . V ^ . V I C 7 I I V ^ U V l O I . C ^ I I Bank 62.51.98.573 

Filatelistisch 
nieuws? 
BïsaasasaES 

Fihidift bind VQOT postzr^ducTzaniElaars 

F i l a t e l i e ^"' "*'^"*'' voiirbecld 
RïrMrcnd posticgdprognmma 2M) 
A[ vvrrc^tnin poctifgcli n 2003 
Ovci oM pflftitgtlcmiii «s vin 2002 

' j p 

Postmerk 2003 Veiling 
Op zaterdag 22 November 

in het H.F. Witte Centrum te De Bilt. 
Aanvragen catalogus: tel.: 030 2287705 of 030 2204138 

http://tp3postbus1ness.nl


mp MA-
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DE NEDERLANDSE 
VOORJAARSEMiSSIES 

Bij 'i februari' denkt vrij
wel iedereen meteen aan 
de ramp in Zeeland, vijf
tig jaar geleden. De pos
tale herdenking ervan in 
2003 was breed opgezet 
met vroegere waterbouw
kundige werken. Voor 
maximafilisten was het 
lastig passende kaarten 
te vinden bij de oudste 
foto' s waarvan postze
gels werden gemaakt. 
Oude KLM luchtopna
men bleken de beste 
keus. Afbeelding 1 toont 
Hansweert met een 
prachtige overzichtsfoto 
van het sluizencomplex. 
Nog mooier zijn luchtop
names van de aanleg van 
de afsluitdijk. Op afbeel
ding 2 het eerste stadium 

van de aanleg van de 
werkhaven Breezand in 
de Afsluitdijk in juli 1929. 
Afbeelding 3 laat de vorde
ringen zien per novem
ber 1929: de vorm is nog 
beter zichtbaar. De aller
beste maximumkaart is 
ook van juli 1929, met de 
sluiting van de Wierin-
germeerdijk. K. Maas
kant legde de gebeurtenis 
op de gevoelige plaat vast 
en hiervan zijn zowel 
kaart als postzegel ge
maakt. De moderne kaart 
(afbeelding 5) vertoont 
grote beeldovereenkomst 
met de Oosterschelde-
kering op de zegel. 
Op de in mei verschenen 
Waddenzegels zijn vo
gels afgebeeld: zilver
meeuw, scholekster en 
wulp. Die kenden we al 
van de Zomerzegels van 

igöi. De beste maxi
mumkaart is die naar een 
oude schoolplaat van A. 
Koekkoek. Afbeelding 6 
zal bij velen voor een Afia-
Erlebnis zorgen. Leuk is 
van de acht dieren op bei
de Waddenblokjes er hier 
zes zijn afgebeeld: zee
hond, zandkrab, zilver
meeuw, mantelmeeuw, 
scholekster en wulp. Het 
stempel op de kaart is 
Harlingen, de vestigings
plaats van de Waddenver
eniging. Op ajbeeldmg 7 
nog eens de scholekster, 
ditmaal op een wat oude
re kaart uit het Museum 
voor Natuurwetenschap
pen te Brussel. Met deze 
nog steeds verkrijgbare 
kaarten worden interna
tionaal geregeld maxi-
mumkaarten gemaakt. 
De verrassingszegels van 

mei dit jaar kregen veel 
aandacht, althans de tabs 
(het lijkt wel of de zegels-
zelf er niet toe doen). De 
'feestelijke variant' wordt 
zelfs het minst besteld 
voor persoonlijke zegels; 
de bestellers willen zélf 
de aandacht en de post
zegels zijn kennelijk on
belangrijk. Teleurstel
lend voor filatelisten, die 
de tab maar bijzaak vin
den. Hier trachten we ze 
voor vergetelheid te be
hoeden: op ajbeelding 8 de 
kaart met de blauwe gi
taar van de zegel en op af
beelding g de vrolijk wap
perende vlag. Normaal 
wordt het stempel 's-Gra-
venhage als 'neutraal' er
varen, maar de laatste 
kaart is het heel toepas
selijk, mede dankzij de 
oude Scheveningse pier 

naar een reclameaffiche 
uit 1938 van Jan Lavies. 
De zegels van de ' neutra
le variant' bieden een 
eenvoudig, abstract en 
symmetrisch lijnenspel, 
waarbij alleen de kleur-
stelling op de postzegel 
varieert. De kaart met een 
zgn. mandala op ajbeel-
ding 10 accentueert deze 
eigenschap van de zegel. 
'En toen was er koffie': 
de zegels ter gelegenheid 
van het 250-jarig bestaan 
van Douwe Egberts zijn 
eenvoudig, om niet te 
zeggen saai. De oude DE-
kaart van ajbeelding 11, 
ondeend aan reclameaffi-
che, doet het goed bij het 
rode kopje op de zegel. 
De neutrale kaart van af
beelding 12 past beter bij 
het witte kopje. 

ï^ 
o m « « N»ilon«l du Tourlam*, La Hay« 

Chamina da Far Naarlandala 
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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, 
Australië, België, Bondsrepubliek Duitsland (tevens gebruikt), 
Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaaleilanden, 
Färöer, Frankrijk, Groenland, Israël, Luxemburg, Malta,Vaticaan, 
Zwitserland en blokken van 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 Kon inkrijks munten, 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 : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

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

SAFE NEDERLAND 
van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam 

PERFOMETER 3METER Wf> 

Hebben deze artikelen 
uw interesse opgewekt? 

VOORDRUKALBUMS 

Breng ons dan een bezoek 
in Rotterdam 

OPBERGSYSTEMEN 

MUNTENALBUMS 

Firma M. van Mastrigt 
Botersloot 62-64 

3011 HJ Rotterdam 
tel. 010-4143077 
fax 010-414 94 99 

e-mail m.mastrigt@wxs.nl 
www.safenederland.nl 
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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 

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

voor informatie en/of gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 
4200 AV Gorinchem 

Tel.: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 
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DE PORTUGESE POSTZEGEL 
BESTAAT HONDERDVIJFTIG JAAR 
Mooif indrukwekkend en een eldorado voor verzamelaars 

Sinds de Spaanse firma Afinsa 
de afgelopen jaren onder ande
re de postfrisse Europaseries 
van modern Portugal opkoopt 
[ajheeld'mg i, Yvertnummer 
1292) is Portugal wat bekender 
bij de filatelisten - en vooral bij 
de handel - geworden. En te
recht, want voor veel verzame
laars is het nog altijd onduide
lijk waarom het verzamelen van 
Portugal bij de Nederlandse 
verzamelaars niet zo populair is 
geworden. Het land heeft na
melijk alles in zich om verza
meld te worden: Portugal geeft 
prachtige zegels uit, in een vrij 
kleine oplage (op de langlopen
de zegels na), die zowel specia-
listiscn als thematisch kunnen 
worden verzameld - een waar 
eldorado voor de verzamelaars. 

DE EERSTE ZEGELS 
Door een decreet van 27 okto
ber 1852 werd de Portugese 
postadministratie gereorgani
seerd; de uitgifte van de eerste 
Portugese zegels werd daarin 

D O O R F R I T S V A N B E E K U M , ' S - G R A V E N H AGE 

Per decreet van 27 oktober 1852 werd geregeld dat 

Portugal - net als een aantal andere landen - postzegels 

zou krijgen. Het zou nog tot de zomer van 1853 duren 

voor de verkoop van de eerste zegels een feit was, toen 

deed Portugal ook volop mee. 'Een waar eldorado voor de 

verzamelaars', aldus de auteur van dit artikel. 

geregeld. Twee zegels van 5 (af-
heelaing 2, Yvertnummer n) en 
25 Reis die een afbeelding van 
de toenmalige koningin 
Maria II toonden en die in re
liëfdruk waren vervaardigd, wer
den op 1 juli 1853 aan de - des
tijds 219 - postkantoren ver
kocht. Daarna volgden de twee 
andere waarden uit de eerste 
emissie: de 100 Reis op 2 juli en 
de 50 Reis op 21 juli 1853. De 
munteenheid van Portugal was 
toentertijd de Real, waarvan 
Reis het meervoud is. 
De zegels werden ontworpen 
en gegraveerd door Francisco 

de Borja Freire (1790-1869), die 
de techniek van reliëfzegels in 
Engeland had geleerd, onder 
andere van William Wyon en 
Taylor. Net als William Wyon 
was De Borja Freire van origine 
een graveur voor munten en 
medailles. 
Voor de eerste zegels werd alles 
uit Engeland meegenomen: De 
drukpers (een frictiepers), het 
papier, de gom en de inkten. 
Het vervaardigen van de zegels 
werd gedaan in de Portugese 
Munt (Casa da Moeda). Van 
1853 tot in 1855 werd de druk
pers van Dryden Brothers (af

beelding j, foto Henk Veen) nog 
met de hand aangedreven en 
bediend door in totaal vier man. 
Vanaf 1855 werd de machine 
aangedreven door een stoom
machine, waardoor nog slechts 
twee werklieden nodig waren. 
De zegels werden een voor een 
gedrukt op een relatief klem vel. 
Het velletje bestond uit 24 ze
gels (4 horizontaal bij 6 verti
caal). Door de primitieve ma
chine stonden de vier horizon
tale zegels niet naast elkaar 
maar hadden ze een zoge
naamde 'hoog-laag-hoog-laag' 
verhouding. Omstreeks i860 
werd de machine verbeterd en 
kwamen de zegels meer en 
meer naast elkaar te staan. 
De zegels zijn werkelijk fantasti
sche kunstwerkjes; Francisco 
de Borja Freire was een heel 
kundig man. Omdat men 
slechts met één matrijs drukte, 
sleet de matrijs in verhouding 
tot andere druktechnieken vrij 
snel. De Borja Freire moest ge
regeld een nieuwe, gelijksoorti-
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ge matrijs vervaardigen. De ver
schillen tussen de nieuwe en 
oude matrijzen waren echter 
minimaal. 
Koningin Maria II (18191853) 
stierf op jonge leeftijd, tijdens 
de bevalling van haar elfde kind, 
vlak nadat de eerste zegels met 
haar beeltenis waren uitgege
ven. Haar tweede echtgenoot, 
Ferdinand van SaksenCoburg
Gotha (18161885), oefende van
af 1853 het regentschap uit over 
het Portugese rijk. Hij deed dat 
tot 1855, toen zijn zoon Pedro V 
(18371861) de achttienjarige 
leeftijd bereikte (aßeelaing4, 
Yvertnummer5). 
Ook de daaropvolgende emis
sies met de beeltenissen van 
Pedro V  nu met krullend haar 
en Luis I (18381889) werden 
door Francisco de Borja Freire 
in reliëfdruk vervaardigd, op ba
sis van de eerste emissie. Luis I 
volgde zijn broer Pedro V in 
1861 op; Pedro was dat jaar aan 
tyfus overleden. 

CHARLES WIENER 
In 1864 werd Charles Wiener 
(18321888) aangesteld als chef
graveur bij de Portugese Munt. 
Hij verving de toen 74jarige 
Francisco de Borja Freire. Wie
ner kreeg de opdracht nieuwe 
zegels te creëren die ook voor 
perforatie geschikt waren. In 
verband hiermee moest het for
maat van het vel vergroot wor
den, waarop nu 4 (horizontaal) 
bij 7 (verticaal) zegels dienden 
te komen, zoaat de inmiddels 
aangeschafte raamperforatie
machine van Harrow de zegels 

in één keer in tandingmaat 1272 
kon perforeren (o/beeW/Vig5, 
Yvertnummer 27). Op de nieu
we zegels, die van het zoge
noemde 'kromme band'type, 
vermeldde Wiener zijn initialen 
('CW') op opvallende wijze. De 
perforatiemachine was echter 
nog niet geheel bedrijfsklaar, 
zodat de serie in 1866 eerst on
getand op de markt kwam en 
pas een jaar later getand. Een 
langdurige relatie met de Portu
gese Munt wist Wiener niet op 
te bouwen: al na drie jaar ging 
hij terug naar Brussel om zich 
daar (weer) op het vervaardigen 
van medailles te storten. 
Wiener werd in 1867 vervangen 
door Frederico Augusto de 
Campos (18141895). De Cam
pos was ae laatste graveur die 
Portugese zegels in reliëfdruk 
heeft vervaardigd, het zoge
naamde 'rechte band'type uit 
1870 (afl>eelding 6, Yvertnum
mer 38). Het reliëfdrukprocédé 
was te kostbaar geworden en 
men wilde overgaan op nieuwe 
methoden die praktischer en 
goedkoper waren. Een uitzon
dering is echter de zegel van 40 
centavos uit 1935 voor de eerste 
Portugese Filatelistische Ten
toonstelling, die gedeeltelijk in 
reliëfdruk werd vervaardigd {af
beeldingy, Yvertnummer 575). 

DE KRANTENZEGEL 
VAN 2 ' /2 REIS 
Met de komst van de zoge
noemde krantenzegels uit 1876 
ging men over van reliëfdruk 
naar boekdruk. Daarvoor werd 
een nieuwe machine gekocht. 

die door Buffaudfrères uit Lyon 
werd geleverd. Deze machine 
kon nieuwe drukplaten van 10 
bij 15 'zegels' (netto 112 zegels) 
aan. De journalist Pedro Correia 
da Silva, die ook veel politieke 
invloed had, zorgde ervoor dat 
het posttarief voor het verzen
den van kranten  wat in die tijd 
heel normaal was  werd gehal
veerd: van 5 Reis naar 272 Reis. 
Door deze tariefverandering 
moest ook een nieuwe zegel 
met de juiste waardeaandui
ding worden vervaardigd {af
beelding 8, Yvertnummer 50). 
Het ontwerp kwam van graveur 
Eudóxio César de Azedo Gneco 
(18491911). Alleen al met deze 
zegel, die meer dan twintig jaar 
in omloop is geweest, kan een 
leuke gespecialiseerde verza
meling worden aangelegd. In 
de periode van 1876 tot 1897 
zijn veel verschillende papier
soorten en tandingen gebruikt 
en door de (grote) oplage zijn 
de zegels vrij gemakkelijk te vin
den. Ze zijn bovendien niet 
duur in aanschaf. 

DE HERDRUKKEN 
Veel verzamelaars denken bij 
oud ongebruikt Portugal aan de 
talrijke herdrukken die het land 
heeft voortgebracht. Dat valt 
echter wel mee. De meeste 
herdrukken, met uitzondering 
van de zogenoemde 1885
herdrukken, zijn zelfs (heel) 
schaars. De bij de verzamelaars 
bekende 1885nerdrukken, die 
voor het Postcongres in Lissa
bon werden vervaardigd, zijn in 
een redelijk oplage gedrukt. Dit 

komt mede doordat men de 
emissies in 1890 en 1893 nog
maals heeft 'bijgedrukt'. Men 
komt deze 1885herdrukken af 
en toe tegen; ze zijn te herken
nen aan het dikke, witte papier, 
meestal zonder gom en  voor 
zover het getande zegels betrof 
 met een slechte perforatie. 
Verder werden nog herdrukken 
vervaardigd in 1863,1874,1900, 
1905,1928 en 1953 [ajbeeldmg 9, 
Yvertnummer 45, herdruk 
1905). De herdrukken van 1928 
werden niet officieel door de 
posterijen uitgegeven, maar 
door invloedrijke personen, die 
de clichés tegen betaling 
tijdelijk mochten lenen, als 
privéherdrukken op de markt 
gebracht. Men maakte ook 
nieuwe matrijzen voor enkele 
herdrukken omdat de oude niet 
meer bruikbaar waren. On
danks het feit dat deze her
drukken niet van de originele 
matrijzen zijn vervaardigd, 
worden deze 'plaatjes' ook 
onder de zelfde categorie 
'herdrukken' gerangschikt. 

HENDRIK DE ZEEVAARDER EN 
DE H. ANTONIUS VAN PADUA 
In de eerste vier decennia vanaf 
1853 werden uitsluitend de ko
ninginnen en koningen van Por
tugal op de zegels afgebeeld 
(met uitzondering van de kran
tenzegel), maar in 1894 brach
ten de Portugese posterijen een 
gelegenheidserie uit waarmee 
het geboortejaar van Hendrik 
de Zeevaarder, 1394, werd her
dacht {afbeelding io, Yvertnum
mer 106). De opbrengst werd 

725 
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gebruikt voor een standbeeld 
van Hendrik de Zeevaarder in 
zijn geboorteplaats Porto. De 
Portugezen richtten ook het be
roemde Monumento aos Desco
brimentos ('monument van de 
ontdekkingen') voor hem op, 
waarop Hendrik op een gesti
leerde boeg staat, kijkend over 
de rivier de Taag. Dit gedenkte
ken werd oorspronkelijk, in 
1940, van licht materiaal ver
vaardigd en in 1960 definitiefin 
steen geconstrueerd ter gele
genheid van de vijfhonderdste 
sterfdag van Hendrik de Zee
vaarder {afiieelding n, Yvert
nummer 614). 
In 1896, na de uitgifte die het 
geboortejaar van Antonius van 
Padua (1195) herdacht, schreef 
de toenmalige vaste correspon
dent van het Nederlandsch Tijd
schrifi voor Postzegelkunde {de 
voorloper van het maandblad 
Filatelie), Carl George, het vol
gende (ik houd de oude spel
ling aan): 

'Beoordeelt men den Portugees 
naar de verbazingwekkende vol
harding, aan den dag gelegd in de 
laatste jaren bij de uitgiften van 
herinnerings, gelegenheids of 
jubileumzegels, dan weet men 
niet wat méér te bewonderen; het 
goed geloofd, het vast vertrouwen 
of., de domheid! 
De winst der eerste uitgifte zou 
dienen een denkzuil aan Hendrik 
den Zeevaarder gewijd, hetgeen 
krap gehaald werd. 
Reeds één jaar later weder een 
voorstel; de Anthoniuszegels {af
beelding 12, Yvertnummer 121). 
De uitslag? 26 Millioen netto te

DE FILATELISTISCHE KONTAKTGROEP SPANJEPORTUGAL 'IBERIA' (KSP) 

••••«'P 
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Als we spreken over filatelistische studie en con
tactgroepen, dan gaat het om verenigingen waar
van de leden zich meestal bezig houden met een 
gespecialiseerd onderwerp en dieper in de mate
rie graven dan bij een algemene vereniging. 
In de 'algemene' postzegelverenigingen vinden ze 
meestal geen of maar heel weinig leden met het
zelfde verzamelgebied. In een gespecialiseerde 
vereniging zoals de Filatelistische Kontaktgroep Span
jePortugal 'Ibena' (kortweg KSP), vinden ze wèl ge
lijkgestemde zielen. 
Bij KSP kunt u zich (gespecialiseerd) bezig hou
den met één van de landen, bijvoorbeeld Portugal, 
inclusief haar koloniën. 
Studie van een bepaalde uitgif
te, met alles wat daaraan inte
ressant is, behoort ook tot de 
mogelijkheden. We hoeven 
maar te denken aan wat er te 
verzamelen is rond de Portuge
se Cereszegels. Het gaat dan 
dikwijls om de in de loop van 
de jaren bij de opeenvolgende 
drukken gebruikte verschillen
de papiersoorten, druk, tan
ding en kleurvariaties en wat 
al niet meer. Een prettige bij
komstigheid is, dat deze Ceres
zegels in het algemeen niet 
duur zijn. 
Ook andere zegels van Portu
gal of Spanje en haar koloniën 
zijn goed te gebruiken voor het 
opzetten van een mooie of klei
ne thematische verzameling, 
zoals San Antonio of Vasco da 
Gama. 
Bij Spanje is de Spaanse Bur
geroorlog (de periode 19361939) een veel voor
komende specialisatie, maar ook vignetten in het 
algemeen of de studie van de talloze falsificaten 
van Spanje. Ook fiscale zegels worden door som
mige leden van KSP verzameld. 

Echte en valse Spaanse Dlonstzogols 
Pagina 16 tol 20 

Wat heeft KSP u te bieden? Het volgende: 

■M Elk kwartaal het blad Ibena, een blad vol interes
sante artikelen en relevante informatie; 

Ä Vier keer per jaar een gezellige bijeenkomst. U 
kunt contacten leggen met andere leden en u 
kunt zegels ruilen, kopen, verkopen etc; 

■M Vijf keer per jaar een veiling, waarvan één schrif 
telijk; 

•£? Korting op filatelistische benodigdheden, cata
logi, eigen pubhcaties, boeken etc.; 

■fi Bemiddeling bij echtheidskeuringen en korting 
op de keuringskosten van de Bondskeurings

dienst; 
* In samenwerking met de 
Rondzenddienst Ibena ontvan
gen de leden, als ze dat willen, 
de rondzendingen (alleen gel
dig voor leden woonachtig in 
Nederland); 
T̂  Omdat KSP lid is van de 
NBFV kunnen de leden ge
bruik maken van de Bondsbi
bliotheek. Deze beschikt over 
een groot aantal boeken van 
o.a. Spanje en Portugal; 
M Alle leden kunnen hun over
tollig materiaal voor de veiling 
inzenden. Commissie: slechts 
5%. 

IBERIA 
N9 64 augustus 2003 

U Filatelistische 
Kontaktgroep Spanje  Portugal "Ibena" (KSP) 

Ibena interessant kwartaalblad 

De contributie bedraagt € i8,
per jaar en het lidmaatschap 
kan ieder kwartaal ingaan. 
Meer informatie over de Filate
listische Kontairtgroep SpanjePor
tugal 'Ibena' is te verkrijgen bij 
het secretariaat. Het adres is: 

2e Stationsstraat 258, 2718 AC Zoetermeer, tele
foon 0793611910 of email kspibena(3)planet.nl 

Bezoek ook eens de website van de KSP; de URL is 
iveb.inter.nl.net/users/ksp/ 

http://inter.nl.net/users/ksp/
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gen de reeds door de schatkist 
voorgeschoten 50 Millioen Reis, 
een kolossaal tekort voor de 
feestcommissie!!' 

KONIHG CARLOS I , 
MOUCHON-TYPE 
Na de Cereszegel is de zegel 
met het portret van koning Car
los I (1863-1908) in het zoge
noemde Mouchon-type zonder 
twijfel de bekendste Portugese 
zegel. Dat komt mede doordat 
deze zegel (aßeelding 13, Yvert-
nummer 144) ook voor alle Por
tugese koloniën werd vervaar
digd. Door de vele variëteiten 
en het feit dat het hier om een 
afgesloten gebied gaat is dit 
een bijzonder geliefd verzamel-
onderwerp. Louis Eugene Mou-
chon (1843-1914), de ontwerper 
van deze zegels, was overigens 
voor de Portugezen geen onbe
kende. Hij had vanaf 1883 al di
verse opdrachten gekregen en 
zijn ontwerpen werden dan ook 
geregeld gebruikt. 

DE REPUBLIEK 
Met het uitroepen van de Portu
gese Republiek op 5 oktober 
1910 moesten uiteraard ook de 
postzegels met de beeltenis van 
de koning verdwijnen. In febru
ari 1912 verscheen de eerste en 
bekendste Portugese postzegel 
uit een langlopende reeks die 
tot 1 oktober 1945 zou worden 
gebruikt: de Ceres-zegel (aßeel-
ding 14, Yvertnummer 523). Al
leen van de Ceres-zegels van 
het moederland Portugal be
staan al achtenveertig verschil
lende waarden. De meeste van 

die waarden zijn op vele ver
schillende papiersoorten ver
vaardigd, waardoor men - inclu
sief de zegels die voor de kolo
niën werden uitgegeven - op 
meer dan duizend verschillende 
postzegels uitkomt! En nu het 
leukste van alles: de meeste Ce
res-zegels vind je in elke aange
boden stock voor slechts enkele 
eurocenten! Het is een heerlijk 
verzamelgebied, uitstekend ge
schikt om je fllatelistisch uit te 
leven. 

DE PERIODE SALAZAR 
In 1926, het jaar van de militaire 
coup van generaal Carmona, 
was Antonio de Oliveira Salazar 
(1889-1970) al eens een paar 
dagen ministervan Financiën, 
maar hij nam die taak definitief 
op zich in 1928, toen Carmona 
tot president voor het leven 
werd gekozen. In 1932 droeg 
Carmona de macht over aan Sa
lazar. Vanaf dat moment wist 
Salazar zesendertig jaar lang de 
controle over Portugal te hou
den, tot in 1968, toen hij door 
zijn strandstoel zakte. In de 'Sa-
lazar'-periode kwamen behalve 
de Ceres-zegels steeds meer 
andere (gelegenheids)zegels 
uit, waaronder twee privé-uitgif-
ten (Lui's de Camöes, Yvert-
nummers 299-329, en Camilo 
Castelo Branco, Yvertnummers 
334-364), drie series over de on
afhankelijkheid van Portugal (in 
de jaren 1926,1927 en 1928; 
Yvertnummers respectievelijk 
383-403,438-452 en 491-506), 
de zogenaamde Lus/'oi^os-zegels 
(aßeelding 15, Yvertnummer 

546) en verder veel zegels over 
de kunst en de cultuur van Por
tugal. Wat zeker niet mag wor
den vergeten is de serie ter gele
genheid van het honderdjarig 
bestaan van de Portugese post
zegels (aflieelding 76, Yvertnum
mer 804), die door joh. En
schedé &. Zn. zijn vervaardigd; 
een lust voor het oog! 

NA DE ANJER-REVOLUTIE 
Op 25 april 1974, na de langdu
rige dictatoriale periode van de 
Estado Novo, werd in Portugal 
zo goed als zonder bloedvergie
ten de democratie geïntrodu
ceerd [afbeelding 17, Yvert 
1246). 
Wie de Portugese zegels goed 
bekijkt, ziet dat er na de Anjer
revolutie een positieve verande
ring in de ontwerpen van de 
Portugese postzegels valt waar 
te nemen. Van de vaak sobere 
uitgiften stapte het land over op 
goed verzorgde zegels die aan 
uiteenlopende onderwerpen 
aandacht besteedden. Goede 
voorbeelden zijn de dierenserie 
Portucale 77 uit 1976 [afbeelding 
T8, Yvertnummer 1307) en de 
zogenoemde Azu/ejos-uitgiften 
(tegels, afbeelding 19, Yvert
nummer 1536). Ook kwam er 
meer aandacht voor sport [af
beelding 20, Yvertnummer 
1540). 
Helaas zit er aan de periode 
vanaf de Anjerrevolutie ook een 
keerzijde - in feite het enige 
minpuntje - voor de Portugese 
filatelie. De posterijen gingen 
namelijk veel (onnodige) blok
ken en souvenirvelleties uitge

ven (o/beeW/>)g 21, Yvertnum
mer BF140). 

LID VAN DE EG 
In januari 1986 werd Portugal 
lid van de Europese Gemeen
schappen (EG). Dat het om een 
land in opkomst gaat en dat 
een economische opbloei door
maakt, kunnen we zien aan de 
toenemende zorg die de Portu
gezen aan hun zegels besteden: 
stuk voor stuk zijn het fantas
tisch mooie kunstwerkjes. Tot 
de mooiste emissies behoren 
naar het oordeel van de schrij
ver van dit artikel de zegels die 
de ontdekking van de zeeweg 
naar Portugees India (1498) 
herdenken. De zegels werden 
tussen 1996 en 1999 uitgege
ven en tonen hoe mooi en in
drukwekkend de Portugese ze
gels kunnen zijn [afbeelding22, 
Yvertnummer 2140). Als de 
Portugese posterijen zo door
gaan, kunnen we de komende 
jaren nog vele mooie zegels ver
wachten! 

Bronnen: 
CatdloflO 'SimSes Ferreira'. 
Selos Cla'ssicos de Releuo de Portugal 
van Armando Vieira 
(thanks Armando!). 
Historical Dictionary of Portugal van 
Douglas L. Wheeler. 
Vdhos popeis do Correio van Godo-
fredo Ferreira; 1950. 
Histdria do Selo Postal Portuguis van 
A.H. de Oliveira Marques. 
Diverse artikelen uit Iberia, vereni
gingsorgaan van de Kontakt-
groep Spanje-Portugal). 
Dank aan Jan van Geru;en. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Over de voorgefrankeer
de kaart die gemeld werd 
in het juli/augustusnum
mer kan ik dankzij de 
heer Ph. van Hille iets 
meer vertellen. 
Deze kaart was onderdeel 
van een brochure ter in
troductie van de priorze
gels, die ingevoerd wer
den op 18 november 
2 0 0 2 . 
De brochure is op alle 
Belgische adressen be
zorgd en er waren versies 
in het Nederlands en 
Duits plus nog een twee
talige (Nederlands-
Frans). De meeste kaar
ten uit de brochures zijn 

waarschijnlijk niet ge
bruikt, zoals dat vaker 
gaat met cadeautjes van 
de posterijen (denk aan 
de Nederlandse zegel van 
nul cent en aan onze 
TPG-envelop). We moe
ten afwachten of de kaart 
een vermelding krijgt in 
de volgende editie van de 
Belgische postwaarde-
stukkencatalogus. 

Groot-Brittannië 
In het Engelse postzegel
blad Gibbons Stamp Month
ly van augustus wordt 
een nieuw militair lucht
postblad gemeld. 
Het blad is gedrukt op 
lichtblauw papier en is in 
de rechterbovenhoek 
voorzien van de aandui

ding i/British Forces/Posta-
ge Paid. Deze Forces Airlet-
ter wordt alleen portvrij 
verzonden als de afzen
der in de linkerboven
hoek invult aan welke 
operatie of oefening hij 
deelneemt. 

Hongkong (China) 
Op 28 juni 2003 was op 
de postkantoren in 
Hongkong een gratis 
briefkaart verkrijgbaar in 
het kader van de actie 
Hello Jrom Hong Kong. Met 
deze voorgefrankeerde 
kaart kan het publiek 
vrienden en bekenden in 
het buitenland oproepen 
een bezoek aan Hong
kong te brengen. De 
kaart is geldig voor ver

zending naar het buiten
land van 28 juni tot en 
met 31 december 2003. 
Het was de tweede keer 
dat een dergelijke gratis 
briefkaart verspreid 
werd; per persoon kreeg 
men maximaal vijf kaar
ten. 

Nieuw-Zeeland 
Vijftig jaar geleden werd 
een wapenstilstand be
reikt in de Koreaanse 
Oorlog. Ook militairen 
uit Nieuw-Zeeland be
hoorden tot de VN-macht 
die de Noord-Koreaanse 
invasie van Zuid-Korea 
moest tegenhouden; de 
bijdrage van Nieuw-Zee
land bestond uit twee 
marinefregatten en meer 

dan 1.200 landmachtsol
daten. Op een voorge
frankeerde envelop die 
deze zomer verscheen 
staan foto's van de strijd 
te land en ter zee plus de 
VN-vlag, geflankeerd 
door enkele andere vlag
gen [i]. 
In het zegelbeeld (40 c.) 
staan een militair en en
kele emblemen en onder
scheidingen. De prijs van 
de envelop is 0.90 NZ$. 

Oostenrijk 
Op 22 augustus 2003 
werd een envelop uitge
geven met als thema de 
LionsClub. 
In het zegelbeeld van 55 
cent ziet men het logo 
van Lions International met 
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daarboven de tekst Lions 
Osterreich [2]. Links op de 
envelop staat vermeld dat 
de Lions actief zijn in 
tweehonderd landen, wat 
geïllustreerd wordt door 
een woud van vlaggen. 
Bi] deze envelop is een 
passend eerstedagstem-
pel ontworpen [3], even
eens met het logo van de 
serviceclub. 
De envelop wordt met of 
zonder stempel geleverd 
voor €0.70. 

Rusland 
Enueloppen met bijzonder 
zegelbeeld: 
- Internationaal sympo
sion Post-Trojka in Sint-
Petersburg, zegelbeeld 
3.70 r. Petrus-en-Paulus-
kathedraal, monument 
Peter de Grote, embleem 
300 jaar Sint-Petersburg, 
illustratie logo van het 
symposium (3 juni 
2003); 
- Actrice M.N. Ermolowa 

(1853-1928). Zegelbeeld 
3.70 r. portret en theater
gebouw, illustratie scène 
uit toneelstuk 'Vader
land' (3 juni 2003); 
- Acteur N.K. Tscherkas-
sow (1903-1966). Zegel
beeld 3.70 r. portret en 
beeld uit film 'Don Qui-
chote', illustratie scène 
uit film (9 juni 2003). 

Briefkaarten met bijzonder 
zegelbeeld: 
- Dichter N. Sabolotzl<y 
(1903-1958). Zegelbeeld 
2,75 r portret, illustratie 
papieren vogel verandert 
in echte vogel, regels uit 
het gedicht 'Metamorfo
se'(5 maart 2003) [4]; 
- Maarschalk N.I. Krylow 
(1903-1972). Zegelbeeld 
2,75 r portret, ruïnes van 
Stalingrad en monu
ment, illustratie portret 
in gala-uniform (5 maart 
2003) [5]; 
- Kozakkengeneraal 
graafM.L Platow (1751-

1818). Zegelbeeld 3,15 r 
portret, illustratie de ge
neraal te paard aan het 
hoofd van zijn troepen 
(i7Juh2003) [6]; 
- Kunstenaarsgroep Ku-
krynski, bestaande uit 
M.W. Kuprijanow, P.N. 
Krylow en S.N. Alexan-
drowitsch. Zegelbeeld 
3,15 r portretten en te-
kengerei, illustratie de 
kunstenaars aan het werk 
als karikaturisten (17 juli 
2003) [7]. 

Enveloppen metzegelbeeld 
'A', klem formaat (bestel
datum op achterzijde); 
- Postzegeltentoonstel
ling 'De Grote Wolga' 
(25-07-2002); 
- Postzegeltentoonstel
ling Rossia 2002 (20-09-
2002) [8]; 
- Kunstinstituut en con
certzaal 'F.L Schaljapin' 
in Ufa (30-10-2002); 
- Postzegeltentoonstel
ling 'Cultuur en Fdatelie' 

in Aljanowsk (06-12-
2002); 
- Aquapark met glijbanen 
in Nebug (03-03-2003) 
[9]. 

Enveloppen met zegelbeeld 
'A', grootformaat (bestel
datum op achterzijde): 
- Postzegelemissie '300 
jaar Sint-Petersburg' (26-
12-2002); 
- Dag van de zee- en bin-
nenvaartvloten (24-12-
2002) [10]; 
- Negentig jaar ontdek
king van de archipel No-
wajaZemlja (23-01-
2003); 
- 200 jaar museum Peter 
de Grote (04-02-2003); 
- Tachtig jaar burger
luchtvaart in Rusland 
(03-03-2003) [11]; 
- Monument Heilige 
Vorst Wladimir in Belgo
rod (24-03-2003); 
- Herdenking zestig jaar 
overwinning in Koersk, 
monument (18-04-2003). 

Vaticaan 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Veronajil 
(9,10 en II mei 2003) 
verscheen op 6 mei een 
mapje [12] met vijf voor
gefrankeerde prentbrief-
kaarten. Op de beeldzijde 
van de kaarten ziet men 
details van de bronzen 
deuren van de romaanse 
kerk San Zeno Maggiore 
in Verona [13,14]. Afge
beeld zijn: 'De glorie van 
Christus', 'De onthoof
ding van Johannes de Do
per', 'De verdrijving uit 
het Paradijs', 'De eerste 
arbeid en Kaïn doodt 
Abel' en 'St.-Zeno en de 
boodschappers van Gal-
lieno'. Het zegelbeeld 
(€0.52) is bij alle kaarten 
identiek: een afbeelding 
van een veertiende-eeuws 
gepolychromeerd mar
meren beeld van St.-Zeno 
[15]. Er zijn 30.000 map
jes uitgegevens en ze 
kosten €2.60 per stuk. 
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Jaarlijks wordt aan verza
melaars uit hoofde van 
verdienstelijke inspan
ningen voor de filatelie 
een groot aantal medail
les en speciale prijzen 
toegekend. De uitreiking 
ervan begint al op de 
jaarvergadering van de 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen. Daarna volgen er in 
zo'n jaar meer en als re
gel besteedt 'Filatelie' 
daar van geval tot geval 
aandacht aan. 
Door de gespreide toe
kenning komt er echter 
nooit een duidelijk over
zichtvan tot stand. 
In het hiernaast afge
drukte overzicht wordt 
geprobeerd daar iets aan 
te doen. Opgenomen zijn 
alle bekende onderschei
dingen die vanwege de 
Bond, het maandblad 'Fi
latelie' of andere instel
lingen kunnen worden 
uitgereikt. Ze zijn aange
vuld met de namen van 
degenen die er in de loop 
van het jaar 2002 mee 
zijn begiftigd. 
Voor alle duidelijkheid: 
de eerbewijzen hebben 
bijna altijd betrekking op 
de prestaties van een of 
twee jaren eerder! 
In dit overzicht vindt u 
overigens alleen de on
derscheidingen. Er staan 
geen bekroningen in van 
tentoongestelde verza
melingen. Verder vallen 
ook verenigingsmedail
les voor vele jaren lid
maatschap buiten het be
stek van deze lijst. 
Voor een goed begrip 
wordt opgemerkt, dat het 
bij deze lijst gaat om on
derscheidingen met na
tionale draagwijdte. 
Indien echter zou blijken 
dat er daardoor belangrij
ke regionale onderschei
dingen aan ontbreken, 
dan kan daaraan een 
volgende keer eveneens 
aandacht worden gege
ven. 

Correcties, aanvullingen 
of suggesties worden 
gaarne ingewacht aan het 
adres van de redactie: 
Filatelie 
Klipper 2 
1276 BP Huizen 

T.B. Steiner-Spork 
's-Gravenhage 

i 
NEDERUNDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 

; Naam onderscheiding 
V\̂ allermedaille 

; Costerusmedaille 

i Van der Willigenmedaille* 
j 

i Kortewegtrofee* 

Essenprijs (tweejaarlijks)* 

Spoorenbergmedaille 

1 Bondsherinneringsmedaille 
1 met gouden posthoorn 
j 
: Bondsherinneringsmedaille 
; met zilveren posthoorn 

1 Wisselbeker 

Van Veenendaalbeker 
1 

Bondsspeld (goud) 

Bondsspeld (zilver) 

i 
i 1 ^ 

^ ,̂._. 

^ ^ ^ ^ ^ H .»,»ydHi^ ^ 

Toegekend wegens 
Uitzonderlijke verdiensten voor de filatelie 
in het algemeen 

Wetenschappelijke publicatie op wetenschappelijk 
gebied 

Aanmoedigingsprijs literatuur 

Meest oorspronkelijke en stimulerende collectie 
op een nationale tentoonstelling 

Oorspronkelijk artikel in catalogus klasse 2 of 3 

Werkzaamheden of publicatie ten dienste van 
de thematische filatelie 

Verdiensten voor de filatelie of de Bond 

Verdiensten voor de filatelie of de Bond 

Bekertoernooi traditionele filatelie 

Bekertoernooi thematische filatelie 

Bestuurlijke of organisatorische inzet op 
verenigingsniveau 

Bestuurlijke of organisatorische inzet op 
verenigingsniveau 

* * 1 1 
'1 1 

m 
*: onderscheidingen op voordracht van het Costeruskapittel 

! 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

1 Naam onderscheiding 
\ Leon de Raaij medaille 

L.H. Tholentrofee 

! Wisselbeker thematische 
: filatelie 

Verenigingsbladprijzen 

Toegekend wegens 
Beste wetenschappelijke bijdrage in Filatelie (2001) 

Beste filatelistische bijdrage in een niet-
filatelistisch blad (2001) 

Beste thematische bijdrage in Filatelie (2001) 

Beste blad studiegroepen 
Beste blad algemene verenigingen 
Beste redactie (sponsorprijs TPGPost) 
Beste auteur (sponsorprijs Uitgeverij Davo) 

In 2002 uitgereikt aan 
C.B. van Nugteren 

niet uitgereikt 

H.T. Hospers 
D. Veenstra 

Museum voor Communicatie \ 

niet uitgereikt 

niet uitgereikt 

niet uitgereikt 

E. Stokkentreef 
B. Langhorst 

A. Roozendaal 

Mevr. P. van Gestel 

B. Hellebrekers 
R.J. Oberink 
J.H.L. Wever 
Mevr. W.G.M. Akkerman-

Leerenvelt 
A. Haan 
G. Ebbinge 
H.G.M. Henst 
N. ter Hofstede 
S. Hulzinga 
J. Kiewiet 
F. Klijn 
S.A. de Nijs-Otten 
C. Nizzer 
A.L. Schultz 
T.H. van Tongeren 
J. Tuyl 
J. Vaartjes 
K. de Velde Harstenhorst 
J.G. Verhagen 
J.F.E. Verhoef 
G.L. van Welle 
J. Zonneveld 

In 2002 uitgereikt aan 
M.L.A.). Scheer 

D. Veenstra 

R. van der Geest 

China Filatelie 
Onder de loep, Woudenberg 
Drielandenpunt, Vaals 
J.P.G. van der Meer 
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Een mens raakt natuur
lijk een beetje verwend, 
nu de meeste postzegel-
catalogi de zegeningen 
van de vierkleurendruk 
hebben ontdekt. Jammer 
dat een handig boek
werkje als de Great Bri
tain Concise Stamp Cata
logue van Stanley Gib
bons het nog zonder 
kleur moet doen, want 
het is verder een voor
beeldige catalogus. Bo
vendien kan het woordje 
Concise ( 'beknopt') aspi
rant-kopers onnodig af
schrikken. Zó beknopt is 
de verstrekte mformatie 
namelijk nu ook weer 
niet; de redactie heeft een 
complete pagina nodig 
om te vermelden wat de 
gebruiker zoal in de cata
logus zal aantreffen. In 
de Concise worden alle 
sinds 1840 verschenen 
Engelse zegels vermeld, 
inclusief regionale ze
gels, postal Jiscals, dienst-
zegels en portzegels. De 
redactie heeft een dozijn 
nieuwe variëteiten aan de 
toch al indrukwekkende 
lijst vermeldingen toege
voegd. Voor wie Enge
land 'meer dan gemid
deld' wil verzamelen is de 
Concise een ideale aan
schaf 

Stanley Gibbons Great Britain 
Concise Stamp Catalogue 2003; 
584 pp .fleill. (zlw), formaat 
16x21 cm. Uitgegeven door Stan
ley Gibbons Ltd , Rmguiood en 
Londen Verkrijgbaar bij dejïlate-
listische uakhandel en bij P.W 
Memhardt International Booksel
lers, PietHemstraat 5 6, 2518 CH 
Den Haog, telefoon 070-
5652227, Prijs: €36.00. 

Full Colour Throughout 
staat er - enigszins triom
fantelijk - op het omslag 
van Stanley Gibbons ' 
Commonwealth Simpli
fied Catalogue 2003. En 
die opgetogenheid valt 
ook wel te begrijpen, 
want het moet heel veel 
werk hebben gekost om 
deze van oudsher in 
zwart/wit uitgevoerde ca

talogus van het Britse Ge
menebest om te zetten 
naar kleur. Het is natuur
lijk even wennen als je als 
geregelde raadpleger van 
dit overzichtelijke boek
werk al die plaatjes in 
vierkleurendruk ziet. Ge
lukkig heeft de ongetwij
feld kostenverhogende 
kleurendruk er niet toe 
geleid dat er besparingen 
op andere terreinen (in
formatiegraad, papier
kwaliteit, binding) zijn 
gezocht: voor het overige 
ziet de Commonuiealth er 
vertrouwd uit. 
De gebruikers van de ca
talogus zullen wel op de 
hoogte zijn van de beper
kingen van een zo alge
mene catalogus als deze: 
de informatie is zo be
knopt mogelijk gehou
den, niet alle zegels wor
den afgebeeld en allerlei 
materiaal 'in de marge' 
wordt buiten beschou

wing gelaten. Wat dat 
laatste betreft kondigt 
Gibbons overigens aan 
dat souvenir sheets - die nu 
nog worden genegeerd -
vanaf 2004 in de catalo
gus zullen worden opge
nomen. Het gaat dus om 
een enigszins uitgekleed 
overzicht van de emissies 
van het Commonwealth, 
maar juist voor diegenen 
die een aantal Gemene-
bestlanden rechttoe 
rechtaan verzamelen is 
zo'n catalogus een uit
komst. 
Stanley Gibbons Commonivealth 
Simplified Catalogue, g6o pp., 
geill. (kleur),formaat 23x30 cm 
Uitgegeven door Stanley Gibbons 
Ltd., Ringuiood en Londen Ver
krijgbaar bij dejïlatelistische vak-
handel en bij P.W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs: €85.40 

Het is een beetje een 
vreemde eend in deze 
Boekenplank-bijt, maar 
omdat onze meciewerker 
Thomas Leeflang in zijn 

boeken de nodige filate-
listische zijsprongen 
maakt èn omdat het on
derwerp al eens terloops 
in de kolommen van 'Fi
latelie' ter sprake is geko
men, willen we niet nala
ten gewag te maken van 
de verschijning van Ge
vallen voor de Führer 
(ondertitel: leven en werk 
van Lern Riefenstahl). En er 
is nóg een reden om de 
titelpagina van deze fas

cinerende levensbeschrij
ving van de onlangs over
leden cineaste (nazi-cine-
aste, zo wordt vaak nader 
gepreciseerd) hier af te 
beelden: het feit dat er 
een raadselachtige zegel 
op het omslag is afge
beeld. Bij de redactie van 
'Filatelie' is althans niets 
bekend van plannen om 
een Duitse Riefenstahl-
zegel uit te geven, laat 
staan dat er al exempla
ren zijn verspreid met het 
bekende paarsblauwe 
Muster-stempeltje. Maar 
de boodschap is duide
lijk: aan Riefenstahl had -
net als aan vele andere in 
de vrije en toegepaste 
kunsten werkende Duit
sers - best een zegel kun
nen worden gewijd, ware 
het niet dat een voor haar 
noodlottige ontmoeting 
met Adolf Hitler roet in 
bete ten gooide. Riefen
stahls leven nam er een 
nooit meer te corrigeren 
wending door, en dat 
wordt in Leeflangs boek 
uitvoerig, overtuigend en 
op boeiende wijze be
schreven. 

Gevallen voor de Fuhrer - Leven en 
u)erk van Leni Riefenstahl door 
Thomas Leeflang i6opp.,geill. 
(z/u;),form 13 5x21 5 cm Uit
gegeven door Uitgeverij Aspekt, 
Soesterberg. Verkrijgbaar m de 
boekhandel Prijs €16.95 

In de afgelopen maanden 
verschenen de afleverin
gen 23 en 24 van het 

Handboek Postwaarden 
Nederland. Er is in deze 
rubriek herhaalde malen 
lof toegezwaaid aan de 
samenstellers en de uit
gever van dit schitterende 
handboek; die lof zullen 
we hier niet herhalen. La
ten we volstaan met te 
constateren dat wie op
rechte belangstelling 
heeft voor de totstandko
ming van de Nederlandse 
postzegelemissies tot de 
doelgroep van het 'HPN' 
behoort. Toegegeven: 
niet iedereen zal de prijs 
willen of kunnen betalen 
die aan dit prestigieuze 
project van Joh. Enschedé 
Amsterdam verbonden 
is. Maar voor serieuze 
Nederlandse postzegel
verenigingen zou de keu
ze in ieder geval niet 
moeilijk moeten zijn: die 
zouden naar ons oordeel 
er het bedrag voor moe
ten overhebben om hun 
leden toegang te ver
schaffen tot deze schat
kamer van filatelistische, 
postale en druktechni-
sche informatie. De sa
menstellers van het 
handboek, G. Holstege, 
J. Vellekoop en R. van 
den Heuvel, verdienen in 
ieder geval dat hun werk 
onder de ogen van een zo 
groot mogelijk publiek 
komt. 

In aflevering 23 komt de 
gelegenheidszegel '50 
jaar Nederlandse Staats-
mijnen') voor het voet
licht en ook de Zomerze-
gelseries van 1951 ('kas
telen'), 1952 ('bloemen') 
en 1953 (dito). Verder 
wordt begonnen aan een 
indrukwekkend overzicht 
van de tarieven naar het 
buitenland in de periode 
1946-1998. De samen
stellers hebben aan dit 
laatste overzicht veel 
werk gehad. Vooral de 
gegevens over de lucht

posttarieven bleken 
moeilijk bijeen te krijgen. 
De redactie moest zich 
noodgedwongen beper
ken tot de tarieven naar 
die landen die op relatief 
veel post uit Nederland 
mochten rekenen. Over
wogen wordt om de tarie
ven naar de overige lan
den op een speciale web
site te publiceren. 
Aflevering 24 behandelt 
de drie emissies ter gele-
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genheid van het Statuut 
voor het Koninkrijk der 
Nederland (1954,1964 en 
1969) en twee weldadig-
heidsseries 'Voor het 
kind' (1929) en 'Jan van 
Riebeeck' (1952). Het ta-
rievenoverzicht naar het 
buitenland wordt in deze 
aflevering voortgezet. 
De redactie van het hand
boek maakt gewag van 
het feit dat haar adagium 
'kwaliteit gaat voor 
kwantiteit' op de postze-
gelbeurs Amphilex 2002 
zo goed werd ontvangen. 
Dat het hier niet om holle 
retoriek gaat bewijzen de 
16 gratis pagina's die af
levering 24 vergezellen. 
Het gaat om eerder gele
verde pagina's waarvan 
de drukkwaüteit naar het 
oordeel van de redactie 
tekort schoot. 

Handboek Postujaarden Neder
land, afleveringen 23 en 24; 
geill (kleur),formaatA4. Uit-

SchetsontuJerpcn voor de Zomerpostzegels van 1 g 5 3. 



gegcuen door Joh. Enschede'Am
sterdam Verkrijgbaar bij de uit
gever. Postbus 8025,1005 AA 
Amsterdam, telefoon 020
5858611. Prijs op aanvraag 

Dat de redactie van de 
populaire, maar steeds 
dikker wordende Michel 
DeutschlandKatalog 
probeert zoveel mogelijk 
ruimte te besparen is be
grijpelijk, maar wat ons 
betreft is de grens bij de 
verkleining van de zegel
afbeeldingen nu toch wel 
bereikt. Het is jammer 
dat zo'n betrouwbare en 
complete catalogus het 
op dit punt moet laten af
weten. Dat de bijna dui
zend pagina's(!) die deze 
landencatalogus beslaat 
uiterst economisch moe
ten worden benut kun
nen we begrijpen, maar 
enige compassie met de 
over het algemeen wat 
oudere  gebruikers is 
geen overbodige luxe. 
Michel zit ook in een 
moeilijke positie, zolang 
wordt vastgehouden aan 
het standpunt dat in deze 
catalogus 'alles', dus 

vanaf het allereerste be
gin en inclusief de oud
Duitse staten, moet wor
den behandeld. 
Nieuw bij deze editie van 
de DeutschlandKatalog is 
de bijgesloten CD/ROM, 
waarop het programma 
Michelsojt Easy te vinden 
is, samen met de databa
segegevens van de zegels 
van de Bondsrepubliek, 
Berlijn en de DDR. 
Van het prijzenfront valt 
weinig nieuws te melden; 
de noteringen zijn  zoals 
Michel het noemt  'ui
terst stabiel' te noemen. 
Michel DeutschlandKatalog; 
996 pp ,geill. (kleur),Jormaat 
15x20 cm Uitgegeven door Sch
u;aneberger Verlag, München 
(Duitsland) Verkrijgbaar bij de 
iilotclistische uakhondel en bij 
P.W Memhardt International 
Booksellers, PietHemstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
0705652227 Pnjs. €24.80 

De felle concurrentie die 
in Frankrijk tussen cata
logusuitgevers gaande is 
heeft veel voordelen voor 
de verzamelaars. Met de 
komst van de Frankrijk

catalogus van Dallay 
Frankrijk moeten de ge
vestigde Yvert en Cérès
catalogi zich meer dan 
ooit bewijzen, zowel in 
betere en uitgebreidere 
omschrijvingen als in de 
kwaliteitvan illustraties 
en druk. 
Dat tonen ook de nieuwe 

edities 20032004 van de 
Cérèscatalogi getiteld 
Colonies Frangaise (met 
daarbij de overzeese de
partementen Mayotte, 
NieuwCaledonië, St. 
PierreetMiquelon en 
Wallis & Futuna) en 
Monaco, een wat kleiner 
deel dat behalve het ge
noemde prinsdom ook 
Andorra, FransPolynesië 
en het Franse Zuidpool
gebied (TAAF) omvat. De 
twee delen  samen 740 
pagina's groot  zijn in 
voortreffelijke kleuren
druk uitgevoerd; ze be
vatten veel duidelijke illu
straties. 
Het deel Monaco blijkt 
nu te zijn voorzien van 
een negen pagina's tel
lend overzicht van de 
postmerken en stempels 
vanaf de ingebruikstel
ling van het Franse post
kantoor in 1762 en nog 
eens acht pagina's met 
afbeeldingen (vaak com
plete brieven) van de 
stempels op zegels van 
Frankrijk en Sardinië en 
op brieven van Menton. 
Het deel over TAAF is uit
gebreid met de 
(scheeps)stempels die in 
het gebied gebruikt wer
den. 
In deel A zijn worden nu 
ook de carnets van de 
Franse koloniën in kleur 
afgebeeld. (H.G.) 
Ce'res Colonies Franfaises/Mona
co, 74opp.,geill (kleur) Uitge
geven door Ce'rès Philatelie, 
Frankrijk. Verkrijgbaar bij P W. 
Memhardt International Booksel
lers, Piet Hemstraat 5 6, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070
5652227 Prijs. €46 00. 

Wie de rubriek 'Thema
tisch panorama' in dit 
blad een beetje volgt weet 
dat er geen onderwerp is 
of er valt wel een filatelis
tisch thema van te ma
ken. Dat een onderwerp 
als 'de gevolgen van de 
reformatie' levensvat
baarheid bezit voor een 
collectie zal dus waar

schijnlijk geen verbazing 
wekken en dat het de 
rode draad kan vormen 
van een publicatie al 
evenmin. Ulrich Jobsky 
schreef onder de titel Die 
Reformation des Doktor 
Martin Luther  das ist 
mehr als der Anschlag 
von 95 Thesen (een hele 
mondvol, maar je weet 
wel meteen waarover het 
gaat) een interessant 
boekje over de reforma
tie. Hij doet dat op over
zichtelijke wijze, aan de 
hand van een aantal sub
thema's, zoals 'Luthers 
loopbaan', 'De confron

tatie met de roomse 
kerk'. Driehonderd da
gen op de Wartburg', 'De 
verbreiding van de refor
matie in Europa', 'Weer
stand tegen de reforma
tie' en 'Luthers dood'. De 
ruim door de tekst ge
strooide, in zwart/wit af
gedrukte illustraties zijn 
duidelijk en verhelde
rend. Jobsky zegt niet de 
pretentie te hebben hier
mee het definitieve boek
je over Luther of de refor
matie te hebben geschre
ven. Integendeel, hij wijst 
er juist op dat een thema
tische collectie nooit 
'compleet' is, maar dat 
het een kwestie is (en 
blijft) van voortdurend 
naar ander, beter of 
nieuw materiaal zoeken. 
Die Reformation des Doktor Mar
tin Luther  das ist mehr als der 
Anschlag von 95 Thesen; 
ioopp.,geill (z/uj),Jormaat 
igx22 5 cm Uitgegeven door 
Drei Kastanien Verlag, Luther
stadt Wittenberg (Duitsland). 
ISBN 5955028515 Mecrin
Jormatie bij de auteur, Hohenmeg 
40, D51674 Wiehl (Duitsland) 
Prijs (in Duitsland) €990. 

Twee bijzonder aardige 
en informatieve boekjes 
van Molenerf Produc
tions uit Buitenpost ver
dienen het hier gesignal
eerd te worden. Ze beste
den aandacht aan Recla
me voor frankeermachi
nes in Nederlandse fran
keerstempels  een soort 
Drosteeffect dus. De au
teurs  het moeten fer
vente verzamelaars van 
frankeerstempels zijn 
behandelen het thema 

aan de hand van de fran
keermachinemerken. In 
deel I komen stempels 
van Frama en Francotyp 
aan bod, in deel 2 gaat 
het over de stempels van 
Hasler, Komusina, Krag, 
Neopost, Pitney Bowes, 
Postalia, Safag, Telefrank 
en Universal. Er zitten 
prachtige exemplaren 
tussen de voorbeelden 
die de auteurs voor het 
voetlicht brengen. Frama 
is 'olifantastisch', Fran
cotyp levert u 'uw post
kantoor aan huis', Hasler 
is een 'Zwitsersch kwali
teitsfabrikaat'. Universal 
'spaart tijd en kosten' en 
ga zo maar door. De 
boekjes zijn heel eenvou
dig, maar uiterst ver
zorgd uitgevoerd. Wie 
wil zien hoe veelzijdig 
frankeerstempels kun
nen zijn moet maar eens 
kennis nemen van deze 
leuke publicaties. 
Reclame voorjrankeermachinfs in 
Nederlandse_̂ ankeerstempels 
(deel 1 en deel 2) door D. Veenstra 
enJ.W Jansma; 24 pp per deel
tjes, geill. (ged in kleur), Jormaat 
A5. Uitgegeven door Molenerf 
Productions, De Achtkant 6, 
9285 VC Buitenpost, telefoon 
0511541608, email 
d veenstra@chello nl 

Echte Duitslandverzame
laars zweren bij de Mi
chel Deutschland 
Spezial; we hebben in 
deze rubriek al diverse 
malen uitgelegd waarom 
dat geen wonder is. On
langs kwam de editie 
2003 van dit tweedelige 
werk uit. De redactie 
schrijft in een voorwoord 
dat het hebben van een 
goede reputatie ook ver
plichtingen oplegt: elk 
jaar probeert ze de cata

DEUTSCHLANDSPEZIAL 2003 
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logus nog beter te maken 
dan de vorige. En ook dit
maal wordt daarmee 
niets miszegd, want de 
inhoud van het imposan
te duo is op tal van plaat
sen vernieuwd, uitge
breid of verbeterd. Wat 
dat betreft kan erop wor
den gewezen dat de emis
sieGermania, de Duitse 
inflatiezegels en de eer
ste 98 dienstzegels een 
grondige bewerking on
dergingen; alleen al deze 
verbetering leverde 34 ex
tra pagina's op. Op het 

DEUTSCHLAND SPEZIAL 2003 
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prijzenfront bleef het 
rustig; de meeste note
ringen bleven op hetzelf
de peil en slechts hier en 
daar kan gewag worden 
gemaakt van het aantrek
ken van de prijzen. 
Michel DeutschlandSpezial 2005 
(tweedelen); resp. 958en 1.196 
pp.,geill. (z/u)), Jormaat 
15x205 cm Uitgegeven door 
Schuianeberger Verlag München 
(D) Verkrijgbaar bij de vakhan
del Filatelie. Pnjs. €55 80 (deel 
i84gapnl 1945) en €58.80 
(deel mei 1945hedcn). 

Thomas Klaui is leerling 
van het Haags Montes
sori Lyceum. Zijn moeder 
is de voor velen bekende 
Saskia Spiekman, bibli
othecaris/ conservator 
van het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag. Thomas' moeder 
is  zoals hij in de inlei
ding van zijn eindexa
menwerkstuk Huisves
ting van een Neder
landsch Postmuseum, 
1926ca. 1950 schrijft 
sinds zijn geboorte in het 
Postmuseum (nu Muse
um voor Communicatie) 
werkzaam. Het museum 



wilde graag meer weten 
over de vooroorlogse 
plannen van Rijksbouw
meester ir. Bremer voor 
de bouw van een groot 
Postmuseum, maai er 
was geen tijd om onder
zoek te doen. Men wist 
dat het museum sinds ca. 
1950 aan de Haagse Zee
straatwas gevestigd, 
maar niet precies waar 
het museum vanaf het 
begin, het jaar 1929, 
steeds was gevestigd. 
Ook tastte men in het 
duister over de plannen 
die werden ontwikkeld 
om tot een definitieve 
vestiging te komen. 
'Heeft Bremer een heel 
groot Postmuseum in 
Den HaagWest ontwor
pen?' is de eerste vraag 
die Thomas Klaui te be
antwoorden kreeg. Een 
tweede vraag was of hij 
een compleet verhaal zou 
kunnen schrijven over de 
huisvesting van voor de 

van een Postmuseum ver
schillende historische 
particuliere verzamelin
gen verkregen kunnen 
worden. Ze bieden hulp 
aan bij het inrichten en 
opstellen van de eerder 
genoemde Rijksverzame
lingen. Er was namelijk 
sprake van een schenking 
van een belangrijke post
zegelverzameling aan de 
Staat door de postzegel
verzamelaar P.W. Waller. 
De plannen met Lange 
Voorhout 38 gingen niet 
door: het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegra
fie kreeg een nieuw ge
bouw aan de Kortenaer
kade, omdat het beoogde 
gebouw al was 'vergeven' 
aan een andere instantie. 
De verzameling werd in 
1926 in het gebouw van 
het Hoofdbestuur der 
PTT, Kortenaerkade 11 en 
12, geplaatst. In 1929 
werd de Stichting 'Het 
Nederlandsche Postmu
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periodeZeestraat. Tho
mas pakte dit aan door de 
inhoud van de archiefdo
zen met het opschrift 
'Gebouw' te bestuderen. 
Het resultaat was een ge
degen werkstuk van bijna 
dertig pagina's. 
De studie begint bij de 
oprichting van een Neder
landsch Postmuseum. Het 
allereerste schrijven 
dienaangaande dateert 
van 9 oktober 1922 en is 
aflcomstig van twee leden 
van de Nederlandsche Bond 

^ uon Vereeniflinflen van Post
<= zeaeluerzamelaars die zich 
^ tot de minister van Wa
^ terstaat richten. Ze noe
= men een pand aan het 
^ Lange Voorhout nummer 
^ 38: een gedeelte van dit 
^ pand zou kunnen dienen 
^ als onderkomen voor een 
i Nederlandsch Postmuse

—"^ um, waarvoor de Rijkseim gendommen, die ver
spreid waren opgeslagen, 
een voldoende begin zou
den zijn. Bovendien, zo 
betoogt het tweetal, zou
den door de oprichting 

seum' officieel in het le
ven geroepen. Eind 1930 
ging het Postmuseum 
open voor het publiek. 
Zeven jaar later werd er 
vergaderd over een nieuw 
te bouwen Postmuseum, 
maar dit plan ging met 
door. 
In 1938 kreeg de architect 
A. J. Kropholler uit Was
senaar opdracht te on
derzoeken of en op welke 
wijze een museumge
bouw zou kunnen wor
den gerealiseerd. Er wer
den negen bouwterreinen 
bekeken. Zelfs de Bond 
van Nederlandsche Ar
chitecten (BNA) werd in
geschakeld. In maart 
1938 schreef het muse
umbestuur aan de Direc
teurGeneraal van de PTT 
met het oogmerk de re
gering te bewegen het 
museum een dak boven 
het hoofd te verschaffen. 
Zelfs in de StatenGene
raal werd beloofd het 
museum te huisvesten. 
Vanaf maart 1939, dus 
tien jaar na oprichting 

De Koninklijke Bazar uan Dirk Boer in uô elvlucht, omstreeks 1884 

van het Postmuseum, 
werd druk gezocht naar 
tentoonstellingsruimte. 
Men had zeven gebou
wen op het oog, waaron
der zelfs het gebouw van 
de SophiaStichting in 
Kijkduin, tweehonderd 
meter van zee. De direc
teur verwachtte een ver
nietigende werking van 
het zeekümaat op de ver
zamelingen en wees het 
gebouw af 
Rijksbouwmeester Bre
mer ontwierp vervolgens 
in hetzelfde jaar een ge
bouw van twee verdiepin
gen, ruim 210 meter lang 
en maximaal 25 meter 
breed! In april 1942 wer
den in dit ontwerp wijzi
gingen aangebracht. Het 
museum moest weg uit 
het pand aan de Kortena
erkade en weer kwamen 
er voorstellen, nu betrek
king hebbend op elf ver
schillende gebouwen. 
Een deel van het museum 
verhuisde naar Hoogewal 
3 en 4 en Maziestraat 19. 

Andere serieuze plannen 
strandden helaas doordat 
men niet snel genoeg de 
financiën rond kon krij
gen voor de aankoop van 
panden. 
In 1944 kwamen er weer 
nieuwe plannen op tafel; 
nu betrof het vier moge
lijke vestigingsplekken. 
Van de plannen van Ir. 
Bremer was niets meer 
terug te vinden. Zelfs 
Rotterdam werd ge
noemd als plaats voor de 
bouw van een postmu
seum, maar het Hoofdbe
stuur der PTT wilde liever 
een museum in Den 
Haag. 
Mei 1946 volgt er weer 
een plan, in het kader van 
het 'Plan Dudok', maar 
men heeft geen geld. On
danks dat komt er een 
ander aanbod: de oude 
Koninklijke Baznr op de 
Zeestraat. Het gaat om 
een noodoplossing; de 
museumdirectie spreekt 
over 'dat oude waren
huis'. Men neemt het ei

Profielwerkstuk voor Geschiedenis 

met als onderwerp 
"Huisvesting van een Nederlandsch Postmuseum", 
1926ca 1950 
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genlijk niet serieus. Sep
tember 1946 valt de be
slissing: de postzegels 
moeten weg uit de Korte
naerkade en verhuizen 
naar het 'oude waren
huis'. In december 1946 
verhuizen de kluizen 
naar de Koninklijke Bazar. 
De plannen voor een 'tij
delijk Postmuseum' ver
anderen in plannen voor 
een echt Postmuseum. 
Eind 1948 komt er toe
stemming om het pand 
aan de Zeestraat met hulp 
van de architect Berghoef 
te verbouwen. Vanaf 194g 
is het Postmuseum dan 
op één plek gevestigd; 
alle nog in een ander de
pot aanwezige zaken zijn 
verhuisd. In 1951 gaat het 
museum dicht voor een 
verbouwing van een jaar. 
Het wordt daarna geo
pend als het 'echte' Post
museum aan de Zee
straat. 
Terug naar de uitgangs
vraag: heeft Bremer een 
ontwerp gemaakt voor 
een Postmuseum? Ja, 
maar door de oorlog ging 
het plan niet door. Er zijn 
veel nieuwbouwplannen 
geweest, maar ze werden 
nooit uitgevoerd. En de 
tweede vraag: is er iets te 
schrijven geweest over de 
huisvesting van voor de 
periodeZeestraat? Ook 
die vraag kan bevestigend 
worden beantwoord. 
Men is lang, zeer lang 
doende geweest met 
plannen, maar uiteinde
lijk IS er een echt Postmu
seumgebouw gekomen. 
Voor verzamelaars die 
meer willen weten over 
de ontstaansgeschiede
nis van het voormalige 
Postmuseum is Klaui's 
werkstuk een must' 

H W VANDERVLIST 
Van Thomas Klaui's werkstuk is 
fleen handelseditie uerknjgbaar 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met meurouu; Sylvia 
Spiekman van het Museum voor 
Communicatie m Den Haag, tele
Joon 0703507500 



De Nationale 
Partijen Winkels 

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

Stuur de onderstaande bon 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 Postzegelhoes 
P.Z.H. Den Postkoets 
Postzegel Partijen Centrale 

Bovenstraat 286 a 3077 BL 
Wijngaardstraat 2 5911 HM 
Schouwburgplein 3 7551 DE 
Piet 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. Zondervan 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 
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10 jaar 
Dit betekend feest! 

Voor ons & vooral voor u! 
(Wie jarig Is trakteert) 

Uitnodiging 
gedurende de hele maand oktober 

cadeautje voor iedere klant @ 
kraak de kluis (p 

verjaardagsloterij 
koopje van de dag 

U bent van harte welkom om langs te komen en gebruik te maken van al onze 

feestelijke verjaardagsactiesof bezoek ons op Postex van 17 t/m 19 oktober 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
TEL 030-2443170 FAX 030-2892620 

WWW.FILATELIE.NET 
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. 

************************************* INFORMATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03sep 
Partijen / losse nummers / beide 

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


INKOOP-AKTIE i 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

willen uw postzegels kopen. 
Als u besloten heeft om uw verzameling of doubletten te verkopen dan nodigen wij u 

uit om contact op te nemen met 
de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag of Smits Philately in utrecht. 

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

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

Omdat wij 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 postfrisse verzamelingen van: 

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

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

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars' 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t /m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

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

737 

http://www.filatelie.net


Postzegel Partijen Centrale 
Kent u de ideale postzegelwinkel? 

Binnen 10 minuten komt u erachter! 

Ui 

Sinds 1996 stuurt de Postzegel Partijen Centrale maandelijks een lijst met aanbiedingen naar 
duizenden geïnteresseerde verzamelaars. Deze lijst wordt vergezeld van een nieuwsbrief, waarin 
wij onze klanten onder andere op de hoogte houden van de avonturen die wij tijdens onze 
inkoopreizen beleven. De hieronder afgedrukte nieuwsbrief gaat over het onstaan van RRC. 
Op deze brief ontvingen wij vele reacties, waaronder een fax van een klant. Deze fax is afgedrukt 
op de rechterpagina. Brief en fax geven tezamen een prima indruk over onze werkwijze, die ook ü 
misschien wei aanspreekt. Daarom nodigen wij u uit en vragen wij een tiental minuten van uw tijd 
om u kennis te laten maken met de Postzegel Partijen Centrale. 

De nieuwsbrief: 

Sesfe postzegelvriend(in), 

Hierbij onze nieuwe lijst met veie honderden avontuurlijke en interessante aanbiedingen. 
Uit vele positieve reacties blijkt keer op keer dat deze nieuwsbrief door velen van u wordt gelezen. 
Natuurlijk staat het persoonlijk contact bij PPC voorop. Maar als het erg druk is en er bovendien klanten 
binnenkomen, die materiaal willen verkopen of inruilen, dan kan dat er wel eens even bij inschieten. 
Gelukkig is er dan altijd nog de brief, waarin wij u van ontwikkelingen en belevenissen op de hoogte 
kunnen houden. 
Regelmatig wordt mij gevraagd hoe ik op het idee ben gekomen om met de Postzegel Partijen Centrale te 

beginnen. Dat plan is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar heeft zich in de loop van de tijd 
ontwikkeld. Ik reisde al zo'n twintig jaar over de hele wereld en tijdens mijn jacht naar avontuurlijke 
collecties en partijen bezocht ik vele honderden verzamelaars en handelaren. De postzegels verkocht ik 
weer aan andere handelaren en via veilinghuizen. Door al deze contacten leerde ik gaandeweg hoe de 
postzegelwereld in elkaar steekt. 
De verscheidenheid van het materiaal dat door mijn handen ging was zo groot, dat ik besloot om 
rechtstreeks aan verzamelaars te gaan verkopen. Ik ben nu eenmaal gek op nieuwe uitdagingen. Met 
behulp van het verkregen inzicht in het reilen en zeilen van de postzegel handel probeerde ik me een 
voorstelling te maken van hoe de ideale postzegelwinkel er uit zou moeten zien. In ieder geval zou deze 
moeten worden ondergebracht in een grote en goedverlichte ruimte, die alle klanten een comfortabele 
zitplaats bood om op hun gemak het redelijk geprijsde materiaal te bekijken. Ik heb in vroegere tijden een 
restaurant gehad en ik weet hoe belangrijk het is, dat klanten lekker kunnen zitten, ledere bezoeker van de 
ideale postzegelwinkel kreeg meteen bij binnenkomst wat te drinken aangeboden, want op dit gebied had 
ik een aantal slechte ervaringen gehad. Zoals die keer bij een Amerikaanse handelaar, die mij een partij 
postzegels had aangeboden voor een bedrag van 100.000 dollar, 's Morgens vroeg stond ik voor een 
taxatie op de stoep en rond het middaguur had ik nog steeds niets te drinken gekregen. De aangeboden 
partij was interessant, anders was ik subiet opgestapt. Ik heb uiteindelijk maar wat water gedronken uit het 
kraantje in het toilet. 
Naast deze belangrijke zaken leek een goed persoonlijk contact met de klanten mij essentieel en het zou 

bovendien leuk zijn als deze onderling in gesprek raakten over de laatste aanwinsten voor hun verzameling 
of gewoon over het ween Want het allerbelangrijkste was, dat iedereen zich in deze ideale winkel thuis 
moest voelen. Vreemd genoeg was ik zo'n winkel tijdens al mijn reizen nergens tegengekomen. 
Nu, een aantal jaren later, bestaat deze zaak wel. Ik heb hem zelf opgericht, omdat ik heilig in deze 
formule geloof Onlangs ontvingen we een leuke fax van een tevreden klant. Met zijn toestemming zenden 
wij u deze keer naast nieuwsbrief en lijst ook een afschrift van deze fax. Uit deze en vele andere 
hartverwarmende reacties blijkt dat 'postzegelen' op de door PPC ontwikkelde manier in een steeds 
groeiende behoefte voorziet. Het idee voor de ideale postzegelwinkel is in ieder geval geen luchtkasteel 
geweest. Vindt u het goed dat wij ons voor één keer een tikkeltje trots voelen? Dan beloven wij op onze 
beurt dat we niet naast onze schoenen gaan lopen! 

W^ R.Stibbe 



Postzegel Partijen Centrale 
Een fax van een tevreden klant: (SÏ̂ j 

Een ochtendje Den Haag. 
Beste P.P.C, 

Een viertal keer per jaar kom ik met mijn auto vanuit Waalwijk naar uw winkel in Den Haag om weer eens 
een tweetal uurtjes te snuffelen in uw koopwaar Ik bekijk dan veel albums en snuffel op een zenuwachtige 
manier door de mappen en de koopjes. Nog geen enkele keer ben ik voor niets geweest, ik kom dus iede

re keer thuis met iets van mijn gading. 

Afgelopen dinsdag was ik weer eens bij u en wat me opvalt is dat er altijd wel klanten zijn. Dinsdag was 
het ook druk met monteurs die zenuwachtig heen en weer belde om telefoon fax en computerlijnen in 
orde te brengen. Een afgaand alarm en veel heen en weer geloop waren er toch niet de oorzaak van dat u 
uw klanten vergat. Er werd mij meteen koffie aangeboden en of ik op deze warme dag wat fris lustte werd 
ook gevraagd. 

Niets verstoorde mijn rust, want ik had immers in uw rekken een bijzonder leuk kavel gevonden. Australië 
met kangaroes (wel de lagere waarden), veel Australische staten en Nieuw Zeeland met chalon heads. Ik 
legde het boek even apart en zocht verder, maar met het op tafel liggend album in mijn hoofd kon ik 
natuurlijk niets beters vinden. Na drie keer het album goed doorgebladerd te hebben en goed over de prijs 
nagedacht te hebben, besloot ik het album te kopen. 

Voldaan reed ik in mijn autootje weer terug naar Waalwijk. Daar aangekomen moest er natuurlijk dezelfde 
dag nog worden begonnen aan de verwerking van het gekochte in mijn eigen verzameling. De catalogus 
kwam erbij, catalogusnummers werden genoteerd evenals de bijbehorende catalogusprijs. Ik ben eerst 
begonnen met Nieuw Zeeland en ben daar al twee dagen mee bezig. Vele lege plaatsen in mijn album zijn 
nu gevuld in die zo moeilijke beginperiode van ieder land. Tientallen zegels zijn voorlopig opzij gelegd om 
later gecontroleerd te worden op tanding en watermerk. Na twee dagen zoeken in het door mij gekochte 
album ben ik nog steeds enthousiast omdat het al meer dan de moeite waard is. En dan heb ik nog niet 
eens gekeken naar Australië en de staten. Daar begin ik morgen mee en ik hoop dat daar ook weer een 
aantal verrassend goede zegels bij zitten. 

Als alles weer verwerkt is over een maand of twee of drie, zal ik weer eens mijn autootje pakken en naar 
Den Haag komen. Hopelijk houd ik er dan weerzo'n prettige week aan over als deze. 

Met een vriendelijke filatelistengroet 
Bert de Vaan 

Bent u geïnteresseerd? 
Vraag dan nu gratis en vrijblijvend onze uitgebreide aanbiedingenlijst inclusief nieuwsbrief aan. 

r — — — — — — — — ■ 
1 
1 AANVRAAGBON 
1 Postzegel Partijen Centrale 
' Piet Heinstraat 112,2518 CM Den Haag Tel: 0703625263 Fax : 0703625415 Email 
i Openingstijden: ma t /m za 09.0017.00u. 
1 Te bereiken met tram 3 (halte Elandstraat) vanaf Den Haag CS. Goede parkeergelegenheid 
1 ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 

1 Naam: 

Adres: 

1 Plaats: 

' Interessegebieden:... 

L _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Tel.: Email: . . . . 

Postcode: 

rstibbe7@freeier.nl 

voor de deur (€ 1,10 per uur) 1 

...03okt 1 

http://09.00-17.00u
mailto:rstibbe7@freeier.nl
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SÜEVOLÜf ART KEL i J*N D 

S JAK Dl 

E INKOOPVERKOOP 

Wat wij u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 

i , f *  ' ' i ' %<: 

irasiaisBai^ 

J_/. i i^ . j r . / \ . 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling 
Apeldoorn 

Bezoek onze stand op de "dag van de postzegel" 
in de Americahal te Apeldoorn, 

met prachtige tot luxe veilingkavels van 
losse zegels en series, meest van 

waaronder hele vellen HELGOLAND 
met certificaat 

te bezichtigen op onze stand. 

Op onze stand zijn ook prachtige verzamelingen 
in luxe albums, restanten en mappen van diverse 
landen zoals LuxemburgLiechtensteinFrankrijk

ZwitserlandNoorwegenVaticaanItaliëOostenrijk

ReichDuitse koloniënDDR enz. 

Email: info@espaveiling.n! Tel. 0553603413 Fax:0555763149 

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

tweedehands boeken 
Algemene voorraad, met veel 

fllatelle. ornithologie en Zuid Afrika. 
Ook regelmatig aanbod 

van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 0651386306 

Email: wllholf@chello.nl 

internet: www.fIevolacus.nl 
(betere boeken met afbeelding) 

Bezoeh op afspreiak 

S'"% 42e DAG van de 
^ ^ AEROFILATELIE 2003 

Unieke luchtposttentoonstelling tijdens de Postex in de Americahal, 
Laan van Erica 50 te Apeldoorn, 
De tentoonstelling herdenl<t het feit dat 50 jaar geleden de Londen 
 Christchurch Air Race plaatsvond; 100 kaders met 100 verzame

lingen van 100 inzenders ter gelegenheid van 100 jaar gemotori

seerde luchtvaart. Openingstijden: 1718 oktvan 1017 uur en 
19 oktober 10.0016.00 uur. 
Speciale enveloppen (Klein kabinet en FDCformaat) voorzien van 
TPGstempel 42e Dag van de Aerofilatelie € 3,00. 
Te koop op de tentoonstelling of te bestellen; Postgiro: 402.628 
t.n.v. "De Vliegende Hollander" Postbus 157, 2640 AD PIJNACKER, 
Tel: 0153617845. 

mailto:wllholf@chello.nl
http://www.fIevolacus.nl


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

Aanwezig bij Postex 2003 te Apeldoorn 
van 17 tim 19 oktober 2003, 

Dag van de Postzegel Amsterdam en 
Dag van de Postzegel Rotterdam. 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.Indië, Cura9ao, Suriname, Palestina en Israël. 

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o. 
brieven, afstempelingen en plaatposities. 

Uitgebreid assortiment brieven Nederland, Ned.Indië, Cura9ao, Suriname en Palestina. 

Een greep uit onze voorraad 

^ ^ J^^^ ^ ^^^ £^^K. 

^ .1.1 ■""■"11 ^ . „ ^ ^ jói—y c ^ e s  ^ P  j ; 
^ ^ ^ ^ 0^0^:^ ^ \ 

y^i^ 

Complete vouwbrief met mhoud, 
verstuurd vanuit Brummen (langstempel 
Brummen op a.z.) naar Apeldoorn, 
via Zutphen (rondstempel Apeldoorn 
16111861 in rood op a.z.), gefrankeerd 
met nr 1, plaat V, pos.64. 
€ 7 0 

nr 1, plaat Ia:25 
©ApeldoornA 

€285 

nr 2, plaat I: 86 
©ApeldoornA 

€240 

nr 3b:4 
©ApeldoornA 

€ 5 7 5 

nr 1, plaat IV: 6 
©ApeldoornC 

€160 

nr 2 
©ApeldoornC 

€ 1 5 0 

ßW.P 
J 
L . /ff^é^ 

Compleet successieformulier, verstuurd 
binnen Apeldoorn. Aankomststempel 
Apeldoorn kleinrond 4081882 op a.Z., 
gefrankeerd met portzegel lAB. 
€125 

email mfo@ bouscher.nl www. bouscher. nl 

http://bouscher.nl


Aanwezig Dag van de Postzegel Amsterdam. Huygens College 125 en 26 oktober 2003 

% D V i \-i ^^^ 

Complete gedateerde vouwbrief d.d. 7-08-1811, verzonden vanuit Doesburg, geschreven door de 
burgemeester, naar Amsterdam met departementstempel P121P. Doesbourg. € 625 

nr 1, plaat IV: 96 
0Amsterdam-C z.j. 

€125 

nr 3b 
©Amsterdam-C 

€575 

nr 2 plaat V:48 
©Amsterdam-B 

31-05-1859 
€ 1 2 5 

nr 2 plaat V, pos. 71-74, ©Amsterdam-C 28-06-1860 
€ 1.675 

nr 1 plaat IV:25 
©Amsterdam-C 

26-01-1861 
€325 

^ % 

Complete vouwbrief verstuurd vanuit Amsterdam op 3-7-1875 naar Messen (CH), gefrankeerd met 
NVPH nrs 13, 17 en 21. Aankomststempels op a.z. € 1.275 (C) 



Congrescentrum Ahoy 131 oktober t/m 2 november 2003 Aanwezig Dag van de Postzegel Rotterdam 

ii4.iiiimniiiinuMHiwniPHMWIPHWWW 

"Xv i r  f 

"^my 

Complete vouwbrief met inhoud, verstuurd op 10071782 vanuit 
Rotterdam naar Amsterdam, met 3 stuiver stempel Adema R i l € 150 

H g ' i ' * ' ' ; 
rmmmi^f'^^ 
W^KSU^^^S 

621 0 .* 
C ■■■■'■ 'Ji 

fSAmÉm, 
» I M ^ ^ K 

^M^PwS 
^ ^ ^ | ^ ^ £ [ < 

23J 
. — _ w ~ — 

éM 
t.TïTfr^Ti^'Jt J 

nr80 
Rotterdam 21061911 

€ 650 (C) 

nr 1 plaat III, lichtblauw, pos 3740, 
©RotterdamC, 16021860 

€ 1 2 7 5 

nr 3b, oranjerood, pos 5255, 
©RotterdamC, 1304185' 

€ 1 825 

Complete vouwbrief verstuurd per spoor vanuit Rotterdam op 22 juli 1865, gefrankeerd met nr 5A, 
vernietigd met stempel Francokastje Haltestempel Rotterdam en rondstempel N R Spoorweg 
22071865 op vz transit ©EmmerichOberhausen (D) en CoeIn (D) op a z € 105 



RONALD BOUSCHER 

(w^^w^p^wrvn^^^ 

nr 2 pi VII** 
€ 1 475 (C) 

nr 6A** met velrand (RRR) 
€ 3 975 (C) 

mmmam 
nr7II 

€ 360 (C) 

«AAn^A^AdUb 

€ 1 675 (C) € 225 (C) 
33Fa* 

€ 625 (C) 

l A ^ A ^ A J h d ^ y » * ^ ^ ^ ^ 

nr29* 
€ 1 150 (C) €695 

nr49* 
€200 € 675 (C) 

nr 105f 
€ 245 (C) € 1 475 (C) 

nr 9 IIB 
€ 1 225 (C) 

'•Uiti 

Li^ 

^ 

è^j 
m'e 
»SEH 
M i M 

1 
m 
^ 
fl^ 

I 
1 
fi 
J 

nr48 
€435 

5 ; 

nrlOlf 
€875 

IST j 4 ; ̂ ^ 

i i t o dj> 
f̂  RA NCO 

nr 17 
€225 

ïQ>*if? 
1 M > ^ 

J 

nr P lOCIV 
€115 

' riiii'i<i»i.iimB 

! ■ • ■ ■■■■■■■■»! 
Ned Indie 

lOpo 
€ 1 975 (C) 

Ned Indie 
16Fa** 

€ 490(C) 

Curasao 
2B 
€145 

Curasao 
74faO 

€ 1 795 (C) 

Suriname 
10a(*) 

€ 325 (C) 

Suriname 
P5IV0 
€ 130 

(C) = certificaat 

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 
tel: 020679.5952 
fax. 020679.4780 



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 ** 

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

(** 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 

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

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

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

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

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
S Marino 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus =̂  
Faroer 
Guernsey 
Joegosl. 
Monaco 
Portugal 

€10 . -
€10 . -
€16. -
€10. -
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€10 . -
€10. -
€10. -
€ 17.50 
€14 . -
€12 . -
€10 . -
€ 8.50 
€10 . -
€15 . -
€12 . -
€ 9.50 
€ 3 . -
€ 9.50 
€15 . -
€10 . -
€ 17.50 
€ 4.-
€ 4.-
€ 5.-
€ 5.-
€14 . -
€25 . -

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

* Cyprus (Turkse Post) 

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

Leveringsvoorwaarden 
Kwaliteit Postfns, 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 
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HIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Nieuwe prestigeboekjes 
In februari van dit jaar 
versclienen er in Austra
lië zes grootformaat 
boelqes met postzegels 
voor speciale gebeurte
nissen (verjaardag, lief
de, diverse vieringen, hu
welijk, geboorte). Op 31 
oktober komt er een vier
tal bij: 
- Aboriginalkunst, 

$20.75; 
- Groeten uit Australië, 

$10-95; 
- Mijn baby, $ 10.95 en 
- Kerstmis, $9.95. 

Denemarken 
Nieuu; soort grootformaat-
boekjes 
Van Denemarken kennen 
we sinds 1994 grootfor
maatboekjes. Het waren 
eenvoudig uitgevoerde 
boekjes met minivelletjes 
van een bepaalde serie. 
Daar is de post nu mee 
gestopt. Vanaf 7 novem
ber komen er echte pre-
stigeboekjes, zoals men 
ze zelf noemt. Het wor
den luxe uitgevoerde 
boekjes die een aantal 
zegelvelletjes en 
geïllustreerde blaadjes 
met tekst (in Deens, En
gels en Duits). De boek
jes worden in een hoesje 
geleverd. 
Het eerste boekje bevat 
zegels uit de serie die 
aandacht besteedt aan 
het Koninklijke Jelling. 
Bij Jelling zijn overblijf
selen gevonden van graf
heuvels, runenstenen en 
een stenen kerk. 

Frankrijk 
Nieuiue omslag 
Het Franse boekje met 
tien zelfl<levende Marian-
ne-zegels zonder waarde-
aanduiding - voor het 
eerst verschenen op i au-

2 gustus 2001 - kwam met 
° een nieuwe (intussen de 
~ tiende) kaftvariant uit [i]. 
^ De tekst verwijst naar de 
c= serie postzegels met 
'Z mooie plaatjes van Fran-
" se streken. 

5 Groenland 
i Kerstboekje 
"" Bij de op 20 oktober in 

7 i i Groenland te verschijnen 
^ » kerstzegels hoort ook 

een boekje [2]. Het bevat 
zes zegels van 5.00 en zes 
van 5.50 k. Op de zegels 
staan traditionele kerst

tafereeltjes afgebeeld: 
kinderen dansend rond 
de kerstboom en gelovi
gen op weg naar de kerk. 
De beide velzegels zijn 
gegomd, die in het boek
je zelfklevend. 

Nieuu) automaatboekje 
Nogal wat landen zijn ge
stopt met automaten 
voor postzegelboekjes. 
Nieuwe verkoopvormen 
en verpakkingen zijn er
voor in de plaats geko
men. 
Maar niet in Groenland. 
Daar verschijnt op 20 ok
tober een nieuw auto
maatboekje van 20 kro
nen [3]. Een nieuwe in
houd was nodig als ge
volg van de tariefverho
gingen op 30 juni. Het 
nieuwe boekje bevat vier 
permanente zegels van 
4.75 en vier van 0.25 k. 
Voor bezoekers aan 
Groenland: de automa
ten bevinden zich in 
Nuuk, Sisimiut, Kanger-
lussuaq en Ilulissat. 

Hongkong (China) 
Watervogels 
Samen met Zweden gaf 
Hongkong op 4 oktober 
een postzegelboekje met 
afbeeldingen van water
vogels uit [4]: kluut, pa
relduiker, kuifduiker en 
fuut. De waarden van de 
zegels zijn $ 1.40, $ 2.40, 
$ 3.00 en $ 5.00. 

Ierland 
Nicuu) boekje met N-zegels 
In samenhang met de 
nieuwe Ierse posttarieven 
verscheen op 25 augustus 
een boekje met tien N-ze-
gels [5]. Het zijn vijf ze-
gelparen met een afbeel
ding van een slechtvalk 
en een bonte Icwikstaart. 
De zegels hebben de aan
duiding N (= Non Value In
dicated) en kosten nu 
48 c , het tarief voor een 
binnenlandse brief. 

IJsland 
Kerstzegels 
Op de IJslandse kerstze
gels van dit jaar staan 
kinderen. Kerstmis is 
vooral ook hun feest en 
de zegels laten iets zien 
van de vreugde en de ver
wachting tijdens de de-
cemberdagen. Het gaat 
om twee zegels: van 
45.00 (kind bij kerst
boom) en 60.00 k. (kind 
met kaarsjes). 
De eerste zegel is ook per 

tien in een boekje ver
krijgbaar [6]. Uitgifteda
tum is 6 november. 

lapan 
Bnefschrijfdag 2003 
Het jaarlijkse boekje ter 
gelegenheid van de Ja
panse briefschrijfdag ver
scheen op 23 juli. Even 
tussendoor: zou men 
echt op die dag plotse
ling allemaal brieven 
gaan schrijven? Ik geloof 
er niets van. Net zomin 
als alle Nederlanders tij
dens de Weken van de Kaart 
massaal aan het kaart-
schrijven gaan. 
Dit keer is Dick Bruna 
niet aan de briefschrijf-
dagemissie te pas geko
men. De vier zegels van 
50 en de zes van 80 yen 
laten mooie plaatjes zien: 
onder meer een dwergpa
pegaai, een gitaarspelend 
beertje, een geit met een 
briefen een dinosauriër 
met een accordeon [7]. 

Dinosauriers 
Sinds 1991 heeft de post 
van de Japanse stad Kat-
suyama al een aantal 
postzegelboekjes met af
beeldingen van dinosau
riërs uitgegeven. Katsu-
yama, gelegen in het 
noordoosten van het dis
trict Fukui, is een beken
de vindplaats van fossie
len van dinosauriërs. In 
2000 is er een dinosau
rusmuseum geopend, 
waardoor de stad nu al 
het centrum van paleon
tologisch onderzoek m 
Japan is. De slechts 
40.000 inwoners tellende 
stad beschikt overigens 
ook over een bekend win
tersportgebied en onder
houdt een jumelage met 
het Amerikaanse skioord 
Aspen. Kortgeleden volg
de een set van 15(1) nieu
we boekjes [8]. Van elk 
boekje zouden slechts 
honderd stuks vervaar
digd zijn. 

Korea (Noord) 
Vogels 
Een velletje met een zes 
verschillende vogelzegels 
vormt de inhoud van een 
op 4 augustus in Noord-
Korea verschenen post
zegelboekje [9]. Afge
beeld zijn de Chinese 
kraanvogel (12 w.), de 
kwak, een vogelsoort die 
tot de reigers behoort 
(70 w.), de witte rotsduif 
(tweemaal in het velletje, 
100 w.), een gele pape
gaai (120 w.) en de bosuil 
(150 w.). Voor Koreaanse 
boekjes moet altijd wat 
extra betaald worden, in 
dit geval 15 won. De prijs 
van het boekje is 567 
won. 
De oplage bedraagt zoals 
steeds 2.000 exemplaren. 
Ook zijn er 500 met een 
ongeperforeerde inhoud. 

Dieren uit de poolstreken 
Dieren uit het Noord- en 
Zuidpoolgebied zijn het 

lAFRANaAvOlK IA 



thema van een op 20 au
gustus uitgekomen 
Noord-Koreaans boekje. 
Afgebeeld zijn Adéliepin-
guïns (15 w.), de walrus 
(70 w.), de ijsbeer 
(140 w.), de Groenlandse 
walvis (150 w.) en de gro
te zeehond (220 w.). De 
prijs van het boekje is 
595 won plus 15 won. De 
oplage is ook hier weer 
2.000 stuks plus 50Q 
boekjes met een ongetan
de inhoud. 

Korea (Zuid) 
Fruit en bloemen 
In Zuid-Korea waren ja
renlang twee soorten 
postzegelboekjes ver
krijgbaar: loketboekjes 
(meestal gevuld met per
manente zegels) en boek
jes speciaal voor verza
melaars. Deze laatste 
werden uitgegeven door 
het filateliecentrum. Ze 
waren gewoonlijk niet op 
de postkantoren verkrijg
baar. Beide soorten ver
schenen al enkele jaren 
niet meer. 
Op I juli verscheen er 
twee boekjes met zelfkle
vende zegels. Ze bevatten 

zegels van de permanen
te serie 'Fruit en bloe
men': twintigmaal 190 
won Malus asiatica Nakai 
(een klein rood appeltje) 
en twintigmaal 190 won 
Aquile^m jlabellata (ake
lei). 

Paraguay 
Boekje uit 198g 
Van Paraguay kende ik al
leen het kroningsboekje 
uit 1978: een uitgifte ter 
gelegenheid van het zil
veren kroningsjubileum 
van de Engelse vorstin. 
Wel een beetje vreemd 
dat een Zuid-Amerikaans 
land daar een boekje aan 
wijdt. 
Behoorlijk verrast was ik 
dan ook dat ik op de In
ternetveiling eBay een 
tweede boekje aantrof 
Het blijkt uitgegeven te 
zijn in 1989 en bevat tien 
zegels van 100 s., het ta
riefvoor een binnenland
se brief 

Polen 
Pila 
Wéér een lokaal Pools 
initiatief, ditmaal van de 
in het noordwesten van 

Polen gelegen stad Pila. 
Op 26 mei verschenen 
drie boekjes met de Euro
pazegels van dit jaar; on
derhandelingen, verdrag 
en referendum. De drie 
boekjes bevatten elk vijf 
van de onderscheiden ze
gels van 1.20 z. De oplage 
bedraagt 500 boekjes van 
elk. 
De paus is eventjes op de 
achtergrond; Europa 
scoort nu hoog bij de di
verse uitgiften. Er ver
schenen al boekjes met 
Europazegels in de ste
den Sosnowiec, Kiedzier-
zyn en Rybnik. 

Chelm 
De post in de stad Chelm 
gaf vorig jaar al vijf eigen 
boekjes uit. Dit jaar zet 
men er vaart achter en 
overvalt men de verzame
laar met een stortvloed! 
Het begon met de steden-
serie van januari. De zes 
waarden (1.20,1.80, 
2.00, 2.10, 2.60 en 
3.20 z.) zijn alle zes ook 
in boekjes van vijf stuks 
verkrijgbaar. 
Vervolgens kwamen vier 
boekjes met postzegels 

waarop antieke locomo
tieven staan afgebeeld: 
tweemaal i.io en twee
maal 2.00 z. Het betreft -
een beetje vreemd - ze
gels die al op 21 septem
ber 2002 uitgekomen wa
ren. 
Dan, op 20 maart, toch 
nog even de paus. Op 
deze datum verscheen 
een vel van vijfentwintig 
zegels ter gelegenheid 
van het zilveren jubileum 
van Johannes Paulus II, 
voor elk jaar één zegel uit 
het desbetreffende jaar 
en alle met een waarde 
van 1.20 z. Chelm maakt 
er meteen boekjes van: 
vijf boekjes van vijf zegels 
omvatten het gehele vel! 
Daarna volgden op 5 mei 
vier boekjes met de ko
ninklijke badhuizen van 
Warzawa. Het complex 
Lazienki bestaat uit ver
schillende paleizen en 
een amfitheater in een 
prachtig park. De ge
schiedenis ervan gaat te
rug tot 1680 toen prins 
Stanislaw Herakliusz Lu-
bomirski een badinrich
ting in barokstijl liet bou
wen. Drie paleizen en het 
amfitheater (1.20,1.80, 
2.10 en 2.60 z.) zijn per 
vijf verkrijgbaar in een 
boekje. 
Vervolgens op 26 mei de 
onvermijdelijke Europa
boekjes: drie boekjes met 
de drie verschillende ze
gels (alle drie van 1.20 z. 
) in strips van vijf 
Op 20 juni gaven kinde
ren op een postzegel ui
ting aan hun droomva-
kantie. Het leverde vier 
mooie tekeningen op. De 
zegels van 1.20,1.80, 
2.10 en 2.60 z. zijn ook 
per vijf in een postzegel
boekje verkrijgbaar. 
Tenslotte, op 30 juni, vier 
boekjes met dezelfde 
waarden als hierboven, 
Poolse sprookjes in strips 
van vijf. 
Alle boekjes hebben een 
oplage van duizend 
stuks. 

Trinidad & Tobago 
Regeniuoud 
Vorigjaar blijkt er in 
Trinidad & Tobago een 
boekje verschenen te zijn 
met een zelfklevend vel
letje van tien zegels waar
op dieren en bloemen uit 
het regenwoud te zien 
zijn [10]. We zien onder 
meer tropische vogels, 
een vlinder, een orchi
dee, een miereneter, een 
aap en een ocelot oftewel 
pardelkat. 
Het zijn zegels van 
$ i.oo, overeenkomend 
met het tarief voor een 

normale binnenlandse 
brief 

Zweden 
Oostmdievaarders 
Ook Zweden maakt een 
replica van een historisch 
schip. Met een op 4 okto
ber verschenen boekje 
[11] wordt de reconstruc
tie van de Oostindiëvaar-
der Gotheborg gevierd, een 
schip dat in zowat alles 
gelijk is aan het schip dat 
zo'n 250 jaar geleden na
bij de Zweedse westkust 
ten onder ging. De eerste 
vaart van het nieuwe 
schip is gepland in okto
ber 2004. Bestemming: 
het Chinse Canton. 
Het boekje bevat twee ze
gels van 5.50, één van 10 
en één van 30 k. De prijs 
van het boekje komt dus 
op 51 k. 

Watervogels 
Samen met Hongkong 
(China) gaf de Zweedse 
post op 4 oktober ook 
een boekje met afbeel
dingen van watervogels 
uit. De door Czeslaw Sla-
nia gegraveerde zegels 
hebben dezelfde plaatjes 
als die van Hongkong. 
Het boekje kost 40 k. 
(viermaal 10 k.). 

Verenigde Staten 
Mary Cassatt 
De op 7 augustus in de 
Verenigde Staten ver
schenen zegels van 37 c. 
met vier afbeeldingen van 
schilderijen van Mary 
Cassatt zijn ook in een 
vouwboekje (convertible 
booklet) verkrijgbaar (af
beelding: zie rubriek 
'Nieuwe uitgiften'). Mary 
Cassatt vestigde zich 
eind negentiende eeuw in 
Parijs, waar zij de enige 
Amerikaan onder de im
pressionisten werd. Zij 
staat bekend om haar le
vendige figuurstudies en 
de intieme portretten van 
moeders met kinderen. 
Het boekje bevat twintig 
zegels en kost dus $ 7.40. 

Zwitserland 
Motje in boekje 
Sinds kort is in het Zwit
serse postmuseum te 
Bern een gewoon 'A'-
boekje (tienmaal 90 r., 
uit 2001) te zien met een 
mee- en platgedrukt mot
je [12]. 
Het beestje waagde zich 
te dicht bij de draaiende 
drukpers en werd vervol
gens meedogenloos ge
plet tussen papierbaan en 
cilinders. Het zal niette
min weinig motten gege
ven zijn na het overlijden 
zo'n status te bereiken... 



BUITENLANDSE 
POSTZEGELBLADEN 

Gewoon is bijzonder [i] 
Al vele jaren schrijft voor 
het Franse blad Timbres 
Magazine (en de voor
gangers van deze publi
catie) een filosofisch in
gestelde medewerker, die 
onder de naam Socrates 
opereert. Hij verzorgt een 
rubriek waarin hij vaak 
vertolkt wat er onder de 
Franse verzamelaars 
leeft:. In het september
nummer gaat Socrates in 
op het ongenoegen bij fi
latelisten over de vele ge-
legenheidszegels die de 
Franse post - samen met 
talrijke zogenaamde fila-
telistische producten -
uitgeeft. De onvrede 
wordt vooral veroorzaakt 
doordat de verzamelaars 
steeds meer geld moeten 
spenderen om bij te blij
ven. Timbres Magazine is 
een door een commercië
le uitgeverij geprodu
ceerd blad waarin La Poste 
niet adverteert, dus de re
dactie kan zich een kriti
sche houding veroorlo
ven; Socrates probeert zijn 
lezers voor de filatelie te 
behouden door te wijzen 
op de vele mogelijkheden 
en het plezier dat het ver
zamelen van gewone 
frankeerseries kan ople
veren. 'Laat al die fraai 
gekleurde moderne gele-
genheidszegels links lig
gen en kijk naar kleurva-
riaties, tandingen, pa
piersoorten, randin-
schriften en vooral ook 
naar stempels en zegels 
op brieven met hun tarie
ven,' zo adviseert hij ver
zamelaars die met 
filatelie willen stoppen. 
Hoofdredacteur Toule-
monde doet er in zijn 
hoofdartikel nog een 
schepje bovenop en no-

^ digt zijn lezers uit hem te 
= schrijven waarom zij die 
^ mooie, gegraveerde toe-
^ ristische zegels uit de ja-
= ren'30 mooier vinden 
'Z dan de huidige, veelkleu-
° rige in ofî set gedrukte 
^ zegels. 
UJ 
I— 

i Gewoon is bijzonder [2] 
— " ^ Misschien toevallig of 

Tjl 6 wellicht ook om de hier-
' " ' » voor verwoorde opvattin

gen te onderstrepen be
vat het eerder genoemde 
nummer van Timbres 
Magazine ook een artikel 
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Salon 
Phiktéliqtie 
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Saint-Pierre 8. Miquelon verzamelaars draden kosten postzeaelproductie.. 

over de Britse Machin-ze-
gels en dan in het bijzon
der de versie in zelfl<le-
vende uitvoering. In ge
bruikte staat zijn die ze
gels vaak maar heel 
moeilijk te onderschei
den van de andere uit de
zelfde reeks. 
Maar helemaal consistent 
is het Franse blad toch 
ook weer niet, want het 
tegendeel van wat men 
elders stelt komt tot ui
ting in een artikel over de 
postzegels van Saint-
Pierre-et-Miquelon. Deze 
groep eilandjes bij de 
Oostkust van het Canade
se continent (de totale 
oppervlakte bedraagt 242 
km% met een bevolking 
van ongeveer 6.500 zie
len) heeft tot en met 2002 
niet minder dan 973 ze
gels uitgegeven. Vooral 
de laatste tijd, namelijk 
sinds het gebied in 1976 
de status van overzees de
partement kreeg, worden 
de kosten daarvan voor 
de Franse staat m belang
rijke mate gedragen door 
de verzamelaars. De be
woners van de eilanden 
hebben genoeg aan de 
gewone frankeerzegels 
van Frankrijk die, voor
zien van een eenvoudige 
opdruk van de lands-
naam, voor een koopje 
kunnen worden vervaar
digd. 

Gewoon is bijzonder [3] 
Ook een artikel over de 
voormalige Belgische ko
lonie Ruanda Urundi in 
Timbres Magazine dient 

hier te worden vermeld. 
Deze oorspronkelijk 
Duitse kolonie werd in 
1916 door de Belgen vero
verd. 
Het tegenwoordig door 

Defleschiedenis van Rivanda komt 
in Timbres Magazine uitvoery 
aan bod 

burgeroorlogen ver
scheurde land werd in 
1962 onafhankelijk onder 
de naam Riuanda, gevolgd 
door Burundi. Het bewus
te artikel geeft een uit
voerig, geïllustreerd 
overzicht van de gebruik
te poststempels. 
Verder is er ook in het 
fraaie Spaanse blad Revi-
sta de Filatelia van april 
aandacht voor frankeer
zegels. Het betreft hier 

de twee emissies die in 
1938 door het bewind van 
Franco in Burgos werden 
uitgegeven. 

Het blad presenteert 
mooie kleurenafbeeldin
gen van proeven van de 
Espana Libre- en Isabella-
emissies. 

Oud, maar interessant 
Omdat er in augustus 
vrijwel geen filatelis-
tische bladen verschij
nen, is dat de gelegen

waren postzegels ge
bruikt om het publiek al 
ruim voor de Spelen 
warm te maken. Maar het 
publiek was enthousiast 
en een herdruk in een an
dere kleur was ook al snel 
uitverkocht. 

t.'V^^^' *.* »Ji "^^ 

De Olympische Spelen van ig 5 5 
leverden toen, maar ook no^ re
cent jilatelistisch materiaal op. 

In 1999 zou een aft)eel-
ding van deze zegel op
nieuw op een Australi
sche Olympiadezegel 
worden gebruikt. 

Duitse luchtpost 
Het blad van de Duitse 
posterijen. Postfrisch 
(maart/april), brengt 
twee artikelen over de ge
schiedenis van de Duitse 
luchtpost, de jacht op At
lantische records en de 
ontwikkeling van vlieg-

Duitse postzegel met een ajbeeldin^ van een Junkers F13 uit 1950 

Revista de Filatelia 
zeflcls belicht... 

Burflos-

heid om in deze zomer
en vakantiemaand nog 
eens in de wat oudere 
nummers van postzegel-
bladen te kijken, op zoek 
naar artikelen die wegens 
plaatsgebrek eerder niet 
aan bod kwamen. 
Zo bevat Gibbons een 
aardig artikel over de 
Australische Olympiade
zegels van 1956, die al in 
december 1954 werden 
uitgegeven. Niet eerder 

tuigen zoals die op Duit
se zegels te zien is. 

De Deutsche Bnejinarken-
Zeitunfl van 23 mei grijpt 
de 175ste geboortedag 
van Henri Dunant aan om 
nog eens uitvoerig te 
schrijven over het Rode 
Kruis. 

Postzegels, maar ook 
stempels en krijgsgevan-
genenpost illustreren het 



Dunont 175ste geboortedag 

werk van het Rode Kruis, 
dat niet alleen de hulp 
aan slachtoffers, maar 
ook het bevorderen van 
het internationale huma
nitair recht omvat. 

Nogmaals Adema 
In het septembernummer 
van 'Filatelie' stond een 
uitvoerige en terecht lo
vende bespreking van het 
boek van Kees Adema 
over de 3stuivers stem
pels. In het Amerikaanse, 
in filatelistische litera
tuur gespecialiseerde 
blad The Collectors Club 
Philatelist heeft de in 
Amerika woonachtige 
Adema nu een uitvoerig, 
nader artikel over dit on
derwerp gepubliceerd 
waarin hij ook ingaat op 
de beruchte Maierver
valsingen. Over diezelfde 
vervalsingen werd eerder 
 ook in 'Filatelie'  door 
vervalsingsexpert H.W. 
van der Vlist geschreven 
(jaargang 1993/94)

By George! 
Om nog even terug te ko
men op het verzamelen 
van gewone frankeerze
gels: soms blijken die ze
gels helemaal niet zo ge
woon te zijn. Het Franse 
blad Echo van juni be
schrijft de moeilijkheden 
die de filatehst onder
vmdt als hij of zij de 
nieuwste Amerikaanse 
frankeerzegels met de af
beelding van George 
Washington (die ook in 
boekjes voorkomen) uit 
elkaar wil houden. 

De zegels zelf zijn in hun 
prachtige, strakke ont
werp en verzorgde druk 

het bekijken overigens 
meer dan waard. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
POSTZEGELBLADEN 

Postkreise 
Nog voordat er in Neder
land postzegels beston
den werd de organisatie 
van de Zwitserse posterij
en al ingrijpend gewij
zigd. In 184g werden na
melijk de oude achttien 
kantonale postgebieden 
omgezet in elf Eidflenossi
ge Postkreise (postdistric
ten). Details hierover, zo
als een verklaring van de 
Romeinse cijfers in de af
stempelingen, kunt u le
zen in het juninummer 
van Jungfraupost, het 
blad van de Studiegroep 
Zwitserland. 

Beslissende race 
Een boeiend verhaal, 
vooral voor liefhebbers 
van de luchtvaart, is te le
zen in het julinummer 
van Thema, tijdschrift 
voor thematische fdate
lie. De bijdrage gaat over 
de Schneider Trophy 
Races, die in het begin 
van de vorige eeuw voor 
de luchtvaart dezelfde be
tekenis hadden als de au
toraces voor de automo
bielindustrie. 

Ze waren zelfs van grote 
betekenis voor de geal
lieerde overwinning in de 
Tweede Wereldoorlog. 
Veel plaatjes van vliegtui
gen die in dit verhaal 

De Postzak: ...voor een keer uituoena in het zonnetje.. 

voorkomen, worden in 
het verhaal op postzegels
afgebeeld. 

Extra aandacht 
Zoals collega Gabriels 
opmerkt, is in de zomer
maanden de oogst aan 
verenigingsbladen gerin
ger dan normaal. Dat 
biedt een recensent een 
mooie gelegenheid om 
eens wat ruimer aandacht 
te besteden aan een van 
de bladen die meestal be
knopt worden bespro
ken: De Postzak, orgaan 
van de Nederlandse Verent
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Portsmouth, 1929 het publiek loopt uit om een deelnemer aan de 
Schneider Trophy Races te zien uertrekken 

fling van Poststuidcen en 
Poststempeluerzomeiaars, 
kortweg Po&Po. 

In De Postzak nummer 
ig6 (juh 2003) staat een 
lezenswaardig verhaal 
over het zogenoemde 
Java Provisorium. Het 
heeft betrekking op een 
interessante periode, die 
zich afspeelde tussen 25 
maart en i april 1879. van kenmerken bij de Amerikaanse Washingtonzegels. 

Wat was er aan de hand? 
Op I april 1879 werd het 
briefkaartport in Neder
landsIndië verlaagd van 
i2'/2 naar /'/^ cent. Per 
gouvernementsbesluit 
werd op 25 maart beslo
ten dat op de nog voorra
dige briefkaarten het cij
fer '5 ' mocht worden af
gedrukt, zodat de kaarten 
nog voor binnenlands ge
bruik konden worden 
verkocht. Twee dagen la
ter echter verscheen de 
mededeling dat de nog 
voorradige briefkaarten 
op de eerstvolgende 
maandverantwoording 
dienden te worden afge
schreven en aan de 
hoofdinspecteur moes
ten worden opgezonden. 
Over deze affaire ont
stonden briefwisselingen 
en publicaties in postze
geltijdschriften, en het 
zijn deze verhandelingen 
die het artikel, dat tien 
pagina's beslaat, tot een 
boeiend geheel maken. U 
kunt het desbetreffende 
nummer van De Postzak 
bestellen door vier euro 
over te maken op postgi
ro 3791594 ten name van 
Publicaties Po&Po in 
Dokkum, onder vermel
ding van Postzak nummer 
196. 

Vals verklaard 
Dat er tussen de Spaanse 
dienstzegels van 1855 
nogal wat vervalsingen 
zitten en dat daaraan 
nauwelijks aandacht 
wordt besteed in de lite
ratuur, wordt deels goed
gemaakt door Iberia, het 

orgaan van de Kontakt
^roep Spanje Portugal en 
wel in het augustusnum
mer 2003. 

IBERIA 
N9 64 augustus 2003 

tchte «n vaiae Spainto DIensaoQatt 
P«9ln>16totZ0 

Iberia laat zien hoe ualse Spaanse 
dienstzegels uit 18 5 5 herkend 
kunnen UJorden 

Aan de hand van duidelij
ke foto's en een opsom
mingvan de verschillen 
wordt de lezer veel duide
lijk. 

Beroemd gebouw 
De zegel van 2f3 cent uit 
de serie Zomerzegels van 
1955 maakt deel uit van 
een reeks over opmerke
lijke beelden, bruggen en 
gebouwen in Rotterdam 
in het mededelingenblad 
van de postzegelvereni
ging Drielandenpunt. 
De geschiedenis van het 
op de zegel staande fa
brieksgebouw van Van 
Nelle wordt uitgebreid 
behandeld. 

Hetjameuze VanNellegebouui, 
â ebeeld op een Nederlandse Zo
merzegel uiti955 

Een foto van de fabriek 
omstreeks 1900 met op 
de voorgrond het talrijke 
personeel wordt gevolgd 
door een foto van het (nu 
nog bestaande) pand in 
aanbouw. Uiteraard ont
breekt ook de afbeelding 
van de eerste dagenvelop 
niet en is ook een schitte
rende maximumkaart af
gebeeld. Het gebouw is 
thans een nationaal mo
nument. 

KLM naar de West 
Het was een waar bravou
restukje toen de KLM in 
1934 besloot om met de 
éénmotorige Fokker F18 
een oceaanvlucht te ma
ken naar het toenmalige 



West-Indie. Die vlucht 
onderstreepte de herden
king van de 300-jarige 
vereniging van Neder
land met Curasao. 

DeSnipinuolleulucht 

Een mooie plaat die de 
vele tussenstops aan
toont en een pracht van 
een poststuk met heen-
en retourporto complete

ren een artikel m De 
Kaaspost (september 
2003), het orgaan van de 
NVPV afdeling Alkmaar. 

Raadselachtige kaart 
Een mooie prentbrief-
kaartvan hetluchtschip 
Bodcnsee met aan de keer
zijde een raadseltje. Vol
gens het Vlaamse vereni
gingsblad 't Dijkenaartje 
(hobby- en uerzameldub Be
gijnendijk), dat de kaart in 
het nummer van juni af
beeldt maakte het desbe
treffende luchtschip zijn 
laatste vaart op 2 decem
ber 1919. 

De kaart, die het origine
le boordstempel draagt, 
vertoont echter een dag
tekeningstempel met de 
datum 20januan 1920 en 

't Dijkcnaortje beeldde deze mtn-
girende Zeppelmbneflcaart of 

bovendien het stempel An 
Bord des Lujtschrfes Boden-
see. Iets om uit te zoeken! 

Nostalgie 
Het septembernummer 
van Britannia News (stu
diegroep Britannia) bevat 
een goed gedocumen-

Het stoomschip Chitrol, een van de troepen- en emigrantenschepen die 
uoor Nederland na de Tuieede Wereldoorlog uierden ingezet 

teerd artikel over Britse 
troepen- en emigranten-
schepen, die voor Neder
land werden ingezet na 
de Tweede Wereldoor
log. Niet minder dan zes 
van deze schepen worden 
afgebeeld, met daarbij 

een vermelding van bij
zonderheden, zoals het 
bouwjaar en de afgelegde 
vaarroutes. Voor menig 
oud-mihtair en ex-emi
grant een interessant 
brokje nostalgie! 

PETER. VAN SPELLEN 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLAAN 5 
7441 JG NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 126 
15 november 2003. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 14 november van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te beziclitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 127 te houden op 17 januari 2004. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



Gratis wereldcatalogus in kleur 
freestampcatalogue. corn 

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 W^^ 
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Ml 264 I (slechts 20 ex bekend) 
Colombid 

Proef Donkerblauw 
PC NrlOO zeer schaars 

Nr 2 plaat IA 
(zie Balen & Blanken 

afb 1068) 

Shanghai 1866 
SG 23 cal £3500-

Onze vijftigste veiling wordt gehouden op vri]dag 14 en zaterdag 15 november 2005. 
Naast de gebruikelijke kijkdagen op kantoor is er ook kijkgelegenheid op de "Dag van de Postzegel 

Rotterdam 2005" op 31 oktober en 1 en 2 november in Congrescentrum Ahoy' 

In deze veiling î: Tweede deel eerste emissie collectie Jan Gouw 
:i: Collectie U P U (mevr Versteeg) 
=:= Intact gelaten nalatenschappen 
'i^ Veel goede engelse kolomen 

Op aanvraag sturen wij u een gratis geïllustreerde catalogus 

Westewagenstraat 60 3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859 3000CW Rotterdam 

Tel 010-2130986 Fax 010-2131730, 
E-mail rynmond@xs4alI nl 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend (jo-vrij-za van 10 00 - 17 00 uur 
J W Fnsolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 071-5619264, E-mail vph-wph@zonnet.nl 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk) 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D-82284 Grafrath 
Fax, 0049 8144 939509 eMail, evdlinden@t-online de 

ebY De nieuwe manier van postzegels 

kopen en verkopen ! 

http://PostBeeld.com
mailto:vph-wph@zonnet.nl
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan ii, 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet http llwww.nhfv nl 
b-mail bondsbureau(fflnbfv nl 

Voorzitter 
I J Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Secretaris 
D van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

Penningmeester 
S Turn, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P Alderhesten, VanKijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P Walraven 
S Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F B Leijnse, p/a Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©030-2894290 

Pers en Publiciteit 
K Bloemsma 
Oude Larenseweg 38 
7214 PD Epse 
©0575-494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
e-mail' webmaster^nbfv org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris J J M Pieters 
Stan Kentonstr 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Mfltenaalcommissaris 
Drs H C Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526 
Bibliothecaris mevr P M van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail bibliotheek@nbfv org 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 00 tot 17 00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10 00 tot 12 00 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter vacature 
Keurzendingen aangetekend naarde 
secretaris 
A W A Steegh 
Van Dalenlaan 128 
2082 VH Santpoort-Zuid 
©023-5384212 (na 20 uur) 

Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht 
Bestellingen via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J F den Hertog 
Hermelijnstr 46 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

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

'Kerstviering vind je niet op een vaderlandse postzegel terug' 

KARDINAAL SIMONIS NIET ONDER DE 
INDRUK VAN DE NEDERLANDSE ZEGELS 

'De Nederlandse postzegels van de laatste jaren kun
nen mij niet bekoren. Niet vanwege de vormgeving en 
ook niet vanwege hun voorstelling.' Aan het woord is 
monseigneur Simonis, aartsbisschop van Utrecht. 

'Een postzegel geeft de 
fysionomie van een land 
weer. Het geeft aan wat 
een land ziet m zijn eigen 
geschiedenis, kunsten 
cultuur. In Nederland 
kijkt men er blijkbaar an
ders tegen aan dan in 
landen als Italië, Duits

land of Frankrijk. Gra
fisch zijn de zegels in die 
landen mooier, maar ook 
de onderwerpen zijn 
meer geënt op de eigen 
historie. In Nederland 
hebben we bijvoorbeeld 
geen enkele kerstzegel. 
We hebben wel zegels die 

met kerst worden uitge
geven, maar het onder
werp van de kerstviering 
vind je niet op Neder
landse zegels terug - hoe 
vaak we er ook bij de Ne
derlandse posterijen op 
hebben aangedrongen.' 
Simonis sprak boven
staande woorden tijdens 
de opening van de post
zegeltentoonstelling Ga
briel in de Laurens, die in de 
maand september gedu

rende drie weken in de 
Rotterdams Laurenskerk 
werd gehouden. 

Unieke gebeurtenis 
Vijfendertig leden van de 
thematische vereniging 
Gabriel lieten in 125 ka
ders zien wat er op het 
gebied van bijbel en 
christendom aan postze
gels verzameld kan wor
den. Het was bovendien 
de markering van het 55-
jarig bestaan van deze oe
cumenische vereniging, 
waarvan mgr. Simonis lid 
is. 
Gabriël-voorzitter Anton 
Schipper benadrukte in 
zijn openingswoord dat 
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Foto 1 Mgr Simonis bekijkt de collectie uan de heer Van Eist uit Oss 
Foto 2 • De kardinaal bestudeert samen met Gabriel-uoorzitter Schipper 
een uan de mooie collecties in de Rotterdamse Laurenskerk 
Foto 3 Ontmoeting tussen het burgerlijk en geestelijkäczaa, uan links 
naar rechts Paul Walroven (Bondscommissaris euenementcn), Tics Koek 

(Bondsvoorzitter), monseigneur Simonis) en Gabriel-uoorzittcr Anton 
Schipper 
Foto 4 Het inrichten uan de kader uercist aandacht 
Foto 5 Hcttypische beeld uan Gabriel door het koorhek ziejc de zegels. 
Foto6 Voorzitter Schipper spreekt het u;elkomsu)oord. 

http://www.nhfv


het om een tamelijk unie
ke gebeurtenis ging. 
Postzegels tentoonstel
len in een zo monumen
tale kerk in zo'n grote 
plaats en dan ook nog 
een aartsbisschop die het 
geheel komt openen: dat 
is uniek. 
Wel liet hij daarbij direct 
weten dat zijn vereniging 
dit evenement niet zon
der de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen had kunnen orga
niseren. 'Ondersteuning 
in de vorm van voorberei
ding, kaders, adviezen, 
begeleiding van exposan
ten, publiciteit hadden 
we niet kunnen missen,' 
aldus Schippers. Als 
dank gaf hij Bondsvoor
zitter Koek en Bonds
commisaris Walraven 
een presentje: een sleu
telhanger met daarin Ga
briel afgebeeld. Datzelf
de presentje, aflcomstig 
uit Israel, gaf hij ook aan 
Simonis. 

Voorkeur voor Vaticaan 
De kardinaal liet in zijn 
toespraak overigens blij
ken niet een oppervlakki
ge verzamelaar van post
zegels te zijn. Hij verza
melt Nederland, België, 
Italiè, Zweden, Tsjecho
Slowakije, Spanje, Duits
land, Oostenrijk en Is
raël. Thematisch verza
melt hij bijbel, christen
dom en Maria. 'Maar de 
mooiste zegels  vergeef 
me dat ik het toch even 
zeg  zijn voor mij die van 
het Vaticaan. De mooiste 
Nederlandse zegels vind 
ik die uit de periode van 
igio tot 1940, waarbij ik 
de jubileumserie uit 1913 
als het hoogtepunt be
schouw. In die serie zit 
ook de befaamde num
mer loi, die ik overigens 
niet heb.' 
Simonis: 'Helaas doe ik 
te weinig aan mijn hob
by, omdat mijn functie zo 
veel tijd vraagt. Maar 
soms, om heerlijk te ont
spannen, ga ik 's avonds 
zitten postzegelen en op 
de achtergrond hoor ik 
dan Nona op de tv. Doe ik 
twee dingen tegelijk, 
maar het wordt dan vaak 
wel (te) laat.' 
Kardinaal Simonis heeft 
zich door de diverse ex
posanten op de Gabriël
tentoonstelling uitge
breid laten voorlichten 
over hun collecties. 
Bondsvoorzitter Ties 
Koek liet zich buitenge
woon positief uit over 
deze uitgelezen kans om 
de filatelie een grotere 
aandacht te geven. 

LUC VAN DIJK (65), DIRECTEUR VAN DE 
SERVICEAFDELING, OVERLEDEN 

Opnieuw moet een triest 
bericht in deze kolom
men worden opgeno
men. Op 27 augustus is 
de heer Luc van Dijk op 
65jarige leeftijd overle
den. Iedereen die hem 
kende wist dat Luc ziek 
was. Vooral de laatste 
maanden verslechterde 
zijn gezondheid snel. 
Toch kwam zijn overlij
den nog onverwachts. 
Luc van Dijk was direc
teur van de Serviceafde
ling van de NBFV. Het is 
de afdeling van de Bond 
die zorgt voor de verkoop 
van filatelistische docu
mentatie. Een functie die 
hij in januari 1999 had 
overgenomen van heer 
Van Megen. 
In de visie van Luc be
hoorde de Bond altijd 
aanwezig te zijn op de 
grotere beurzen in Ne
derland. Tijdens 
Amphilex 2002, al geteis
terd door zijn ziekte en 

zich voortbewegend met 
een rollator, stond hij er, 
zoals altijd, met zijn 
echtgenote en een aantal 
medewerkers om onder 
de vlag van de Bond fila
telistische documentatie 
aan de man te brengen. 
Luc had service aan leden 
en geïnteresseerden 
hoog in het vaandel 
staan. 
Op de website van de 
Bond en in het maand
blad Filatelie onderhield 
hij de verkooplijst van be
schikbaar materiaal. 
Sinds 1969 was hij als 
medeoprichter actief be
trokken bij de Philatelis
ten Vereniging Heerhu
gowaard e.o. Daarnaast 
was hij jarenlang be
stuurder van de Studie
groep Britannia. Voor al 
dit werk werd hem in 
1989 de zilveren Bonds
speld uitgereikt, die in 
1997 werd vervangen 
door de Gouden Bonds
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Luc Dan Dijk tijdens het toekennen uan de Bondshermnermgsmedaille. 

speld. Voor alle bewezen 
diensten binnen de NBFV 
werd hem in december 
2002 de Bondsherinne
ringsmedaille toegekend. 
Op zijn begrafenis, die 
op zaterdag 30 augustus 
plaatsvond, waren de da

mes van het Bondsbureau 
en leden van het Bonds
bestuur aanwezig. De 
herinnering aan en de 
naam van Luc van Dijk 
zal de filatelistische we
reld in eerbied en vooral 
dankbaarheid bijblijven. 
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övebria 2004 
De BSV Donau hout op 7, 
8 en 9 mei 2004 in de Ba
benberghal in Kloster
neuburg bij Wenen (Oos
tenrijk) de Ouebria 2004. 
Het betreft een tentoon
stelling in categorie 2 
met internationale deel
name; ze omvat 360 ka
ders. Voor deze tentoon
stelling kan in alle klas
sen worden ingeschre
ven. Ook in de jeugdklas
se met 42 kaders en in de 
Open Klasse (48 kaders). 

Tijdens de expositie is er 
een speciaal postkantoor 
van de Oostenrijkse post 
en de UNPA (United Na
tions Postal Administration 
de postadministratie van 
de VN) uit Wenen. De 
laatste geeft een speciale 
envelop met dito stempel 
uit. Op 7 mei 2004 wordt 
een eerstedagenvelop Tag 
der Briefmarke uitgegeven 
en op 8 mei 2004 een eer
stedagenvelop in de serie 
Volksbrauchtum, te weten 
300 Jahre loooEimerfass. 

Het speciale stempel op 9 
mei 2004 staat in het te
ken van 50 Jahre Kloster
neubur̂  ujieder selbständig 
19542004. Verder wor
den er nog allerlei activi
teiten georganiseerd. 
Inlichtingen en aanmel
dingsformulieren (uiter
lijk g januari 2004 retour) 
zokm verkrijgbaar bij 
Ing. Hans Starek, Postf
ach 63, A1225 Wien, te
lefoon/fax (00)43
11832817 of per email: 
bsu.donau(a)3mx.net 

ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL: 
KOOP 'M OF LAAT 'M THUISKOMEN 

Tijdens Postex 2003 (17 
tot en met 19 oktober, 
Americahal, Ericalaan, 
Apeldoorn) zal voor de 
vijfendertigste maal de 
speciale envelop van de 

Dag van de Postzegel te 
krijgen zijn. De envelop, 
die wordt uitgegeven 
door de Bond, is ook dit 
jaar ontworpen door Paul 
Walraven. Wie de enve

lop niet tijdens Postex 
2003 kan bemachtigen, 
kan terecht op de specia
le Dagen van de Postze
gel die in Amsterdam en 
Rotterdam worden ge
houden. De envelop kost 
€2.25 en is ook te bestel
len via het Bondsbureau. 

©i^ van de Tostzye[2003 

DAG VAN DE 
POSTZEGEL 
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Expositie in Gerolstein 
De postzegel en mun
tenverzamelaarsvereni
ging Eifelland uit Gerol
stein organiseert op 16 en 
17 oktober 2004 in de 
Stadthalle in Gerolstein 
een tentoonstelling in ca
tegorie 3 met internatio
nale deelname. De expo
sitie omvat alle klassen, 
behalve literatuur. Ten
toonstellingsgegevens en 
folders over het vakantie
gebied Gerolsteiner/Eifel 
liggen ter inzage op het 
Bondsbureau, Zeelant
laan 11, Utrecht, telefoon 
0302894290. 
Informatie is ook ver
krijgbaar bij Peter Müller, 
Miillenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein), te
lefoon 06591/95440, fax 
06591/954499 of email 
peter(a)mueIIermeuIlenborn.de 

St. Petersburg afgelast 
Het FEPAbestuur heeft 
het Bondsbestuur mede
gedeeld dat zij van de 
Russische Bond bericht 
heeft ontvangen dat de 
tentoonstelling St.Peters
hurg 300, die van 7 tot 14 
november 2003 zou wor
den gehouden, geen 
doorgang zal vinden. 
De tentoonstelling kan in 
2004 worden gehouden, 
alleen kan de Russische 
Bond hierover nog geen 
zekerheid geven. Het 
wachten is op verdere in
formatie. 



' IK LEG DE LEUKSTE CONTACTEN 
EN MAAK DE GEKSTE DINGEN MEE' 
Larry van Dooijewaard: fanatiek eBay^er, maar geen *lnternetkluizenaar^ 

DOOR N O O R T J E K R I K H A A R , H U I Z E N 

meedoen aan een veiling met a miijoen Kopers 
en verkopers? Larry van Dooijewaard uit 

Rotterdam ligt er niet wakker van, al offert hij 
er wel eens wat nachtrust voor op. Drie jaar 
geleden kreeg hij aansluiting op 'de kabel' en 

dankzij Internet ontdekte hij al snel de wondere 
wereld van de digitale (postzegel)veilingen. 

Tot aan het eind van de vorige 
eeuw w/as Larry van Dooije
waard een 'gewone' verzame
laar. 'Jong begonnen, toen een 
tijdlang geen zin meer en later 
weer de draad opgepakt.' vat hij 
samen. 'Ik heb nu vooral be
langstelling voor postzegels uit 
Indonesië, vooral die van vóór 
1948.' Zijn materiaal vond Larry 
tot voor enkele jaren geleden op 
beurzen, al ruilend of in de tra
ditionele postzegelwinkel. Dat 
veranderde toen hij op Internet 
ging rondkijken. 'Ik dacht niet 
meteen aan postzegels,' zegt 
hij. 'Ik had het in het begin druk 
genoeg met surfen en het ont
dekken van alle mogelijkheden 
die het Internet biedt. Maar 
dankzij de zoekmachines kwam 
ik bij een digitale veiling terecht. 
Daar werden ook postzegels 
aangeboden. In het begin kocht 
ik alleen maar en was ik vooral 
bezig om het bieden onder de 
knie te krijgen. Maar al gauw 
ben ik ook zegels gaan verko
pen. En ik moet zeggen: het 
loopt lekker! En dan bedoel ik 
niet alleen dat het wat geld op

brengt, want dat stop ik voor 
het grootste deel weer in mijn 
verzameling. Nee, het gaat 
vooral om alles wat je leert, je 
ziet veel meer, je verzamelge-
bied breidt zich voortdurend 
uit.' 

Vertrouwen 
Larry kreeg de smaak zelfs zo
zeer te pakken dat hij zich aan
meldde als 'ambassadeur' van 
de populairste online handels
plaats van Nederland: eBay. De 
van oorsprong Amerikaanse 
site heeft aparte sites m meer 
dan twintig landen; op eBay 

worden wereldwijd meer dan 
een miljoen objecten, onderver
deeld in zestienhonderd rubrie
ken, aangeboden. Zo is er naast 
de internationale site, 
www.ebay.com, ook een Neder
landse: www.ebay.nl. Wie een
maal op een van de 'nationale' 
sites is aangemeld kan ook ge
bruik maken van de internatio
nale site. Wat heb je er voor no
dig? 'Een e-mailadres en inter
nettoegang,' legt Larry uit. 'Het 
is echt heel eenvoudig. Je krijgt 
een bevestiging van je aanmel
ding per post thuis.' Het bieden 
op een digitale handelsplaats 

verschilt niet erg veel met het 
uitbrengen van een bod op een 
'normafe' veiling. Larry: 'Het is 
vooral een kwestie van het op
bouwen van vertrouwen. Je 
moet natuurlijk volstrekt eerlijk 
zijn en dus een zo goed moge
lijke omschrijving geven van 
wat je te koop hebt. Als je een 
zegel aanbiedt die een kort 
tandje heeft, dan zet je dat er 
duidelijk bij. Er zijn heus wel 
liefhebbers voor zegels die niet 
voor honderd procent perfect 
zijn. Sommige verzamelaars 
willen de gaatjes in hun collec
tie koste wat kost opvullen! Ver
der moet je apart vermelden 
welke bijkomende kosten er 
zijn: de portokosten geef je af
zonderlijk aan en ook of je de 
kavel al dan niet aangetekend 
gaat versturen.' 

Feedback 
Veel verzamelaars zijn huiverig 
voor het doen van digitale aan
kopen. Hoe weet je dat je niet 
wordt opgelicht.' Net als veel 
andere handelsplaatsen werkt 
eBay met een/eec/boc/c-systeem: 

5 TIPS VOOR VERKOPERS 
1. Hou de startprijs zo laag 
mogelijk; dat trekt kopers aan; 
2. Omschrijf wat u aanbiedt zo 
volledig en vooral zo eerlijk 
mogelijk; plaats een duidelijke 
foto; 
3. Kijk wat anderen voor een 
vergelijkbare zegel vragen; 
4. Plaats uw aanbieding in ver
schillende rubrieken; 
5. Kijk op zogenoemde 'hot 
item lists' wat het meest ge
zochte materiaal is. 

5 TIPS VOOR KOPERS 
1. Let op de feedback-geschie-
denis van de aanbieders (zie 
ook het artikel); 
2. Let op bijkomende kosten; 
3. Lees op de veilingsite van 
uw keuze welke maatregelen 
kunnen worden genomen om 
fraude te voorkomen; 
4. Vragen? Onzeker? Neem 
contact op met de verkoper; 
5. Besteed bij een geslaagde 
(of mislukte) transactie vol
doende tijd aan het leveren van 
feedback; dat is in het belang 
van u en alle andere kopers. 

Larry van Dooijewaard besteedt aardig wat (nachtelijke) uurtjes 'op eBay', maar hij is geen Internetkluizenaar (foto Aad Knikn^an, Huizen) 

http://www.ebay.com
http://www.ebay.nl


Dankzij het Internet - en meer in het bijzonder dankzij eBay - onderhoudt Larry contacten met verzamelaars 'all over the world' 

de koper laat na elke transactie 
weten wat zijn ervaring met de 
verkoper was. Verkopers bou
wen punten op; hoe meer pun
ten iemand heeft, des te indruk
wekkender zijn 'staat van 
dienst'. 
Larry van Dooijewaard heeft 
nauwelijks slechte ervaringen 
met het aankopen en verkopen 
op eBay. 'Het systeem is be
hoorlijk veilig,' zegt hij. 'Wie 
drie keer in de fout gaat - te lan
ge levertijden, te traag met be
talen - wordt van de site verwij
derd. Bovendien stuur je als 
verkoper het materiaal pas op 
als de zegels zijn betaald. 
Wordt er niet betaald dan kun je 
eBay inschakelen. Er wordt dan 
een betalingsherinnering ver
zonden en - als dat nodig is -
nog een tweede. Lukt het dan 
nog niet, dan krijg je de plaat
singskosten van eßoy terug.' 
De gebruikers van eBay kunnen 
er overigens zelf ook iets aan 
doen, zegt Larry, 'je kunt ie
mand waarmee je slechte erva
ringen hebt uit je eigen databa
se verwijderen. Het is ook mo
gelijk om bepaalde landen uit te 
sluiten, bijvoorbeeld die landen 
waar je het risico loopt dat je 
zendingen in de post kwijtra
ken.' jammer voor Larry: Indo
nesië is zo'n risicoland. Maar, 
zegt hij, 'je kunt het materiaal 
natuurlijk zó verpakken dat nie
mand vermoedt dat er iets van 

waarde in je envelop zit.' 

Spannend 
Bieden op veilingsites: het is 
voor de meesten een sport en 
voor sommigen zoiets als top
sport. De looptijd van een kavel 
op eBay ligt vast: meestal gaat 
het om een periode van een 
week. In die week kun je voort
durend, tot aan de laatste se
conde toe, meebieden. 'Loopt 

een interessante veiling om 
kwart over twee 's nachts af 
dan sta ik om twee uur naast 
mijn bed,' biecht Larry op. 
'Maar het is en blijft een spel. 
Bied ik kleine beetjes of knal ik 
er in één keer het maximale bod 
in.' Soms neem ik een gok met 
een kavel en duim dan maar dat 
het om goed spul gaat. Maar 
omdat je met de verkoper kunt 
communiceren - er bestaat ten

slotte zoiets als e-mail - heb je 
alle mogelijkheden om het risi
co beperkt te houden. Een goe
de verkoper geeft altijd ant
woord en draait nergens om
heen. Bovendien leer je elkaar al 
doende natuurlijk wel kennen.' 
Niet alleen kopen, ook verko
pen kan spannend zijn. 'Ik be
gin meestal met een lage inzet; 
mik je te hoog dan wordt er 
vaak niet geboden,' zegt Larry. 
'Soms krijg je als je een kavel 
op één euro inzet een op
brengst die veel hoger is dan 
wanneer je een hoge prijs zou 
hebben gevraagd. Maar daar 
kun je natuurlijK ook de boot 
mee ingaan. Want als je iets 
laag inzet en de prijs loopt niet 
op dan moet je net kaveltje toch 
leveren - ook al is het duizend 
euro waard!' 

Geen kluizenaar 
Naar de postzegelwinkel gaat 
Larry tegenwoordig alleen nog 
maar om er albums en andere 
accessoires te kopen. 'Ik ga ook 
wel eens naar een beurs, maar 
het liefst zit ik toch achter het 
scherm. Je kunt er vierentwintig 
uur per dag en twaalf maanden 
per jaar terecht - daar kan een 
winkel of een beurs niet te
genop!' 
Als we Larry vragen of hij niet 
het risico loopt een soort 'Inter
netkluizenaar' te worden, moet 
hij hartelijk lachen. 'Welnee, in
tegendeel. Sinds ik zegels op 
het Internet verkoop, leg ik de 
leukste contacten en maak ik de 
gekste dingen mee. Ik heb hier 
in Rotterdam iemand uit 
Nieuw-Zeeland op bezoek ge
had, die wel eens naar mijn ver
zameling wilde komen kijken. 
En ik heb ook wel eens een 
Amerikaan over de vloer gehad 
- die was met een taxi uit Frank
rijk helemaal naar mij toe ko
men rijden. Hartstikke leuk, 
toch.?' 

DIGITAAL KOPEN EN VERKOPEN: WAT KOST HET? 

ebY 
www.ebay.nl 
Bieden en kopen op 
eBay is gratis. Aan ver
kopers worden wel 
kosten in rekening ge
bracht. Het gaat om 
plaatsingskosten (tussen 
€0.10 en €1.50, afhan
kelijk van de startprijs) 
en uerkoopcommissie 
(kosten aan het eind 
van de veiling, meestal 
1.5 tot 5 procent van de 
uiteindelijke verkoop
prijs). Wie zijn aanbie
dingen extra wil laten 
opvallen kan dat tegen 
betaling doen: een vet 
lettertype of een specia
le opmaak kost geld. 

\U\'\\.M.4RigPLUB,?(l. 

www.marktplaats.nl 
De veilingsite Markt
plaats hanteert een ta
riefvan €6.- bij adver
tenties voor producten 
met een waarde vanaf 
€200.-. Datzelfde tarief 
is van toepassing voor 
advertenties waarin 
producten worden ge
zocht ofte ruil worden 
aangeboden en ook als 
er een dienst wordt 
aangeboden of een 
websiteadres in de ad
vertentie vermeld 
wordt. 

qoop 
ander i kopcp» en vei-kopef 

www.qoop.nl 
Er zijn geen kosten ver
bonden aan het gebruik 
van qoop; op deze site 
is het veilen gratis, voor 
verkoper en koper. Er 
worden ook geen start-
kosten gevraagd en al 
evenmin een 'succes
commissie'. Alleen 
voor sommige extra 
services moet betaald 
worden, zoals herope
nen van een eigen 
qoopShop of het extra 
laten opvallen van de 
veilingitems. 

ericardo. nl 

www.ricardo.nl 
Ricardo.nl brengtvoor 
het plaatsen van een 
veilingkavel plaatsings
kosten in rekening 
(€0.01 tot €0.20). 
Wordt een item ver
kocht dan bedraagt de 
verkoopcommissie 
over de eerste vijftig 
euro 5 procent. Brengt 
een item meer op, dant 
daalt het percentage 
over het meerbedrag 
geleidelijk, tot uitein
delijk 0.5 procent over 
het gedeelte boven 
€2.000.-. 

Voor de uolledige, op dit moment geldende voormaorden: kijk op de beiDuste veilingsites! 

Si 

http://www.ebay.nl
http://www.marktplaats.nl
http://www.qoop.nl
http://www.ricardo.nl
http://Ricardo.nl
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Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat 22,6712 EC Ede, 
©0318638634, 'ig.radstaat 
(Bhccnct.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,©048i374ii6, n.mol 
@)u)anadoo.nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; 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: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijl

stra, Venedie 20,1601 HB Enk

huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V,; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053

4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578627090. 

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

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 

http://et.nl
http://speedling.nl


Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR Goor, 
©0547273033, ^henla 
©uiorldonline nl 
Gorinchem: 
PVGonnchem c o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183

633163 
Gouda: 
WPVGou(ia,mw EJ Binee, 
Rossinistraat 20,2807 HK

Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46,2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702 
Philatchca Den Haag, Ir P Gle

rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©0703233098 
PC De Kmg', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Tc Werne afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12,2253 
WT Voorschoten 
PV 'Vredesfem , P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV'sGravenhagee o J Alsem

geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Gronmgen: 
IVPhilatelica, D Roosjen,Me

zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PVGrotiin^en, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050

5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023

5263267{na 19 00 uur) 
/VPhilatelicfl,H J Hoonmg, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers

straat79,2151 CG NieuwVen

nep, ©0252673134 
HalfivegZwanenburg: 
PZVSPA , JC van der Bijl, 
Houtrijkstraat9,1165 LL Half

weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Tous

sainstr 5,3842 ZZ Harderwijk, 
©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184

618112, •ji;b^i;b@u)anadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Franknjklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PV Heerenucen, G de Beer, De 
Plasse I, 844g EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , 
mw L J Folkers, 
Bloemaerdaan 11,1701VH 
Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , C H Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411JJ 
Heerlen, ©0455717790 

Heeze: 
FilatcheHeeze, J van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, LJ Hordijk, Ro

zenstraat II, 1782 MS Den Hel

der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V HelleDoctsluis, J J Koppe

nol, Handlog 6, 3224 PG Helle

voetsluis, ©0181322699 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om 
streken', T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492

534793, ■ pzi;dehelm@)planct nl 
WPVHelmond,) Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel

mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp

hoflanden 8,7542 CM Ensche

de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
sHertogcnbossche FV, P L M 
Teurhngs, Havikskruidstraat 3, 
5262DGVught,©073

6567680, L email@)tcurlin5s

onlme nl 
Heusden; 
PV Black Penny , M L H Verha

ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil

kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035

6234423 
Hoek van Holland: 
JVPhilatelico, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiuaard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds

weg 6,7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H J Ruiter, Satel

lietenlaan 18, 7904 LP Hooge

veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV Hoogerand Sappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti

rumlaan 19, 9602 GN Hooge

zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFriesland, 
J L M LeBlansch,Kaarder25, 
1625 TJ Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , 
W E Bok,Tinnegieter93, 
1625 AV Hoorn, 
©0229230322 
Huizen: 
NVPV, a/d GooiS. Eemland, 
H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE 
Huizen,©0355262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatehca.JG Fidder, 
Gallestraat43, 
8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatu;ijk/Rijnsbur5,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro

meinenstraat 3, 2225 ZA Kat

wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, 
Pastoor Theelenstraat 26, 
6466 JH Kerkrade, 
©0455415088 

Klimmen: 
PhV t Fakteurke, H ) Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

L 

Langedijk: 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water

loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, • uersims a 
(ffiiuorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IV Philatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071

5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol

menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , 1 de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228

312871 
AV De Philatelist' WL Wol

schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe', J P G van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uur), 
• jp5udmeer3g@hetnct nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C Hooft

straat 7,7131 WE Lichtenvoor

de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu

genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, • wissenburg ä 
@)hetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis,AC Verbeek, 
Schubertlaan 503,3144 BL 
Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimburfl,B J M Braam

haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatehco P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797i AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland , R J Schoof, Lau

wersmeer 45, 1447 LA Purme

rend, ®02g9645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174

280134, • w storm@)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit

serloodden Duik, Burg Van 
Trichdaan 116, 3648 VK Wilms, 
©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs 

Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijhng, 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.JM G vanMulle

kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341

254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So

phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
• in/o(ä)nupunijmegen nl 
FV Nouiopost, W J M Goos

sens, Vendeherstr 15, 6562 NA 
Groesbeek, ©0243974654, 
• u; j m goossens(S)chcllo nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy

nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om 
streken, H Koningen, Tuinflui

terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand, J W Lanse, 
Van Ostadestraat 58,4501 KV 
Oostburg, ©0117454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh,B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel

sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken

burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
StellinguieruerFil Ver, P Rauwer

da. Brink3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea

trixstr 26, 7591 GD Dene

kamp, ©0541351936 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer Iris, D Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa

pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilütelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©029g

426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij

kerk, ©0332452484 

R 

Raalte: 
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, 
©0774744551, wraerdts 
@>hetnet nl 

Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Konings

land 71, 6991 DH Rheden, 
©0264951534 
RJienen: 
FV De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen

den, B0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatehca,W vd Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pei

ze, ©0505032608, iiu) ud uel

de(ó)hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ®04754g58gg 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant, K 
v d Berg,Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal,AJM Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat iio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio

4562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548542669, • d ijrunujald 
(g)wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuiijk, 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, ©0235256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenhcim,B G Doorne

kamp. Kwekersweg g2, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252

216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schoonhoven; 
SchoonhouenscVer uan Postzegel

uerzamelaars, H Schep, Bene

luxlaan 8,2871 HG Schoonho

ven 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Juliana

straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©0464518522 
Slied recht: 
PV Philetica , J van Schaik, Ada 
ma van Scheltemastraat 28, 
3362TB Shedrecht, ©0184

412338 
Soest: 
P V Eemland, J van der Vos, Ju

hanalaan 18, 3871VJ Hoevela

ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatehca, RM Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spijke

nisse, ©0181643045 

>» 



Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahomhage lo, 9501VH Stads

kanaal, €10599616693, 
iiH Appcrlo@ihetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselhom, mw D Vrugt, Pr 
Chrisünastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de Rid

der, Lingestraat5,4535 EP Ter

neuzen, ©0115697125 
PVZeeuiuschVlaondcrcn, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel,B Visser, 
De Schouw 49 4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburg, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 IK Til

burg, ©0135714417 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit

hoorn, ©0297563646 
Utreclit: 
UPhV, J vanderMeulen, Elbe

dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, 
Fleemcamp 16, 3992 SJ Hou

ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV Drielandenpunt', H ) 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'DeGlobe,CA Meurer,Vival

distraat 5, 3906 CA Vee

nendaal, ©0318515062 
PVTrimarket,E de Blauw,'t 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee

nendaal, ©0318513512 
Veldlioven: 
PCGrootVeldhouen,! J] Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldlio

ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe', IF Florijn, Wil

lemstraat 2, 6882 KD Yelp 
Venlo: 
PV PhilaVenlo.MJM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 Hl 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn', G Stijsiger, Pr 
Julianastraat 26,4132 CB Via

nen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co

lignyln 96, 3136 CS Vlaardin

gen, ©0104746725 
Vhssingen: 
Vlissingse FV, I Heijkoop, Post

bus 391,4380 AJ Vhssingen, 
©OÏ18466665 
Vlijmen: 
PVDe Philatelist', A W van Pa

lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatehca,EK Roelfsema, 
Potbeker65, 5384 DN Heesch, 
©0412 454110 
Voorschoten: 
NVPV, H A J Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor

schoten, ©0715616167 

W 

Waalwijk: 
De Langstraat', J A M van Best, 
Mgr Volkerstraat 40, 5171JN 
Kaatsheuvel, ©0416274760 
Wageningen: 
FVDeGlobe.PAFM 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: 
FilatehcaWecrtc o ,G P AH 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Wecsp e o , J J van Rossum

v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
PV De Snujfclaar', J Kort, Plane

tenlaan 8,1771 BZ Wieringer

werf, ©0227603166 
Wmschoten: 
IVPhilatelica, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 

Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep

penjlaan 8,9951 BI Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe, B J Pampiermole, 
Ln van Hilbehnk 44 7101WN 
Winterswijk, ©0543521960 
FV De Klomp , G I A Epping

broek, Koekoeksr 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
Woerden, G J v d Waal, Skutsje 
47, 3448 KW Woerden, ©0348

567157, 'ifilatelie woerden 
@)uianadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , 11 Boel, 
Kon Sophiestraat3, 3931CN 
Woudenberg, ©0332867483 
Wijchen: 
FV De Globe, J H G Gosselink, 
Margrietstraat i i , 6602 CN Wij

chen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijk bij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343

573979 of 0640032186 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,GC BakkerBak

ker, Nobelstraat 7,1972 RS IJ
muiden, ©0255522310, inl 
rondzending. 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom5,1541RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraay, 

Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde,I Nollet, Pluut

haven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17,3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E van Keste

renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, Vuur

doornstraat 23, 6903 CJ Zeve

naar, ©0316528801 
Zienkzee: 
PV Schouuien Duiueland, J C Sleu

tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zienkzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
n'Philatelica, H Nijland,De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttinga, 
V d Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte o , mw I C 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078

6209088 
Zwolle: 
PVZuJolle, 1 W Havers, Den Uyl

straat 14,8015 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 wdt 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 

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 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7>50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 
€17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie één uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PC+Plaats: (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: 'Filatelie'. 



RW. Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Bezoek onze stand op de Postex 2 0 0 3 
Apeldoorn 17 tot 19 oktober 2 0 0 3 

.Ywi!rt,Fî krMkl§c>QNé̂ ^ kaft m,9&:. 

Yvert M o n a c o & DOMTOM a 0 0 4 1 S . 9 0 
Nieuw catalogus in kleur met Monaco, Andorra, TAAF, Mayotte, Nieuw

Caledonie Polynesie St Pierre & Miquelion Wallis & Futuna CEPT&UNO 

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 
Email pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

NVPH CDROM Nederland & Geb. 2 0 0 4 19,80 

NVPH speciale catalogus Nederland 2004 19,80 
inclusief Overzeese Rijksdelen , Voor het eerst 
ook met plaatfouten Nederlandse zegels, uitgave ter gelegenheid van het 
75 jarig bestaan met gratis herdruk van Ie editie van deze catalogus 

Yver t cata log i Europa 2 0 0 3 / 2 0 0 4 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 1 Landen AG 2003 m kleur 
catalogus WestEuropa deel 2 Landen HP 2004 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 3 Landen PY 2004 in kleur 
catalogus OostEuropa deel 1 Landen AP 2003 in kleur 
catalogus OostEuropa deel 2 Landen RU 2003 in kleur 

39,00 
29,00 
29,00 
35,00 
35,00 

Michel cata logi 2 0 0 3 / 2 0 0 4 
West & MiddenEuropa 2003/2004 
ZuidEuropa 2003/2004 
Noord & NoordwestEuropa 2003/2004 
OostEuropa 2003/2004 
Postwaardestukken WestEuropa 2003/2004 
Duitsland 2003/2004 in kleur 
Bildpostkaarten Duitsland 2003/2004 (17 oktober) 
catalogus Postwaardestukken Duitsland 2003 
speciale catalogus Oostenrijk 2003/2004 (17 oktober) 
speciale cat Zwitserland & Liechtenstein 2003/2004 (17 oktober) 
speciale catalogus IJsland 2003/2004 (17 oktober) 

catalogus Overzee deel 1 Noord & MiddenAmerika 2000 
catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 
catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 1999 
catalogus Duitsland 2003 in kleur 
catalogus WestEuropa 2003 
catalogus ZuidEuropa 2003 
catalogus Noord & NoordwestEuropa 2003 
catalogus OostEuropa 2003 

ANK spec. cat. Oostenrijk 2004, kleur 32,90 

" Zutnstc 
catalogus incl Liechtenstein & met gratis CDROM 
nngbandversie Zumstein Zwitserland & Liechtenstein 2004 

Giasheide. 

19,50 

1 PergamüfisEakies 
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 

polypropyleen, weekmakervrij 
in mm per 100 
95x145 (oude bnefkaarent) 8,40 
107x150 (briefkaarten) 8,60 
112x156 (verzendkaarten) 8,60 
98x170 (internat FDC) 8,80 
118x170 (enveloppen) 9,00 
118x220 (lange bneven) 9,70 
128x190 (grote envelop) 9,70 
148x210 (A5formaat) 10 60 

met nummerstempels & prijslijst kleinrondstempels! 

Mast Plaatfouten Nederland 2 0 0 3 23,90 
3e editie, catalogus met r s i u »t f« KIUU. i» i , deze zijn niet in de 
NVPH opgenomeni Alle zegels worden in kleur afgebeeld, met een vergro

ting van elke plaatfout, er wordt een waardering gegeven voor postfris, 
ongebruikt met plakker, gestempeld en zelfs "op poststuk" 

losbladige editie 2002 in ringband, uitgegeven door Studiegroep Zéér uit

gebreid handboek Nederlandse plaat en etsingnummers (velranden), 300 
biz in kleur; intussen leverbaar 4 supplementen elk 12 50 

Dal Nippon Weense drukken i 
4e editie 2003 in kleur, catalogus van de Weense & Philadelphia drukken 
van de postzegels voor de Repoeblik & Republik Indonesia, incl zegels 
van de Repoeblik Malukku Selatan (RMS) & lokale overdrukken 

.■;liii"Ninp6n 'J ipanA Beiéttme« M^é,,imf3m 
2e editie 2001 in kleur, catalogus van de postzegels van NederlandsIndie 
onder Japanse bezetting 1942 1945 

VST catalogus Australië 2003 in kleur 12,95 

gespecialiseerde catalogus GrootBrittannie & Brits Commonwealth 1840

1952 editie 2003 nu volledig in kleur 85,40 

Deegam Machin GrootBrittannië 112.00 
3e editie 2003, 1304 bIz losbladig in 2 nngbanden, meest uitgebreide 
catalogus Britse "Machin"zegels (frankeerserie Elizabeth), met postzegel

boekjes, posttarieven, postwaardestukken plaatfouten, vervalsingen etc 

Domfil Europa CEPT 2004 in kleur 40,00 

lOiinifHStNSiÉiÉili l iMëSatc 
Nieuw Prehistorische dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 24,00 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 65,00 

■V Vlinders op zegels 2002 in kleur 40 00 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 
Vogels op zegels editie 2000 28,90 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 17 34 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37 56 

'isk Tremen op zegels editie 2001 in kleur 50 00 
Olympische Winterspelen op zegels editie 2002 in kleur 32 00 

www.collectura.com 

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


'AUTHENTIEKE POSTZEGELVERZAMELAARS 
ZIJN HARTSTIKKE LEUKE MENSEN!" 
Mathieu Tieroiff tien jaar actief met Philapost 
T E K S T : N O O R T J E K R I K H A A R , H U I Z E N - F O T O ' S : FRED E R N S T , R O T T E R D A M 

lil 

Er is maar weinig dat Mathieu 
Tieroiff (37) - 'Thieu' voor wie 
hem kent - in de laatste twintig 
jaar niet heeft meegemaakt als 
het om de handel in postzegels 
gaat. Als jongen van vijftien be
sloot hij te stoppen met het rui
len van postzegels en begon hij 
ze te verhandelen. Tien jaar la
ter zette hij met materiaal uit 
een Spaanse megadeal - daar
over later meer - het postorder
bedrijf Philapost op. Weer tien 
jaar later denkt hij na over een 
andere opzet. 'Philapost is een 
volwassen bedrijf geworden; al
leen maar wonderdozen zijn we 
ontgroeid, al zijn ze nog steeds 
belangrijk voor ons; we kunnen 
echter voor veel meer verzame
laars iets betekenen.' 
Van Thieu Tieroiff kun je veel 
zeggen, maar niet dat hij in de 
grijze massa opgaat. Bij vriend 
en vijand laat hij een blijvende 
indruk achter, is het niet om zijn 
vasthoudendheid of zijn jon
gensachtige manier van hande
len, dan wel om zijn openharti
ge uitspraken of onverwachte 
handelingen. 'Als je met respect 
onderhandelt kom je altijd met 
een deo/thuis,' zegt hij. Hoe die 
deals er zullen uitzien, dat kan 
niemand voorspellen, ook Thieu 
niet. 'In verschillende prijsstel
lingen geloof ik niet, dan wordt 
een klant die mondig is bevoor
deeld en iemand die bescheiden 
is benadeeld. Als ik vroeger 
doorhad dat iemand wilde pin
gelen, legde ik van tevoren wat 
op de prijs.' 

Fantastische tijd 
Nee, dat baantje bij die bank 
was eigenlijk niks. Dat hadden 
vrienden van hem ook al eens 
gezegd. Er werden zelfs wed
denschappen afgesloten: hoe
veel maanden zou Thieu het er 
volhouden? Het werden er uit
eindelijk twee. Het roer ging 
om. Een zogenoemde handlich-
t ingvan de kantonrechter in 
Breda zorgde er in 1986 voor 
dat Thieu Tieroiff- toen pas ne
gentien jaar oud - een een
manszaak in postzegels kon 
opzetten. Hij pakte het slim 
aan: 'Eerst keek ik welke man
co's handelaren hadden. Dan 
vroeg ik ze hoeveel ze voor dat 
ontbrekende materiaal over 
hadden. Daarna ging ik ernaar 

'Philapost is eigenlijk uit nood geboren. Ik werkte een 

beetje uit de losse pols en dot was niet goed - ik vond dot 

ik het anders moest organiseren. En dat had ik goed 

gezien, want door dit bedrijf ben ik uit het dal 

geklommen.' Dat zegt Thieu Tieroiff, eigenaar van 

Philapost in Berkel en Rodenrijs. Het bedrijf viert dit 

najaar zijn tienjarig bestaan. 

op zoek. Op die manier ver
diende ik op velletjes kinder
postzegels uit 1979 op één mid
dag veertig gulden. Veertig gul
den! De eerste maand maakte 
ik een winst van achthonderd 
gulden en de tweede maand 
ging ik over de tweeduizend 
heen. Ik vond het spannend en 
ik verdiende er ook mee. Ik heb 
een fantastische tijd gehad, 
want ik maakte dat geld ook 
op!' 

Omslag 
Jaren eerder, als jongetje van 
zeven, kreeg hij van zijn vader 
pakketjes met zegels van Indo
nesië en Tsjechoslowakije. 'Ik 

wilde vanaf dat moment post
zegels, maar dan ook alleen 
maar postzegels hebben. Ik 
nam m'n zegels overal mee 
naar toe, zelfs naar verjaarda
gen. Op foto's zie je mij zitten: 
niet op een stoel, maar in de 
vensterbank, bezig met postze
gels. Op het postkantoor kocht 
ik de nieuwe uitgiften in tien-
voud, als ruilmateriaal. Dat was 
toen ik een jaar of zeventien 
was. Met het geld dat ik met dat 
'ruilmateriaal' verdiende, vulde 
ik mijn verzameling aan. Het 
ging me immers uitsluitend om 
de postzegels.' 
Ergens tussen zijn zeventiende 
en zijn negentiende kwam er 

een omslag: niet langer ging het 
om de postzegels of om de ver
zameling - geld verdienen werd 
de belangrijkste drijfveer. De 
verzameling werd verkocht, 
want om te kunnen handelen 
had je natuurlijk werkkapitaal 
nodig. En toch was er ook nog 
postzegelsentiment aanwezig. 
Zelfs nu, twintig jaar later, heeft 
Thieu er nóg spijt van dat hij 
ook dat kleine, ontroerende ver-
zamelingetie zegels verkocht 
dat zijn vader voor hem in de 
loop van de jaren had samenge
steld. Het was het resultaat van 
een aantal buitenlandse reizen, 
uitstapjes waarop steevast een 
postkantoor werd aangedaan 
om er een aantal fllatelistische 
souvenirs aan te schaffen. 

Naar Ameril<a 
Zoals gezegd: postzegels verga
ren om het verzamelen alleen, 
dat was toen Thieu tegen de 
twintig liep afgelopen. 'De han
del én het geld trokken,' vertelt 
de man die er de afgelopen ja
ren niet voor terugschrok om 
met grote financiële risico's 
postzegels op een ongewone 
manier in de markt te zetten. 'Ik 
had al snel door dat het alle-

Thieu Tieroiff met enkele van zijn medewerkers, van links naar rechts Dineke, Sebastiaan en Celeste, achteraan staan Michiel en Anja 



Thieu Tierolf vindt het heel belangrijk op dat htj de verzamelaars in alle opzichten ■ semce, klantvriendelijkheid, materiaal ■ kwaliteit levert. 

maal in het buitenland gebeur
de,' herinnert hij zich. 'Dus 
vloog ik in 1986 naar Chicago 
om daar de internationale ten
toonstelling/Amer/pex te bezoe
ken. Ik deed alles met contant 
geld en dat zorgde voor veel 
problemen. Geen wonder, 
Amerika! Ik moest zelfs tussen
tijds naar Nederland terugvlie
gen om daar binnen anderhalve 
dag geld van potentiële kopers 
los te peuteren. En daarna ging 
het opnieuw naar Chicago, om 
verder te onderhandelen!' Aan 
het eind van de reis bleek de 
omzet enorm te zijn. jammer 
dat er zoveel geld was uitgege
ven aan hotels, eten, taxi's en 
heen en weer vliegen. Het resul
taat: per saldo was er eigenlijk 
niets verdiend. 'Maar ik neb er 
in ieder geval veel van geleerd 
en een leuke tijd gehadl' zegt 
Thieu lachend. 

Stormloop 
Hoewel je het aan zijn vrij im
pulsieve manier van optreden 
niet zou afleiden, voelt Thieu 
Tierolfifzich een gedegen en ou
derwetse handelaar. 'In die eer
ste tijd schreef ik na een dag 
handelen uit mijn blote hoofd 
alle transacties van die dag op. 
Pas daarna controleerde ik de 
zaak; mooi dat het altijd klopte 
met wat ik in de knip had.' Dat 
ambachtelijke hoofd rekenwerk 
is nu verleden t i jd, want com
puters zijn er bij Philapost in 
Berkel en Rodenrijs volop te 
vinden. Ooit was dat anders. 
Thieu: 'We begonnen met één 
enkele telefoonlijn, een oude 
computer en een stapeltje ver
zendformulieren van Van Gend 
en Loos. Alles werd anders toen 
we een advertentie in 'Filatelie' 
plaatsten. Dat was in septem
ber 1993, precies tien jaar gele
den dus. Die advertentie lever
de ons in een klap honderdvijf
tig bestellingen op!' Met het 
product dat Philapost in 'Filate
lie' aanbood zou net bedrijf nog 
lang geassocieerd worden. Het 
waren wonderdozen, een soort 
filatelistische schatkisten, die 
voor 99 gulden grif werden af
genomen. Een maand later 
werd de aanbieding herhaald, 
maar nu uitgebreid met een 
tweede doos, die 249 gulden 
kostte. Het liep weer storm, en 
nog eens, toen er nog duurdere 
dozen kwamen. 

Spaanse ME 
Wat zat er eigenlijk in die won
derdozen? Je zou kunnen zeg
gen dat het inderdaad een won
der v^as dat het materiaal über

haupt beschikbaar kwam. Thieu 
TierolfiF: 'Ik had die zegels ge
kocht van een Spaans bedrijf: 
vierduizend meter stellingen en 
acht vrachtwagens vol. Het gaat 
te ver om te vertellen hoe dat al
lemaal verliep, maar uiteindelijk 
hadden we de zaak dan toch 
rond. We waren in Barcelona, 

waar we klaar stonden om alles 
in te pakken  en toen ging het 
personeel van dat bedrijfin sta
king. De zaak werd gebarrica
deerd, ze waren het niet eens 
met de handelwijze van hun 
baas. En ik zat in dat gebouw! 
Toen eenmaal vaststond dat ik 
het materiaal toch echt ofiRcieel 
had gekocht en ik dus het volste 
recht had om het mee te ne
men, kwam de Spaanse ME ons 
en onze postzegels ontzetten. 
Laat ik zeggen dat het een heel 
bijzondere ervaring was.' 

Kwaliteit 
In het begin kocht Thieu Tieroiff 
alles wat een ander niet wilde 
hebben. 'Ik was zo'n beetje Mis
ter Vuilnisvat' zegt hij enigszins 
spottend. 'Maar let op: veel 
mensen missen het vermogen 

Ooit wonderdozen, nu 'serieus' materiaal. 

om door wat ze als troep be
schouwen heen te kijken. Ik 
kocht èlles, rijp en groen, en ik 
haalde de kwaliteit eruit. Want 
dat beschouw ik echt als kern 
van mijn werkwijze: ik zorg voor 
kwaliteit en ik lever kwaliteit. 
Dat is mijn handelsmerk en 
daar heb ik ook alles voor over.' 
Wat er na schifting van de 'on
georganiseerde bulk' overbleef, 
ging in wonderdozen en verras

singspakketten de deur uit. 
'Maar je hoeft niet per se op het 
element 'avontuur' te mikken,' 
zegt hij. 'Natuurlijk hoopt ieder
een met zo'n doos een lot uit 
de loterij te trekken en op die 
manier een droomzegel te vin
den. Maar het is veel belangrij
ker dat mensen een berg post
zegels in handen krijgen en le
ren daar de lol van in te zien.' 
Tieroiff begrijpt niet waarom er 
in bepaalde kringen zo wordt af
gegeven op mensen die 'plaat
jes', zeg maar thematische 
postzegels, verzamelen. 'Vrijwel 
iedereen is daarmee begon
nen,' zegt Thieu. 'Hoe kun je 
dan die manier van verzamelen 
de grond inboren?' 

Handel genereren 
Als Thieu TierolfiF terugkijkt op 
de achter hem liggende twintig 
jaar dan ziet hij duidelijke ver
schillen tussen 'toen' en 'nu'. 
Hij heeft er  na eerst vooral aan 
de handel te hebben verkocht 
bewust voor gekozen om recht
streeks met verzamelaars zaken 
te doen. En het bevalt hem: 'Ik 
heb daar enorm veel plezier in, 
want weet je: authentieke post
zegelverzamelaars zijn werkelijk 
hartstikke leuke mensen!' Daar
mee is niet gezegd dat hij de 
handelaren uit het oog heeft 
verloren. 'Ik moet het gevoel 
hebben dat ik alles heb gepro
beerd om te voorkomen dat de 
handel ten onder gaat,' zegt hij 
bevlogen. 
Het zijn geen loze woorden. Tot 
zijn recente wapenfeiten be
hoort het bedenken van het Pro
motie Postzegelpakket Nederland 
Overzee. Voor een redelijk be
drag kunnen verzamelaars hon
derden zegels kopen van de 
vroeger zo populaire Overzeese 
Gebiedsdelen: Nederlandsln
dië, Indonesië, Nederlands 
NieuwGuinea, Suriname, Cu
rasao, de Nederlandse Antillen 
en Aruba. Een prachtaanbie

ding, vindt TierolfiF. 'Als hande
laar kun je een halve pallet be
stellen. Wat ze niet verkopen 
kunnen ze retourneren. Mooier 
kan het toch niet? En ze worden 
in de watten gelegd, want ik 
zorg voor de folders, ik verstuur 
mailings aan verzamelaars en ik 
regel ook nog andere promotie. 
Met zo'n pakket kunnen verza
melaars een leuke collectie op
zetten. In zo'n verzameling zit
ten natuurlijk 'gaten' en dat be
tekent dat de kopers weer bij de 
handelaren zullen terugkomen 
om de manco's aan te vullen. 
Zo genereert deze actie dus 
weer nieuwe handel. Postzegel
verzamelen is een leuke hobby 
die je onder de aandacht moet 
brengen!' 

Magazijn 
Het enthousiasme van TierolfiF 
ten spijt loopt er natuurlijk ook 
wel eens iets mis. Thieu Tieroiff 
is wel de laatste om zich daar
voor te schamen. Integendeel, 
bij rijdt ons geheel vrijwillig 
naar een enorm magazijn el
ders. De ruimte is voor een 
groot deel als normale opslag 
in gebruik, maar hier en daar 
liggen wat je als de grafstenen 
van mislukte projecten zou kun
nen beschouwen. Thieu wijst 
nu wat melancholiek geworden 
 naar forse stapels materiaal. 
Besteld door bedrijven die hun 
afspraken niet nakwamen of die 
zich op een laat tijdstip uit een 
cyeo/terugtrokken. Domheid, 
pech? 
TierolfiF, eerlijk: 'Soms ben ik 
echtte naïef Dan gaat m'n en
thousiasme met me op de loop. 
Maar soms ook heb je gewoon 
pech. Neem die voorraad al
bums voor zegels van Curasao: 
wat hebben ze erop gedrukt? 
Curasao, met een 's ' fNou ja, 
die partij laat ik dan maar ver
nietigen. Ja, jammer natuurlijk 
maar ik wil alleen maar kwaliteit 
leveren, wat het me ook kost!' 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2003 (verschijnt begin de

cember) moeten uiterlijk op 1 
november 2003 in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila

telie', 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. 

Het is mogelijk dat postze

gels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met 
klem  vooral bij het bezoe

ken van ver van uw woon

plaats verwijderde evene

menten  om eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

♦ 17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2003, post
zegelshow in het kader van 
de Dag van de Postzegel 2005 
met inzendingen in de cate
gorieën 2 en 3, alsmede 
jeugdklasse, propagandak
lasse en eenkaderklasse. 
Americahal, Laan van Erica. 
Verdere gegevens ontbreken 
nog. Informatie: L.L. Lou
werse, Koningin Wilhelmi
nastraat 51, 2811 TT Reeu
wijk, telefoon 0182395103. 
♦ 17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. 42ste Dag van de 
Aerojilatelie, 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 Bnejmarkcnborse. 
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. 
♦ 2 5 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag uan de Postze
gel 2003. Ca. 250 kaders; han
del aanwezig. Openingstij
den: op zaterdag 25/10 van 10 
tot 17 uur en op zondag 26/10 
van 10 tot 16 uur. Informatie: 
mevr. A.C. Hoogerhuisvan 
Schellen, Van Baerlestraat 
I4bv, 1071AW Amsterdam, 
telefoon/fax 0206734323. 
♦ 31 oktober/i+2 november: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2003, expositie georgani
seerd door de Stichting Co

mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Congrescentrum 
Ahoy', RotterdamZuid; toe
gang €3.. Ca. 250 kaders 
(o.a. jeugd), stuivertafels, 
handel aanwezig, verkoop 
speciale enveloppen. Ope
ningstijden: op vrijdag 3 i/io 
van 13 tot 18 uur, op zaterdag 
i / i i van 10 tot 18 uur en op 
zondag 2/11 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: A. Ritmeester, 
telefoon 0152141701 of e
mail a.ritmeester@planet.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 / i i van II tot 18 uur 
en op 2/11 van 10 tot 17 uur. 
Informatie: W.J. Hendriks, 
Servaashof 39, 5988 GD Hel
den, telefoon 0773075047 
(na 18 uur). 

♦ 8 november: 
Soest. Prentbriefkaartenten
toonstelling Soest en omgeving 
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: 
UIvenhout. Creatief met zegel en 
beeld, propagandatentoon
stelling ter gelegenheid van 
het iiojarig bestaan van 
Postzegelvereniging Breda. 
Galerie De Pekhoeve, Dorps
straat 92. Openingstijden: op 
vrijdag 21/11 vanaf 17 uur (of
ficiële opening), op zaterdag 
22/n 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 2003, 
propaganda tentoonstelling 
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@chcllo.nl. 
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♦ 17 januari: 
Almere. Almere Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25ja
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 

Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek
straat 26, 1316 SR Almere, te
lefoon 0365341470. 
♦ 30 januari3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 
Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 
Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, Hong Kong. 
♦ 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (Varsseveld, Lich
tenvoorde, Dinxperlo, Doe
tinchem en Winterwijk/Aal
ten. Aanleiding: het 25jarig 
bestaan van de afdeling Vars
seveld. Sporthal, Varsseveld. 
300 kaders, handelaren en 
jeugdactiviteiten. Inlichtin
gen: H.G. Breuker, Merel
straat 16, 7051 XM Varsse
veld, telefoon 0315242990. 
email hg,breuker@chello.nl 
^ 8,9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Haring
vliet en Grevelmgen, 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 
sbangma@xs4all,nl. 
♦ 6 , 7 , 8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarsevene
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met vele NVPHhan
delaren. Viering Dag van de 
Jeugdjilatelie (thema: Sprook
jes). Autotron Rosmalen. Ca. 
850 kaders. Inschrijfformu
lieren verkrijgbaar bij K. 
Loch, J. van Eijckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, telefoon 
0402119654 of email 
cloch712@jTeelcr.nl Algemene 
informatie is verkrijgbaar bij 
C ) . van Kempen, email 
c.j.vankempcn@planet,nl 
♦ 7 ,8 en 9 mei: 
Klosterneuburg (Oosten

rijk). Ovebna 2004, tentoon
stelling in categorie 2 met in
ternationale deelname (alle 
klassen, incl. jeugd en open 
klasse), georganiseerd door 
BSV Donau. Babenberghalle. 
Openingstijden: op 7 en 8 
mei van 9 tot 17 uur en op g 
mei van 9 tot 14 uur. Postkan
toren (Oostenrijk, UNPA We
nen) met speciale stempels. 
Inlichtingen en aanmeldings
formulieren (uiterlijk 9 janu
ari 2004 retour): ing. Hans 
Starek, Postfach 63, A1225 
Wenen (Oostenrijk), tele
foon/fax (00)4312832817 of 
per email bsu,donau@gmx.net 

♦ 22 tot en met 30 mei 2004: 
Valencia (Spanje). Espana 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 

, patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercollecties. Ciudad 

' de las Artes las Ciencias (City 
oJArts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be
resteijnstraat 23a, 9641 AB 

i Veendam, telefoon 0598
636165. 
♦ 16 en 17 oktober 2004: 
Gerolstein (Duitsland). Gero

I Phila 2004, tentoonsteüingin 
categorie 3 met internationa
le deelname (alle klassen, 
incl. jeugd en open klasse, 
geen inschrijving voor litera

' tuurklasse mogelijk), georga
niseerd door 'Eifelland', Ge
rolstein. Stadthalle 'Rondell'. 
Openingstijden: op 16 okto

j her van 10 tot 18 uur en op 17 
( oktober van 10 tot 16 uur. In

zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül

, Ier, Müllenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein (D.). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

♦ 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 3g9a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoorn. De Huesmolen, De 
Huesmolen 60,1317. Tele
foon 0229231458. 
Mijdrecht. Dr. I. v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat i, 1016. Telefoon 
0184421023. 
Rijssen. Parkgebouw, Oos
terhofweg, 1017. Telefoon 
0548542669. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
♦ ig oktober: 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22, 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. 
Kaatsheuvel. De Werft, Huy
genstraat73,10.3016. Tele
foon 0416311722. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714030659. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, g.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
♦ 24 oktober: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade40,1921.45. Tele

foon 0715896925. 
♦ 25 oktober: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547272249. 
Hilversum. Postzegel en post
stukkenbeurs. De Koepel, Ka
pittelweg 3993, 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 Brandiveer 
op postzegels. Brandweerkazer
ne, Leyenseweg 40. Telefoon 
0302200332. 
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. 
Sint Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breestraat i, 10
16. Telefoon 0223532525. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5, ioi6. Tele
foon 0306063944. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96, n15.30. Tele
foon 0235334252. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
♦ 27 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, 2022. Telefoon 024

3974654
♦ I november: 
Goor. Zalencentrum, Die
penheim, 1016. Telefoon 
0547273033. 
Hoofddorp. Dorpshuis, Snel
huslaan 3,1016. Telefoon 
0235617279. 
Leiden. Chr. Lyceum dr. W.A. 
Visser 't Hooft, Kagerstraat i, 
1016. Telefoon 071
5762265. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, io i5 . Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon oi6242gi54. 
Stadskanaal. De Eendracht, 
Poststraat32,1016.30. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 1015, Tele
foon 0302886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg 48,1317. 
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Telefoon 0384479883. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597572676. 
♦ 2 november: 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
Telefoon 0492525140. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof
laan 169,1116. Telefoon 
05312597. 
Nieuwegein. Het Veerhuis, 
Nijenmonde 4,1016. Tele
foon 0306063944. 
Velserbroek Het Polderhuis, 
Vestingsplein 58, tijden on
bekend. Telefoon 023
5382274. 
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg7i, 1017. Tele
foon 0543515408. 
♦ 5 november: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarsestraat, 13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
♦ 7 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
♦ 8 november: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
Ede. De Kei, Pepelersteeg 12, 
1017. Telefoon 0318416160. 
EttenLeur. Machmzê els. De 
Nobelaer, Anna van Ber
chemlaan 2,1017. Telefoon 
0765037308. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10

16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Leeuwarden. Adelaarskerk, 
Jokse 17,1016. Telefoon 
0582562318. 
Maassluis. Locatie nog onbe
kend, 1216. Telefoon 06
15224937. 
OudBeijerland. CSG Willem 
van Oranje, Randweg 2,10
17. Telefoon 0186617706. 
Soest. De Klarinet (v/h Vijver
hof), Klarinet 39,1016. Tele
foon 0332534700. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, 1016. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
♦ 9 november: 
Alkmaar. De Hoornsevaart, 
Hertog Albrecht 4,1017. Te
lefoon 0725124435. 
Bergen Dal. Kerstendal, Ker
stendalsweg 17,1017. Tele
foon 0243220393. 
Boxtel. VMBOcolIege, Baan
derherenweg2,1013. Tele
foon 0411673775. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
Sittard. Baandert, Frans 
Erensstraat 12,1016. Tele
foon 0464518522. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
♦ 10 november: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schónfeld
plein 7,19onbekend. 
♦ 15 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365331981. 
'sHertogenbosch. De Helft

heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Laan der Techniek 22,1016. 
Telefoon 0318517569. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402534633. 
♦ 16 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Drachten. It Fallaet, Dollard 
119,1016. Telefoon 0513
688296, 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraatia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
♦ 21 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
♦ 22 november: 
Bilthoven. Filateiistische con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest (bij Zuiderkapel), Bos
laan i, 1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terlaan 7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 3126, 2 2 8 0 GC RIISWIJK 
EMAIL; KEES.VBRHULST@)Vl'ANADOO.NL 

Dag van de Postzegel 
Behalve de stempels die ik 
vorige maand heb aange
kondigd, wordt er op 20 ok
tober 2003 ook nog een bij
zonder poststempel ge
bruikt ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. He
laas was de gedetailleerde 
informatie over dit stempel 
nog niet binnen. Tijdens Pos
tex 2003 wordt het stempel 
gebruikt. Een aftieelding 
hoop ik volgende maand te 
kunnen tonen. 

Weken van de Kaart 
Net als vorig jaar werd ook 
dit jaar in september de 
stempelvlag Weken uan de 
Kaart gebruikt. De stempel
vlag werd ingezet in de zo
genoemde Sosma's (de afkor
ting staat voor Sorteer Opzet 

StempelMAchines) van de zes 
grote sorteercentra voor 
briefpost te Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Nieu
wegein, Zwolle en 'sHerto
genbosch. Het ontwerp 
wijkt aften opzichte van de 
versie van vorig jaar en ver
wijst naar de website 
ujulu;. tuekenDandekaart.nl. 

Dagtekeningstempel 
CoIlectClub 
In 2002 werd bij de Collect
Club in Groningen een nieuw 
dagtekeningstempel in ge
bruik genomen. 'PTT' werd 
veranderd in 'TPG'. Maar of 
dit tot in den eeuwigheid is, 
weet ik niet, want het dagte
keningstempel 2103 bevat
te opeens weer de tekst 
'PTT'. Per abuis werd het 
oude ontwerp gebruikt. De 

pue|jap9u 

CoIlectClub maakt bij elke 
nieuwe postzegelemissie 
rubberen afgietsels van het 
dagtekeningstempel. Met 
deze stempels worden post
zegels gestempeld die de 
CoIlectClub zelfverkoopt; on
der andere de PhilatoZaan
stadenveloppen worden met 
deze stempels gestempeld. 
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Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
♦ 23 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016. Tele
foon 0485571842. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Enschede. Stichting Postdui
venvereniging, Heuwkamp
straat 14,1016. Telefoon 
0543531372
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
♦ 24 november: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, 2022. Telefoon 024
3974654. 
♦ 29 november: 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327, tijden on
bekend. Telefoon 0547
272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016, telefoon 
0181214224. 
Woerden. Al Band  Filateiisti
sche contactgroep Islamitische 
Wereld. Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
♦ 30 november: 
Amsterdam. OCA Amster
dam, Jan Tooropstraat 99,10
16. Telefoon 0306063944. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0104508474. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

20 oktober*: 
Postzegels uerzamelen: postze
gelvelletje met tien dezelfde 
zegels van €0.39 en een presti
ge booklet van €9.95. 
4 november: 
Kinderpostzegels velletje met 
zes verschillende gegomde 
postzegels van €0.39+0.19. 
25 november: 
Vcrrassmgszegels III: velletje 
met tien dezelfde gegomde 
postzegels van €0.29. 
25 november: 
Kortingzegels, postzegelvelletje 
met twintig verschillende, 
zelfklevende Decemberpost
zegels van €0.29. 
25 november: 
Bijplalcwaarden: twee velletjes 
van tien bijplakzegels; waar
den €0.02 en €o.io. 

^ yooruerkoop tijdens Postex 2003 in 
Apeldoorn (17,18 en 19 oktober) 

Aruba 

, 31 oktober: 
I Kinderzcgels (Kmd en Sport). 

Waarden: 40+20, 60+30 en 
100+50 cent. 

Nederlandse Antillen 

Oktober: 
Jeugdzorg. Waarden 50+15, 
95+35'145+55 en 240+110 
cent. 
17 november: 
Decemberzegels, Waarden 95 en 
240 cent. 

COMMUNICATIE 

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

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uuf; 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. 

BONDS
BIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek m Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (uiwui.nbjii.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(ä)nbjii.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surftjczoekje waard! 

http://tuekenDandekaart.nl
http://www.muscom.nl


DEUTSCHE POST VERLAAGDE 
TARIEVEN OP 1 JANUARI 2003 

Veranderingen ook van belang voor Zollausschlussgebiete 
DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  LID N E D E R L A N D S E A C A D E M I E VOOR F I L A T E L I E 

Aan portoverhogingen raak je 
gewend. Begin dit jaar verhoog
de TPC Post een aantal tarieven 
voor het buitenland. Een porto
verlaging komt echter maar zel
den voor. In Nederland was dat 
in de jaren dertig het geval, 
maar dat waren dan ook moei
lijke tijden met deflatie. In 
Duitsland werden de tarieven 
verlaagd op 15 januari 1932. Op 
die datum ging het port voor 
een interlokale brief van 15 naar 
^2 pfennig en dat voor een brief
kaart van 8 naar 6 pfennig. De 
laatste algemene portoverho
ging bij onze oosterburen da
teert van 1 september 1997. Op 
die datum werd het port voor 
een briefkaart verhoogd van 
DM 0.80 naar DM 1.00 (€ 0.51) 
en dat voor een Standardbrief 
van DM 1.00 naar DM 1.10 
(€0.56). 

Regulierungdbehörde dwingt 
portoverlaging af 
De Duitse tegenhanger van de 
onafhankelijke post en tele
communicatieautoriteit {Opta), 
de Regulierungsbehörde für Tele
kommunication und Post, legde 
Deutsche Post eind 2002 een ta
riefverlaging op. Geëist werd 
dat de tarieven voor brieven tot 
1.000 gram en briefkaarten (het 
monopolie van Deutsche Post) 
met gemiddeld 4.7 procent zou
den worden verlaagd. We moe
ten daarbij opmerken dat men 
in Duitsland sinds I april 1993 
geen Gebühr (port) maar een 
Entgelt (vergoeding) betaalt\ 
Wat maakt dat uit, zult u zeg
gen  in beide gevallen moet er 

Brief National: unsere Preise 2003 

Bnefe/Piostkarte 
Standardbrief 
!*ngei4&Jï5mm 
H<*eb«5m<n 

Kompaktbnef 
J«\gr l«>i35 mm 
Haht bhlOim 

Großbrief 
K)f«te IDOÏSJmm 

Maxibnef 
I*i9f IOCtï53 rrnn 
WhrbnSOmn 

Postkarte 

tui» 701« mn 
G«rtcM:l«»9 

Bielte 7O2S0fflm 

tnM »t25 mm 

Deutsche Pos 
BRIEF KOMMUNII' 

EUR 

0,55 

1.00 

1,44 

2.20 

0.4S 

t!QJ 
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Met frisse tegenzin stelden de Duitse posterijen op 

1 januari van dit jaar een aantal tarieven naar beneden 

bij  weer eens een ander geluid in een tijd waarin vrijwel 

alles duurder wordt. Frans Hermse neemt de wijzigingen 

in het nu volgende artikel voor u onder de loep. 

M«»»r*dt LEIPZIG toch worden be
taald? Met de in
voering van het 
Entgelt werd ech
ter een totaal 
nieuw systeem 
geïntroduceerd, 
dat niet alleen op 
gewicht, maar 
vooral op afmetin 
gen is gebaseerd 
[afbeelding i). ■■■■■i 
Bij de briefpost 
kent men behalve 
de Standardbrief 
ook nog de Kompaktbrief de 
Crossbriefen de Maxibriefmei 
maximale gewichten van res

fe«1 SI/ ^LtLard

,,^g^^^4m^>^i 

Afbeelding 2 

pectievelijk 20, 50, 500 en 1000 
gram. 
Dankzij de invoering van de 

Euro is het nu redelijk eenvou
dig de tarieven in Duitsland en 
Nederland met elkaar te verge
lijken (zie de tabel hieronder). 
Hierbij moet wel worden opge
merkt dat gezien de hiervoor 
vermelde indeling in vier brief
typen, de tarieven voor brieven 
zwaarder dan 20 gram niet 
goed vergelijkbaar zijn. 
We zien dat het Nederlandse 
binnenlands tarief tot 50 gram 
voordeliger is dan het Duitse. 
De Crossbriefen de Maxibrief 
zijn goedkoper dan de vergelijk
bare Nederlandse tarieven. Het 
aantekenrecht geldt in Neder
land voor een brief tot 1 kilo, ter
wijl in Duitsland port plus aan
tekenrecht moeten worden be
taald. Een aangetekende Maxi
brief is echter nog goedkoper 
dan een vergelijkbare Neder
landse briefT 
Het binnenlands tarief voor een 
Standardbrief [en een Kompakt
brief) is in Duitsland ook geldig 
voor brieven naar Europese be
stemmingen. Dit was vroeger 
ook in Nederland het gevaf 
Omdat TPG Post dit principe 
heeft losgelaten, zijn de Neder
landse tarieven naar Europa 
over het algemeen hoger dan 
die in Duitsland. Een verklaring 
zou zijn dat Nederland een gro
ter buitenland heeft dan Duits
land! 

De fenomenen Pluskarte 
en Plusbrief 
Het tarief van € 0.45 geldt voor 
een kaart waarop men zelf een 
postzegel plakt [afbeelding 2). 
Briefkaarten kan men alleen aan 
het loket kopen in pakjes van 
tien, waarvoor men € 5.40 be
taalt [afbeelding^). Dezelfde 
truc gaat op voor een stan
daardbrief: frankeert men deze 
met een postzegel dan moet 
men € 0.55 plakken. Men kan 

Afbeelding 7 

Tariefvergelijking DuitslandNederland na de invoering 

1.1.2002 

Briefkaart 
Standaardbrief 
Kompaktbnef 
Grossbrief 
Maxibrief 
Aantekenen 

*: deze beide tarieven 

Duitsland 

1.1.2003 1.1.2003 
binnenland (= Europa) 

€0 .51 €0.45 
€0.56 €0.55 
€1.12 €1 .00 
€1 .53 €1 .44* 
€2.25 €2 .20* 
€2.05 €2.05+p0rt 

gelden nietvoor Europa 

van de euro 

1.1.2003 
binnenland 

€0 .39 
€0 .39 
€0 .78 
€2.25 
€3.00 
€ 5.75 inclu 

Nederland 

1.1.2003 
Europa priority 

€0.59 
€0.59 
€1.18 
€4 .50 
€7.50 

>iefport 

Europa standaard 

€0.55 
€0.55 
€1.00 
€3.25 
€5.25 



ßtuSKARTE 
Postkarte plus Marke in einem. 

10 freigemachte Postkarten mit unbedruckter Ruckseite fur den 
Versand innerhalb Deutschlands und ms europaische Ausland 

€5,20 

C6 mit Absenderfeld 

freigemacht als 

Postkarte Deutsche Post iQ f 

Boven afijeelding^ Onder aßjeeldmg4. 

PLUSBRIEF 

€6,50 
ohne Fenster 
C6 

mit 
Haftstreifen 

freigemacht als 
Standardbrief 

Umschlag plus IVIarke in einem. 
10 freigemachte Briefumschläge fur den Versand 
innerhalb Deutschlands und ms europaische 
Ausland - bis 20 g und 5 mm Dicke 
Format C6 ohne Fenster, mit Hattstreifen 

/ ^ f. Her^y^<z 

in/ciyi ty, I o ^ 2 ^ 

^^1 8^ 6f^UMss(/f1 
R 0 3 e..ä^.-;^ 3. B F Ï 

Deutsche Post |Qf 

m 
echter ook voorgefrankeerde 
brieven kopen; deze kosten 
€ 6.50 per tien stuks (aflieelcling 
4). Er bestaan drie formaten, 
met en zonder venster. Ook kan 
men een set van drie Crossbriefe 
kopen voor € 5.50 (frankeer-
waarde driemaal € 1.44 = 

€4.32). Grote afnemers kunnen 
pakketten vanaf 100 stuks ko
pen en zijn dan goedkoper uit 
dan bovengenoemde 
bedragen^. Door de invoering 
van postwaardestukken waar
voor meer dan de nominale 
waarde moet worden betaald, is 

= lö,^L| 

Afbeelding 5 

de door de Regulierungs
behörde afgedwongen 
tariefverlaging weer (ge
deeltelijk! teniet gedaan. 
Verzamelaars van post
waardestukken kunnen 
hun collectie gelukkig 
weer uitbreiden. 

Consequenties ZAG _ _ 
In de zogenoemde Zoll-
aussclniussgebiete (ZAG) 
jungholzen Kleinwalser
tal gelden, dit ondanks het feit 
dat ze Oostenrijks territorium 
zijn, in principe de Duitse post-
tarieven voor post naar Duits
land^. De Duitse tariefwijziging 
had ook voor deze Zoliaus-
schlussgebiete consequenties. 
Problemen ontstonden er in de 
Zoliausschlussgebiete met het 
briefkaarttarief In Oostenrijk 
waren namelijk tot i januari 
2003 geen zegels van € 0.45 
verkrijgbaar. Dus moest er een 
list worden verzonnen en ook 
nog snel. Men had al enige tijd 
de beschikking over blanco 
Ergänzungsmarken ('bijplakze-

i T ! 1 
\ \ 0007069 : 1 

\ 0.45 € 
5 Ö S T I R« ( 1 C H 

rWPostMt 

0.45 € 
Ö S T E R R E I C H 

"i37Post.of 

ERCÜNIUNCSMARKt 

0.45 € 
Ö S T I R R E I C H 

^ P 0 8 t . 0 t 
X EDCANZUNCSMADr'E 

1 0.45 € 
: O s T E R R f I C K 

Aßeeldmg 6 

gels', afbeelding^). Deze zegels 
moesten aan het loket op de 
brief worden geplakt; de waarde 
werd door de ambtenaar met 
de pen ingevuld. Voor het brief
kaarttarief in de Zoliausschluss
gebiete werden deze bijplakze-
gels van de opdruk 0.45 € voor
zien en ze werden getand {af
beelding 6). Nota bene: op de 
zegels staat Ergänzungsmarl<e, 
maar het zijn gewone postze
gels. Oplettende verzamelaars 
ontdekten al spoedig vellen met 
verschoven opdrukken. Deze 
werden op veilingen tegen een 
zacht prijsje aangeboden; ze 
zullen ongetwijfeld in de catalo
gus worden vermeld. Voor het 
Entgelt van een Standardbrief 
zouden er Oostenrijkse zegels 
van € 0.55 moeten zijn. Hier 
deed zich echter het feit voor 
dat het Oostenrijkse porto voor 
een brief naar Europese be
stemmingen lagerwas dan het 
Duitse binnenlands tarief Dus 
was dit tarief (€ 0.51) van toe
passing (afbeelding j). Echter: 
op ^ juni 2003 werd dit port ver
hoogd naar € 0.55, exact gelijk 
dus aan het Duitse tarief Hoe-

hi r,rr'-^^l<,'f^7! iar 

5'Z ^ ^ . - - ^ e f fkaj fc 

Afbeelding 7 

wel de briefin afbeelding^ o'p 20 
juni werd verzonden, behoefde 
er geen strafport te worden be
taald. Wel werd een notitie met 
blauw potlood aangebracht. 

Noten; 
": Duitse Post blilrt teru^ op een turbu
lent 1995; 'Philatelie' 1994/3, pa
gina's 222 en 223). 
' : Produkte und Preise der Deutschen 
Post AG, Sermcein/ormationen; stand 
01.01.2003. 
5: Jungholz en Kleinwolsertal; zm en 
onzin van het Sondertanef; 'Philate
lie' 1998/5, pagina's 383-386. 
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KLM 
Over de komende winter
dienstregelingvan de 
KLM IS al het een en an
der geschreven, maar we 
kunnen toch nog wat 
aanvullende mformatie 
verstrekken 
Een nieuw vliegtuigtype, 
de Boeing 777 wordt 
geïntroduceerd [i] Het 
toestel zal worden inge
zet naar de volgende ste
den Toronto, Kaapstad, 
New York JFK, Nairobi en 
Tokio De Boeing 747300 
verdwijnt uit het routenet 
van de KLM 
Met ingang van de win
terdienstregeling zal de 
KLM rechtstreeks naar 
Kaapstad vliegen en 
eveneens rechtstreeks 
naar Johannesburg Voor 
deze laatste vlucht wordt 
de Boeing 747400 inge
zet 

BALLONVLUCHTEN 
Op 25 juhwas erin Ptuj, 
Slovenië, een ballonpost
vlucht [2] Ruim een 
maand later  van 4 tot g 

september  werd in het 
Tsjechische Chrudim een 
ballonshow met ballon
post gehouden [3 en 4]) 

ZEPPELIN 
Op 6 augustus was er een 
vlucht van het luchtschip 
Zeppelin NT naar Liechten
stein [5] 

POSTEX 2003 
Als dit nummer van 'Fila
telie' bij u in de bus valt is 
het postzegelevenement 
Postex 2003 nog maar en
kele dagen van ons ver
wijderd Een bezoekje 
aan de Americahal (Laan 
van Erica, Apeldoorn) 
kunnen we u van harte 
aanbevelen Als u de Pos
tex inderdaad bezoekt (de 
beurs wordt op 17,18 en 
ig oktober gehouden) 
dan bent u uiteraard van 
harte welkom bij de 
stand van De Vliegende 
Hollander 
Een afbeelding van het 
speciale stempel ter gele
genheid van de Dag vindt 
u hiernaast [6] ''peWoo« '̂̂  

Postzegel en CMunthandel van Triest hv 

Verzamel het land van de Bijbel! 

Prijslijst Israel postfris met tab Complete jaargangen 
incl bloks, zonder A nrs Andere uitgifte 1948 t/m 
1953 uit voorraad leverbaar Vraag een prijsopgaaf' 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1950 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8.75 

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

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

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

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

Divene aanbiedingen van Nideriandsepostzegels 
•tunten Vtaag degratti pnjshjit aan' 

!§ Indien u een abonnement neemt ontvangt u de 
nieuwe uitgiften tegen meuwtjespnjs Dus 
voordeliger dan op de hjst wordt vermeld. 

$ Tevem ontvangt ugratu Nederlandse ve) talingen 
over de nieuwste postzegels van Israel 

é Bi] een aankoopbedrag van f 10 ontvangt u 
ter kennismaking de meuwe catalogus geheel 
gratis 

Israël heeft uw steun nodig 

Molenstraat83, 6712 C T E d o <^» t e l . (0318)618074 ., fax (0318) 651344 



De postzegels van 
Monaco 
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MONACO 
3,00€ ,M 

1,80€ 

Monaco -het vorstendom aan de Middellandse 
Zee- heeft een oppervlakte van maar 2 km^. 
Toch neemt deze door Vorst Rainier III gere
geerde kleine monarchie een vooraanstaande 
plaats in. De hoofdstad Monte Carlo heeft zich 
intussen tot een wereldstad ontwikkeld en faam 
verworven als belastingparadijs. 

Ook binnen de filatelie speelt Monaco een 
belangrijke rol. Zo zijn er de jaarlijks terug
kerende uitgiften ter gelegenheid van het 
Circus- en Televisiefestival. Maar ook worden de 
sportieve jaardagen gevierd -zoals y5 jaar 
Country Club en 50 jaar Yacht Club- of wereldse 
gebeurtenissen als 100 jaar eerste gemotoriseerde 
vlucht van de gebroeders Wright en de 150ste 
geboortedag van Vincent van Gogh. 

1993 t 
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MONACO 

Monaco... een bijzonder verzamelgebied! 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels, of voor een abonnement op de postzegels van Monaco, kunt u naar de 

vakhandel gaan. Voor het adres van een postzegelwinkel bij u in de huurt kunt u contact opnemen met de agent van 

Monaco in de Benelux: Filagent BV • Windbrugstraat 13-13 • 7511 HR Enschede • {053) 43 42 532 • infofg)filagent.nl 

http://filagent.nl


lEYEN EN LATEN LEVEN, DAN 
HOUDT IEDEREEN EEN GOED GEVOEL' 

Gesprek met Clemens Smits, postzegelhandelaar 

7uu 

Een winkelstraat in Utrecht. De 
zomer heeft zijn tropische ka
rakter verloren en de tempera
turen bewegen zich op een 
draaglijker niveau. Ook al wordt 
niet iedere verzamelaar plotse
ling actief na een paar koelere 
dagen is het toch gezellig druk 
in de partijenwinkel van Cle
mens Smits. Wij waren er niet 
van op de hoogte dat zijn post-
zegelbedrijf deze maand tien 
jaar bestaat. Toevallig of niet, 

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

Op het Stedelijk Gymnasium in Apeldoorn voelde hij zich 

een beetje een buitenbeentje, maar in de postzegelhandel 

is hij volledig op zijn gemak: Clemens Smits. De eigenaar 

van een bloeiende partijenwinkel in Utrecht is pas 

vijfendertig jaar oud, maar zijn postzegelbedrijf kan nu al 

het tienjarig bestaan vieren. Paul van Beek sprak met 

Clemens en blikt met hem terug. 

Ciemem Smits 'Het keurslijf i^an kostuum en das spreekt mij totaal niet aan' 

dit jubileum vormt zeker een re
den om eens terug te blikken op 
zijn loopbaan in de wereld van 
de filatelie. Want die mag er 
zijn, zeker als je let op zijn leef
tijd van vijfendertig jaar. In de 

S postzegelhandel ben je dan ei-
° genlijk nog een broekie. Maar 
^ dit broekie weet van wanten en 
^ is inmiddels aangesloten bij de 
= Nederlandse, Duitse, Engelse 
^ en Amerikaanse handelarenor-
° ganisatie. Hij was erdan ook 
= heel vroeg bij... 

ZAKGEID 
'Op mijn zesde kreeg ik mijn 
eerste postzegels van opa. Een 
beetje kantoorpost met veel 
buitenland. Mijn buurjongen 
verzamelde al postzegels, dus 
heb ik ze aan hem gegeven. 
Naarmate ik vaker wat kreeg, 

begon ikzelf meeren meer 
geïnteresseerd te raken. Ik leer
de hoe ik de zegels af moest 
weken en stopte ze in zo'n Chi
nees insteekboek. Ik kom uit 
een arbeidersgezin, waarvoor 
zakgeld begrijpelijkenwijs geen 
plaats op de begroting was. Op 
de middelbare school begon ik 
dus al een beetje te handelen, 
een mens moet immers wat. 
Medeleerlingen en leraren 
vormden mijn eerste klanten
kring. Ik was een buitenbeentje 
op het Stedelijk Gymnasium in 
Apeldoorn, maar in de postze
gelhandel voelde ik mij gelukkig 
een stuk beter thuis. Ik leerde 
Henk Seriier van postzegelhan
del De Globe kennen en die 
heeft mij een beetje op weg ge
holpen. Hij gaf mij partijtjes in 
consignatie, soms wel voor 

meer dan honderd gulden, die 
ik op beursjes in de omgeving 
aan de man probeerde te bren
gen. Het deed mij goed, dat ie
mand zo'n groot vertrouwen in 
mij stelde. Een paar jaar later 
bezocht ik als zijn inkoper de 
grote veilinghuizen in Den 
Haag en Amsterdam. Zo maak
te ik op mijn brommertje, een 
Puch-Maxi, vele lange ritten 
naarde Randstad. In mijn bin
nenzak had ik altijd een brief 
van Seriier voor de directie van 
het veilinghuis, waarin stond 
dat hij garant stond voor de fi
nanciële afwikkeling van mijn 
aankopen. Vergeet niet, ik was 
pas zestien!' 

EN6E1AND 
'Ik wilde verder komen in de 
handel en daarvoor heb je kapi

taal nodig. Op mijn zeventien
de nam ik een moeilijke beslis
sing: ik verkocht mijn collectie. 
Steeds vaker bezocht ik de gro
te en internationale beurzen, de 
postzegelhandel was mijn lust 
en mijn leven. Dat de studie 
hier onder te lijden had, dat 
spreekt vanzelf. In mijn eind
examenjaar kreeg ik een baan in 
de postzegels aangeboden. Ik 
hoefde er eerlijk gezegd niet 
lang over na te denken en tot 
grote schrik van mijn ouders 
heb ik er vlak voor de eerste ten
tamens de brui aangegeven. Zo 
kwam ik in 1988 in dienst bij 
een kolonel van het Britse leger. 
Naast zijn militaire verplichtin
gen had hij voldoende tijd over 
om in postzegels te handelen 
en veilineen te organiseren. In 
Engeland staan titels en onder
scheidingen nog steeds garant 
voorde juiste contacten. Behal
ve postzegelveilingen organi
seerden we ook verkopingen op 
allerlei andere gebieden, zoals 
kunst, antiek of oud speelgoed -
je kunt het zo gek niet beden
ken. Hoewel de expertise van de 
kolonel vaak vrij beperkt was 

1 

F. N F I L A T E L I E 

A F L E V E R I N G 1 

zorgde de entourage van deze 
veilingen, die vaak op de land
goederen van de inzenders wer
den gehouden, m de regel voor 
redelijke opbrengsten. Het was 
een avontuurlijke tijd, maar na 
anderhalfjaar kwam de decep
tie. De kolonel had zijn zaakjes 
niet zo goed voor elkaar als ik 
dacht en hij ging failliet. Ik be
sloot voor eigen rekening te 
gaan handelen. Het debacle van 
de kolonel werd mij gelukkig 
door de collega's niet aangere
kend. Ik ging er keihard tegen
aan, maar na vier jaar Engeland 
was ik het zat. Zonder geld is 
het verschrikkelijk moeilijk om 
iets op te bouwen en de afstan
den zijn daar zo groot, dat er 
gewoon te veel tijd verloren 
ging. Even heb ik nog overwo
gen om de assurantiediploma's 
die ik tussendoor behaald had. 



te benutten. Maar de verzeke
ringswereld trok me onvoldoen
de om mij in Engeland te hou
den. In Nederland bleken ze 
niet geldig te zijn; ik kon er hier 
niets mee beginnen.' 

PARTIJENHANDEL 
'Ik was eerlijk gezegd blij dat ik 
weer terug was. Nederland is 
nu eenmaal een fantastisch 
handelsland, binnen een paar 
uur kun je overal komen. In 
1993 richtte ik met twee com
pagnons een vennootschap on
der firma op. We zouden ons 
gaan bezighouden met de han
del in partijen. Twee jaar later 
zag ik een advertentie van de 
Nederlandse Postzegelveiling 
NPV. Het Amsterdamse veiling
huis zocht een medewerker. Ik 
ben daar parttime in dienst ge
komen en heb er veel geleerd. 
Omdat je maar een ding goed 
kan doen moest ik een paar jaar 
later weer een lastige keuze ma
ken. Ondanks de goede per
spectieven bij het veilinghuis 
besloot ik, toen puntje bij paal
tje kwam, om definitief te kie
zen voor vrijheid en zelfstandig
heid. Het keurslijf van kostuum 
en das spreekt mij bovendien 
totaal niet aan.' 
Na diverse compagnonschap
pen zwaait Clemens Smits nu, 
gesteund door zijn twee mede
werkers Patrick Teeuwisse en 
Dik Soei, alleen de scepter in 
zijn partijenwinkel in Utrecht. 
De filosofie achter Smits Phila
tely is niet moeilijk uitte leggen: 
'Kijk, er is een groot publiek ac
tief op veilingen, want daar heb 
je een groot en gevarieerd aan
bod. Twee nadelen zijn, dat je 
daar niet iedere dag terecht 
kunt en je niet van te voren 
weet wat het kost. In deze par
tijenwinkel kunnen mensen vier 
dagen per week terecht en de 
prijzen liggen vast.' 

RUSLAND 
'Of er voldoende aanvoer is van 

Patrick Teeuwisse (links} en Dik Soei staan Clemens Smits terzijde in zijn partijenwinkel in Utrecht. 
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Puch Maxi maakte lange ritten naar de Randstad 

nieuw materiaal? Geen enkel 
probleem! In de loop der jaren 
heb ik een netwerk van tipge
vers en semi-handelaren opge
bouwd. Er wordt, ook door bui
tenlandse contacten, voldoende 
aangeboden. In de afgelopen ja
ren Ben ik bijvoorbeeld vaak in 
Rusland geweest. Ik had in Sint-
Petersburg iemand die op com
missiebasis postzegels van der
den, meestal particulieren, ver
kocht. Ik heb dankzij dit contact 
de hand kunnen leggen op heel 
veel mooie collecties en bijzon
dere partijen. Ik doe graag 
moeite om mijn klanten een ge
differentieerd aanbod te kun
nen bieden; ik hou zelf ook niet 
van eenheidsworst. Helaas is 
deze man, die een vriend van 
mij was geworden, onlangs 

overleden. Dank
zij hem heb ik 
trouwens enkele 
jaren geleden 
mijn echtgenote 
Katja ontmoet. Zo 
blijkt dat een 
avontuurlijk be
roep ook onver
wachte verassin
gen op ander ge
bied in petto kan 
hebben. Ik hoop 
dat ik weer nieu
we contacten kan 
opdoen in Rus
land. Ik kom er 
graag en heb zelfs 
een appartement
je in Sint-Peters
burg gehad. Ik 
kan goed aarden 
in die stad. Dat 
komt waarschijn
lijk omdat ik me 
daar bevrijd voel 

Mand orake laver 

z^ Ttwottle twtsl gno 

Ft.le/ cap 
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van de ergernissen die een 
overgereguleerde samenleving, 
zoals we die in Nederland ken
nen, vaak met zich meebrengt.' 

TOEKOMST 
'Persoonlijk zie ik de toekomst 
met vertrouwen tegemoet. On
dersteund door onze website 
werken we internationaal en 
zijn we nauwelijks recessiege-
voelig. Dat is de laatste tijd wel 
gebleken. De postzegelhandel 
is moeilijk en arbeidsintensief 
Maar ik heb zelf voor dit vak ge
kozen en er eerlijk gezegd nooit 
spijt van gehad. Ik neb mijn 
draai en plekje zo langzamer
hand gevonden en vind het leuk 
om met allerlei slag mensen 
om te gaan. De filatelie biedt 
hiervoor alle kansen en moge
lijkheden. Als ik voor een klant 
een manco vind, waar hij al ja
ren naar heeft gezocht, dan ben 
ik minstens zo verheugd als hij. 
Al gaat het maar om een zegel
tje van twee euro.' 
Soms heeft hij echter ervarin
gen waarmee hij zich minder 
goed raad weet: 'Laatst kwam 
nier een oudere vrouw binnen
gelopen, die een album met 
Nederlandse postzegels wilde 
verkopen. De bladen waren ver
ticaal doorgescheurd. Het was 
de collectie van haar man. Ze 
hadden de dag ervoor ruzie ge
had en de vrouw had zich op 
het album afgereageerd. Ze ver
telde me dat naar man alleen 
maar zwijgend had toegekeken. 
En dat had ze heel vreemd ge
vonden. Uit haar verhaal bleek 
merkwaardig genoeg geen stuk
je spijt over haar daad. Ik on
derwierp het album aan een na
dere inspectie en taxeerde de 

postzegels die de woedeaanval 
overleefd hadden. Veel duurde
re zegels waren gesneuveld, on
der andere een van de lucht
postmeeuwen. Na veel aandrin
gen van haar kant deed ik met 
tegenzin een bod van 750 euro. 
Op zich een reële prijs, maar de 
situatie stond me niet aan. De 
vrouw zat er duidelijk minder 
mee in haar maag en ging ac-
coord. Ik heb haar het bedrag 
uitbetaald, vervolgens de collec
tie verzegeld en haar gezegd 
dat ze het album binnen twee 
weken terug mocht halen, als ze 
onverhoopt spijt van de trans
actie had gekregen. Twee dagen 
later kwam ze vertellen dat de 
verkoop definitief was. Gelukkig 
behoort dit soort ervaringen tot 
de uitzonderingen.' 
'Het liefst bouw ik een langduri
ge relatie op met mijn klanten, 
of ze nu bij mij kopen of aan mij 
verkopen. Ik vind het niet alleen 
belangrijk om zaken te doen, 
maar ik wil ook een goed gevoel 
bij de mensen achterlaten, je 
moet leven en laten leven, dan 
houdt iedereen dat goede ge
voel.' 

Clemens Smits: 'Het verzame
len van postzegels zal altijd blij
ven bestaan. Daarvoor ben ik 
geen moment bang. Ik houd 
mijn hart wel vast voor iets an
ders: de filatelistische kennis 
van de gemiddelde verzamelaar 
gaat er, en dan formuleer ik het 
voorzichtig, met op vooruit. We 
moeten er dus met zijn allen 
voor zorgen dat de knowhow 
van de oudere generaties wordt 
vastgelegd en overgedragen. 
Anders weet over vijftig of hon
derd jaar niemand er meer het 
fijne van.' 
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VERVALSINGEN 

Enige tijd geleden kreeg 
il< van een lezer van deze 
rubriek een mapje met 
postzegels toegezonden. 
Een familielid had het ge
kocht bij een kiosk op het 
vliegveld van Singapore. 
Het bewuste familielid 
had het voor hem aange
schaft als een presentje; 
hij wist dat de lezer een 
verzamelaar van postze
gels is. De prijs die hij 
hiervoor betaalde was 14 
ringid, indertijd omgere
kend f8.80 of nu 4 euro. 
Het mapje bevatte 34 In
donesische zegels uit de 
jaren 1994 tot en met 
1996 met - zoals de lezer 
schreef- een waarde van 
tussen de 150 en 300 roe-
pia. De zegels waren van 

matige tot slechte kwali
teit. Behalve deze echte 
zegels trof hij ook nog 
vijftien valse zegels aan. 
Alle zegels waren in het 
mapje vastgeplakt, zelfs 
zodanig dat ze, omdat ze 
moeilijk los te weken wa
ren, ook nog voor een 
deel beschadigden. Vol
gens de brief van de lezer 
ging het bij deze verval
singen om redelijk goede 
fotokopieën, met een van 
het origineel afwijkende 
tanding en een dito pa
piersoort. 

Algemeen 
Het is bekend dat men in 
het Verre Oosten heel 
veel namaakt. In het 
maandblad Filatelie is al 

eens gepubliceerd dat in 
Singapore en Thailand 
veel gedrukt wordt van 
datgene wat men hier in 
het westen niet toelaat of 
toestaat: postzegels, pas
poorten, rijbewijzen -
noem maar op. Eigenlijk 
kun je alles gedrukt krij
gen, als je maar betaalt. 
Voorbeelden van zulk 
drukwerk heb ik indertijd 
gemeld bij de divisie Cen
trale Recherche Informa
tie (CRJ), een landelijk, 
dienstverlenend onder
deel van de politie. 

Vervalsingen 
De vervalste 'postzegels' 
van Indonesië zijn alle 
gedrukt met behulp van 
offset en ze zijn nage
maakt van echte postze
gels. De gestempelde 
exemplaren hebben 

'meegedrukte' stempels, 
terwijl als perforatie lijn-
tanding is aangebracht 
(zie afbeelding 1), in plaats 
van de bij originele ze
gels gebruikelijke kam-
tanding. De kleuren en 
afbeeldingen komen niet 
altijd overeen met die van 
de originele zegels - maar 
wie ziet dat, als hij geen 
verzamelaar is? 
Dat de vervalsingen op 
grote vellen bij elkaar ge
voegd worden blijkt uit 
het gebruik van paskrui-
sen naast de zegels. Een 
vergrote vervalsing laat 
dit duidelijk zien. Bij het 
fotograferen was de rech-
teronderhoek van de ze
gel kennelijk omgevou-
wen. Ondanks deze 'han
dicap' heeft men de 'ver
valsing' gewoon gedrukt, 
inclusief de omgevouwen 

^rw^pf^i^MPwpM^ 

25P-
Ajbeeldmg i - Verualsmijcn uit het mapje 'Indonesian Stamps'. Afbeelding 2 - Nagedrulrte postzegel met omgeDouuien rech-

teronderhoek, waaronder een zichtbaar paskruis (zie detail) 

Links- afbeelding 5 - Voor- en achterkant uan het 
postzegclmapje, zoals dat werd aangeboden in een 
souuenirshop op het uliegueld uan het Singapore 

hoek (afbeelding 2). 
Dat men zowel onge
bruikt als gebruikt (ge
stempeld) materiaal na
maakte kunnen we trou
wens op ajbeelding 1 goed 
zien. 
Het voor de vervalsingen 
gebruikte papier is vrij 
dun en het bevat witma
kers. Dat is dan ook met
een de oorzaak van het 
feit dat de zegels, nadat 
ze vastgeplakt werden, 
slecht van de onderlaag 
te verwijderen waren. 

Het mapje 
Dat het bij het produce
ren van dergelijke mapjes 
niet om een mcident 
gaat, maar dat er 'in het 
groot' werk van wordt ge
maakt - inclusief het bij
sluiten van de vervalsin
gen - kunnen we zien aan 
de gedrukte voor- en ach
terkant van het afgebeel
de mapje. Dit velletje, dat 
van wat steviger papier is 
vervaardigd, is in een 
plastic hoes gestoken (af
beelding 3). De echte en 
vervalste zegels plakte 
men op een vel papier dat 
in dit mapje werd ge
voegd. 
Dat men niet alleen map
jes met zegels van Indo
nesië heeft samengesteld 
zal wel duidelijk zijn. 
Vermoedelijk zullen van 
vele verschillende landen 
dit soort mapjes zijn ge
fabriceerd. Misschien 
zijn of worden er zelfs 
exemplaren van zulke 
mapjes bij ons in Neder
land, in souvenirwinkel
tjes, te koop aangeboden. 
Het is vanzelfsprekend 
een grof schandaal dat 
men argeloze reizigers 
iets laat kopen dat nau
welijks enige waarde 
heeft, of het daarbij nu 
om postzegels, nage
maakte horloges of iets 
anders gaat. Maar ja, er 
valt aan reizigers en toe
risten nu eenmaal geld te 
verdienen. 
U bent dus gewaar
schuwd. Koop zulke 
mapjes dus nooit in sou-
venirshops op vliegvel
den. Bent u een verzame
laar, kijk in ieder geval 
goed naar de zegels in de 
mapjes, voor zover dat 
mogelijk is. Meestal lukt 
dat niet omdat de verpak
king van de mapjes ver
smolten (gesealed) is om 
diefstal van de inhoud te 
voorkomen. 
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iCLEINE MENSEN OP 
EEN ANDERE FOTO 

In 'Filatelie' van maart 
2003 trof ik tot mijn ver
rassing een foto aan van 
'kleine mensen' in 
'Sprookjesstad'. Ook ik 
bezit een foto van de be
woners van deze 'stad' 
maar een andere dan in 
uw blad is afgebeeld (zie 
de fotokopie). Op de ach
terzijde van de foto staan 
duidelijk leesbare, paarse 
stempels, die voor zover 
ik weet niet door de toen
malige PTT zijn gebruikt; 
het gaat dus om fantasie
stempels. 
H. Tekenbroek 
Alphen aan den Rijn 

'BINAIR GETAL' 
KLOPT NIET 

Naar aanleiding van de 
uitgifte van de zegels ter 
gelegenheid van het jubi
leum '300 jaar Joh. En
schedé' wil ik enkele op
merkingen maken. Het 
gaat dan om de linkerze
gel uit het velletje. 
Op de bewuste zegel 
komt het getal 
100100100. Uiteraard ligt 
hieraan de gedachte 
'driemaal eeuw na eeuw' 
ten grondslag. Maar was 
100,100,100 dan niet lo

gischer geweest? Vooral 
gezien het volgende. In 
diverse teksten worden 
de woorden 'binair' en 
'digitaal' gebruikt om de 
vooruitgang bij Enschedé 
te accentueren. Daardoor 
kan de indruk ontstaan 
dat het getal 100100100 
als binair getal moet wor
den beschouwd, overeen
komend met het conven
tionele getal '300'. Dat is 
niet ZO; looiooioo komt 
overeen met 292! Zouden 
we in het getal 100100100 
de vierde nul van links 
veranderen in een ' i ' (dus 
100101100), dan staat er 
'vertaald' precies 300. 
J.N. Rijniers 
Helmond 

TRAMSTEL OP 
'ROTTERDAM'ZEGEL 

Het werd me pas onlangs 
duidelijk dat op de zegel 
die in 2001 verscheen ter 
gelegenheid van het feit 
dat Rotterdam dat jaar 
Culturele Hoofdstad van 
Europa was een tram te 
zien is. Op de 'zwaan' is 
onder het woord cent een 
tramstel. Er is wel een 
goede loep nodig om de 
tram te kunnen zien. 
Goed nieuws voor tram
mofielen, zo komt me 
voor. 
L.Ch. Werst 
Den Helder 

Op de 'Rotterdam'zê el van 110 
cent \s een tromstel te zien 

BOORTORENS 
VERWISSELD? 

Naar aanleiding van de 
uitgifte van de emissie 
'Industrieel erfgoed'  en 
dan in het bijzonder de 
zegel met de zoutboorto
ren van Hengelo  wil ik 
een aantal kanttekenin
gen maken. De zoutboor
torens in het Twentse 
landschap staan in een 
gebied dat slechts twee 
vierkante kilometer groot 
is. Ze zijn ten zuiden van 
Hengelo te vinden, in de 
directe omgeving van de 
zoutfabriek. Van de nog 
bestaande torens zijn er 
drie een industrieel mo
nument. 
Twee torens zijn ver
plaatst: een ervan dient 
nu als onderkomen voor 
de hockeyclub Drienerio 
(bij de Universiteit Twen
te), de andere is in de be
bouwde kom van Henge
lo te vinden en dient als 
café. Deze laatste toren is 
echter ingekort en is ge
heel gerenoveerd met ge
bruikmaking van moder
ne materialen. 
De toren die als VWkan
toor in Boekelo dienst 
doet is een replica; hij is 
pas twee jaar geleden vol
tooid. De toren is ver
hoogd op steen, zodat de 
begane grond (kantoor) 
optimaal gebruikt kan 
worden. 
De tekst op de postzegel 
is trouwens niet geheel 
juist; 'Zoutboortoren 
Hengelo (igi8)' is in feite 
een onmogelijkheid. In 
igi8 is men in Boekelo be
gonnen met produceren; 
de tab van de zegel ver
meldt dit ook. Hengelo 
kwam pas later, na de 
aanleg van het Twenteka
naal, in beeld en dat was 
in 1936. 
De tekst op de tab wordt 
niet altijd juist geïnter
preteerd. Zo blijkt dat 
men in het Zoutmuseum 
meent dat de eerste toren 
van Boekelo is afgebeeld. 
Het gaat echter om de to

ren van boring 72 in Hen
gelo. 
Met de uitgifte van deze 
boortorenzegel ging voor 
de postzegelclub KNZ 
(Koninklijke Nederland
se Zoutindustrie) en het 
Zoutmuseum in Delden 
een droom in vervulling. 
En we hebben nóg een 
droom: wat zou het mooi 
zijn als de zegel ook als 
rolzegel verkrijgbaar zou 
zijn, om er post mee te 
verzenden. 
W. ter Schegget, 
Delden 

Naschrift van de redactie: 
' Ookvandeheer H.K. de 

Haas uit Hengelo kregen 
wij een brief waarin op de 
inconsistentie van de 
boortorenzegel wordt ge
wezen. Zoals de heer De 
Haas schrijft: 'Op de ze
gel wordt de plant Henge
lo vermeld, met als jaar
tal de gebruiksdatum van 
Boekelo (Usselo); dit is 
volgens mij niet geheel 
correct.' 

FOUTEN BIJ STANS 
EN PERFORATIE 

Met belangstelling lees ik 
maandelijks het maand

SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BRIEVEN. IN UW BRIEF 
KUNT U SLECHTS ÉÉN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE 
KAN BRIEVEN BEKORTEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN 
VOOR PLAATSING IN AANMERKING. PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET 
AUTOMATISCH IN DAT DE REDACTIE HET MET DE BRIEFSCHRIJVER EENS IS. 

blad Filatelie. Bovendien 
neem ik vrijwel dagelijks 
kennis van de nieuwsru
briek op de internetsite 
u;u)u;._filatelie.u;s. Op 16 
juli trof mij hetwebbe
richt over filatelisten op 
zoek naar 'iets bijzon
ders'. Daarom heb ik 
wellicht iets aardigs voor 
u. Ik zend u afbeeldingen 
van een boekje met de 
'duale' felicitatiezegels 
uit 2001 en de voor en 
achterzijde van een velle
tje 'Industrieel erfgoed' 
uit september 2002 (on
der). Bij de felicitatieze
gels is de stans (slittan
ding) sterk verschoven, 
zodat tien geheel ver
schillende zegels zijn 
ontstaan. Bij de liggende 
zegel met de tekst Veel Ge
Itik zou door het wegval
len van het laatste deel 
van de zegel de tekst Veel 
Gelul overblijven, zij het 
met een wat dunne laat
ste letter '1'. Verder ont
breekt op de staande ze
gels de waardeaandui
ding in guldens! 
Bij 'Industrieel erfgoed' 
is de perforatie van de 
rechterrij zegels uit het 
lood geslagen: die loopt 
helemaal scheef. Boven
dien loopt de perforatie 
bij die zegels midden 
door de desbetreffende 
zegel. Ik heb dit velletje 
ingebracht bij de veiling 
van de vereniging De 
Plaatfout (veilingmeester: 
C. Heikamp, telefoon 
0318552206. 
Naam en adres briefschrijver 
bij de redactie bekend 
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Deze aflevering 
hiet secretariaat van de NVPH vormt sinds jaar en dag een 
belangrijke ondersteuning bij het uitvoeren van de verenigings

activiteiten. Sinds een kwart eeuw is het gevestigd aan de Haagse 
Weteringkade op nummer 45. Ging het in vroegere tijden voor

namelijk om de ledenadministratie en het distribueren van blanco 
eerstedagenveloppen en de Speciale Catalogi, tegenwoordig 
worden er op het secretariaat een groot aantal zeer gevarieerde 
werkzaamheden verricht. Naast bestuur en leden maakt ook het 
publiek vaak dankbaar gebruik van de informatie die hier verkregen 
kan worden. Vele malen per dag gaat de telefoon, email stroomt 
gestaag binnen en ook de postbode, vaak onbedoeld het stiefkind 
van de nieuwe communicatiemiddelen, laat zich geen dag 
onbetuigd. Deze aflevering is voor een belangrijk deel gewijd aan 
dit kloppend hart van onze vereniging. Tevens is er aandacht voor 
Postex 2003 en de Speciale Catalogus, editie 2004, die onlangs 
zowel op papier als op cdrom is verschenen. 

'De tijd van donkere pakken en dikke 
sigaren is definitief voorbij!' 
In gesprek met JonWillem Dito, chef de bureau 
van het NVPHsecretariaat 

Het secretdnaat, Weteringkade 45 Den Haag 

Tot 1 996 plakte JanWillem Dito (48) alle postzegels die hij in 
handen kreeg zo snel mogelijk op een brief In dat jaar veranderde 
hij van baan. Hij kwam vanuit een volledig andere branche in 
dienst van de NVPH Sindsdien bekijkt hij de gekartelde papiertjes 
met heel andere ogen. Nu, zeven jaar later, is hij uitstekend op 
de hoogte met alle activiteiten die de vereniging ontplooit en doet 
hij een aardige duit in het zakje als het gesprek over de filatelie 
gaat. Dat moet ook wel, want in zijn functie als chef de bureau 
van het secretariaat spelen postzegels onbetwist de hoofdrol. Dat 
blijkt eens te meer als we de werkzaamheden, die hij samen met 

jaar ooa«oor kwaliteit 

Het team, Astrid van der Linden, vVim Hoeijenoo'; en JanWillem Dito 

secretaresse Astrid van der Linden en administrateur Wim 
Hoeijenbos verricht, eens onder de loep nemen. 
JanWillem Dito' 'De functie van het secretariaat is de afgelopen 
jaren ingrijpend veranderd, omdat de NVPH langzamerhand een 
echte branchevereniging is geworden Vroeger bestond de 
belangrijkste taak uit het distribueren van de Speciale Catalogus, 
de Junior editie en de blanco eerstedagenveloppen. Dat regelen 
we nu op een andere manier, waarbij we gebruik maken van de 
prima logistieke mogelijkheden die een van onze leden kan bieden. 
De administratie doen wij nog wel zelf. Die is, mede door andere 
en sterk gegroeide activiteiten, flink toegenomen, evenals de geld

stroom van jaarlijks vele miljoenen euro's, die door Wim 
Hoeijenbos in goede bonen wordt geleid. Door het uitbesteden 
van eerder genoemde distributieactiviteiten hebben wij per saldo 
meer tijd gekregen voor de zaken waar het echt om gaat. Het 
secretariaat heeft zich ontpopt als serviceorganisatie.' 

Breed takenpakket 
'Naast administratie van leden en financiën houden we ons bezig 
met het uitgeven van de Speciale Catalogus en de FDC's Doordat 
TPG soms pas laat de zegelontwerpen vrijgeeft kan het er hier 
hectisch aan toegaan. Laatst moesten wij noodgedwongen een 
hele zending FDC's van de Douwe Egberts emissie afkeuren, 
waardoor de uitgifte werd verlaat. Dan staat hier de telefoon 
roodgloeiend, zo leeft dat bij de verzamelaars. Andere taken zijn 
het begeleiden van keuringen en de inkoopactie voor leden door 
de Afinsagroep. Deze actie is enkele maanden geleden gestart en 
loopt goed. 
We hebben veel contact met het publiek en we proberen alle brieven, 
telefoontje en emailtjes snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Om de communicatie met de leden zo soepel mogelijk te laten 
verlopen geven we regelmatig een nieuwsbrief uit. Ook de 
vergaderingen en feesten voor onze leden vragen van tijd tot tijd 
de aandacht. Lost but not least speelt het secretariaat een onder

steunende rol bij de organisatie van de grote NVPHshows, zoals 
vorig jaar de Amphilex, en nationale acties op filatelistisch gebied.' 

Actief bestuur 
'De NVPH heeft een zeer actief en daadkrachtig bestuur. De 
donkere pakken en dikke sigaren, die op oude foto's vaak de 
boventoon voerden, zijn in de afgelopen decennia definitief 



verdwenen. De postzegelmarkt is net als de hele samenleving 
veel dynamischer geworden. Daarom wordt je als vanzelf 
gedwongen om snel op nieuwe ontwikkelingen in te springen, 
anders loop je een groot risico om de boot te missen. Daar zijn 
we ons terdege van bewust. Hoe de filatelie zich ook ontwikkelt, 
uiteindelijk hebben de verzamelaars altijd het laatste woord. 
Vakkundige en eerlijke voorlichting naar de verzamelaars toe is 
van het grootste belang. Daarom is iedereen hier altijd welkom 
met vragen of opmerkingen. Afhankelijk van de situatie kunnen wij 
dan adviseren hoe onze leden hun verder kunnen helpen. Voor 
algemene informatie wordt trouwens veel gebruik gemaakt van 
onze website v^ww nvph.nl. Hierop staat veel algemene informatie 
over de NVPH en haar activiteiten, en natuurlijk alle adres
sen van onze leden.' 

Postex 2003 staat voor de deur 

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 oktober vindt de 
nationale Postzegelshow Postex 2003 plaats in de Americahal in 
Apeldoorn (Laan van Erica 50). Dit grote en ook met het open
baar vervoer goed bereikbare evenement biedt de bezoeker tal 
van interessante filatelistische activiteiten. 
Ruim 40 bij de NVPH aangesloten standhouders staan gedurende 
de Postex met hun voorraad en adviezen paraat om u behulpzaam 
te zijn bij het uitbreiden van uw collectie. Gezien hun diverse 
specialisaties is er een grote kans, dat u iets van uw gading zult 
vinden. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de bij de NVPH 
aangesloten veilinghuizen Leopardi, Mondial en de Overijsselse 

,„ Postzegelveiling gratis taxaties 
uitvoeren. Neem dus gerust 
wat materiaal meel 
Voor meer informatie over 
alle activiteiten tijdens dit 
grandioze evenement 
verwijzen wij u naar de 
september-editie van Filatelie 
(pagina's 672 en 673). 
Indeling en plattegrond met 
alle standhouders vindt u 
elders in dit oktobernummer. 

Speciale Catalogus 2004 verschenen 

Sinds 10 september is de nieuwe Speciale Catalogus van de 
NVPH verkrijgbaar. Het onmisbare handboek voor de postzegels 
van Nederland en de overzeese gebieds-delen kent zijn 63e editie 
in een oplage van maar liefst 32.000 stuks. 
In het voorwoord wordt gemeld dat de tendens van stijgende 
prijzen aanhoudt. Vele duizenden positieve prijswijzigingen zijn 
door de cataloguscommissie doorgevoerd. Andere nieuwtjes? De 
plaatfoutencatalogus van Van Wilgenburg wordt vanaf dit jaar 
permanent in de Speciale Catalogus ondergebracht. Van de hand 
van Peter Storm van Leeuwen is een overzicht inclusief prijs-
noteringen van de langebalkstempels van Nederlands Indië 

^ ^ opgenomen. Handige kleurgrepen aan de 
^^ zijkant van de catalogus vergemakkelijken 

het gebruik. Met behulp hiervan belandt 
u razendsnel in het catalogusdeel, dat 

u wilt raadplegen. In iedere catalogus 
wordt dit jaar eenmalig een gratis 

positiebepaler bijgesloten 
Bovendien ontvangt iedere 
koper van de Speciale Catalogus 

2004 een gratis herdruk van de 
eerste editie uit 1934. Jammer dat 

er op deze prijzen niet meer kan worden ingekocht! 

Naast de papieren editie verschijnt, onder redactie van Erik 
Boeré, ook een versie op cd-rom. In de loop der jaren is er voor 
deze gecomputeriseerde bewerking een apart publiek ontstaan en 
de oplage vertoont een licht opgaande lijn. Nadat de inhoud van 
een verzameling eenmalig is vastgelegd, kan met een druk op de 
knop de totale cataloguswaarde worden uitgerekend Dit verzamel
bestand en uw mancolijst laten zich eenvoudig overzetten naar 
volgende edities. De zoek- en selecteermogelijkheden, ook thema
tisch, zijn zeer uitgebreid. Dankzij de hoge kwaliteit van de 
afbeeldingen (400dpi) kunnen zelfs de kleinste details desnoods 
tot schermgrootte worden 
opgeblazen Ideaal voor onder 
andere het nieuwe onderdeel 
plaatfouten! 

De winkelprijs voor zowel de 
papieren Speciale Catalogus als 
de 'Collect-a-Rom' versie bedraagt 
euro 19,80. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon- 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.ni 
Internet >VWVSr. nvph.nl 

http://nvph.nl
mailto:info@nvph.ni
http://nvph.nl


CREATIEVE OVERHEID BEDACHT 
BEURS- EN COUPONBEIASTING 

Heffingen bestonden respectievelijk vijfenvijftig en negen jaar 
DOOR GEERT N I E M A N , R O T T E R D A M EN BERT V A N T E Y I I N G E N , B O S K O O P 

De overheid is altijd heel vin
dingrijk geweest in het beden
ken van nieuwe soorten belas
tingen Vooral als de inkomsten 
van de staat in het verleden te
rug hepen - door welke omstan
digheden dan ook - werden er 
manieren bedacht om de in
komsten en uitgaven in het be
lang van de schatkist weer in 
balans te brengen 
Deze 'creativiteit' van de over
heid leverde onwaarschijnlijke 
en soms humoristisch aan
doende belastingen op Een 
paar voorbeelden Wat dacht u 
bijvoorbeeld van het Verenigd 
Koninkrijk, waar door de staat 
belasting op haarpoeder, klok
ken, almanakken, handschoe
nen of hoeden werd geheven 
Rusland had een baardbelas
ting en m Egypte was een wei
debelasting met ongewoon Een 
belasting op reizen of lucifers in 
Nederland' Helaas - of moeten 
we zeggen gelukkig'' - hebben 
deze laatste twee belastingen 
het in Nederland niet gehaald 
Maar andere haalden het wel 
Een daarvan was de beurs- en 
couponbelasting 

BEURSBELASTING 
In Nederland werd op 15 
maart 1917 een beursbelasting 
ingevoerd Het doel van deze 

In vrijwel alle landen probeert de overheid geld binnen te 

krijgen door middel van het heffen van belastingen. De 

auteurs van de nu volgende bijdrage nemen twee 

verwante Nederlandse belastingsoorten 'van vroeger' 

onder de loep: beursbelasting en couponbelasting. 

belasting was om de aan- en 
verkoop van effecten en de ef-
fectenruil bij handelaren bin
nen het Rijk te belasten 
Onder effecten werden daarbij 
verstaan alle stukken die - on
der welke benaming ook - in 
het grootboek werden inge
schreven en als effecten of pu
blieke fondsen konden worden 
beschouwd Als effectenhande
laren werden beschouwd alle 
voor eigen rekening handelen
de natuurlijke en rechtsperso
nen en vennootschappen on
der firma 
Om de beursbelasting te kun
nen betalen moesten plakze-
gels worden gekocht Het rech
tergedeelte van deze zegels 
werd op de rekeningen ge
plakt, het andere deel (de 
talon) moest op de kopieën 
(de zogenoemde 'dubbelen') 
worden aangebracht Bij con
trole moesten de kopieën wor
den getoond 

Het was toegestaan om op de 
dubbelen meer dan één zegel 
te plakken De bewaartijd van 
de 'dubbelen' was vastgesteld 
op drie kalenderjaren 

Niet m alle gevallen moest er 
beursbelasting worden be
taald er waren ook ontheffin
gen Door de minister van Fi
nancien aangewezen, met 
name genoemde verenigin
gen van effectenhandelaren, 
waren van de belasting vrijge
steld Het was verder moge
lijk om beursbelastingzegels 
die niet gebruikt waren weer 
bij de ontvangers m te leve
ren 
Het zegelrecht bedroeg aan
vankelijk 10 cent van iedere 
honderd gulden, maar inge
volge de DIJ wet geheven op
centen voor de jaren 1937-
1938 werd het recht verhoogd 
naar twaalf cent van iedere 
honderd gulden 

Er kwamen beursbelastingze
gels in waarden van vijf cent 
tot vijfhonderd gulden, en wel 
als volgt 

Kleur Waarden (in guldens) 
Groen van o 05 tot o i o 
Rood van o 15 tot 1 00 
Blauw van 1 25 tot 5 00 
Bruin van 550tot 1100 
Paars van 11 50 tot 50000 
De drukkleur van de waarden 
was in alle gevallen zwart 

NEDEBUANDSCHe 
MIDDENSTANOSBANK . . 
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Boven beursbelastingzegels in een velletje van zes met de waarden 
5 en 75 cent alsmede i oo ;} ys ^9 oo en 22 50 gulden 



In 1919. twee jaar na de uitgifte 
van de eerste zegels, werd een 
opruimingsuitgifte gedrukt. De 
zegels van vijf cent werden 
voorzien van een rode waar-
deopdruk 'tien cent' (in goti
sche letters); de zegels van vijf 
cent werden afgescnaft. 
In 1928 volgde een nieuwe druk 
in gelijke uitvoering, maar in an
dere kleuren: 

Kleur Waarden (in guldens) 
Rood 0.10 
Ceel van 0.15tot i .oo 
Paars van 1.25 tot 10.00 
Groen van 25.00 tot 500.00 

In 1954 kwam er een herdruk, 
waarbij de nieuwe spelling werd 
doorgevoerd: het woordje 'den' 
m de datum werd gewijzigd in 
'de'. De zegels bestaan in diver
se tandingen. 
De beursbelastingzegels wer
den ontworpen door André van 
Vossen en het drukwerk werd 

verzorgd door joh. Enschedé & 
Zn. m Haarlem. De beursbelas
ting werd op 1 januari 1972, na 
vijfenvijftig jaar te hebben be
staan, weer ingetrokken. 

COUPONBELASTING 
Het dagblad Het Vo//c meldde 
op 20 september 1933 het vol
gende: 

Een couponbelasting voorgesteld, 
raming der opbrengst 6.4 mil-
lioen, obligaties en buitenland-
sche aanaeelen getroffen. Inge
diend is een wetsontwerp tot 
heffing van een couponbelasting. 
Aan de Memorie van Toelichting 
wordt het volgende ontleend: De 
minister heefi met het oog op den 
dringende nood der schatkist de 
mogelijkheid van deze belasting 
nagegaan en is tot de conclusie 

f ekomen, dat aan een lage op-
rengst van Nederlandsche obli

gaties alsmede van die van bui-
tenlandsche effecten in ons belas-

LfMMt . __ j 

tingsteisel een plaats kan worden 
ingeruimd, die in verband met de 
andere heffingen te rechtvaardi
gen is. 

De toenmalige minister van Fi
nanciën, Oud, maakte het de 
couponknippers niet al te moei
lijk: de heffing - twee procent 
van de opbrengst van de bin
nen- en buitenlandse obligaties 
en buitenlandse fondsen - viel 
bescheiden uit. In het wetsont
werp werd uitgegaan van een 
periode van vijfjaar. De wet 
ging in op 29 december 1933 en 
werd inderdaad na vijfjaar ge
wijzigd, namelijk op no decem
ber ^ 938. Bij besluit van de se
cretaris-generaal van Financiën 
werd de couponbelasting vier 
jaar later dan gepland, te weten 
op 20 januari 1942, weer inge
trokken. De waarden van de 
couponbelastingzegels liepen 
van tien cent tot vijfhonderd 
gulden. De volgende zegels 
kwamen in omloop: 

Kleur Waarden (in guldens) 
Rood vano. io to t 1.00 
Groen van 1.25 tot 5.00 
Blauw van 5.50 tot 500.00 

De kleur van de onderdruk was 
lichtgrijs en de opdruk (waarde-
aanduidingen) werd in zwart 
aangebracnt. Het formaat van de 
zegels was 72 bij 28 millimeter. 
Een verticale perforatie op een
derde van het zegelbeeld deelde 
de zegels in tweeën. De gebruikte 
tanding was 1172x11. Tussen de 
derde en vierde rij ontbraken 
twee perforatiegaatjes. 
Het ontwerp van de couponbe
lastingzegels was van Van Tus
senbroek; ook in dit geval werd 
de druk van de zegels verzorgd 
door Joh. Enschedé & Zn. in 
Haarlem. 

MUSEUM IS PRESENT 
OP POSTEX 2003 

De auteurs van deze bijdra
ge, Geert Nieman en Bert 
van Teylingen, zijn respec
tievelijk als conservator en 
vrijwilliger aan het het Belas
ting & Douane Museum 
(Parklaan 14/16, Rotterdam) 
verbonden. Het museum is 
aanwezig op het nationale 
postzegelevenement Postex 
2005, datvan 17 toten met 
19 oktober in de Americahal 
aan de Laan van Erica in 
Apeldoorn wordt gehouden. 
Meer informatie over Postex 
vindt u in het september
nummer van Filatelie. 

Literatuur: 
Zegelwetigij, nader vastgesteld in 
de wet van 22 april 1937, Staats
blad, nr. 405; aantekeningen van 
mr. P.J. Rogaar, uitgegeven in 
1937; H.D. Tjeenk Wilhnk & 
Zoon N.V., Haarlem. 
Het Volk van 20 september en 14 
december 1933. 
Lijst van de belastingze^els door E.J. 
Enschedé, Utrecht. 
De^eschiedenisvan het Nederlands 
Fiscaal Zegel door prof. dr. J. van 
der Poel; Uitgeverij Davo Deven
ter, 1954. 
Fiscale Mono r̂ajieen, Belastingen uan 
Rechtsverkeer, Moltmaker; Kluwer 
1981, derde herziene druk. 
Verordenm ŝbladen nr. 63 en 83, 
Staatsbladen en couranten. 

Foto's: 
Rob Tiemann, Zwartewaal 

Rechts albumblad met 
couponbelastingzegels 

in lage waarden (van 10 
cent tot een gulden, in 
stappen van TO cent). 

Rechts zeven blauwe 
couponbelastingzegels, de 

waarden zijn 7 ̂ o, 8 00, 
8 50, 9 00, 9 50, 10 00 en 

25 00 gulden 

IP ft» 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AB ALPHEN AAN DEN RIJN 

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

Als 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. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
löio'oj. Dienstverlening, 
III, politie. 
22, 27, 36, 40,45, 65 p. Ta
ken politie, resp. wandelend 
door straat en agent maakt 
notitie, politieauto (Land 
Rover) en agent, rechercheur 
met vergrootglas en agent 
aan telefoon, agent bekijkt 
fiets en agent in winter
kleding, hulpverleners bij 
verkeersongeluk en agent 
regelt verkeer, agent overlegt 
met douaneambtenaar en 
vrouwelijke agent. 

ARMENIË 
246'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
170, 250 d. Posters, resp. 
'Voorzichtig behandelen' uit 
1993 (zandloper), 'Armenië, 
ons thuis' uit 2002. 

■^U3UUStJb ORn 
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256'03. Honderdste ge
boortedag Aram 
Chatsjatoerian (19031978). 
350 d. Portret componist. 

<U3UUSUL 
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266'o3. Herstel Gillimeer. 
220 d. Larus armenicus 
(Armeense meeuw). 

CYPRUS 
i3ii'o3. Intellectuelen uit 
Cyprus. 
Tweemaal 5 c. Constantinos 
Spyridakis (19031976, filo
soof, ministervan onder
wijs), Tefkros Anthias (1903
1968, dichter). 

i3ii'o3. Kerst. 
13, 30,40 c. Icoon'Geboorte 
Christus' uit middeleeuwse 
kerk 'Maagd Maria' in dorp 
Kourdali, resp. detail 'enge
len', detail 'koningen', ge
heel. 

CYPRUS TURKS 
306'o3. Mondiale dag van 
het milieu, vogels. 
100.000, 300.000, 500.000, 
600.000 TL. Beeldmerk met 
vogel en resp. Oenanthe cy
priaca, Sylvia melanothorax, 
Phalacrocorax pygmeus, 
Phoenicopterus ruber (cy
prustapuit, cyprusgrasmus, 
dwergaalscholver, flamingo). 

M ia kIBRIS 
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25'7"'°3' Originele kisten. 
250.000, 300.000, 525.000, 
1000.000 TL. Resp. 'seher 
sandigi', 'laptasandigi', 'baf 
sandigi', 'karpaz ve akuta 
sandigi'. 

DUITSLAND 
9io'o3. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen 2003, auto's. 
€0.4540.20, 0.5510.25, 
0.5540.25, 0.55H0.25, 
1.4410.56. Resp. Wartburg 
311 Coupé (1955), Olympia 
Rekord Pi (Opel, 1957), 356 
B (Porche 1959), Taunus 17 M 
P3 (Ford), Auto Union 1000 S 
(1959)
gio'oj. Serie 'hulp aan 
naasten', negentig jaar Duit
se vereniging ter redding van 
drenkelingen. 
€1.44. Reddingswerkers op 
het water. 
gio'o3. Serie 'Post'. 
€0.55. Bloemen om brieven
bus. 

ESTLAND 
68'o3. Tweehonderd jaar 
geleden zeilde Adam Johann 
von Krusenstern (17701846) 
rond de wereld. 
8. kr. Portret ontdekkings
reiziger, op achtergrond 
schepen 'Neva' en 'Nadezhda'. 

278'o3. Fauna, kleine zee
hond. 
4.40 kr. Phoca hispida. 

228'o3. Frankeerzegels, 
wapenschild. 
0.20,4.40 kr. Tweemaal drie 
leeuwen. 

GEORGIË 
Juni 2003. Jeugd. 
50 (T). Gestileerd figuur. 
Juni 2003. Vrouwen voor vrede. 
50 (T). Twee vrouwen, duiven. 

GIBRALTAR 
i5"9''03 Uitbreiding Euro
pese Unie, bloemen. 
30,40,42, 54 p. in velletjes 
van tien zegels. Bloemen uit 
resp. Letland (madelief, 
korenbloem, gele bloem), 
Cyprus (roos, paarse bloem), 
Hongarije (tulp, anjer, 
hondsroos). Polen (klaproos, 
tijm); op rand gedeelte kaart 
Europa met betreffende land. 

•5'9"'°3 Paddestoelen. 
Driemaal 30 p., £ 1.20. Resp. 
Lepista nuda, Clitocybe odo
ra, Hypholoma fasciculare, 
Agaricus campestris; velletje 
met de vier zegels, op rand 
vogels, konijntjes. 

GROOTBRITTANNIE 
i4io'03. Heruitgifte fran
keerzegels voor Engeland, 
Schotland, Wales en Noord
lerland. 
2»'', I", E, 68 p. De vier be
staande sets krijgen een witte 
rand zodat de sorteermachi
nes de fosforstrepen gemak
kelijker herkennen. 
4ii'03. Kerst 2003. 
2«", r s E, 53, 68 p., £1.12. 
Beeldhouwwerken van ijs en 
sneeuw, resp. spiraal, ster, 
muur, bal, gat, piramides. 

GUERNSEY 
i6io'o3. Kerst. 
10, 27, 36,40,45, 65 p. Scè
nes uit gedicht 'twas the 
night before Christmas' van 
Clement Clarke Moore, resp. 
kerstboom en slapend kind, 
kind kijkt uit raam en ziet 
rendieren, kerstman en ren
dieren, kerstman, Icerstman 
legt pakjes onder kerstboom, 
kerstman in slee met rendie
ren boven daken. 

IERLAND 
258'03. Frankeerzegels, vo
gels. 
€0.07,0.48, tweemaal N 
(€0.48, zelfklevend). Resp. 
Saxicoia torquata, Faico pe
regrinus, Falco peregrinus, 
Motacilla alba (roodborstta
puit, slechtvalk, slechtvalk, 
witte kwikstaart). 

ITALIË 
i29'o3. Honderd jaar lucht
vaart, Italiaanse luchtvaart
pioniers. 
Viermaal €0.52. Dubbeldek
ker en portret van resp. Mario 
Calderara, Mario Cobianchi, 
Gianni Caproni, Alessandro 
Marchetti; velletje met de vier 
zegels, op rand portret auteur 
Gabriele d'Annunzio (1863
1938). 

JERSEY 
ioii'o3. Winterbloemen. 
29, 30, 39,48, 53, 69 p. Resp. 
Chaenomeles japonica, Jas
minium nudiflorum, Galan
thus nivalis, Erica camea, 
Hamamelis mollis. Daphne 
odora (Japanse kwee, winter
jasmijn, sneeuwklokje, 
heide, toverhazelaar, 
peperboompje). 

LUXEMBURG 
239'o3. Vijfenzeventig jaar 
geleden Luxemburg voorzien 
van elektrische installaties. 
A. '75' in gloeilamp. 

^ n ^ i v ^ ^ v ^ N V ^ n ^ m 



i jg 'oj . Vijfenzeventigjaar 
'Gaartan Heem', bond van 
volkstuintjes in Luxemburg 
met 140 afdelingen. 
A, €0.25, 2.. Silhouetten en 
beeldmerken, resp. vrouw 
met hark en mand en '75 jaar 
Gaart an Heem', vrouw 
schept en 'vrije tijd in de na
tuur', twee mensen met gie
ter en 'vrije tijd met het ge
zin'. 

mw^r^^^^^n^^^^^ 
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LUX£/^BOURG 

23g'o3. Borstvoeding. 
A. Kindje aan de borst. 
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MACEDONIË 
i88'o3. Beroemde schil
ders. 
9, 36 den. Schilderijen, resp. 
persoon met kopje (Nikola 
Martinovski, 19031973), 
molen en gebouwen (Vincent 
van Gogh, 18531898). 
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MAN 
Europa 2003, kunst op affi
ches. Op de zegel van 38 p. 
'The Eternal City'  Hall Caine 
(melding 78/587) staat'Eu
ropa 2003'. 

MOLDAVIË 
47'o3. Rode Kruis Molda
vië. 
0.40, 5. L. Beeldmerken 
resp. vlag, hulpverleners 
Rode Kruis bij aardbeving. 

257'o3. Europees olym
pisch festival voor jeugd in 
Parijs. 
0.40, 3., 5. L. Resp. atletiek, 
wielrennen, gymnastiek. 

MONACO 
ip'03. Ontdekking DNA* 
vijftig, penicilline vijfenze
ventig jaar geleden. 
€0.58, i.ii. Resp. DNAketen 
en hand met instrument, por
tret Alexander Flemmg (1881
1955) en schimmelcultuur. 

i9'o3. Vijfhonderdste ge
boortedag Nostradamus. 
€0.70. Afbeeldingen Michel 
de NostreDame (15031566, 
arts, astroloog en ziener) en 
astrologische kaart. 

ig'o3. Goochelfestival 
'Monte Carlo Magic Stars'. 
€0.75. Goochelaar. 
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i9'03. Honderd jaar gele
den Nobelprijs voor Henri 
Becquerel (18521908) en 
Pierre (18591906) en Marie 
(18671934) Curie. 
€1.20. Portretten Pierre en 
Marie Curie. 

» v w ^ n i i i i i i i i i i i i i i v i i i i p i 

OEKRAÏNE 
i58'o3. Maniavskyi kloos
ter. 
Velletje met tweemaal 1.25 
Hr. Tweemaal verschillende 

geestelijke en klooster; op 
rand tekst 'stichter klooster 
Yov Kniahynytskyi (1611)', 
'klooster Maniavskyi stich
ting geestlijkheid in West
Oekraïne', 'gebouwen kloos
ter 17'''' eeuw', 'Yov Kniahy
nytskyi maker iconen icono
stase Bohorodchanskyi'. 

208'o3. Vijfentwintighon
derd jaar Jevpatoria. 
45 k. Moskee, zeilboten en 
wapenschild haven en bad
plaats op de Krim. 

RUSLAND 
i48'03. Chita driehonderd
vijftig jaar. 
3.r. Gebouwen. 

rsmi POCCMflROSSIJA2003 

i48'03. Wereldconferentie 
klimaatverandering. 
4. r. Beeldmerk, wereld
kaart, ijszee. 

208'o3. Paddestoelen. 
2., 2.50, 3., 4., 5. r. Resp. 
bloedrode boleet en Boletus 
luridus, Amanita phalloides 
en Agaricus campestris, 
Amanita pantherina en Ama
nita rubescens, groenbruine 
amanieten 'grisette', 'bitter 
boletus' en Boletus edulis; 
velletje met de vijf zegels. 
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278'03. Geschenken van de 
natuur. 
Vijfmaal 5. r. Ananas, peer, 
meloen, wilde aardbei, appel. 
(Zie de uolflende kolom bovenaan) 

SAN MARINO 
i59'03. Oude kinderspelle
tjes. 
€0.36, 0.41, 0.62, 0.77,1.24, 
1.55. Resp. race met karre
tjes, blindemannetje, hoepe

\ 5.00 
POCCHJl 

len, knikkeren, spel met zak
doekje, touwtrekken; op ach
tergrond berg Titano of rege
ringsgebouw. 

san marino ■.. 0,62 
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i59'03. De kunst van het 
poppenspel. 
Viermaal €0.41 (doorlopend 
beeld) in velletje van zestien 
zegels. Publiek en theater 
met optreden van Harlekijn, 
Jan Klaassen en Pinocchio. 

i89'03. Kunst, Gasper Lam
berger. 
76, 570 Sit. (samenhangend). 
Illustraties uitToernooiboek 
van Lamberger, resp. ridder 
op paard, ridder naast paard. 

i89'o3. Serie, postgeschie
denis. 
30 Sit. Brieven uit tijd voor 
postzegels. 
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WITRUSLAND 
227'o3. Zeilsport. 
Velletje met tweemaal 1000 r. 
(doorlopend beeld). Zeilbo
ten, resp. '470', laser. 

i5g'o3. Wereldkampioen
schap rugby in Australië. 
€0.41, 0.62, 0.77,1.55. Vier 
verschillende spelsituaties. 

SAN MARINO 

SLOVENIË 
i89'o3. Serie fruit, V, olijf 
Driemaal 200 Sit. (samen
hangend met aanhangsel). 
Bloem, fruitvlieg, olijven (op 
aanhangsel olijfkruik). 

i89'03. Fauna, huisdieren. 
95,109,148 Sit.; blok 368 Sit. 
Resp. runderen ('eika'), var
kens ('krsko polje'), schapen 
('jezerskosolcava'): kippen 
(uit Stiermarken). 

2o8'o3. Nationaal museum 
geschiedenis en cultuur. 
1000,1500,1500 r. Resp. ste
nen strijdbijl (vroege brons
tijd), aardewerken kom 
(vroege bronstijd, op aan
hangsel aardewerk in touw
motief), wapen (14''« eeuw, op 
aanhangsel tekst). 

i89'03. Houten gebouwen. 
270, 430, 740 r. Resp. rosmo
len (ig"!' eeuw), kerk {1724), 
watermolen in Volma (19'''
20™ eeuw); velletje met de 
drie zegels, op rand kerk. 

IJSLAND 
9io'o3. Rendier. 
45. kr. Rangifer tarandus. 
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g-io-'oj. Dag van de postze
gel. 
Blok 250.- kr. Barak, op rand 
vijf andere barakken (ge
bouwd door Engelse en Ame
rikaanse soldaten tijdens 
Tweede Wereldoorlog, later 
gebruikt als huis of opslag
plaats). 
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MA 
6-ii-'o3. Eilanden, II. 
85.-, 200.- kr. Kaartje IJsland 
en resp. Heiraaey, Hrisey. 

( S L A N D 

6-ii-'o3. Kerst. 
45.-, 60.- kr. Resp. kind bij 
kerstboom, kind met kaars
jes. Ook boekje. 

ZWEDEN 
4-io-'o3. Oost-Indievaarders, 
replica 'Gótheborg' vaart in 
2004 naar Verre Oosten 
(oude schip zonk 250 jaar ge
leden voor Zweedse kust). 
Velletje met 5.50,5.50, ic- , 
30.- kr. (in boekje). Gótheburg, 
resp. boegbeeld, schip in 
aanbouw, getekend schip, va
rend schip; op rand oude 
kaart Gotenburg). 

c= 4-io-'o3. Watervogels, geza-
^ menlijke uitgifte met Hong-
!j kong. 
<= Viermaal 10.- kr. (in boekje) 
° Recurvirostra avosetta, Podi 
=̂  ceps auritus, Gavia arctica, 
° Podiceps cristatus (kluut, 
3 kuifduiker, parelduiker, 
^ fiiut). 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
4-i2-'o2. Schelpen. 
Viermaal 5.- Dh. Acanthocar-
dia aculeate, Venus verruco
sa, Epitoniura commune, Xe-
nophora crispa. 
26-4-'03. Albertini tabletten. 
10.-, 24.- Dh. Twee verschil
lende tabletten. 
2i-5-'o3. Dag van de student. 
5.- Dh. Persoon, gebouw, 
boeken, symbool. 
24-5-'o3. Slakken. 
5.-, 24.-Dh. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
9-6-'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Drie velletjes met viermaal 
$2.-; driemaal blok $6.-. 
Kampioenen, resp. Cesar 
Garin (1903), Henri Cornet 
(1904), Louis Trousseller 
(1905), Rene Portier (1906); 
Lucien Petit-Breton (1907), 
Petit-Breton (1908), Francois 
Faber (igog). Octave Lapize 
(igio); Gustave Farrigou 
(igii), Odile Defraye (1912), 
Philipe Thys (1913), Thys 
(1914); Henri Desgranges, 
Pierre Giffard, Le Compte de 
Dion. 
4'7' '°3- Dertig jaar Cari-
com*. 
$ I.-. Vogel, vlag en '30' met 
sleutel. 
i4-7-'o3. Internationaal jaar 
zoet water. 
Vel met driemaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. doorlopend beeld 
van waterval 'Chutes de Car-
bet';OchoRios. 
i4-7-'03. Vijftig jaar Corvette 
van Chevrolet. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. 1954 cabriolet, 
1964 StingRay, 1964 Sting 
Ray cabriolet, 1998 cabriolet 
(op rand beeldmerk General 
Motors); 1956 cabriolet (op 
rand beeldmerk General Mo
tors). 

ARGENTINIË 
9-8-'o3. Fietsen. 
254-25, 50-^50, 50+50, 
75+75 c. Resp. velocipede 
(1855) en kampioenen wie
lerclub (1902), hoogwieler 
(1876) en bakfiets post 
(1947), toerfiets (1949) en 
fietsende vrouwen, racefiets 
(zestiger jaren) en wielerbaan 
Palermo (1902). 

23-8-'o3. Brugverbinding 
Rosario-Victoria. 
25, 75 c. (samenhangend, 
doorlopend beeld). Luchtfoto 
'Onze-Vrouwe-van-Rosario'-
brug, en resp. schema oever
verbinding, doorsnede brug. 

BAHAMAS 
i6-9-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
15, 25, 50, 65,70, 80 c. (met 
aanhangsel waarop naam 
vliegtuig en beeldmerk 
NASA* honderd jaar lucht
vaart). Resp. pipercub, tiger 
moth, SR71 blackbird, super
marine S6B, mustang P51D, 
Douglas DC3 Dakota. 
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BANGLADESH 
ii-7-'02. Dag wereldbevol
king. 
6 T. Gezin voor huis, vee, 
vrouw bij arts. 
io-8-'o2. Visweken. 
Tweemaal 4 T. Labeo gonius, 
Ompok pabda. 
io-9-'o2. Opening brug Ben
gaals-Britse vriendschap. 
4 T. Brug over Meghna, Bhai-
rab. 
7-io-'o2. Internationale dag 
van het wonen. 
4 T. Beeldmerk en luchtfoto 
Dhaka. 
io-ii-'o2. Kinderspelletjes. 
Tweemaal 4 T. 'Dariabandha' 
(spelers op veld), 'Kanama-
chee' (blindemannetje). 
i-i-'03. Nationaal jaar van het 
boek. 
6 T. Twee boeken met lint. 

i-i-'o3. Honderdste geboor
tedag Jasimuddin. 
5 T. Portret dichter. 
io-i-'o3. Derde kampioen
schap SAAF (Voetbalfederatie 
Zuid-Azië). 
10 T. Twee voetballers en acht 
vlaggen deelnemende landen. 

i9-2-'o3. Vijfentwintig jaar 
IFAD (International Fund for 
Agricultural Development) 
2003. 
10 T. Overdruk over zegel 
twintig jaar IFAD uit 1998 
(vrouw met manden, zonne
bloem, mais, beeldmerk). 

23-2-'o3. Zesenvijftigste 
sterfdag Shefa-ul-Mulk Ha
kim Habib-ur-Rahman. 
8 T. Portret. 

BARBADOS 
22-9-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
10, 65, 90 c , $ 1.15,1.40, 2.-
(met aanhangsel waarop 
naam vliegtuig en beeldmerk 
NASA* honderd jaar lucht
vaart). Resp. Short Sunder
land, North American P-51 
mustang, McDonnell ban
shee, Douglas DC9, Vickers 
viscount, Concorde. 

BELIZE 
i7-9-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
25, 60, 75 c , $ I.- (met aan
hangsel waarop naam vlieg
tuig en beeldmerk NASA* 
honderd jaar luchtvaart). 
Resp. Harrier jump jet, Lock
heed constellation, Sepcatja-
guar, Shackleton. 

BERMUDA 
9-io-'o3. Kerststerren. 
30, 45, 80 c. In drie kleuren: 
Euphorbia pulcherrima. 

BRAZILIË 
i-7-'o3. St. Inacio College 
honderd jaar. 
R$ 0.60. College, beeldmerk 
college, standbeeld Sint-Ina-
cio, studenten. 

i2-7-'o3. Het kleine spook, 
Pluft. 
R$ 0.80. Maribel en spook uit 
kindertoneel van Maria Clara 
Machado. 

•5'7"'°3- Vierhonderd jaar 
Ceara (deelstaat Brazilië). 
R$ 0.70. Strand met zeilboot. 

i-8-'03. Postzegels verzame
len, honderdvijftig jaar Portu

gese postzegels. 
Velletje met tweemaal 
R$ 1.30. Postzegelalbum en 
Braziliaanse zegel uit 1843 
(Yvert nr. 2), Portugese zegel 
uit 1853 (Yvert nr. 2); op rand 
jongetje met loep, hand met 
pincet. 

io-8-'o3. Dolfijnen, vijfhon
derd jaar eiland Fernando de 
Noronha (nationaal park). 
Blok R$ 2.90. Dolfijnen; op 
rand kust met rots Fernando 
de Noronha. 
22-8-'o3. Honderd jaar orde 
barnabieten in Brazilië. 
R$ 0.45. College Zaccaria in 
Rio de Janeiro, basiliek van 
Nazareth in Belém do Para, 
afbeelding Sint Antonio Ma
ria Zaccaria (1502-1539) 
süchter orde, wapenschild. 

25-8-'o3. Tweehonderdste 
geboortedag Luis Alves de 
Lima e Silva, hertog van 
Caxias. 
R$ 0.60. Portret hertog in 
uniform met ordetekens, 
zwaard, op achtergrond beel
den ' Guerra dos Farrapos'. 

BRUNEI 
2003. Bloeiende medicinale 
planten. 
Viermaal 20 s. Portretje sul
tan en viermaal bloem. 

CAMBODJA 
25-4-'oi. Filmsterren en -
producenten. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; tweemaal blok 
5400 R. Resp. Gary Cooper, 
Marlene Dietrich, Walt 
Disney, Clark Gable, Jeanette 
MacDonald, Melvyn Douglas; 
Rudolf Valentino, Marilyn 
Monroe. 
5-6-'oi. Moderne auto's. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok 5400 R. Resp. 
TVR Serie M (1972), Ferrari 
410 (1956), Peugeot 405 
(1995), Fiat 8VZ (1953), Ci
troen Xsara (1997), Renault 
Espace (1997); Ferrari 250 
GTSWB(i963). 

25-6-'oi. Toerisme, torens 
met voorzijde in vorm ge
zicht. 
500,1500, 2000 R. Beeld-
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liouwwerken in heiligdom 
Bayon. 
5-7-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Phila-
nippon 'oi, stoomlocomotie
ven. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok 5400 R. Resp. 
4-6-0, 4-6-4, 4-4-0,4-6-4, 4-
6-2; 4-8-2, 2-8-2. 
5-8-'oi. Pmgums. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok 5400 R. Resp. 
Aptenodytes forsteri, Sphe
niscus demersus, Sphemscus 
huraboldti, Eudyptes chryso-
come, Aptenodytes patagoni-
cus, Pygoscelis antarctica; Py-
goscelis papua. 

25-8-'oi. Kattenrassen. 
200, 500, goo, 1000,1500, 
4000 R.; blok 5400 R Resp. 
Singaporees, 'symric', exoti
sche korthaar, lapjeskat, 
iVlanx kat, 'somali'; Egypti
sche mau. 

j-g-'oi. Vliegers. 
300, 500,1000,1500, 3000 R. 
Resp. 'khlengchak', 'khleng 
kanton', 'khleng phnong', 
'khleng kaun morn', 'khleng 
me ambao'. 
iS-g-'oi. Cactussen. 
200,500,900,1000,1500, 
4000 R.; blok 5400 R. Resp. 
Parodia cintiensis, Astrophy-
tum asterias, Parodia faustia-
na, Coryphanta sulcolanata, 
Neochilenia hankena, Ma-
millaria boolii; Mamillaria 
swinglei. 

g-io-'oi. Cultuur van de 
Khmer, dansen. 
500,1500, 2000 R. Resp. 
dans van de visser en Angkor 
Vat, Apsara-danseressen en 
Angkor Vat, ballet van de 
rode vissen. 

i5-io-'oi. Hondachtigen. 
200, 500, 900, looc, 1500, 
4000 R.; blok 5400 R. Resp. 
Canis lupus occidentalis, Ca-
nis lupus tundrarum, Vulpes 
vulpes, Canis latrans, Vulpes 
zerdus, Alopex lagopus; Ca
nis lupus signatus. 
25-io-'oi. Ontwikkelingvan 
de mens. 
100, 200, 300, 500, 500, 
1000,1500, 4000 R; blok 
5400 R. Resp. Australop
ithecus anamensis, Australop
ithecus afarensis, Australop
ithecus africanus, Australop
ithecus rudolfensis, Australop
ithecus boisei, Homo habilis. 
Homo erectus. Homo sa
piens neanderthalensis; 
Homo sapiens sapiens. 

25-i2-'oi. Schaken. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R; blok 5400 R. Resp. 
toren, pion, koning, loper, 
koningin, paard; schaakstuk
ken Chinees schaakspel. 
2001. Wereldkampioenschap 
voetbal in Japan en Zuid-Ko-
rea, successen Italiaans elftal. 
200, 500, goo, 1000,1500, 
4000 R. Resp. wereldkam
pioen 1934, wereldkampioen 
1938, Europees kampioen 
1968, wereldkampioen 1982, 
kwalificatie wereldkam
pioenschap 2002, beeldmerk 
Italiaanse voetbalbond. 

CAYMANEILANDEN 
i2-8-'o3.100 jaar luchtvaart. 
Zes zegels (met aanhangsel 
waarop naam vliegtuig en 
beeldmerk NASA* 100 jaar 
luchtvaart). Resp. Vickers 
vimy, DC3 Dakota, consoli
dated liberator, Boeing 737-
200, tornada, X15. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
lo-g-'oj. Aanvullende druk 
'Draken rond twee karpers', 
II. 
NT$ 50.-, 100.-, 300.-, 500.-. 
28-io-'o3. Natuurschoon. 
NT$ 5.-, 5.-, II.-, 20.-. Resp. 
Chungshan park in Tachung 
(paviljoen bij meertje met 
bootje en bruggetje), boog-
brug over rivier de Dongshan 
en roeiers, maanbergland-
schap (door regen en erosie) 
in Tianhao met paviljoen, ko
raaleiland Sansiantai bij 
Chenggong en voetbtug (320 m). 

3i-io-'03. Vijfentwintigste 
veteranendag. 
NTS 5.-, 25.-. Beeldmerk 
Commissie Veteranenzaken 
en resp. veteranen werken 
aan snelweg, huizen en zie
kenhuis voor veteranen. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
20-7-'o3. Tibetaanse antilo
pen. 
0.80, 2.- y. Tweemaal ver
schillende afbeelding Pan-
tholops hodgsoni. 

26-7-'03. Bergen van Kong-
tong ten westen stad Ping-
liang. 
Driemaal 0.80, 2.- y. Resp. 
stad Huangcheng, kloof van 
het spel op de citer, pagode, 
top van de donder. 
5-8-'o3. Schip onder vol zeil. 
0.80 y. Zeilschip (= beste 
wensen voor vrienden en be
kenden). 

9-8-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
0.80, 2.- y. Resp. vliegtuigen, 
Chinese vliegtuigen. 

i6-8-'o3. Beschilderde stand
beelden koninklijke vrouwen 
(Songdynastie) uitjinci-tem-
pel. 
Driemaal 0.80, 2.- y. Vier
maal vrouwenbeeld. 
20-8-'o3. Projecten water
kracht in Yangzi Jiang (Lange 
rivier). 
0.80, 0.80, 2.- y. Resp. stuw
meer, scheepvaart via slui
zen, elektriciteitscentrale. 

COOKEILANDEN 
30-6-'03. Overdruk vlinders 
tegen achtergrond flora. 
20, 80, 85, 85, 90, 90 c. over 
resp. (ii-3-'98:) $ 1.50 Par-
thenos sylvia, $ 2.- Lamides 
boeticus, $ 3.- Precis villida, 
(ig-6-'98:) $4.- Melanitis 
leda, $ 5.- Vagrans egista, 
(i8-9-'g8:)$7.-Hyblaea 
sanguinea. 

COSTARICA 
26-6-'o3. Amerika Upaep* 
2003, inheemse dieren, vis. 
Tweemaal iio Cs. Beeldmerk 
Upaep'* en resp. Archocen-
trus sajica, Astatheros diquis. 

J .,.,. COSTARICA ( 

110 H 

26-6-'o3. Vijfentwintigjaar 
nationaal park 'Cocoseiland'. 
Tweemaal 75 Cs. (samenhan
gend, waarde in braille). 
Luchtfoto Cocoseiland en 
Manuelita. 
i5'7''°3- Astronaut Dr. 
Franklin Chang-Di'az. 
Tweemaal 75 Cs. (samenhan
gend mettussenveld). Portret 
astronaut, kever (Phanaeus 
changdiazi); op tussenveld 
foto Costa Rica vanuit de 

DOiMINICA 
2i-6-'o3. Tweehonderd jaar 
geleden expeditie van Lewis 
en Clark om bovenloop Mis
souri te onderzoeken en een 
weg over land te vinden naar 
westkust. 
$ 0.20, 0.50, 0.55, 0.65, 0.90, 
I.-, 2.-, 4.-; blok $ 5.-. Resp. 
expeditieleden met Chinook-
indianen, kompas uit expedi
tietijd, Meriwether Lewis 
(1774-1809) en William Clark 
(1770-1838) in Rocl<y Moun
tains, medaille die ze aan in
dianen gaven, ontmoeting 
met grizzlybeer, vriendschap 
met Shoshone-indianen, ex
peditieleden, beeld Lewis en 
Clark; portret Lewis. 
2i-6-'03. Honderd jaar teddy
beren. 
Vel met zesmaal $ 1.65, vel 
met viermaal S 2.-. Verschil
lende teddyberen. 
2i-6-'03. Vijftig jaar Corvette. 
Vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 5.-. Corvettes uit resp. 1953, 
1956,1957,1962; 1959 (op 
randen beeldmerk General 
Motors). 
2i-6-'o3. Wereldkampioen
schap voetbal in Korea en Ja
pan. 
Twee vel met vijfmaal $ 1.45; 
vijf velletjes met tweemaal 
$ 3.-. Resp. (team Engeland 
2002:) Danny Mills, Paul 
Scholes, Darius Vassell, Mi
chael Owen, Emile Heskey, 
Rio Ferdinand; (team Enge
land 1966:) Bobby Moore, 
Roger Hunt, Gordon Banks, 
Bobby Carlton, Alan Ball, Ge
off Hurst; Sven-Goran Eriks
son, Nikki Butt; Robbie Fow
ler, Sol Campbell; Charlton 
and Banks, Nobby Stiles; 
Ashley Cole, David Seaman; 
Franz Beckenbauer en Duitse 
elftal, Oliver Kahn en Duitse 
elftal. 
25-7-'o3. Dertig jaar Cari-
com*. 
$ I.-. Papegaai, vlag. 

EGYPTE 
Juli 2003. Beroemde perso
nen, schrijvers. 
Tweemaal 30 P. Portret resp. 
Ihsan Abdul Qudous (igig-
1990), Youssefidris (1927-
1991)-

EL SALVADOR 
^5'7''°3- Vijftig jaar agrari
sche geneeskundige dienst 
OIRSA (Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad 
Agropecuaria). 
25.-C. ($2.86).Getar5o' 

met in nul vlaggen deelne
mende landen. 
25-8-'o3. Vijfentwintig jaar 
Agape (sociale, economische 
en educatieve programma's). 
1.50 C. ($0.17). '25 jaar Aga
pe' en 'Voorwaarts met lief
de'. 

CORRtOSDl (t S\L\\D()R 
:?!150 $0.17 

ETHIOPIË 
8-5-'03. Opalen. 
45, 60, 95 c , 2.- B. Resp. gele 
opaal, vuuropaal, melkopaal, 
bruine opaal. 

FIJI 
i2-8-'03 Vissen, konijnvis. 
58, 83 c, $ 1.15, 3.-. Viermaal 
verschillend Siganus (Lo) 
uspi (naar University of the 
South Pacific, USP). 

GAMBIA 
io-3-'o3. Japanse kunst. 
5.-, 10.-, 15.-, 25.- D.; vel met 
viermaal 20.-D.; blok 45.-D. 
Mooie vrouwen geschilderd 
door Taiso Yoshitishi. 

GRENADA 
28-4-'o3. Japanse kunst. 
$ 0.75,1.-, 1.25, 3.-; vel met 
viermaal $ 2.-; blok $ 6.-. 
Mooie vrouwen geschilderd 
door Taiso Yoshitishi. 
28-4-'o3. Moderne kunst, 
Gustav Klimt (1862-1918). 
i5> 25. 75 c.,$i.-, 1.25,3.-; 
vel met viermaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Afbeeldingen van schil
derijen. 
i7-6-'03. Honderd jaar Tour 
de France. 
Drie vel met viermaal $ 2.-; 
driemaal blok $ 6.-. Kam
pioenen, resp. Silvere Maes 
(1939), Jean Lazarides (1946), 
Jean Robic (1947), Gino Bar-
tali (1948); Fausto Coppi 
(1949), Ferdinand Kubier 
(1950), Hugo Koblet {1951), 
Fausto Coppi (1952); Roger 
Walkowiak (1956), Jacques 
Anquetil (1957), Charly Gaul 
(1958), Federico Bahamontes 
(1959); Coppi (1949), An
quetil (1964), Kubier (1950). 
4-7-'03. Dertig jaar Cari-
com*. 
$ I.-. Vogel, vlag, '30' met 
sleutel. 
4-7-'o3. Jaar van zoetwater. 
Vel met driemaal $ 2.-; blok 
$ 6.-. Resp. meertje Levera, 
watervallen, Antoine-meer; 
Grand Etang. 
23-7-'o3. Faculteit medicij
nen van St.-Georgeuniversi-
teit. 
75 c, $ I.-. Resp. luchtfoto, 
universiteit. 
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GRENADA/CARJUACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i76'03. Honderd jaar Tour 
de France. 
Drie vel met viermaal $ 2.; 
driemaal blok $ 6.. Kam
pioenen, resp. Ferdinand Ku
bler (1950), Hugo Koblet 
(1951), Fauste Coppi (1952), 
Louisen Bobet (1953); Bobet 
(1954), Bobet (1955), Roger 
Walkowiak (1956), Jacques 
Anquetil (1957); Gastone 
Nenicni (i960), Anquetil 
(1961), Anquetil (1962), An
quetil (1963); Bobet (1953
56), Anquetil (1957), Eddy 
iWerckx(i969). 
i7'03. Veertigste sterfdag 
John F. Kennedy (19171963). 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Diploma Choate, congres 
1946, tennis met Jaqueline, 
met John jr.; met Jaqueline, 
aankondiging Cubablokka
de 1962, in Witte Huis 1962, 
zijn gezin bij begrafenis 
1963. 
47'o3. Jaar van zoetwater. 
Velleqe met driemaal $ 2., 
blok $ 6.. Resp. La Sagesse, 
Annadale watervallen. Grand 
Etang; St. George. 
i47'o3. Vijfenzeventig jaar 
geleden eerste solovlucht 
over oceaan. 
Twee vel met viermaal $ 2.. 
Portretten Charles Lindbergh 
(19021974) en Lindbergh 
met Spirit of St. Louis. 
i47'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Drie vel met viermaal $ 2.; 
driemaal blok $ 6.. Resp. fly
er gebroeders Wright, NC 4, 
Douglas world cruiser; een
dekker Fokker; HansaBran
denberg D.i, B.E.2e, Handley 
page 0/400, Avro 504; Hart, 
Martin Bio: armstrong whit
worth siskin IIIA, Loening 
OL8; flyer no. 2, glider no. 3 
gebroeders Wright, Gloster 
gamecock. 

GUATEMALA 
i67'o2. Derde bezoek paus 
Johannes Paulus II aan Gu
atemala, heiligverklaring 
broeder Pedro (Franciscaner 
monnik en stichter Bethlehe
mieten). 
0.20, 0.25, 0.50,1. , 2., 5., 
8.75 Q. Resp. broeder en St.
Franciscuskerk en ruines El 
Carmenkerk in Antigua, 
broeder kerkklok St.Francis
cuskerk, broederen paus en 
St.Franciscuskerk, broeder 
en 'geboorte Christus' en 
klok, paus en aartsbisschop 
Rodolfo Quezada Toruno en 
vulkaan Agua, paus en bron 
Centrale park en portaal ruï
ne, paus en toren St.Catali
nakerk en gemeentehuis An
tigua; velletje met de zeven 
zegels. 
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3iio'o2. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
0.20, 2., 3.5.Q. Resp. 
postduif en luchtpostenvelop 
met globe en vlaggen, beeld
merk UPU*, beeldmerk 

UPU* en kaart Amerika met 
nationale vlag, kaart Guate
mala met globe en vlaggen en 
handen met brieven. 
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lUlllJ 
22ii'o2. Beklimming 
Mount Everest door Jaime Vi
nals in 2001. 
3. Q. Klimmer en berg. 

GUYANA 
i76'03. Moderne kunst. 
$ 25, 30, 35, 60,100, 300; vel 
met viermaal $ 150; tweemaal 
blok $ 400. Schilderijen van 
Vassily Kandinsky (1866

1944)
i76'03. Japanse kunst. 
$ 60, 80,100, 300; vel met 
viermaal $ 150; blok $ 400. 
Beroemde acteurs uit 'De 
populariteit van de kleedka
mer boven' geschilderd door 
Toyohara Kunichika. 
i76'03. Kunst, Lucas Cra
nach de Oude (14721553). 
$ 35, 60,100, 200; vel met 
viermaal $ 150; blok $ 400. 
Resp. viermaal portret; vier
maal maagd Maria; Maria 
met Kind. 
7"7''03 Dertig jaar Cari
com*. 
$ 20, 60,100. Resp. kaarten 
'30' met sleutel. Bank van 
Guyana (hoofdzetel Cari
com), handen met fakkel en 
stethoscoop. 

HONDURAS 
3ii'02. Amerika 2001: cul
tuur en natuurerfgoed, na
tuurparken. 
10., 10.65, 2°' L. Beeldmerk 
Upaep* en resp. rivier en 
motmot (Eumomota sp.), 
strand en groene leguaan 
(Iguana iguana), waterval 
met goudkever (Chrysina 
quetzalcoatli) en vlinder 
(Morphosp.). 

74'o2. Honderd jaar Pan
Amerikaanse gezondheidsor
ganisatie (PHO*). 
10. L. Jubileumbeeldmerk. 

HONGKONG 
io9'o3. Hartverwarmende 
zegels. 
Tweemaal 'local mail posta
ge' ($ 1.40), tweemaal 'Air 
mail postage' {$ 3.). Twee
maal: 'zorgen liefde' (groei
ende boom met hartvormige 
bloemen), 'feest' (champag
nefles, sterretjes); op aan
hangsel persoonlijke afbeel
ding mogelijk. 

4io'o3. Watervogels, geza
menlijke uitgifte met Zwe
den. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5. (in boek
je). Resp. Recurvirostra avos
etta, Podiceps auritus, Gavia 
arctica, Podiceps cristatus 
(kluut, kuifduiker, pareldui
ker, fuut). 

: 'HONG KONO.CHINA * ■ » « 

JAMAICA 
Augustus 2003. Birdlife In
ternational, vogels. 
$ 15,40, 45, 60; velletje met 
vijfmaal $ 30 (doorlopend 
beeld). Beeldmerk Birdlife en 
verschillende vogels. 

KAZACHSTAN 
265'o3. Traditionele mu
ziekinstrumenten 
25., 50.1. Resp. 'dombra', 
'kobyz'. 

305'03. Frankeerzegel, 
kunstmaan 'Intelsat'. 
84., 100.1. Zelfde afbeel
ding, andere kleur schotel en 
kunstmaan. 
276'03. Sproolqes uit
Kazachstan. 
30., 40.1. Resp. Aldar kose 
and Alasha khan (portret, 
mensen met wapens, poes, 
muis), Aldar kose and 
Karynbaj (portret, gebouw, 
ruiters, haas). 

l\,MAH,CTAHyf^ 

7'7''03 Schilderijen en 
beeldhouwwerken uit muse
um. 
20., 35., 45.1. Resp. schil
derij 'schaakspel' van 
A. Richchi (19''« eeuw), beeld 
ven een herder van H. Nau
ryzbaev (1975), schilderij met 
twee mensen met kommetje 
koemis van A. Galimbaeva 
(1976). 

KIRGIZIË 
3i5'03. Honderdvijfentwin
tig jaar postkantoor Biskek. 
I., 3., 7. s. Postkantoor en 

resp. modern vliegtuig, kar 
en vrachtauto, kar. 
Juni 2003. Nationale figuren. 
1.50, 3., 3.60, 5., 7.20,10., 
18., 20., 25., 30. s. Resp. 
Barsbek (78'" eeuw). Alp Sol 
(9* eeuw), Mukhammed 
(16'''̂  eeuw), Manap (ló"*' 
eeuw), Zharban (17'''' eeuw), 
Kubatbek (18''' eeuw), Azhy 
(iS""« eeuw), Ormon (1791
1854), Alymbek (17991862), 
Shabdan (18391912). 
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KOEWEIT 
2S7'oi. UNHCR* vijftig 
jaar. 
25, 50,150 f Driemaal jubi
leumbeeldmerk. 

MIPCR 
" ^ .50 

i58'oi. Vijftig jaar Radio 
Koeweit. 
25, 50,150 f. Driemaal beeld
merk. 
298'oi. AlAksaintifada in 
Palestina. 
25, 50,150 f Driemaal Rots
koepelmoskee in Jeruzalem. 

gio'oi. Internationaal jaar 
2001: dialoog tussen cultu
ren. 
25, 50,150 f Driemaal we
reldbol met vier poppetjes 
van verschillend ras (rood, 
wit, geel en zwart) die ver
bonden zijn door brief, tele
foon, pakje en toetsenbord. 
3ii'oi. Vijftig jaar Al
Awqafstichting. 
25, 50,150 f Resp. stich
tingsoorkonde, sjeik Abdul
lah alSalem alSabah, sjeik 
Jabir alAhmad alSabbah. 

25i2'oi. Tien jaar duil<ver
eniging Koeweit. 
25, 50,150 f Resp. vondst 
onderwater, duikers, zee
schildpad. 
i4'02. Sanering vuilstort
plaats AlQurain. 
25, 50,150 f Driemaal ont
gasinstallatie. 

2i4'o2. Tien jaar bureau 
voor sociale ontwikkeling. 
25, 50 f Tweemaal hand vol
wassene, hand kind en beeld
merk. 
i4i2'02. Veertig jaar vereni
ging ingenieurs in Koeweit. 
25,50,150 f Driemaal beeld
merk, rollen papier en indus
triecomplex. 

i4i2'o2. Vijfentwintig jaar 
stichting ter bevordering we
tenschap in Koeweit. 
25, 50,150 f Resp. beeld
merk, wetenschapscentrum, 
landkaart Koeweit. 
28i2'02. Koeweitse vrijwil
ligersorganisatie (KNPVC). 
25, 50,150 f Driemaal beeld
merk. 
28i2'o2. Twintig jaar be
roepsopleiding staat. 
25, 50,100,150, 250 f. Resp. 
uitbeelding verschillende be
roepen, laborant, werktuig
bouwer, vlaggen met beeld
merk en gebouw, bouwarbei
der. 
Januari 2003. Frankeerze
gels, nationale symbolen. 
100 f Zeilboot. 
252'o3. Tweeënveertigste 
nationale dag. 
25, 50,150 f Driemaal ruïnes 
Griekse nederzetting Ikaros 
op eiland Failaka. 

KOREA NOORD 
i54'03. Dag van de zon, ge
boortedag president Kim II 
Sung.. 
3.w. Geboorteplaats presi
dent en orchidee. 

i5'03. Koreaanse schotels. 
3., 30., 70.; blok 120. w. 
Resp. rijstcake, 'tongkimchi', 
'sinsollo'; 'Pyongyangraeng
myon' (op rand gebouw, 
meer met bootjes). 

5id?H 
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277''03' Koreaanse oorlog 
vijftig jaar geleden. 
3. w.; blok 120. w.; drie vel
letjes met 12., 35., 70., 
140. (ronde zegel) w. Resp. 
medaille; president Kim II 
Sung; afbeeldingen Kim II 
Sung en Kim Jong II en op 
rand strijdkrachten. 

s: ; s a ^ H .ir;:.?! 3» 

287'o3. Orchideeën. 
Velleqemet75., loo., 150.. 
200. w. Resp. mini cattleya, 
Phalanopsis aphrodite, Ca
lanthe discolor, 'Den. snow
flake'. 
48'o3. Vogels. 
12., 70., 100., 120., 150.; 
blok 225. w. Resp. Grus vi
pio, Nycticorax nycticorax, 
Columva livia, Nymphicus 
hollandicus, Strixaluco; 
Pseudogyps africanus. 

208'o3. Dieren uit de pool
gebieden. 
Velletje met 15., 70., 140., 
150., 220. w. (doorlopend 
beeld). Pygoscelis adeliae, 
Odobenus rosmarus, Thalas
sarctos maritimus, Balaena 
mysticetus, Phoca largha 
(adéliepinguin, walrus, ijs
beer, Groenlandse walvis, 
Westpacifische zeehond). 

^ LIBANON 
o 255'oi. ZuidLibanonjaar 
■̂  een jaar bevrijd. 
^ L£ 1100. Nationale vlag en 
= blije soldaat bij grens Israel. 
° 67'oi. Ibrahim Abdel Al 
^ (19081959). 
° L£ 1000. Portret elektrotech
^ nicus en ingenieur water
^ bouw. 

i47'oi. Libanese gevange
nen in Israël. 
L£ 500. Vuist, afrastering, 
jaartallen. 
268'oi. SOSkinderdorpen. 
L£3oo. Beeldmerk. 

rwww^ ■ ■ ■ * ■ w w ^ w ^ ^ w 
6 1 ^ 

3i8'oi. Vijftig jaar Verdra
gen van Geneve. 
L£500, iioo, 1500. Resp. 
Hand, resp. met getal 50, om 
tralie, met zwaaiende gesti
leerde mannetjes. 
289'oi. Elias Abu Chabake. 
L£ 1500. Portret schrijver. 
iiio'oi. Honderdvijfen
twintig jaar universiteit Sint
Jozef in Beiroet. 
L£ 5000. Père Monnot en 
beeldmerk. 

: Libaft ""» 

; 5000 LA, 

mi 
20io'oi. Abdallah Zakher. 
L£ 1000. Portret eerste Arabi
sche boekdrukker in Libanon 
(1731)
gii'oi. Vijfentwintig jaar 
Economische en Sociale 
Commissie voor WestAziè 
(ESCWA). 
L£ 10.000. Getal 25 en beeld
merk Verenigde Naties. 

I 10000 L I JJI 
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i2'o2. Dag van de Arabische 
vrouw. 
L£ 1000. Lucht, Arabisch 
woord 'vrouw' en tralie. 

^^^^«^^^VTT««wrvn I ■ 11 ■ I ■ ■ • I ■ 

273'o2. Arabische topcon
ferentie in Beiroet. 
L£ 2000, 3000. Resp. beeld
merk, portret president Emi
le Lahoud (1936) en ceder. 
275'o2. ZuidLibanon jaar 
twee jaar bevrijd. 
Velletje met viermaal L£ 1100. 
President Emile Lahoud 
(1936), resp. portret, bij le
zing, voor kaart Libanon, be
noeming officier; op rand na
tionale vlag. 

i46'02. Martelaren van jus
titie. 
Blok L£ 3000. Rechters, 
weegschaal op zwaardpunt, 
ceder; op rand gerechtsge
bouw. 

LWAN 

J0^ 

iiio'o2. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
L£ 2000. Beeldmerken UPU^ 
en Libanese Post. 
iiio'o2 tot8i'03. Fran
keerzegels, bezienswaardig
heden. 
L£ 100, 300, 500,1000, iioo, 
1500, 2000, 3000, 5000, 
10.000. Resp. markt van 
Zouk Michael, markt van Saï
da, historische gebouwen in 
Byblos, markt van Tripoh, 
oudheden van Bziza, ruïnes 
in Arqa, Romeinse tempel
ruïne in Niha, burcht kruis
vaarders in Mousailaha, in
sekt (Libanobythus milkii) in 
barnsteen, fossiel vis (Nema
tonotus longispinus). 
23io'o2. Topconferentie 
Franssprekende landen. 
Tweemaal L£ 1500. Beeld
merk en resp. bergketen, pre
sident Emile Lahoud. 
i3ii'o2. Beiroet, Arabische 
cultuurhoofdstad. 
L£ 2000. Vogel met staart in 
kleuren regenboog. 

MAAGDENEILANDEN 
i28'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Zes zegels (met aanhangsel 
waarop naam vliegtuig en 
beeldmerk NASA* honderd 
jaar luchtvaart). Resp. Dou
glas DC4, Boeing stearman, 
B25 Mitchell, McDonnell 
Douglas phanton, Boeing 
Vertol CH47 helikopter, AH
64 apache helikopter. 

MARSHALLEILANDEN 
24io'o3. Kerstversieringen. 
Viermaal 37 c. (samenhan
gend). Takken kerstboom 
met ballen en resp. kerstbal 
met sneeuwman, duiveltje in 
een doosje, soldaatje in 
wachthuisje, rendier. 

MAURITIUS 
ioi2'o3. Vestingen. 
2, 5, 6,12 Rs. Resp. batterij 
Pointe du Diable, donjon St. 
Louis, Martellotoren, Adelai
defort. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
3i7'03. Stripfiguur Fedjai, III. 
30, 95,145, 240 c. Postbode 
Fedjai, resp. vraagt Angelina 
ten huwelijk, met bruid, op 
de fiets met zwangere Angeli
na, Iaat zijn zoon aan colle
ga's zien. 

78'o3. Schepen, I. 
5, 35, 40, 60, 75, 85 c. Resp. 
Egyptische boot \'^^' eeuw, 
detail Griekse vaas met schip 
Odysseus en sirenen, Griekse 
galei, Javaanse 'ftista', Vene
tiaanse kog i6<'' eeuw, 'Earl of 
Pembroke' van captain James 
Cook (17281779, ontdek
kingsreiziger). 

NnIffr/rtfldK Aniüitn 

78'03. Schepen, II. 
5, 35,40, 60, 75, 85 c. Resp. 
schip van Toetanchamon, 
Egyptische rivierboot, schip 
vol mensen (illustratie uit Ae
neas van Virgillius, editie 15''̂  
eeuw), Grieks handelsschip, 
'Mora' van het tapijt van 
Bayeux, 'Savannah' eerste 
transatlantische stoomschip 
(1819). 

NEPAL 
io4'o3. Kamer van Koop
handel in Nepal vijftig jaar. 
5. R. Wapenschild. 
ii4'03. Dag industrie en 
handel. 
5. R. Embleem mettandwiel 
en vuurwerk. 

2g5'o3. Vijftig jaar geleden 
eerste beklimming Mount 
Everest. 
25. R. Mount Everest. 
277'03. Sherpa Babi Chiri 
(19652001), beroemd berg
beklimmer. 
5. R. Portret en berg. 

. * ^ » .   . .   . > . >  . . . . . . . . . . 
NICARAGUA 
2002. Aardbeving in Mana
gua dertig jaar geleden. 
3.50, 7.50 Cd. Beeldmerk na
tionaal systeem ter voorko

ming van rampen en resp. 
beschadigde gebouwen, ka
thedraal van Managua. 

52'03. Bezoek groothertog 
Luxemburg aan Nicaragua. 
12. Cd. Groothertog Henri 
en groo±ertogin Maria Tere

NIEUWZEELAND 
39'03. Honderd jaar Nieuw
Zeelandse Automobielvereni
ging (AA), zeer oude auto's. 
40, 90C., $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. Benz Velo (1895), 
Oldsmobile (1903), Wolseley 
(1911), Talbot (1915), Tford 
(1915)

OMAN 
238'o2. Kinderen die spe
ciale hulp nodig hebben. 
100 b. Kinderhand in volwas
sen hand. 
27io'o2. Zeeschildpadden. 
Viermaal 100 b. (samenhan
gend). Lepidochelys olivacea, 
Chelonia mydas, Eretmoche
lys imbricata, Caretta caretta; 
velletje met de vier zegels. 
i8ii'02. Tweeëndertigste 
nationale dag. 
Blokken 100, 200 b. Portret
ten H M Sultan Qaboos Bin 
Said tegen omgeving Oman. 
i5i2'02. Vogels uit Oman. 
Vel met zestienmaal 50 b. 
84'o3. Arabische paarden. 
Viermaal blok 100 b. Vier
maal hoofd paard; op rand 
rest paard met gedecoreerd 
zadel. 

^ 

^5"5''°3 Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Oman en China. 
70 b. Vlag en gebouwen uit 
Oman en China. 



PAPUANIEUWGUINEA 
247'03. Kustplaatsen. 
65, 65 t., 1.50, 2., 2.50, 4. K. 
Resp. Wanigela, Gabagaba, 
Tubuserea, Hanuabada, Ba
rakau, Porebada. 

QATAR 
i7'03. Rode halvemaan vijf
entwintig jaar in Qatar. 
Tweemaal 0.75 R. (samen
hangend). Ronde zegel met 
kind en rode halvemaan, ge
bouw. 

SALOiVlONSEILANDEN 
265'o3. Herdenking konin
ginmoeder. 
$ I., 2.30; velletje met twee
maal $ 5.. Koninginmoe
der, resp. als jong meisje, 
met hoed; met kroon, met 
hoed, op rand met paraplu en 
andere mensen. 
i26'o3. Erepenning. 
$ I., 1.90, 2.10, 2.30. Ameri
kaanse medaille van resp. 
luchtmacht, marine, land
macht, lintje. 

SAO TOMÉ E PRINCIPE 
i i3'02. Charlie Chaplin 
(18891977). 
Blok 15000 Db. Afbeeldingen 
Britse filmkomiek, speler, 
regisseur en producent. 
i23'02. Louis Armstrong 
(19001971). 
Blok 15000 Db. Afbeeldingen 
Amerikaanse jazztrompettist 
en zanger. 
i33'o2. Walt Disney (1901
1966). 
Blok 15000 Db. Portret Ame
rikaanse filmtekenaar en 
producent; op rand Mickey 
Mouse en Donald Duck, film
projector en gebouw. 
i43'o2. Giuseppe Verdi 
(18131901). 
Blok 15000 Db. Portret Itali
aanse componist; op rand
skelet met boek. 
i53'o2. Kevers. 
Driemaal 5000 en 8000 Db. 
Resp. Euchroea dementi , 
Stephanorrhina guttata, Di
cranorrhina derbyana, Poly
bothris sumptuosa gemma. 
i63'o2. Honderdste sterf
dag Henri de Toulouse
Lautrec (18641901). 
Velletje met tweemaal 
15000 Db. Tweemaal in spie
gelbeeld schilderij van De 
ToulouseLautrec: naakte 
vrouw voor spiegel; op rand 
zelfde afbeelding groter. 

25 tot 273'o2. Tekens uit 
Chinese dierenriem. 
Driemaal vel met viermaal 
15000 Db. (ronde zegels). 
Rat, buffel, tijger, konijn; 
draak, slang, paard, geit; aap, 
haan, hond, zwijn. 
275'o2. Herdenking slacht
offers terreuraanslag 11 sep
tember 2001. 
5000; blok 15000 Db. Twee
maal brandend World Trade 
Center; afbeelding loopt door 
op rand. 
289'o2. Honderdvijftigste 
geboortedag Antonio Gaudi 
(18521926). 
Velletje met tweemaal 

7000 Db.; blok 20.000 Db. 
(boekje). Gebouwen Spaanse 
architect in Barcelona, resp. 
'Casa BatUo', 'CasaMila'; ka
thedraal 'Sagrada Familia'. 

i9i i '02. Orchideeën. 
2000, 6000, 9000, 10.000; 
blok 20.000 Db. Resp. Phaius 
mannii, Cyrtorchis arcuata, 
Calanthe sylvatica, Bulbo
phyllum lizae; Bulbophyllum 
saltatorium. 

20ii'o2. Vogels. 
1000, 7000, 9000, 10.000; 
blok 20.000 Db. Resp. Necta
rinia newtonii, Prinia molle
ri, Neospiza concolor, Lanius 
newtoni; Otus hartlaubi (vel
letje met de vier vogels). 
2i i i  '02. Circusdieren. 
Vel met 2000, 6000, 9000, 
10.000, 20.000 Db. Resp. 
paarden, apen, zeeleeuwen, 
tijger, olifanten. 

3ii2'o2. Natuurbescher
ming. 
Velletje in vorm schildpad 
met 6000, 6000, 7000, 
7000 Db. Verschillende schild
padden. 
202'o3. Pioniers ruimtevaart. 
6000, 7000, 8000 Db. Resp. 
hond Laika, Joeri Gagarin 
(19341968), Dennis Tito 
(Russisch industrieel en gast 
bij ruimtevaart); velletje met 
de drie zegels. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF

FEL) 
236'o3. Dertig jaar Cari
com*. 
30 c. Vogel, vlag en '30' met 
sleutel. 

ST. LUCIA 
i28'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Zes zegels (met aanhangsel 
waarop naam vliegtuig en 
beeldmerk NASA* honderd 
jaar luchtvaart). Resp. SE5A, 
supermarine walrus, PBY 
Catalina, Lockheed Hudson, 
Sikorslcy S38, bae hawk. 

ST. VINCENT 
265'o3. Prinses Diana. 
Twee vel met viermaal $ 2., 
Portretten Diana ook met 
man en kinderen. 
i7 '03. Honderd jaar Cadil
lac. 
Twee vel met viermaal $ 2.; 
tweemaal blok $ 5.. Cadil
lacs uit resp. 1955,1937, 
1959, 2002; 1953, 2002,1967, 
1962; 1927,1953 (op randen 
beeldmerk General Motors). 
i7'03. Honderd jaar Tour de 
France. 
Drie vel met viermaal $ 2.; 
driemaal blok $ 5.. Kam
pioenen, resp. Sylvere Maes 
(1939), Jean Lazarides (1946), 
Jean Robic (1947), Gino Bar
tali (1948); Antonin Magne 
(1931), Andre Leducq (1932), 
Georges Speicher (1933), 
Magne (1934); Romain Maes 
(1935), Sylvere Maes (1936), 
Roger Lapeble (1937), Gino 
Bartali (1938); Magne (1931
34), Fausto Coppi (1949), 
Ferdinand Kubier (1950). 
i"7"'°3 Jaar van zoetwater. 
Velletje met driemaal $ 3.; 
blok $ 5.. Owia meertje, 
Soufriere, Baieine waterval; 
Trinity waterval. 
i57'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Twee vel met viermaal $ 3.; 
tweemaal blok $ 5.. Resp. 
Handleypage heyford, Hein
kei HeAAB, Gauntiet, Cur
tiss BF2C1; Mitsubishi A6m 
reisen, Dewoitine D520, 
Messerschmitt Bi 109B, 
Thunderbolt; Bristol blein
heim IV, Fairy flycatcher. 

SUDAN 
'5'7''°3 Frankeerzegels. 
50, 50, 75,100,100,125,150, 
150,150,150, 200, 200, 300, 
500 D. Resp. nijibaars, man
go, koeien, militaire parade, 
Al Emam El Mahadi (1844
1885), klipvis, Egyptische 
palmboom (Hyphaene the
baica), boom ('Adansinia'), 
ruïne tempel Amon Ra, scha
pen, boortorens, grapefruit, 
tombe sjeik El Mursi, kameel. 

i57'03. Dienstzegels. 
50,100, 200, 300 D. Zelfde 
ontwerp met wapenschild 
Sudan. 

SWAZILAND 
i28'03. Muziekinstrumen
ten. 
0.80,1.05, 2.35, 2.80 E. 
Resp. 'sitolotolo' (soort 

mondorgel), 'emafahlawane' 
(rammelaar, gemaakt van co
con rups met zaden erin, ge
dragen om vrouwenenkel), 
' impalampala' (trompet van 
horen voor legermuziek en 
bij elkaar roepen regiment), 
'makhoyane' (boog met 
snaar). 

SYRIË 
27g'o2. Vogels. 
£ 3 , 5 , 1 0 , 1 5 . Resp. zand
hoen, frankolijn, eend, gans. 

ÄVRIA 

■1 5 
1 

i'WlfyJit.NMr 
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279'02. Dag van toerisme. 
£ 10. Gezicht met lauwer
krans. 
9io'o2. Mondiale dag van 
de post. 
Tweemaal £ 10 (samenhan
gend). Duif met briefen re
genboog, beeldmerk UPU* 
op luchtpostenvelop. 

\3\ 
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IPp 
i6io'o2. Mondiale dag van 
het kind. 
£ 10. Kinderen. 
i6io'o2. Tweeëndertigste 
verjaardag 'correction move
ment ' . 
£ 10. Interieur fabriek. 
gii'o2. Honderd jaar Syri
sche spoorwegen. 
£ 10. Landkaart en trein. 

MJMMMUUAAAiUha 

26i2'02. Bomendag. 
£10. Boom. 
2003. Acht maart revolutie. 
£15. Symbohsche afbeelding, 
19632003. 
2003. Dag van de leraar. 
£17.Gestileerd: leerlingen en 
leraar voor bord. 
2003. Plein van martelaren. 
£ 50, 200. Tweemaal plein. 
2003. Moederdag. 
£ 32. Moeder en kind. 
2003. Gedenkdag evacuatie 
vreemde troepen. 
£15. Vlag en strijder. 

TADZJIKISTAN 
i25'03. Datum melding 
78/596, waterforum. 
205'o3. Datum melding 

78/596, zomerspelen. 
2o5'o3. Datum melding 
78/596, postzegeltentoon
stelling. 
Juni 2003. Internationaal fo
rum zoet water. 
Tweemaal 1.50 S. Beeldmerk 
waterforum en resp. kanoer 
op meer met bergen (top 
Moskvin), bergen en Iskan
dermeer. 

TANZANIA 
224'03. Grote dieren. 
400, 500, 600, 800,1000 Sh. 
Rinoceros, olifant, leeuwen 
zebra, luipaard, buffel. 

TONGA 
26 'o3. Eilizabeth II vijftig 
jaar geleden gekroond. 
$ o.go, 1.20,1.40, 2.50. Resp. 
koningin Elizabeth in rijtuig, 
koningin Salote, koningin 
Salote in open rijtuig, konin
gin Elizabeth met kroon (ge
maakt voor kroning George 
IV in 1820) en rijksappel. 

TONGA NIUAFO'OU 
26'o3. Eilizabeth II vijftig 
jaar geleden gekroond. 
$ 0.90,1.20,1.40, 2.50. Resp. 
koningin Elizabeth met 
kroon, Elizabeth op troon 
met scepter, tweemaal konin
gin Salote. 

TSJAAD 
26'o3. Dieren en padde
stoelen. 
Velletjes met zesmaal 150; 
300; 350; 375; 550; 600 F. 
Resp. (vissen:) Hemichromis 
lifalili, Synodontis nigriven
tris, Ctenopomaansorgii , 
Trichechus senegalensis, 
Gnathonemus petersii, Pseu
docrenilabrus multicolor; 
(vogels:) Nectarinia venusta, 
Lamprotornis splendidus, 
Poicephalus meyeri. Halcyon 
leucocephala, Quelea quelea, 
Merops pusillus; (arenden:) 
Terathopius ecaudatus, Gym
nogyps californianus, Buteo 
jamaicensis, Lophaetus occi
pitalis, Aquila rapax, Melie
raxmetabates; (roofvogels:) 
Elanus caeruleus, Harpia har
pyja, Milvus migrans. Gyps 
rueppellii, Torgos trachelio
tus, Aquila chrysaetos; (vlin
ders:) Kallimoides rumia 
west., Zophopetes dysmephi
la tri., Megalopalpus zymna 
west., Coeliades forestan 
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stoU, Catopsiha florella fab., 
Anaphaeis aurota fab.; (pad
destoelen:) Amanita musca
ria, Amanita rubescens, Cor
tinarius orellanus, Hygro
phorus hypothejus, Lecci
num piceinum, Strobilomy
ces strobilaceus. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
72'03. Cricketspelers. 
$ I., 2.50,4.50, 5.25. Resp. 
Ian Raphael Bishop, Deryck 
Lance Murray, Augustine La
wrence Logic, Anne Browne 
lohn. 

252'o3. Carnaval. 
$1., 2.50,3.75,4.50, 5.25; 
blok $ 5.25. Verschillende af
beeldingen met feestvierders. 
252'o3. Rechtbank voor 
strafzaken. 
$ I., 2.50,3.75,4.50, blok 
$ 6.. Mensen betrokken bij 
rechtbank. 

TURKS EN CAICOSEILAN
DEN 
i76'03. Joan Miro (1893
1983). 
25, 50, 60 c , $ I.; vel met 
viermaal 80 c.; tweemaal blok 
$ 2.. Werk van Spaanse 
schilder. 
i76'o3. Japanse schilder
kunst. 
25, 35, 60 c , $ I.; vel met 
viermaal 80 c ; blok $ 2.. 
Schilderijen van Utagawa Ku
niyoshi; Toyohara Chikano
bu; Hashimoto Chickanobu. 
47'o3. Dertig jaar Cari
com*. 
60 c. Vogel, vlag '30' met 
sleutel. 
i5'7''°3 Wereldrecordpo
ging vrij duiken van Tanya 
Streeter. 
Vel met vijfmaal 20 c. Portret 
en duikscènes Streeter. 

UGANDA 
i7'o2. Twintigste wereld
jamboree scouting in Thai
land. 
Viermaal 1400; blok 3500 Sh. 
Scout in bos, groetend, 
scouts met rugzakken, beeld
merk scouting; Robert Ba
denPowell (18571941, op
richter padvinderij). 

6ii'o2. Herdenldng konin
ginmoeder. 
Viermaal 500, blok 2500 Sh. 
Portretten. 
265'o3. Beroemde schil
ders, Japanse meesterwer
ken. 
400,1000,1200,1400; vier
maal 1200; blok 5000 Sh. 
Werk van resp. Keisai Eisen 
(schoonheid doet haar haar), 
Kitigawa Tsukimaro (Geis
has), Toyohara Chikanobu 
(echte schoonheid), Kitigawa 
Tsukimaro (Geishas); Toyo
hara Kunichika (scène in vil
la), Toyohara Kunichika (scè
ne in villa), Utagawa Kunisa
da (bezoekbloementuin), 
Utagawa Kunisada (bezoek 
bloementuin); Chikakazu 
(vrouw). 

265'03. Beroemde schil
ders, Joan Miro (18931983). 
400, 800,1200,1400 Sh.; vel 
met viermaal 1400 Sh.; twee
maal blok 3500 Sh. Werk van 
Spaanse schilder. 

265'o3. Beroemde schil
ders, Rembrandt van Rijn 
(16061669). 
400,1000,1200, vijfmaal 
1400, 5000 Sh. Schilderijen, 
resp. detail Jacob zegent zo
nen Jozef, jonge vrouw met 
waaier, apostel Petrus (knie

lend), schilder Hendrick 
Martensz Sorgh, portret Mar
garetha De Geer, portret man 
met wit haar, portret Nicola
es Ruts, portret Catarina 
Hooghsaet, Jozef beschul
digd door vrouw Potifar. 

URUGUAY 
2i5'o3. Militair centrum. 
$ 12. Gebouw. 
26503. Honderdvijftig jaar 
militair museum '18 mei 
1811'. 
$ 12. Gebouw in Italiaanse re
naissancestijl. 
305'03. Historisch wijken 
Montevideo, oude stad. 
$ 14. Huizen 'Ximenez' en 
'Las Bovedas' rond 1820. 
i66'o3. Wilson Ferrerira 
Aldunate (19191988). 
Viermaal $ 14. Portretten 
voorman Partido Nacional 
(Blancos). 
i86'o3. Vijfenzeventig jaar 
geleden Uruguay olympisch 
kampioen voetbal in Amster
dam. 
$ 14. Elftal en vlag. 
i5'7''°3 Richard Anderson 
school zeventig jaar. 
$ 14. Wapenschild met 
toorts. 
ijj'o^. Honderd jaar Santa 
Isabel in Paso de Los Toros in 
departement Tacuarembo. 
$ 14. Getal '100' waarbinnen 
brug, kerk, brug. 
247'o3. Zeventig jaar Anda 
(La Asociación Nacional de 
Afiliados), sociale voorzie
ning. 
$ 14. Beeldmerk, '70'. 
48'o3. Vijftig jaar priester
college Jesus Maria, Carras
co. 
$ 14. Beeldmerk met 'JM', 
'50'. 
58'03. Academie filatelie. 
$ 14. Portret J.C. Onetti. 

VERENIGDE NATIES 
24io'o3. Werelderfgoed 
Verenigde Staten. 
US$ 0.37, 0.60; Zw.Fr. 0.90, 
1.30; €0.55, 0.75. Nationale 
parken, resp. Yosemite in 
Sierre Nevada (Californië), 
Volcanos op Hawaii; Great 
Smol<y Mountains in Noord 
Carolina en Tennessee, Yel
lowstone in Wyoming; Olym
pic in Washington, Evergla
des moerasgebied in Florida. 
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VERENIGDE STATEN 
78'o3. Mary Cassatt (1845
1926), impressionistisch 
schilderes. 
Viermaal 37 c. 'Jonge moe

der'(1888),'Op balkon' 
(1878/79), 'Kinderen spelen 
op strand' (1884), 'Kind met 
strohoed' (1886). 

98'o3. Vroege voetbalhel
den. 
Viermaal 37 c. Walter Chaun
ceyCamp (18591925), Er
nest Alonzo Nevers 
(19031976), Harold 'Red' 
Grange (19031991), Bronis
lau 'Bronko' Nagurski 
(19081990). 

i49'03. Roy AcufF(i903
1992). 
37 c. Portret met viool van 
zanger en liedjesschrijver 
countrymuziek. 

ZIMBABWE 
246'o3. Aanvullende fran
keerzegels vijfde uitgifte (25
i'oo), fauna. 
Standard, $ 500,1000, 5000. 
Resp.Terathopius vocifer, Ar
dea goliath, Cerototherium 
simum, Acinonyx jubatus 
(arend, reuzenreiger, witte 
neushoorn, jachtluipaard). 
307'o3. Spinnen uit zuide
lijk Afrika. 
$ 150, 200, 600, 900,1250, 
1600. Resp. Genus harpacti
ra. Genus palystes, Lactro
dectus renivulvatus, wolfspin 
(familie lycosidae), spin uit 
familie Loxoscelidae, spin uit 
familie Selenopidae. 
(Foto: zie kolom 5). 
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ZUIDAFRJKA 
255'03. Afrikadag. 
Blok 11.70 R. Kaart Afrika sa
mengesteld uit kleurrijke 
mensen, op rand wereldbol. 

ËÉimiwnii nr 

295'o3. Olivier Reginald 
Tambo (19171993). 
Blok Standard Postage. Por
tret politicus. 
237'o3. Ballroom dansen. 
1.65, 2.25, 2.80, 3.30, 
3.80 R. Paar danst salsa, 
rumba, wals, foxtrot, tango. 

i8'03. Inheemse honden. 
Viermaal standard postage. 
'Boerboel', Rhodesische 
draadhaar, basenji, 'Africa
nis'. 

24g'03. Honderdvijfenze
ventigste sterfdag Tsjaka 
(17871828), koningvan de 
Zoeloe. 
3.30 R. Koning met twee 
strijders voor hutten. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Caricom Caribbean Com
munity and Com
mon Market 

DNA Deoxyribo Nucleic 
Acid (deoxyribo
nucleinezuur) 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

PHO Panamerican 
Health Organi
zation 

UNHCR United Nations 
High Commissio
ner for Refugees 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es
pafia y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/Uni
versal Postal 
Union 

. 



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 

KILOWAAR MET VEELAL 2001/2002 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN INEURO'S lOOgr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote variatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45 00 + € 3 50 porto / Orders boven € 45 - portovrij 
Levering onder rembours + € 5,75 porto Filatelistische frankenng 

Korting voor grotere partijen op aanvraag 
Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 

Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 1907 581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

0 gr 
8,70 
3,70 
8,20 
0,50 
7,00 
9,60 
4,60 
8,70 

7,30 

250 gr 
21,50 
34,00 
20,00 
26,00 
16,00 
24,00 
11,50 
21,80 

10,00 
18,25 
7,00 
6,60 

I k g 
77,20 

127,50 
72,50 
96,00 
63,50 
86,50 
36,50 
73,00 

36,50 
68,20 
23,00 
25,00 

1500+ POSTSTUKKEN 
DE VERZAMELING IS HET RESULTAAT VAN SO JAAR 

GESPECIALISEERD SPAREN - EEN PRACHT KANS 
OM UW VERZAMELING AAN TE VULLEN 

CURACAO - SURINAME - NEDERLANDS INDIË 
N I E U W G U I N E A - UNTEA - ZEPPELIN 

POSTHISTORIE - POSTWAARDEN 
LUCHTPOST - PORT - CENSUUR - ENZ. 

NETHERLANDSSTAMPS COM 

FOTOS VAN ALLE POSTSTUKKEN 
DE VERZAMELING NEDERLAND VOLGT IN 2004 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa 

De hoogste prijs voor losse nummers postfris 
1956 Luxemburg 
1957 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 

1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 

Andorra-frans 
Portugal 
Andorra-frans 
Monaco 
Portugal 
Andorra-frans 
Ierland 
Portugal 
Turkije 
Portugal 
Turkije 
Andorra-frans 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Andorra-frans 
Ierland 
Turkije 
Andorra-frans 
Finland 
Ierland 
Portugal 
Turkije 
IJsland 
Monaco 
Finland 
Ierland 

18,00 
50,00 
25,00 
10,00 
35,00 
30,00 

9,00 
25,00 

4,00 
70,00 

3,00 
23,50 
75,00 
75,00 
75,00 
12,50 
10,00 
12,00 
12,50 
7,50 
5,00 
7,00 
6,00 
4,00 
7,50 
2,50 
3,50 

1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

Portugal 
Turkije 
België 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
België 
Cyprus-turks 
Finland 
Ierland 
IJsland 
Itahe 
Turkije 
België 
Finland 
Itahe 
Luxemburg 
Turkije 
België 
Finland 
Turkije 
Acores 
Cyprus-turks 
Finland 
Ierland 
Itahe 
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 

45,00 
2,00 

10,00 
5,00 

25,00 
7,50 

22,50 

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

Turkije 1 
Frans-Andorra 
Finland 
Ierland 
Itahe 
San-Marino 
Turkije 
Acores-wit 
Luxemburg 
Finland 
San-Marmo 
San-Marino 
IJsland 
Itahe 
Turkije 
Andorra-frans 
Finland 
IJsland 
Luxemburg 
Finland 
IJsland 
Turkije 
Andorra-frans 
Luxemburg 
Monaco 
Roemenie 
Cyprus-turks 

12,50 
7,50 
6,00 
5,00 
5,00 

12,50 
15,00 
12,50 
4,00 
6,00 

10,50 
17,50 
5,00 
4,00 

20,00 
6,00 
5,50 
6,00 
6,00 
5,00 

10,00 
15,00 
10,00 
5,00 
7,50 

12,50 
4,00 

Overige losse nummers, blokken en complete jaren op aanvraag 
1956 - 1992 Compleet 4800 euro 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl


POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AM WMWT 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V U E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, 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. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17.00. Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 1 ó b, 7339 [M UGCHELEN. 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

NIEUWE MICHEL EDITIES: 
Oostenrijk Speciaal 2003/04 € 24,80 

Zwitserland-Liechtenstein 
Speciaal 2003/04 € 24,80 

Bildpostkarten Duitsl. 2003/04 € 23,80 

Bezoek onze stand op de POSTEX te Apeldoorn 
(17-19 oktober), waar U het complete MICHEL 
programma kunt bekijken. Tevens bieden wij tijdens 
de Postex overjarige Michel Europa (1 t/m 4), 
Duitsland- en Overzee catalogi aan tegen zéér 
aantrekkelijke prijzen. 

auf der heide 
e-mail aufderheide@hetnet nl 

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

Postzegel handel De Viking 
Voor motief- en landenverzamelingen bent u hier op 

een goed adres. Niet alleen nieuwe uitgiften maar 
ook oudere zijn vaak leverbaar. 

Grote voorraad motief en ruim 60 landenstocks. 

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

Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 
Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 

E-mail: pzh.de viking@planet.nl 

stichting Comité Dag van de Postzegel Rotterdam 
Organiseert sinds 1968 jaarlijl<s een postzegeltentoonstelling 

"DAG VAN DE POSTZEGEL" 
In liet Congrescentrum AHOY' te Rotterdam-Zuid 

In de 2e en 3e categorie, éénkader- en jeugdcollecties op: 
Vrijdag 31 olitober 2003 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 1 november 2003 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 2 november 2003 van 10.00 tot 16.00 uur 

250 kaders filatelistisch materiaal waaronder jeugdcollecties 
Entree voor bezoekers bedraagt € 3,=. Catalogus gratis 

Jeugd t/m 14 jaar gratis 
Altijd prijs loterij en 2 grote vijf eurocenten tafels aanwezig 

De handel is ruim vertegenwoordigd 
Enveloppen Dag van de Postzegel No. 35 nu reeds te bestellen voor 
€ 2,25/stuk Giro 1543700 t.n.v. Dag van de Postzegel, Oosterhout 

Inl. tel. 0162-429154 
Inl. secr.: J.Oosterboer tel. 0181-216568 of 

E-mail j.oosterboer@12move.nl 

- THEIIATISCHE FILATELIE 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de grootste thematische vereniging van Nederland ! 
De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen 
* rondzenddlenst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels, e.d. 
* motiefcontact voor uitwisseling van informatie en materiaal met andere leden 
* bibliotheek met honderden thematische publicaties 
* kortingen op abonnementen maandblad Filatelie en Mijn Stokpaardje 
* website www.nvtf.nl 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 

E-mail: h.j. tollenaar@hccnet.nl 
Telefoon: 0317-317930 

of aanmelden via onze website 

THEMATISCH VERZAIVIELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG 

http://WWW.PZH-VANVUET.nl
http://pzh.de
mailto:viking@planet.nl
mailto:j.oosterboer@12move.nl
http://www.nvtf.nl
mailto:tollenaar@hccnet.nl


SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

'ECHTE' VUURTORENS 
OP SERIE FINLAND 

De ene gimmick na de an
dere wordt op de verza
melaars losgelaten. Toch 
zijn er ook 'functionele' 
gimmicks, die best de 
moeite waard zijn en ei
genlijk als een extraatje 
kunnen worden be
schouwd. Dat geldt bij
voorbeeld voor de ver-
volgserie van Finland die 
aandacht besteedt aan de 
geschiedenis van de Fin
se Golf. Het eerste velle
tje verscheen in 2001, dit 
jaar, op 10 september jl., 
gevolgd door een tweede 
blokje. Het nieuwe velle
tje toont vijf vuurtorens 
uit de Finse Golf Als 
grapje (gimmick) zijn de 
lichtbundels van de vuur
torens zodanig bewerkt, 
dat ze oplichten in het 
donker. Ze bootsen dus 
het licht van echte vuur
torens na. Dat het om de 
eerste vuurtorenzegels 
gaat die in het donker op
lichten (zoals Finland Post 
meedeelt) is leuk, maar 
het gaat uiteraard in de 
eerste plaats om de vuur
torens-zelf. Samen met 
de vuurtoren van Utö uit 
het eerste velletje krijgen 
verzamelaars van het the
ma 'Vuurtorens' de be
schikking over een heel 
aantrekkelijke reeks, die 
een afgerond aspect van 
een land thematisch kan 
belichten. 

Voor het weergeven van 
de stormachtige nachte
lijke zee werd gebruikt 
gemaakt van foto's. De 

zegels vermelden de na
men van de vuurtorens, 
de gegevens zoals bouw
jaar, positie en hoogte 
staan op de bovenrand 
van het velletje; een kaart 
uit het begin van de twin
tigste eeuw dient als on
dergrond. 
Omdat Finland Post in zijn 
persberichten geen nade
re informatie over de af
gebeelde vuurtorens ver
strekte, nam ik contact 
op Marja Pihlman van de 
filatelistische dienst van 
Finland. Zij stuurde me 
uitgebreide voorinforma
tie toe, te weten de gege
vens die pas later, in het 
jaarboek 2003 van Finland 
Post, zullen worden opge
nomen. Daarmee heeft 
'Filatelie' wellicht een 
primeur. Het gaat om een 
tekst van de hand van ka
pitein Seppo Laurell, 
groot kenner van de Fin
se vuurtorengeschiedenis 
en schrijver van het boek 
Lichts of Finland. Laurell 
belicht in laatstgenoem
de publicatie uit 1999 alle 
vuurtorens en lichtba
kens in de Finse territo
riale wateren. 
Een blik op de eerste ze
gel en het zal u niet ver
bazen dat de vuurtoren 
op het eilandje 
Bengtskär, bij de mon
ding van de Finse Golf, 
de hoogste vuurtoren van 
Scandinavië is. Toen het 
stoomschip Helsm^ors 
zo'n honderd jaar gele
den bij Bengtskär aan de 
grond liep, besloot het 
Finse loodswezen er een 
vuurtoren te plaatsen. 

Het imposante bouw
werk werd begin novem
ber 1906 voltooid. De 
bakstenen vuurtoren, die 
op een granieten onder
grond is geplaatst, werd 
op 19 december 1906 in 
werking gesteld. Het 
lichtsignaal had toen al 
een reikwijdte van twin
tig zeemijl. In het grote 
bijgebouw woonden in 
de jaren dertig meer dan 
dertig mensen, onder wie 
een onderwijzer voor de 
eenentwintig kinderen 
op het eiland. Bengtskär 
werd in 1968 geautomati
seerd. Omdat de vuurto
ren daarna geleidelijk 
aan in verval raakte, be
gon de Universiteit van 
Turku de toren in 1992 
voor het toerisme ge
schikt te maken. Sinds 
augustus 1995 is het een 
vuurtorenmuseum met 
allerlei voorzieningen. In 
de zomermaanden vaart 
er zelfs dagelijks een 
veerboot naar de vuurto
ren. Het gedeelte boven 
de tweede verdieping ver
vult nog de functie van 
vuurtoren. De halogeen
lampen, die door zon
nepanelen worden ge

voed, geven een signaal 
af met een reikwijdte van 
10.4 zeemijl. 
De stenen, achtkantige 
vuurtoren op het rotsach
tige eilandje Russarö, af
gebeeld op de tweede ze
gel, staat in Finland ook 
bekend als 'Het oog van 
Hanko'; Hanko is een 
zeehaven aan de Finse 
zuidkust. Wie de geschie
denis van Finland een 
beetje kent, weet dat de 
Finnen te lijden hebben 
gehad van de Russen. Dat 
had soms gevolgen voor 
hun vuurtorens. Zo ook 
na de W^interoorlog: van 
maart 1940 tot aan hun 
vertrek eind 1941 waren 
de Russen de baas op de 
vuurtoren. Voordat ze 
vertrokken vernielden ze 
de lichtinstallatie. In 
1949 werd een nieuwe in
stallatie geplaatst. Het ei
land Russarö is nu een 
basis van de Finse strijd
krachten; de vuurtoren is 
omringd door gebouwen 
van de kustartillerie. 
Voor veel Finse emigran
ten die naar Amerika ver
trokken, was de vuurto
ren van Russarö het laat
ste wat ze van hun vader
land zagen. 
De vuurtoren op het kale 
eiland Rönnskär, ten zui
den van Porkkala, werd 
gebouwd met stenen die 
uit de rotsen van het ei
land werden gehouwen. 
Tijdens Russisch-Zweed-
se oorlog (1808-1809) 
vernielden de Russen de 
toren, die daarna vijfjaar 
onverlicht bleef, maar na 
een grondige restauratie 
in 1814 opnieuw in wer
king kon worden gesteld. 
Toen bleek dat het sig
naal te zwak was; de to
ren was gewoon te laag. 
Pas omstreeks 1880 kreeg 
de vuurtoren zijn huidige 
uiterlijk en de gewenste 
hoogte. De reikwijdte van 
het signaal was 14.7 zee
mijl, op dat moment 

meer dan enige andere 
Finse vuurtoren. Omdat 
Rönnskär voor het huidi
ge scheepvaartverkeer te 
diep in de archipel ligt, is 
de taak van de toren in 
1920 overgenomen door 
de dichter bij de Finse 
Golf gebouwde vuurto
ren van Porkkala Kallba-
dan, die ook in 1956 al op 
een Finse zegel werd af
gebeeld. In 1928 ging het 
licht van Rönnskär uit. 
Het eiland kwam in 1981 
onder beheer van de Fin
se strijdkrachten. 
De lage, roodwitte, op 
een stenen voetstuk ge
plaatste vuurtoren van 
Harmaja werd indertijd 
op bevel van tsaar Nico-
laas I gebouwd voor de 
scheepvaart naar de Finse 
hoofdstad Helsinki. Het 
ijzeren skelet van de to
ren en het lantaarnge
deelte, die werden ge
maakt door Ludvigsberg 
in Stockholm, werden in 
stukken naar het eiland 
Harmaja getranspor
teerd. De vuurtoren werd 
op 20 december 1883 in 
werking gesteld. In de 
zomer van 1900 werd de 
zeven meter hoge twee
maal zo hoog gemaakt. 
De toren van Harmaja 
schijnt de meest gefoto
grafeerde vuurtoren van 
Finland te zijn. 
Op de vijfde zegel is de 
van de kust afgezien 
meest westelijke vuurto
ren afgebeeld, gebouwd 
op het hoogste punt van 
Mattlandet, een van de 
Söderskar-eilanden. De 
achtkantige in neogoti
sche stijl gebouwde toren 
kreeg daarom de naam 
Söderskär. Het bovenste 
gedeelte met de lichtin
stallatie heeft een mooi 
tienhoekig koperen dak. 
Het regenwater wordt af
gevoerd door acht bron
zen pijpen in de vorm van 
leeuwenkoppen. Dankzij 
een in Parijs aangeschaft 
lenzenstelsel was het 
licht van Söderskar onge
woon helder. Het signaal 
had een reikwijdte van 13 
zeemijl. Maar toen de 
scheepvaartroutes in de 
Finse Golf verlegd wer
den, werd de toren min
der belangrijk voor de 
scheepvaart. In 1961 wer
den al veel gebouwen 
overgedragen aan het 
Finse instituut voor wild-

Jl! 
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en visserij-onderzoek en 
in de herfst van igSg 
vi'erd het licht definitief 
gedoofd. 
Nog enkele aanvullende 
gegevens over twee eer
der gemelde vuurtoren
zegels. In het juli/augus
tusnummer meldde ik 
een Canadese zegel met 
een vuurtoren op Magda
lens Island. Vuurtoren
verzamelaar J. Termes 
meldt per e-mail dat het 
om de Cape Aln^ht-vuur-
toren gaat; Alright is één 
van de Magdalens Islands 
(positie: 47''23'5"N, 
6i°46'04" W). Het gaat 
om een witte vierkante 
vuurtoren, die acht meter 
hoog is. Het 'karakter' 
van de toren is FIW5S of
wel iedere vijf seconden 
een flits van een hoogte 
van vierentwintig meter 
boven gemiddeld hoog 
water en met een zicht
baarheid tot op 20 zee
mijl. Heel veel Canadese 
vuurtorens zijn vieren
twintig uur per dag zicht
baar. 
Verder nog een aanvul
ling op de melding in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' (juli/augustus) van 
de eerste Zuid-Koreaanse 
vuurtoren op het eiland 
Palmido. De vuurtoren 
werd in 1903 opgericht 
bij de haven Incheon, die 
door de Japanse bezetters 
was geopend. Vanwege 
het toegenomen maritie
me verkeer gelastten de 
Japanners de bouw van 
verschillende vuurtorens. 
Niet alleen op Palmido, 
maar ook op Sowolmido. 
Daarnaast werden licht
bakens opgericht in Bak-
jangjaseo en Baekam. De 
vuurtoren op Palmido 
was gereed op i juni 
1903. De cilindervormige 
toren met een diameter 
van twee meter is op tien 
centimeter na acht meter 
hoog. 

ZEGEL PLUS STEMPEL: 
UNIEKE COMBINATIE 

Soms heb je als samen
steller van deze rubriek 
gewoon geluk. Min of 
meer bij toeval ontdekte 
ik een 'verstopte' orchi
dee op een zegel van 
Singapore, een feit waar
van ik in september mel
ding maakte; het ging 
om de variëteit Miss Jo-
aquim. Laat er nu op 19 
augustus tussen de dage
lijkse stapel post een en
velop zitten van Singapore 
Post met naast de vermel
ding PP01181 Singapore 
Post een afbeelding van 
de Vanda Miss Joaquim. 
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rechtsboven) is een groe
ne anijstrechterzwam, 
ook eetbaar en aangepre
zen als 'kruidige smaak
maker' in een gemengde 
paddestoelenschotel. 
Van de paddestoelen op 
de zegel linksonder vond 
ik als Engelse namen 
Clustered Woodlouer en 
Sulphur Tujt; het gaat om 
Hypholoma Jasciculare. In 
de eerder genoemde en
cyclopedie worden twee 
andere Hypholomae 'zwa-
velkoppen' genoemd, 
hetgeen weer aansluit bij 

Die envelop zorgt dus 
voor een unieke filatelis-
tische combinatie voor 
het thema Orchideeën. 
Een nadeel van deze com
binatie is wel dat het om 
een dienstenvelop gaat, 
die in zijn geheel moet 
worden getoond. Maar 
dergelijke combinaties 
zijn wel zeldzaam! 

VOGELS OP 
IJSLAND 

Op 4 september gaf IJs
land twee vogelzegels uit 
die opvallen door hun 
smaakvolle vormgeving. 

Island 250'"'-

De graspieper (Anthus 
pratensis), in volle vlucht 
te zien op de zegel van 
70 k., werd slechts twee
maal eerder op een zegel 
afgebeeld. In IJsland en 
de meeste delen van 
Noord-Europa is de gras-
pieper een trekvogel. 
Op de zegel van 250 k. is 
een heel ander 'portret' te 
vinden; hier zien we de 
regenwulp (Numenius 
phaeopus), een in IJsland 
wijd verspreide broedvo-
gel. De ontwerper voegde 

op deze zegel rechtson
der het silhouet van de 
vogel toe. 

CORRECTIE 
ROEMEENSE UIL 

In de rubriek van juli/au
gustus kwam de Roe
meense uilenserie van 25 
april ter sprake. De heer 
M.N. Dekker uit Alkmaar 
wees mij er op, dat de ze
gel van 15.5001. geen 
schreeuwuil toont, maar 
een ransuil. Mijn fout, 
want ik heb de beide de
len van de Latijnse naam 
omgewisseld. Otus asio is 
een schreeuwuil, Asio otus 
een ransuil - en die naam 
staat dan ook op zegel. 

Op mijn verzoek heeft de 
heer Dekker de zegel 
toch nog nader bestu
deerd, want volgens mij 
ontbraken bij de uil de 
karakteristieke oorplui-
men. 
De heer Dekker kwam tot 
de conclusie dat houding 
en verenkleed van de uil 
niet overstemmen met 
die van de ransuil - hij 
lijkt eerder op een exem
plaar van Otus asio. 
Het heeft er dus alle 
schijn van dat niet alleen 
ik een 'omwisselingslip
pertje' heb gemaakt, 
maar ook de ontwerper! 

PADDESTOELEN 
IN GIBRALTAR 

Gibraltar gaf op 15 sep
tember een serie van vier 
zegels met inheemse 

paddestoelen uit. Leuke 
zegels, die het best tot 
hun recht komen in het 
velletje, want dan zie je 
dat ze naast een boom 
groeien die tot aan zijn 
worteluitlopers is afge
zaagd. De jaarringen van 
de boom zijn duidelijk 
zichtbaar, waardoor het 
velletje beslist ook aan
trekkelijk is voor verza
melaars van het thema 
'Bomen/Hout'. De ont
werper heeft de Latijnse 
namen van de paddestoe
len in een cirkel op de af
gezaagde boom gezet. 
Links en rechts tonen 
bos- en veldbewoners be
langstelling voor de pad
destoelen. Kenners zul
len wel weten hoe de vo
gel links heet; helaas ver
meldt de folder geen na
dere informatie. 
Zelf denk ik - afgaand op 
de afbeeldingen in Stan
ley Gibbons' Fun î on 
stamps - dat de bewuste 
paddestoelen al vaker 
zijn afgebeeld. 
Op de zegel linksboven 
zien we de paarse schijn-
ridderzwam (Lepista 
nuda). Volgens de Encyclo
pedie van paddestoelen heeft 
het hele vruchtlichaam 
van de soort een paarse 
tint, maar dat is op de ze
gel niet te zien. Deze eet
bare paddestoel is ge
schikt voor vele cuhnaire 
toepassingen. 
Clitocybc odora (zegel 

Sulphur Tujt. 
De zegel rechtsonder laat 
de weidechampignon of 
weidekampernoelje (Aga-
ricus campestris) zien. Jon
ge exemplaren zijn sma
kelijk en eetbaar. 

VOGELS OP 
TURKS CYPRUS 

Onder de noemer 'We-
reldmilieudagvogels' gaf 
Turks Cyprus op 30 juni 
een serie van vier zegels 
met vogels uit. Omdat bij 
de Engelse namen van de 
vogels tweemaal de toe
voeging 'Cyprus' werd 
gebruikt, ging er een the
matisch lampje branden. 
En terecht, want de Gib
bons-catalogus Birds on 
stamps maakt duidelijk 
dat drie van de vier vogels 
slechts eenmaal eerder 
op een zegel werden af-
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geheeld. De rode flamin
go (Phoenicopterus ruber, 
600.000 TL) daarentegen 
is ontelbare malen op ze
gels afgebeeld. 
Op de zegel van 
100.000 TL zien we de 
Cyprustapuit (Oenanthe 
cypriaca), een vogel die op 
Cyprus alleen als zomer
gast broedt. 
De vogel op de zegel van 
300.000 TL is de Cyprio
tische grasmus (Sylum 
melanothorax), een in
heemse vogel. 
De dwergaalscholver 
(Phalacrocoraxpy^meus) fi
gureert op de zegel van 
500.000 TL.; de vogel 
broedt op het schierei
land Karpaz. 

EEUWFEEST 
LUCHTVAART (II) 

In mei schonk ik al aan
dacht aan een aantal uit-
gifi:en ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
luchtvaart, maar er zijn 
redenen om nog eens op 
dit onderwerp terug te 
komen. Een strenge se
lectie is wel nodig om het 
sindsdien verschenen 
materiaal te schiften, 
want het is dit jaar alleen 
met de eeuwfeestuitgif
ten al mogelijk een be
hoorlijke collectie vlieg
tuigen en dergelijke aan 
te leggen. Vooral de tal
rijke series van landen 
die door de Crown Agents 
worden bediend tikken 
aan. Kwalitatief gezien 
gaat het om verzorgde 
zegels en aantrekkelijke 
velletjes, maar het is wel 
'lopende band-werk'. 
Wie er niet genoeg aan 
heeft, kan ook nog te
recht bij landen die 'nor
male' luchtvaartuitgiften 
uitbrengen. Zo gaf Singa
pore op 3 september twee 
series van tien zegels uit 
met daarop afbeeldingen 
van civiele en militaire 
vliegtuigen. 
Een serie met een duide
lijk nationale inslag is de 
Ierse reeks Centenary of 
Flight (29 juli). De zegel 
van 57 cent mag dan wel 
als een soort 'verplicht 
nummer' worden be
schouwd (we zien de be
kende Flyer 1 van de ge
broeders Wright), de 
twee andere zegels mo
gen toch als 'primeurs' 
worden beschouwd. 
Op de Alcock- en Brown-
zegel (50 c.) vliegt een 
Vickers Vimmy boven Clif-
den (Galway), na in 1919 
de eerste non-stop trans
atlantische vlucht te heb
ben voltooid. 
Op de sfeervolle zegel 

van 41 c. zien we Harry 
George Ferguson (1884-
1960), die op 31 decem
ber 1909 in de door hem
zelf ontworpen en ge
bouwde eendekker vliegt. 
Ferguson woonde dat 
jaar de eerste grote Euro
pese luchtvaartshow in 
Reims bij. 'Dat wil ik 
ook', dacht hij - en dat 
lukte hem dus ook. Hij 
was de eerste Ier, c.q. Brit 
die zijn vliegdroom wer
kelijkheid liet worden. 
De zegel van 57 c. staat in 
het teken van nog zo'n 
droom. De sportjourna
liste Lilian E. Bland 
(1878-1971) wilde na de 
Kanaaloversteek van Ble-
riot op 25 juli 190g zelf 
ook vliegen. In de daarop 
volgende lente oefende 
ze met een zweeftoestel. 
In augustus 1910 maakte 
ze haar eerste vlucht in 
Ierland. Op de zegel 
wordt ze aangeduid als 
de eerste vrouwelijke 
vliegtuigontwerper en 
-bouwer. 

De serie die Italië op 12 
september uitgafis zo 
mogelijk nog 'nationaler' 
uitgevallen. Op de vier 
zegels worden uitslui
tend Italiaanse lucht
vaartpioniers geëerd. We 
zien portretten van deze 
pioniers en hun vliegtui
gen. Nadere informatie 
ontbreekt helaas, dus we 
moeten het met de na
men op de zegels doen. 
Een blik in de Duitse The
matische Bnejinarlcenkatalog 
Luftfahrt - Band 1 uit 1994 
leert dat in de loop van de 
tijd verschillende Itali
aanse zegels verschenen 
zijn die een relatie heb
ben met de nu afgebeelde 
luchtvaartpioniers. 
Luchtvaartverzamelaar A. 

Scheer uit Den Haag ver
schafte mij nog wel aan
vullende informatie over 
de pioniers: 
Mario Calderera (1879-
1944) was Italië's eerste 
piloot. Wilbur Wright 
leerde hem vliegen; dat 
gebeurde in Centocelle 
bij Rome. Kort na de les
sen kreeg Calderera een 
vliegtuigongeluk. Na te 
zijn hersteld deed hij mee 
aan Europese vliegwed-
strijden. 
Mano Cobianchi nam deel 
aan de luchtvaartshow 
van Brescia in september 
1909, waar ook Wright 
aanwezig was. 
Gianni Coproni (1886-
1957) liet zich inspireren 
door het bezoek aan Eu

ropa van de gebroeders 
Wright in 1908. Hij ont
wierp een glider (zoals die 
van de Wrights) en daar
na, vanaf 1910, steeds 
meer toestellen, vaak 
geïnspireerd door bui
tenlandse ontwerpen. In 
de Eerste Wereldoorlog 
experimenteerde hij met 
driedeks-bommenwer-
pers. Daarna ontwikkel
de hij zich tot een succes
volle vliegtuigfabrikant. 
Allessandro Marchetti werd 
in 1922 directeur van de 
vliegtuigfabriek Societa 
Idrouolanti Alta Italia, die 
toestellen onder de naam 
Savoia-Marchetti produ
ceerde. Hij had succes 
met vliegtuigen voor de 
raid van De Pinedo naar 

Australië en Japan en de 
transatlantische vluchten 
van Italo Balbo. 
Een korte 'surftocht' op 
het Internet (via de zoek
machine Google) maakt 
duidelijk dat er veel in
formatie over deze Itali
aanse luchtvaartpioniers 
kan worden gevonden, 
maar dan hoofdzakelijk 
in het Italiaans. Toch zijn 
er ook wel Engelse, Duit
se en Franse sites. 

FRANKEERMACHINES 
OP FAN0 EN ROM0 

In het artikel De charmes 
van de trits Waddeneilanden 
('Filatelie' van mei 2003) 
moest ik helaas melden 
dat het niet gelukt was 
frankeerstempels te be
machtigen van de toeris
tische bureaus van de 
Deense Waddeneilanden 
Fan0 en Rom0. Dankzij 
een lezer van dit blad is 
dat alsnog gelukt! De 
heer B. van Loon uit 
Heemskerk maakte deze 
zomer een voetreis naar 
Oslo. Op 13 juni verzond 
hij een leuke ansicht met 
een rode Deense Postkasse 
(postbus), gefrankeerd 
met een frankeermachi
ne. Op 16 juni maakte hij 
zelfs een oversteek vanuit 
Esbjerg naar Fan0. En 
wat bleek? Het toeristen
bureau bleek een fran
keermachine te hebben! 
Als 'wettig en overtui
gend bewijs' van deze 
eendaagse eiland-hopping 
liet hij een envelop fran
keren en postte deze op 
het postkantoor in een 
Sparwinkel (ook daar dus 
deze combinatie). Met 
grote dank aan de heer 
van Loon voor deze atten
te geste. 

Hoewel ik destijds wel 
een frankeerstempel van 
het eiland Sylt kon tonen, 
heb ik nu een nog mooier 
stempel, dat van de Kur-
verwahung van vijf dorpen 
op het oostelijk deel van 
Sylt. Ik dank het stempel 
aan mijn 'hofleveran
cier', Willy De Doncker 
uit het Belgische Aalst. 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

WÊ Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 

[ ^ ÄF^B postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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Eerste Dag Enveloppen ! !! 

De huidige oplage is te vergelijken met 
die van 1957 de prijs (nog) niet! 

N 

Nr. 

E396 
E397 
E3g8 
E399 
E400 
E401 
E401a 
E402 
E403 
E404a/b 
E405 
E406 
E407 
E407a 
E408 
E409 
E410 
E410a 
E411 
E412 
E413 
E414 
E415 
E416 
E416a 
E417 
E418 
E419 
E420 
E421 
E422 
E423 
E423a 

u al interessante prijsstijgingen 

Prijs 

1,80 
2,10 
2,30 
2,10 
3,50 
3,70 
6,70 
2,50 
2,80 
8,80 
3,50 
1,60 
4,00 
2,50 
5,30 

12,30 
3,50 
6,30 
2,00 
2,10 
2,80 
8,40 
2,80 
4,60 
7,70 
8,40 
3,20 
2,80 
3,20 
2,50 
8,80 
3,50 
3,50 

Nr. 

E424 
E425 
E426 
E427 
E427a 
E428 
£429 
E430 
E431 
E432 
E433 
E434 
E435 
E435a 
E436 
E437 
E438 
E439 
E440 
E441 
E442 
E443 
E444 
E445 
E446 
E446a 
E447 
E448 
E449 
E450 
E451 
E452 
E453 

Prijs 

2,80 
2,80 
2,00 
5,30 
7,00 
2,10 
2,10 
4,90 
8,80 
2,10 
2,50 
2,80 
5,60 
7,70 
9,50 
4,20 
2,10 
2,10 
8,80 
3,90 
4,90 

14,00 
2,80 
2,80 
2,50 
7,00 
2,10 
2,80 
2,50 
3,20 
7,40 
2,00 
3,40 

Nr. 

E454 
E455 
E456 
E457 
E458 
E459 
E460 
E461 
E462 
E463 
E464a/b 
E465 
E466 
E467 
E468 
E469 
E470 
E471 
E472 
E473 
E474 
E475 
E476 
E477a/b 
E478a/b 
E479 
E480 
E481a/b 
E482a/b 
E483a/b 
E484 
E485 
E486 

! 

Prijs 

3,50 
3,50 
5,80 
2,80 
3,50 
2,10 
2,80 
3,90 
2,80 
2,80 
7,40 
3,20 
3,20 
3,40 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
2,80 
7,00 
6,70 
2,10 
3,00 
6,30 
6,30 
2,10 
5,30 
6,30 
6,30 
6,30 
2,10 
2,10 
2,10 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 

2103GW Heemstede 
www.stampdealer. nl 

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 
lUERLAND 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ISRAEL 

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 

Tel. 023 - 5477444 
Fax 023-5291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

INKOOP Frankeerzegels 

Nederland: 
Gulden-waarden € 0,31/gulden 

Euro-waarden € 0,73/euro 

JAARGANGEN 2002 

ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
MONACO 
NED.ANTILLEN 
NED.ANTILLEN- FDC 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERL.velletjes (Davo) 
NEDERL. veil. incl.ProvIncie 
NEDERLAND-Provmcievelletjes 
NEDERLAND-Postzegelboekies 
NEDERLAND- FDC 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOST-TIMOR 
PALESTINA 

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 

229,00 
149,00 
23,00 
99,00 

149,00 
103,00 
73,00 
11,00 
12,00 

JAARGANGEN 2002 

POLEN 94,00 
POLEN gestempeld 62,00 
PORTUGAL 112,00 
RUSLAND 45,00 
RUSLAND gestempeld 29,00 
RUSLAND mini-vellen 135,00 
SAN MARINO 78,00 
SERVIË (PALE) 48,00 
SLOVENIË 31,00 
SLOWAKIJE 25,00 
SPANJE 143,00 
SURINAME REP 93,00 
TJECHIE 29,00 
TURKIJE 39,00 
UNO NEW YORK 26,00 
UNO GENEVE 36,00 
UNO WENEN 34,00 
VER. EUROPA (Davo) 250,00 
Idem MEELOPERS 37,00 
VATICAAN 49,00 
ZWEDEN 87,00 
ZWEDEN Boekjes 111,00 
ZWITSERLAND 61,00 

phil@stampdealer.nl 
vrijblijvende aanbieding 

Actueel : Plaatfouten Nederland 
Nu ook in de NVPH - catalogus opgenomen 
(heeft u ze al in uw verzameling gevonden ' ) 

Startpakket: Plaatfouten allen in NVPH genoemd 
25 stuks ! (Postfris) Ä H n o 
Minimale cat Waarde € 1 5 0 - € 1 U l ? . " 

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


BR ED EN HOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovensfracit286-a, 3077BLRot1erdam-Usselmonde • 10161000 010-4826725 • Fox 010-4797065 
email Bpedenhof@cs.com • Internet: www.bteclenhof.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 winket gesloten. Bestelling op giro/bankoversdirijving is vokk)ende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Vetzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,-geen verzendkosten. 

ONZE INKOOPDAGEN IN SEPTEMBER WAREN EEN 
GROOT SUCSES WIJ HEBBEN WEER VEEL NIEUWE 
VEZAMEUNGEN EN KILOWAAR KUNNEN KOPEN 
KOM LANGS OM DEZE TE BEKIJKEN OF VRAAG 

DE KAVELLIJST AAN. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
500 gram DUITSLAND GROOTFORM. GOEDE MIX NU 22,50 

250 gram FINLAND GROOTFORM. MET NIEUW NU 22,50 
250 gram JAPAN GROOTFORM. IETS OUDER NU 25,00 

250 gram ENGELAND GROOT MET HOGE WAARDE NU 15,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
Australië grootformaat, België grootformaat, CANADA grootformaat, 

DUITSLAND grootformaat, DUITSLAND missie, FRANKRIJK grootformaat, 
GRIEKENLAND grootformaat en ZWEDEN grootform. 

LET OP!! 
WIJ ZIJN AANWEZIG OP DE POSTEX IN APELDOORN OP 17 EN 18 OKTOBER, 

MOETEN WIJ IETS MEEBRENGEN LAAT HET ONS DAN TIJDIG WETEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

teÉlM M^MßEm m ÉÊ^^^^ 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 
14/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 
L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 
WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

NU 
NU 

NU 
NU 

17,00 

58,50 

18,25 

63,50 

LAND OMSCHRIJVINO 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 11,50 27,00 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 16,00 39,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 7,50 17,50 32,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 57,95 V 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 11,00 26 50 50 00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 15 00 36 50 72 00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 --
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT lASTIG 12,00 28 50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36 00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17 00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET T0ESL4G 7,50 18,50 35,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 3100 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 11,50 27,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,00 26,00 50,00 

mailto:Bpedenhof@cs.com
http://www.bteclenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


iMSk 
SPELREGELS: ALLEEN VÖÖR ABONNEES; GEEN HANDHLSAUVERi'ENI'lES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NURFURABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Voor Eilatelieboeken gaat u naar 
www flevolacus.nl, steeds wis
selend aanbod: serieuze 
belangstellenden, zonder inter
net kunnen een gratis lijst aan
vragen: Flohil. 06-51386306 
Snelheid en kwaliteit' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z O. 
Tel/fax: 020-6974978 en 
wviav.wien.nl 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, 'lO, 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. Tel/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,-
in een brief op op gironummer 
1624853 Franco thuis. 
Correspond in English Want-
list service. Lennart Runfors, 
Godandsgatan i, SE-602 17 
Norkoping, Zweden. E-mail. 
lennart. runfors(5)swipnet.se 

Euro cept. De hoogste prijs 
voor uw verzameling, ook deel-
verzameling/series/blokken. 
Eurocat inkoop/Verkoop. 
tel.. 0180-520069 / 
fax' 0180-523342 E-mail: 
pluijmpies@hotmaiI com 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris 
€ 195,=, DDR 1965 t/m 1990 
postfris € 265,=. Prijslijst gra
tis, Edith van der Linden, 
Waldstr. 6, 82284 Grafrath, 
Germany. 
Fax- 0049 8144 939509 of 
evdlinden(3)t-online.de 

Nederland postfris v.a. 25%. 
Nederland gebruikt v a 25% 
Tevens abonnementen België 
e.a.. T. van Wijck, 
tel. 0115-622474 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. Stuur uw nummers en 
ontvang mijn prijs F. Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel./faxo3i6-52924i 
E-mail: fghijben@wanadoo.nl 

Ierland - IJsland Bijna alles in 
voorraad, gebr., ongebr. Uw 
lijst naar H. Kuipers, 
Beethovenlaan 15, 
7604 SC Almelo. E-mail: hkui-
pers.3{ä)hccnet.nl 
Tel.. 0546-532155 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles in voorraad. Stuur 
uw mancohjst. W. de Pender, 
Hr. Ottostr. 21, 4205 TP 
Gorinchem Tel . 0183-623357. 
E-mail hjdepuitg(J)planet nl 

Ansichten, munten en zegels, 
postz.boekjes, blokken. 
www pennyblack nl Groen 
Volkers 072-5116991 

Verenigd Europa & VR China 
Harne Baken t&f 013-4684615. 
Zie- www.harriebaken.com 

Roemenië 5% -15% Michel pfr. 
gest. 1858-2003. Gratis prijs
lijst. Dan S., OP48-CP27, 
Boekarest-2, Roemenie 

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 '̂ t- * 4>= 
Finland Triple set BÜ 1999 -
2001 € 99,= Ook euromunten 
per land. E-mailadres. 
van.verseveld-wxs nl 

D.D.R 25% Bund Berlin Reich 
N.L. o CH. Fr. Eet V.a. 35% 
J. Romkens, tel.: 045-546 28 94 

www mastplaatfout.nl De 
nieuwe internet winkel voor 
alle postzegels -t- perfins -h 
FDC's + maxikaarten -1- plaatfou-
ten + bundels -f- enz. van 
Nederland -t- OR. 
Mast 078-6169939 

Verzamelaars opgelet' 
Verzamelaar ruimt alles op-
Indonesie voor 35% cat. Zbl. 
Bel overdag 0314-662077. Ook 
in weekend voor informatie 
John Teeling 

200 versch v/e land voor € 6,=. 
Uw wensen naar 
rien.van.ast(3)sunteamnet.nl of 
bel: 0186-618639 

1250 verschillende postzegels 
wereld € 10,=. Geen gescheur-

! de/gevouwen rommel Geld in 
brief of giro:i2i3739 t.n.v. M 
Piest, Fazantenstr 61,1781XK 
Den Helder. Tel.. 0223-627690 

Nat. postzegel + poststuk beus 
zat. 25 okt. van 10-17 uur in De 
Koepel, Kapittelweg 399 a, 
Hilversum. Toegang gratis, Fil. 
ver Hilversum en omstreken 
Inl.: 036-5304354. 

600 verschillend Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond. 

USA vlaggen/staten (52) € 15,=, 
vogels/staten (52), dieren/staten 
(52), bloemen (52), greetings 
(52), presidenten € 15,= per 
serie gebr Giro 1282149, 
J. Dijkstra, Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen. 

Prijslijst U.S.A. incl vrijwel alle 
top brieven af no 1.2 plaatnos 
etc. tel. 0183-567203, 
Van Toor, Lingedijk 77 a, 
4247 EG Kerdichem, 
email gtoort@chello.nl 

300 BRD gestempeld 2/3 GRF 
€ 6,=, 350 NLD gestempeld 
€ 6,= samen € io,=. Gironr. 
403968 J. Eeftink, 
W.d. Within. 17, Bussum 

Duitsl. en geb. België Engel en 
Kol. Kanaaleil. Scand Spanje 
Ijsl. Italië Portug. Frankr, 
Griek Luxemb Nor Zwits. 
Turk Vatic. Geheel Oost 
Europa Albanië Mexico Egypte 
Chili Japan Colombia Cuba G. 
Toor, Lingedijk 77 a, 4247 EG 
Kedichem, tel. 0183-567203. 

Alle soorten bundels en massa
waar, speciaal buitenland. H. 
Koning, Postbus 53087, 
2505 AB Den Haag, 
tel. 070-3972999. 

Ned. kinderbedank- (ook 
gevraagd), maxikrt, fdc's, 
autbj, comb, pfris Lamantrip. 
Tel : 0499-474163. 

www.postalplaza.nl is bijzon
der goed om uw zegels te (ver) 
kopen R.W. Egberts, 
tel.- 038-8501882. 

Muntsetjes te koop aangeboden 
van 1980 tot 1998. R Borst, 
tel. 06-10132514, na 17 00 uur. 

GEVRAAGD 

Frankeergeldige 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. + 
Overzee, alleen goede collec
ties. M Breedt Bruijn, 
tel- 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden). 

Plaat- etsingnummers 
koop/ruil. H.T Hospers, 
Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen 
In l . 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@)hot-
mail.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 

Plaat- etsingnummers in-/ver-
koop M Weidemann, Graan v 
Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp, 023-5635806, e-
mail: m.p.weidemann@free-
ler.nl 

Legioen-blokken no 402 b -h 
403 b ongebruikt plakker ok. 
(3)50,=. L.J. Roelvink, 
Proosdijland 60, 3645 LE 
Vinkeveen 

Firmaperforaties. Koop of ruil. 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
Tel.- 035-6234423 

WIJ zoeken goede boekjes voor 
de rondzending van onze ver
eniging U. Terpstra, tel.-
0224-298965 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S 
Marino bijeenkomsten, veilin
gen en rondzendingen. 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(3)wolmail nl 

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, 
rondzendingen, 4 bijeenkom
sten p . j , in Utrecht. Contr. 
€ 17,= Info: Frits Bakker, De 
Ibis 32, 7609 ES Almelo 
0546-827552. 

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" 

R. Wortelboer, 
Astronautenlaan 30, 9602 ER 
Hoogezand-Sappermeer NL: 
kiloware-specialist in NL/Eur. & 
world mixtures on paper. 

Postmerk 2003 veiling op zater
dag 22 november in het H F 
Witte Centrum te De Bilt. 
Aanvragen catalogus tel.. 
030-2287705 of030-2204138 

Postzegels enz. koop, verkoop of 
ruilen. Stockmann Zevenaar, 
tel.: 0316-526265. 

Verzamelt u Spanje en / of 
Portugal met of zonder kol. 
Geef u dan op voor rondzendin
gen van "Iberia" bij: L. Persoon, 
Breedstraat 163, 2513 VT Den 
Haag, tel.: 070-3627171. 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen ver
zorgt. Tevens 
post(waarde)stukken NOG 
Brochure. Zeeuws-Vlaanderen 
7, 8302 PD EMMELOORD, 
0527-615129, 
berendokma(a)planet.nl U kunt 
ons ook vinden op www.csk.nu 

Op zaterdag 25 okt. open dag 
bij PZH Gilze 5 cent boeken los 
uitzoeken. Seminarieweg 25A, 
Bavel. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(i Postzegels 
W. van der Bijl i) 

tz±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://flevolacus.nl
http://wviav.wien.nl
mailto:fghijben@wanadoo.nl
http://www.harriebaken.com
http://mastplaatfout.nl
mailto:gtoort@chello.nl
http://www.postalplaza.nl
http://mail.com
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.csk.nu


NEDERLAND BLOKKEN & VELLEN 
Wereldwijd is het verzamelen van blokken en velletjes een enorme rage. De posterijen van veel landen brengen met grote regelmaat allerlei 
bijzondere blokjes en velletjes uit. 
Nederland is vooral bekend om zijn kinderblokjes en sinds de laatste jaren verschijnen er ook leuke minivelletjes met 1 of 2 zegels Voorts 
zijn er sinds 1993 ook de zgn. kleine vellen van 5, 10 of soms 20 zegels. Al met al leek het ons leuk om alle blokken en vellen eens onder 
uw aandacht te brengen. In de NVPHspeciaalcatalogus, editie 2004, is eveneens een lijst van velletjes opgenomen (blz.422/423). 

LEGIOENBLOKKEN 
K Cat nrs 402403B 
^ ^ ^ ^ Luxe postfrisse 
■ H f i blokken(2) 

onze prijs . € 199,

KINDERBLOKKEN 
Luxe postfrisse 
blokken en 
uiterst voordelig j ^ 
geprijsd ' 

iß 

1965 
1966 
19Ö7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

( n r 8 5 4 ) « ^ 
(01875) 
(nr899) 
(nr917) 
(nr937) 
(nr983) 
(nr 1001) 
(nr 1024) 
(nr1042) 
(nr 1063) 
(nr 1083) 
(nf 1107) 
(nr 1150) 
(nrl l71) 
(nrl l90) 
{nrl214) 
(nr1236) 
(nr1279) 
(nrl299) 

^^9^ 
2,75 
4,50 
7, 
8, 

16,75 
9,50 
7, 
5. 
4 
3, 
2,50 
2.50 
2.50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
3, 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

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

nü voor...98,50 

SPECIAL II 
Alle kinderblokken 1980 t/m 2000 
(21 stuks) in één koop. nü voor...88,50 

AMPHILEX BLOKKEN 1967 
De veel gevraagde tentoonstelhngsblokken 
Cat nrs 886/888 

luxe postfris 8 4 , 

PROVINCIEVELLETJES 
1 Fnesiand 
2 Drenthe 
3 Noord Holland 
4 Geicierland 
5 Noord Brabant 
6 Groningen 
7 Zuid Holland 
8 Utrecht 
9 Limburg 
10 Overt|ssel 
) 1 Zeeland 
12 Flevoland 

!7,50 
2 1 , 
26 . 
14, 
10, 
12. 
9. 
9. 

12. 
9. 

14.
10,

SPECIAL VII 
Complete set van alle 12 vellen € 119,

GELEGENHEIDS BLOKKEN 
19óó jcem 
I977amphllex 
1978 f ode kruis 
1981 100 1 PTT 
1984 filacento 
1988 hlcept 
1992 olympiade 
1993 milieu 
1994 milieu 

{nr85S) 
(nr 1141) 
fnr 1164> 
(nrl223) 
(nr1313) 
(nr1414) 
(nr 1517) 
(nr1556) 
(nr 1604) 

3, 
1 . 
I,S0 
1,25 
2,80 
3,75 
3,25 
3,25 
2,75 

i994fepapost 
1995 milieu 
J 996 vermeer 
1996 miiieu 
1996 strips 
1997 milieu 
1997 strips 
1998 gouden koets 
1998 strip 

nrl623) 
nr 16521 
nr 1667) 
nr!ó7l) 
nr 1677) 
nr l7!3) 
nr (7i5) 
nr!778) 
nr 1782) 

3.75 
J.2S 
3,50 
2,75 
2,50 
3. 
2,75 
2,75 
2,75 

1999 stnp 
1999 200) Post 
2000 karel V 
2000 stnp 
2000 150| postz 
2001 vrijwil! 

(nr 1839) 
(nrl841) 
(nr 1877) 
(nr!923) 
(nr 1926) 
(nr 1968) 

4.25 
5.50 
2.40 
2, 
2, 
1,70 

2001 euvie 
2001 150 I postz 
2001 kvgo 
2046 Huweiijk 
2103 I50( postz 

I9Ó9) 
, . 2010) 
[nr 2011) 
[nr204Ó) 
!nr2103) 

1,90 
1,40 

SPECIAL lil 
Alle gelegenheidsblokken 1966 t/m 2002 
(29 stuks) in één koop. 

nu voor. 69,50 

ZOMERBLOKKEN 
1995 zomer 
1996 zomer 
1997 zomer 
1998 zomer 
1999 zomer 
2000 zomer 
2001 zomer 

nr 1642) 
1676) 
1719) 

nr1760) 
nr 1821) 

1893) 
nr1973) 

7, 
6,25 
6.50 

7,

SPECIAL IV 
Set van alle zomerblokken 1995 t/m 2001 
(7 stuks) in éen koop 

nü voor...49,50 

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

1993 wenszegeis 
1993 tien voor uw brieven 
1995 tien voor europa 
1995 sterrenbeeld 
1996 verhuis 70 cent 
1996 vakantie 
1996 ten for your friends 
1996 sesamstraat kaart 
1996 sesamstraat bnef 
1997 sesamstraat post 
1997 verhuis 80 cent 
1997 verrassing 
1997 suske en wiske 
1997 tien voor |e kaart 
1997 tien voor ie kaart fosfor 
1997 verjaardag 
1997 vakantiegroeten 
1997 longerentrend 
1997 geboortezegel 
1998 prioritypost 
1998 priori typost 
I998huwel[tk 
I998fc knudde 
1998 groeten uit Nederland 
1998 creatief 
1998 beste vrienden 
1999 tien uit de kunst 
1999 v!|f van rembrandt 

(n 

(n 

(n 

(n 

(n 

(n 

(n 
(n 
(n 

{n 

(n 

1546/47) 
1571/72) 
1630) 
1646) 
1672) 
1678) 
1681) 
1692) 
1693) 
1693) 
1706) 
1709) 
1714) 
1720) 
1720b) 
1721) 
1727) 
1733) 
1735) 
1747) 
1748) 
1756) 
1763) 
1766) 
1773/77) 
1779) 
1826/35) 
1836) 

5,50 
6,25 

13,50 
24,
39,50 
39,50 

9,
24,50 
24,50 
10,
17,

6.
«,
6,50 

74,
6,50 
6,50 
6.50 
6,50 
4, 
6,
6,50 
7, 
6,50 

10,
6,50 
8,75 
6,

1999 tien voor uw brieven 
1999 hoogtepunten 20^ eeuw 
2000 lOx gefeliciteerd 
2000 200 i ri]ksmuseum 
2000 nachtwacht 5x 100 et 
2000 nachtwacht 5x 110 et 
2000 nederi Landschap 
2000 sail 
2000 strip 
2001 Tussen 2 culturen 
2001 Rotterdam 
2001 Nieuwe Kunst 
2001 Crouwel Scent 
2001 Crouwel 10 cent 
2001 Crouwel 25 cent 
2001 Beatrix 85ct/39ct 
200] Beatnx inv I gld 
2001 Beatrix inv 1 TOgld 
20O! Beatrix inv I 45 gld 
2001 Beatnx inv 2 50 gld 
2001 Beatrix mv 5 gld 
2001 Verhuis 85ct/39ct 
2002 Ci]fers Nikkeis 2 et 
2002 Ciifers Nikkeis 12 et 
2002 Beatnx € O 25 
2002 Beatrix € O 39 
2002 Beatrix € O 40 
2002 Beatrix € O 50 
2002 Beatrix € O 65 
2002 Beatrix € O 78 
2002 Beatrix € 1 
2002 Beatrix € 3 
20O2 Verhuls 39 et 
2002 Zomer 
2002 Rode Kruis 
2002 Kunst Landschap 
2002 Europa 
2002 Ind Erfgoed 

837) 
:nr 1842/52) 

1878/87) 
1894/03) 

nr1904) 
nrl907) 
:nr 1908) 

1909/181 
1919/20) 

nr 1957/66) 
:nr 19ö7) 
'nr 1974/83) 
nr 1 108b) 

1109b) 
1IlOb) 

nr1984) 
nr!491b) 

1492b) 
nr 1495b| 
nr 1499b) 

1501b) 
nrl988) 
nr 2034) 
nr2035) 
nr 2036) 

2037) 
2038) 

:nr2039) 
nr2040) 
'nr204l) 

2042) 
'nr2043) 
nr 2050) 
nr 2077/82) 
nr 2083) 
nr 2089/98) 

2099/00) 
2104/13) 

6,25 
6.50 

7 5 0 
6, 
7,75 
1,50 
2,50 
3.
5,
6,50 
7,25 
7,50 

15,
27,50 
27,50 

0,50 
f, 
2,25 
3,50 
3.50 
4.25 
5,50 
6,75 
8.50 

25,
13,50 
6,50 
5,75 
7, 
5,70 

SPECIAL V 
Set van alle kleine vellen 1993 t/m 2000 
(36 stuks) in eén koop 

nü voor .339,

KERSTVELLEN 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

nrl4ig) 
nr1439) 
nr1461) 
nr1487) 
nr1542/43) 
nr 1579/80) 
nr 1628/29) 
nr 1662/63) 
nr 1702/05) 
nr 1740/45) 
nr 1788/07) 
nr1856/75) 
nr1931/50) 
nr 2014/33) 
nr2115/34) 

I I , 
12, 
9, 
9,
9,50 
9,50 
9.50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

I I , 
9,50 

10, 
■ 0, 

SPECIAL VI 
Alle kerstvellen 1988 t/m 2002 
(14 stuks) In één koop. 

nu voor .139,

Bestelbon zenden aan Theo Peters Numismatiek &. Filatelie b.v. 
Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
Stuurt u mij de 
volgende artikelen: 

Ä 
X 

* 
X 

98,50 
X 

88,50 
X 

69,50 
X 

49,50 
X 

339, 

Legioenblokken 
199,
Amphilexbiokken 
84
Special ! è 

Special 11 * 

Special III A 

Special IV a 

Special V—a

Special VI a 

of bestel per telefoon (020) 622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
email info@theopeters.com 

Handtekening: 

naam 
adres 

^rei.nr 

Alle blokken en vellen zijn 
ook los te bestellen! 

postcode_ 
telefoon^ 

_woonplaats_ 

"1 Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
na ontvangst 

O ik heb bedrag op uw postbankrekening 2351646 of 
ABNAMRO rekening 408812443 overgemaakt 

subtotaal 
kosten (onder € 100 } 

mailto:info@theopeters.com


i 
VEILING 593 

1 2  1 5 januari 2004 

Naast de gebruikelijke kostbare stukken 
en spannende collecties 

tevens het eerste deel van een 
omvangrijke collectie 

KLEINRONDSTEMPELS op losse zegels 

T*f|IW\ 

w w w w v w w 

Wilt u dat uw verzameling ook met zo veel 
aandacht, kennis en plezier wordt verkaveld 

en gepresenteerd, met als resultaat 
een zo hoog mogelijke opbrengst? 

Uw inzending is dan in beste handen bij 
■i 

VAN DIETEN / ^ ^ ^ 
POSTZEGELVEILINGEN BV 
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Prinsessegracht 3  2514 AN 'sGravenhage 
tel: 070  3653817, fax 070  3617436, email: info@vandieten.n 

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 
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