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De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

onze oktoberveiling wcu een enorm 
hierbij enkele opbrengsten: 
Uit de afdeling collecties en partijen 

U I.IL.'^Z.^ 

¥^'^\ 
K^.^K^'v^^^^^"-^ ï *.'j?+siir«tjj'^ 

omschrijving 

kavel 324 W.O.Ii collectie brieven In 9 banden 
kavel 400 Nederland stock ongebrulkt/postfris 
kavel 1146 Chili collectie t/m 1999 in 11 banden 
kavel 1190 Duitsland 1914-1918 in band 
kavel 1284 Frankrijk 1849-1950 collectie in Davo 
kavel 1378 Japan 1927-2000 collectie in album 
kavel 1389 Oostenrijk 1918-1996 ongebr. collectie 
kavel 1417 Portugal t/m 2002 collectie in 5 banden 
kavel 1632 Motief grote collectie VOGELS 
kavel 825 Frankrijk no 7, IF. vermiljoen 
kavel 923 België no. 4, 20c. blauw 
kavel 1057 Engeland no. 137, £ 5 oranje 
kavel 2238 100, 5gld. geel met grootrond 
kavel 2862 Postpakket no. 2 ongebruikt met plakker 
kavel 2869 Indie Java kopstaand op 2 1/2gld 

taxatie opbrengst 

2.500 
10.000 
3.000 
650 

2.000 
700 

2.000 
2.500 

10.000 
27.500 

2.200 
2.600 

50 
13.650 

3.175 

8.000 
24.000 
6.200 
3.000 
7.200 
3.100 
4.000 
6.200 

31.000 
10.000 
3.200 
2.160 

240 
8.100 
3.900 

voor de voorjaarsvei l ing 2004 ontvingen wij 
reeds enkele mooie inzendingen waaronder 

een zeer ui tgebreide gespecial iseerde col lect ie 
Neder lands Indië 

Inzenden voor deze veiling dagelijks van 10.00 tot 
16.00 uur ten kantore in Weesp 
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Leeuwenveldseweg 14,1382 LX Weesp 
www.npv.nl 0294 433020 info@npv.nl 

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


^ % u mee 

JUBILEUM; PHILAPOST 10 JAAR! 

Spaar naast de postzegels die u verzamelt, nu ook 
gratis 'Jubileumzegels' van Philapost voor gratis 
postzegels en accessoires. 

Bestel bij Philapost postzegels, catalogi, 
insteekalbums, voordrukalbums, supplementen 
en accessoires van alle verkrijgbare merken, 
ü krijgt dan voor iedere Euro die u besteedt een 
gratis'Jubileumzegel'! 

100 Jubileumzegels op de Jubileum Spaarkaart is 
een PHILAIOTJE. Een PHILA10TJE is € 10.- waard, 
vaak € 20.-, soms € 50.- en een enkele keer € 100.-
Let op de 'Speciale Jubileum Spaarmomenten'! 

Kijk hiervoor op www.philapost.nl 

Of vraag de wekelijkse 'Jubileum Specials' vandaag 
nog vrijblijvend aan. 
Bel 010 - 266 78 28 of schrijf een kaartje naar 
Antwoordnummer 15008.2650 VH. Berkelen Rodenrijs. 

BEL 
- 2 6 6 7 8 2 8 

FAX 
010 - 5118321 

MAIL 
info@philapost.nl 

POST I 
I Postbus 96, 2650 AB Berkel ' 

SURF 
www.philapost.nl 

http://www.philapost.nl
mailto:info@philapost.nl
http://www.philapost.nl
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Posllris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 105 — 
30(xx) 60 — 

2 50 
1 5 0 
1 50 

20 — 
16 — 

4 — 
16 — 
22 — 
35 — 
80 — 
35 — 
33 — 

s o 
y a -

1 50 
26 50 

31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 

5 -
1 1 -

5 1 0 -
5 -

34/36(xx) 60 -
37/40(xx) 1 7 5 -
41/47(xx) 4 5 -
48/55(xx) 1 7 0 -
56(xx' 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx' 
59(xx) 
59a(xx) 88 
60/64(xx) 177 
64(xx) 98 
65/68(xx 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 

55 — 
55 — 

9 — 
145 — 

12 — 

18 — 
100 — 
124 — 

70 — 
104/IOxx 375 — 
111/14XX 10 — 
115XX 34 — 
116(xx) 2 50 
117XX 35 — 
118/26XX 120 — 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 4 9 -
146/49XX 3 5 -
150xx 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 155-
179/82XX 1 5 -
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194xx 
195/96XX 20 — 
197/99XX 22 — 
200/01XX 2 — 
202/05axx 48 — 
202/05bxx 48 — 
206/09XX 5 — 
210/13XX 2 60 
214/19XX 12 50 
220/28XX 9 50 
229/43XX 176 — 

5 50 
31 — 
44 — 
30 — 

19 — 
45 — 
14 — 

9 50 
7 50 
7 50 

18 — 

247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 

1 25 
4 — 

38-
285/94XX 25 -
295/96XX 
297/07XX 
308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 

4 — 
7 50 

38 — 
22 — 
14 — 

6 — 

SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
Onafhanke l i jk 

vana f net to 4 0 % 
Pri jzen in Euro 

321/22XX 3 50 
331/34XX 7 40 
Fosfor 
331/34XX 15 — 
Kpl jaargangen 
+ blok 
1961 t/m1975xx 
spec pn|S 5 0 -
Lp 1/7XX 21 — 
Lp8/14xx 
Lp 15/19xx 325 — 
Lp20/22xx 27 50 
Lp 23axx 4 — 
Lp 23bxx 4 — 
Lp24/26xx 28 — 
Lp 27/28XX 2 — 
Lp 29/30XX 3 75 
Lp31xx 5 — 
Lp 32/33XX 1 50 
Lp 32/33axx 1 50 
Lp32/33VEL15 — 
Lp32/33xx 36 — 
Porto 
33/35XX 15 — 
36/46XX 138 — 
47/57XX 8 — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cal 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993xx 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 

30 — 
18 — 
11 — 
10 — 

9 — 
I S 
I S — 
20 — 
20 — 
2 0 -
42 — 
25 — 
30 — D 
36 — 
35 — 
33 — 
33 — 
40 — 
60 — 
75 — 
S O 
SO— 
76 — 
95 — 
63 — 
84 — 

Ongebr plakker 
1/3x 
4x 
5x 
6x 
6Ax 
6Bx 
7x 
8x 
9x 
lOx 
lODx 
lOax 
11x 
12x 
13Bx 
14x 
15x 
16/20X 
21Cax 
22x 
23/28X 
29x 
30x 
31x 
32x 
32ax+C 
33x 
34/36X 
37x 
38x 

3 50 
12 50 
10 50 

2 50 
15 — 
11 — 
10 50 
13 50 
22 50 
55 — 
88 — 

175 — 
22 50 
20 50 
21 — 
32 — 
45 50 
24 — 

100 — 
1 — 

68 — 
18 — 
40 — 

3 25 
8 — 

395 — 
3 25 

42 50 
2 50 
2 50 

1 115fx 
3SAx 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Cenx 
65/6SX 
69/86X 
S7/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/7SX 
179/S2X 
183/86X 
1S7/S9X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/2SX 

229/43X 

257/73X 
2S0/S3X 
285/94X 
30Sx 
309/1 l x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp 23x 
Lp 24/26X 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
7IVx 
open lijst 
7fbx 
9/14x 
lOllx 
l l l l x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

94 — 
SS — 
22 50 
98 — 
30 — 

110 — 
1 0 5 -

15 — 
1 2 5 -

6 6 -
125 — 

80 — 
124 — 

11 — 
26 50 
3 1 -
45 50 

135 — 
15 — 
1 6 -
2 3 -

2 50 
14 — 
1140 
15 — 
10 — 
9 50 
4 — 

40 — 
6 40 
4 50 
2 40 
6 25 

11 50 
1 2 -
2 0 -
35 — 
11 — 
5 -

90 — 

1195 
29 — 
18 — 
20 — 
15 — 
1 0 -

7 50 
175 — 

2 6 0 -
20 — 

3 — 
1 8 -

120 — 
8 — 

1 8 5 -
2 7 5 -

85 — 
85 — 

28 — 
25 50 
t o 
ss-

144 — 
S o 
l l -

8 50 
77 — 

Belere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
68 
lOaB 
13B 
15B 
4C 
SC 
9C 
IOC 
10aC 

1 2 -
35 — 

4 60 
6 60 

1 6 -
1150 
45 — 
1150 
5 — 

19 50 
6 60 

16 — 

l i c 
12C 
13C 
4D 
7E 
14F 
16/20 
21 
21D 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
30f 
31f 
321 
32a+Cert 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
6S/6S 
69/86 
87/99 
102 
103 
107 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/S2 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp S/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 

Lp 18 

Lp47A 
Lp50A 
Porto 
71 
211 
411 
3111 
7IV 
36/46 

25 — 
20 50 
17 50 
30 — 

5 — 
35 — 

6 70 
S — 

14 — 
12 — 
12 50 

16 — 
36 — 
8 8 -
14 — 
15 — 

375 — 
5 — 
8 80 
7 50 

SS — 
18 70 

n o 
lo 90 
29 50 

9 50 
55 — 

6 25 
7 50 

95 — 
70 — 
38 — 
72 — 
12 50 
17 — 
25 SO 
25 — 
20 — 
14 — 
16 — 
17 50 
20 — 
12 — 
14 — 
12 50 
16 — 
12 — 
11 — 
12 — 

7 50 
7 60 
4 60 
5 50 
4 — 
4 — 

21 — 
35 — 
12 — 

4 50 
7 — 

14 — 
24 — 
25 — 
16 — 
4 — 

188 — 

190 — 
I S 
I S -

198 -

5 50 
SSO 

55 — 
SS — 
40 — 

xx-postfris zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra echter franco 
levenng vanaf Euro 150-opdracht Geen w/inkel bezoek gaarne natelef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2-1121 HH UNDSMEER - Tel. 020-4823966 

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

voor informatie en/ot gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 Tel 0183 6^5594 (| 
4200 AV Gormchem Fax 0183 636392 

Postmerk 2003 Veiling 
Op zaterdag 22 November 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

in uw en ons belang proberen wi) een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen 
WIJ zijn geïnteresseerd in alle landen 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles' 
Een met te slechte pnjs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346 550618 
b g g 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

D.O. 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 



NOVEMBER 1892 - NOVEMBER 2003 

111 jaar postzegelveilingen 
gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit en service 

V B 

MAGAZIJN VAN VREEMDE POSTZEGELS, BRIEFKAARTEN, etc. 
Voorradig POSTZEGEL-ALBUMS in alle prijzeii. — Levering: van (l<)elnia%o (ÏANZSACHEH-ALBÜMS. 

J. L. YAH DIETEN Jr. - Rotterdam. 
lis Gedempte Binnerotte. 45 Delftsche Vaart hoek St. Jacohstraat. 

AANGETEEKEND. 

Veiling 593 vindt plaats van 12-15 januari 2004 
Spannende collecties, bijzondere postzegels en 

een rijk en gevarieerd aanbod posthistorie 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

„amipp 

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

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 

mailto:info@vandieten.iil


Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies i>v 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

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

Onze 180^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 12 en zaterdag 13 december 
2003. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland en O.R betere zegels, 
puntstempels op diverse emissies met veel zeldzame ex., 

poststukken (o.a. Abel Tasman vlucht en Melbourne-Race) 
goede collecties en engrosposten. 

Internationale antwoordcoupons van Portugal, Spanje 
en gebieden, UPU, Americo Espaïïol en Hispano Colonial. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series 
(Volksrepubliek China gestempeld, Frankrijk meest *), 

landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 
brievenkavels, engrosposten, prentbriefkaarten 

en een interessante afdeling munten. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

Inzenden voor een van onze volgende veilingen? 
Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend advies 

en informatie over onze veilingvoorwaarden. 



DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 
gratis vrijblijvende taxatie 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PAPIERGELD / BANKBIUETTEN 

FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS 
ANSICHTKAARTEN 

(Nederland, buitenland, ALLE landen, ALLE tijden, ALLE motieven) 

Postzegelhandel Willem Tieman (sinds 1965) koopt vrijwel elke 
denkbare verzameling. Of het nu gaat om Nederland, Overzee, 
China, Indonesië, Griekenland, Japan, Oost-Europa, Zuid Amerika 
e tc , e tc , etc. of engrosposten, automaatboekjes, fdc's, speciaal-
en/of motief verzamelingen, nalatenschappen, kortom: wij zijn 
ALTIJD geïnteresseerd. 

Natuurlijk hebben wij ook veel belangstelling voor de aankoop van 
niet-filatelistische verzamelingen en partijen en/of betere losse 
exemplaren o.a. papiergeld, oude aandelen, prentbriefkaarten, 
sluitzegels, lucifersmerken, fiscaalzegels, sigarenbandjes, penningen, 
telefoonkaarten, kauwgom- en sigarettenplaatjes, munten e tc , e tc , 
etc. 

o a OOK PER POST 
Indien een reis naar Amsterdam bezwaarlijk mocht zijn, geen nood. 
Wanneer U de postzegels, ansichtkaarten, papiergeld, sluitzegels e tc 
GOED VERPAKT, AANGETEKEND aan ons toezendt, volgt direct 
ons bod en na accoordbevinding uwerzijds, betaling binnen 24 uur 
per bank, of in aangetekende envelop, u zegt het maar! 

POSTZEGELHANDEL WILLEM TIEMAN 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 

1012 RT Amsterdam 
Telefoon 020-626 32 43 Fax 020 627 38 01 

E-mail: willemtieman@yahoo.com 

"REEDS RUIM 35 JAAR "EEN ZAAK VAN VERTROUWEN" 

mailto:willemtieman@yahoo.com


VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
( t AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD 

1) NEDERLAND 2002 NVPH-nrs 2065/2076 (xx) in velletjes van 12 zegels 
de z g bekende "Provincie-velletjes" De complete set van 12 provincie-
vellen in mapjes (cat w € 234,-) Elders in de handel normaal tussen de 
€ 1 2 0 - e n € 1 8 0 - Nu € 1 1 0 -

2) NEDERLAND POSTWAARDESTUKKEN uitgebreide collectie/partij om 
uit te zoeken penode ca 1870/1970 incl vele zeldzaamheden 
Prachtkoopi € 355-

3) NEDERLAND Juliana nrs 941/958 (xx) engrospost/beleggingspostje in 
postfrisse vellen/veldelen van 50 stuks (cat w € 1 340- postk pnjs resp 
plakwaarde € 670,46) Nu €670, -

4 NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES en hangmapjes postfris periode 
1964/2002 partij/verzameling incl doubletten zeer gevaneerd incl bete
re boekjes uit d€ 6 en 9 serie Pure postkantoor-uitgifteprijs € 1 092,40 
Belangnjke prachtkoop, onuitgezocht op telblokjes, rariteiten etc 
Nu €1 .050 -

5) ENKELFRANKERINGEN Nederland periode ca 1872/ 1990 uitgebreide 
studie-verzameling incl doubletten en vele zeldzaamheden' (ruim 1400 
bneven en kaarten) €1.400,-

6) NEDERLAND KLEINRONDSTEMPELS (klassiek) mooie collectie 
overw op poststukken € 1.550,-

7) NEDERLAND 1945/ca2001 postz verz compleet postfns in 3 luxe 
Davo-albums nrs 518/537 met eert NVPH postfris € 1.800,-

8) NEDERLAND FDC's El tot en met E34 100% complete verzameling, be
schreven, in doorsnee goede kwaliteit resp luxe De belangrijke nrs 1 tot 
en met 8 met garantiecertificaat (cat w 2004 € 4 889,50) 
Prachtkoopi € 2.200,-

9) NEDERLAND FDC's grote partij om uit te zoeken waarin veel topmaten-
aal en vele curiositeiten Hoogst interessante topobject zeer veelzijdig, 
absoluut uitstekende winstmogelijkheden voor (beurs-) handelaar we
derverkoper etc , etc Koopje' € 2.500,-

10) NEDERLAND GROOTRONDSTEMPELS etc (klassiek) grote verzame
ling overw op poststuk (eigen verz van een grote ansichtkaartenverza
melaar, ruim 20 jaar aan gewerkt en over gespaard) alsmede nog veel an
der historisch stempelmatenaal € 3.500,-

11) ENKELFRANKERINGEN NEDERLAND penode 1872/ca 1972 bijzon
der, hoogst interessante verzameling, zeer gevarieerd en vele zomer- en 
kinderzegel enkelfrankeringen incl vele schaarse en hooggenoteerde nrs 
(zie NVPH-spec cat 2004 biz 22 codering E) Prachtkoop, enorm hoge 
cat waarde" € 3.550,-

12) AFGHANISTAN mooie verzameling €220, -
13) ALBANIË mooie verzameling/partij incl vele complete senes, ook mooi 

en ongebruikelijk hoogwaardig klassiek/ouder materiaal € 420,-
14) ANGOLA mooie verzameling €185,-
15) ARGENTINIË mooie verzameling mol fantastisch klassiek €250, -
16) AZOREN (Portugees) mooie verzameling "rijp en groen" incl vele betere 

nrs en series € 200,-
17) BELGIË ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waarin veel avontuur ook 

vele complete postfrisse series etc , etc Prachtkoop i € 170,-
18) BELG.KOLONIEN EN GEBIEDEN etc mooie verz €280, -
19) BOHEMEN &MORAVIE 1939/1943 partij om uit te zoekenincl topma-

tenaal Prachtkoop' €170, -
20) BOLIVIA partij om uit te zoeken waann veel avontuur, incl klasssiek 

Prachtkoop' €175,-
21) BOLIVIA mooie verzameling incl fantastisch klassiek Prachtkoop, zel

den zo mooi en interessant aangeboden € 300,-
22) BRAZILIË mooie verzameling incl fantastisch klassiek € 300,-
23) BULGARIJE partij/verz om uit te zoeken overw O incl complete series 

en blokken zeer veelzijdig en interessant ENORM hoge cat w ' Koopje' 
Nu € 200,-

24) COLUMBIA ca 1870/1970 partij om uit te zoeken waann veel avontuur, 
ook vele complete postfnsse series etc , etc Prachtkoop' €170, -

25) COSTARICA mooie verzameling €200, -
26) CUBA partij om uit te zoeken w 1 veel avontuur Prachtkoop' €165,-
27) CUBA mooie verzameling incl klassiek €1.050,-
28) CYPRUS gigantische partij/verz oven« O om uit te zoeken incl talloze 

complete senes Zeer veelzijdig en interessant, hoge cat w ' Koopje' 
Nu € 200,-

29) DENEMARKEN partij om uit te zoeken w i veel avontuur, ook vele com
plete postfrisse series etc , etc Enorm hoge cat w ' € 170,-

30) DUITSLAND (Bundespost, West Berlijn etc) penode ca 1945/2002 
oven« O gigantische partij/verzameling om uit te zoeken incl talloze 
complete series en blokken Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge 
cat w ' Koopje' Nu € 200,-

31) ECUADOR mooie verzameling incl klassiek €200, -
32) ENGELAND ca 1930/2000 overw O gigantische partij/verzameling om 

uit te zoeken incl talloze complete series en blokken Zeer veelzijdig en 
interessant ENORM hoge cat w ' Koopje'Nu €195,-

33) ENGELAND ca 1850/2002 grote partij om uit te zoeken "rijp en groen" 
waann veel belangrijk, zeldzaam en ongebruikelijk matenaal, incl ook an
dere collecties in de "Britse sfeer" Topobject' € 4.000,-

34) FAR-OER partij/verzameling om uit te zoeken incl vele complete series 
Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' 
Nu € 200,-

35) FILIPPIJNEN prachtpartij "rijp en groen" incl poststukken etc , erg leuk 
om uit te zoeken' € 250,-

36) FRANSE KOLONIEN en gebieden gigantische partij/verzameling overw 
postfris om uit te zoeken incl talloze complete series en blokken Zeer 
veelzijdig en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' Nu € 200,-

37) GEHELE WERELD ca 1860/ca 1990 gigantische partij vele landen col
lecties incl met filatelistisch, rijp en groen, stockboeken vol en leeg of bij
na leeg, ook veel massagoed anderzijds talloze goede verzamelingen 
o a West Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, veelzij
dige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook pnma winst
mogelijkheden' Betreft magazijnopruiming' 
Enorm hoge cat w ' € 10.000,-

38) GIBRALTAR gigantische partij/verzameling om uit te zoeken incl talloze 
complete senes Zeer veelzijdig en interessant hoge cat w ' Koopje' 
Nu € 190,-

39) GRIEKENLAND 1900/2000 grote, gezellige avonturen snuffel-uitzoek-
partij waarin qua franje en sjeuigheid erg veel aanzit Talloze complete 
postfrisse series etc , etc Belangrijke prachtkoop' € 300,-

40) GUATEMALA mooie verzameling €150,-
41) HONGARIJE gigantische partij/verzameling om uit te zoeken incl talloze 

complete series en blokken, zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge 
cat w 1 Koopje'Nu €190,-

42) INDIA (Portugees) mooie verzameling € 225,-
43) REP.INDONESIE ca 1949/2000 mooie verz/partij om uit te zoeken 

Prachtkoop' Enorm hoge cat w ' € 500,-
44) IRAK ca 1940/2000 partij om uit te zoeken waann veel avontuur 

Prachtkoop' € 170,-
45) IRAN/PERZIE partij om uit te zoeken waann veel avontuur €180,-
46) IRAN/PERZIE grote collectie € 2.000,-
47 ISRAEL ca 1950/2000 partij om uit te zoeken waann veel avontuur ook 

vele complete postfrisse series etc , etc Prachtkoop' € 180,-
48) JORDANIË mooie verzameling €200,-
49) KRETA klassiek mooie verzameling € 250,-
50) LIBERIA partij/verzameling om uit te zoeken € 200,-
51) LIBIË partij om uit te zoeken prachtkoop' €225,-
52) LUXEMBURG gigantische partij/verzamelmg om uit te zoeken incl tallo

ze complete series en blokken, zeer veelzijdig en interessant ENORM 
hoge cat w ' Koopje' Nu € 200,-

53) MALTA partij/verzamelmg om uit te zoeken incl talloze complete series 
Zeer veelzijdig en interessant Koopje' Nu € 200,-

54) MAROKKO (incl Spaans) mooie verzameling €150,-
55) MAURITANIË ca 1950/1990 grote gezellige snuffel-avonturenpartij 

waarin qua franje en sjeuigheid erg veel aanzit Ook veel zeldzaam en ex
clusief materiaal zoals proeven, bijzonderheden etc etc Talloze comple
te postfrisse series, blokken etc , etc Belangrijke prachtkoop ' € 300,-

56) MEXICO mooie verzameling €165,-
57) MONACO gigantische partij/verz om uit te zoeken incl talloze complete 

series Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' 
Nu € 205,-

58) MONGOLIË mooie verzameling €155,-
59) MOZAMBIQUE mooie partij/verz om uit te zoeken €150,-
60) NED.ANTILLEN EN CURASAO ca 1935/2002 collectie/partij om uit te 

zoeken incl talloze complete postfrisse series, ook veel vellen/veldelen, 
FDC s etc, etc Belangrijke prachtkoop, topobject, zeer veelzijdig en 
hoogst interessant' (cat w NVPH 2004 € 5 872,-, het kleinere materiaal, 
postgeschiedenis en specialiteiten NIET geteld) Koopje' €750,-

61) NED.ANTILLEN EN CURAQAO 1873/2003 grote, veelzijdige handela-
renvoorraad ENORM hoge cat waarde, belangrijke hoogst interessante 
koopi Koopje' € 2.550,-

62) NED.NW.GUINEA partij om uit te zoeken, ook div specialiteiten kaar
ten, FDC's etc , etc Prachtkoop' € 350,-

63) NICARAGUA (overw ouder matenaal) prachtpartij € 200,-
64) NOORWEGEN partij om uit te zoeken w i veel avontuur ook vele com

plete postfnsse series etc , etc Prachtkoop' € 175,-
65) NOORWEGEN prachtcollectie/partij om uit te zoeken waarin o a fantas

tisch klassiek Topobject' € 1.000,-
66) NOORWEGEN geweldig leuke avonturenpartij "rijp en groen" waarin 

veel prima, waardevol en interessant matenaal Vele avonden uitzoeken, 
sorteren avonturen en genieten € 4.550,-

67) OPPERVOLTA ca 1950/1990 grote, gezellige avonturen snuffel-uitzoek-
partij waann qua franje en sjeuigheid erg veel aanzit Ook veel zeldzaam 
en exclusief materiaal zoals proeven, bijzonderheden etc , etc Talloze 
complete postfrisse series, blokken etc etc 
Belangrijke prachtkoop ' € 300,-

68) PANAMA (overw ouder materiaal) prachtpartij € 200,-
69) PARAGUAY prachtpartij overwegend ouder matenaal €210,-
70) PERU (overw ouder materiaal) prachtpartij € 200,-
71) POLEN gigantische partij/verzameling om uit te zoeken, zeer veelzijdig 

en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' Nu € 205,-
72) POLEN onvoorstelbaar mooie veelzijdige partij incl topmatenaal, be

langrijke prachtkoop voor een zeer zeer vriendelijk prijsje, al gaat het wel 
om een belangrijk bedrag Heel veel moois' €1.100,-



73) PORTUGAL gigantische partij/verzameling om uit te zoeken Zeer veel
zijdig en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' € 205,-

74) ROEMENIE gigantische partij/verzameling om uit te zoeken overw O 
incl talloze complete series, zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge 
cat w I Koopje' Nu € 200,-

75) RUSLAND gigantische partij/verz overw O om uit te zoeken incl talloze 
complete series en blokken Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge 
cat w' Koopjei Nu €190,-

76) RUSLAND enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i talloze com
plete postfrisse series, bneven, ranteiten, blokken etc Ook mooi klassiek 
w 1 veel tanding- en afstempelingsavontuur etc 'n droom van een partij 
die zeer zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en zeld
zame vondsten € 740,-

77) RUSLAND ca 1850/1980 onvoorstelbaar mooie partij/verzameling om 
uit te zoeken, ook heel sterk klassiek en talloze blokken en complete post-
fnssesenes Belangrijke prachtkoop, topobjecti Koopje' €1.400,-

78) SAN SALVADOR (overw ouder materiaal) prachtpartij € 200,-
79) SHARJAH mooie verzameling €100,-
80) SLOWAKIJE 1939/1945 partij om uit te zoeken waann veel avontuur, ook 

complete postfrisse series etc , etc en wat modern extra 
Prachtkoopi € 180,-

81) SLOWAKIJE 1939/1945 grote belangrijke speciaalcollectie waarin veel 
exclusief en zeldzaam materiaal € 2.000,-

82) SOUDAN en ietsje Egypte (overw ouder materiaal) prachtpartij € 200,-
83) SPANJE ca 1850/2000 partij om uit te zoeken waarin veel avontuur ook 

vele complete postfrisse series etc , etc Prachtkoop' € 180,-
84) SPANJE collectie/partij incl mooi klassiek veel avontuur' € 600,-
85) SURINAME & Rep Sunname ca 1930-2002 gigantische partij/verza-

meling overw postfris incl doubletten waarin vele complete series, 
FDC's etc Geschikt voor vele doeleinden, handel, rondzending etc Ook 
veel hoogwaardig, zeldzaam en exclusief materiaal o a een ruime en re
presentatieve keuze uit de schaarse FDC's El (1953) tot en met E9 
Hoogst interessante en belangrijke prachtkoop cat w € 12 430,-
Nu €1.300,-

86) SYRIÈ/LIBANON mooie verzameling om uit te zoeken Belangrijke veel
zijdige prachtkoop' € 435,-

87) TOGO mooie verzameling, interessant" €100,-
88) TSJECHOSLOWAKIJE overw O partij/verz om uit te zoeken incl tallo

ze complete series en blokken Zeer veelzijdig en interessant, ENORM 
hoge cat w ' Koopje' Nu € 200,-

89) TSJECHOSLOWAKIJE ca 1918/2000 grote, gezellige avonturen snuf-
fel-uitzoekpartij waarin qua franje en sjeuigheid erg veel aanzit Ook veel 
zeldzaam en exclusief materiaal zoals proeven plaatfouten, bijzonderhe
den etc , etc Talloze complete postfnsse series, blokken etc Belangnjke 
prachtkoop' € 300,-

90) TSJECHOSLOWAKIJE penode 1918/1939 (xx/x) partij/verzameling z g 
"de krenten uit de pap" Uitsluitend zeldzame, bijzondere en schaarse 
zegels/senes en rariteiten "rijp en groen" m a w ook ietsje vals en/of 
dubieus materiaal Zeer geschikt voor de vergevorderde verzamelaar 
Belangrijk topobject voor 'n heel schappelijk Vriendenprijsje € 600,-

91) TUNESIË mooie verzameling, interessant' €160,-
92) TURKIJE 1900/2000 grote, gezellige avonturen snuffel-uitzoekpartij 

waann qua franje en sjeuigheid erg veel aanzit Ook veel zeldzaam en ex
clusief materiaal zoals proeven, plaatfouten spectaculaire foutdrukken, 
bijzonderheden etc , etc Talloze complete postfnsse series, blokken etc , 
etc Belangrijke prachtkoop' € 300,-

93) URUGUAY mooie verzameling, interessant' €200,-
94) VENEZUELA mooie verzameling incl klassiek € 200,-
95) VER.EUROPA penode ca 1956/ca 2000 partij/collectie "rijp en groen" 

om uit te zoeken incl voor- en meelopers, alsmede wat verwant materiaal 
zoals VN , Nato, Unesco etc , etc Belangrijke prachtkoop waarin veel ge
zocht en schaars postfris materiaal € 750,-

96) VER.NATIESNY, Wenen, Geneve penode ca 1951/1990 gigantisch par-
tij/oollectie om uit te zoeken waann zeer vele bijzonderheden en speciali
teiten, bloes, p w stukken, FDC's etc etc Belangrijke prachtkoop, enorm 
hoge cat w ' In de voordeelaanbieding voor 'n zeer zacht vriendenpnjsje 
Nu € 350,-

97) VER.STATEN VAN AMERIKA mooie verzameling €200,-
98) VER.STATEN VAN AMERIKA grote avonturenpartij om uit te zoeken in

cl veel klassiek, collecties, zakjes, dozen, restanten etc , etc Belangrijke 
prachtkoop' €1.550,-

99) VIETNAM, CAMB., LAOS etc verz /partij incl Topmateriaal € 800,-

100) IJSLAND partij/verzameling om uit te zoeken incl vele complete senes 
Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge cat w ' Koopje' 
Nu €215,-

101) ZWEDEN ca 1945/2000 gigantische partij/verz om uit te zoeken incl 
talloze complete senes Zeer veelzijdig en interessant, ENORM hoge 
cat w I Koopje'Nu €210,-

102) ZWEDEN uitzoekpartij (groot, heel veel matenaal) €1.200,-
103) ZWITSERLAND ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waann veel avon

tuur, ook vele complete postfnsse senes etc etc Prachtkoop' €175,-
104) ZWITSERLAND ca 1854/1990 interessante veelzijdige partij in albums, 

op albumbladen insteekkaarten, dozen, zakjes, bneven, kaarten, 
postw stukken, FDC's etc Enerzijds een z g "mer a boire"incl vele goe
de series, klassiek, stempels brieven etc Zeer veelzijdig' 
Fundgrube' € 2.950,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

105) AANDELEN (oude) en obligaties bijzonder leuke collectie zeer geva-
neerd waarin diverse prachtige decoratieve en zeldzamere stukken (ruim 
100 stuks, prachtkoop') € 100,-

106) AANDELEN (oude) en obligaties interessante, veelzijdige partij om uit te 
zoeken incl Vele decoratieve en spectaculaire stukken mol Nederland, 
USA, Rusland etc , etc , ook aantrekkelijke motieven zoals banken, 
spoorwegen, mijnen etc , etc Ook veel prachtig en zeldzaam 19= eeuws 
materiaal (ruim 500 stuks, belangrijke prachtkoop') € 750,-

107) AANTEKENSTROOKJES (overw Nederland) grote partij om uit te zoe
ken waann naast veel eenzijdig massagoed ook veel schaars en bijzon
der materiaal, ook velen op gelopen poststukken incl vooroorlogs' 
Prachtkoop' (ruim 25 000 strookjes"') € 700,-

108) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken 
overw Nederland topografie incl vele stads- en dorpsgezichten incl in
teressant stempelmatenaal en vele topstukken (ruim 10 000 kaarten 
waarvan minstens 4 000 stuks oudere zwart/wit, zeer geschikt voor han
del wederverkoop, veilinghouder etc , etc Prachtkoop' €1.100,-

109) BANKBIUETTEN/PAPIERGELD Gehele Wereld penode ca 1910/ 
2000 mooie verzameling meest zeldzamere & betere biljetten, ook ge
schikt voor de meer gevorderde verzamelaar prachtkoop' € 250,-

110) BANKBILJETTEN/PAPIERGELD NEDERLAND ca 1914/1990 belang
rijke, verregaand complete verzameling incl veel topmateriaal, ook dou
bletten, gemengde kwaliteiten, veel goede biljetten UNC, P en Zf 
Hoogst interessante, veelzijdige prachtkoop, beleggingsobject van de 
r o r d e ' €12.500,-

111) LIONS (thema), prachtige verzameling waann veel zeldzaam en uniek 
matenaal, postzegels, bneven, kaarten, stempels etc € 250,-

112) LUCIFERSETIKETTEN/merken penode ca 1910/1960 zeer interessan
te en gevarieerde/veelzijdige verzameling overw Nederland, veel maten
aal van grote schoonheid, hoogst interessante koop' 
Duizenden stuks €125, -

113) MUNTEN NEDERLAND Juliana 100% compleet in album, vanzelfspre
kend incl alle zilveren guldens, rijksdaalders, lOgld stukken' €100, -

114) MUNTEN NEDERLAND penode ca 1850/2000 waann vele mooie oude 
zeldzame stukken incl zilver, ook wat buitenland, veel avontuur en sor-
teergenot o a zeer geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie 
etc Spotkoopje' € 1.000,-

115) PLAATJESALBUMS uitgegeven door Ned bedrijven type 'Verkade" 
verzameling incl zeldzaamheden (ruim 50 stuks) Spotkoopje' € 275,-

116) PLAATJESALBUMS type "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven 
door Nederlandse bedrijven collectie incl vele betere en zeldzame al
bums, sommige ook incompleet ook vele losse plaatjes bijna uitslui
tend interessante motieven penode ca 1900/1960 (ruim 100 albums 
waarin vele zeldzaamheden, normale winkel-verkoopprijs in antiquaria
ten ca € 3 500,-) Nu in de voordeelaanbieding € 850,-

117) ROTARY (thema) verzameling, interessanfi €200, -
118) VORSTENHUIZEN Nederland prachtcollectie overw prentbriefkaarten 

incl klassiek materiaal van grote schoonheid Topcollectie' € 550,-
119) VORSTENHUIZEN "De Duitse Keizer" Keizer Wilhelm II (thema) grote 

speciaal-collectie met wonderschoon materiaal, ook handschriften, fo
to's, correspondentie brieven, handtekeningen, ansichtkaarten curiosa 
etc , etc Uniek object van grote nostalgische schoonheid, ook vele bne
ven van/aan familieleden o a Henrietta en een uitgebreid expose van de 
Kroonpnns (o a op Wieringen) € 4.500,-

Bij vooruitbetaling boven de €450 - 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 
E-mail: willemtieman@yahoo.com 

mailto:willemtieman@yahoo.com


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

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

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andorra) 
50 zegels 
9 zegels + ' 
50 zegels + 
58 zegels + 
61 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 + 

blokje 
1 blokje 
1 blokje 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
4 blokjes 
6 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
14 blokjes 

€ 475.-
€ 130.-
€ 14.-
€ 16.-
€ 140.-
€ 69.-

) 
€ 30.-
€ 82.-
€ 84.50 
€ 80.-
€ 82.-
€ 50.-
€ 64.-
€ 68.-
€ 97.50 
€ 87.50 
€ 90.-
€151 . -
€ 77.-

€117.50 
€ 155.-
€ 135.-
€ 120.-
€ 130.-
€ 125.-
€ 105.-
€ 50.-
€ 70.-
€ 120.-
€ 245.-
€ 155.-
€ 180.-
€210.-
€ 195.-
€ 190.-
€210.-
€ 190.-
€ 200.-
€ 230.-

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 

€22.-
€22.-
€19.-
€20.-
€35.-
€ 2 1 . -
€22.-
€12.-
€12.-
€ 7.-
€ 6.-
€ 3.-
€ 3.-
€ 9.50 
€ 10.50 
€ 8.-
€ 2.-
€ 8.-
€ 10.50 
€ 9.-
€ 2.-
€ 9.50 
€50.-
€ 9.50 
€11.50 
€10.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 1 1 . -
€10.-
€10.-
€10.-
€14.-
€12.-
€10.-
€ 8.-
€10.-
€ 16.50 
€ 10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

€ 10.-
€ 10.-
€ 16.-
€10.-
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€ 10.-
€ 11.-
€ 11.-
€ 17.50 
€14.-

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

€ 11.50 
€ 8.50 
€ 11.50 
€15 . -
€13 . -
€ 11.50 
€ 3.-
€ 11.50 
€15 . -
€ 10.-
€ 17.50 
€ 4.-
€ 4.-
€ 5.-
€ 5.-
€15 . -
€25 . -

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

* Cyprus (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series 
Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4875. 
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €5500. 

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

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

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

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


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

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

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

Zomerzegel 1940 
Traliezegels 
Voor het Kind 1940 
Vliegende Duif 
Zomerzegels 1941 
Voor het Kind 1941 
Legioenzegels 
PTT 
Symbolen 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 (enface) 
Juliana (enface) (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 l 
0,05 1 
0,60 ■ 
0,05 
0,25 
3,50 
0,02 ' 
0,45 i 
0,75 
1,00 
2,00 
1,00 , 

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

€ 135,00 1 
€ 425,00 1 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

5,75 
2,50 1 
8,25 
0,20 

21,00 
35,00 
3,25 

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

1 

583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 
617636 
637640 
641645 
646 
647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 
693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
LP1213 

Zomerzegels / Bloemen 1952 
Jubileum 
ITEP Tentoonstelling 
Voor het Kind 1952 
Opdruk "Watersnood" 
Zomerzegels / Bloemen 1953 
Rode Kruis 1953 
Voor het Kind 1953 
Juliana (Hartz) 
Juliana (Hartz) (Hoge waarden) 
Zomerzegels / Personen 1954 
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 
Opruimmg: 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 

47,50 
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 postfns, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde sene(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: 031865 1175 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06  55 36 88 38 

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


GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

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

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

Voorwaarden 

469-473 

538-548 

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

938 

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

5.25 
3.50 
0.95 
4.00 ' 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 
23.00 
70.00 
22.00 
61.00 . 

€ 24.00 ' 
€ 21.00 
€ 20.00 . 
€ 66.50 
€ 22.00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

13.00 
13.00 . 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 
2.25 
2.85 
2.00 
7,75 
3.00 
5.00 

Jaar: 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

\ 1981 
: 1982 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1 

Cat.nr.: 
963-982 
984-1000 
1002-1023 
1025-1041 
1043-1062 
1064-1082 
1084-1106 
1128-40, 1142-49 
1151-63,1165-70 
1172-1189 
1191-1213 
1215-22, 1224-35 
1260-1278 
1280-92, 1294-98 
1300-04, 1306-12, 
1321-27, 1329-43 
1345-51, 1353-65 
1367-74, 1376-83, 
1391-95 

1314-1319 

1385-89, 

1396-1401, 1403-13, 1415-17, 
1419 
1420-26, 1428-37, 
1440-46, 1448-59, 
1462-70, 1472-85, 
1515-16, 1518-23, 

1439 
1461 
1487 
1525-34, 

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

1561-77 

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

5.25 
5.00 
5.50 
4.50 
6.75 
2.50 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
4.00 
3.50 
3.50 
3.50 
4.00 
4.75 
4.00 

6.00 

5.00 
4.00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

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

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

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

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

402-03B 
592-595 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 

Legioenzegels 1942 :: 
ITEP Complete vellen 

l € 90,00 ' 

van 25 4 € 1062,50 
Voor het Kind 1965 
Vluchtelingen 
Voor het Kind 1966 
Voor het Kind 1967 
Voor het Kind 1968 
Voor het Kind 1969 
Voor het Kind 1970 
Voor het Kind 1971 
Voor het Kind 1972 
Voor het Kind 1973 
Voor het Kind 1974 
Voor het Kind 1975 
Voor het Kind 1976 ] 
Amphilex ' 77 
Voor het Kind 1977 
Rode Kruis 
Voor het Kind 1978 1 

"Goudse" 
Frankeerzeg« 

(774-776) 
€7,50 

l € 
1 € 
l € 
l € 

€ 
€ 

l € 
€ 

l € 
€ 
€ 

l € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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 . 

i 1190 
1214 
1223 
1236 

- 1279 
1299 

; 1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

Voor het Kind 1979 1 
Voor het Kind 1980 1 
100 Jaar PTT 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 
€ 45,00 

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

0,95 
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 

Tevens kopen wij: 
• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

Nederland postfris 
• losse series, vanaf 1961 
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


DE HOL isJ©' 
o 

- \ 

Veiling Nr. 82 ** 
wordt gehouden 

op zaterdag 29 november 2003 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

Wij realiseren vaak hogere netto opbrengsten 
Verenigd Europa, Portugal, dan u geboden wordt 

** een greep uit de vele kavels: 
Lokaal uitgiften Duitsland 
Bezette gebieden WO II 
Gespecialiseerd in Verenigd Europa 
Azie 
Buiten de vele bodkavels een breed aanbod van 
diverse landen en gebieden 

Nog meer vertellen? Probeer het maar en vraag de gratis catalogus aan 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


Learn about Greenland • Collect Greenland stamps 
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r 
F ILATEL IE DE BOEIER — 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in 

-j- Nederland & OR ^

pracht kwaliteit 

ndonesië 

r 
van: 

^ Rep. Suriname -j- Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 

De nieuwe editie is zojuist verschenen. 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 

1368 
13940 
1668 
19902 
2037 
2129 
2203 
224 
2325 
2389 
24851 
256 
25760 
2678 
269 
2747 
278 
27981 
28992 
2969 
3004 
3059 
31821 
3234 
32526 
32731 
33245 
35055 
35673 

NEDERLAND POSTFRIS ( 
159,50 

16,25 
14,50 
23,50 
49,00 

120,00 
33,00 
36,00 
46,20 
63,00 
78,00 
22,00 

110,50 
54,00 
22,80 
78,00 
48,00 
72,50 
39,00 
31,50 
30,00 
28,00 
27,00 
10,50 
15,00 
28,00 
17,50 
22,50 

105,00 

356ad 
3748 
37991 
379ad 
3926 
4023 
40203B 
42842 
4549 
46068 
47486 
4879 
4904 
4959 
5003 
5045 
5067 
50812 
5137 
53841 
54243 
54448 
55055 
55660 
5612 
5637 
56872 
5737 
57881 

72,00 
8,20 
5,50 
6,50 
2,30 
5,20 

177,00 
6,60 
1,85 
4,70 

69,50 
39,50 
4,20 
2,90 
4,30 
1,45 
2,10 
3,80 
9,20 
8,60 
6,15 

10,45 
34,25 
51,75 

5,70 
17,50 
20,00 
15,00 
16,25 

5837 
58891 
6026 
60711 
6126 
61736 
465634b 
63740 
6415 
64953 
6559 
6615 
66670 
6715 
67680 
6812 
6837 
68892 
7001 
7026 
70711 
7159 
7226 
7278 
7315 
73842 
74751 
7526 
7746 

nrs. N 
12,50 
6,00 

15,00 
10,00 
12,50 
7,80 

11,50 
20,50 
17,50 
10,00 
13,00 
8,00 

11,25 
27,50 

9,00 
49,50 

8,00 
9,50 
7,50 

10,00 
11,00 
7,00 

10,00 
3,85 
6,00 
9,50 
9,50 
5,40 
6,00 

VPH) 
78690 
854 
8868 
917 
937 
94158 
95258b 
983 
1001 
1024 
10269 
1042 
1052pr 
1063 
110818 
110818a 
123752 
123851a 
PB35 
PB36 
148801 
1489X 
PB45 
1556 
1604 
1652 
1667 
16836 
1739 

4,00 
20,00 
4,80 
5,40 
6,00 

16,00 
17,50 
11,90 
7,20 
5,20 
2,00 
6,40 
8,50 
2,40 
5,70 
6,25 

26,50 
12,60 
2,30 
2,30 

17,25 
2,25 
3,20 
1,75 
1,40 
1,75 
1,60 
2,30 
4,00 

VELLETJES VAN 5/10/20 postfris (nrs. NVP) 
88688 
1419 
1439 
1461 
1487 
15423 
15467 
15712A 
157980 
16289 
1630 
1646 
16623 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693bnef 
1693post 
17025 
1706 
1709 
1714 
1720A 
1721 
1727 

62,00 
6,70 
6,70 
6,70 
6,70 
6,70 
4,00 
4,50 
6,70 
6,70 
8,20 

14,00 
6,70 

29,75 
29,75 

5,70 
18,50 
18,50 
6,00 
6,70 
9,80 
4,70 
4,70 
4,70 
4,70 
4,70 

1733 
1735 
17405 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
17737 
1779 
178807 
182635 
1836 
1837 
184251 
185675 
187887 
189403 
1904 
1907 
1908 
190918 
191920 
193150 
195766 
1967 

Bestellingen bij voorkeur per 

4,70 
4,70 
6,70 
3,00 
4,70 
4,70 
4,70 
5,50 
5,20 
4,70 
6,70 
5,90 
3,60 
4,70 
8,40 
7,00 
6,00 
6,50 
4,00 
4,00 
4,00 
6,50 
5,50 
7,50 
5,50 
4,00 

197483 
1108b 
1109b 
1110b 
1984 
1491b 
1492b 
1495b 
1499b 
1501b 
1988 
201433 
2034A 
2034B 
2035A 
2036 
2037 
id TPG 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
ld TPG 
2043 
2050 

brief, fax of email 

5,50 
1,20 
1,75 
2,10 
3,50 
4,50 
5,10 
5,25 

11,35 
22,75 
21,00 

7,50 
0,90 
0,40 
0,70 
1,80 
2,80 
2,80 
2,80 
3,40 
4,40 
5,20 
6,50 
6,50 

19,50 
10,50 

206576 
207782 
2083 
208998 
209900 
210413 
211534 
2135B 
2136B 
2137 
2138 
2139 
2140 
id. Corr. 
2141 
214251 
215261 
216263 
216469 
217281 
218291 

set van 12 

6,40 
7,60 
4,70 
5,20 
4,20 
5,20 
7,60 
0,80 
0,40 
3,70 
4,70 
5,20 
3,90 
3,90 
4,95 
5,20 
5,20 
5,20 
7,60 
5,20 
5,20 

Drov. 
velleties 110,00 

1 1 

Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120, + € 2, admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type/zetfouten voorbehouden 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Postbank: 2718493 
Email 

Fax:0180690811 
ABNAMRO: 50.50.44.978 

info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

^■^■ffc ̂

Houdt op 12 en 13 december 2003 
haar 129® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

Wij zoeken dringend 
te koop!! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
19561992 voor €4500,^ (of meer) 
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom (tot 70%) 
Ned. XXX 19402002 (ook vellenpartijen) 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

01816246350629227782 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:bpv@iae.nl


!»•, 
^^^ostaegelhandel k. D€h H€RTOG VJIAhGh 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes en 
kerstvellen 

Jaar Nummer Prijs € 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

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

356373 
443448 
449473 
474489 
490499 
500512 
51317 en 
538548 
518533 
534537 
549567 
568577 
578600 
601616 
617636 
465t>634b 
637640 
641654 
655670 
671687 
688706 
707719 
720735 
736751 
752763 
764783 
784810 
811835 
836855 
85é^875 
87^^899 
ampti i lex 

velletjes van 10 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

900917 
918938 
940958 
952b958b 
963983 
9841001 
10021024 
10251042 
10431063 
10641083 
10841107 
10981102o 
10981102 
blok 9+4 
11081118 

112,50 
1 ,  

1 0 , 

99,— 
6,— 

1 2 , 

3 5 , 

1 9 9 , 

695,— 
1 1 0 . 

3 3 , 

9 1 , 

3 8 , 

7,— 
1 1 , 

16, 1 
3 3 , 

3 2 , 

1 1 0 , 

3 1 , — 
1 9 , 

1 9 , 

2 6 , 

8 , 

1 5 , 

11 ,— 
3,50 

2 3 , 

5,— 
1 2 , 

6 6 , 

9 , 

12,— 
1 5 , 

1 3 , 

1 8 , 

1 3 , 

1 3 , 

1 2 , 

1 2 , 

6 , 

1 0 , 

3 , 

6 , 1 
5,50 

1108a1118a6,— 
11281150 
11511171 
11721190 
11911214 
12151236 
12371252 
12381251A 
12601279 
12801299 
13001320 
13211344 
13451366 
13671390 
13911419 
14201439 
14401461 
14621487 
15151543 
15441580 
15951629 
16301663 

1 0 , 

9 , 

7,— 
10,— 
9 , 

2 4 , 

12,— 
8 , 

1 2 , 

1 3 , 

1 2 , 

1 2 , 

1 8 , 

2Q,~ 
1 8 , 

2 1 , 

2 3 , 

2 9 , 

3 0 , 

32,— 
3 0 , 

Verzamelt u Nederland, 
Nederlandse Antillen, Suriname of Aruba? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 
NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen <FDC/s) 

Scherpe prijzen 
v a n a f 3 0 % . 

Jaar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 + A NRl 
1974 + A NRl 
1975 + A NRl 
1976 + A NRl 
1977 + A NRl 
1978 + A NRl 
1979 + A NRl 
1980 + A NRl 
1981 +ANR( 
1982 + A NRl 
1983 + A NRl 
1984 + A NRl 
1985 + A NRl 
1986 + A NRl 
1987 + A NRl 
1988 + A NRl 
1989 + A NR 
1990 + A NRl 
1991 +ANR( 
1992 + A NR( 
1993 + A NR( 
1994 + A NR( 
1995 + A NRl 
1996 + A NRl 
1997 + A NRl 
1998 + A NRl 
1999 + A NRl 
2000 + A NRl 
2001 + A NRl 

Prijs € 

2 5 , 

9 , 

5 , 

11,— 
8 , 

1 5 , 

14,— 
1 1 , 

17,— 
44,— 
3 4 , 

2 0 , 

1 8 , 

7 , 

6 , 

5 , 

5 , 

5 , 

5 , 

8 , 

1 0 , 

1 0 , 

1 0 , 

16,— 
1 5 , 

1 0 , 

13,— 
1 6 , 

2 3 , 

2 5 , 

2 5 , 

3 0 , 

3 4 , 

4 0 , 

54,— 
5 0 , 

6 2 , 

61 ,— 

Alle nummers zijn 
ook los verkr i jgbaar 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete jaargangen. 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

prijs € 14,— 
1 0 , 

14,— 
1 3 , 

1 4 , 

13,— 
1 2 , 

1 3 , 

16,— 
1 8 , 

1 7 , 

28,— 
20,50 
29,50 
2 6 , 

2 3 , 

Complete 
verzameling 

Aruba 
postfris 

1986 t/m 2001 

€ 250,— 

NEDERLAND AUTOMAAT 
BOEKJES Bostfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
I IBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
3844B 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 
54 t/m 61 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 2,50 

Prijs € 
met 

Telblok 
4 , 

6,— 
1,50 
2,00 
1,50 
1,50 
3 , 

8 9 , 

2 5 , 

2 5 , 

6,— 
1,50 
3,50 

1 6 , 

2 , 

2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

2 8 , 

6,50 
13,50 
32,50 

8 ,  1 
9 9 , 

6 9 , 

54,— 
6 9 , 

2 0 , 

10,— 
6 , 

3 9 , 

5 9 , 

9 9 , 

6 9 , 

1 8 , 

4 ,  1 
5 ,  1 
7 , 

11 ,— 
7,50 
8 , 

1 0 ,  1 
1 1 ,  1 
3,75 
3 ,  1 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,— 
2,25 
3,50 
2,25 
4,— 
4,50 
2,25 
5 , 

2,25 
2,25 

4,— 
6,— 
4 , 

8 , 

44,— 
19,— 
6 , 

2 0 , 

4 , 

4,50 
6,— 
9 , 

3 5 , 

1 0 , 

19,— 

11,— 

75,

18,

14,

39,— 
6 , 

7,— 
9 , 

1 8 , 

11 ,— 
13,50 
1 2 , 

15,— 
6 , 

6 , 

3 ,  1 
P6( boekje 

pet boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekie 

per boekje 

per boekje 

pet boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete j aargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

19751976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Prijs € 

45,— 
11 

9,— 
8 , 

1 5 , 

19,— 
2 0 , 

2 0 , 

22,— 
4 0 . 

3 9 , 

3 5 , 

3 9 , 

3 4 , 

3 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

6 0 , 

7 6 , 

80,— 
8 0 , 

8 6 , 

9 5 , 

7 0 , 

9 0 , 

9 1 , 

9 1 , 

Postzegelboekjes 

1 t / nn6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

p stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

I I I I I 
Bij a a n k o o p v a n 
€ 50," S u r i n a m e 
of meer, o n t v a n g t u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

AANBIEDING 

JAARGANGEN 
NEDERUNDSE 
ANTILLEN 
POSTFRIS 

II 
■ ■ 

1951 f/nn 1974 
d e nunnmers 
234 t / m 499 

Connpleet Luxe postfris 

voor € 1 2 5 , — « ! 

iedere Iclant ontvangt 

een gratis attentie 
vanwege tiet 

20jarig jubileum 

NEDERLANDSE 
ANTLLLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Prijs € Prijs € 
postfris g e s t e m p e l d 

4,— 
3 , 

I I , — 
5,— 

1 0 , 

1 0 , 

1 1 , 

2 0 , 

16,— 
2 3 , 

22,  

18,— 
2 1 , 

1 9 , 

25,— 
2 5 , 

3 3 , 

3 1 , 

2 6 , 

3 5 , 

2 9 , 

4 2 , 

5 5 , 

7 6 , 

6 6 , 

63,— 
8 0 , 

1 0 4 , 

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

1 0 , 

11,— 
1 6 , 

1 3 , 

1 9 , 

1 9 , 

14,— 
1 8 , 

1 6 , 

2 0 , 

2 2 , 

3 0 , 

29 — 
2 5 , 

3 2 , 

2 6 , 

3 8 , 

POSTFRIS TETEBECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556558A 
573575A 
576579A 
591A 
654655A 
791793A 
899902A 
815816A 
947948A 
10711072A 
12381239A 
12451246A 

Prijs € 

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

11,— 
12,50 

5 , 

4,50 
17,50 
2 0 , 

1 0 , 

NEDERLAND 
Onbesclireven Eerste 
d a g enveloppen 

Nr. 

39 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Prijs 

9 , ~ 
4 5 , 

2 6 , 

1 0 , 

4 2 , ~ 
€ 45,

2,50 
16,75 
11,25 
19,50 
15,75 
3 , 

1 5 , 

10,50 
22,50 

4,50 
12,50 
4,50 

1 1 , 

9,— 

NEDERUND 
Beschreven Eerste d a g 
enveloppen. 
MOOIE KWALITEIT! 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 

€ 875,— 
€ 3 9 0 , 

€ 1 9 5 , 

€ 180,— 
€ 1 3 0 , 

€ 7 5 , 

€ 7 0 , 

€ 67,50 
€ 4 5 , 

Beste l l ingen z e n d e n naar

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

Bestellingen boven de € 35, worden franco toegezon
den Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42 69 335 
Ons bekende klanten betal ing binnen 14 d a g e n 
Levering zolang de voorraad strekt 

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9 00  1 2 30 
e n v a n 1 3 . 3 0  1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d a g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

Z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n 



Partijenverkoop 
22 en 23 november 2003 10.00 tot 17.00 uur 
Stand nr2526 
Verzamelaars Jaarbeurs, 
Jaarbeurs Utrecht 

De lijst met partijen kunt u aanvragen op het onderstaande adres 
Natuurljik staan wij hier ook met onze voorraad (thematische) brieven 

Voor meer informatie 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2723 XD Zoetermeer 
Tel / Fax 079-3311218 E-mail arve@postzegelstekoop nl 

WWW.postzegelstekoop.nl 

)JIEUV/I 
WWW.STAMPS4U.NL 

Bezoek onze site als u op zoek bent naar; 
/ Losse zegels, series, FDC's en PZB's van vele landen 
/ Motief of ansichtkaarten 
/ Nieuwtjesabonnementen of materialen 

Wi l t u meer informatie of wilt u uw verzameling verkopen: 

Mail: info@stamps4u.ni 
of bel: 06-13294489 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILII1T 
KIJK OP WWW.PZH-VANVL IET .NL 
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 veilinqen, 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 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

M P O MUITEN- E^ POSTZECELORGANISATIE organiseert: 

Grote Munten- en Postzegelveiling 
Vrijdag 5 & zaterdag 6 december 2003 

in Nieuwegein 
Schitterende kavels Nederland & OG Wereld 
Veel particuliere nalatenschappen Variëteiten 
Frankeergeldig Nederland Poststukken 
Prachtige collecties Losse stukken 
Div. stempels Oude ansichtkae 
Tevens in deze veiling schitterende kavels munten (oa. ruim 300 Goudguldens, Provinciaal, Klassiek, Koninkrijl<), bankbiljetten 

zeldzaam), penningen (oa. historie), etc.etc. 

Uiteraard zijn ooic uw inzendingen welkom op onze veilingen! 
Informatie: MPO, Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpo.nl 1 

»Veilingcatalogus: maak EU 10,= over op ABN 50.16.84.581 ovv. 'Catalogus! 
(bij gebleken belangstelling blijft u de catalogus gratis ontvangen i) 

http://WWW.postzegelstekoop.nl
http://www.stamps4u.nl
mailto:info@stamps4u.ni
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.mpo.nl


uminatin 
la collection suisse 2003 
A brilliant gift idea: 42 originals under the Christmas tree 

D I d like to order la collection 
suisse 2003 for CH F 5 8 -

n mint 

D cancelled 
(cancellation 
3000 Berne 1, 
date of issue) 
Total in CHF 

No. 

D I'd like to recewe la collection 
suisse automatically each year 

Date/signature 

Payment conditions: 

D Please debit my customer 
account 

Credit cards: 

Card no 

Expiry date 

Last name 

First name 

Street/no 

Postcode/Town 

E-mail. 

Date of birth 

SWISS Post 
Stamps and Philately 
Sales and Customer Service 
Ostermundigenstrasse 91 
CH-3030 Berne 
Tel 0041 31 338 06 09 
Fax 0041 31 338 73 08 
www.swisspost.ch/philashop 

03/23 
SWISS POST']j 

http://www.swisspost.ch/philashop


STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol met 
stockboeken en/of voor-drukalbum(s) en/of FDC 
album{s), kaarten, enveloppen, zakjes etc.etc. 
van BUITENLAND (op verzoek ook gevuld met 
Nederland en Overzeese Gebieden of gemengd 
met Buitenland), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 
voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

De prijzen zijn all-in, dus inclusief verpakking, porto en administratiekosten. 

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

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN & LOSSE NRS.: NOVEMBER 2003 

1200 
LINDNER LUXE T-VOORDRUK ALBUM met schitterende collectie DUITSLAND 
o a (on)gebr en postfris THÜRINGEN o a block 3b postfns (getint) ,112/15 
gebr etc etc, West Sachsen o a 124/25 X gebr op speciaal kaartje, 126/37 
veel types ook gebruikt incl postfrisse combinaties 138/49 pfr & gebr 
150/161 ong/pfr&gebr 162/65 ong/pfr & gebr verder SOW ZONE tussen 
laa en 1 y ( zie biz 402 Michel) zeer veel zegels met extreem hoge catw ( 
+ € 5 000,00) koopje € 450,00 Nu € 395,0011 
1218 
Kleine collectie BULGARIJE vn\ gebruikt voor 1945 VEEL KLASSIEK op 
bladen en deels in zakjes o a no 11 ( 2x), 27,453,66/68, P 1/5 Totale catw 
++€ 500,00 nu € 65,00ii 
1233 
Kleine collectie vnl KLASSIEK TURKIJE gebr alleen het klassieke deel geteld 
o a Port 11 en 12 B Cataloguswaarde ++ € 500,00 nu € 60,00 
1247 
Importa blanco Victoria album met hele leuke collectie ISRAEL gebruikt 
vanaf 1948=1983 deels met TAB, vooral het "klassieke "deel goed 
vertegenwoordigd, zo op het oog mist alleen de beroemde de nr 9, 
cataloguswaarde is dus fiks hoog, koopje € 95,00 
1249 
LEUCHTURM luxe voordruk klemband met een best aardige gebruikte 
collectie DUITSLAND BUND 1951=1980 veel zegels voor weinig geld 
€ 57,50 
1253 
LEUCHTURM LUXE VOORDUK ALBUM (NW STAAT) Donker groen met pracht 
collectie ISRAEL geheel compleet vanaf 1974-1990 alles postfris en FULL 
TAB, catw € 1 131,00 nu € 155,00 
1259 
BUNDES POST POSTHOORN 90 PFENNIG no 138 postfris zonder plakker 
Cat w € 600,00 nu € 245,00 ( ZIE VORIGE MAILING BIJLAGE MET KLEUREN 
FOTOii) KEUR SCHLEGEL 
1267 
NEDERLAND KRONINGSGULDEN ( No 49) gebruikt catw € 150,00 nu 
€ 49,50 
1268 
NEDERLAND complete (') rol 379a/d = 100 series ( stroken) postfris z pi 
met originele gedateerde banderol catw Max € 1300,00 ZEER SCHAARS & 
EXCLUSIEF NU € 225,00 
1275 
Voordrukbladen met prima collectie DEUTSCHES REICH 1872 tot ca1940 
ALLES GEBRUIKT! O a no 10 (€ 120,001) 94AII, 95 A II, 9711 119/381 etc etc 
totale catw € 2 500,00 koopje € 275,00 
1279 
LINDNER T-VOORDRUKALBUM METPRIMA COLLECTIE BUNDESPOST 
1951-1969 deels dubbel verzameld (on)gebr en postfris zeer goed gevuld 
Koopje € 65,00111 
1280 
LINDNER T-VOORDRUKALBUM BUNDESPOST, bijna complete DUBBELE 
gebruikte collectie 1960-1976 hoge catw Nu slechts € 52,50 
1290 
SAFE-DUALLUXE Album (prima staat) met eenvoudige collectie SAN MARI
NO 1960-1980 veel postfris koopje € 34,50 
1291 
SAFE-DUAL LUXE ALBUM ( prima staat) met leuke verzameling OOSTENRIJK 
1963-1980 heel mooi gebruikt ( alles vol rondstempel), redelijk compleet 
fikse catw Nu € 54,50 
1308 
NEDERLAND FDC No E4 netjes getypt met open klep. Cat w € 360,00 Nu 
€ 125,00 

1309 
NEDERLAND BRANDKAST SERIE Nos 1/7 Ongebruikt met plakker Cat w 
€ 833,00 Nu € 475,00( ZIE DE SPECIALE BIJLAGE MET KLEURENFOTO) 
1328 
DDR Envelop met "AUFBAUSERIE"van 1980/1981 compleet gebruikt in vel
len van 1001', enkele waarden met eerste dag stempel, leuk voor plaat
foutjes etc Cataloguswaarde bedraagt € 930,00 en wij bieden dit aan voor 
het ongelofelijke bedrag van slechts € 27,50' Is minder dan 3%catwii 
1331 
DAVO standaard album met pracht collectie INDONESIA vanaf begin tot ca 
1990 bijna alles postfris vanaf 1983 missen een aantal blokken ( de dure 
voetbalblokken 1982 dus wel aanwezig"), wel vaak zegels uit blokken ( 
zelfde catw") aanwezig, tevens nog een aantal moderne 
(1999/2001) carnets vellen en jaarsets 1995 & 1996 nog nieuw m envelop 
Catw ca€ 4 000,00iiNu€ 495,00"' 
1332 
DAVO Crystal/luxe album met SUPERCOLLECTIE /?EP SÜÄ;A/,4/M£ geheel com
pleet postfris zonder plakker incl alle vellen vanaf 1975 t/m de laatste 
zegel van 2001" Ook aanwezig een aantal tête bêche stroken en wat 
aut boekjes U bent m een keer klaar' Catw bijna 3000 euro nu € 545,00' 
1333 
DAVO standaard album met SUPERCOLLECTIE NED ANTILLEN vanaf 1949 tm 
dec 2001" Op En Face hoge waarden na geheel compleet, een paar zegels 
met plakker en de rest alles zo van het postkantoor (postfris dus) incl alle 
vellen en div tête bêches catw Ca € 2 100,00 nu € 495,00" 
1334 
DAVO standaard album (Prima Staat) met eenvoudige verzameling BERLIJN 
1969-1987 ongeb, wel alle bladen t/m 1990 en tevens bladen DReich( iets 
zegels) en Franse Zones Koopje € 39,50 
1334a 
DAVO standaard album (Prima Staat) met hele leuke collectie DEUTSCHE 
BUNDESPOST ca 1950 tm APRIL 2002", aardig compleet helaas is alles met 
(1*) plakker, ja echt er zijn toch nog mensen die met plakkers werken". 
Cat w ca € 2 250,00 - 2 400,00 Echt een koopje € 95,00'' 
1335 
Stockboek 16 bIz met puike verzameling NEDERLAND ongebruikt m pi 
vanaf 1940 tot ca 1965 op een paar series na compleet catw € 1 400,00 
SUPERKOOPJE € 137,50 (WINSTPAKKER) 
1338 
DAVO LUXE ALBUM (NW STAAT) met pracht collectie Bf/ft/ZV 1948-1990 in 
begin plakker en vanaf ca 1955 geheel compleet postfris z p i , Op een aan
tal (top) series aardig compleet. Zeer hoge catw nu € 335,00" 
1342 
LUXE LINDNER RINGBAND-T-ALBUM (PRIMA STAAT) met mooie collectie 
CURACAO/NED 
ANTILLEN 1873-1985 begin (on)gebr, iets pfr, vanaf ca 1952 compleet post
fris zonder plakker, cat w ca € 1000,0 nu € 125,00" 
1359 
DEUTSCHES REICH Nrs 529/39(Luchtpost) POSTFRIS Z PI Catw € 700,00 nu 
€ 245,00" 
1363 
DEUTSCHES REICH Nrs 747 (BR BAND)POSTFRIS Z PL Catw e 110,00 nu 
€ 36,00 
1364 
NEDERLAND FDC No E 7 netjes beschreven, open klep cat w e 140,00 Nu e 
39,50 
1391 
DEUTSCHES REICH map met diverse blanco bladen vol met een hele mooie 
snuffel collectie 1873-1945 (on)gebruikt zr hoge cat ( DM 7 000,00) nu 
€ 295,00'" 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN l i l ! 

Kijk op onze site voor onze overige partijen 

OLOBAL STAMP DEALERS* 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie' Dirk N Sluis 

Cees Buddingh'hof 168, 1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur. 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: dirk.sluis§hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

GLOBAL STAM>DEAL£RSF 

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

http://www.stamps-dns.com


POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e,o.) 
M U N T E N POSTZEGELS 

Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Australië, België, Baltische Staten, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Farcer, Frankrijk, Groenland, Israel, Luxerriburg, Malta, 
Oostenri)k, 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. 

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

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : posrmaster@dezurphensepostzegelhandel.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. 

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 
I960 Ierland 
1961 San-Marino 
1962 Cyprus 
1963 Cyprus 
1963 Portugal 
1964 Cyprus 
1964 Ierland 
1964 Portugal 
1965 Cyprus 
1965 Ierland 
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 
110,00 

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

45,00 
60,00 
30,00 
80,00 
65,00 
15,00 
32,00 
5,00 

20,00 
30,00 
12,50 
35,00 
35,00 
10,00 
4,00 

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

6,50 
60,00 

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 
I98I 

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 
55,00 
27,50 
10,00 
35,00 
30,00 
9,00 

30,00 
5,00 

75,00 
3,00 

25,00 
80,00 
85,00 
85,00 
15,00 
10,00 
12,00 
17,50 
7,50 
5,00 
7,00 
8,00 
5,00 
7,50 
3,00 
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 
Italië 
Turkije 
België 
Finland 
Italië 
Ierland 
Turkije 
België 
Finland 
Turkije 
Acores 
Cyprus-turks 
Finland 
Ierland 
Italië 
San-Marino 

4,50 
3,50 
2,00 
2,50 
9,00 
6,00 
1,50 

50,00 
8,00 

11,00 
17,50 
7,50 

27,50 
2,00 
5,00 
5,00 

10,00 
35,00 

2,00 
5,00 

50,00 
2,00 

10,00 
5,00 

25,00 
7,50 

25,00 

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 
Frans-Andorra 
Finland 
Ierland 
Italië 
San-Marino 
Turkije 
Acores-wit 
Luxemburg 
Finland 
San-Marino 
San-Marino 
IJsland 
Italië 
Turkije 
Andorra-frans 
Finland 
IJsland 
Luxemburg 
Finland 
IJsland 
Turkije 
Andorra-frans 
Luxemburg 
Monaco 
Roemenië 
Cyprus-turks 

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

20,00 
20,00 
17,50 
5,00 
6,00 

12,50 
20,00 

5,00 
4,00 

25,00 
6,00 
6,00 
7,50 
6,00 
7,50 

10,00 
20,00 
10,00 
5,00 
7,50 

12,50 
4,00 

Overige losse nummers, blokken en complete jaren op aanvraag 
1956 - 1992 Compleet 5000 euro 
1956 - 2002 Compleet 5500 euro 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook RZ.H RON HERSCHEIT 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren iiUr"jii) 
van betere zegels op Internet Tel. 0313-419041, Faxnr. 0313-413295 ^ ^ 
littp://pzhronh.rilasort.nl E-mail pzhronh@bart nl 

©^LiTS Dö̂ TÊ ff̂ MD(Q)ff̂ ÄL 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416-331451 • Fax 0416-342856 

www.booklets.nl 

De nieuwe manier van postzegels y | 
UUR ^mmm 

kopen en verkopen ! | 

mailto:posrmaster@dezurphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.booklets.nl


GESTEMPELD 

catnr 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30-33 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

pnis 

16,80 
11,5[ 
72,0[ 

8,2C 
4,10 

55,00 
17,25 
10,40 
56,0C 
82,0C 

2,5C 
40,45 
42,95 

8,2C 
38,00 
10,5t 
3,40 
3,3C 

26,95 
3,0t 
6,4[ 

24,5t 
69,00 

3,0t 
4,20 
3,25 
1,80 
8,75 
3,90 

12,50 
49,5C 

9,50 

AANBIEDING NEDERLAND 
GESTEMPELD 

catnr 

46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
78 
79 
80 

84-86 
84-86a'dam 
87-89 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102-103 
104 
105 
106 
114-120 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 

MAANDAANBIEDING: gestempeld 

prijs 

14,50 
86,50 

240,00 
79,00 
18,50 

1,95 
4,00 

-,-
39,00 

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

16,50 
9,90 

24,25 
20,00 

-,-7,00 
87,00 
77,00 

0,80 

4,80 
148,00 
135,00 

13,00 
21,00 
93,00 

2,40 
6,95 

GESTEMPELD 

catnr 

144-148 
149-162 
159 
163-165 
177-198 
181 
184 
191 

199-202 
203-207 
212-219 
220-223 
225-228 
229-231 
232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
257-260 
261-264 

267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
289-292 

212-219 19,80 

prils 

2,95 
9,25 
5,50 
3,85 

31,50 
7,25 
2,50 

11,50 

5,10 
13,20 
24,75 
4,75 
7,20 

11,00 
6,75 

20,00 
16,00 
27,00 
11,80 
2,25 

17,25 
12,50 

1,60 
0,80 

10,45 
7,50 
6,50 
6,10 
4,30 
3,20 

GESTEMPELD 

catnr 

296-299 
300-304 
305-309 
313-317 
318-312 
347 
348 
349 

prils 1 
3,40 
2,2 1 
2,2 
1,81 
2,75 

11,5C 
23,50 
23,50 

Roltanding \ 

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

205,01 '1 
65,011 

aanvraag 
128,011 
45,011 
82,01 
30,51 
13,51 
13,25 
15,51 
24,51 
21,2 
19,00 

Luchtpost 1 

12-13 142,00 

Port \ 

27-28 
42 
43 

1 gestempeld 244-247 

109,0( 
26,5( 
41,01 

21,50| 

*Gr3tls prijslijst met aanbiedingen in postfrissB en gestempelde zegels, f de, etc van Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNET!!!!!!! mAiw.pastzegelhoes.nl \ 

Tel: 077 - 351 26 98 
GRATIS PRIJSLIJST 

NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bij voomitbetaling 
Giro 346 82 65 Banl<: 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet' www.postzegelhoes nl 
E-mail info@postzegellioes.nl 

^^^ 1. ^ B Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 97® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 22 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 97® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
98® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 20 november van 13.00-18.00 
vrijdag 21 november van 13.00-21.00 
zaterdag 22 november van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio februari, mei, september en november 2004. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

Naast Nederland (**/*/0/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
{Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

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

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 
C D v/d Wel detail en grossier. 

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 
• albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

nmmmm 
• Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 
• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand op onze site 

een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://mAiw.pastzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes
mailto:info@postzegellioes.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.filateliehp2.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag Filatelie' 
bevat buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie de officiële mede 
delingen van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina s van de 
NVPH Filatelie verschijnt omstreeks 
het midden van elke maand (niet in 
)uh) 

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Kl ippen 1276 BP Huizen 
lelefoon 035 5254391 
Telefax 035-52 40 926 
E mai! philatelie@tip nl 
Website www filatelie ws 

Advertentieverkoop. 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon 033-43 35 ^3^ 
Telefax 033-43 35 ^ 5 ^ 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0251-31 39 39 
Telefax 0251-310405 
E mail aboservice@aboland nl 
Website www aboland nl 

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

'Hoe word ik abonnee? ' 
br zijn twee abonnementsmethoden 
I een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten (zie 
Verenigingsadressen elders in dit 

nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2. een individueel abonnement 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich met uitzondering van 
België - aanmelden bij Abonnemen 
tenland in Uitgeest (zie Abonnemen
ten ) voor € 21 50 (Nederland) of 
€ 35.-(buitenland) Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan het loopt 
minimaal een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment zie 'Opzegging 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon 
nement€ 22.50 te storten op 
rekening 000 0350882 33 t n V Pen
ningmeester Maandblad Filatelie, 
Brussel vermeld duidelijk het adres 
waarnaar het blad moet worden 
gezonden' 

Opzegging abonnement 
t en individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet dit 
door uiterlijk vier weken voor het af 
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen') 

Losse nummers : 
Nummers van de lopende jaargang kun
nen (mits voorradig) voor € 2 50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest, vermeld 
de gewenste editienummers 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

Erevoorzitter-
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
37 000 exemplaren 

ISSN-nummer: 0166-3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Emissieprogramma TPGPost (eerste halfjaar 2004) 

Verzamelgebied België 

Waar staat Bartje' 

Luchtpostnieuws 

Veremgingsadressen 

Bon voor kleine annonces 

Maxiraafilie 

'Hoe beter je kijkt, hoe meer je ontdekt' 

Boekenplank 

Lezerspost 

Filatelistische evenementen/Nederlandse stempels 

Bondspagina's 

'Oekraïne was de eerste' 

Dagelijks bezoekersaantal Filatehewebsite groeit nog steeds 

Postwaardestukken 

WIJ lazen voor u 

De geschiedenis van de Hytech-baliefrankeermachines 

Postzegelboekjes 

Mijn eerste veilmgaankoop 

Vervalsingen herkennen 

Poststuk van Sint-Petersburg naar Petrograd 

Informatiepagina's van de NVPH 

Nieuwe uitgiften 

1 hematisch panorama 

Kleine annonces 

820/821 

822/823 

824 

830/831 

832/833/834/835 

836 

837/838/839 

839 

.842/843 

. . 850/851 

852/853/854 

856/857 

... . 860/861 

862/863 

864/865/866 

868/869/870 

872/873 

876/877 

878/879 

890/891/892/893 

894 

Bij de voorpagina 
Standbeelden: je hebt ze degelijk, modern, 
ouderwets, onbegrijpelijk en ontroerend. 
Staan ze ook op postzegels ' Jazeker' Onze 
thematische medewerker Drewes Veenstra 
mventariseerde voor u welke Nederlandse 
monumenten op filatelistisch materiaal te 
vinden zijn. Dat viel nog tegen... 

Advertentie-index 
Ackermann 
Apeldoomse Postz handel 
Arve Collectors 
Baneke Stampcorner 
Boeier De 
Booklets International 
Boomstamps pzh 
Brabantse de 
Bredenhof / de Berm 
Brouwer D O 
Burg Van den 
Bijl, Van der 
Dieten, Van 
Dutchstamp 
Ebay Benelux 
Edith van der Linden 
Europost De Dieze 
Friesland pzv 
Globe De 
Haarlem J v 
Helderse Postz 

800 
812 
814 
841 
812 
817 
818 
812 
895 
800 

806-807-808-809 
817-841 

841 
826-827-828-829 

818 
841 
867 
818 

Half ei 824 

'Beter een half ei dan een lege dop ' luidt 
het spreekwoord. Wij klagen dan ook 
niet over het feit dat TPGPost tijdens 
Postex 2003 alleen de eerste helft van het 
emissieprogramma 2004 wilde loslaten. 

De eerste 856 

iM n pv Bi Im^l^M!^ 
ecBTO v M o o H y oaHAicy 
lUOliBCTANOSACNO KjOMCNf̂ MV 
KACSACNMfy mniKTOSI yXPAlHN 

Frans Hermse beloofde u ooit te zullen 
meedelen welk land als eerste met een 
postcodesysteem werkte. Die belofte 
losthij in dit nummer van 'Fdatelie' in. 

Verkocht! 872 
Weet u het nog, die allereerste keer dat u 
een kaveltje kreeg toegeslagen' Paul van 
Beek herinnert zich alle details nog - en 

hij beschrijft ze uitvoerig voor u. 

Hersche i tRonpzh 817 
Hertog, Karel den 813 
Hollands Glorie 854 
Hollandse pzv 810 
Janning Rob 836 
Kienhorst 841 
Lodewijk pzh 800 
Mascrigtv (safe) . 875 
Meinhardt 874 
Mondial Pzv 855 
MPO'88 814 
Nederlandsche Postz veiling 798 
Nijmeegse pz+mh 814 
Nijs, Wim de 893 
NVPH 896 
Oudsten den Trefpunt 875 
Philapost 799 
Postbeeld 841 
PostGeenland . 811 
Postmerk 2003 veiling 800 
Poststempel Het 818 

Postzegel De 836 
Postzegelexpres & Philato 855-870 
Postzegelhoes ' t 818 
Postzegel Partijen Centrale 845-846 
Postzegel Partijen Handel 847 
Rietdijk 825 
Smits Philately 848 
Spijkermsse pzh 812 
Stamps DNS 816 
Stamps 4U 814 
Tieman Willem pzh 803-804-805 
TPGPost 871 
UNPA 859 
Vergossen Filatelie, Ruud 817 
Vhet, Van 814 
Wiggers de Vries pzv 802 
Zeist pzh 875 
Zutphense Postz- en Muntenhandel , De 817 
Zwitserse PTT .. . . . . 815 

MM Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uit̂ evcrsuerbond NUV 

Groep u i t geve rs v o o r vak en w e t e n s c h a p Nederlands 

u i x g e v e r s v e r b o n d 



lyiraiBi E 
BLAUWE ENVELOPPEN BLIJVEN 
VOORLOPIG BIJ TPGPOST 

Begin september heeft de 
president van de recht-
banl< in Den Haag uit
spraak gedaan in het l<ort 
geding van TPGPost te
gen de Belastingdienst. 
Er waren plannen om de 
bekende blauwe envelop
pen van de belastingen 
voortaan door een ander 
bedrijf dan TPGPost te la
ten bezorgen, hetgeen 

zou kunnen als de aan
slagen als 'drukwerk' 
worden beschouwd. 
Maar de rechter besliste 
anders: hij vindt dat de 
blauwe enveloppen een 
persoonlijk karakter heb
ben en daardoor door 
TPGPost (die het mono
polie voor brieven tot vijf
tig gram heeft) moeten 
worden bezorgd. 

WAARDE ZAKT 
TE VER DOOR 

Van de op 13 juni jl. ver
schenen Amerikaanse se
rie 'Vuurtorens in het 
zuidoosten' kwam een 
velletje uit met daarin 
viermaal de complete 
reeks van vijf zegels. Elke 
zegel komt dus viermaal 
voor en die vier exempla
ren zouden in principe 
identiek moeten zijn. 
Maar bij de zegel met de 
vuurtoren van Ca^e Look
out is dat niet het geval: in 
de bovenste rij van vijf ze
gels zien we 'm als twee
de van links zitten. Ook 

zonder loep is te zien dat 
de waarde V^y') en de 
landsnaam ('USA') lager 
staan dan bij alle andere 
negentien zegels het ge
val is. Op het plaatje hier
onder hebben we een 
rode lijn aangebracht die 
het 'doorzakken' van 
waarde en landsnaam 
duidelijk maakt (zie pijl). 
Hoewel de zaak in Ameri
ka uitvoerige aandacht 
kreeg, peinst de Ameri
kaanse PTT er niet over 
om de zegels opnieuw te 
drukken. 'Daarvoor vin
den dit foutje te onbe
langrijk,' zo luidt het la
conieke commentaar. 

Wk.4> 

PVU&O WEER OP 
VERZAMELBEURS 

De postzegelverzame
laarsvereniging Utrecht 
en Omstreken (PVU&O) 
staat ook dit jaar weer op 
de grote Verzamelbeurs 
die in de Jaarbeurs in 
Utrecht wordt gehouden. 
De vereniging is op 22 en 
23 november present met 

een stand die in Hal 10, in 
de cluster 'Postzegels', is 
ondergebracht. 
De vereniging geeft voor
lichting over de eigen ac
tiviteiten en treedt op als 
vertegenwoordiger van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV). Het Standnum
mer van de PVU&O op de 
Verzamelbeurs is 2807. 

PRINS RAINIER 
WERD BIJGEWERKT 

Het Duitse blad Michel 
Rundschau wijst op een 
herdruk van de meest ge
bruikte zegel van Mona
co. Met de oorspronkelij
ke oplage uit iggS kon
den de Monegasken bijna 
vijfjaar toe, maar in de 
loop van 2003 moest de 

groene zegel zonder 
waardeaanduiding, die 
(bestemd is voor het 
'langzame brieftarieP 

(non-priority), worden bij
gedrukt. Dat gebeurde 
met gebruikmaking van 
nieuwe drukplaten, waar
door de nieuwe oplage 
van de oude te onder
scheiden valt. Belangrijk
ste kenmerk is de medail
le op de borst van prins 
Rainier, die veel krachti
ger is gegraveerd dan op 
de oude zegel. 

LANCE AMSTRONGS 
SALARIS BEKEND 

De Amerikaanse posterij
en deden tot dusver nogal 
geheimzinnig over het 
bedrag dat is gemoeid 
met het contract dat de 
USPS met de wielrenner 
Lance Armstrong heeft 
afgesloten. Een klein tip
je van de sluier wordt op
gelicht in de biografie die 
Armstrong enige tijd ge
leden publiceerde. Lance 
vertelt in dat boek dat er, 
toen hij in iggS met de 
USPS in zee ging, een ba
sissalaris van $215.000 is 
overeengekomen. De bo

nussen voor nt- en tour
zeges Icwamen daar nog 
bij. Inmiddels zal het sa
laris van de wielrenner 
wel verveelvoudigd zijn, 
want zoals we weten 
heeft Armstrong het tot 
vijfvoudig Tourwinnaar 
weten te schoppen. 

PORTRET VAN SAINT 
PATRICK LIJKT NIET 

Hoe heeft de Ierse heilige 
Saint Patrick er uitge
zien? Kennelijk niet zoals 
op de enige tijd geleden 
verschenen Ierse postze
gel van 41 cent, want er is 
in religieuze kringen in 
Ierland ophef over die ze
gel ontstaan. De bezwa
ren tegen de zegel gelden 
vooral de vorm van de 
baard, de nogal overdadi
ge kleding en de mitra 
(bisschopsmijter), die 
alle drie historisch ge
zien niet verantwoord 
zouden zijn. 

STONESBLOKJE TOONT 
OOSTENRIJK PLUS EEN 

EXPORTBELUSTHEID 
'VAGE' DRUMMER 

Rolling Stones-blokje: ...in meerdere opzichten ueelbesproken... 

Hoe ver kan een postad-
ministratie gaan in het 
commercieel exploiteren 
van zijn postzegels? Heel 
ver, zo blijkt. Dat de Oos
tenrijkse PTT op 18 juni 
een blokje uitgaf met de 
beeltenissen van de vier 
leading men van de Rolling 
Stones, alia. De rockende 
opa's hebben immers wel 
eens in Oostenrijk opge
treden. Maar dat de 

landsnaam Österreich voor 
deze gelegenheid moest 
wijken voor het veel 'in
ternationaler' klinkende 
Austria, dat lijkt ons toch 
een bedenkelijke zaak. Of 
zouden de Nederlandse 
verzamelaars het pikken 
als er voortaan The Nether
lands of Holland op onze 
vaderlandse zegels zou 
komen te staan? 
Het Stones-blokje was 

om nog een andere reden 
onderwerp van gesprek. 
Het Oostenrijkse Bonds
blad Die Bne/marke meldt 
namelijk dat er sprake is 
van kleurverschillen die 
binnen het velletje optre
den: er zijn üchte en don
kere partijen te zien. De 
verklaring is opmerke
lijk: van drie van de vier 
'oer-Stones' (Mickjag-
ger, Keith Richards en 
Ron Wood) waren uitste
kende foto's van hun 
concerten in Oostenrijk 
beschikbaar. Alleen 
Charlie Watts, de drum
mer, kwam niet goed uit 
de verf Oorzaak: Watts 
zat tijdens de optredens 
achter een plexiglazen 
plaat, die moest voorko
men dat er teveel drum-
geluid 'doorlekte'. De fo
to's moesten bovendien 
van grote afstand worden 
gemaakt. Om het kwali
teitsverschil tussen de 
fletse foto van Watts en 
de andere drie te com
penseren, drukte de 
Staatsdrukkerij met extra 
zware spanning op de 
pers. Ondanks deze spe
ciale drukerstruc lukte 
het niet om de kleuren 
overal dezelfde intensi
teit te geven. 



KOMT IN PARIJS COLLECTIE-LAFAYETTE 
ONDER DE HAMER 

Het is werkelijk een lust 
voor het oog, de schitte
rende collectie-'Lafayet-
te' van Franse zegels en 
poststukken met een 
foutje. Zoals de hieron
der afgebeelde strip van 
drie zegels waarvan de 
middelste kopstaand is 
geplaatst. Spink, het vei
linghuis dat de collectie 
op 17 november in Parijs 
onder de hamer brengt, 
schat de opbrengst van 
dit schitterende drieluik
je op ongeveer 250 tot 
350 duizend euro. 

K.M. BRANDAUER 
BEDANKT VOOR EER 

Hij had 'm waarschijnlijk 
helemaal verdiend: alleen 
al voor zijn rol in de film 
Mephisto zou de Oosten
rijkse acteur Klaus iVlaria 
Brandauer (foto onder) 

IN MEMORIAM 
PETER VAN SPELLEN 

Op zaterdag 25 oktober 
overleed Peter von Spellen, 
rubriekredacteur van Fi
latelie. Peter recenseerde 
sinds oktober 199g elke 
maand voor de rubriek 
'Wij lazen voor u' een se
lectie uit de recent ver
schenen Nederlandse 
verenigingsbladen. 
Peter bezat voor een vaste 
medewerker ideale ei
genschappen: hij kweet 
zich altijd op zorgvuldige 
wijze van zijn taak, zorg
de er voor dat er in zijn 
besprekingen steeds een 
element van aanmoedi
ging voor de desbetref
fende bladredacties te 
vmden was en maakte er 
zo goed als een erezaak 
van om zijn kopij stipt op 
tijd in te leveren. 
Hij was zelf betrokken bij 
de productie van een ver-

En zo zijn er nog eens 
129 kavels die van eige
naar zullen verwisselen. 
In totaal, zo schat Spink, 
zal de collectie 6 ä 8 mil
joen euro opbrengen. 
Voor een fractie van dat 
bedrag - 25 euro - krijgt u 
de catalogus thuis: ga 
daarvoor naar de website 
www.behr.fi of naar 
luuiiD.spink.com. 
U kunt, als u informatie 
over de Lafayette-veiling 
wenst, trouwens ook een 
e-mailtje sturen: 
oliuier.stocker@spink.co.uk 

aanspraak mogen maken 
op een postzegel. En het 
was er ook bijna van ge
komen, want de Oosten
rijkse posterijen wilden 
dit jaar een Brandauer-
zegel op het programma 
zetten. Maar het gaat 
jammer genoeg niet 
door: de genomineerde 
wil zélf niet. Brandauers 
werkgever, de directeur-
generaal van het Natio
naal Theater in Wenen, 
heeft namens Klaus Ma
ria meegedeeld dat de ac
teur er geen behoefte aan 
heeft. 

enigingsorgaan - het blad 
Brepost van de vereniging 
Breda - en zodoende wist 
hij heel goed hoe belang
rijk het voor een redac
teur is om van tijd tot tijd 
een schouderklopje te 
krijgen. Om er voor te 
zorgen dat het ene blad 
niet meer aandacht kreeg 
dan het andere hield hij 
minutieus bij aan welke 
bladen hij aandacht had 
besteed. Hij wilde de 
door hem besproken pu
blicaties zo eerlijk moge
lijk behandelen en was er 
op uit vooral de sterke 
punten van de inhoud 
naar voren te brengen. 
Peter van Spellen was een 
bijzonder vriendelijke, 
hartelijke en sympathieke 
collega, bescheiden en 
altijd bereid een ander te 
helpen. We zullen Peter 
heel erg missen. 

AAD KNIKMAN 
HOOFDREDACTEUR FILATELIE 

JOHNNY THIJS: 'HET 
KAN MET MINDER' 

Johnny Thijs, gedele
geerd bestuurder van de 
Belgische posterijen 
(foto), denkt dat De Post 
volgend jaar met 1.200 ä 
1.800 arbeidsplaatsen 
minder toe kan. 'Maar 
ontslagen vallen er niet', 
zegt hij in het blad De 

Standaard. 'Het verlies 
aan banen wordt opge
vangen door natuurlijke 
afvloeiing.' Vorig jaar 
werden er bij De Post 600 
banen geschrapt. Nog al
tijd te weinig, meent 
Thijs, die het bedrijf mean 
and kan wil maken om de 
concurrentie in de toe
komst beter aan te kun
nen. Verwacht wordt dat 
over enkele jaren de helft 
van markt naar andere 
spelers dan De Post gaat. 
Vorig jaar leed De Post een 
verlies van 47 miljoen 
euro en dit jaar zal de tel
ler waarschijnlijk op 40 
miljoen in de min staan. 
De Belgische prior-zegel -
hij is er net - zal waar
schijnlijk verdwijnen. 
Het tarief voor 'trage' 
post wordt op het niveau 
van het prior-tarief ge
bracht. De prior-zegels 
zijn dus gebruikt om een 
verkapte tariefverhoging 
doorvoeren. 

VOORZICHTIG 
STEMPELEN! 

Het lijkt op een april
grap, maar het Oosten
rijkse Bondsblad Die Brief
marke meldt het bericht 
bloedserieus: er wordt 
bekeken of het mogelijk 
is een glazen postzegel te 
maken. 
Volgens het bericht zou
den er bij SiDarouski Kris-
taükunst in Wattens al 
proefexemplaren van de 
zegel zijn gemaakt. Het 
blad dat het bericht 
brengt is enigszins scep
tisch (er zijn bijvoorbeeld 

SINT-PETERSBURG: 
EEN DURE GRAP 

Dat Sint-Petersburg drie
honderd jaar bestaat we
ten we nu wel. Er zijn in 
de afgelopen maanden 
immers al aardig wat 
Russische zegels ver
schenen die dat feit her
denken. De eerste emis
sies die aan de loketten 
verschenen ontlokten de 
kopers nogal wat kritiek. 
Want terwijl de gemid
delde frankeerzegel in 
Rusland tussen de drie en 
vijf roebel (negen tot vijf-

zorgen ten aanzien van 
de breekbaarheid van de 
zegels bij het afstempe
len), maar men spreekt 
toch enigszins opgewon
den over een wereldpri
meur, een noviteit waar
bij de beroemde gebor
duurde zegel van Zwit
serland wel eens zou 
kunnen verbleken... 

tien eurocent) kost, ver
schenen er twee blokjes 
met aanzienlijk hogere 
frankeerwaarden, name
lijk van 75 en 100 roebel, 
omgerekend 2.25 en 3 
euro. Even slikken dus, 
voor de Russen - die het 
toch al niet gemakkelijk 
hebben sinds bekend is 
dat de postzegeltentoon
stelling St. Petersburg 300 
niet doorgaat. Oorzaak: 
geldproblemen. Er is een 
kleine kans dat de expo
sitie nu in 2004 wordt ge
houden. 

KNNV VERKOOPT VOORRAAD MAXIMUM-
KAARTEN; E ERSTE DAGE NVE LOP GRATIS 

De afdeling Amsterdam 
van de Koninklijke Neder
landse Natuurhistorische 
Vereniama (KNNV) heeft 
nog een kleine voorraad 
maximumkaarten met 
daarop de zegels die in 
2001, bij het eeuwfeest 
van de KNNV, werden 
uitgegeven. Het gaat om 
vijf kaarten: één voor elke 
waarde uit het postzegel
boekje dat begin 2001 
verscheen. Wie zo'n setje 
van vijf verschillende 
kaarten wil ontvangen, 
kan dat regelen door vijf 
euro aan frankeergeldige 
zegels te sturen aan me
vrouw G. Nuisker, Cor
nells Schuurmanhof 7, 
1106 WR Amsterdam. 
Vergeet niet uw adres te 
vermelden. U krijgt er 
gratis de eerstedagenve-
lop van de KNNV-emissie 

(NVPH-nummer430, ca
taloguswaarde 7 euro) 
bij! De voorraad is be

perkt; de bestellingen 
worden op volgorde van 
binnenkomst verwerkt. U 
kunt mevrouw Nuisker 
ook bellen: haar nummer 
is 020-6969246. 

RRAAD MAXIMUM-
ENVELOP GRATIS 

(NVPH-nummer430, ca
taloguswaarde 7 euro) 
bij! De voorraad is be

perkt; de bestellingen 
worden op volgorde van 
binnenkomst verwerkt. U 
kunt mevrouw Nuisker 
ook bellen: haar nummer 
is 020-6969246. 

Een van de 12g kaucis die bij Spink in Parijs onder de hamer komen. 

http://www.behr.fi
mailto:oliuier.stocker@spink.co.uk


ERIEn 
SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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WEBSITE: www.xs4all.nl/-dziew0n/fila/druktech.htm 

Overzicht in offset gedrukte Walsall-hangboekjes 

Nr Waarde Omschrijving Barcode Artikelnr PB-nr Slobgattype 

'Oud logo'PTT Post 2-delig, kleinjormaat 56x93,- 56x79mm; hanggat ualt somen metuouu); copyright: KPN 1998 

OOI f3 .20 Vierjaargetijden +i399* 980338 -(=50) Soi 
'*: de barcode was niet juist; de boekjes zijn ookgemeld met een sticker met daarop +2181 

'Oud logo' PTT Post 21 mm tussen hanggat en vouw; copyright: TNT Postgroep 1998 

+1399 981538** -(=51) 002 f 8 . - Tien van Jan, Jans en de kinderen 
'**: staat niet op het boekje, wel op de uiikkcl 

S02 

'Oud logo' PTT Post Weegschaal/Tarief+Vraagteken/Zoekt u de postcode bij een adres.'; 26 mm tussen hanggat en vouw; zegels onder op 
het B-deel geplakt; copyright: iggg PTT Post Holdings BV 

003 
004 

f3 .20 Vier tenniszegels 
f3 .20 Vier jaargetijden [ '99 Lente] 

+3560 
+3553 

990338 
990438 

- (=52) 
53a 

S03 
S03 

'Nicuu; logo' PTT Post Weegschaal/ Alle diensten ... / Copyright/Tarief+Vraagtcken/Zoekt u de postcode bij een adres.'; zegels onder 
op B-dccl geplakt; copyright: 1999 PTT Post Holdings BV 

005 
006 
007 

f3 .20 Vierjaargetijden [ 'gg Zomer] 
f3 .20 Vierjaargetijden [ '99 Herfst] 
f3 .20 Vierjaargetijden [ '99 Winter] 

+3997 990439 53b S03 
+4000 9go440 53c S03 
+4017 990441 53d S03 

'Nieuw logo' PTT Post Weegschaal/ Alle diensten ... / Copyright/Tarief+Vraagteken/Zoekt u de postcode bij een adres?; zegels haluerwege 
op C-deel geplakt; copyright: iggg PTT Post Holdings BV 

008 
009 
OIO 
o i i a 
o i i b 
OIIC 

f4--
t 4 - -
t 4 - -
t 4 - -
t 4 . -
f4--

Vijf met een hologram 
Vijf van 80 
Vijf voor je beste vrienden 
Vijf voor de baby 
Vijf voor de baby 
Vijf voor de baby 

+3911 
+3973 
+3980 
+3690 
+3690 
+3690 

990638 
990838 
99083g 
990840 
990840 
990840 

54 
55 
56 
57 
57 
57 

S03 
S03 
S03 
S03 
S05 
S06 

Zoals 008-011 maar breder: 6.6cm en hanggat breder: 3.8mm; copyright: iggg PTT Post Holdings BV 

012 f4 . - Vijf voor het huwelijk +3713 990841 58 

Zoals 008-011; copyright: 1999 PTT Post Holdings BV 

013 f4 . - Vijf van Kuifje •f4086 991038 
014 f4 . - VijfvoorEK20oo +4284 200338 
'•***: voor het eerst past Wolsall een stochastisch raster toe uoor de kajtjes uan de hangboekjes 

Zoals 008-011; maar copyright: 2000 PTT Post Holdings BV 

015a 
015b 

f4--
f4--

Doe Maar Vijf 
Doe Maar Vijf 

+4628 
+4628 

200638 
200638 

59 
60*** 

61 
61 

S04 

S03 
S03 

S05 
S06 

'Nieuu; logo' PTT Post Weegschaal/Tarief+Vraagteken/Postcodc nodig? U uindt deze op de Post Gids CD-Rom ; zegels halueru;ege 
C-dcel geplakt; copyright: 2000 PTT Post Holdings BV 

oi6a f4.- Vijf van Sjorsen Sjimmie 
oi6b f4.- Vijf van Sjors en Sjimmie 

017a f4.- Vijf voor de Natuur 
017b f4.- Vijf voor de Natuur 

Zoals 016-017; moar copyright: 2001 PTT Post Holdings BV 

oi8a f4.- Vijfx hart voor de natuur 
oi8b f4.- Vijfx hart voor de natuur 

'Nieuuie stijl' - Euro u;aardeaanduidingen; copyright: 2002 PTT Post Holdings BV 

oiga 
oigb 

€ 1.95 5 maal Cartoons 
€ 1.95 5 maal Cartoons 

+4857 
4-4857 

•t-4864 
+4864 

+5359 
+5359 

Post Holding 

+7254 
+7254 

200838 
200838 

200938 
200938 

210238 
210238 

BV 

210738 
210738 

62 
62 

63 
63 

64 
64 

- (=72) 
- (=72) 

S05 
S06 

S05 
S06 

S05 
S06 

S05 
S06 

SLOBGATEN BIJ iN OFFSET GEDRUKTE 
HANGBOEKJES VAN WALSALL 

De begin 1998 uitgegeven 
boekjes met de vier-jaar-
getijdenzegels, gedrukt 

in offset door M^alsal! Se
curity Printing, waren de 
eerste Nederlandse hang

boekjes. Pas eind 1998 
volgclen er hangboekjes 
die waren gedrukt bij 
Casparie in Almere: deze 
boekjes bevatten de kor
tingzegels ( 'Decemberze-

gels') van dat jaar. 
Een essentieel onderdeel 
van de hon^ and sell-pro-
ducten vormen de 'hang
gaten', 'slobgaten' of hoe 
u ze ook wilt noemen. Ze 

worden meestal bij de 
producent gestanst en 
wel zodanig dat de 'in
houd' van de gaten er niet 
meteen uitvalt; dat zou 
namelijk storingen in het 
productieproces kunnen 
opleveren. Het uitge-
stanste materiaal moet er 
dus aanvankelijk in blij
ven zitten, maar moet 
door de klant gemakke
lijk zijn te verwijderen. 

Als we naar de praktijk 
op de postkantoren kij
ken dan zien we dat het 
hier om een nogal moei
zame kwestie gaat. De 
oorspronkelijke Caspa-
rie-hangboekjes werden 
door de drukker inclusief 
' inhoud' afgeleverd aan 
de posterijen. Na klach
ten zorgde Casparie er 
voor (doorgaans gebeur
de dat via een aparte be
werkingsgang) dat de 
' inhoud' er handmatig of 
mechanisch werd verwij
derd. 
Zo lastig heeft de PTT-
Post, respectievelijk TPG-
Post het de andere produ
centen van hangboekjes 
nooit gemaakt. Alle 
hangboekjes die sinds 
begin 1998 verschenen en 
die bij Walsall in offset 
werden gedrukt, werden 
afgeleverd inclusief de 
gestanste inhoud. Het
zelfde gebeurde bij de 
geïntegreerde hangboek
jes die Joh. Enschedé le
verde. De inhoud van de 
'slobgaten' mochten de 
mensen aan de balie zelf 
verwijderen. Ook de van
af 2 juli 2001 verschenen 
en bij Walsall in raster
diepdruk vervaardigde 
hangboekjes en hang-
blokjes werden - anders 
dan bij de Casparie-
hangboekjes - weer in
clusief de 'volle' hangga
ten geleverd. 
Het ongemak voor het 
baliepersoneel bleef dus 
gewoon groot. Niet zel
den werden de hang
boekjes en de hangblok-
jes zwaar beschadigd. 
Zelf heb ik de offset-
hangboekjes van Walsall 
destijds ook nogal ver
waarloosd, omdat de 
Casparie-boekjes de 
meeste aandacht vroe
gen. 

Nu, ruim vijfjaar later, is 
het de hoogste tijd om 
eens wat nauwkeuriger 
naar deze boekjes te kij-

mailto:dziewon@xsAaIl.nl
http://www.xs4all.nl/-dziew0n/fila/druktech.htm


ken. De 'slobgaten' ver
tonen hechtpunten die 
nog niet eerder zijn be
schreven. De hanggaten 
worden beoordeeld vanaf 
de achterkant van het 
boekje, omdat van daar 
uit het gat werd gestanst. 
Er zijn in totaal zes typen 
te onderscheiden. 
De kenmerken van deze 
zes typen worden hierna 
m telegramstijl beschre

Soi 
2 (ä 4) hechtpunten  ui
terst links/rechts  enkel 
of dubbel  in de 'vleu
gels'; hanggaten 'vouw
ril' aan elkaar; 

S02 
geen of nauwelijks zicht
bare hechtpunten uiterst 
links/rechts; 

S03 
4 hechtpunten  smal cir
ca 0.3 mm, midden bo
ven en onder in de 'vleu
gels' evt. o.i uiterst 
links/rechts; 

S04 
4 hechtpunten  smal cir
ca 0.3 mm, midden bo
ven en onder in de 'vleu
gels' evt. o.i uiterst 
links/rechts; breder Van bonen naar beneden de typen Soi, S03, S05 en S06 

boekje, breed hanggat: 
3.8 cm; 

S05 
4 hechtpunten  smal cir
ca 0.3 mm, midden bo
ven links en onder rechts 
in de 'vleugels', breed 
0.60.8mm; midden 
links onder en boven 
rechts  evt. o.i uiterst 
links/rechts; 

S06 
4 hechtpunten  breed 
o.8/o.g mm, midden bo
ven en onder zowel links 
als rechts in de 'vleugels' 
evt. o.i uiterst 
links/rechts. 

De hechtpunten uiterst 
links en rechts zijn niet 
altijd zichtbaar. 

Het eerste boekje is voor
zien van een kaft dat 
werd gedrukt in vellen 
van 24, alle latere kaften 
werden in vellen van 18 
(zesmaal drie) geprodu
ceerd. 
Het type So 6 is vermoede
lijk een subtype van S05 
(het komt eenmaal op 
elke achttien kaftjes 
voor). De andere 17 kaft

t jes zijn overigens ook 
j met enige moeite te on
i derscheiden. 

HANGSETS MET 
TIEN KAARTEN 

Na 12 december 2002 
werden de hangverpak
kingen 5 Briefkaarten en 
5 Adreswijzigingkaarten 
vervangen door hangsets 
met 10 losse kaarten die 
in cellofaan waren ver
pakt met als 'achter
grond' een kaart. De sets 
waren voorzien van een 
hanggat met één hecht
punt midden onderin. 
Meestal bleek de inhoud 
van het hanggat er al uit 
te zijn gevallen; dat kon 
dan tussen het cellofaan 
worden aangetroffen. 
Op 2 januari 2003 ver
scheen ook een ̂ esealdc 
set van 10 luchtpostbla
den van 50 c. zonder 
hanggat. Sommige kan
toren bevestigden er een 
eigen, plastic eurolochje 
aan. Later kwam de set 
alsnog met een hanggat 
uit, identiek aan dat van 
de adreswijzigingskaar
ten en de briefkaarten. 
Het is nu ook duidelijk 
dat van er sets adreswijzi
gingskaarten en de brief
kaarten bestaan zonder 
hanggat. Gemeld zijn in 
dit verband de 'briefkaar
ten' uit Den Haag (kan
toor Kerkplein). 

GEÏNTEGREERDE H A N G B L O K K E N 'VAN 
GOGH' MET LVORMIGE FOSFORBALK 

Inmiddels zijn ook de 
hangblokjes met 10 ze
gels van 39 c. met een 
zelfportret van Vincent 
van Gogh verschenen 

met de nieuwe, Lvormi
ge fosforbalk. Het tabel
letje geeft een overzicht 
van de 'oude' en 'nieuwe' 

Overzicht versies VanGoghboekjes 

Nr. Uitgifte Hecht
datum punten 

oiga 02 01 2003 8 
Josforbflik links 

oigb " 09 2003 8 
LDormijejosforbalk 

met tien zegels van 0.39 cent 

Product Artikel
barcode nummer 

+8862 236701 

+8862 236701 

DE HANGBLOKJES 
' 5 VOOR DE KAART' 

De begin september ver
schenen hangblokjes met 
daarin vijf zelfklevende 
zegels 'voor de kaart' zijn 
gedrukt in rasterdiep
druk bij Walsall Security 
Printing in GrootBrittan
nie. De drukvellen van 
deze emissie zijn nog 
niet bij het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag gearriveerd. 
De hangblokjes zijn voor
zien van een hangoogje, 
zodat ze kunnen worden 
opgehangen. Ook is er 
een vouwril aangebracht, 
kennelijk om het moge
lijk maken de boekjes 
dicht te vouwen. Het om 
te vouwen gedeelte (dat 
met de stickers voor de 
actieweken) is echter zo 
lang dat het hanggat na 
hetomvouwen niet meer 
bruikbaar is. Dat ver
klaart waarom de hang
blokjes doorgaans onge
vouwen in het schap hin
gen. 
Na afloop van de actiewe
ken, toen de stickers hun 
doel hadden verloren, 
scheurde men op veel 
kantoren de onderste 
helft van het hangblokje 
langs de vouwril af. 
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lEDERLAND 2 Ö 0 4 
2 JANUARI 2004: 
BEATRIXZEGELS 

Er verschijnen op 2 janu
ari twee nieuwe waarden 
in de tweekleurige Bea-
trixreeks: een zegel van 
€0.57 in een velletje van 
vijf zelfklevende zegels 
en een zegel van €0.72 
(ook in een velletje van 
vijf zelfklevende zegels). 

In het emissieprogram
ma 2004 duiken enkele 
'vreemde' frankeerwaar-
den op. Ze houden ver
band met een voorgeno
men tariefsaanpassing 
per I januari 2004. Het 
gaat om de volgende 
waarden: 
€0.57 - nieuw tarief stan-
daardpost binnen Europa 
(oude tarief: €0.55); 
€0.61 - nieuw tarief prio-
ritypost binnen Europa 
(oude tarief: €0.59); 
€0.72 - nieuw tarief stan-
daardpost binnen Europa 
(oude tarief: €0.70); 
€0.77- nieuwe tarief prio-
ritypost buiten Europa 
(oude tarief: €0.75); 

6 APRIL 2004: 
ZOMERPOSTZEGELS 

Er komen in 2004 ook 
weer zomerzegels. Net 
als in 2003 gaat het om 
zegels van €0.39-1-0.19 in 
een velletje van tien ge
gomde exemplaren. Er 
zijn zes verschillende ze-
geltypen. Het is inmid
dels een soort gewoonte 
geworden om op de zo
merzegels mooie bloe
men af te beelden. Dat 
zal bij het velletje van 
2004 ook het geval zijn. 

15 MEI 2004: 
JEUGDFILATEUE 50 

Als het waar is dat de toe
komst van de filatelie in 
belangrijke mate afhangt 
van de jeugd, dan is het 
plan van TPGPost om het 
gouden jubileum van 
JeugdFilatelie Nederland 
te herdenken een uitste
kend plan. JFN bestaat 
vijftig jaar en dat levert de 
organisatie een postze
gelvelletje op met daarin 
tien gegomde zegels van 
€0.39 (twee verschillende 
typen). De datum van de 
emissie kan overigens 
nog veranderd worden. 

2 JANUARI 2004: 
OUDE KUNST 
De Nederlandse oude 
meesters Johannes Ver
meer en Gabriel Metsu 
worden ieder met een 
bijzonder kunstwerk af
gebeeld op nieuwe priori-
ty-postzegels van TPG
Post. Aanleiding vormen 
de nieuwe tarieven voor 
het verzenden van inter
nationale post. In 2003 
werden nieuwe zegels 
voor internationale post 
uitgegeven met afbeel

dingen van werken van 
Vincent van Gogh, nu 
zijn werken van 
Vermeer en Metsu aan de 
beurt om op postzegel af
gebeeld te worden. 
Er komt een priorityzegel 
van €0.61 in een velletje 
met vijf dezelfde, zelfkle
vende postzegels en een 
mailer met 50 dezelfde 
postzegels (ook zelfkle
vend). Verder wordt een 
priorityzegel van €0.77 
uitgegeven in velletjes 
van vijf dezelfde postze
gels (zelfklevend). 2 JANUARI 2004: 

COURZEGELS 

Het heeft een tijdje ge
duurd, maar nu komen er 
toch ook Courzegels in 
eurowaarden. De bewus
te zegels - dienstzegels, 
om precies te zijn, wor
den gebruikt door het In
ternationale Gerechtshof 

in Den Haag (Cour de Justi
ce Internationale). 
De eerste Courzegels in 
eurowaarden verschijnen 

' invelletjes van tien de-
I zelfde zegels. Er komt 
' eengegomd velletje van 
i tienmaal €0.39 en een 

velletje met daarin tien 
gegomde zegels van 

i €0.6l. 

31 JANUARI 2004: HET WEER 
(ISO JAAR KNMI IN DE BILT) 

De aanleiding is het 150-
jarig bestaan van het 
KNMI, het resultaat is 
een postzegelvelletje met 
daarin tien gegomde ze
gels van €0.39 in twee ty
pen (vijf van elk type). 
In een toelichting op 
deze emissie vraagt TPG
Post zich openlijk af wat 

er Nederlandser dan 'het 
weer'. En dat is natuurlijk 
zo: het weer vormt een 
dagelijks onderwerp van 
gesprek voor veel Neder
landers. Het Koninklijk 
Nederlands Meteorolo
gisch Instituut is al an
derhalve eeuw op profes
sionele wijze bezig met 

alles dat met klimaat, kli
maatveranderingen en 
seismologie te maken 
heeft. Het KNMI is ver
antwoordelijk voor de da
gelijkse weersverwach
ting en voor de waarne
mingen van aardbevin
gen. Reden genoeg voor 
TPGPost om het KNMI-
jubileum aan te grijpen 
voor twee (ongetwijfeld 
mooie) postzegels. 

1 MEI 2004: 
UITBREIDING EU 

Nadat de succesvolle af
ronding vjn de uitbouw 

van het ledenaantal (van 
zes naar vijftien leden) 
maakt de Europese Unie 
zich nu op voor de groot
ste ledenuitbreiding die 

OP MAAT GEMAAKT 

Het gaat goed met de per
soonlijke postzegels die 
TPGPost sinds mei 2003 
uitgeeft. Op het moment 
dat we dit schrijven zijn 
er al 500.000 van die 'op 
maat' gemaakte zegels 
verkocht. Ook de nieuwe 
BedrijfsPostzegels lopen 
uitstekend. Dat vraagt 
dus om een herhaling. En 
die komt er: op i juni van 

het komende jaar ver
schijnen er een velletje 
met daarin tien dezelfde 
gegomde postzegels van 
0.39 (voor consumenten) 
en een maller van vijftig 
identieke zelfldevende 
postzegels voor zakelijke 
klanten. 

De injormatie op deze pagma 
\s door TPGPost verstrekt on
der uoorbehoud, iDijziflingcn 
zijn steeds motjelijk Redactie 

de organisatie tot dusver 
in zijn geschiedenis 
mocht beleven. Van de 
dertien landen die het 
lidmaatschap van de EU 
hebben aangevraagd zul-

I len er tien op i mei 2004 
tot de EU toetreden. Een 
mooi aantal om er een 
velletje aan te wijden - en 
dat doet TPGPost dan 
ook. De tien nieuwe lan
den zijn Cyprus, Tsje
chië, Estland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Mal
ta, Polen, Slowakije en 
Slovenië. Het velletje zal 
tien verschillende zegels 
bevatten (voor elk nieuw 
EU-land één); de zegels 
zijn gegomd en hebben 

< een waarde van €0.39. 

2 MAART 2004: 
ZAKELIJKE ZEGELS 

Ze lopen kennelijk pri
ma, de zakelijke postze
gels die TPGPost in rol
len van 100 zegels ver
krijgbaar stelt. Want er 
komen nu ook mailers 
van 100 zegels: een met 
zelfklevende exemplaren 
van €0.39 en een met dito 
zegels van €0.78. 

EN VERDER... 
VERRASSINGEN 

TPGPost heeft ook dit
maal slechts een deel van 
het totale emissiepro
gramma bekend ge
maakt. Wat er in de twee
de helft van 2004 zal ver
schijnen weten we nog 
niet. Alhoewel: er komen 
natuurlijk weer kinder
postzegels en kortingze
gels. Verder heeft TPG
Post het voornemen om 
een of meer verrassings
emissies uit te geven. 
Maar ja, dat zijn echte 
verrassingen, dus de ge
gevens over die zegels 
worden pas op het aller
laatste moment vrijgege
ven. 
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Postzegelveiling no. 381 
Een werkelijk prachtig aanbod komt 1,2 Qn 3 december 2003 bij Rietdijk onder de 
veilinghamer. Kom en overtuig u zelf, wij durven te garanderen dat u iets van uw 
gading zult vinden! Met hinnengehracltt; uitgebreide collectie Engelse koloniën! 

Donderdag 
Vrijdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

VOIKSHILFE 

Veilingcatalogus en fotobijlage 
Onze veilingcatalogus is gereed op 6 november 2003. Wilt u ook de veiling

catalogus ontvangen? Maak dan € 3, verzendkosten over naar onze bank of 
girorekening. De luxe catalogus met uitgebreide fotobijlage ontvangt u dan zo 
spoedig mogelijk thuis. U bent van harte welkom op onze kijk en veilingdagen. 

M\. IJK a a SI en Kykgelegenh eid op kantoor: 
Woensdag 12 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

13 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
14 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
17 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
18 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
19 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
20 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
21 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
24 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
25 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
26 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
27 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
28 november 2003 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
29 november 2003 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
30 november 2003 van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

L ■ ■ » ^m » ■>!■ i» 1 1 iP ■ * ■ »  ■ ■ * 
Kijkgelegenheid in de veilingzaal: 
Maandag 1 december 2003 alleen de l^avels van de eerste zitting (stempeimateriaal en posthistorie). 
Dinsdag 2 december 2003 alleen de travels van de derde en vierde zitting (Nederland en O.R.). 
Woensdag 3 december 2003 alleen de kavels van de vijfde en zesde zitting (buitenland). 

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

y^yipjyt 
i^^Stal^^k 
[*f /«i»/ jsj 

^^^r 

Adres Noordeinde 41 (schuin to . paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 

Telefoon ^>^ö56/795" (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveüing) 

Fax 0703632893 
Internet www.rietdijkveilingen.nl (veilingcatalogus in pdf) 
Email info(krietdijkveilingen.nl 
Giro 420875 / Bank 47.35.68.705 
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^ly 
London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


INKOOPLIJST BLOKKEN & OVERIG 
NEDERLAND POSTFRIS 1941-1993 

nederland 35+15c 

Voor de hoogste 
inkoopprijzen: 
Europost! 

« M ^ 

HÈli 
nederland 35+15c 

nederland 50+25c 

nederland 35+15c 

nederland 50+25c 

H > 

NEDERIA^ 

ïreumËS 

Jaar 

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

* BIJ groter 

% . ^ Overig* 
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 

e aantallen da 

Omschrijving 

Frankeer Konijnenburg lage waarden 
Frankeer Konijnenburg hoge waarden 
Zomerzegels 1940 
Guilloche 'cijfers' 
Kinderzegels 1940 
Legioenblokken (LUXE') * ' ^ | ^ p , „ - - | 
Frankeer Cijfer 1946 ' ^ ^ ^ ^ P 
Frankeer Wilhelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoge waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amphilex vellen 1967 
Frankeer Juliana Regina 1969 
Frankeer Cijfer 1976 (uit vel) 
Frankeer Beatnx 1981 (uit vel) 
Zeemeeuwen 
Portzegels Cijfer 

n 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen 

* . . ^ 
Inkoop 

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 

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% 

Inkoop 

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 senes 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 
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 

* : ^ www.europost.nl 
i^mtif' 

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

**7^ Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hcrtogenbosch 
B.G.G. 06-53 172 658 

tel. 073-6132157 infonumiTier: 073-6841807 
fax. 073-6147589 www.europost.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 
Nu ook koopavond! donderdag 10.00 - 21.00 

http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost.nl
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p AANKOOP 
NEDERLAND POSTFRIS 

MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

INKOOPLIJST JAARGANGEN 19411993 
exclusief langlopende series en blokken 

Jaar 

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

: : 

Gat.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 

"Ä^' 

Hele 

% 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 

^ « 

en ha Ive veli 

9 

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 

m^' «̂., 
en hoge re pr 

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% 

^1^. 
ijs in o\ erleg 

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 

'^AHI^ 
^ M l i r 

■ » 

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

www.europost.nl 
• EURQPQST"DEDIEZE' 

* 

EMaii: europost@euronet.nl groot en detailhandel 
in post/egels en munten 

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

tel. 0736132157 in fonummer: 0736841807 
fax. 0736147589 www.europost.nl iiÄi| 
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
http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost.nl


1956 
1957 
1958 
1959 
1960'> 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 '̂ 
1972̂ » 
1973 

475,00 
130,00 

4,00 
6,00 

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 zegels 
(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 
53,00 
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) 
blok) 
blok) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 
blokken) 

13 blokken) 
nel. blokken) 

141,50 
121,50 
117,50 
128,50 
124,50 
101,50 
47,00 
67,00 

118,00 
230,50 
144,00 
167,50 
195,00 
182,50 
177,50 
200,00 
181,00 
191,50 
216,50 

Opmerking 1) Incl Liectitenstein-2) Excl Liechtenstein 3) Incl Sp Andorra-4) Excl Sp Andorra-5) Excl blok Albanië 

Totaal inkoop CEPT 1956-1992 ** € 4750-
Totaal inkoop CEPT 1956-2002 ** € 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 in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen Afname tot voorraaddekkmg' 
Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen of contante betaling bij levenng m de winkel volgens afspraak Levering per 
aangetekende post of volgens afspraak m de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle 
voorgaande lijsten te vervallen 
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INKOOP LOSSE SERIES 1956  1992 
Jaar Land Inkoop 
1956 Luxemburg 425,00 
1956 Nederland 52,50 
1957 Duitsland wm 3,00 
1957 Luxemburg 100,00 
1957 Nederland 7,00 
1958 België 3,50 
1959 Zwitserland 

PTT 45,00 
1960 Engeland 3,00 
1960 Ierland 50,00 
1961 San Marino 27,50 
1962 Cyprus (grieks) 75,00 
1963 Cyprus (grieks) 60,00 
1963 Portugal 13,00 
1964 Cyprus (grieks) 33,00 
1964 Ierland 6,00 
1964 Portugal 15,00 
1965 Cyprus (grieks) 30,00 
1965 Ierland 11,00 
1965 Portugal 32,50 
1966 Portugal 32,50 
1967 Andorra (frans) 10,00 
1967 Ierland 4,00 
1967 Portugal 35,00 
1968 Andorra (frans) 20,00 
1968 Portugal 40,00 
1969 Andorra (frans) 20,00 
1969 Monaco 6,50 
1969 Portugal 50,00 
1969 Zweden (4) 3,50 
1970 Andorra (frans) 18,00 
1970 Griekenland 4,00 
1970 leriand 3,50 
1970 Portugal 50,00 
1971 Andorra (frans) 25,00 
1971 Monaco 10,00 
1971 Portugal 35,00 
1972 Andorra (frans) 30,00 
1972 Cyprus (grieks) 5,00 
1972 leriand 9,00 
1972 Portugal 25,00 
1972 Turkije 4,00 
1973 Andorra (frans) 15,00 
1973 Monaco 4,50 
1973 Portugal 70,00 
1973 Turkije 3,50 
1974 Andorra (frans) 23,50 
1974 leriand 4,00 
1974 Portugal 75,00 
1975 Portugal 75,00 
1976 Andorra (frans) 3,00 
1976 Portugal 75,00 

Jaar Land Inkoop 

1976 Turkije 5,50 
1977 Andorra (frans) 12,50 
1977 leriand 10,00 
1977 Portugal 4,00 
1977 Turkije 12,00 
1978 Andorra (frans) 12,50 
1978 Cyprus (turks) 3,00 
1978 Finland 7,50 
1978 leriand 5,00 
1978 Portugal 7,00 
1978 Turkije 6,50 
1979 leriand 3,00 
1979 IJsland 4,00 
1979 Luxemburg 3,00 
1979 Monaco 8,00 
1979 Portugal 3,00 
1979 Turkije 3,00 
1981 leriand 4,00 
1981 Portugal 3,50 
1981 Turkije 3,50 
1982 Ierland 5,00 
1982 IJsland 5,00 
1982 San Marino 3,00 
1983 Cyprus (turks) 50,00 
1983 Finland 10,00 
1983 leriand 8,00 
1983 IJsland 17,50 
1983 Italië 7,50 
1983 San Marino 3,00 
1983 Turkije 26,00 
1984 Andorra (frans) 3,00 
1984 Finland 5,00 
1984 Ierland 5,00 
1984 Italië 6,00 
1984 Luxemburg 3,00 
1984 San Marino 3,00 
1984 Turkije 35,00 
1985 Finland 6,00 
1985 Ierland 5,00 
1985 Italië 8,00 
1985 Luxemburg 3,00 
1985 Turkije 36,00 
1986 Cyprus (turks) 7,50 
1986 Finland 5,00 
1986 leriand 30,00 
1986 IJsland 5,00 
1986 Italië samenh. 7,50 
1986 San Marino 23,00 
1986 Turkije 15,00 
1987 Andorra (frans) 7,50 
1987 Finland 7,50 
1987 leriand 5,00 

Jaar Land 

1987 Italië 

Inkoop 

4,00 
1987 Luxemburg 3,50 
1987 San Marino 15,00 
1987 Turkije 15,00 
1988 Andorra (frans) 4,00 
1988 Azoren wit 12,50 
1988 Finland 6,00 
1988 Gibraltar 3,00 
1988 leriand 4,00 
1988 IJsland 3,00 
1988 Luxemburg 4,50 
1988 Madeira wit 5,00 
1988 Portugal wit 7,50 
1988 San Marino 7,50 
1988 Turkije 5,00 
1989 Azoren 2w 5,00 
1989 Finland 4,00 
1989 IJsland 6,00 
1989 Italië 4,00 
1989 Madeira 2w 5,00 
1989 Mad. Z.bl. 

2644T2 5,00 
1989 Portugal 2w 5,00 
1989 San Marino 12,50 
1989 Turkije 28,00 
1990 Andorra (frans) 4,00 
1990 Azoren 2w 5,00 
1990 Finland 5,00 
1990 IJsland 6,00 
1990 Luxemburg 4,00 
1990 Madeira 2w 5,00 
1990 Portugal 2w 5,00 
1990 Turkije 4,00 
1991 Andorra (frans) 5,00 
1991 Azoren 2w 5,00 
1991 Cyprus (turks) 4,00 
1991 Finland 6,50 
1991 IJsland 10,00 
1991 Luxemburg 3,50 
1991 Madeira 2w 5,00 
1991 Noorwegen 4,00 
1991 Portugal 2w 5,00 
1991 Turkije 17,50 
1992 Andorra (frans) 8,00 
1992 Cyprus (turks) 4,00 
1992 Denemarken 3,00 
1992 Gibraltar 3,00 
1992 IJsland 4,00 
1992 Monaco 8,00 
1992 Roemenië 13,00 
1992 Turkije 6,00 

Kijk voor de uitgebreide lijst op www.europost.nl 
of vraag deze aan per post, fax of email 

• : ^ * * 

BLOKKEN POSTFRIS 

# 

" ^ : 

Jaar 

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

19741992 

E U R O P A 

5KSt"^oeT 

ki 
SSl 
EUROPA 

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 

Faroer 
1992 

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

4,00 

Guernsey 
1992 

IJsland 
1992 

4,00 

4,00 

Joegoslavië 
1992 5,00 

CEPT 

A'S 100. 

V

»j>.> 100..I 

■ 
CEPT 

Jaar 

,. 

^ ' 

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 
25,00 

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

3,00 
8,00 

10,00 
10,00 
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 

175,00 
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

PRIOR-BEZORGING: VOOR 'DE POST' 
GEEN PRIORITEIT MEER? 

Het nog maar een jaar ge
leden (om precies te zijn 
op i8 november 2002) in
gevoerde pnor-systeem 
van De Post ligt onder 
zwaar vuur. Er zou in de 
praictijk te weinig ver
schil zijn in overkomst
duur tussen briefzendin-
gen voorzien met en 
briefzendingen zonder 
prior. De Belgische mi
nister van Overheidsbe
drijven, Johan Vande 
Lanotte, heeft aangekon
digd dat over een paar 
jaar weer een uniform ta
rief zal moeten gelden, 
wat in feite exit prior bete
kent. 
De hoogte van het nieu
we, uniforme tarief zal in 
de buurt van de €0.45 ko
men te liggen. Vande 
Lanotte eist verder van De 
Post dat het bedrijf vol
gend jaar geen verhes 
meer lijdt; in 2002 be
droeg het verlies €47 mil
joen. De Belgische pers is 
lovend over de minister: 
'De Post heeft weer een 
baas', zo luidt het. 'De 
prior-zegel heeft ook 
geen enkel praktisch nut. 

het onding is een totaal 
fiasco. Vroeger kwam 79 
percent van de brieven op 
tijd aan en nu 83 percent, 
maar het kost wel acht 
cent meer. Of zeven, ik 
wil het kwijt zijn. Daar 
draait het om. De prior
zegel is een vorm van 
geldklopperij. Simpel. 
Uitgevonden door het 
type manager dat ijsblok
jes kan verkopen aan de 
eskimo's, maar niet weet 
hoe hij ze moet maken.' 
Aldus Luc Van der Keim, 
hoofdredacteur van Het 
Laatste Nieuivs in de editie 
van 2 september 2003. 

Vande Lanotte echte baas 

50 JAARJELEVISIE 
IN BELGIË 

Op 3 november 2003 ver
scheen een blok waarin 
vijf zegels van €0.41 (niet 
voorzien van prior-labels) 
naast elkaar zitten. Op de 
achtergrond van het blok 
is het RTB-gebouw aan 
het Flageyplein in Brus
sel te zien, met bekende 
televisiepersoonlijkhe-
den die uit het raam kij
ken. De zegels zijn ont
worpen door Valerie 
Paul. Van links naar 
rechts tonen de zegels de 
volgende personen of za
ken: Ariette Vincent, pre
sentatrice van RTB's Lc 
jardin extraordinaire; een 
oude televisiecamera; de 
zendtoren op de Reyer-
slaan; de gebroeders Gas
sier en Jef Burm met de 
letters B, Ren Ten tot 
slot een scène met Chris 
Lomme en Nand Buyl uit 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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

het televisiefeuilleton 
Schipper naasï Mathilde in 
de jaren '50. 
Op de zegels zelf staat de 
naam van de ontwerper 
gedrukt, en ook de zegel-
nummers (2003 18a tot 
en met 2003 18e). 
De blokken van vijf zijn 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd; er werd gebruik 
gemaakt van een van de 
twee Goebel-persen van 
de postzegeldrukkerij in 
Mechelen. Het zegelfor

maat is 3 (zie tabelletje) 
en de perforatiemaat is 
ii'/i (16 tanden horizon
taal, 23 tanden verticaal). 
De korte zijde van de ze
gels vertegenwoordigt de 
cilinderomtrekrichting. 
De vier zijranden van het 
blok zijn niet doorgeper-
foreerd. Er is vermoede
lijk gedrukt met cilinders 
die vier blokken bevatten. 
Op de onderrand zien we 
rechts de productbarco
de:+8 68 5p]. 

j wc«̂ jïx.̂ l̂ Vz^as^i «Ei.;^^»: 'l>giyi»,,j;j msKû jî al 

Al 

'HET BOEK' EN 
'DE LITERATUUR' 

Op 10 november 2003, 
tijdens de jaarlijkse Boe
kenbeurs in Antwerpen, 
verschenen in België vijf 
zegels gewijd aan het 
boek en de literatuur. 
'Het boek' en 'De litera
tuur' werden als afzon
derlijke emissies ontwor
pen, en dat was ook de 
bedoeling van De Post. De 
drie zegels van de emis
sie 'Het boek' geven de 
stadia 'schrijven', 'druk-

= ken' en 'lezen weer'. Het 
° ontwerp van de zegels is 
0= van Tom Schamp. De 
^ emissie 'De literatuur' is 
= gewijd aan Maurice Gil-
^ liams (€0.49, prior) en 
= Marguerite Yourcenar 
^ (€0.59). Het ontwerp is 
^ van Calisto Peretti en 
2 MVTM. Op de zegels zijn 

_^__ de namen van de ontwer-

!
« * pers gedrukt en ook de 
J P zegelnummers: 2003 iga 

tot en met 2003 igc, re
spectievelijk 2003 20a en 
2003 20b. 
Drie van de vier zegels 

van €0.49 hebben een 
staand formaat; de zegel 
die het drukken van boe
ken voorstelt is liggend. 
Het blok met de staande 
zegels van €0.49 bevat 
vijfmaal twee zegels die 
boven of onder zijn voor
zien van een prior-label. 
De zegels zijn in raster

diepdruk uitgevoerd op 
een van de beide Mechel-
se Goebel-persen. Het 
zegelformaat is 3 (zie het 
tabelletje); de perforatie
maat is ii'/2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de cilinderom

trekrichting. 
Het blok is in vier pane
len gedrukt, waarbij de 
ondervelrand van de pa
nelen I en 3 met één gat 
is geperforeerd en de bo-
venvelrand geheel door-
geperforeerd is. Bij de 
panelen 2 en 4 is dat pre
cies andersom. Op de 
rechterrand staat onder
aan de productbarcode. 
Het blok met de liggende 
zegels van €0.49 bevat 
tweemaal vijf zegels met 
zowel links als rechts een 
prior-label. De zegels zijn 
in rasterdiepdruk ver
vaardigd; daarvoor werd 
gebruik gemaakt van een 
van de twee Goebel-per
sen van de drukkerij in 
Mechelen. Het zegelfor
maat is 3 (zie tabelletje) 
en de perforatiemaat is 
ii'/2 (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde vertegen
woordigt de cilinderom
trekrichting. 
Ook dit blok is in vier pa
nelen gedrukt. De velran-
den van de panelen i en 3 
zijn links met één gat ge

perforeerd en rechts ge
heel doorlopend. Bij de 
panelen 2 en 4 is dit pre
cies omgekeerd. Rechts 
op de onderrand zien we 
de productbarcode. 
Het blok met de zegel van 
€0.59 ('Marguerite Your
cenar') bestaat uit twee
maal vijf zegels. De ze
gels zijn in rasterdiep
druk uitgevoerd op een 
van de twee Mechelse 
Goebel-persen. Hetze-
gelformaat is 3 (zie tabel
letje) en de perforatie
maat is ii'/z (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de cilinderom
trekrichting. De zegels 
zijn in vier panelen ge
drukt; in de boven- en 
ondervelrand van elk pa
neel zit steeds één perfo
ratiegat. 
De vier panelen zijn per 
twee 'kop aan staart' (téte-
bêche) op de drukbaan ge
plaatst. Op de onderran
den staat rechts de pro
ductbarcode. 



'DE POST': VEL MET WENS 'PRETTIGE 
KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR' 

Op 17 november 2003 
verschijnt een blok met 
daarin driemaal vijf ze
gels van €0.41 zonder pn-
of-tab. De zegels zijn ont
worpen door het ontwer
persduo dat achter de af
korting iVlVTM schuil
gaat. Naast elke zegel is 
een getand aanhangsel 
aangebracht met de tekst 
Joyeux Noel et Bonne Année, 
respectievelijk Prettyc 
Kerstdagen en Gelukkig 
NieuiDjüar. De zegels zelf 
stellen een dorp voor in 
de sneeuw: het gaat om 
Herbeumont in de Ar
dennen. 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2003 21. 
De blokken, die vijftien 
zegels bevatten, zijn in 
rasterdiepdruk vervaar

digd op een van de twee 
Goebel-persen in Meche-
len. Het zegelformaat is i 
(zie tabelletje) en de per
foratiemaat is II'/2:IlV4 
(28 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde van de zegels 
komt overeen met de ci-
linderomtrekrichting. 
Het aanhangsel heeft 14 
tanden horizontaal en 16 
tanden verticaal; anders 
gezegd: het formaat is de 
helft van dat van de zegel. 
Linker- en rechtervelrand 
bevatten één extra perfo
ratiegat, de beide andere 
randen zijn geheel door
lopend getand. 
Er zijn twee panelen bo
ven elkaar op de cilinder 
geplaatst. De productbar
code op de ondervelrand, 
rechtsonder. 

NIEUWE ALBERT-WAARDEN, 'SAMENHANG'-
EMISSIE EN BOEKJE ZELFKLEVENDE ZEGELS 

Bij het ter perse gaan van 
dit nummer van 'Filate
lie' arriveerde de jongste 
editie van Phüanews op 
het redactiebureau. Het 
door De Post samengestel
de blad meldt de uitgifte 
van enkele niet eerder 
aangekondigde emissies. 
Op 6 oktober jl. ver
scheen een zegel met het 
portret van koning Albert 
in een waarde van 0.79 
euro. Op 27 oktober 
kwam nog een tweede ze
gel in hetzelfde type uit. 

ditmaal van 0.4g euro. 
Op laatstgenoemde da
tum verscheen ook een 

zegel van 3.72 euro in de 
reeks 'Vogeltjes' van ont
werper André Buzin; af
gebeeld is een water-
hoen. Ook op die datum 
kwam er een velletje uit 

van tien identieke zegels 
van 0.4g euro op het the
ma 'Sociale samenhang'. 
Een boekje met tien zelf
klevende zegels (tulpen 
'Darwin - Golden Apel

doorn') verscheen op 12 
november jl. De zegels 
zijn niet voorzien van een 
waardeaanduiding; ze 
zijn bestemd voor prior-
post binnen Europa. 
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OVERZICHT NIEUWE 
DRUKDATUMS 

Vergeleken met tien jaar 
geleden, toen er zo'n ze
stig drukdatums per 
kwartaal te melden wa
ren, is het voor de verza
melaars van drukdatums 
tegenwoordig uiterst rus
tig. Dat komt niet alleen 
door het afgenomen ge
bruik van postzegels, 
maar vooral door de over
gang op blokken van lo 
zegels (zonder drukda-
tum) en de introductie 
van zelfl<levende zegels 
in rollen en hangboekjes. 

In de afgelopen maanden 
zijn van een aantal lang
lopende zegels nieuwe 
oplagen afgeleverd; in 
het tabelletje hieronder 
staan de bijbehorende 
drukdatums. Bij de ze
gels die in blokken zijn 
gedrukt zal de drukda-
tum nooit zichtbaar zijn 
op de blokken zelf 
Het rode deel van de ze
gels van €0.07, 0.7g en 
4.21 in het type 'Koning 
Albert II' is afkomstig 
van een en dezelfde cilin
der, hetgeen ook te ver
wachten was, gezien de 
detail van deze drukgang 

(dank aan Pol de Cocker, 
Zwijnaarde). Dat dit het 
geval was wordt ook be
vestigd door De Post 
(dank aan J. Wauters, 
Mechelen). 
De eind maart 2003 ver
schenen zegel van €0.35 
('Grote specht') was de 
opvolger van de zegels 
van 8 f/€o.20 ('Kool
mees'), die het gehalveer
de tarief voor niet-genor-
maliseerd verkiezings
drukwerk vormde. In het 
prior-systeem is €0.70 het 
tarief voor niet-genorma-
liseerde zendingen tot 50 
gram. 

op jluorescent papier: 
€0.02- 'Watersnip'; vellen van 50 (2 per cilinder): 3-4 juli 2003 
€0.41 -'Turkse tortel'; blokken van 10 (6 per cihnder): 8-g, 12-16 enig-23 mei 
2003 
€0.52 - 'Hop'; vellen van 50 (2 per cilinder): 7-8 maart 2003 
€1.00 - 'Tapuit'; vellen van 30 (2 per cilinder): 10,14 juli 2003 

op Josforesccnt papier: 
€4.21 - 'Koning Albert II'; vellen van 30 (2 per cilinder): g-ii juli 2003 

ACTIEVE STUDIEGROEP 'POSTZEGELS 
A. BUZIN' BESTAAT VIJFTIEN JAAR 

Een kleine selectie uit het ujerk van Andre'Buzin zes uerschillende 'vogeltjes' 

Al vijftien jaar lang ver
zorgt de Studiegroep Postze
gels A. Buzin (Buzin is de 
ontwerper van onder 
meer de langlopende ze
gels in het type 'Vogels') 
zeer gedetailleerde infor
matie over deze interes
sante emisise en alle an
dere zaken die met de ze-
gelontwerpen van André 
Buzin te maken hebben. 
Er zijn maar weinig fila-
telistische organisaties 

die zich zo intensief be
zig houden met het oeu
vre van een ontwerper of 
graveur. De Poolse gra
veur Czeslaw Slania is het 
ander grote voorbeeld, 
waarbij ook naar de per
soon en naar diens ander 
werk wordt gekeken. De 
studiegroep kunt u berei
ken via de heer J. Ma
reels. Zijn adres: 
Oude Liersebaan 7 
B-2800 Mechelen. 



'WAAR STAAT BARTJE?' 
Nederlandse beelden in de filatelie 

in steden en dorpen in ons land 
staan veel beelden, vaak op cen
trale plaatsen zoals pleinen en 
plantsoenen, maar ook bij ge
bouwen zoals scholen en derge
lijke. Veel mensen komen er 
dus mee in contact. In ons land 
staan opmerkelijk veel beelden 
met een agrarisch motief; niet 
voor niets verscheen in de win
ter van 1981/82 op initiatief van 
de Rabobank Nederland een 
112 bladzijden tellend fotoboek 
getiteld Beelden van het landle
ven 1. Helaas zijn maar weinig 
van die beelden in ons land in 
fllatelistischezin afgebeeld. 
Hoewel mijn zoektocht naar 'fl-
latelistische beelden' niet de 
pretentie had om tot een com
pleet overzicht te komen, geven 
de nu volgende vermeldingen 
ondanks hun beperktheid een 
aardig beeld van de verscheide
nheid van onze nationale beel
den. Ik heb me wel beperkt tot 
'vrijstaande' beelden; wand-

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

Voor de jaarlijkse serie in de Toerismereel(s hebben de 

Belgische posterijen ditmaal de keuze laten vallen op 

populaire standbeelden: een serie van vijf aantrekkelijke 

zegels met leuke beelden verscheen op 7 juli van dit jaar 

[afbeelding 1]. Dat zien we TGPPost nog niet zo snel 

doen! Onze thematische medewerker D. Veenstro is 

daarom op zoek te gaan naar Nederlandse beelden in de 

vaderlandse filatelie. Het resultaat: een magere oogst... 

plastieken, gevelstenen of ande
re beeldende kunstuitingen 
heb ik buiten beschouwing ge
laten. 

GRONINGEN 
Waar Bartje staat? Het ant
woord op die vraag laat nog 
even op zich wachten, want we 
beginnen met de provincie Gro

ningen. Daar staat op het Sta
tionsplein voor het hoofdsta
tion in de stad Groningen het 
fraaie witte beeld Het Peerd van 
ome Loeks, in 1951 vervaardigd 
door jan de Baat. Het is afge
beeld op zegels van Stadspost 
Groningen uit 1970 en 1987 [2]. 
In het eerder genoemde Rabo-
bankboek staat een leuk verhaal 

over de ontstaansgeschiedenis 
van dit beeld. Slechts één bij
zonderheid hieruit: beeldhou
werjan de Baat was op den 
duur niet zo gelukkig meer met 
zijn werk. Hij stelde zelfs voor 
het op zijn kosten te vervangen 
door een ander beeld. Dat ging 
niet door, want het stadsbe
stuur oordeelde (terecht, vol
gens mij) dat de Groningers dit 
beeld niet meer kunnen mis
sen. Een bezoek aan dit beeld is 
uitstekend te combineren met 
een visite aan het bekende Gro
ninger Museum, ontwerpen 
door een groep architecten on
der leiding van Alessandro 
Mendini. Het gebouw staat te
genover het stationscomplex in 
het water op het zogenoemde 
Museumeiland. Wie er een 
wandelingetje voor over heeft, 
kan naarde Radesingel lopen, 
want daar staat het paardje Lut
je Loeks van Wladimir de Vries. 
Op maar enkele meters lopen 
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van Het Peerd van ome Loeks, 
op de binnenplaats van een van 
de PTT-gebouwen bij het sta
tion, is een baksteensculptuur 
van Per Kirkeby te vinden. Aan 
de straatzijde kun je het boven
ste gedeelte zien; de rest is ver
borgen achtereen muur. De 
sculptuur is afgebeeld op de Eu
ropazegel van 80 c. uit 1993 [3]. 

FRIESLAND 
Wat Het Peerd van ome Loeks 
voor Groningen is, is het beeld 
van Ds Mem ('onze moeder') 
voor Friesland. Dit bronzen 
beeld van de ideale Friese koe 
van G.J. Adema werd in 19540p 
het Zuiderplein in Leeuwarden 
geplaatst ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van het 
Friese rundveestamboek. Nu 
staat het beeld aan de Harlin-
gerstraatweg. Us Mem werd 
enige malen afgebeeld op ze
gels van Stadspost Leeuwar
den [4]. 
Dat laatste geldt ook voor het 
beeld van Us Heit ('onze va
der'). Dit beeld is niet opgedra
gen aan een andere viervoeter, 
maar het herdenkt Willem Lo-
dewijk van Nassau, stadhouder 
van Friesland, 1584. Het beeld 
staat op het Hofplein in Leeuw
arden. 
Wandelend langs de grachten 
door het centrum van de Friese 
hoofdstad komt u op de Kel
ders, tegenover het geboorte

huis van Maria Zelle - haar ech
te naam - het beeldje tegen van 
Mata Hari. Nog altijd is de pu
bliciteit rond deze aanseres an
nex spionne nog niet verstomd. 
Zij werd afgebeeld in een bij
zonder frankeerstempel van de 
Friese V W ter gelegenheid van 
haar honderste geboortejaar [5]. 
Stadspostdienst YMCO te Fra-
neker/Harlingen gaf in 1994 
een serie van vier zegels uit met 
beelden, die in Harlingen te vin
den zijn. Afgebeeld zijn: 
Tjerk Hiddes de Vries (n 622-
1666). Hij werd geboren in Sex-
bierum en werd in 1665 door de 
Staten van Friesland benoemd 
tot luitenant-admiraal. Hij nam 
onder De Ruyter deel aan de 
Vierdaagse Zeeslag en aan de 
Tweedaagse Zeeslag (1666). 
Hij werd afgebeeld op de zegel 
van 25 c. in de serie Zeehelden 
uit 1943/44. 
'tjonkje. Dit is de Friese versie 

van het bekende verhaal van 
Hans Brinkers die zijn vinger in 
een gat in de bedreigde zeedijk 
stopte. Het beeld staat bij het 
hoofdkantoor van rederij Doek-
sen &Zoon. 
De Stenen Man. Een dubbel
beeld uit 1774, aan de Wester
zeedijk, ter nagedachtenis aan 
Caspar de Robles, een Spaanse 
stadhouder (zestiende eeuw) 
die voor verbetering van de dij
ken zorgde na de Allerheiligen-
vloed van 1570. 

Leeuw. Op iedere hoek van de 
Leeuwenbrug staat een steen 
met een leeuw met het wapen 
van Harlingen. 
Bent u in deze zeehaven van 
Friesland aan de wandel, dan 
kunt u in de Kleine Voorstraat 
het beeld van Anton Wachter te
gen komen, hoofdfiguur uit de 
gelijknamige romanreeks van 
Simon Vestdijk. 
In één van de vele interessante 
streekgebonden series van Re-
gioPost Noord-Oost Friesland 
in Kollum is een zegel opgeno
men met een afbeelding van 
het Muntenmuseum in Sur-
huisterveen, dat naast de 
Spaar- en Voorschotbank aan 
het Torenplein staat [6]. Links 
van de boom valt het beeldje 
van de plaatselijke koopman 
jan Hepkes te ontdekken. 
Een beeld van de wereldbe
roemde schilder Rembrandt 
staat aan het Rembrandtsplein 
in Amsterdam. Maareen beeld
je van deze oude meester is ook 
te vinden in St. Annaparochie. 
Het is afgebeeld op een zegel 
van Stadspost Leeuwarden uit 
1995 [7]-

DRENTE 
Maar dan nu het antwoord op 
de vraag 'Waar staat Bartje?' 
Het beeld van de hoofdfiguur 
Bartje ('Ik bid niet voor brune 
bonen') uit het gelijknamige 
boek van Anne de Vries uit 1935, 

is te vinden in het centrum van 
Assen, achter het gemeente
huis. In een frankeerstempel 
van de Veiling in Groningen is 
Bartje afgebeeld als symbool 
van Drente, terwijl de Martinito
ren uiteraard Groningen sym
boliseert en het zeilschip een 
skütsje moet voorstellen - en 
dan nebben we het over Fries
land [8]. 
Een andere bekende Drentse fi
guur is Berend Botje, door een 
liedje verbonden met Zuidlaren: 
Berend Botje 
Ging uit varen naar Zuidlaren 
De weg was breed 
De weg was krom 
Nooit Kwam Berend Botje 
weerom. 
Het beeld van Berend Botje 
staat aan de Stationsweg in 
Zuidlaren. Het beeld is afge
beeld in hetfilatelieloketstem-
pel van deze plaats uit 1991 en 
op een zegel van Regiopost 
Hondsrug in Stadskanaal uit 
1996(9]. 
Heel bekend zijn ook Ot en 
Sien, waarvan een beeld te vin
den is op de Brink in Roden. 
Hier woonden jan Ligthart en 
de auteur H. Scheepstra (met 
wie de bekende pedagoog de 
vermaarde schoolboekjes 
schreef); laatstgenoemde is uit 
Roden afkomstig. De gemeente 
Roden gebruikte in 1981 en 
1982 een bijzonder frankeer
stempel [lo] vanwege de deel-
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name aan het Stedenspel in 
1982 en daarin werd -z i j het wel 
erg klein - het beeld van Ot en 
Sien ook opgenomen. 
Het beeld De Tamboer staat in 
Hoogeveen. De tamboer waar
schuwt al drie eeuwen lang op 
zondagmorgen al roffelend dat 
het ti jd is om zich klaar te ma
ken voor de kerk. Over dit ge
bruik is uitvoerig bericht in de 
rubriek 'Thematisch panorama' 
van maart 1987. De Tamboer \s 
afgebeeld op een zegel van 
Stadspost Hoogeveen uit 1984 
en in het frankeerstempel van 
het theater- en congrescen
trum De Tamboer [n] . 

GELDERLAND 
Bij 'Barneveld' denkt vrijwel ie
dereen waarschijnlijk aan de vo
gelpest die ons land onlangs 
trof. Maar vanouds is deze 
plaats natuurlijk bekend als de 
plek waar Jan van Schaffelaar in 
1482 van de toren sprong, om
dat de Hoeken zijn soldaten 
pas wilden laten gaan als ze 
nem naar beneden hadden ge
gooid; ze weigerden dat en toen 
sprong hij zelf Het verhaal is 
vooral bekend geworden door 
de roman De Schaapherder van 
J. Oltmans uit 1938. Sinds 1903 
wordt de gebeurtenis levend ge
houden door een beeld dat aan 
de voet van de toren van de Ne
derlandse Hervormde Kerkte 
vinden is. Bij de 500-jarige her

denking in 1982 gebruikte de 
gemeente Barneveld een fran
keerstempel met daarin een rid
der [12]. De ridder op een wazi
ge foto op de website van de ge
meente toont een treffende ge
lijkenis met de ridder die is af
gebeeld in het frankeerstempel 
van de gemeente. 
Van de meeste beeldzegels van 
Stadspost Nijmegen ontbreekt 
nadere informatie. De uit vier 
zegels bestaande serie 'Gilde-
stad 1' uit 1977 toont het beeld 
De Schutter. En in de serie van 
vijf zegels van de Particuliere 
Postdienst Nijmegen uit 1984 
treffen we een beeld aan dat te 
maken heeft met de operatie 
Market Garden tijdens de Twee
de Wereldoorlog. Stadspost 
Nijmegen gaf in 1987 een uit 
vier zegels bestaande reeks uit 
met daarop het beeld van de 
Romeinse keizer Traianus. De 
keizer verleende de stad in n 05 
het marktrecht en het huidige 
Nijmegen kreeg toen de naam 
Noviomagus. 

NOORD-HOLLAND 
Aan het Spui in Amsterdam 
staat sinds 1959 Het Lieverdje, 
dat door een sigarenfabrikant 
uit Eindhoven aan de stad werd 
geschonken en dat vervaardigd 
werd door de Amsterdamse 
beeldhouwer Carel Knevelman. 
Het woord 'lieverdje' dook in 
1947 voor het eerst op in de ru

briek Amsterdams Dagboek, ge
schreven door Henri Knap en 
gepubliceerd in het dagblad Het 
Parool. Het beeldje symboli
seert de straatjongens van Am
sterdam, altijd op zoek naar kat
tenkwaad, maar met een gou
den hart. In de jaren zestig was 
Het Lieverdje het ontmoetings
punt van de Provo-beweging. 
Het beeld werd in 1970 afge
beeld in serie van vier zegels 
van de Particuliere Besteldienst 
uit Amsterdam. 
Heel indrukwekkend is het Am
sterdamse beeld De Dokwerker. 
Het beeld - ontworpen en ver
vaardigd door de kunstenaar 
Mari Andriessen - is geplaatst 
ter herinnering aan de Februari
staking in 1941. Het is afge
beeld op zegels in de serie Her
inneringszegels (oorlogsmonu
menten) uit 1985 [13]. 
Het standbeeld van de staats
man Thorbecke zien we op een 
Nederlandse zegel uit 1998 [14]. 
Ter gelegenheid van de Tsaar 
Peter-herdenking in 1996 gaf 
SelectPost uit Zaanstad een se
rie van vier zegels uit. Peter de 
Grote (1672-1725) ondernam in 
1697 een studiereis naar het 
westen. Hij stelde vooral belang 
in de scheepsbouw en werkte 
als arbeider, onder de naam Pe
ter Michajiov, m Zaandam en 
Amsterdam. In Zaandam is het 
Tsaar Peter-huisje, het houten 
huisje waarin Peter de Grote in 

1697 als scheepstimmerman 
woonde, een bezienswaardig
heid. Op een van de zegels van 
65 c. zien we tsaar Peter te 
paard afgebeeld, op de andere 
is hij te zien als t immerman. 

ZUID-HOLLAND 
Een beeld met een nationale be
kendheid staat in Rotterdam: 
De verwoeste stad van de Russi
sche beeldhouwer Ossip Zadki-
ne. Het beeld herinnert aan de 
verwoesting van Rotterdam 
door de Duitsers op 14 mei 
1940. Het beeld te vinden is in 
de serie Nederlandse herinne
ringszegels van 1965 [15]. De 
V W van Rotterdam gebruikte 
het beeld in haar frankeerstem
pel, als blikvanger voorde ha
venstad [i6]. Het beeld werd 
ook opgenomen m een gele-
genheidsstempel dat aandacht 
vroeg voor de tentoonstelling 
'Nooit vergeten', die in 1965 in 
Rotterdam werd gehouden [17]. 
De naam Erasmus is nauw ver
bonden met Rotterdam. Eras
mus van Rotterdam (1466-1536) 
werd in de Maasstad geboren. 
Hij was een vooraanstaande 
Nederlandse humanist. In de 
gecombineerde uitgifte uit 1988 
is op de groene zegel van 75 c. 
het standbeeld van Erasmus af
gebeeld; de zegel herdenkt het 
75-jarig bestaan van de Eras
mus Universiteit [18]. 
In de serie Europazegels uit 
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1993 (thema 'Hedendaagse 
kunst') zijn twee van de drie ze
gels aan Rotterdam gewijd. Op 
de zegel van 70 c. is een sculp
tuur van Wessel Couzijn afge
beeld en op die van 160 cent 
een plastiek van Naum Gambo. 
Een typisch plaatselijk beeld is 
dat van de Ertepellers (erwten
pellers) in Papendrecht. Het is 
afgebeeld in hetfllatelieloket-
stempel van Papendrecht uit 
1988 [19]. Ertepellers is de bij
naam van de Papendrechters; 
ze dank hem waarschijnlijk aan 
de Dordtenaren, die zelf'Scha
pekoppen' heten. Het pellen 
van erwrten was een bijverdien
ste en die had men in vroeger 
tijden hard nodig. Zoals zo vaak 
gebeurd werd de 'scheldnaam' 
uiteindelijk een 'ere- of geuzen
naam'. Vandaar dat Papend
recht sinds een aantal jaren een 
Ertepeller-beeld rijk is. 
Stadspost Voorburg gaf in 1970 
een serie van drie zegels uit (die 
overigens niet voorfrankering 
werd gebruikt!) meteen afbeel
ding van het standbeeld van 
Corbulo, een Romeins veldheer. 
Corbulo werd beroemd omdat 
onder zijn bevel de Corbula-
grachtwerd gegraven, een ka
naal tussen de Maas en de Rijn 
(47 na Christus). 

ZEELAND 
Misschien wel de bekendste 
Zeeuw aller tijden is admiraal 

Michiel Adriaansz. De Ruyter, die 
in Vlissingen werd geboren. 
Zijn standbeeld staat aan het 
eind van de boulevard van Vlis
singen. Een afbeelding is te vin
den op de postzegel van 55 cent 
die op 22 april 1976 werd uitge
geven ter gelegenheid van De 
Ruyters driehonderdste sterf
dag [20]. De gemeente gebruikt 
een frankeerstempel met een 
beeld van de Ruyter ter onder
steuning van de tekst Vlissingen 
- bruisend als de branding [21]. 
Het beeld is ook te vincfen op 
een serie van zegels van de 
Stadspost Vlissingen uit 1970, 
die overigens niet voor franke
ring zijn gebruikt. 
Grote bekendheid geniet ook 
Reinaertde Vos, hoofdpersoon 
uit het dierenepos Van den i/os 
Reynaerde. De afbeelding in het 
frankeerstempel van de ge
meente Hulst is verwant aan de 
beeldengroep die in Hulst staat: 
Reynaert neemt, als pelgrim 
verkleed, afscheid van het hof 
van koning Nobel [22]. 
Willem Beukelsz is bekend als 
de uitvinder van het haringka-
ken. Op de markt van Biervliet 
staat zijn beeld. In een frankeer
stempel van de in 1970 opgehe
ven gemeente Biervliet is dit
zelfde beeld afgebeeld [23]. 

NOORD-BRABANT 
Twee van de talrijke beelden 
met een agrarische achtergrond 

in de provincie Noord-Brabant 
zijn filatelistisch afgebeeld. Op 
een frankeerstempel van de ge
meente Cuyk ca . is de stier £x-
porum van Charles Timmer uit 
1958 afgebeeld. Dit plaatstalen 
beeld staat aan de provinciale 
weg van Cuyk naar Oeffelt; ooit 
maakte het deel uit van de Ne
derlandse inzending voor de 
wereldtentoonstelling Expo in 
Brussel (1958). 
In het filatelieloketstempel van 
Oss (1989) staat het beeld - hoe 
kan het anders - De Os, dat ook 
te zien is in de serie 'Beziens
waardigheden van Oss' van 
Stadspost Oss uit 1997 [24]. 
De naam van de schilder Vin
centvan Gogh is onverbrekelijk 
verbonden met Noord-Brabant 
en dan in het bijzonder met de 
plaatsen Nuenen en Zundert. 
Als er wat te herdenken valt is 
er vaak ook filatelistische aan
dacht. Een voorbeeld is het ge-
legenheidsstempel uit 1984 met 
het beeld van de beroemde 
schilder in het park in Nuenen 
[25]. Het beeld werd vervaardigd 
door Klaas van Rosmalen, ter 
gelegenheid van het feit dat Van 
Cogn honderd jaar geleden in 
Nuenen woonde. 
Op een van de drie herden
kingszegels van 1965 staat het 
monument voor de gevallenen 
in Waalwijk [26]. 

En zo zijn we aan het einde ge

komen van onze beeldentour 
door Nederland. Ongetwijfeld 
hebt u talrijke heldhaftige, pa
thetische, aandoenlijke, indruk
wekkende en zelfs wel lachwek
kende beelden gemist, die best 
een afbeelding op een zegel of 
in een stempel verdienen, met 
name die uit de provincies 
Overijssel, Utrechten Limburg. 
Niets verhindert u om ook zelf 
op ontdekkingstocht te gaan. 
Dan staat u misschien aan het 
Trekpad in Delfzijl plotseling 
voor het beeld van Commissaris 
Maigret, die u zo goed van de 
boeken van Simenon en de tele
visieserie kent. Zo zijn er talloze 
voorbeelden. Kortom, laat u 
verrassen. Bij de V W helpen ze 
u ongetwijfeld graag op weg. 

Verantwoording: 
De meeste afbeeldingen van 
stadspostzegels danken we aan 
het feit dat de heer D.J. Witteveen 
uit Apeldoorn (Studiegroep Parti
culiere Postbezorging SPP) de 
desbetreffende zegels welwillend 
in bruikleen gaf 
Aanvullende informatie over eni
ge beelden werd verstrekt door de 
heer W. Kalb uit Papendrecht. 

Noot: 
I: Beelden van het landleuen - Neder
landse agrarische monumenten. Win
ter 1981-1982; uitgave van Rabo
bank Nederland; Uitgeverij Van 
Lindonk, Aarlanderveen. 
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KLM 
De KLM en China Southern 
Airlines zijn overeengeko
men om samen  en dat 
dan met ingang van 15 ok
tober jl.  een vrachtdienst 
te onderhouden tussen 
Sjangliai en Amsterdam 
Airport. Er wordt gebruik 
gemaakt van een toestel 
van het type B747400F. 

Minder goed nieuws is dat 
de KLM stopt met de 
vluchten tussen Eindho
ven en Amsterdam. Dat 
gebeurt per 20 december 
aanstaande. 

KLM Exel heeft nog tot i 
november tussen de twee 
steden gevlogen en daar
na nam KLM Cityhopper 
betover. Volgende 
maand is dat dus ook af
gelopen. Het is nog wel 
mogelijk om van Amster
dam naar Maastricht te 
vliegen. 

CONCORDE 
Voordat alle Concordes 
met pensioen konden 
worden gestuurd, moest 
er nog een keer met de 
supersonische toestellen 
gevlogen worden, na

tuurlijk met medene
ming van poststukken. 
Dat gebeurde onder an
dere op 30 mei, toen er 
van Parijs naar New York 
werd gevlogen; de op 
deze vlucht vervoerde en
velop nummer 426 kreeg 
zelfs een certificaat van 
echtheid! Ter gelegen
heid van het feit dat op 
dezelfde datum met 
Mach2 (tweemaal de 
snelheid van het geluid) 
werd gevlogen werd een 
speciale luchtpostbrief 
uitgegeven. 
Op 31 mei vloog de Con

corde weer terug naar Pa
rijs, met een vrouwelijke 
piloot aan de stuurknup
pel. 
Op 2 en 3 juni was er al
weer een 'pensioen
vlucht' van Parijs naar 
New York en weer terug. 
Op 12 juni was het dan 
tijd voor de 'laatste' 
vlucht van weer een van 
de Concordes; ditmaal ging 
het van Parijs naar Was
hington. 
Ook op 27 juni werd er 
gevlogen, en wel van Pa
rijs naar het museum in 
Toulouse. 

BALLONPOST 
Op 6 september was er 
weer ballonvaart in Tsje
chië, metals postaal re
sultaat een gewone enve
lop en een particuliere 
envelop (foto). 

ZEPPELIN 
Op 18 september werd 
herdacht dat het vijfenze
ventig jaar geleden was 
dat er een Zeppelin heeft 
gevaren. 

1500+ POSTSTUKKEN 
DE VERZAMELING IS HET RESULTAAT VAN 50 JAAR 

GESPECIALISEERD SPAREN  EEN PRACHT KANS 
OM UW VERZAMELING AAN TE VULLEN 

CURACAO  SURINAME  NEDERLANDS INDIË 
N J E U W G U I N E A  UNTEA  ZEPPELIN 

POSTHISTORIE  POSTWAARDEN 
LUCHTPOST  PORT  CENSUUR  ENZ. 

www.NETHERLANDSSTAMPS.coM 

FOTOS V A N ALLE POSTSTUKKEN 
DE VERZAMELING NEDERLAND VOLGT IN 2 0 0 4 

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

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

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

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965452 

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

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 

Inl. Kortri|ksestraat 22, B3010 LEUVEN Tel en Fax 003216254970 

http://Mf1.41111.1ct1
http://www.NETHERLANDSSTAMPS.coM


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braakensiekciöworldonline.nl  telefoon 0186571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schop
pe 20, 760g CB Almelo, 
2)0546864988, • cormcijer 2 
(fflplanrt nl. 
Federatie IV Philatelica: J.M.G. 
van MuUekom, p/a Zwaard
vegersgaarde 130132, 2542 
TH Den Haag, ©070
3663465. 
De GlobeJ. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
Jeu^dFilatclie Nederland: mw. 
W. ten Noever Bakker, Valke
horst 5, 2675 WD Honselers
dijk, ©0174
63ioi5,Mwillel<e tnb@wxs nl. 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie: J.C. van Dum, Berglust
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©0104610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P V De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©0725157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546861525,1 b karsch 
(Sihccnet nl. 
Almere: 
VPVAAlmere; mw. E.M. Slok
ker, Kreeftstraat 37,1317 KP 
Almere, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P. van der Poel, Saffier
straat 49, 2403 XL Alphen 
aan den Rjjn, ©0172421332, 
• p_m_i;dpoel@hetnet nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; Mevr. M. van 
der Weijden, Grienden 67, 
3831 HP Leusden, ©033

4945343
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23,3813 KT 
Amersfoort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M M. Kleij, Haya van 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294283962. 
AV'De Philatelisf; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.LM. Snel, 
Shell International Chemi
cals BV, Postbus 38000,1030 
BN Amsterdam, ©020
6303913, 
PVWAFilatehe; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic
kendam, ©0299654163. 
FV'Statuut 80'; mw A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bv, 1071 
AW Amsterdam, ©020
6734323, tevens faxnr. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 

Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, huandenbrink 
(ó)hi nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055
3558138. 
FV 'De Globe', A. Maas, Klomp
straat 2, 7311 CR Apeldoorn, 
©0555223655. 
Appingedam: 
PVAppm êdom; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22,9901 GS 
Appingedam, ©0596
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.L Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat4i, 6835 AS Arn
hem, ©0263231678, 
Mj_huiskes@hetnet nl. 
FV'De Globe'; G.A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, ©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn, A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP 
Baarn, ©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vcrenî m^ Philetelica Badhoeue
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171 LL Bad
hoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Raadhuisplein 5534, 3771 
ERBarneveld,©0612398602 
•de l̂obebarncueld 
@u)anadoo nl. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderlincj Contacf; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164
234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; mw. H.J.M van 
de Louw, Burg. Overmars
straat 6, 6644 CG Ewijk, 
©0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beveruiijk; R.v.d. Run
straatSteijn, Moerdijkstraat 
18, r944VJ Beverwijk, ©0251
224978. 
DeBilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; J.H. te Brin
ke. Burg. Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030
2292047 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. 
Gooren, Op de Sraelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat I, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172

475944
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning

inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schop
pe 20, 7609 CB Almelo, 
©0546864988, •ïormeijer 
(Shccnrt nl 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Wad
dinxveen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PVBreda, B.H. Kielman, Pa
radijslaan 23, 4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle
Wcstuoorne; H.G.T.M. Over
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse; A.B. van der 
Wekken, Mast 70, 8081 NE 
Elburg, ©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©0356933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel8Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuordcn e o ; J. Bakker, 
Smgelberg 65, 7772 DC Har
denberg, © 0523260051. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 

Delden, ©0743761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015
2564838, tihansmuis 
@jcuanmuisu)inkel speedlmq nl. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
 pauluacssen@hotmail com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, m i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperlo: 
FV 'De Globe'; L. A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981 
AX Doesburg, ©0313
474392. 
Doetincnem: 
FV'DeGlobe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314

342773
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078
6170884. 
DPV 'De Postja^er'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PVDrochten; mw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkujartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 
3972 GE Driebergen. 
Drenten: 
PVDronten e o ; mw. H.A. 
Klosvan 't Kruijs, De Morgen 
46, 8252 JP Dronten, ©0321
310101, • haklos(a)dronten net. 
Drunen: 
PV'Philatron',A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobe'; B.W. van Vhet, 

dr. Schaepmanstraat 37, 6931 
DM Westervoort, ©026
3118740. 

Echt: 
Phil Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475468369, 
11 henk_uoaels@)i|ahoo com. 
PhVGelreGulick/Echt;Vic 
Bours, Irenelaan 6, 6114 BS 
Susteren, ©0464492604. 
EdamA'olendam: 
P V 'Euoposf; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede, ©0318638634, 
■'g radstaat@)hccnet nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, 
liJn mol(2)u)anadoo nl. 
Emmeloord: 
n^Philatelica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903. 
Emmen: 
P V Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers, 7841 AH Sleen, 
©0591361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica;mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E PV;W F.H. BljI, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV, mw. M.L. RemptRae
bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 CW Epe, ©0578
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelisf; W.J.M, 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard, ©046
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas. U kunt uw correcties ook emailen; het adres is 
e braakensiek(cDu;orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



J%0 

Goes: 
FV De Beuelanden', J A Grim-
mmck, Vogelzangsweg 42, 
4461 NH Goes, ©0113-
227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42, 7471 ZR 
Goor, ©0547-273033, 
ihenla@worldonline nl 
Gorinchem: 
PVGormchcm e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Bmee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, Ben-
venutolaan 8, 2253 AM Voor
schoten, ©071-5722702 
PhilatclicaDenHaafl,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC 'De Knn5 , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787 
Shell Te Werue.ajd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV'Vredestcin', P W van de 
Nes, Rjetvoorndaal 160, 2553 
NN Den Haag, ©070-
3976965 
PV s-Grauenha^e e o , J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsraa, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnrijk-
straat44, 2024 EK Haarlem, 
®023-5263267(na 19 00 
uur) 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV Op Hoop uon Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M 
van Ditzhuyzen-Albarda, 
Dorsersstraat79, 2151 CG 
Nieuw-Vennep, ©0252-
673134 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z V S P A , I C van der Bijl, 
Houtrijkstraat9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PVHarderiüijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardmxveld: 
PV De Philatelist, A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 
DB Boven-Hardinxveld, 
©0184-618112, wjub-gvb 
(Bwanadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen.G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugouJaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 

Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LJ Hordijk, 
Rozenstraat II, 1782 MS Den 
Helder, ©0223-613670 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoctsluis, J J Koppe-
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181-322699 
Helmond: 
P V De Helm Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LI Helmond, 
©0492-534793, 
!• p2udehelm@planet nl 
WPV Helmond,) Neggers, 
Van 't HofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV,) S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 CM 
Enschede, ©053-4763473 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertogenbosschc FV, P L M 
Teurhngs, Havikskruidstraat 
3, 5262DGVught ,©073-
656768o, -^e-mail 
@teurlings-online nl 
Heusden: 
PV Black Penny , M L H Ver
haren, Herptseweg27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHibersume o ,M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockschcu)aard,ThNH 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II , 3262 EK Oud-Beij-
erland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen, H ) Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, 
T H Nienhuis, Van Limburg 
Stirumlaan 19, 9602 GN 
Hoogezand, ©0598-321282 
Hoorn: 
NVPV a/d West-Friesland, 
I L M Le Blansch, Kaarder 
25,1625 TI Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelien Hoorn e o , W E 
Bok, Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322 
Huizen: 
NVPV, ofd G001-& Eemland, 
H M van der Spoel, Handel-
laan 6,1272 EE Hui-
zen,©035-5262702 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, I G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de, Romeinenstraat 3, 2225 
ZA Katwijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B I W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
IH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 

PhV tFakteurke', H l Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 yv Leerdam, 
©0345-616960, tr ucrsluis a 
@)u)orldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland , H P van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©058-2673520 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K I H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , I de Brum, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
AV'De Philatelist', W L Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 
CRLelystad, ©0320-221803 
Leusden: 
VPZV'DeLoupe,IPG van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19-23 00 u ), 
• jpgudmeer5g(g)hctnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543, 
i*iu)issenburg ^(ffihetnet nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, A C Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis, ©010-5917871 
Maastricht: 
PVZuid-Limburg, B I M 
Braamhaar, Kapittellaan 57, 
622g TS Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87, 797i 
AK Havelte, ©0521-340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R I Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, ^^ storm(5)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms , ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe, mw G lacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noord wijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 

©0252-212080 
PV Onder de loupe', I M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, I M G van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntze-
straat 150, 8071 KP Nun
speet, ©0341-254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, 
Sophiawegi25, 6564 AB 
Heilig Landstichting, ©024-
3233454> -in/o 
(ffinupvnijmeijen nl 
FV Noviopost', W I M Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NAGroesbeek, ©024-
3974654, i- u; j m goossens 
(ffichello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H I Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BI Ol
denzaal, ©0541-514243 
Ommen: 
Vcrzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuin-
fluiterstraat 10, 7731 ZN Om
men, ©0529-450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand,IW 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', H Wegh, B 
Crumstraat ig, 6866 AA 
Heelsum, ©0317-316649 
Oosterhout: 
OWP, B W I Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Ooster
hout, ©0162-423311 
Oosterwolde (Frl): 
Stellinguieruer Fil Ver, P Rau-
werda. Brink 3, 8423 TE 
Makkinga, ©0516-441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekarap, ©0541-351936 

Papendrecht: 
Postzegcluer 'Ins, D Schot-
ting, Erasmusplein 13, 3351 
GG Papendrecht, ©078-
6151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van Ilsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W I G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
687iVNRenkum 
Reuver: 
FV Filuero , R P L Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC 
Reuver, ©077-4744551, 
Hraerdtsgjhetnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991 DH Rhe-
den, ©026-4951534 

Rhenen: 

FV De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Elenden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IV Philatelica, W v d Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC 
Peize, ©050-5032608, 
L-iu) vd ueldecffihccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, Ing Th I van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475-
495899 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica West-Brabant, K 
v d Berg,Enargietdijki3, 
4706 HX Roosendaal, 
©0165-535489 
PV Roosendaal, A I M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannsttaat 110, 2984 XI 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597 
PC Rotterdam, I Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilotelica, E Tabak, lulia-
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8i -
212967 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BI Rijs
sen, ©0548-542669, 
t' d grunu)ald@u)xs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsunjk, D van der Win
den, Wethouder Brederode-
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©070-3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp, Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland',P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schoonhoven: 
SchoonhoucnseVer uanPostze-
geluerzamelaars, H Schep, Be-
neluxlaan 8, 2871 HG 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SWP, H A van Heel, Ti-
boschlaan 28, 5481 MI 
Schijndel, ©073-5475744 
Sittard: 
FVSittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV'Philctica',I van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Sliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
PV Eemland,I van der Vos, 
lulianalaan 18, 3871VI Hoeve
laken, ©033-2534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatclico, R M Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spij-
kenisse, ©0181-643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH 
Stadskanaal, ©0599-616693, 
•iH Apperlo@hetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw D Vrugt, 
Pr Christmastraat42, 8331 
GB Steenwijk, ©0521-511185 



Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115
697125 
PVZeeuuischVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel.B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburfl,WFM Tukker, 
postbus 10418 5000 JK Til
burg, ©0135714417 

U 

Uithoorn: 
Fil Ver Uithoorn , J S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297563646 
Utrecht: 
UPhV, J van der Meulen, El
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©0302613733 
PV Utrecht, J C Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV Dnelondenpunt, H J 
Brouns, Karolingenstraat g, 
6369BVSimpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe, H A Weerdeste
ijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BTZelhem, ©0314
622272 

Veendam: 
FV Veendam e o , mw G R 
BeereboomLubben, Ben 
Oosterdiep 1140, 9641 JA 
Veendam, ©0598618974 
Veenendaal: 
FV De Globe, C A Meurer, Vi
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Frimarkct, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVcldhouen,JJJ Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe J F Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venio: 
PV Philo Venlo , M ) M Gie
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn , G Stijsiger, 
Pr Julianastraat26 4132 CB 
Vianen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L deCo 
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissmgse FV, J Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist', M van Nulten 
Mutraersstraat7,5262 JA 
Vught, ©0736567737 
VolkelUden: 
IVPhilatelica, E K Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412454110 
Voorschoten: 
NVPV, H A ) Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©0715616167 

W 

Waalwij'k: 
WPV De Langstraat, J A M 
van Best, Mgr Volkerstraat 
40, 5171 )N Kaatsheuvel, 
©0416274760 
Wageningen: 
FV De Globe, N H Edelen
bosch. Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kammin
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070
3871987 
Waubach: 
PV Waubach , E P Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatehca Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Weesp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 )C Weesp, ©0294
416740 
Wieringen: 
PVDeSnuJelaar ) Kort,Pla
netenlaan 8,1771 BZ Wierin
gerwerf, ©0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatehca, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PVWinsume o , W Top, 
Schepperijlaan 8, 9951BJ 
Winsum, ©0595444395 
Winterswij'k: 
FV De Globe, B J Pampiermo
le. Laan van Hilbelmk 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543521960 

FV De Klomp , G J A Epping
broek, Koekoeksr 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543
515408 
Woerden: 
FVWoerden, G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woer
den, ©0348567157, 
^Jilatclie uioerden@iDanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 
3931 CN Woudenberg, 
©0332867483 
Wijchen: 
FV De Globe,) H G Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CNWijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, F J van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979 of 06
40032186 

IJmuiden: 
PVIJmuiden, vacant 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Zeewolde: 
PV Zeewolde,) NoIIet,Pluut
haven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zeistcr Zegel Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17, 3971 
PK Driebergen 

Zetten: 
FV De Globe, mw E van Kes
terenZwaan, IJsbout23, 
6671 HA Zetten, ©0488

452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouujcn Duiucland, J C 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, © o i i i 
416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , 
W M Buit, Aburahout33, 
271g MX Zoetermeer, ©07g
3610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla
ren, ©0504093722 
Zutphen: 
FV De Globe, R M Huttinga, 
v d Vegtestraatgg, 7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zu^artsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 
8064 DG Zwartsluis, ©038
3866228 
Zwij'ndrecht: 
WPVZunjndrecht e o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©0786209088 
Zwolle: 
PVZu)olle,)W Havers, Den 
Uylstraat 14, 8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

V o o r m a a r 5 e u r o k u n t u 
in 'F i la te l ie ' een k le ine 
a d v e r t e n t i e p l a a t s e n 
D a t wil z e g g e n a l l een 
als u lid b e n t via een ver

e n i g i n g o f a l s u e e n i n d i 

v iduee l a b o n n e m e n t b e n t 
a a n g e g a a n 
Dus a l s u i e t s wil t v e r k o 

p e n , als u o p z o e k b e n t 

n a a r die e n e , b e p a a l d e 
z e g e l , als u d e 41 5 0 0 le

z e r s van ' F i l a t e h e ' o p d e 
h o o g t e wi l t s te l l en v a n 
e e n v e r e n i g i n g s b e u r s o f 
a ls u a a n d a c h t wil v r a g e n 
v o o r u w e i g e n w e b s i t e , 
p l a a t s d a n een k le ine a n 

n o n c e D e e e r s t e d r i e r e 

ge l s k o s t e n u m a a r 5 e u r o 
e n e lke v o l g e n d e r e g e l 
2 , 5 0 e u r o 
H e t f o r m u l i e r h i e r o n d e r 
m a a k t h e t o p g e v e n van 
e e n k l e i n e a n n o n c e hee l 
g e m a k k e l i ) k Vul d e b o n 

( o f e e n f o t o k o p i e d a a r 

van) v o l l e d i g i n , ze t u w 
h a n d t e k e n i n g e n z e n d 
h e t f o r m u l i e r a a n h e t vol

g e n d e a d r e s 
B r o u w e r M e d i a 
P o s t b u s 2 7 0 
3 8 3 0 AG L e u s d e n 

ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels k o s t 5 
euro; voor elke regel 
meer betaalt u 
€ 2 ,50 . Vermelding 
van naam en adres 
(o f naam en tele

foonnummer) in de 
advertentie is ver

plicht. Plaatsing on

der n u m m e r kos t 4 
eoro extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge 

w e n s t e rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

O DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€ 7 , 5 0 

€ 1 0 

€ 12,50 

€ 1 5 

€ 1 7 , 5 0 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit Gebruik per letter, leesteken of spatie een uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPIaats: (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'. 



iViJiuiCIMA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAILADRES: EDWARDFROON@FREELER.NL 

EXPOSITiETIJD 

Het is weer tentoonstel
lingsseizoen. Op Postex in 
Apeldoorn waren er bij 
de eenkadercollecties 
twee maximafdie-inzen-
dingen met luchtpostze
gels; hieruit vier bijzon
dere maximumkaarten. 
Zeldzaam is het 'Meeuw-
tje' van afbeelding 1 uit de 
inzending met luchtpost
zegels van Nederland en 
OG. Leuker is de echt ge
lopen kaart van ajbeeldm^ 
2 uitNederlands-Indié. 
De zegels, met een vlieg
tuig (een Fokker VII type 
B-gm) als opdruk, dien
den voor de betaling van 
het luchtrecht, naast de 
gewone frankering. De 
kaart is verstuurd op de 
eerste binnenlandse 
vlucht van Weltevreden 
naar Bandoeng op i no

vember 1928. 
De tweede inzending be
trof buitenlandse lucht
postzegels. Op lucht
postzegels zijn niet al
leen vogels, vliegtuigen 
en allegorische voorstel
lingen afgebeeld, maar 
vaak ook markante beel
den van stad en land, als 
'visitekaartje' voor het 
buitenland. Op ajbeelding 
3 de Franse zegel uit 1947 
met een blik op Parijs, 
het lie de la Cite'en de mar
kante Notre Dame. Afbeel
ding 4 toont een zeldza
me luchtpostzegel van Is
raël uit 1953 met de sky
line van Jaffa. 

De Vereniging Gabriel 
vierde haar elfde lustrum 
met een propaganda 
tentoonstelling in de 
Rotterdamse Laurens-
kerk. Dankzij die locatie 

was er meer dan alleen fi-
latelistisch bezoek; ook 
toeristen Icwamen er een 
kijkje nemen. Er stonden 
geen topcollecties, maar 
het was wel een oprechte 
tentoonstelling over ge
loof en cultuur. 'De post
zegel als een klein, stil 
gebed', zoals het in de 
sluiting verwoord werd. 
De aartsengel Gabriel 
verscheen volgens de bij
bel voor het eerst bij de 
annunciatie, de aanzeg
ging aan Maria dat ze in 
verwachting was. Op af-
beeldmg 5 deze scène, uit
gebeeld op een doek van 
Fra Angelico dat nu in het 
Prado hangt. Ook inzen
dingen met Byzantijnse 
kunst, zoals ikonen, wa
ren er. Uitzo'n collectie 
komt ajbeeldm^ 6: Ivan 
Rilsky, de stichter van het 
Rila-klooster, het belang

rijkste Bulgaarse heilig
dom. 
De leukste inzending met 
meerdere maximumkaar
ten ging over glas in lood 
en in het bijzonder dan 
de Goudse Glazen. Van 
de oudste postzegels uit 
1929 is een serie van 27 
tamelijk zeldzame maxi
mumkaarten bekend {af
beelding 7). In 1979 ver
schenen de Goudse Gla
zen opnieuw op een (zo-
mer)zegel. Van de ten
toonstelling de echte 
maximumkaart van af
beelding 8 met een au
thentieke kaart uit de 
Goudse Janskerk. De 
kaart van het Comité Zo-
merzegels is overigens 
het meest verbreid. 
Geloof komt beperkt 
voor op Nederlandse ze
gels. Behalve het katho
lieke en protestante ge

loof is verder alleen het 
joodse geloof onderwerp 
geweest. Als voorbeeld 
de synagoge van Winters
wijk (ajbeeldinfl g) met de 
zomerzegel uit 1985. Een 
van de eerste geloofsze-
gels was die van Sint Wil-
librord uit 1939. Hiervan 
op afbeelding lo de kaart 
naar het secundaire on
derwerp (Utrechtse 
dom). Andere heiligen op 
postzegels zijn Bonifa-
tius (1954, ajbeeldina 11, 
als prediker onder de 
Friezen) en Servatius 
(1984, ajbeeldmfl 12, met 
de reliekbuste). Filatelis-
tisch interessant is dat 
hierbij telkens aparte 
stempels zijn versche
nen, waarmee de kaarten 
gestempeld zijn (ajljeei-
dm ên 13,14 en 15. Op af
beelding löten slotte 
1.600 jaar St. Servaes. 

ÖHlibrord-
HERDENKING 

759~J9'59 UTRECHT 
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Gratis wereldcatalogus in kleur 
freestampcatalogue. com 

4^01, 

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. 

S T A M P C O R N E R B A N E K E B.V. 
HET ADRES VOOR TOP-KWALITEITS-KILOWAREN ZEER RECENT 02/03 

KILOWAREN-PRIJSLIJST 
GRFZEGEL 
[ , \ M ) I ; N 
AMKKIKA (10/2002 
AMERIKA II 37C. 
AUSTRALIË 
BELGIF, ni/2003 
BERLIJN 
BUND 
BUND II 
BUND 200.1 
BARBADOS 
BUTHAN 
CANADA 2003 
CEPT. EUROPA 
DDR 
DENEMARKEN 
DIER/BLOEMEN 
ENGELAND 
FINLAND 
FR.4NKRIJK 
FRANKRIJK 2003 
IERLAND 
HOLLAND 
HOLLAND II 
JAPAN 
KANAALEIL 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NOORWEGEN 
PAP. NEW GUINEA 
SCANDINAVIË 
SPANJE 
IJSLAND super 
WEST EUROPA 
WEREI.DMIX 
ZWEDEN 

ZWITSERLAND II 

lOOGR 

13,50 
28,00 
5,00 

10,00 
32,50 

6,00 
15,00 
12,50 
14,00 
10,00 
18,00 
20,00 
8,00 
5,00 

12,50 
5,00 

11,00 
12,50 
20,00 
14,00 
6,00 

13,00 
13,00 
10,00 
32,00 
17,00 
7,00 

41,00 
10.00 
13,00 
40,00 
12,50 
14,50 
6,00 

23,00 

250GR 

35,00 

-,-12,00 
25,00 

_̂_ 25,00 
35,00 

_,_ 32,00 
22,00 
40,00 

_,_ 18,00 
12,00 
30,00 
12,00 

30,00 

__ 32,00 
14,00 
30,00 

__ 23,00 

40,00 
16,00 
-,_ 24,00 

30,00 

-,-30,00 

_._ 14,00 

-,-

IKG 1 0,5KG 
MISSIEWARKN 
28,00 

-,-
28,00 
25,00 

_̂_ 15,00 

_,_ 
_,_ 
_,_ 
-,--,-
_,_ 

25,00 

16,00 

_̂_ 32,00 

_._ 30,00 
15,00 

_,_ 20,00 
65,00 

30,i)0 
30,00 

_,_ 30,00 

-,-
-,-30,00 

33,00 

-.-
-.-

16,110 
_,_ 

16,00 
13,50 

8,50 

__ 
_,_ 
__ 
_,_ —,— 
-,-

13,50 

8,50 

18,00 

__ 16,00 
8,00 

_,_ 12,00 
35,00 

16,00 
16,00 
-_ 

16,00 

-,-
-,-16,00 

17,00 

-.-

LEVERING ALLEEN BIJ 
VOORUITBETALING OP 
POSTGIRO 1844981 OF 
INGBANK AMSTERDAM 
896413434 
T.N.V. BANEKE AMSTERDAM 

PRIJZEN ZIJN INCL PORTO 
PRIJZEN ZIJN IN EURO'S 
PRIJZEN VOORBEHOUDEN 
LEVERING ZOLANG 
VOORRAAD STREKT 

GEEN OPDRACHT ONDER 

DE EURO 50,00 
GELIEVE OPDRACHT AAN: 
STAMPCORNER BANEKE B.V. 
POSTBUS 8902 
1008JCAMSTERDAM-NL 
TEL. 020-6138397 
FAX 020-6147088 
E-MAIL: STAMPCOR® 
EURONET.NL 
ll=50%GRFZ/50% TOESLAG 

50GR LUXEMB 
hogere waarde 32.50 

5 ( X ; R N 0 0 R W H . W . 41.00 

IS 900gr netto 

1 
1 KG BUND GRFZEGELS SOORTKNRIJK 28,(» 
1 KG AUSTRALIË MET 2002 52,00 
1 KG SKANDINAVIEN VERZEGELD NODHEAUP 6I,(X) 
1 KG BUND PAPIERVRIJE GRF/EGELS 110,00 
1 KG HOLLAND GRFZEGELS GROTE VARIATIE 35.00 
1 KG WERELDMiXTURE PAPIERVRU 60.00 
9 KG HOLLAND MIXTURE MET EURO-WAARDEN 75,«l 
2 KG ORIGINAAL VERZEGELD WERELD INGEZAMELD DOOR BETHEL 75.00 
1 KG VERZEGELD ENGELAND ZEER GOED I3..50 
2 KG BUMI WERELD VERZ. (BETHEL) 75,(X) 

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

Postzegel-en Muntenhandel D e O l o b c " 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bank 303385952 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 
kienhorst.bredai8freeler.nl 
wwv(/.kienhorst.nl 

INSULINDE 

2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

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

ienliorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

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 

http://PostBeeld.com
http://euronet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
http://kienhorst.bredai8freeler.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kienhorst@planet.nl
mailto:evdlinden@t-online.de


'HOE BETER JE KIJKT, 
HOE MEER JE ONTDEKT' 

Gesprek metAnthonie van der Flierj jurist, publicist en filatelist 
TEKST EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

De Haagse Bloemenbuurt, def
tig zonder kapsones. Het over
vloedig aanwezige groen geniet 
deze morgen voor net eerst in 
lange tijd van een malse regen
bui. Langs rustige lanen en stra
ten bereiken w/e het statige ap
partementsgebouw, waar we 
een ontmoeting zullen hebben 
met een eminence grise van de 
Nederlandse filatelie. Voorzitter 
van het Maandbladbestuur, 
president van de AIJ P, de inter
nationale organisatie van filate-
listische journalisten, diverse 
bestuursfuncties bij filatelisten
verenigingen en het Postmuse-
um alsmede internationaal jury
lid zijn functies, die hij tijdens 
zijn lange 'loopbaan' in de fila
telie vervulde. DeWaller-me-
daille, de Leon de Raay-medaille 
en de Thematische wisselbeker 
zijn enkele prijzen die hij in ont-

Wie kan zeggen dat hij de aankondiging van de 

wapenstilstand van 1918 nog bevirust heeft meegemaakt? 

Paul van Beek sprak met zo'n 'oorgetuige', een man die 

omstreeks 1923, toen koningin Wilhelmina haar zilveren 

regeringsjubileum vierde, iets met postzegels kreeg en die 

ook nu nog volop actief is in de wereld van de filatelie. 

V.N F i i . A ' r i - L i n 

A F L E V E R I N G ,1 

vangst mocht nemen. De mooi
ste bekroning voor ziin filatelis-
tische inspanningen kreeg Mr. 
Anthonie van der Flier echter in 
1983, toen hij werd benoemd 
tot Ridder in de orde van Oran
je Nassau. Anno 2003 doet Van 
der Flier het wat rustiger aan; in 
de zomer van volgend jaar 
hoopt hij zijn negentigste ver
jaardag te vieren. Toch is hij 
nog vrijwel dagelijks met zijn 
postzegels in de weer en dat al 
bijna sinds mensenheugenis... 

AVONTUUR 
'Ik ben geboren in Heino in juli 
1914, na de aanslag in Serajevo 
en vlak voor het begin van de 
Eerste Wereldoorlog. Mijn va
der was dorpsarts en we had
den telefoonnummers. Dat 

Utrechtsche Philatelisten-Vcreenigring, te Utrecht. 
Secret. : K. H. J . VAN HULSSEN, Brigi t tens t raa t 17, Dtrecht . 

KORT VERSLAG van de alitemecne verfradering OD Dinsdag 
.̂ 1 Januar i 1933, in. liet l iotel-restaurant „Riche". t e 
Utreclit. 

Aanwezig 38 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8,05 uur 
werd deze eerste vergadering in het nieuwe vereenigings-
lokaftl door den voorzitter, den heer De Ea.s, geopend, die meer 
in het bijzonder wellcom heette de aanwezige heeren Van der 
Flier en Koning, die voor het eerst een vergadering der 
U. Ph. V. bijwoonden. Door den heer J . Mebus werd, ten be
hoeve van de bibliotheek der Vereeniging, zßn nieuwen cata
logus van Nederland en Kolonien geschonken, welke schen
king in dank aanvaard werd. Bovendien waren een vijftal 
exemplaren, ten verkoop aan de leden, aanwezig. 

De voorzitter feliciteerde de Vereeniging met het feit, da t 
zij gisteren 10 jaren een nenningmeester rijk was. die steeds 
on accurate wijze dit ambt heeft waargenomen. Hü hoopte, 
dat de U Ph V nog vele jaren van zijn uitstekende diensten 
mng profitecren Daarna memoieerde hjj het feit, da t het 

Uit het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, jaargang 
1933; ...een bijzonder welliom voor het nieuwe lid... 

geeft meteen aan hoe anders 
die tijd was. Mijn eerste jeugd
herinnering stamt van i i no-
vemben9i8. Ik kwam op straat 
een mijnheer tegen en die zei: 
'Ga snel naar huis om te vertel-

'In mijn hart ben f/c eigentijk historicus. Ili bestudeer graag poststukken die een stukje geschiedenis hebben vast{ 

len dat er een wapenstilstand 
is.' Ik deed mijn best om dat 
moeilijke woord te onthouden, 
maar dat lukte niet helemaal. 
Thuisgekomen vertelde ik mijn 
ouders over een apenstilstand. 
Dat heb ik later nog veel moe
ten horen. 
Omstreeks mijn negende jaar 
kreeg ik belangstelling voor de 
filatelie. Wij ontvingen geregeld 
brieven uit het buitenland en 

dan viel mijn oog 
vaak op de postze
gels. Die kwamen 
van ver buiten mijn 
dagelijkse wereldje 
en dat intrigeerde 
mij. Het waren 
avonturen op pa
pier. Mijn vader 
had ooit verzameld 
en hij leerde mij 
hoe ik de zegels 
moest afweken. Hij 
kende nog het be
staan van het Fran
se postzegelblad 
Echo de la Timbro-

logie en gaf mij een abonne
ment. Ik legde mijn eerste bui
tenlandse contacten met be
hulp van de ruiladvertenties die 
daarin stonden, je kent ze wel: 
'Stuur mij honderd zegels van 
jouw land, dan stuur ik er hon
derd van mijn land terug.' Het 
blad bestaat trouwens nog 
steeds en wordt uitgegeven 
door Yvert. Daarnaast had ik 
het geluk dat we een familielid 
in Perzië hadden, die geregeld 
een brief stuurde. Zo kreeg mijn 
collectie langzaam maarzeker 
een internationaal karakter. Ver
geet niet: er waren nog niet zo
veel postzegels en je kon ook 
niet zomaar een winkel binnen
stappen om een abonnement 
op een vreemd land af te slui
ten.' 

DE WIJDE WERELD IN 
Langzaam werd de wereld voor 
de jonge Van der Flier wat gro
ter: 'Na de lagere school ging ik 
naar het gymnasium in Zwolle, 
vergeleken met Heino een we
reldstad. Ik reisde iedere 
schooldag met de trein op en 
neer. In die tijd kreeg ik mijn 
eerste postzegelcatalogus, die 
van Nederland en gebieden, uit
gegeven door postzegelhande
laar Mebus. Het was een voor
loper van de NVPH- catalogus. 
Ik besloot mijn verzamelgebied 



in te krimpen tot de Europese 
zegels, want ik had al snel door 
dat, als je een collectie van een 
bepaala niveau wilt hebben, je 
niet de hele wereld kunt verza
melen. Later zou ik me nog ver
der specialiseren. Rond mijn 
zestiende schreef ik mijn eerste 
filatelistische publicatie, een vrij 
opstel over de roltandingzegels 
van Nederland.' 
Na het voltooien van het gym
nasium studeerde Van der Flier 
rechten in Utrecht. Hij wilde lid 
worden van de UPHV, de grote 
Utrechtse postzegelvereniging, 
maar hij werd geweigerd omdat 
hij pas achttien was. In die tijd 
moest je eenentwintig zijn. Een 
tante zorgde voor een oplos
sing. Zij fungeerde als 'stro-
vrouw' en werd lid, ondanks 
haar bezwaren tegen het aan
meldingsformulier: 'Een dame 
vraag je niet naar haar leeftijd.' 
Met behulp van haar lidmaat-
schapskaart bezocht Van der 
Flier de vergaderingen. 
Hij wist zijn studie en hobby 
goed met elkaar te combineren. 
Ook qua financiën kon hij de 
eindjes aardig aan elkaar kno
pen: 'Ik hield in die tijd ook voor 
de postzegels een kasboekje bij, 
waarin ik al mijn uitgaven net
jes opschreef Dat hadden ze 
me thuis zo geleerd, jaren later 
vond ik het terug en constateer
de dat mijn financiële situatie 
onderhevig was aan pieken en 
dalen. De dalen werden echter 
niet veroorzaakt door fllatelisti-
sche uitspattingen, maar deden 
zich meestal voor op het mo
ment dat er weer eens een jon
gedame in mijn leven ver
scheen. Ik ben het boekje he
laas kwijtgeraakt.' 

ADVOCAAT TEGEN 
Wi l EN DANK 
In 1936 studeerde hij af, het erg
ste van de grote economische 
wereldcrisis was achter de rug. 
Op 3 mei 1937 begon hij als trai
nee bij de Amsterdamsche Bank 
en hij woonde in de AMVj, een 
vlakbij zijn werk gelegen pen
sion voor jonge mannen. De 
beginsalarissen waren in die 
tijd gestandaardiseerd. 'Juristen 
en onderwijzers kregen vijftig 
gulden per maand, gymnasias
ten en hbs-ers veertig en meis
jes met mulo vijfentwintig.' 
De loopbaan van Van der Flier 
ontwikkelde zich volgens plan 
totdat drie jaar later de oorlog 
begon. 'Dat was een streep 
door de rekening. Ik was inmid
dels weg bij de bank en werkte 
als jurist bij een machinefa
briek. Naarmate de oorlog vor
derde dacht ik: 'Dit gaat niet 
goed.' Ik voelde mij te veel in de 
Duitse sfeer getrokken en be
sloot legaal onder te duiken in 
de advocatuur. Advocaten ge
noten namelijk een vrijstelling 
voor de Arbeitseinsatz. Na de 
bevrijding ben ik zo snel moge
lijk de advocatuur weer uitge

stapt. Ik voelde mij meer aange
trokken tot een administratieve 
baan. Bovendien mis ik de be
nodigde hardheid en weiger ik 
alleen maar in zwart en wit te 
denken. Ik prefereer het aan
brengen van nuances.' 
Hoewel hij al in 1944 getrouwd 
was, kon de gewenste huwe
lijksreis pas na afloop van de 
oorlog worden gemaakt. In sep
tember toog het echtpaar naar 
Parijs en logeerde daar bij Fran
se vrienden, die eerst hun hu
welijksreis in Holland hadden 
doorgebracht. Beide koppels 
betaalden voor elkaar, omdat 
het vanwege de heel strenge de-
viezencontrole onmogelijk was 
om Hollands geld mee naar 
Frankrijk te nemen of Frans 
geld naar Holland. 

NAAR DE RESIDENTIE 
Na het beëindigen van het 
dienstverband bij het advoca
tenkantoor solliciteerde Van der 
Flier bij de Nederlanden van 
1845 si^ kreeg hij een functie in 
Den Haag. In de loop der jaren 
bekleedde hij tal van functies bij 
deze verzekeringsmaatschap
pij, die later opging in Nationa
le Nederlanden. Hij hield zich 
onder andere bezig met het 
rechtsherstel van joodse polis
sen en juridische perikelen in 
de arbeidsverhoudingen. Al
weer een kwarteeuw geleden 
ging hij met pensioen als hoofd 
interne functies en instellingen. 

Op filatelistisch gebied had Van 
der Flier zich intussen zeker 
niet onbetuigd gelaten. 'Toen ik 
naar Den Haag werd overge
plaatst kon ik kiezen uit drie 
postzegelverenigingen om lid 
van te worden. Het ging toen 
nog om rangen en standen, je 
had de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, die veel academici 
en officieren onder haar leden 
had, Philatelica voor de mid
denstanders en de Kring voor 
de arbeiders. Gelukkig is het 
standenstelsel in de loop der ja
ren verwaterd. 
'In 1953 trad ik toe tot het be
stuur van de Haagsche en werd 
daar later ook voorzitter. Bij het 
verzamelen ging ik mij steeds 
verder specialiseren in postge-
schiedenis. In mijn 
hart ben ik eigen
lijk historicus. Ik 
bestudeer graag 
poststukken die 
een stukje geschie
denis hebben vast
gelegd.' Aan de 
hand van een sta
peltje voorbeelden 
legt Van der Flier 
uit wat hij bedoelt: 
'Hoe beter je kijkt, 
hoe meer je ont
dekt. Een gebruikte 
postzegel of post
stuk geeft zijn ge
heimen gemakke
lijker prijs naarma
te je het beter be

studeert.' 
Van der Flier heeft zijn leven 
lang over de filatelie gepubli
ceerd en mocht hiervoor de no
dige onderscheidingen ontvan
gen. De Costerusmedaille viel 
hem echter nooit ten deel. 'Of 
me dat zeer doet? Helemaal 
niet! Ik heb mijn leven lang ge
merkt dat als ik met gemiddeld 
opgeleide mensen werkte, ze 
me te wetenschappelijk von
den. Anderzijds, als ik met aca
demici werkte kreeg ik vaak te 
horen dat ik niet wetenschappe
lijk genoeg was. Dit laatste is 
ongetwijfeld de reden dat ik de 
Costerusmedaille nooit heb ge
kregen en daar heb ik vrede 
mee.' 

TOEKOMST 
'Ik heb veel gecorrespondeerd. 
Het sociale aspect van de filate
lie heb ik altijd belangrijk gevon
den. Zo heb ik Frankrijk verza
meld tot de dood van mijn cor
respondent. Onder andere door 
het wegvallen van dit soort con
tacten neb ik het aantal verza-
melgebieden nog verder terug
gebracht. Ik houd me nu alleen 
nog bezig met het lievelings-
deel van mijn collectie, Zwitser
land, Denemarken, Noorwegen 
en Zweden; de rest heb ik afge
sloten. Publiceren doe ik ook 
niet veel meer. Soms een klein 
stukje in Filatelie of in Deutsche 
Post, het orgaan van de studie
groep Duitsland. 
'Verzamelen is een menselijke 
eigenschap, de filatelie zal altijd 
blijven bestaan. Het doet mij 
goed te constateren dat de her
druk van het door mij geschre
ven standaardwerkje Filatelie 
van A tot Z op een behoorlijke 
belangstelling kan rekenen. Wat 
de prijsontwikkelingen betreft 
deel ik de mening van de schrij
ver van een artikel, dat ik laatst 
heb gelezen. De gewone zegels 
zullen alleen maargoedkoper 
worden en de zeldzame zegels 
nog duurder, omdat daar de be
langstelling zich op toespitst. 
Persoonlijk heb ik echter nau
welijks interesse in de ontwikke
ling van de prijzen. Ik heb de fi
latelie altijd beoefend voor het 
plezier en niet voor het geld.' 

Filatelie 
'"̂  A tot Z 

Filatelie van A tot Z' standaardwerkje dat het goed doet.. 
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Ga er maar aanstaan: een 
recensie van het onlangs 
verschenen Complete 
Deegam Machin Hand
boek. Alleen al de om
vang van deze Machinbij-
bel (twee forse ringban
den met elk ruim ander
halve kilo informatie!) 
maakt duidelijk dat een 
bespreking van dit le
venswerk (de auteur heeft 
laten weten er meer dan 
tienduizend manuren in 
gestopt te hebben) niet 
veel meer kan zijn dan 
het globaal aanstippen 
van de belangrijkste ken
merken van zo'n naslag
werk. 
De samensteller van de 
'Deegam', Douglas G.A. 
Myall, begint zijn opus 
niet voor niets met een 
hoofdstuk, getiteld To the 
owner of this handbook. 
Want wie een zo veelom
vattend handboek sa
menstelt - en dat dan ge
wijd aan een enkele, zij 
het langlopende emissie -
wil natuurlijk wel iets 
kwijt over achtergron
den, aanpak en diepere 
bedoelingen van zo'n pu
blicatie. In besprekingen 
die in Engelse of Engels
talige bladen werden ge
publiceerd wordt de 
'Deegam' wel gekarakte
riseerd als een 
encyclopedie, en dat is ei
genlijk wel een aardige 
typering, al gaat het dan 
om een encyclopedie die 
in feite gewijd is aan één 
onderwerp: de fameuze 
Machinreeks, die nu al 
meer dan dertig jaar het 
gezicht bepaalt van een 
belangrijk deel van de 
post die in en van Enge
land wordt verzonden. 
De auteur mikt met zijn 
handboek niet op een 
scherp afgebakende 
doelgroep. Integendeel, 
wat hem betreft mogen 
specialisten, 'gemiddelde 
verzamelaars' en begin
ners er hun tanden in zet
ten. Hoe nobel dat stre
ven ook moge zijn, het is 
wel duidelijk dat alleen 
doorzetters profijt zullen 
hebben van deze twee pil
len. In de eerste plaats is 
er zoiets als het'grip' 
krijgen op de in de 'Dee
gam' vervatte informatie. 
Gelukkig wordt de ge
bruiker op dit punt volop 
geholpen, want het hand
boek is op een duidelijke 
wijze ingedeeld. Myalls 
boek begint met een 
hoofdstuk dat Introduction 

heet en dat inlichtingen 
verschaft over het waar
schijnlijk belangrijkste 
trefwoord van het hand
book: identification. Wie 
wel eens heeft gepro
beerd de weg te vinden in 
het variëteitenwoud 
waaruit de emissie-Ma-
chin bestaat zal onmid
dellijk begrijpen wat 
hiermee wordt bedoeld. 
Het op een juiste wijze 
opzetten van een Ma-
chin-coUectie is van een 
geheel andere orde dan 
het naar waarde sorteren 
van de Nederlandse 
emissie-Van Krimpen, 
om het maar eens humo
ristisch te zeggen. Myall 
helpt zijn lezers zelfs om 
een 'verzamelniveau' te 
kiezen dat bij hen past, 
want niet iedereen zal de 
tijd, ambitie en het door
zettingsvermogen bezit
ten om alle in het hand
boek beschreven variëtei
ten en verschijningsvor
men bij elkaar te kunnen 
krijgen. 

Volgende hoofdstukken 
handelen over posttarie-
ven, gebruikte kleuren, 
de diverse druprocédé's, 
papier en gom, kenmer
ken die betrekking heb
ben op de luminescentie 
van de zegels, tandingen 
en drukrichtingen. 
Hiermee hebben we pas 
acht belangrijke hoofd
stukken de revue laten 
passeren. Maar er valt 
nog veel meer in en aan 
de 'Deegam' te beleven. 
Vervolgens worden bij
voorbeeld de diverse 
'Deegam'-systemen be
handeld: methoden om 
te bepalen uit welke ver
schijningsvorm (vel, 
boekje, rol, etc.)losse ze
gels afkomstig zijn, tips 
die helpen bij het bepalen 
van de vraag of een zegel 
uit het vel werd ge
scheurd danwei gesne
den en een systeem om 
de inventarisatie van de 
fosforescentiekenmerken 
te vergemakkelijken. Ook 
wordt een overzicht ge
geven van de diverse ty
pen die in de loop van de 
jaren verschenen, waarbij 
onder meer wordt geke
ken naar de beeldenaar 
(Machin Head) en de waar-
deaanduidingen: om 
welk type en om welke 
grootte gaat het? 
Een apart hoofdstuk is 
gewijd aan de regionale 
Machinzegels (Country Is
sues). Daarna volgt een 

aantal aanhangsels: wel
geteld twaalf en onder 
andere gewijd aan 
Machinzegels in rollen, 
de layout van de boekjes
velletjes, plaatnummers, 
zelfklevende zegels, ci
linder- en plaatblokken, 
postwaardestukken, 
proefzegels, perfmpatro-
nen en samenhangende 
zegels. 
Daarmee hebben we dan 
iets meer dan één ring
band gehad en ligt er nog 
een tweede vette kluif op 
ons te wachten: het ei
genlijke catalogusdeel, 
waarin de zegels - eerst 
die uit het predecimale 
tijdperk en dan die van 
daarna - individueel wor
den gepresenteerd. Bij de 
decimale zegels wordt 
een onderverdeling aan
gehouden waarbij de 
waarden tot en met £i en 
die van meer dan een 
pond afzonderlijk wor
den besproken. 
Natuurlijk wordt ook het 
waardeaspect door Myall 
behandeld; er is een apart 
hoofdstuk dat de valu
ation scale van het hand
boek nader verklaart. Het 
gaat om een schaal die 

van I tot en met lo loopt 
en die globaal de band
breedte aangeeft: de eer
ste drie schalen bestrij
ken bijvoorbeeld zegels 
die tot 50 pence; van 50 
pence totfii en van £1 tot 
£5 waard zijn; de aller
hoogste schaal, '9', is be
stemd voor zegels die 
meer dan £1000 waard 
zijn. 
Uit alles blijkt dat de sa
mensteller zijn uiterste 
best heeft gedaan het 'de
finitieve' Machinhand-
boek te schrijven. Als het 
om de omvang van het 
werk gaat, of de grondig
heid waarmee hij de ma
terie beschrijft dan lijdt 
het geen twijfel dat hij in 
zijn opzet is geslaagd: 
een dikker, omvangrijker 
en ambitieuzer handboek 
is er momenteel niet op 
de markt en wie plannen 
had of heeft om het nog 
te schrijven zal door de 
publicatie van de 'Dee
gam' ongetwijfeld ont
moedigd worden. 
Blijft natuurlijk de vraag 
of de beoogde gebruikers 
overweg zullen kunnen 
met de systematiek van 
Myalls handboek. Die 

vraag kan alleen door 
diezelfde gebruikers wor
den beantwoord. Daar
om: wie twijfelt doet er 
goed aan zich eerst goed 
in de persoonlijke bruik
baarheid van de 'Dee
gam' te verdiepen. Het 
gaat tenslotte om een 
aanschaf die nogal wat 
geld kost. We kunnen 
echter zonder voorbe
houd zeggen dat wie het 
handboek aanschaft in 
ieder geval waar voor zijn 
of haar geld krijgt. Met 
de winteravonden in aan
tocht lokt een aantrekke
lijk perspectief: een flin
ke partij Machinzegels op 
tafel (duur is de Machin-
kilowaar doorgaans 
niet), de 'Deegam' erbij 
en postzegelen maar! 

'The Complete Deegam Machin 
Handbook' door Douglas G A. 
Myall, derde editie (m tuiee ring
banden, losbladig), ca i.ooo 
pp.,geill. (2U)art/u)it),/ormaat 
band 22x23 cm,Jormaat bladen 
A5 Uitgegcuen door de auteur, 
Bridport (Dorset), Groot-Brittan-
nie Verl<rijgbaar bij P W Mem-
hardt International Booksellers, 
Piet Heinstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227, 
fax 070-5651885, e-mailadres 
pu)memhardt(5)collectura com 
Prijs. € 112.-. 



Postzegel Partijen Centrale 

Meer dan 3000 verzamelaars komen regelmatig in Den Haag 
postzegelen bij de Postzegel Partijen Centrale. 

The show must go on' 
- Ook in Den Haag -

De Apeldoorn-tentoonstelling is voorbij maar bij de Postzegel Partijen Centrale 
kunt u 6 dagen in de week van 9 tot 5 op uw gemak en onder het genot 

van een kopje koffie, thee of iets fris komen postzegelen. 

Wij bieden o.a. aan: 
meer dan 1000 partijen vanaf € 5 tot vele duizenden euro's; 

meer dan 250.000 FDC's voor € 0,50 per stuk; 
meer dan 30.000 echt gelopen brieven vanaf € 0,50 per stuk. 

Makkelijk te bereiken met tram 3 vanaf Den Haag CS. (uitstappen halte Elandstraat) 

Goede parkeergelegenheid vlak voor de deur. (€ 1,10 per uur) 

Heeft u interesse in onze partijenlijst dan kunt u de lijst aanvragen 
door de informatiebon ingevuld naar ons op te sturen. U ontvangt 

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

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: r5tibbe7@freeler.nl 

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

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

*##****************************#***** IN FORMATIE BON * * * * * * * « « « « * + * « * * * « 4 i « i | : i K i t i | i * 4 c * i t i | i i | t « 

Naam: Tel.i 
Adres: 
Plaats: Postcode: E-mail: 
Interessegebieden: 03nov 14! 
stuur bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis en geheel vrijblijvend een jaar lang onze maandelijkse partijenlijst. 

mailto:r5tibbe7@freeler.nl
http://09.00-17.00u


INKOOP-AKTIE i 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

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

uit om contact op te nemen met 
de Postzegel Part i jen Centra le in Den Haag of Smi ts 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' 

m 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t / m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

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

http://www.filatelie.net


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: 

B redenhof 
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 

ROTTERDAM 
VENLO 
HENGELO 
DEN HAAG 
AMSTERDAM 
UTRECHT 
LEEUWARDEN 



hd 

mit^Phïlatel^^ 
10 jaar 

Uitnodiging: 

y 
f\ 

Vanwege de vele positieve reacties zetten / 
wij onze feestelijkheden voort in 

November & December: 

,^; cadeautje voor iedere klant 
(S) kraak de kluis (G) 

@ verjaardagsloterij (S) 
(S) koopje van de dag @ 

U bent van harte welkom. 
Onze aanbiedingen zijn een feest voor U! 

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 

l * * « « * : * * * * * * « * » * INFORMATIEBON * * * « * I I I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

i i r n * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

geheel vrijblijvend een jaar lang onze partijenlijst 

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


SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. 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. 
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llEVAAR BLIJKT 
?ELMR TE ZIJN 

Hierbij stuur ilc u een fo
tokopie van een blolcje 
dat il< onlangs ontving en 
dat is uitgegeven door Li
beria. Thematisch gezien 
gaat het om een leulce 
aanwinst, omdat het voor 
zover il< weet voor het 
eerst is dat de afgebeelde 
vogel met een jong op 
een zegel of blokje staat. 
Toch is er iets mis: de af
gebeelde vogel is de 
schoenbekooievaar (Bala-
eniceps rex) en niet - zoals 
het blokje vermeldt - Pla-
talea alba, een naam die 
bij de Afrikaanse lepelaar 
hoort. 
Jammer dat Liberia het in 
zijn emissiedrift te druk 
heeft om de details van 
de Liberiaanse zegels op 
orde te houden. 
F.J. Hofland 
Venhuizen 

FRANKERING VAN 
VIJFTIG GULDEN 

Een veldeel van tien ze
gels van vijf gulden in het 
type-Veth (NVPH-num-
mer 165), gestempeld 
met Rotterdam igig (zie 
afbeelding) kwam een 
tijdje terug via een vereni
gingsveiling in mijn be
zit. Omdat het om zo'n 
hoog nominaal bedrag 

gaat (vijftig gulden) en 
het bewuste veldeelje 
nooit opgeplakt is ge
weest, vermoed ik dat de 
zegels een andere functie 
hebben vervuld dan het 
voldoen van verzendkos
ten voor een brief of pak
ket. 
Als er lezers zijn die we
ten of vermoeden voor 
welk doel ditveldeeltje 
gebruikt is, dan zou ik 
dat graag horen. 
W.Jehee 
Vorden 

PROTEST TEGEN 
DE-POSTZEGELS 

Als verzamelaar van het 
thema 'Omstreden poli
tieke propaganda' stuur 
ik u bijgaande protestvig
netten toe. Ze hebben be
trekking op de Neder
landse zegels ter gele
genheid van het 250-jarig 
bestaan van Douwe Eg
berts. 

De vignetten zijn uitgege
ven door de Kojpecoalitie 
en zijn bedoeld om naast 
de Nederlandse DE-ze-
gels te plakken (zie het 
voorbeeld hieronder). 
De Kqffiecoahtie is meer 
dan twintig jaar oud en 
bestaat uit partijen die de 
'eerlijke' handel in koffie 
willen bevorderen. Ze 
doen dat door een goede 
prijs voor de koffie te be
talen en de koffie vervol
gens voor een hoger dan 
normale prijs te verko
pen; dat gebeurt onder 
het Max Hauelaar-keur-
merk. De koffietelers 
krijgen zo loon naar wer
ken en kinderarbeid 
wordt er overbodig door. 
Douwe Egberts daarente
gen koopt koffie in tegen 
een scherpe wereld
marktprijs, die weinig 
ruimte laat voor een goed 
salaris voor de koffiete
lers. 
De vignetten kunnen dus 
worden beschouwd als 
een protest tegen de 'on
eerlijke' prijs die DE voor 
zijn koffie biedt; ze die
nen ook als een promo
tiemiddel voor de ver
koop van koffie met een 
'eerlijke' prijs. De vignet
ten kunnen gratis wor
den besteld op de website 
UJiüU).kojfiecoalitie.nl; daar 
is ook meer informatie te 
vinden. 
Jan Heijs 
Amsterdam 

TWECHONDIIIDVIJFTl«3AM 

BUISMAN IS ECHT 
WEL EEN BEGRIP 

In juni publiceerde 'Fila
telie' een artikel over het 
jubileum van Douwe Eg
berts. In deze bijdrage 
werden enkele regels ge
wijd aan Buisman. De 
toonzetting van het stuk
je komt - misschien is dat 
onbedoeld - wat negatief 
op ons over. 
Buismon Aroma wordt ge
typeerd als smaakverster
ker op cichoreibasis. 
Hoewel het doel (het ge
deeltelijk vervangen van 
koffie) van beide produc
ten oorspronkelijk gelijk 
was, zijn het wezenlijk 
verschillende producten. 
Koffiedrinken werd vanaf 
het midden van de acht
tiende eeuw populair. De 
extreem hoge invoerrech
ten maakten de koffie 
echter bijzonder duur. 
Men zocht naar alterna
tieven. Eén daarvan was 
cichorei, een andere ge
brande suiker. Bij cicho
rei worden cichoreiwor-
tels gedroogd en gema
len en vervolgens aan de 
koffie toegevoegd. Een 
gangbare verhouding 
was één deel koffie op 
één deel cichorei. In de 
noordelijke landen vond 
men het resultaat echter 
vrij bitter. Het alternatief 
was gebrande suiker, die 
werd verkregen door het 
branden van glucoses-
troop. Oorspronkelijk 
werd Buisman Aroma al
leen in grootverpakkin
gen verkocht. Consu
menten kregen vaak een 
puntzakje aroma mee. 
Aan het begin van de vo
rige eeuw werd het be
roemde blauwe Buisman
blikje geïntroduceerd. 
Hiervan zijn in de loop 
der jaren tientallen mil
joenen verkocht. 
Anno 2003 is Buisman 
Aroma nog steeds ver
krijgbaar in de super
markt. De supermarkt 
verkoopt echter niet - zo
als 'Filatelie' schrijft -
'koffiearoma', maar ge
woon Buisman Aroma. 
Men gebruikt het product 
als een smaakverrijker 
die de koffie pittiger en 
voller van smaak maakt. 
Buisman werd overigens 
in 1867 opgericht en niet 
in 1876. Dat Buisman Aro
ma 'bijna niemand meer 
iets zegt' willen we weer
spreken. Voor de gebrui

kers (vooral de generatie 
van 35 jaar en ouder) is 
het een begrip en dankzij 
onze koffie- en chocola
despecialiteiten (Cappuc
cino, Wiener Melange en 
Hot Chocolate) is de merk
naam 'Buisman' ook be
kend bij een grote groep 
'jonge' consumenten. 
Lourens van Breden 
Productmanager Buisman 

PETRIUS CAELAViT 
BESTAAT NIET 

In het juninummer van 
'Filatelie' werd op twee 
plaatsen (de pagina's 49g 
en 508) gemeld dat de 
Nederlandse graveur P. 
van den Keere ook be
kend was onder de naam 
Petrus Kaerius Caelauit. 
Mijn primaire - latinisti-
sche - reactie is dat Caela-
v\t een werkwoordsvorm 
is: derde persoon verle
den tijd. Je kunt dit verge
lijken met pmxit op schil
derijen ('hij schilderde'). 
Caelauit komt van caelare 
('graveren'), zodat Caela-
mt niets anders betekent 
dan 'hij heeft gegra
veerd'. Waarschijnlijk is 
de fout al gemaakt door 
de opsteller van het in
formatieblaadje dat naar 
aanleidingvan de nieuwe 
emissie werd uitgegeven. 
R. Frieke, Zaltbommel 

Gedeelte van een kaart uan Van 
der Kecre (Petrus Kaenus). 

file:///FR1C
http://kojfiecoalitie.nl
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2004 
(verschijnt begin januari 
2004) moeten uiterlijk op i 
december 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. 

Verder is het mogelijk dat 
postzegels slechts een onder
deel zijn van het op de beur
zen aangeboden materiaal. 
Wij adviseren u daarom met 
klem om  en dan vooral bij 
het bezoeken van ver van uw 
woonplaats verwijderde eve
nementen  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTEUiNGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 21,22 en 23 november: 
Ulvenhout. Creatief met zê fl 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 
22/11 en zondag 23/11 van 10 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
D.G.M. Touw, Kraanvogel 
80,4822 RA Breda. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2005, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 
RH Koog aan de Zaan, email 
hksmit(a)chello.nl. 

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almere Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25ja
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 
Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek
straat 26, 1316 SR Almere, te
lefoon 0365341470. 
• 30 januari3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kon̂  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' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren en jeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
03x5242990, emailadres 
ĥ .brcukercffichello.nl 
■ 8,9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Harinfl
uliet en Greuelinflen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
GoereeOverfiakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187611542, email 
sban5ma(a)xs4all.nl. 
• 6,7,8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseucne
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: K. Loch, I. van Eijck
gracht 191, 5645 TH Eindho
ven, telefoon 0402119654 of 
email cloch7i2(a)fi'eeler.nl. 
Algemene informatie: C.J. 
van Kempen, emailadres 
c.j.uankempcn(3)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 g tot 17 uur en op 9 
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 bsv.donau((Dgmx.net 
• 22 tot en met 30 mei 2004: 

Valencia (Spanje). Espaüa 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 

patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercollecties. Ciudad 
de las Artes las Ciencias (Cifi) 
of Arts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be
resteijnstraat 23a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598
636165. 
• 16 en 17 oktober 2004: 
Gerolstein (Duitsland). Gcro
Phila 2004, tentoonstelling in 
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
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, Müllenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/95440, fax 
06591/954499 of per email 
peter{a)muellermuellenborn.de 

RUILMG£»i £N 
HANDELSBEURZEN 

• 16 november: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Drachten. It Fallaet, Dollard 
119,1016. Telefoon 0513
688296. 
KaalheideKerkrade. De Ir
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 21 november: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
• 22 november: 
Bilthoven. Filatelistische 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 3993, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terlaan 7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintIansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 

0348452311. 
• 23 november: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,1016. Tele
foon 0485571842. 
Den Helder. Wijksteunpunt 
Centrum, Bernhardplein, 10

15
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 Bruïneweg 
272,2022. Telefoon 024
3974654
• 29 november: 
Capelle a/d Ilssel. 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  Filatelisti
schc 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 Ilssel. 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. 
• I december: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld
plein 7,19onbekend. 
• 3 december: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
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senaarsestraat, 13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
• 6 december: 
Haren. De Mellenshorst, Wa
terhuizerweg, 1016. Tele
foon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit, 
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha 
vingastate 7,1016.30. Telej 
foon 0582662932. 
Lisse. 't Poelhuys, VivaldisJ 
traat4,1016. Telefoon 023 
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktl 
straat43,1016. TelefoonJ 
0528275629 (na 20 uur).j 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,1316. Tele

, foon 0162429154. 
! Purmerend. Contactdag NVTF. 
' De Doele, Koemarkt 56,10
I 16. Telefoon 0299425078. 
; Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
' Kerk, Balijelaan 2a (ingang 

Croesestraat), 1015. Tele
foon 0302886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg 48,1317. 

j Telefoon 0384479883. 
' Wierden. Het Anker, Wilhel

minastraat 28, tijden onbe
kend. 
• 7 december: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 
• 13 december: 
Dromen. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, 1216. Telefoon 06

15224937
Steenbergen. De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54,1015. Tele
foon 0167561988. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
•14 december: 
Boxtel. VMBOcollege, Baan
derherenweg 2,1013. Tele

I foono4ii673775. 
j Eindhoven. De Tongelreep, 
' A.Coolenlaan 5,1016. Tele

foon 0306063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597572676. 
Veghel. Postzegelcontactdag 
2003 Ambiance, NBCLaan, 
1015. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel



laan 4,10-14. Telefoon 024-
6413608. 
• 19 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
• 20 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat/o, 10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Heeze. Café De Brug, Ginde-
rover 2,12-17. Telefoon 040-
2263192. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,10-14. Telefoon 0297-
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,10-16. Telefoon 
0184-421023. 
Tolbert (Gn.). Dorpshuis, 
Boonstraplantsoen 2,10-16. 
Telefoon 0594-515223. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
0348-452311. 
• 21 december: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 22 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 20-22. Telefoon 024-
3974654-
• 27 december: 
Apeldoorn. Kai|ersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 494, 

10-16. Telefoon 055-
5787263. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Dalfsen. Parochiehuis, Em-
raastraat 21,10-16. Telefoon 
0529-458267. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut Sint-Jansberg, 
Weertersteenweg, 13-16. Te
lefoon 089-564746. 
Oegstgeest. 't Groot Profijt, 
Boerhaaveplein 13,10-16. Te
lefoon 071-5175684. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 december: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 036-5290962. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
10-13. Telefoon 0475-
481275. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
Weert. SG Philips van Horne, 
Werthastraati, 9.30-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 
• 29 december: 

Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 

POSTZEGEL-
VEILINGEN 

• 14 december: 
Roosendaal. Collectie Wim J. 
Bonkers (postzegels, poststukken 
en stempels). René Hillesum Fi
latelie, Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165-
527130, fax 0165-527194, e-
mail u)jb@Jïlatelist.com, websi
te uJuiiD.jilatelist.com. 

I NIEUWE EMISSIES 
i 
' Nederland 

25 november: 
I Verrossingszegels III: velletje 
1 met tien dezelfde gegomde 
i postzegels van €0.29. 
' 25 november: 

Kortinazeflels: velletje met 
twintig verschillende, zelfkle-

; vende Decemberpostzegels 
i van €0.29. 
i 25 november: 

Bijplakuiaarden: twee velletjes 
van tien bijplakzegels; waar-

: den €0.02 en €0.10. 
I 

2004 

2 januari: 
Beatrixzegcls, Zegels van €0.57 
en €0.72 in velletje van vijf 

, zelfklevend e zegels. 
I 2 januari: 
! Oude Kunst. Priorityzegels van 

€0.61 en €0.77 in velletje van 
vijf zelfklevende postzegels. 
Mailer met 50 zegels (zelfkle
vend) van €0.61. 
2 januari: 
Cour dejustice. Courzegels van 
€0.39 en 0.61; velletjes van 10 
(identieke) gegomde zegels. 
31 januari: 
i50jaarKNMI. 'Hetweer', 
velletje van tien gegomde ze
gels (twee typen) van €0.39. 
2 maart: 
Zakelijke postzegels. Mailers 
met honderd zelfklevende ze
gels van €0.39 en €0.78. 
6 april: 
Zomerzegcis 2004. Postzegel
velletje met tien gegomde ze
gels van €0.39+0.19 (zes ver
schillende zegeltypen). 
imei: 
Uitbreiding Europese Unie. Post
zegelvelletje met tien ver
schillende gegomde postze

gels van €0.39. 
7 mei: 
Vijftig jaar JeugdFilatelie Neder
land. Postzegelvelletje met 
tien gegomde postzegels van 
€0.39 (twee verschillende ty
pen). 
I juni: 
Persoonlijke Postzegels. Postze
gelvelletje met tien identieke, 
gegomde postzegels van 
€0.39 voor consumenten. 
Mailer van vijftig dezelfde, 
zelfklvende postzegels van 
€0.39 voor zakelijke klanten. 
Datum onbekend: 
Verrassingspostzegels 2004 
Kinderpostzegels 2004 
Kortingzegels 2004. 

Nederlandse Antillen 

17 november: 
Dccemberzegels. Waarden 95 en 
240 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 ""f; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €6.-; 65+ €4.50; 4-12 -ja
rigen €3.-; Rabo/ NS-kaart-
houders 50% korting; kinde
ren t/m 3 jaar, Museumjaar
kaart of Cultureel Jongeren-
paspoort gratis. 
Groepen groter dan tien per
sonen €5.-p.p. 

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

iONDSBIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (UIUIID,nbjv.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theek-zegel 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 
informatie-aanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. 
Voor alle andere vragen kunt 
u ons op de gewone wijze e-
mailen; het e-mailadres is 
bibliotheek@nbjT;.org. 

mam 

De ontujerpster van de 'Verzamelcn'-zê el, Danielle van Steenbergen, signeert. 

Voor de tweede maal in de 
geschiedenis van de Neder
landse postzegel is er, net 
zoals men dat overigens in 
België al jaren doet, een bij
zondere postzegel in de 
voorverkoop gegaan. In Bel
gië worden nieuwe postze
gels verkocht in het week

einde voorafgaand aan de 
emissie. De emissies ver
schijnen meestal op maan
dag en de voorverkoop vindt 
dan op zaterdag en zondag 
plaats, tijdens evenementen. 
In Nederland is dat één keer 
eerder gebeurd: tijdens de 
emissie van de Limburgze-

gel in 1989. Dat was een ge
zamenlijke emissie met Bel
gië op maandag 2 oktober 
1989. De voorverkoop van 
zowel de Nederlandse als de 
Belgische postzegel vond 
plaats in Maastricht op 30 
september 1989. Destijds 
werd er een bijzonder post

stempel gebruikt ter gele
genheid van de voorverkoop. 
Nu is dat niet het geval. Er 
werd nu gewerkt met een 
'normaal' dagtekeningstem
pel. 

Postex 2003 
De voorverkoop van de emis
sie 'Verzamelen' werd ge
houden tijdens het postze
gelevenement Postex 2003 
(17,18 en 19 oktober). De 
postzegel kon tijdens Postex 
worden gestempeld met een 
dagtekeningstempel Apel
doorn met één van deze 
data. Ook de eerstedagenve-
lop werd er al verkocht en zo 
kan het dat de eerste dag en
velop behalve het eerstedag-
stempel (datum 20 oktober 
2003) ook een afdruk van 
het dagtekeningstempel 
Apeldoorn 17.X.03-10 (ofwel 
17 oktober 2003) bevat. 
De ontwerper van de zegel 
'Verzamelen' is Danielle van 
Steenbergen. Tijdens 
Postex 2005 signeerde zij de 

postzegels, enveloppen en 
de al dan niet gestempelde 
prestigeboekjes. 

Dag van de Postzegel 
De afbeelding van het bij
zondere poststempel 'Dag 
van de Postzegel 18 oktober 
2003' heeft u van mij nog te 
goed. Ik kan het u nu laten 
zien (zie hieronder); het 
stempel bevat een afbeel
ding van een scheurkalender 
die de i8de van de maand 
aangeeft. 
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BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau 
Zeelant laani i , 3526 AKUtrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau(Snbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©033-4943970 

Penningmeester 
S. Tuin. Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
©0598-626447 

Vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598-636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
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 
7 2 i 4 P D E p s e 
©0575-. 

Webmaster: 
Jan Boon 
e-mail; web ma s t è r e n bfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©071-5761726 
Materiaalcommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd; Hoofdstraat 1, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibliothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-maiI: bibliotheek(3)nbfv.org 
Openingsti jden: 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 naar de 
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 
Hermeli)nstr. 46 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

Verdeeldheid door 'dubbele evenementen' in de hand gewerkt 

ONMIN BINNEN EUROPESE 
ORGANISATIE FEPA 
Eind september kwam in het Oostenrijkse Graz pijnlijk duidelijk aan het licht dat 
de Europese organisatie van filatelisten geen eenheid meer is. De eerste scheurtjes 
waren vorig jaar al zichtbaar geworden tijdens het congres van de wereldbond, de 
Federation Internationale de Philatelie (FIP) in Seoul. In Graz, tijdens het jaarlijk
se congres van de Federation of European Philatelic Associations (FEPA) waren het al 
duidelijke breuklijnen geworden. 

Graz 
De Oostenrijkse bond 
had zich veel moeite ge
geven om in Graz, dit 
jaar Culturele Hoofdstad 
van Europa, gedurende 
het congres ook een aan
tal nevenactiviteiten te 
ontplooien. Zo was er de 
grote internationale 
jeugdtentoonstellingju-
gend-Phila Graz, een semi
nar over de toekomstvan 
het verzamelen en een 
Europees treffen van jon
ge filatelisten. 
De bijeenkomt in Graz, 
op 28 september 2003, 
viel samen met de viering 
van de honderdvijftigste 
verjaardag van de postze
gel in Portugal. Ook voor 
deze bijeenkomst waren 
de leden van de FEPA uit
genodigd (op financieel 
gunstige condities). Het 
gevolg was dat in Lis
sabon 37 van de 42 leden 
aanwezig waren. In 
Graz, op het officiële 
congres, waren slechts 
28 leden aanwezig. Een 
aantal van deze leden 
bleek ook nog niet eens 
door de voorzitter verte
genwoordigd. 
De situatie van de 'dub
bele evenementen' is 
ontstaan doordat een in
ternationale tentoonstel
ling in St. Peterburg op 
hetzelfde moment zou 
plaatsvinden als de bij
eenkomst in Lissabon. 
De Portugezen hebben 
toen hun evenement ver
plaatst zonder er op te 
letten dat het FEPA-con-
gres op dat moment al 
aan Graz was toegezegd. 
De (Portugese) voorzitter 
van de FEPA heeft nog 
geprobeerd het congres 
naar Lissabon te halen, 
maar daar werd bezwaar 
tegen gemaakt. Oosten
rijk en Duitsland waren 
ook niet aanwezig in Lis
sabon. 

Wandelgangen 
Het is duidelijk dat over 
deze gang van zaken een 

hartig woordje is gewis
seld. In Seoul was de ver
deeldheid van de FEPA 
vooral gebleken bij de 
stemming over de nieuwe 
FlP-voorzitter. Tegen de 
afspraken in stemden de 
Europese landen ver
deeld. In Amsterdam, tij
dens Amphilex 2002, is op 
de FEPA-bijeenkomst een 
poging gedaan de gelede
ren wat te sluiten. 
Het is betreurenswaardig 
dat de recente ontwikke
lingen heel negatief heb
ben gewerkt en in feite 
laten zien dat de FEPA 
verder weg is van een 

reld van de filatelie, door 
ziekte inmiddels defini
tiefis uitgevallen. Wij 
zijn hem heel veel dank 
verschuldigd. 

Te veel regels? 
De discussies over het 
eenkader-reglement wor
den volgend jaar tijdens 
de FlP-vergadering in 
Singapore afgerond en zo 
ook de discussie rond de 
Open Klasse. 
Koek: 'Persoonlijk vrees 
ik dat er toch te veel ge
reglementeerd gaat wor
den, vooral "afgedwon
gen" door filatelisten. 

i j l T .̂  :' wB^^m .f. f-

FEPA-uoorzitter Pedro Vaz Pereira:.. .probeerde zaak nog te redden... 

sterke eenheid dan ooit 
tevoren. Dat is niet in het 
belang van de Europese 
verzamelaar! Van Neder
landse zijde (lees: Bonds
voorzitter Koek) is ge
probeerd 'in de wandel
gangen' iets aan dat pro
ces te doen, door middel 
van het Multilateraal Ver
band en via collega's uit 
midden Europa. 
Tijdens het congres kwa
men rapportages van alle 
bestuursleden aan de 
orde. Duidelijk werd dat 
de Duitser Michael Adler, 
een bijzonder goed inge
voerd man in de interna
tionaal bestuurlijke we-

Daarmee komt de grote 
groep gewone verzame
laars weer niet aan bod. 
En het was juist de be
doeling dat er - naast al 
de andere bijna dood-ge-
reglementeerde klassen -
een mogelijkheid zou ko
men voor creatieve, ont
dekkende gewone verza
melaars om ook eens iets 
van hun collectie te laten 
zien! Als bestuurder 
spreekt dat laatste mij 
zeer aan!' 
Het aantal grote tentoon
stellingen loopt overi
gens terug en daarmee 
ook de mogelijke inkom
sten. De kosten van het 

blad FEPA-Neiüs lopen 
daarentegen zorgelijk op. 
Ter geruststelling, de 
jaarlijkse bijdrage van de 
Nederlandse Bond aan de 
FEPA is afgegrendeld; die 
is bepaald op honderd 
euro! 
De bemensing van de 
FlP-commissies zal voor
taan via de FEPA-voor-
dracht lopen. Ieder conti
nent zal vertegenwoor
digd worden. Ook Neder
land zal - als erkend be
langrijk FEPA-lid - de 
verantwoordelijkheid 
moeten nemen en kandi
daten moeten stellen. 
Ook dit zal in 2004 in 
Singapore zijn beslag 
krijgen. 

Lissabon 
Hoewel de bijeenkomst 
in Lissabon geen officieel 
karakter had, is daar wel 
een vergadering gehou
den, die door de organi
satie een 'informatieron
de' werd genoemd. Ver
rassend werd ook in Lis
sabon gesproken over de 
eenheid binnen de FEPA. 
Men was van mening dat 
de leden van de FEPA de 
gemaakte afspraken, ook 
op FlP-niveau, moeten 
nakomen. Het gaat daar
bij bijvoorbeeld over het 
kiezen van bestuursle
den. 
De huidige verdeling van 
de functies binnen de FIP 
is geografisch (per we
relddeel). Europa verte
genwoordigt meer bon
den dan bijvoorbeeld 
Amerika of Azië. Het 
FEPA-bestuur wil een 
grotere invloed van Euro
pa. 
De FEPA is ook van me
ning dat de juryleden 
naar internationale ten
toonstellingen meer 
moeten rouleren. Nu 
komt men steeds dezelf
de gezichten tegen en dat 
kan voor exposanten ver
velend zijn. 
De financiële positie van 
de FEPA is zwak. Men is 
van mening dat de rijke 
landen de zwakkere lan
den moeten helpen. Dat 
kan bijvoorbeeld door 
FEPA erkenning voor 
multilaterale tentoonstel
lingen. 
De punten die in Lis
sabon zijn besproken 
hebben geen rechts
kracht. Ze zullen worden 
ingebracht in later te 
houden officiële bijeen
komsten van de FEPA. 

http://www.nbfv.nl
http://bfv.org


NEDERLANDSE JEUGD WINT KOFFERBAK 
VOL BOKALEN OP JUGEND-PHILA GRAZ 

Op de internationale jeugdtentoonstelling Juflend Fila 
in het Oostenrijkse Graz heeft de Nederlandse jeugd 
het bijzonder goed gedaan. Een kofferbak met boka
len moest de heer Pot, het door Nederland afgevaar
digde jurylid, mee terug nemen. 

'Het was maar goed dat 
we met de auto waren ge
gaan,' stelde Pot. 'Ik zou 
niet weten hoe we die 
vracht aan prijzen ooit 
hier hadden moeten krij
gen, als we waren gaan 
vliegen of met de trein 
waren geweest. Niet al
leen bekers waren er, 
maar ook nog medailles 
en boeken en andere prij
zen.' 
Dat de filatelie onder de 
jeugd niets voorstelt is 
met dit resultaat wel ge
logenstraft. Niet alleen 
omdat er veel prijzen zijn 
gewonnen, maar ook 
omdat de prijzen zijn ge
wonnen in een tentoon
stellingwaarvan de kwa
liteitheel hoog was. De 
jury kende maar liefst elf-
maal goud toe, waarvan 
vier keer voor een Neder
landse inzending. 
Dit jaar is het Oostenrijk
se Graz cultuurhoofdstad 
van Europa. Het gehele 
jaar werd met allerlei ma
nifestaties aandacht ge
vraagd voor deze mooie 
stad, hoofdplaats van 
Stiermarken. Het laatste 
weekend van september 
stond in het teken van de 
filatelie. Er was een ten
toonstelling voor de 
jeugd (categorie 2), er 
was een seminar voor de 
voorzitters van de jeugd-
organisaties van de Euro
pese landen en er was een 
ontmoeting voor jonge 

Deze pnjs, een schitterende berg
kristal, werd gewonnen door Olga 
Husson uit Breda. 
filatelisten uit heel Euro
pa. 
Aan de tentoonstelling 
namen veertien landen 
deel met 80 inzendingen 
(312 kaders). Ons land 
was sterk vertegenwoor
digd met 12 inzendingen 
(52 kaders). 

Bekroningen 
Voor de Nederlandse in
zendingen werd vier 
maal de hoogste bekro
ning, goud behaald, 7 
maal vermeil en i maal 
werd zilver. 
De hoogste waardering 
(87 punten) behaalde 
Olga Husson uit Breda met 
haar molenverzameling 
'Wentelende wieken, ra
telende raderen'; goud 
met ereprijs. 
De andere waarderingen 
in goud waren voor Stef 
Kroesemeijer ('Rode Kruis, 
een wereldorganisatie'. 

VERRASSING VOOR ALLE VOORZITTERS 
IN NIEUWEGEIN 

Als op 17 januari 2004 de 
voorzitters van alle bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen weer bijeen ko
men in 't Veerhuis in 
Nieuwegein wacht hen 
een speciale verrassing. 
Twee dames van JeugdFi-
latelie Nederland (JFN) 
zijn van plan op een spe
ciale manier de aandacht 
te trekken van de aanwe
zigen. Niet in de vorm 
van een grijze toespraak 
in het nette pak, maar 
een swingende presenta
tie in het jaar van de 
Jeugdfilatelie - dat staat 
ze voor ogen. 'Nee, de
tails kan ik niet geven,' 
zegt mevrouw Rozendaal 
van JFN, 'Het wordt echt 
een verrassing.' 

Groot verschil 
De Voorzittersvergade
ring is één van de twee 
landelijke bijeenkomsten 
die de Bond jaarlijks or
ganiseert. De andere is de 
Bondsvergadering. Ten 
onrechte wordt vaak ge
dacht dat beide vergade
ringen hetzelfde doel 
hebben: de verantwoor

ding van het Bondsbe-
stuur voor het beleid. 
Eerlijk gezegd leek het 
daar in het verleden vaak 
op. Maar er is tussen bei
de bijeenkomsten wel de
gelijk een groot verschil. 
Op de Bondsvergadering 
worden besluiten geno
men en wordt het beleid 
vastgesteld. 
Op de Voorzittersverga
dering gaat het niet om 
het beleid van het Bonds-
bestuur. Er worden geen 
besluiten genomen en 
voorstellen aanvaard. Het 
gaat in de Voorzittersver
gadering om het uitwis
selen van plannen en 
ideeën. ledere voorzitter 
mag zeggen wat hij voor 
de filatelie belangrijk 
vindt. Elke vereniging 
mag zijn goede kanten 
naar voren brengen. Het 
hoort een vergadering te 
zijn waar iedereen boor
devol nieuwe plannen 
vandaan gaat. 

Presentaties 
JFN presenteert zich op 
de Voorzittersvergade
ring. Uiteraard, wantin 

mei wordt in Autotron 
Rosmalen de jeugdmani-
festatie StampKids gehou
den, samen met de Natio-
tiale Postzê elsfiou) (een 
tentoonstelling in cate
gorie i). 
Enkele leden van het 
Bondsbestuur zullen 
plannen en ideeën voor 
de toekomst presenteren. 
Maar bovenal is de voor
zittersvergadering een 
platform voor iedereen 
die op posirieve manier 
met de toekomst van de 
filatelie bezig is. 
In tegenstelling tot de 
Bondsvergadering is de 
Voorzittersvergadering 
open voor alle voorzitters 
(of hun plaatsvervan
gers). Ook voorzitters 
van de afdelingen van de 
NVPV kunnen komen en 
meepraten. Vroeger wer
den deze afdelingen ver
tegenwoordigd door het 
hoofdbestuur van de or
ganisatie, maar gezien 
het karakter van de Voor
zittersvergadering is dit 
nu opengesteld. De afde
lingen van De Globe en 
Philatelica worden nog 
steeds alleen door hun 
hoofdbestuur vertegen
woordigd. 

84 punten); Corne uan 
Zandivijk ('De geschiede
nis van het huis Oranje-
Nassau', 81 punten) en 
Vincent Scheer ('Ik ben 
geen paard, maar...?', 80 
punten). 
Vermeil was ervoor Ralph 
Kroesemeijer ('Voetbal uit 
Nederland en België', 78 
punten); Sonja Kant 
('Paard en mens door de 
jaren heen', 78 punten); 
Camicl van Helden ('Stick 

tegen bal of puck', 78 
punten), Vincent Scheer 
('Paardekracht', 75 pun
ten), Sebastiaan Breukel 
('Schild op pad', 75 pun
ten), Lennard Ridsdale 
('Dinosauriers', 72 pun
ten) en Patrick Peschke 
('Griezelig hè', 71 pun
ten). 
Tenslotte was er ook nog 
zilver voor de Amsterdamse 
Postzegel Jeu^d Club met 
'Dwerg tussen de reuzen' 

(over Liechtenstein), 61 
punten. 
Een felicitatie voor de in
zenders is hier zeker op 
zijn plaats. 
In totaal werd tijdens de 
Ju^end-Phila Graz elfmaal 
goud, dertigmaal ver
meil, 26 maal zilver, zes
maal verzilverd brons en 
driemaal brons toege
kend. Twee Deense ver
zamelingen werden niet 
beoordeeld. 

JURYDAGEN VOOR 
JURYLEDEN 

In overleg met de juryad
viescommissie zijn de 
volgende jurydagen vast
gesteld: 

14 februari 2004: 
voor alle juryleden, uitge
zonderd de jeugd- en the
matische juryleden. 

Tweede helft november 
2004: 
voor eenkader-juryleden 
(hopelijk is tegen die tijd 
meer bekend over een 
FlP-eenkaderreglement). 

II december 2004: 
voor alle juryleden. 

Voorjaar 2005: 
voor jeugd- en themati
sche juryleden. 

OPVOLGING LUC VAN DIJK: KOOS FASE 
BEHEERDER VAN SERVICEAFDELING 

Na het betreurde ver
scheiden van Luc van 
Dijk was het nodig om te 
zien naar mensen die de 
Serviceafdeling van de 
Bond zouden kunnen 
voortzetten. De taak van 
deze afdeling is het ver
spreiden (en ontwikke
len) van documentatie 
die voor de filatelie van 
belang is. De afdeling be
schikt over een groot 
aantal boeken (in eigen
dom) die verkocht wor
den op beurzen en evene
menten. Er worden boe
ken in consignatie geno
men om te verkopen en 
er zijn filatelistische uit
gaven van derden die 
worden verkocht. 
In zijn periode als direc

teur van de Serviceafde
ling werd Luc van Dijk, 
behalve door zijn echtge
note, veelal bijgestaan 
door twee trouwe kom
panen: Koos Fase en 
Hans Petersen. 
Koos en Hans hebben 
erin toegestemd het werk 

van Luc voort te zetten. 
Koos Fase zal voorlopig als 
beheerder worden aange
steld. Hans Petersen 
helpt hem. 
Als de samenwerking 
succesvol blijkt, wil het 
Bondsbureau tijdens de 
Bondsvergadering voor
stellen Koos Fase als di
recteur van de Service
afdeling te benoemen. 

Koos Fase (rechts) en Hans Petersen flaan de Seruicea/delm̂  leiden. 

LANDSCOMMISSARIS 
WASHINGTON 2 0 0 6 

Van 27 mei tot en met 3 
juni 2006 wordt in het 
Convention Center in Was
hington D.C. (Verenigde 
Staten) een internadona-
le FlP-tentoonstelling ge
houden. 
Deze tentoonstelling zal 
uit ruim 3.500 kaders be
staan. Inzendingen voor 
alle klassen kunnen wor
den aangemeld. 
Het Bondsbestuur heeft 
als Landscommissaris de 
heer P. Alderliesten be
noemd. Deelnemers kun
nen zich bij hem aanmel
den. 
Het adres van de heer 
Alderliesten is: 
Van Kijflioekstraat 63 
3341 SR H.I. Ambacht 
Telefoon 078-6812576. 



ENSCHEDESE PHILATELISTEN VERENIGING: 
PROFIJT VAN WORKSHOP PUBLICITEIT 

Dit jaar organiseerde de 
Bond vier workshops 
over publiciteit. De be
doeling daarvan was om 
verenigingen inzicht te 
geven in hoe de pers 
werkt en hoe je je moet 
presenteren om de be
langstelhng van journa
listen te krijgen. 
Aan de workshops in Til
burg, Haarlem en Utrecht 
(tweemaal) deden ruim 
zeventig mensen mee. 
Onder hen waren de he
ren Bijl en Tonn van de 
Enschedese Philatelisten 
Vereniging (EPV). 
De kennis die ze opdeden 
gebruikten ze onlangs in 

een persbericht aan de 
lokale pers. En met resul
taat. 
Het ging om de zestigja
rige Hengeloer Roelof 
IJspeerd, die al jaren lid 
is van de postzegelvereni
ging in Enschede. 
IJspeerd verzamelt aller
lei zaken die te maken 
hebben met de geschie
denis van concentratie
kampen, waaronder na
tuurlijk brieven en post
zegels. 
Met het filatelistische deel 
van zijn collectie stond 
IJspeerd vorig jaar op 
TheManifestatie in Dieren. 
Via bezoekers kwam hij in 

Tijdens de uiorkshop werd ook̂ eoefend in het afgeven van een interview 

Een brief uit Buchenwald 
l>c brieven van gcvan* 
gene tiummcr 275 uit 
UuchciiwalU Mcngc
liH.r Koclof IJspeerd 
heefi 7c ullcnitial Iji 
nog vL'ul micT poitl uit 
de kn|gsf>c vangen en 
concent ral ickain pt>n 
Len deel daarvan is te 
/icn op ven IcnloonNlcl 
tmg in hel Nationaal 
Oiir)<>gs< en Vvrzctsniu
scum. 
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fun^Ijr^UnDjalluKKt DMjki 
dat wd indnih 
^ s anffnx vri / imclrfr hi| po« 
tf^s (ji<icl<iiah.Pntiii l^c 
CiiK m DDR hitUüm «i^uihi 
m a v a n n e a a n d M b l Datdit: 
% rf IJI UII prapaiïaiMii« srhc 

tvffii uil]«i\irii o»iT ifc mnliiii 
VkMIUCl«! Tuttbl lÎ MVTw Dl 
Uxholi de ^mlcIl>;>^K (WIWAHI 
()f v « .  ( k JdfJO l( m « bf Mil 
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dateii liic er wrrdm n xnuuiil 
k r u n d dvcltic d u r (ukhm uil 

QvtrienMiKMWJflInihVanan 
li(aunii<uhr)H>«rv<yr^ (>n 
dat ik c« luch m i . ben tt i^wi 
lu|lii.n en AK d u dauT iiH I vt.t I 
m m KM dan ik hxt 
Hriballdrreiiiüroliin Hiini'V 
rich itiivt lortcytwii ' T l i« « T . 
/amr'cf! van juthrnlirk tmixn 
•ia) B n e n n c n l u j i t i . i i d c 
m:hisiricc1(% lut ttc k mpin IntM 
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Het artikel è^aX na amper een lueek uerscheen m 'TC Tubantia' 

contact met het Nationaal 
Oorlogs en Verzetsmuse
um in Overloon, waarvan 
hij het aanbod kreeg om 
daar een soortgelijke ex
positie in te richten. 
Het succes daarvan straalt 
natuurlijk ook een beetje 
af op de EPV en zo beslo
ten de deelnemers aan de 
workshop publiciteit hun 
vergaarde kennis in de 

praktijk te brengen en de 
lokale pers in te lichten. 
Een keurig persbericht op 
één kantje, met alle rele
vante gegevens op de juis
te plaats en terzake doen
de bijlagen, werd naar de 
regionale media gestuurd. 
Het resultaat mag er zijn. 
Binnen een week stond in 
de Tujentse Courant/Tuba ntm 
een groot artikel met foto 

over vijf kolommen. Later 
werd dit nog eens overge
daan met een langer ver
haal in de Hengelose edi
tie van de krant. 
De expositie van IJspeerd 
in Overloon, waar ook 
veel nietfilatelistisch ma
teriaal te zien is, duurt 
nog tot en met 31 decem
ber. 

1 Eerste Dag Enveloppen !!!! 
De huidige oplage is te 

die 
vergelijken met 

van 1957 de prijs (nog) met! 
Nu al interessante prijsstijgingen 

Nr. 

E396 
E397 
E398 
E399 
E400 
E401 
E401a 
E402 
E403 
E404a/b 
E405 
E406 
E407 
E407a 
E408 
E409a/b 
E410 
E410a 
E411 
E412 
E413 
E414 
E415 
E416 
E416a 
E417a/b 
E418 
E419 
E420 
E421 
E422a/b 
E423 
E423a 

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 
E429 
E430 
E431a/b 
E432 
E433 
E434 
E435 
E435a 
E436a/b 
E437 
E438 
E43g 
E440a/b 
E441 
E442 
E443 
E444 
E445 
E446 
E446a 
E447 
E448 
E449 
E450 
E451a/b 
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 
E473a/b 
E474 
E475 
E476 
E477aA> 
E478aA) 
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 
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JAARGANGEN 2002 

ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA (Davo) 
ANDORRAFRANS 
ANDORRASPAANS 
ARUBA 
ARUBAFDC 
AUSTRALIË (Davo) 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIEHERZEGOWINA 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGRIEKS 
CYPRUSTURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HERZOGBOSNA 
HONG KONG 
HONGARIJE 
HONGARIJE gestempeld 
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 0235291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 

INKOOP Frankeerzegels 

Nederland: 
Guldenwaarden € 0,31/gulden 

Eurowaarden € 0,73/euro 

JAARGANGEN 2002 

ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
MONACO 
NED.ANTILLEN 
NED.ANTILLEN FD( 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERL.velletjes (D 
NEDERL. veil. incl.Pr 
NEDERLANDProvinciE 
NEDERLANDPostzege 
NEDERLAND FDC 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOSTTIMOR 
PALESTINA 

Actueel 
Nu ook in 
(heeft u z( 

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 

avo) 75,00 
Dvincie 229,00 
velletjes 149,00 
Iboekjes 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 mmivellen 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 

: Plaatfouten Nederland 
de NVPH  catalogus opgenomen 
; al in uw verzameling gevonden '>) 

Startpakket: Plaatfouten allen in NVPH genoemd 
25 s tuks ! (Postfr is) . _ _ 
Minimale cat Waarde € 1 5 0  € 1 0 9 . " 
(Samenstelling kan verschillen) ' 

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


BRENG OOK EENS EEN BEZOEK AAN ONZE WINKEL 
MOTIEVEN 
Naast een uitgebreide keuze 
uit zegels Nederland en ook 
wereldwijd bent u bij ons 
aan het juiste adres voor uw 
motieven! Alles van aap tot 

^ en met zeilschip, (of ongeacht 
welk motief ü maar zoekt!) 

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

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

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

KOM OOK EENS LANGS: 
DE KOFFIE STAAT KLAAR! 

POSTZEGELEXPRES & PHILATO 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA DEVENTER - Tel. 0570 - 633 033 - Fax 0570 - 636 293 

MONDL 
ISTZEGELVEILINÜEN 

organiseert op 

\ ^/-^ ,-

de 166-ste postzegel veiling te Deventer in het Mercure Hotel 

Holland 

Köln 

Grote veilinij: Nederland en OXi. w.o. topnummers. Ken grote afdeling stempels 
op /egels en poststukken, (irote engros \oorraad post/egels gehele wereld en als 

vanouds veel collecties en partijen Nederland en buitenland. l$ent l ' geïnteresseerd? 
l}el, schrijf of fa\ en U krijgt de rijk gedlustreerde catalogus gratis toegestuurd. 

Heeft IJ interesse om uw ver/aineling te verkopen ? 
V\ij veilen iedere vier maanden, li krijgt bij ons een betrouwbare indicatie 

van de opbrengst, voordat u een beslissing neemt. LHv verzameling wordt deskundig 
verkaveld en gepresenteerd in on/,e luxe catalogus met uitgebreide fotopagina s. 

Dagelijks kunt u in/enden, neem vrijblijvend contact op! 

'iMüt üzjjn' 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
I!iiiikgiivervvoH 1.V15 7413 \A DIAKMKR lel. (I57((-63I224 Fax ()570-(>362>>3 

r-in,iil lnt(>((i niiiii(li.)ls>am|)s.nl v\\\\\.iii(in(lialstaiii|)s.nl 

Londen X | 

Sew York 
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Afiyeeldingen 36114 Oekraïense dagtekeningstempels met in het onderste segment de 
postindex, links een stempel van Kiev (n Y i), rechts van Odessa (24 Y i) 

Boven ajbee\d\ng 1  Een moderne kaart van 
Oekraïne, met daarop in een vet lettertype en 
onderstreept de 'hoofdplaatsen' zoals die worden 
vermeld in tabel 1 

Rechts de autoriteiten in Oekraïne gaven een 
bijna vijfhonderd pagina's tellend postcodeboek 
uit, volledige titel 'Lijst van postkantoren en 
agentschappen, treinstations, steden, dorpen en 
pïattelanasgemeenten m Oekraïne met postindi
ces voor Oekraïne' 

yKpaÏHa 6yj ia 
nepiuoH) 
(Oekraïne was de eerste) 

DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D  L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

De vroegere Sovjetrepubliek 
Oekraïne maakt thans deel uit 
van het Gemenebest van Onaf
hankelijke Staten (GOS). De re
publiek wordt in het zuiden be
grensd door de Zwarte Zee en 
de Zee van Azov, in het westen 
door Roemenië, Moldavië, 
Hongarije, Slowakije en Polen, 
in het noorden door WitRus
land (Belarus) en Rusland en in 
het oosten eveneens door Rus
land [ajbeeldingl). 
Oekraïne met als hoofdstad 
Kiev telt tegenwoordig ongeveer 
vijftig miljoen inwoners. Voor 
de Tweede Wereldoorlog was 
de hoofdstad Kharkov. 
Na de inval in Polen door de 
Russen en de Duitsers in 1939 
werden delen van Polen aan 
Oekraïne toegevoegd. Deze ge
bieden hebben echter nooit een 

In 'Filatelie' van december 2003 verscheen een artikel 

naar aanleiding van het jubileum '25 jaar postcode in 

Nederland'. Nog niet zo lang geleden werd algemeen 

aangenomen dat Duitsland het eerste land was waar een 

postcodesysteem werd ingevoerd. In 2002 werd in 

'Filatelie' beloofd dat te zijner tijd zou worden onthuld 

welk land werkelijk het eerste was. Belofte maakt schuld, 

vandaar het nu volgende artikel. 

Oekraïense postcode gehad. 

INVOERING 'POSTINDEX' 
De zogenoemde 'postindex' 
werd in Oekraïne in december 
1932 ingevoerd. De exacte re

den waarom is met bekend, 
maar laat zich gemakkelijk ra
den: vereenvoudiging en even
tueel automatisering van de 
postsortering. Net als vroeger 
in Nederland was het sorteren 

van de post een werk dat grote 
kennis vereiste over de ligging 
van allerlei (vaak kleine) plaat
sen en vooral van het vervoer
systeem. In Nederland heetten 
de specialisten 'expediteurs'. 
Door de invoering van de post
code kon de hanosortering 
door lager gekwalificeerden 
worden uitgevoerd. Blijft de 
vraag over waarom de postin
dex in 1932 alleen in de Oekraï
ne en niet in de gehele voorma
lige Sovjetunie werd ingevoerd. 
Wellicht was de invoering in 
Oekraïne een proefproject. 
Net als de Nederlandse postco
de was de Oekraïense postin
dex een alfanumerieke code: 
één, twee of drie cijfers, gevolgd 
door een 'Y' en daarna een getal 
van maximaal drie cijfers. De 
letter 'Y' is het cyrillische equi
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Lmks afljeelding y - Deze geïllustreerde kaart, uitgevoerd m 
grijs karton en met een afbeelding van een besteller met tas 
en brief, vermeldt links als tekst 'Gebruik de postindex op 
alle correspondentie', rechts staat "Waarheen, aan wie ' 
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K\Jli.i 

l laraj.i 

KoMy 
hOMy 
KjMy 

n\a 

A qui 

Links aßjeelding^-
Aantekenstrookje van 
Olgina met de 
postindex 24-Y-n 

Links afljeelding 6 -
Aantekenstempel van 
Kiev met de postindex 
73 Y 6, de cynllische 
letter '3' is een 'Z' 
('Zakaznoe' = aan
getekend) 

Onder aßeelding 8 - Nog een voorbeeld van een Oekraiens 
postwaardestak waarin de gebruiker en de ontvanger op het 
bestaan van de postindex worden geattendeerd 

nOST.OBA« KAPTO'IK* 
n O U l T O B A KXftKK 
IIAUITOBA« KAPTKA 

P O S T A K A R T I > 

C A R T B P O S Ï A t E 

'hif-'"": AMCTA 
(CBOCHACHO TOM)^ 
lU&O MA ANeri aASMANCKO 

»I n p S i K Im^^Mk 
CBBTO VMOBHy OSHAIfy. 
UMÜBCTMIOMCHO KOMNQMy . 
MCtMNOMy mniKTOtt VKMIHM 

Ou ' 

Vr:'M?.S' 

KOMT ' ! 
Kosij-
tÜIMV 

Q t a » 

A 41') 

ilM h l ^ n r \ « 

valent van de Latijnse 'U ' 
(spreek uit oe) van Ukraïne. 
Hieruit zou men kunnen con
cluderen dat voor de overige 
Sovjetrepublieken andere let
ters waren gereserveerd. Het 
eerste getal gaf de belangrijk
heid ofde omvang van de loca
tie aan. De nummers i tot en 
met TO waren gereserveerd voor 
de hoofdstad Kharkov, waarbij i 
tot en met 7 waren toebedeeld 
aan districten of rayons in Khar
kov en de nummers 8 tot en 
met l o in reserve werden ge
houden. De volgende decade 
was toebedeeld aan Odessa 
(vijf nummers reserve). Zie 
vooreen aantal belangrijke 
hoofdplaatsen (sorteercentra) 
tabel /; de desbetreffende plaat
sen zijn op het kaartje van af-

Tabel 1 

Hoofdplaats Tweecijferlge 

Kharkov 
Kiev 
Odessa 
Mycolaiv 
Dneprpet 
Zaporozly 
Stalino (6 
Mariupol 

Kherson 
Reserve 

getallen voor 
de letter'Y' 

1 - 7 
1 1 - 1 4 
2 1 - 2 5 
30 

ovsk 34-37 
e 4 0 - 4 4 
onetsk) 45-48 

49 

89 
92 -lOO 

beelding i onderstreept. 
Zeldzamer zijn getallen van drie 
cijfers vóór de 'Y'. Dit waren 
provinciale rayons, die van min
der belang werden geacht. Zo 
stond '101' voor het rayon Oliev 
in de provincie Zhitomir. In dit 
rayon waren 39 afgiftepunten of 
dorpskantoortjes. Deze werden 
aangeduid met het getal na de 
'Y'. Bijvoorbeeld: ioi Y39 was 
een kantoortje of afgiftepunt in 
het rayon Oliev. Het aantal af
giftepunten varieerde sterk per 
rayon. Zo had Kharkov er 130 en 
Staro Kermenchyk er maar ne
gen. Gewoonlijk lag het aantal 
echter tussen 20 en 40. Om 
een en ander in goede banen te 
leiden werd een postcodeboek 
van 486 pagina's uitgegeven 
(afljeelding 2), waarvan de titel 
luidde: 'Lijst van postkantoren 
en agentschappen, treinsta
tions, steden, dorpen en platte
landsgemeenten in de Oekraïne 
met postindices voor Oekraï
ne'. Het boekwerk bestond uit 
twee delen: een lijst van plaats
namen met daarachter de post
index en een lijst van alle post-
indices, gevolgd door de bijbe
horende plaatsnamen. Deze 
laatste lijst liep van / Yl (Khar
kov) tot 486 Y 53. 

VERSCHiJNiNGSVORMEN EN 
PROPAGANDA 
De postindex werd vermeld in 
de door de kantoren gebruikte 
stempels, meestal in het onder

ste segment (q/fceeW/'/igj, Kiev 
11 Y I en afljeelding 4, Odessa 
24 Y I). Ze komen ook voor in 
de bovenkant van het stempel 
en zijdelings, misschien door
dat de buitenring van het stem
pel kon worden verschoven ten 
opzichte van de binnenring. 
Ook aantekenstrookjes en 
stempels voor aantekening wer
den voorzien van de postindex 
[afljeeldings, strookje Olgina 
2 4 Y i i ) . Kiev gebruikte een aan
tekenstempel {afljeelding 6) 
12 Y I met de cyrillische letter 3 
(Z), die staat yoor zakaznoe 
(aangetekend). Om het gebruik 
van de postindex te propageren 
werden in 1932 vier postwaarde-
stukken uitgegeven met waar
deindruk 'Kolchose-boer'. De 
teksten waren uitgevoerd in 
maar liefst achttalen: 
Russisch, Oekraïens, Witrus-
sisch, Armeens, Georgisch, 
Azerbeidzjaans, Tadjikisch en 
Frans. Een kaart, uitgevoerd in 
grijs karton, toont een postbo
de met tas en hnef {aßeelding 
7). De tekst luidt links: vermeld 
in alle correspondentie de juiste 
postindex. Rechts staat: 'Waar
heen, aan wie.' Ook de kaart 
van afljeelding 8 roept de ge
bruiker op de juiste postindex te 
gebruiken. 

HET EINDE VAN DE POSTINDEX 
In juni 1939 kwam er vrij plotse
ling een einde aan het gebruik 
van de Oekraïense postindex. 

Als laatste dag van gebruik 
wordt genoemd 25 juni 1939 
(Odessa). De mogelijke reden 
van de ophefiRng kan van strate
gische aard zijn geweest. Rus
land en Duitsland maakten zich 
op voor de ondertekening van 
het Von Ribbentrop-Molotov-
pact (23 augustus 1939) en kor
tet i jd later werd Polen overval
len. Als tweede reden wordt ge
noemd de doorvoering van de 
beruchte 'zuiveringen', waarbij 
alles wat naar bourgeoisie riekte, 
werd uitgeroeid en veel goede 
instellingen, die in tientallen ja
ren waren opgebouwd, teniet 
werden gedaan. 

Literatuur: 
VijfentuJintifl jaar postcode in Neder
land, in 'Filatelie' van december 
2 0 0 2 . 
U. Hildebrandt, Ukraine - Einjïih-
run^ der Postleitzahlen in 1932, in 
'Deutsche Briefmarken-Zeitung' 
24/89, pagina's 1459 toten met 
1462. 
Victor Mohylnyi, Ukraina bula pers-
hoiu, in 'Poshta i Filatelia Ukrai-
ny', nummer 4-1995, pagina's 10 
en II. 
Ingert Kuzych, Ukraine developed 
world'sJïrst postal code, in Linn's 
Stamp Neius van 29 april 2002, pa
gina 10. 

Fecit m Provincia Salzbur̂ is, 
SeptembrisA.D. MMIII 



DA6ELUKS BEZOEKERSAANTAL 
FILAHUE-WEBSITE GROEIT NOG STEEDS 

Ctens *2oo unieke hits per dag^ in oktober ruim overschreden 
noewel de dienstverlening op de website van i-iiateiie 

(www.filatelie.ws) nog aan de bescheiden kant is, brengen 

toch steeds meer filatelisten, postzegelverzamelaars en 

andere belangstellenden een bezoekje aan deze 'digitale 

versie' van het maandblad Filatelie. In oktober werd weer 

een klein recordje gebroken. 

De verschillen tussen een 'pa
pieren blad' en zijn digitale te
genhanger - een website - zijn 
vrij groot - maar er zijn ook 
overeenkomsten. 
Om met de verschillen te begin
nen: een website kan veel actue
ler zijn dan een papieren blad. 
Het is geen uitzondering dat 
een nieuwsbericht op de Filate-
liesite binnen enkele uren -
soms zelfs minuten - op een 
van de webpagina's is opgeno
men. De 'papieren' editie van 
Filatelie doet daar veel langer 
over. Zo werd de kopij voor het 
nummer dat u nu vasthoudt 
medio oktober afgesloten, on
geveer een maand geleden dus. 
Veel mensen geven er de voor
keur aan 'iets in hun handen te 
houden'. En dat is begrijpelijk: 
bij het raadplegen van een web
site ben je doorgaans gebonden 
aan vaste locatie - zeg maar een 
'werkplek' - terwijl je met een 
krant of blad je eigen favoriete 
plekje kunt uitzoeken. Laptop
bezitters kunnen dat ook. 
Een eis die aan de inhoud ('con
tent') van een website wordt ge
steld, is dat de teksten kort tot 
ultrakort behoren te zijn; zo'n 
eis is bij een papieren medium 
veel minder streng. 
Verder is het zo, dat uitgevers 
van een papieren blad welis
waar vaak ook een website on
derhouden, maar angstvallig 

vermijden dat die twee media 
helemaal identiek zijn. Waar ze 
bang voor zijn is het optreden 
van 'kannibalisme': waarom 
zouden lezers een abonnement 
op Filatelie nemen, als de com
plete inhoud ervan toch al op 
het Internette vinden is? 
Behalve verschillen zijn er ook 
overeenkomsten. Uit de reac
ties die op de Filateliewebsite 
binnenkomen blijkt dat het me
rendeel van de e-mailers 'gewo
ne abonnees' zijn, mensen die 
ook op de papieren editie van 
ons blad geabonneerd zijn. En 
wie de gedrukte editie van Fila
telie naast de inhoud van de 
website legt, ziet dat een aantal 
onderwerpen elkaar overlap
pen. Een groot deel van de in
houd van onze vaste rubriek 
'Uit de wereld van de filatelie' 
wordt bijvoorbeeld eerst op de 
hoofdpagina van de Filateliesite 
gepubliceerd. Tot dusver heeft 

nog geen enkele abonnee hier
over geklaagd; kennelijk accep
teert men dat de actualiteit 
soms vereist dat sitebezoekers 
het eerst bediend worden. 
Daarmee hebben we meteen 
een van de sterke punten van 
de website van Filatelie ge
noemd (op de zwakke komen 
we zo dadelijk terug): wie op 
zoek is naarfilatelistisch nieuws 
doet er goed aan vaak - zo mo
gelijk dagelijks - naar de site te 
gaan en daar het dagelijkse 
nieuwsberichtje te lezen. Wie 
door het ontbreken van ADSL-
aansluiting maar beperkt kan 
surfen, kan de 'kijkfrequentie' 
ook gerust wat lager houden: de 
nieuwsberichtjes worden name
lijk vijftien dagen lang in het be-
richtenarchief opgeslagen. 
Een andere handige faciliteit 
van de website is dat u er heel 
snel kunt nagaan welke nieuwe 
Nederlandse postzegels zijn 

verschenen en welke op het 
punt van verschijnen staan. 
De redacteur van onze vaste ru
briek 'Nederlandse stempels' 
zorgt er voor dat u kunt zien 
welke stempels in de afgelopen 
maanden in gebruik waren en -
voor zover hij de informatie ti j
dig genoeg ontvangt - welke 
stempels op het punt staan in 
gebruik te worden genomen. 
Nieuwsgierige lezers klikken 
vaak door naar de pagina waar
op wordt meegedeeld, hoe de 
inhoud van het laatst versche
nen nummer van Filatelie er uit
ziet. Doorgaans verschijnt het 
blad omstreeks het midden van 
de maand: het gaat dinsdags 
op de post en wordt op woens
dag of donderdag besteld. Vas
te sitebezoekers weten dat kort 
daarvoor (meestal op maandag 
of dinsdag) de nieuwe inhouds
opgave ervan op de site te vin
den is. Zo krijgt u een voor
proefje van het nummer dat en
kele dagen later in de bus valt! 
Steeds meer mensen nemen 
een kijkje op de website; een tel
lertje op de site houdt bij, hoe
veel 'unieke hits' er dagelijks ge
noteerd kunnen worden. Óp 20 
oktober jl. was het een aantal 
unieke hits 271, een nieuw re
cord. Op die dag bezochten dus 
271 verschillende mensen op 
z'n minst éénmaal de Filatelie
site! Als u nog niet op de site 
van Filatelie bent geweest dan 
nodigen we u van harte uit dat 
een keertje te doen: u zult dan 
vast wel een aantal handige of 
leuke siteonderdelen aantref
fen. U ontdekt dan waarschijn
lijk ook dat nog niet alle site
pagina's tot in de perfectie zijn 
uitgewerkt. Het is de redactie 
bijvoorbeeld een doorn in het 
oog dat op de pagina's met flla-
telistische links een aantal van 
die links 'dood' zijn; die verwij
zen naar niet meer bestaande 
Internetadressen. Websitebe
zoekers die de redactie hierop 
attent maken (een korte-mailtje 
aan philatelie@tip.nl is vol
doende) zijn we bijzonder er
kentelijk, zeker als het juiste 
webadres erbij wordt vermeld. 
De website is weliswaar geen 
hoofdactiviteit van de redactie 
van Filatelie (het is meereen 
aanvullende dienst), maar de 
site hangt er ook niet zomaar 
bij. Als u wilt meehelpen om de 
kwaliteit ervan te verbeteren, 
bent u dus van harte welkom. 
Namens alle andere gebruikers 
van de site: hartelijk dank! 

www.filatelie.ws de hoofdpagina 
inéenoor" ''"' 

overige 
"links 

http://www.filatelie.ws
mailto:philatelie@tip.nl
http://www.filatelie.ws
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POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 
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Op de Nederlandse Antil
len verschijnen maar wei
nig postwaardestukken. 
Op het postkantoor in 
Willemstad was deze zo
mer alleen het oude 
luchtpostblad van 125 
cent te koop, dat vermoe
delijk al dateert uit 1995. 
De vakantieganger die 
het mij stuurde was er 
niet van op de hoogte dat 
het tarief inmiddels 145 
cent bedraagt, zoals 
blijkt uit het administra
tieve stempel Teruij aan af
zender uoor bijfrankermfl en 
de met de hand ingevulde 
hoogte van het ontbeken-
de port. De administra
tieve afhandeling zorgde 
voor flinke vertraging: 
het stuk bereikte mij pas 
na ruim zes weken [i]. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Het kerstaerogram dat 
verscheen op 31 oktober 
2003 is net als de kerst
postzegels ontworpen 
door Sally Morgan. Het 
zegelbeeld toont een ster 
en is voorzien van de 
tekst 'Port betaald' en 
een blauwe strook ter 
aanduiding van interna
tionale verzending. De il
lustratie toont Maria, Jo
zef en het Christuskind 
met een engel en enkele 
dieren, waaronder gan
zen. De prijs bedraagt 
$0.85. 

Duitsland 
Op 17 juni 1953 vond in 
de DDR een volksop
stand plaats, die door de 
Volkspolizei en Russische 
troepen hardhandig 
neergeslagen werd. In 
het herenigde Duitsland 
is 17 juni de 'Dag van de 
Duitse Eenheid' gewor
den. Ter herinnering aan 
de opstand werd op 12 
juni 2003 een voorge
frankeerde envelop uitge
bracht [2]. Voor het ze
gelbeeld maakte men ge
bruik van de toeslagzegel 
van 55+25 eurocent die 
op dezelfde dag ver
scheen. Die postzegel 
kost 80 eurocent, maar 
op de website van Deutsche 
Post wordt de envelop 
voor 65 eurocent aange
boden. 

De vijfentwintigste sterf

dag van Willy Messer
schmitt (1898IÏ1978) 
werd op 11 september jl. 
herdacht met de uitgifte 
van een voorgefrankeer
de envelop [3]. De enve
lop is mooi geïllustreerd 
met een portret van de 
vliegtuigontwerper, een 
ontwerptekening en 
foto's van de Messer
schmitt Me 262 en van een 
driewielerauto. Als zegel
beeld is de zegel 'Hon
derd jaar Duits Museum' 
van 55 c. gebruikt. 
De enige briefkaart die 
men in Duitsland nog 
kent is de zogenaamde 
Pluskarte. De meest recen
te versie werd in februari 
uitgebracht en is voor
zien van het zegelbeeld 
'1000 jaar Kronach' van 
45 eurocent [4]. Deze 
kaart in A6-formaat 
wordt verkocht in pakjes 

van 10 stuks voor € 5.20. 
Uit de overvloed van uit
giften met een filatelisti-
sche aanleiding zijn weer 
drie aardige enveloppen 
te melden: 
- Münchner Briefmarkentage 
metals illustratie een 
foto van de Pinakothek der 
Moderne Kunst en zegel
beeld 'Max Beckmann' 
van 55 eurocent (6 maart 
2003, [5]); 
- Duitse Kampioenschap
pen Thematische Filate
lie in Osnabrück, met als 
illustratie het Nederland
se blokje 'Het Nederland
se wad' en zegelbeeld 
'Lyonel Feininger' 'van 
55 eurocent (26 septem
ber 2003, [6]); 
- dezelfde gelegenheid, 
zelfde datum, met als 
thema dat inwoners van 
Osnabrück de gelukkig
ste Duitsers zijn en zegel

beeld 'lojaarvijfcijferige 
postcodes' van 55 c. [7]. 

Groot-Brittannië 
De Britse posterijen heb
ben een nieuwe Special De-
livery-dienst ingevoerd 
voor brieven die vóór 9 
uur 's ochtends bezorgd 
moeten worden. De be
staande dienst - die blijft 
bestaan - voorziet alleen 
in aflevering vóór 12 uur. 
Afhankelijk van het ge
wicht (maximaal twee 
kilo) en de vergoeding bij 
te late aflevering bedra
gen de kosten voor de 
nieuwe dienst £6.95 tot 
£13.65. Er is een envelop 
beschikbaar in formaat 
C4, die £7.65 kost [8]. 
Daarmee is het tarief 
voor post tot 500 g. be
taald; voor zwaardere 
zendingen moeten post
zegels bijgeplakt wor

den. Zoals bij Britse post
waardestukken vaker 
voorkomt is er een spe
ciale tweetalige versie be
schikbaar voor gebruik in 
Wales. 
Ook van het traditionele 
kerst-aerogram, dat dit 
jaar verschijnt op 4 no
vember, wordt naast de 
Engelstalige versie een 
versie in Engels plus 
Welsh uitgebracht. 

Malediven 
Een recent verschenen 
luchtpostblad van de Ma
lediven is opgesierd met 
een foto van een zonson
dergang [9]. In de rech
terbovenhoek staat Air 
Mail/ Postale Paid. De ove
rige teksten op dit aer
ogram zijn niet alleen in 
het Engels, maar ook in 
twee andere talen afge
drukt. 



Nieuw-Zeeland 
De meeste postwaarde-
stukken die tegenwoor
dig in Nieuw-Zeeland 
uitgegeven worden, zijn 
nogal saai: ze hebben 
vaak alleen het logo van 
de post en twee of drie 
verticale strepen in de 
rechterbovenhoek. Er 
zijn echter uitzonderin
gen, zoals twee onlangs 
vanuit Nieuw-Zeeland 
naar Nederland verstuur
de items: 
- Een envelop bestemd 
voor internationale zen
dingen tot 200 gram, met 
in het zegelbeeld (NZ$2) 
een afbeelding van de 
koiühai, een inlandse 
heester. Rechts naast het 
zegelbeeld zien we twee 
verticale strepen ten 
behoeve van de 
machinale verwerking; 
eronder staat de tekst 
Postale Included/ Woridiwide 
[10]; 
- Een luchtpostblad (port 
betaald) metals thema de 
Heaphy Track, een wandel
tocht door het Nationale 
Park Kahurangi. Op de 

voorzijde van het lucht
postblad staat een foto 
van bomen- en planten
groei in het park; het ze
gelbeeld toont mensen 
onder een waterval [ii]. 
Op de achterflap van het 
blad is te zien waar de 
Heaphy Track zich bevindt 
(op het Zuidereiland) en 
hoe Nieuw-Zeeland gele
gen is ten opzichte van de 
restvan de wereld. 

Rusland 
Van mijn Russische 
correspondent de heer 
Wladinetz ontving ik 
weer een groot aantal 
meldingen van nieuwe 
postwaardestukken. 

Enueloppen met zejjelbeeid 'A' 
Groot Jormaat (besteldatum 
op achterzijde): 
- Internationale Week 
van de Brief (05-06-02); 
- Chemicus A.M. Butle-
row (05-06-02); 
- Wereldconferentie kli
maatverandering, Mos
kou (24-04-03, [13]); 
- Generaal A.A. Getman 
(08-05-03); 

- Internationale Lucht- en 
Ruimtevaartsalon 
(21-05-03, [12]); 
- Beeld 'Het meisje met 
de kruik' (30-05-03); 
- De Dom van Kaluga 
(30-05-03); 
- Klooster in Moskou 
(10-06-03); 
- 250 jaar stad Jekatari-
nenburg (18-06-03); 
- Monument stichter leka-
tarinenburg (20-06-03); 
- 600 jaar stadsrechten 
Wiborg (07-07-03). 

Enueloppen metzegelbeeld 'A' 
Klem/ormaat (besteldatum 
op achterzijde): 
- 500 jaar Dionysius-fresco 
in het klooster in Ferapon-
tow (05-10-01, [14]); 
- Vorstin-Olga-kerk in 
Pskow (25-03-02); 
-Rozen (26-12-02); 
- Dag van de radio 
(29-01-03, [15]); 
- Rozen (20-02-03); 
- Ilija-kerk in Pskow 
(03-03-03); 
- Georgius-kapel, ter her
denking van gesneuvelde 
parachutisten in Pskow 
(07-03-03). 

Enueloppen met bijzonder ze-
gelbeeld (klem/ormaat): 
- Toneelregisseuse N.I. 
Ssatz 1903-1993; zegel
beeld portret, illustratie 
ballet 'De Blauwe Vogel' 
(11 augustus 2003); 
- Admiraal F.F. Bellin-
chausen 1778-1852, ze
gelbeeld portret en schip, 
illustratie o.m. kaart van 
Antarctica (27 augustus 
2003); 
- Ontdekkingsreiziger 
E.P. Chabarow 1610-1667, 
zegelbeeld portret en 
landkaart, illustratie Cha
barow bij de rivier de 
Amur (27 augustus 2003); 

Briefl<aflrten met bijzonder 
zeaelbeeld: 
-1250 jaar stad Staraja 
Ladoga; zegelbeeld ves
ting, illustratie middel
eeuws schip (23 juli 
2003, [16]); 
- Kunstschilder F.J. 
Alexejew 1753-1824; ze
gelbeeld portret en schil
derij, schilderij van Mos
kou (23 juli 2003). 
Vanuatu 
Vanuatu is de naam van 

een eilandengroep in de 
Stille Oceaan die tot de 
onafhankelijkheid in 
1980 Nouuelies Hebrides 
(Frans) of Neu; Hebrides 
(Engels) genoemd werd. 
Twee recent uitgegeven 
mooie luchtpostbladen 
tonen onderwerpen uit 
de dierenwereld. Het 
eerste blad heeft als the
ma 'Vogels' [17] en bevat 
afbeeldingen van zwarte 
reigers, papegaaien en 
een ijsvogel. Het tweede 
blad is een gezamenlijke 
uitgifte met Nieuw-
Caledonië en toont 
afbeeldingen van 
walvissen en dolfijnen 
[18]. Beide luchtpost-
bladen hebben een 
ingedrukte waarde van 
80 cent. 

Verenigde Staten 
Het tweehonderdjarig 
bestaan van de 
Universiteit van Ohio was 
op 10 oktober 2003 
aanleiding voor de uitgif
te van een brieflcaart van 
23 cent. In het zegelbeeld 
staat een afbeelding van 
Cutler Hall, het monu
mentale universiteitsge
bouw. De briefkaart kost 
$ 0.25 in ongebruikte 
staat, voor een exemplaar 
met eerstedagstempel 
wordt $ 0.35 in rekening 
gebracht. Deze kaart is 
de 55 ste uitgifte in de 
reeks Historie Preseruation, 
waarmee begonnen werd 
ini977. 

Op 23 oktober versche
nen de Amerikaanse 
kerstzegels, en daarbij 
kwamen ook weer vier 
briefkaarten uit. De af
beeldingen van dit jaar 
zijn musicerende kerst
mannen en rendieren. De 
briefkaarten zijn samen
hangend gedrukt in vel
len van vier stuks; ze 
worden per vijf vellen 
verkocht voor $ 9.75. 

Zwitserland 
De jaarlijkse briefkaart 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
komt uit op 19 november 
2003 en heeft een uitzon
derlijk thema: de Uien-
markt in Bern [19]. 
De kaart werd ontworpen 
door Ursula Hirsbrun-
ner, wier postzegel door 
het publiek als winnaar 
werd aangewezen in een 
ontwerpwedstrijd. In het 
zegelbeeld van 70 cent is 
de skyline van Bern afge
drukt tegen een achter
grond van uien; de beeld-
zijde van de kaart bevat 
een fotocollage over de 
Uienmarkt. 
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jj Belgische komngszegels uerzamclaars stonden ervoor in de nj 

BUITENLANDSE 
POSTZEGELBLADEN 

Populaire monarchie 
Net als veel Nederlanders 
zijn de meeste Belgen erg 
verknocht aan hun mo

narchie, ofschoon die 
niet kan bogen op dezelf

de eeuwenlange verbon

denheid met land en 
volk. Terecht echter stelt 
het Belgische postzegel

blad Collector Revue 
(september/oktober) dat 
sinds het verschijnen van 
de eerste Belgische post

zegels, die met de afbeel

ding van koning 
Leopold I, zegels met de 
koninklijke afbeelding 
het voornaamste verza

melgebied van de Belgi

sche verzamelaars vor

men. Nu doen de Belgi

sche posterijen er ook 
het nodige aan om die 
belangstelling levend te 
houden. En dat wordt ge

waardeerd, gezien de 
vele honderden verzame

laars die in augustus jl. in 
de rij stonden  soms 
meer dan drie uur!  om 
de nieuwe koningszegels 
te bemachtigen. Het zijn 
prachtige, stijlvolle ze

gels geworden, uitgege

ven ter nagedachtenis 
van de tien jaar geleden 
overleden koning Boude

wijn en het daar uit 
voortvloeiende tienjarig 
regeringsjubileum van 
koning Albert II. Het 
blad knoopt daaraan een 
beschouwing vast over 
het Museum van de Dynas

tie, dat gevestigd is in 
hetzelfde Brusselse hotel 
Bellevue waar ook het 
Memoriaal Koning Boude

ivijn is opgenomen. 

Meertalig 
De bizonale post waar

mee de Duitsers in de 
BntsAmerikaanse bezet

t ingszone het in de jaren 

na 1945 moesten doen, is 
na meer dan vijftig jaar 
nog altijd een boeiend 
verzamelgebied voor 
posthistorici. Der Brief

markenSpiegel (sep

tember) heeft daar een 
mooi verklarend artikel 
over. 
In dat blad vinden we 
ook een klein artikel over 
tweetalige poststempels. 
Tweetalige postzegels 
zijn er in overvloed, maar Voorbeelden van meertaligheid een Belgisch postwaardestuk, Finse zegels en een Isroelisch stempel 
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Duits poststuk, gefrankeerd met zegels van de geallieerden. 

stempels zijn meestal 
aan eentalige plaatsna

men gebonden. Brussel 
doet het (soms) met twee 
en Israel zelfs met drie 
talen. En ook het tweeta

lige Finland stempelt 
voor zover het zijn 
hoofdstad betreft tweeta

lig af 

Vertraagd besteld 
Het Engelse blad voor 
Nederlandverzamelaars 
Netherlands Philatelist 
toont in hetjul inummer 
Japanse poststempels 
met propaganda op brie

ven uit de Japanse bezet

tingstijd van het toenma

lige NederlandsIndié. 
Het biedt ook een artikel 
met mooie afbeeldingen 
van brieven uit die perio

de, die hun bestemming 

niet of pas jaren later be

reikten. Zo is er een brief 
die al in november 1939 
in Batavia werd gepost, 
maar die pas na zeven 
jaar door de Britse cen

suur werd vrijgegeven. 
De brief kon toen met 
meer bezorgd worden, 
omdat het huis van de ge

adresseerde in Düssel

dorf tijdens de oorlog 
verwoest was. 

Van strook tot zegel 
Het Spaanse El Eco van 
september laat zien hoe 
de ooit fantasieloos 
ogende automaatstroken 
nu steeds meer op echte 
postzegels gaan lijken. 
Ze krijgen nu ook  dat is 
althans in Spanje het ge

val  'seriegewijze' af

beeldingen. 

ESPAliA 
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Voorbeeld van een moderne 
Spaanse automaatstrook 

Zo IS er een reeks met af

beeldingen van motor

fietsen; dat zal de thema

tische verzamelaars on

getwijfeld plezier doen! 

Jeugdwonder 
Een overbekend motiefis 
dat van de componist 
Mozart. De componist is 
niet alleen op veel zegels, 
maar ook in stempels, op 
eerstedagenveloppen en 
op maximumkaarten te 
vinden. 

Natuurlijk horen ook de 
steden waar de compo

nist gewoond en gewerkt 
heeft erbij. Die Briefmar

ke van augustus bericht 
er over. 

Pilatelie 
Het is een bekend feit dat 
filatelisten gemiddeld 
heel oud worden. Geen 
wonder dus dat ze ook 
belangstelling hebben 
voor de medische wereld. 
American Philatelist van 
augustus brengt een uit

gebreid artikel over aspi

rine en soortgelijke ge

neesmiddelen op de 
postzegel. 

Het muzikalegeme Mozart kan 
op heel veel zegels ujorden aangt
troJFen. 

Deze Zweedse zegel heeft een relatie 
met het thema 'Geneeskunde' 

De bijdrage begint met 
een Zweedse wilgen

boom, die de grondstof 
voor een voorloper van 
het pijn en koortsbestrij

dende pilletje leverde. 

Liz verdringt Harald 
Het Noorse Bondsblad, 
Norsk Filatelistisk Tids

skrif, krijgen we helaas 
niet vaak onder ogen. De 



Noren hebben in de loop 
der jaren troepen gele

verd voor vredesmissies 
in diverse delen van de 
wereld. Meestal zijn dat 
kleine eenheden die geen 
eigen veldpostkantoor 
rechtvaardigen. Zo ma

ken de Noren in Basra 
(Irak) gebruik van de 
Britse veldpost, maar zij 
moeten dan wel Britse 
postzegels kopen om 
hun brieven te frankeren, 
zoals een afbeelding van 
een brief van Basra naar 
Noorwegen, gefrankeerd 
met een Elizabethzegel, 
laat zien. 

Driehoekjes [i] 
Afgelopen september 
was het honderdvijftig 
jaar geleden dat de eerste 
postzegels in driehoeks

formaat verschenen. 
Land van uitgifte was het 
Britse Kaap de Goede 
Hoop. Al sinds 1652, 
toen Jan van Riebeeck er 
voor de Nederlandse 
schepen een permanente 
pleisterplaats vestigde, 
was de Kaap ook een 
druk gebruikt punt om 
post van en naar het Ver

re Oosten uit te wisselen. 
Het duurde echter nog 
tot 1791 eer er een echt 
postkantoor werd geves

tigd. Het kantoor ge

bruikte VOCstempels en 
berekende het porto in 
stuivers. Nadat het ge

bied in 1806 definitief in 
Brits bezit was geraakt, 
vestigden de Britten er 
ook een postdienst, zo

wel voor binnenlandse 
post als naar Europa. Dit 
leidde er uiteindelijk toe 
dat in september 1853 de 
eerste driehoekige, in 
Engeland gedrukte post

zegels in de verkoop 
kwamen. 

Kaapse 'driehoekjes'. 

Het driehoekige formaat 
werd gekozen omdat 
men dacht dat de inland

se postbedienden, die 
over het algemeen analfa

beet waren, de brieven 
gemakkelijker zouden 
kunnen sorteren. Dat al

les staat in een uitvoerig 
artikel over de postzegels 
van de Kaap in het Gib

bonsblad Stamp Month

ly september. Tussen 
1854 en 1902 werden er 
voor Kaap de Goede 
Hoop in totaal 46 postze

gels uitgegeven. 

Driekhoekjes [2] 
Ook de Deutsche Brief

markenZeitung (DBZ) 
van september heeft een 
omslagartikel over de 
'Kaapse driehoekjes', die 
bij de verzamelaars overi

gens al snel zeer gezocht 
materiaal werden. Als ik 
daar een persoonlijke 
noot aan mag toevoegen: 
in het midden van de ne

gentiende eeuw impor

teerde mijn overgrootva

der veel wol uit ZuidAfri

ka. Hij kreeg heel wat van 
die 'driehoekjes' op zijn 
post. Maar geen van die 
zegels heeft mij ooit be

reikt. De DBZ geeft ook 
afbeeldingen van de 
stempels die in die perio

de in Kaapstad in gebruik 
waren. In 1861 kwamen 
meer traditionele zegels 
in omloop, HANSGABRJËLS 

NEDERLANDSTALIGE 
BLADEN 

Mannen met stokjes 
Een uitgebreide rij van di

rigenten wordt ten tonele 
gevoerd in het artikel Di

rigenten op postzegels, dat 
verscheen in Waalzegel 
van september 2003, or

gaan van de NVPV afde

ling Nijmegen. 

Het artikel bestaat niet 
louter en alleen uit de 
weergave van dirigenten 
op zegels, maar geeft tal 
van interessante bijzon

derheden en korte bio

grafieën. Het artikel be

vat veel afbeeldingen van 
zegels, waarvan een aan

tal in kleur. 

Nu eens niet Java 
Als er al eens iets wordt 
geschreven over de Indo

nesische revolutie uit de 
jaren veertig van de vori

ge eeuw beperken de 
meeste schrijvers zich tot 

het gebeuren op het ei

land Java. Zo niet in De 
Globe Koerier (2003/3), 
orgaan van, u raadt het 
al, filatelistenvereniging 
De Globe. Uitvoerig 
wordt stilgestaan bij de 
revolutie op het eiland 
Sumatra, dat bijna vier

maal zo groot is als Java! 
Zegels met Japanse op

druk worden getoond, 
net als diezelfde zegels, 
maar dan met een nieu

we, republikeinse op

druk. Tot slot worden ui

teraard de zegels met het 
portret van president 
Soekarno besproken. 

Enorm rijk 
Alweer geschiedenis, 
maar nu van een geheel 
andere orde, komt aan 
bod in het augustusnum

mer van Hermes, het 
kwartaalblad van de post

zegelvereniging Grieken

land. Ik doel hier op het 
artikel De geschiedenis Dan 
het Ottomaanse Rijk. 

Osman, stichter van het 
Ottomaanse Rijk 

Wat in 1299 begon als 
een klein staatje, gere

geerd door sultans van 
één bepaalde dynastie, 
groeide in de veertiende 
en vijftiende eeuw uit tot 
het grote Ottomaanse 
Rijk, dat vrijwel geheel 
zuidoost Europa omvatte 
en daarnaast grote delen 
van KleinAzië en Noord

Afrika. In het artikel 
wordt de postale geschie

denis van dit enorme rijk 
behandeld, tot en met cie 
sluiting van de laatste Le

vantpostkantoren in 
1915. 

Waar het begon 
Een gedetailleerd verhaal 
over het prille begin van 
de luchtvaart met de titel 
100 jaar luchtvaart  Het be

gon in Kitty Hawk treffen 
we aan in nummer 
4/2003 van Goudapost, 
het blad van de vereni

ging van postzegelverza

melaars Gouda. Tal van 
bijzonderheden, vooraf

gaand aan de eerste 
vlucht en de daarmee ge

paard gaande moeilijkhe

den, komen in het artikel 
aan de orde. 

Een bijzonderheid is de 
in het blad afgebeelde 
brief uit 1933 van John T. 
Daniels, die daarin als 
enige ooggetuige verslag 
doet van de eerste vlucht. 

Aruba kritisch bekeken 
Een ' land' waarvan het 
niet moeilijk moet zijn er 
een complete postzegel

verzameling van op te 
zetten is Aruba. De Stok

vispost van september 
2003 opent een artikelen

reeks onder de kop Aruba 
(deel 1, one happy island); 
die laatste kreet staat ook 
op de kentekenplaten van 
het eiland. 

Aruba: ...statusaparte... 

De Stokuispost is het or

gaan van de NVPV afde

ling Deventer. De bijdra

ge bestaat uit een leuke 
beschrijving van een kri

rische vakantieganger 
over het ontstaan van 
Aruba's status aparte bin

nen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Het ' land' 
is overigens even groot 
als Texel! 

Aanplakbiljetten 
Grenzenloos is de naam 
van het tijdschrift van de 
vereniging voor Verenig

de Naties en Verenigd 
Europa Filatelie. Het zo

mernummer van dit jaar 
behandelt het thema van 
de gezamenlijke uitgifte 
van 2003: het aanplakbil

jet. Dat niet meer alle lan

den die voorheen deelna

men aan de CEPTuitgif

ten nu nog meedoen aan 
die gezamenlijkheid is u 
welbekend. Ook ons land 
behoort daartoe niet 
meer. Andere PTT's doen 

dat nog met veel enthou

siasme, zoals Guernsey, 
dat maar liefst zes zegels 
in een serie over dit on

derwerp uitgaf 

SloveenseEuropaze^el. .belicht 
alle aspecten uan het thema. . 

Eén zegel wordt in het 
bijzonder geroemd en 
wel die van Slovenië, om

dat de zegel inderdaad 
alle aspecten van het on

derwerp belicht. 

Anders geschreven 
De nieuwe spelling van 
De Vries en Te Winkel uit 
1883 heeft ook nog al wat 
consequenties gehad 
voor hetpostwezen. In De 
Kartelrand (De Globe, af

deling Wageningen, sep

tember) lezen we dat de 
spelling van de plaats

naam Usquert verander

de in Uskwert, Waddinxs

veen in Waddingsueen en 
om er nog een van de 
ruim dertig andere te 
noemen  Texel in Tessel. 

TWAPENVA'TESSEL 
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Voorbeeld uan een destijds heel 
nieuuie en nu weer oude spelling. 

Met afbeeldingen van 
stempels wordt een en 
ander aangetoond. De 
enige nu nog ongemoeid 
gelaten wijziging van 
destijds is die van Soeter

meer in Zoetermeer; alle 
andere zijn inmiddels 

gelukkig  ongedaan ge

maakt. PETER. VAN SPELLEN 

Dit is de laatste bij

drage van Peter van 
Spellen aan de rubriek 
Wij lazen uoor u. Peter 
overleed op zaterdag 
25 oktober jl. geheel 
onverwachts. Filatelie 
is Peter dankbaar voor 
de plichtsgetrouwe en 
vooral creatieve wijze 
waarop hij zijn taak 
van bladrecensent 
heeft vervuld. Op pa

gina 821 gedenken we 
de Peters overlijden. 

Redactie Filatelie 



DE GESCHIEDENIS VAN DE 
HYTECHBAUEFRANKEERMACHINES 

7. De periode tot 2 juli 2001 

D O O R H . A . W O L F , L E I D E R D O R P 

Afbeelding i 

In het najaor van 2000 nam (toen nog) PTT Post proeven 

met baliefrankeermachines van het fabrikaat Hytech. De 

'proefmachines' stonden in een Brunawinkel, bij een 

supermarkt en op het hoofdpostkantoor van Meppel. Het 

experiment leidde tot de definitieve invoering van 

Wy/ecÄmachines op postkantoren en agentschappen door 

heel Nederland. De heer H.A. Wolf beschrijft in het nu 

volgende artikel hoe dat in zijn werk ging. 

door de baliemedewerkers ter 
plaatse. Naast de baliefrankeer
machine stond een kleine af 
drukeenheid, die de automaat
zegels van het type Frama met 
behulp van een zwart carbonlint 
bedrukte, [ajheeld'mg2). Deze 
zegels waren niet gedateerd en 
konden en kunnen nog steeds 
op een later moment voor fran
kering worden gebruikt. 

De invoering van de Hytechba
liefrankeermachines in Neder
land kan in drie fasen worden 
verdeeld, namelijk: 
 een pilotfase in september, ok
tober en november 2000; 
 een testfase van 29 mei tot en 
met 30 juni 2001 en 
 een implementatiefase vanaf 2 
juli 2001. We zullen op elk van 
die fasen nader ingaan. 

DE PILOTFASE 

Inleiding 
In september, oktober en no

vember 2000 nam PTT Post 
een proef met zes Hytec^balie

frankeermachines (zieq/bee/

dingi). 
Als we mogen afgaan op berich

ten van de PTT dan moeten de 
baliefrankeermachines al begin 

september 2000 in gebruik zijn 
genomen. Indertijd stond er 
een klein berichtje in het blad 
van de Filatelistische Dienst, 
Collect. De vroegst bekende da
tum waarop verzamelaars er 
lucht van kregen was 15 sep
tember 2000, maar er moeten 
poststukken met een eerdere 
datum zijn. PTT heeft de testfa
se medio november 2000 afge
rond, maar de baliefrankeerma
chines bleven nog even in ge
bruik. Ze beleefden op zaterdag 
2 december 2000 hun laatste 
werkdag. Ze werden de maan
dag erop verwijderd. 
In de ßrw/10winkel in Gouda 
stonden twee baliefrankeerma
chines. Super de Boerin Hint
ham had er één en op het 
hoofdpostkantoor in Meppel 
stonden er drie. Deze zes Hy
tec^machines werden bediend 

Aß}eeiding 2 

De baliefrankeermachines wa
ren geprogrammeerd met acht
tien waarden, te weten 5, i o , 25, 
80,100, Tl o, 150, i6o, 200, 240, 
250, 320, 500, 600, 700, 750, 
900 en looo. Door een post
stuk op de aangekoppelde 
weegschaal te leggen, konden 
ook andere waarden worden 
verkregen, zoals 125 (stan
daardtarief tot 20 gram buiten 
Europa) of 170 (pr/or/tybrief 
tussen 20 en 50 gram binnen 
Europa). Medio november 
2000 werd onverwacht ook de 
waarde 300 in het voorgepro

grammeerde menu opgeno
men. 
De Filatelistische Dienst in Gro
ningen leverde uitsluitend een 
standaardset van vier waarden: 
10, 80, n o e n 160. 
De pilotfase bleek allerlei ver
rassingen in petto te hebben. 
Hieronder zal ik ingaan op bij
zonderheden die zich bij het ge
bruik van de baliefrankeerma
chines hebben voorgedaan. 

De zegels 
De zegelprinter bedrukte de ze
gel met de door de baliemede
werker ingetoetste waarde en 
sneed de zegel vervolgens grof 
af met een ribbelrand. Als erom 
een aantal zegels werd ge
vraagd, dan produceerde de ba
liefrankeermachine een 'slinger' 
van zegels die in het midden, 
aan de boven en onderrand, 
nog net aan elkaar vastzaten 
{apeelding 2) ■ 

Aft>eelding } 

Daarmee zijn ze duidelijk te on
derscheiden van de zegels van 
de Filatelistische Dienst, die al
tijd scherp gesneden zijn en 
niet in een 'slinger' werden ge
leverd. Bovendien vertoonden 
de Groningse zegels in het be
gin forse verticale carbonstre
pen {afbeelding 4). 

Nummer TOOOA 
Bij het inzetten van de rol van 
duizend zegels stelde de printer 
zich zo in, dat hij de eerste ze
gel van de rol met rugnummer 
1000A automatisch zonder op



Afbeelding 4 

druk afsneed. De printer was 
dan bedrijfsgereed en die eerste 
zegel werd doorgaans vernie
tigd. Toch kon ik een zegel met 
rugnummer loooA met een op
druk van 5c bemachtigen. Af
beelding ̂ toont de voor en ach
terzijde van dat exemplaar. 

8 

^̂ ■̂1 

Afbeelding 5 

Over het algemeen verliep het 
printen van losse zegels voor 
direct gebruik op een poststuk 
goed. Maar als er een flink aan
tal zegels aaneen moest wor
den geprint, kwam het wel eens 
voor dat de baliefrankeermachi
ne na een aantal zegels met het 
snijden stopte, waardoor er on
gesneden paartjes (of strips) 
met bedrukte zegels ontston
den. 

Nummer 0005A 
Echte problemen deden zich 
soms voor tegen het eind van 
de zegelrol. Zo omstreeks de 
vijftigste zegel voor het einde 
vouwde de printer dan een stuk 
of acht zegels tot een soort har
monica, waardoor het mecha
nisme geheel vastliep. Nadat 
het euvel was hersteld gebeurde 
hetzelfde vaak weer. De ene ba
liemedewerker kreeg er genoeg 
van en gooide het restant van 
de rol weg, een andere was be
reid om de zegels een voor een 
te drukken (dat lukte vaak wel) 
tot en met de begeerde zegel 
met rugnummer ooo^A, de laat
ste genummerde zegel van de 
rol [ajbeeld'mg 6). 

Dubbeidrukken 
Het gebeurde ook wel dat het 
stuurmechanisme de zegel niet 
correct centreerde (de zilveren 
balkjes links en rechts op de ze

Aß)eelding 6 

gel behoren daar voor te zor
gend waardoor de waardeop
druK naar boven of beneden 
verschoof [afbeelding 7). 

Afbeelding 7 

Er ontstonden ook zegels waar
op de waarde tweemaal werd 
afgedrukt, hetzij boven elkaar 
{afbeelding 8), hetzij door elkaar 
heen [afbeelding cj). 

Afbeelding 8 

De bonnen 
De klantenbonnen uit de balie
frankeermachines vormen een 
verhaal apart. 

Tekst 
De klantenbonnen vermelden 
in de aanhef de naam en het 
adres van de vestiging en een 
klanteninfonummer (0800
0417). Daaronder staat het 
woord Frankering, gevolgd door 
drie cijfers, doorgaans 031. Het 
duurde even voordat de specia
listen doorhadden dat dit ver
wijst naar het telefonische toe
gangsnummer van Nederland. 
Zo vermeldde de bon voor Bel
gië o;}2 en Zwitserland 041. En 

Afbeelding 9 

wat denkt u van Tonga (676), 
Kazachstan (733) of Jemen 
(967)? Die bonnen bestaan 
echt! Er komen in plaats van 
Frankering o^i ook andere ver
meldingen op de bon voor, zo
als Postzegel of Priority briefooi 
of Standard briefooi. De laatste 
twee ontstonden bij het verzen
den van brieven naar de Ver
enigde Staten met gebruikma
king van de aangekoppelde 
weegschaal. 
Op de bonnen staat rechts on
deraan het volgnummer [afbeel
ding! o). 

POSTKANTOOR 
tJW MARKTPASSASE 19 

2801 HU GOUDA 
TEL 0182-522100 
04NÜU0Ü 09:45 

?imm mm cfli 

TOTAAL Da. m 
3Ti,I Oiffi 

TOTAAL 1 m f 
FURO € 

1.25 

1.25 
0,00 

1.25 
0,57 

125 KONTANT ƒ 

0000181 
DANK U EN TOT T l ENS 

Afbeelding io 

Printbonnen en thermobonnen 
De twee baliefrankeermachines 
in Gouda hebben uitsluitend 
bonnen met een inktlint ge
print. In de eerste weken van 
hun bestaan deed zich daarbij 
de bijzonderheid voor, dat de 
ene baliefrankeermachine een 
zwart inktlint had en de andere 
een lichtblauw. Vanaf 4 oktober 
2000 werd uitsluitend zwart ge
bruikt. 
De baliefrankeermachine m 
Hintham werkte aanvankelijk 
ook met een zwart inktlint. In 
korte tijd werden daar echter 
twee verschillende typen kop
tekst geprogrammeerd. Medio 
november 2000 stapte men 
over op thermobonnen; dat le
verde een derde nieuwe kop

tekst op [afbeeldingen 11, 12 en 

FT!'-Ti iJfn'OOR 
f- • , IHiatN 2Ö-22 
:..fhbiR HINTHAM 
..'Cfcf-.i-'oo i ' f ^y 

Afbeelding n 

POSTKRNiOOR 
P. U, Tj;jl£LLN 2 0 - 2 2 

524bi3R HINTHAM 
110CT00 09i49 

Afbeelding 12 

i'OL/IKüN JUi< 
(■ VflNTHIELLftftN20 

5246DRHINTHftM 
ISNOk̂ OO 08:03 

■DUfw>r. o?i f)*«?. n.05 

lUIOHL :<..B'J 
8 TU W. 

TOTftflL 1 «T ƒ 
EURO € 
KONTftNT f 

iTiNk !,:; N ,1) 

ÜO^ 
0,Ü0 

0.05 
0,02 
0.05 

0000179 

i / i ( riU 

Aßjeelding 73 

13)-
In de drie baliefrankeermachi
nes m Meppel werden geduren
de de gehele pilotperiode ther
mobonnen gebruikt. 
Opmerkelijk was dat de postco
de in het adres op de bonnen 
uit twee machines 7941 DB was 
en op de bonnen uit de derde 
7941 BD. 
Bovendien ontbrak op de bon
nen uit die derde baliefrankeer-
machine de standaardvermel
ding van het klanteninfonum
mer 0800-0417 [afbeelding 14 
en - op de volgende bladzijde -

POSTKftNIUOR 
■,y ■ 'j i ii: • j r t i w . ü 1 ; ; 

7941 BD MEPPEL 
TEL 08000417 
16N0V00 15:48 

fmim. W «10289 0,05 

Afbeelding 14 

afbeelding 15). 
'Berichtje van Mars' 
Soms sloeg de printprocessor 
spontaan op hol, waardoor er 
allerlei onsamenhangende te

ww« 



POSTKftNTOOR 
DE SUflENENBORGH 18 

7941 DBMEPPEL 
leNOgOO 16:33 

PRIORITV BRIEF 0010(10558 1,60 

T O T f i W - EXCL Bill 
BTU m 

TOTflftL I «I ƒ 
EURO € 
KONTflNT ƒ 

1,60 
0,00 
1,60 
0,73 
1,60 

0000080 
DANK U EN TOT ZIENS 

Aßeelding 15 

kens op de bon verschenen. 
In tw/ee gevallen werden bon
nen aangetroffen met - wat de 
dienstdoende baliemedewerker 
noemde - 'een berichtje van 

POSTKfti-'"' .. :F' 

r- . . ' i f iv-Kvioo 
.OiC-Ttó) 17:03 

TOTAAL a a m 
■lil OK 

r'i.'ftftLi«! f 
EURO € 
KONTANT ƒ 

0-80 

0,80 
0,00 

0,80 
0,36 

0,80 
nnnnnc-i 

• te PJIS: 8 IP* Ut PTfï 
8 » to pns 8 \i &"• 

Jt ' l t s = •?■«» = SI 
DANK U ElI T:1 2IEHS 

Afbeelding 16 

Mars' [afbeelding T6). 
Papier 
In alle baliefrankeermachines 
werden witte papierrollen voor 
het printen van de bonnen ge
bruikt. In Gouda werden van 31 

oktober tot 15 november 2000 
twee rollen gerecycled papier 
gebruikt, met de bekende vale, 
crème tint. 

Eindstrepen 
Van alle typen bonnen zijn 
eindstrepen bekend: vier verti
cale rode eindstrepen op de 
met inktlint geprinte bonnen en 
één enkele dwarse paarse eind
streep op de thermobonnen [af
beeldingen 17 en iSi Aan het 
eind van de Goudse rollen met 

Afbeelding 17 

POSTKANTOOR 
PVftNTHIELLflftN20 

5246DRHINTHflM 
30N0V00 08!32 

mm.% 031003568 0,10 

TOTftflL EXa BTÜ 
BTU M. 

TOTflftL t m f 

KOMTflNT... ƒ 

0,10 
0,00 

0,10 
0,05 
0,10 

DANK U EN TOT ZIENS 

gerecycled papier verschenen 3 
verticale paarse eindstrepen. 

Totalen 
De automaat kon ook een kas
bon (opschrift: Totalen) uit
draaien, waarop de dagverko-
pen en -opbrengsten gespecifi
ceerd werden weergegeven. 

DE TESTFASE (29 MEI-
30 JUNI 2001) 

Een halfjaar na afronding van 
de pilot kwam er een vervolg. 
Op 29 mei 2001 ging in het bu
siness point aan het Stations
plein m Arnhem de fase van ca. 
drie weken van start waarin PTT 
Post geleidelijk aan de balie
machines in 32 business points 
overal in het land introduceer
de. Er werden geen Frama-ze-
gels gebruikt (zoals bij de proef 
van 2000), maar witte, zelfkle-

•iPTPOST 

Aßeelding 18 

Aßeelding 79 

vende labels [aßeelding ig). 
Zelfklevende labels 
Opmerkelijk is dat er met de in
troductie van de zelfklevende la
bels sprake is van een echte ba-
liefrankeerstrook: gedateerd en 
alleen geldig op de dag van af 
gifte. De label was zelfklevend, 
kwam zonder dragerpapier uit 
de printer en moest meteen op 
een poststuk worden geplakt. 
Baliemedewerkers waren bereid 
om labels aan verzamelaars 
mee te geven; die moesten dan 
wel zelf stickerpapier meene
men om ze postfris op te kun
nen plakken. Poststukken met 
deze labels werden en worden 
niet gestempeld. Abusievelijk 
gingen sommige echter toch 
door de stempelautomaat in 
een van de postsorteercentra. 

Ook kwam het voor dat een be
steller dacht dat het stempel 
ontbrak, en er met een balpen 
een kras overheen zette. 
Op de label stond onder de 
waardeopdruk het nummer van 
de automaat, beginnend met 
HYo en gevolgd door vier cij
fers. Dankzij het automaatnum-
mer kan het business point wor
den herleid waar de desbe
treffende label werd afgegeven. 
De label werd van een opdruk 
voorzien met behulp van ther-
modruk. De opdruk is door zijn 
aard nogal gevoelig voor warm
te en licht. Wie de labels verza
melt (en het geldt ook voor de 
bijbehorende thermobonnen), 
doet er goed aan ze op een koe
le, donkere plaats te bewaren. 
Afweken is er niet bij; wie een 
label van een poststuk wil halen 
kan dat het beste doen door 
hem uit te knippen en hem met 
onderpapier en al in de verza
meling op te nemen. 
Soms lijken delen van de op
druk te zijn weggevallen. Dat is 
doorgaans niet het gevolg van 
een storing, maar het wordt ver
oorzaakt door gomresten van 
de labelrol op het printvlak. Bij 
de baliefrankeermachine be
hoort een schoonmaaksetje, 
waarmee de automaat op ge
zette tijden moet worden gerei
nigd. Dezedrukonefifenheden 
komen ook op de tegenwoordig 
gangbare rood-oranje labels 
voor. 

Op zaterdag 30 juni 2001 be
leefden de witte labels alweer 
hun laatste dag van gebruik. 
Immers, op maandag 2 juli 
2001 werden - tegelijk met een 
tariefverhoging - de huidige 
rood-oranje labels ingevoerd. In 
de korte looptijd van één 
maand (bij sommige business 
points was het zelfs maar een 
week) konden er diverse aardi
ge gebeurtenissen worden ge
noteerd, die ik in het volgende, 
afsluitende deel van dit tweeluik 
zal beschrijven. 

VERENIGINGSBLADPRIJZEN 
IN APELDOORN UITGEREIKT 

Waalzegel en Het Baltische Ge
bied zijn de winnaars van de 
Verenigingsbladprijzen 2003. 
De wedstrijd, die wordt georga
niseerd door de Stichting Ne-
derlandsch Maandblad voor 
Philatelie, heeft tot doel het peil 
van de verenigingsbladen in 
ons land op een hoger peil te 
brengen. De prijzen van 2003 
werden op 18 oktober j l . in Apel
doorn uitgereikt door de voor
zitter van genoemde stichting, 
de heer G.C. van Balen Blanken. 
Hij overhandigde de heer De 
Bruijn van Het Baltische Gebied 
een cheque van 250 euro. Nog 

zo'n cheque was er voor het 
blad Waalzegel van de afdeling 
Nijmegen van de NVPV. De 
twee sponsorprijzen gingen 
naar mevrouw/.L van Strien-
Veurtjes (beste eindredacteur, 
TPGPostprijs) en de heer / 
Hintzen (beste redacteur van 
een artikel of artikelenreeks, 
DAVO-prijs). Mevrouw Van 
Strien voert de eindredactie van 
het blad Gabrielen de heer 
Hintzen schrijft voor DeAerofi-
latelist, het blad van de vereni
ging De Vliegende Hollander. 
De jury van de Filatelie Vereni
gingsbladprijzen 2003 bestond 
uit mevrouw P.M. van der Meer 
en de heren R. Hillesum en C.B. 
van Nugteren (voorzitter). Van links naar rechts de heren De Bruijn ('Het Baltische Gebied'), C C van Balen Blanken 

(voorzitter Filatelie), C B mn Nugteren (juryvoorzitter) enj Hintzen (beste auteur 2003) 



KWALITEITSKILOWAAR 
Onderstaand ons meest recente aanbod van kilowaar met zoals gebruikelijk weer 

een aantal uniek geprijsde aanbiedingen ! 

GROOT-FORMAAT ZEGELS 
LAND 100 GR 250 GR 

1 - WEST-EUROPA MIX - - 23 
2 - ENGELAND met hw's 6 - 14, 
3 - ENGELAND multiples 1 4 -
4 - KANAALEILANDEN 1 2 - 28 
5 - IERLAND 1 2 -
6 - DUITSLAND mix 7 - 16 
7 - DUITSLAND toeslag 18,- 40 
8 - DUITSLAND zeer nieuw - - 11 
9 - DUITSLAND h.w's * 18,-

10 - DUITSLAND DDR 8 - 18 
11 - ZWITSERLAND 1 1 - 27 
12 - ZWITSERLAND toeslag 1 8 -
13-LIECHTENSTEIN * 3 5 -
14-OOSTENRIJK 1 6 - 38 
15-NEDERLAND toeslag 9 - 20, 
16-BELGIË 1 3 -
17-LUXEMBURG 1 7 -
18 - FRANKRIJK met hw's 1 6 - 38 
19-FRANKRIJK meuw 1 2 - 28 
20 - MONACO * 35,-
21-MALTA 9,-
22-ZWEDEN 7,- 16 
23 - DENEMARKEN 7,- 16 
23 - GROENLAND * 70,-
23 - FAR OER EILANDEN * 65,- 160 
24-AUSTRALIË 7,- 16 
25-NIEUW-ZEELAND 12,- 28 
26-JAR\N 11,- 27 
27 - JAPAN regionaal 13,- 30 
28 - PAKISTAN 8,-
29-MALEISIË 12,- 28 
(* d wz. ook per 50 gram voor 50 % v/d pnjs) 

BEURZEN: 
onder voorbehoud zijn wij aanwezig in 

- APELDOORN Eindejaarsbeurs van 19 t/m 21 dec. 
LOOSDRECHT 
VARSSEVELD 
ARNHEM 

-ANTWERPEN 

Filatehebeurs van 23 t/m 25 jan. 
Achterhoek 2004 op 28/29 febr 
Rijnhal op 6 maart 
Bouwcentrum op 27/28 mrt. 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr 3752594 of bank 93 2813 720 
Prijzen incl porto, excl rembours - wijzigingen voorbehouden 
BIJ aankoop uit de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% korting 
bij aankoop boven € 70 - en 10% boven € 180,-
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder € 35-. 

Betaling ook mogelijk met uw creditcard 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) ^S "~" 

MISSIEWAAR 
LAND 

DUITSLAND 
NOORWEGEN 
DENEMARKEN 
IERLAND 
AUSTRALIË 
USA 

500 GR IKG 

14,-
23,-
21, -
21, -
21, -
12,-

26,-
45,-
40,-
40,-
40,-
21 , -

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

AANB.A: Duitsland missie 
prachtige, moderne mix met toeslag en hw's -
slechts € 69,- voor 4,5 kg 

AANB. B: IJSLAND 2003 
postverzegeld - 250 gr voor € 165,-

AANB. C: FAR OER/GROENL. 
unieke mix 100 gr. € 60,-

AANB. D: ENGELAND 
25 millennium series prachtig gestempeld 
voor € 45,-

AANB. E: JAPAN MILLENNIUM 
alle 17 bloes gestempeld voor slechts € 115,-

AANB. F: JAPAN 
mix van zegels uit de millennium en heritage 
blocs-100 gr €22, -

AANB. G: ZWITSERLAND 
mix van h.w.'s van langlopende series -
250 gr. € 10,-

AANB. H: FRANKRIJK 
super nieuw (bijna uitsluitend 50 ct-uitgaven) 
250gr. voor€25,-

Postzegelhanclei J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl 

V O O R eervj >vc-ri^eEL 

www.kilowaar.nl 
80/ 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kilowaar.nl


SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOI] 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

De ajbeeldmflen op de zegels in het Australische boekje. 

Australië 
Insecten en vlinders 
Ter gelegenheid van de 
Maand van de Postzegel 
gaf de post van Australië 
dit jaar postzegels met 
kleurige afbeeldingen 
van insecten en vlinders 
uit. Men kiest elk jaar 
voor een thema dat kin
deren erg aanspreekt. Af
gebeeld op de zes zegels 
van 50 cent van 24 sep
tember zijn een dagvlin
der, een sprinkhaan, een 
lieveheersbeestje en nog 
wat mij minder bekende 
insecten. Bij de ran^e uit
giften (serie, velletje, eer
stedagenvelop, diverse 
packs, maximumkaart...) 
behoort ook een tien ze
gels bevattend boekje. En 
een boekje van vijftig 
boekjes! 

WKRu^by 
Van 10 oktober tot 22 no
vember vindt in Australië 
het wereldkampioen
schap Rugby plaats: 48 
wedstrijden op 44 dagen. 
De finale om de Rugby 
World Cup wordt op 22 
november in het Telstra 
Stadion te Sydney ge
speeld. 
Naast een serie postze
gels en een minivelletje 
verscheen er op 8 oktober 
ook een souvenirboekje. 
Het bevat drie velletjes 
(nominale waarde 
$ 9.75), een souvenir 
postkaart en verder veel 
informatie/illustraties 
met betrekking tot de 
deelnemende teams. Prijs 
van dit geheel $10.95. 

Kerstzegels 
Eén van de drie kerstze
gels, de zegel van 45 c., is 
verkrijgbaar in een boek
je. Het bevat twintig van 
deze zegels en beeldt Ma

ria met haar Kind af naar 
een tekening van de in
heemse artiest Sally Mor
gan. Uitgiftedatum was 
31 oktober. 

Canada 
Opdruk 'Vancouuer 2010' 
Zodra bekend werd dat de 
Canadese stad Vancouuer de 
Olympische Winterspelen 
uan 2010 mocfit organise

ren, Doorzag de post 
500.000 boekjes met de tien 
permanente ulagzegels uan 
48 c. uan de opdruk Van

couver 2010. Ook alle ze

gels in de boekjes kregen 
zo'n opdruk. Het betreft 
het in 2001 verschenen 
boekje met op zegel en 
kaft een afbeelding van 

De opdruk is zou;cl op de kajt als 
op de zegels aangebracht. 

het hoofdpostkantoor te 
Ottawa. De boekjes zijn 
met één doorlopende af

beelding ook in strips 
van drie verkrijgbaar. Ze 
waren verkrijgbaar vanaf 
9 juli en na enkele weken 
geheel uitverkocht. 

Uniuersite'de Montreal 
De universiteit van Mont

real speelde een belang

rijke rol in de ontwikke

ling van het Franstalige 
Quebec. In de reeks uni

versiteitenboekjes ver

scheen op 4 september 
een boekje met acht ze

gels van 48 c. Afgebeeld 
is het centrale paviljoen 
van de campus, het wa

pen en de fameuze toren 
van de dit jaar 125 jaar 
jong geworden universi

teit. 

Vijftigste verjaardag biblio

theek 
Op I januari 1953 werd de 
Nationale Bibliotheek 
van Canada in het leven 
geroepen om alle publi

caties van en over het 
land bijeen te brengen, te 
beschermen en toegan

kelijk te maken voor alle 
inwoners. Canada's au

teurs zijn maar wat ver

heugd met dit instituut. 
Om het gouden jubileum 
van deze bibliotheek te 
vieren, gaf Canada Post 
op 8 september vier post

zegels uit met vijf beken

de auteurs: Catharine 
Parr Traill en Susanna 
Moodie (op één zegel), 
Morley Callaghan, Hec

tor de SaintDenys Gar

neau en Anne Hébert. De 
uitgiftedatum viel samen 
met de internationale 
Dag van de Literatuur. 
De zegels zijn verkrijg

baar in boekjes van acht

maal 48 c , zodat de bi

Canada **■ 

Schrijuers en dichters in het Canodese bibliotheekboekje. 

bliotheek nu ook een 
postzegelboek aan zijn col

lectie kan toevoegen. 
WK Wielrennen op de weg 
Er zijn in Canada zo'n 
achttien miljoen sport

fietsers, zodat het niet 
vreemd was dat het we

reldkampioenschap 
Wielrennen op de weg nu 
ook eens aan dit land 
werd toegewezen. Het 
sportfestijn is intussen 
achter de rug en vond 
plaats van 6 tot 12 okto

ber in Hamilton, Onta

rio. 
Op 10 september werd dit 
evenemental aangekon

digd met de uitgifte van 
een zegel van 48 cent. De 
zegel is alleen in een 
boekje van acht stuks ver

krijgbaar. 

De uiiclrenzegel uan Canada. 

Denemarken 
Jelling 
Niet alleen Nederland 
Icwam met een prestige
boekje op de proppen, 
ook Denemarken kent dit 
fenomeen sinds 7 no
vember. Ik schreef er al 
in het oktobernummer 
over. 
Het gaat om een serie 
postzegels die het open
luchtmuseum van het 
Deense dorpje Jelling als 
thema heeft. In de ge
schiedenis van Denemar
ken en het Deense ko
ningshuis neemt Jelling 
sinds de tiende eeuw een 
belangrijke plaats in. Het 
vorstenhuis vindt er zijn 
oorsprong en ook de ver
breiding van het Chris
tendom nam hier een 
aanvang. Getuigen van 
dit alles zijn onder meer 

oude runenstenen en res
ten van een kerk. 
Het prestigeboekje bevat 
vijf velletjes: vier met één 
der zegels en het vijfde 
met alle vier. Het boekje 
is zó luxe uitgevoerd (ne
gentien pagina's tekst en 
plaatjes, pergamijn pa
pier, ringbandje, in cas
sette uitgeleverd), dat de 
postzegelverzamelaar er 
misschien beter een plek
je in zijn boekenkast voor 
kan zoeken... De prijs van 
het geheel is 99 kronen 
(nominaal 59.50 kro
nen). 
De waarden van 4.25 
(steen ter ere van konin
gin Thyra) en 5.50 kro
nen (zilveren kelk) zijn 
ook in gewone postzegel
boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

GrootBrittannië 
Kerstboekjes 
Twee van de zes Britse 
kerstzegels (ze versche
nen op 4 november jl.) 
met afbeeldingen van ijs
en sneeuwsculpturen zijn 
ook in (tot boekjes ge
vouwen) velletjes ver
krijgbaar. Net als vorig 
jaar gaat het om vieren
twintigmaal 2nd (ijsspi
raal) en twaalfmaal ist 
Classzegels (ijsster). Het 
eerste is gevouwen in vijf 
gelijke panelen, het twee
de in drie. Het formaat is 
daardoor gelijk aan dat 
van vorig jaar. Er is één 
verschil: de 'matrix' (het 
papier rondom de zegels) 
ontbreekt. De zegels lig
gen als het ware op de fo
lie.De verkoopprijs is 
£4.80, respectievelijk 
£3.36. 

Emissies 2004 
Er komen komend jaar 
twee grootformaat boek
jes: een treinenboekje (te 
verschijnen 
februari/maart) en een 
boekje ter ere van een 



Een van de tiuec Bntse kerstboekjes. 

tuinbouwkundig genoot
schap. 

Hongkong 
Volgend jaar één boekje 
Hongkong heeft sinds i 
juli 1997 een soort volks
leger, dat ook voor civiele 
taken kan worden inge
zet. Op 30 juni van het 
komende jaar wordt er 
een serie van zes waarden 
aan gewijd. Er verschijnt 
dan tevens een grootfor
maat postzegelboekje. 

Ierland 
National Goliery 
Ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de 
National Gallery gaf de Ier
se post op 9 september 
vier postzegels uit met af
beeldingen van enkele 
topstukken uit het muse
um. Te zien zijn twee 
werken van de Neder
landse schilder Gabriel 
Metsu ('Man schrijft 
brief en 'Vrouw leest 
brief), één van de Frans
man Antoine Watteau 
('Vrouw gezien op de 
rug') en één van de Ier Ja
mes Barry ('Zelfportret 
alsTimanthes'). 
In een grootformaat 
boekje bevinden zich vier 
series plus veel achter
grondinformatie over de 
kunstenaars. De prijs van 
het boekje (€ 8.00) ligt 
32 cent boven nominaal. 

Permanente zegels 
Op 30 september volgden 
drie nieuwe boekjes met 

de bekende vogelzegels: 
- viermaal 48 c. gegomd 
(slechtvalk) en tweemaal 
4 c. (kwartelkoning); prijs 
van het boekje € 2.00; 
- tienmaal 48 c. gegomd 
(slechtvalk/ gevlekte 
Icwikstaart); prijs van het 
boekje € 4.80; 
- tienmaal 48 c. zelflde-
vend (slechtvalk/ gevlekte 
Itwikstaart); prijs van het 
boekje € 4.80. 

Israël 
Nieuujjaar 
Ter gelegenheid van het 
joods nieuwjaar (5764) 
verschenen op 9 septem
ber drie postzegels. The
ma is de productie van 
olijfolie. Er hoort ook een 
boekje van 12.00 NIS bij: 
éénmaal 1.40, tweemaal 
1.90 en driemaal 2.30 
NIS. 

Jersey 
Emissies 2004 
Voor komend jaar staat in 
Jersey voorlopig één 
postzegelboekje op het 
programma: op 25 mei 
een grootformaat boekje 
met afbeeldingen van or
chideeën. 

Letland 
Praag 2003 
Ter gelegenheid van Pra-
ha 2003, een tentoonstel
ling die van 12 tot en met 
14 september werd ge
houden, gaf Letland een 
speciaal boekje uit. Het 
bevat zes postzegels van 
30 L. met de afbeelding 

Het Ierse grootformaat boekje. 

van een zalm (uit de serie 
zeevissen van 2 augus
tus). 
Vermoedelijk zijn intus
sen nog twee boekjes ver
schenen: Sindelfingen 
2003 (24 oktober) en 
Helsinki 2003 (31 okto
ber). 

Man 
Henry Bloom Noble 
De honderd jaar geleden 
op het eiland Man overle
den Henry Bloom Noble 
was een zeer menslieven
de man. Hij is het voor
beeld van de arme jongen 
die het maakte en na zijn 
dood werden nogal wat 
maatschappelijke secto
ren (gezondheidszorg, 
welzijnszorg, opvoeding, 
recreatie, landbouw, vis
serij en godsdienst) ver
blijd met aanzienlijke 
sommen geld. 
Om zijn honderdste 
sterfjaar te gedenken 
lovam de post van het ei
land op I oktober met 
een serie van vijf zegels 
van 23 p. en eenzelfde 
aantal van 27 p., waarop 
bekende voorbeelden van 
met geld van Henry 
Bloom Noble gerealiseer
de projecten staan afge
beeld. 
Er verschenen tevens een 
boekje met tien zegels 
van 23 p. en één met tien 
zegels van 27 p. De ze
gels in de boekjes zijn 
zelfklevend. 

Nieuw-Zeeland 
Kerstmis 
Van de Nieuw-Zeelandse 
serie 'Kerstboomversie
ringen' - verschenen op i 
oktober jl. - is de laagste 
waarde ook verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 
De zegels zijn zelflde-
vend. 
The Return ojthe King 
Het laatste deel van de 

Het kerstboekje van Nieuu)-Zee-
land. 

trilogie The Lord ojthe 
Rings verscheen - postaal 
- op 5 november. Ook nu 
weer gaat het om een 

boekje met vier zegels 
van 40 c. ('Legolas'), een
maal 80 c. ('Frodo'), 
tweemaal 90 c. ('Merry' 
en 'Pippin'), eenmaal 
$ 1.30 ('Aragorn'), $ 1.50 
('Gandalf the White') en 
$2.00 ('Collum'). De 
prijs voor deze verzame
ling personages is $ 9.00. 

Norfolkeiland 
Daglelie 
Dat heb je ervan wanneer 
je niet plantkundig on
derlegd bent! Vertaal ik 
klakkeloos Day lilies in 
'Dag van de Lelie' (sep
tembernummer) in na
volging van de Dag van 
de Postzegel, Dag van de 
Correspondentie, en wat 
heeft de filatelie al niet 
meer voor dagen, blijk ik 
door onwetendheid be
hoorlijk in de fout te 
gaan! Lezer Wim Koo-
men tikt me op de vin
gers: het gaat namelijk 
over de daglelie oftewel 
Hemerocallis. De heer C. 
Mosselman voegt er nog 
aan toe dat de daglelie 
niet eens een lelie is! Het 
zijn vaste planten waar
van elke bloem maar één 
dag bloeit. 

Oekraïne 
Noormannen en Grieken 
De Oekraïense post duikt 
in het verleden. De han
delswegen (over land, 
maar veel ook over water) 
in het Rusland van eind 
negende en tiende eeuw 
verbonden niet alleen het 
noorden met het zuiden 
van dit gebied, maar ook 
Scandinavië met Byzanti-

een postzegelboekje met 
drie zegelvelletjes met in 
totaal vier zegels van 
80 Hr. De oplage be
draagt 7.000 boekjes. 
Uitgiftedatum was 17 
september. 

Rusland 
Oerujoud 
De op 25 juni in Rusland 
verschenen postzegels 
gewijd aan het Komi-oer-
woud zijn ook in een 
boekje verkrijgbaar. Dit 
woud is het eerste Russi
sche natuurgebied dat op
genomen is in de Unesco 
lijst van werelderfdelen. 
Het is het grootste nog 
bijna ongerepte Europese 
bosgebied. Het boekje be
vat een blokje van 2.00, 
3.00 en 5.00 r. plus een 
label met een stukje topo
grafie. 

Keuers 
Ook sommige keversoor-
ten worden in hun be
staan bedreigd. Vijf in 
Rusland voorkomende 
grote keversoorten staan 
op een serie postzegels 
van 22 juli. Ze zijn ook 
verkrijgbaar in een boek
je in een strip van vijf: 
i.oo, 2.00, 3.00, 4.00 en 
5.00 r. 

Paddestoelen 
Nóg een strip van vijf ze
gels (2.00, 2.50, 3.00, 
4.00 en 5.00 r.) in een 
boekje, ditmaal metals 
uitgiftedag 20 augustus. 
Afgebeeld zijn op elkaar 
gelijkende paddestoelen: 
eetbare en giftige look 
alikes op één zegel. 

Het paddestoelenboekje van Rusland. 

um. Velen van de uit Mid
den-Zweden afkomstige 
Varjagen (hier Noorman
nen genoemd) vestigden 
zich langs de noord-
zuidverbinding tot in 
Criekenland toe. 
In een gezamenlijke uit
gifte met Estland werd 
postaal aandacht aan 
deze periode geschon
ken. Het resulteerde in 

Kaspische Zee S 
In een gezamenlijke uit- ^ 
gifte van Iran en Rusland ^ 
verschenen op 9 septem- ^ 
ber twee zegels die de li 
ecologische problemen - ^ 
van de Kaspische Zee tot 
thema hebben. De twee 
zegels (elk 2.50: Kaspi
sche zeehond en Huso 
huso) kwamen ook in een 
boekje terecht. 



Singapore 
WK Postzegels 
In Singapore heeft men 
de oplossing: filatelie 
wordt een sport. En sport 
is in. De toenemende 
hoeveelheid vrije tijd 
wordt graag aan sport be
steed. Leeftijd doet er niet 
toe. 
Komend jaar vindt in 
Singapore meteen al het 
Wereldkampioenschap 
Postzegels plaats. Van 28 
augustus tot en met i sep
tember. Begin maar snel 
met de voorbereiding! 
Singapore gebruikte on
langs een herdrukvan het 
tropische-vissenboekje 
van 2001 om de wereld er 
kond van te doen. Het 
boekje bevat tien zelfkle
vende zegels met de aan-
duidingjor local addresses 
only (22 c.). 

^ ^ Ï S WORLD STAMP 
1 CHAMPIONSHIP 
• 2004 

Topsport komend jaar in 
Singapore. 

Spanje 
De vrouw in de bloemetjes 
Voor de Spaanse schilder 
Alfredo Roldän is de com
binatie vermoedelijk het 
toppunt van schoonheid: 
de vrouw met bloemen. 
Er zijn althans acht van 
zijn schilderijen bijeenge
bracht op de postzegels 
in een op 28 juli versche
nen boekje. De zegels zijn 
zelfklevend en hebben de 

De vrouw met bloemen, er zijn slechtere combinaties denkbaar. 

aanduiding 'A' (momen
teel € 0.26) voor binnen
landse postkaarten. 

Vaticaanstad 
Vincent uanGo^h 
Het i5aste geboortejaar 
van Vincent van Gogh en 
de looste sterfdag van 
Paul Gauguin vormen 
voor Vaticaan de aanlei
ding tot een postzegeluit
gifte 'Grote schilders van 
de negentiende eeuw'. De 
vier waarden gewijd aan 
het werk van Van Gogh 
zijn uitsluitend in een 
boekje verkrijgbaar. De 
verschijningsdatum was 
23 september en de prijs 
van het boekje bedraagt 
€ 2.48 (viermaal 62 c) . 
De oplage bedraagt 
120.000 boekjes. 

stichting Pro Juuentute op 
19 november met een 
nieuwe thematische cy
clus: de Rechten van het 
kind. Dit jaar belichten 
de zegels het recht van 
kinderen op ontspanning 
en spel. Twee van de ze
gels zijn ook in een boek
je verkrijgbaar. Het bevat 
zes zegels van 
0.85+0.35 F ('het spel 
van kinderen') en zes van 
1.00-1-0.45 F ('dromen 
over de toekomst'). De 
prijs van het boekje 

Klavertje uier 
Na het lieveheersbeestje 
van vorig jaar volgt nu -
ook op ig november - een 
boekje met tien geluksze-
gels 1.30 F. ('klavertje 
vier'). Het klavertje vier 
brengt alleen geluk als je 
het toevallig tegenkomt. 
Gericht ernaar zoeken is 
uit den boze. Er bestaan 
overigens ook klavertjes 
vijf, zes... enzovoort, tot 
en met twaalfl Als die 
geen geluk meer bren
gen... 

'Pro Juuentute'-boekjes zijn er in Zwitserland al uele jaren. 

Zwitserland 
Rechten uan het Kind 
Dit jaar start de Zwitserse 

komt, inclusief de halve 
franc aanmaakkosten, op 
16.40 F. 

Het boekje is een product 
van de Nederlandse druk
ker Joh. Enschedé. 

Kajtje uan het Van Goghboekje van Vaticaanstad. Kojtjc uan het Ziuitscrse klaucrtje-uierbockje 
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Het eerste prestigeboekje 
in Nederland 

Prestigeboekje 2003/1 TPG Post album prestigeboekjes 
Bestelnummer 231111 Bestelnummer 693189 

€ 9,95 € 12,95 
Ter ere van de uitgifte van de postzegel Verzamelen heeft TPG Post een prestigeboekje uitgebracht. 
Het boekje bevat tien pagina's waarvan twee bijzondere met ieder 4 postzegels. Op de 
andere 8 pagina's wordt het drukproces van deze postzegels kleur voor kleur in beeld gebracht. 
Ook vindt u interessante wetenswaardigheden over de hobby postzegels verzamelen. 

Bestel nu het prestigeboekje Postzegels verzamelen. Vanaf 2004 is het ook mogelijk een abonnement 
te nemen, dan bent u zeker dat u alle nieuwe prestigeboekjes ontvangt. 

Bewaarsysteem prestigeboekjes 
Speciaal voor het bewaren van uw prestigeboekjes biedt TPG Post een nieuw album. In dit album 
bergt u uw prestigeboekjes makkelijk en veilig op. 

Bestel nu! 
Breng een bezoek aan de website WWW.COLLECTCLUB.NL voor nog meer aanbiedingen 
en postzegelproducten. 

Voor Informatie, bestellingen of abonnementen: TPG Post Collect Club, Postbus 30051, 9700 RN Groningen. 
Klantenservice bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 op telefoonnummer (050) 586 12 34. 

<» TPG POST 

http://WWW.COLLECTCLUB.NL


MIJN EERSTE 
VEILINGAANKOOP 
Vierendertig gulden voor Van Beek drie^ 
T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 

Halverwege de jaren zestig van 
de vorige eeuw kwam ik samen 
met mijn vader voor het eerst 
van mijn leven in een postzegel-
winkel. Het was bij K.A. Weeda 
in de Haagse Zoutmanstraat, 
die daar gedurende vele tiental
len jaren zijn winkel heeft ge
dreven en onder filatelisten uit 
de regio goed bekend stond. Ik 
was een jaar of acht en vergaap
te me aan al het moois, dat in 
de etalage en onder de glazen 
platen van de toonbank lag uit
gestald. Mijn vader maakte een 
praatje en kocht tussen de be
drijven dooreen oud albumpje 
met Nederlandse postzegels. 
Na gedane zaken wendde de 
postzegelhandelaar zich tot mij 
en vroeg: 'Verzamel jij ook post-
zegels.-"' Ik knikte met zoveel 
overtuiging, dat ik drie blokjes 
met bijbehorende zegels van 
Korea van hem kreeg. Er ston
den vogels op; als ik mij goed 
herinner onder andere een 
goudfazant en een mandarijn
eend. Daar kon je op het 
schoolplein bij de klasgenoot
jes, die ook verzamelden, mee 
voor de dag komen. Een beetje 
onder de indruk stamelde ik 
een dankjewel... 

Spoedcursus 
Een paar jaar later zette ik mijn 
eerste onzekere stappen in de 
postzegelhandel en kreeg op de 
openluchtbeurs onder de kas
tanjeboom voor het Paleis 
Noordeinde ongevraagd een 
spoedcursus, waarvan een aan
tal lessen me nog altijd helder 
voor de geest staan. Ik schreef 
daar al eerder over: zie 'Filatelie' 
van november 2002, op de pa
gina's 874-876. Na enkele 
maanden werden mijn insteek-
boeken leger en leger en ver
kocht ik bijna niets meer. Er 
was dringend behoefte aan 
nieuw materiaal. Onder de 
boom werden nogal eens kleine 
collecties en partijtje aangebo
den door verzamelaars die er
mee ophielden, maar dan 
moest je er wel als de kippen bij 
zijn. Voor iedereen die de hon
derd meter niet in twaalf secon
den liep, daalden de kansen 
aanzienlijk en was je dan einde
lijk een keer de eerste gegadig
de, dan werd je door de verko-

Het zijn momenten die vrijwel elke verzamelaar zich 

herinnert: het eerste bezoek aan een postzegelwinkel, de 

eerste zegel die uit een rondzendboekje wordt gekocht of 

de allereerste kennismaking met een postzegelvereniging. 

En wie wel eens koopt op een postzegelveiling zal zich dat 

spannende moment van het allereerste bod ook nog wel 

voor de geest kunnen halen... 

uit de kast. Ik bladerde de in-
steekboeken en albums door en 
schreef onder het trekken van 
een geleerd gezicht op hoeveel 
ik er voor wilde bieden. Tiental
len kavels gingen door mijn 
handen. Ondertussen obser
veerde ik ook het komen en 
gaan van vele klanten. Weeda 
stond ontspannen achterde 
toonbank en luisterde naar hun 
wensen. Hij was vaak verkou
den en dan werd zijn niet al te 
kleine neus vuurrood. Aan het 

Waar ooit de postzegelwinkel mn Weeda zat, worden nu boeken antiquarisch verkocht. 

per als 12-jarig jochie niet voor 
vol aangezien of trokken vol
wassen aspirant-kopers de 
koopwaar letterlijk uitje han
den, voordat je een woord had 
kunnen uitbrengen. 'Ca jij maar 
knikkeren,' werd er dan gezegd. 
Ik besloot van tactiek te veran
deren en mijn postzegels elders 
in te gaan kopen. Mijn 'oude 
vriend' Weeda had niet alleen 
een postzegelwinkel, maar hield 
daarnaast ook enkele veilingen 
per jaar. Ik vroeg aan mijn vader 
of ik een keer met hem mee 
mocht naar de kijkdagen. 

Geleerd gezicht 
Een paar weken later was het 

zover, de nieuwe veilingcatalo
gus van Weeda was binnenge
komen. Op een hierin aange
kondigde kijkdag togen mijn va
der en ik naar de Zoutman
straat. Ik kreeg een eigen exem
plaar van het boekwerkje en 
streepte de kavels aan, die ik 
graag wilde bekijken. Het was 
druk, of beter gezegd het zat 
vol. Een man of acht zaten rond 
de grote tafel in het kantoortje 
achterin de zaak. Weeda wees 
naar een tafeltje, dat in het win
kelgedeelte stond: 'Daar kun
nen jullie gaan zitten.' Mijn va
der had uitgelegd hoe het op 
een veiling in zijn werk ging en 
ik pakte onwennig enkele kavels 

puntje daarvan hing ook die 
dag een steeds groter worden
de druppel. Telkens als ik dacht, 
dat die op de postzegels zou 
vallen verdween zijnlinkerhand 
langzaam naar zijn broekzaken 
pakte hij zijn zakdoek. Terwijl 
de zakdoek de neus naderde 
viel dan, perfect getimed, vaak 
de druppel. Het was een fasci
nerend gezicht. 

Aftellen 
juffrouw Loes, sinds jaar en dag 
de rechterhand van Weeda, 
hield intussen meteen half oog 
toezicht op de kijkers in het 
kantoortje, terwijl ze rustig 
doorging met het scheuren van 



nieuw/tjes of het schrijven van 
nota's. Tegenwoordig zou dat 
vrijblijvende toezicht - helaas -
niet meer voldoende zijn, een 
flink deel van de postzegels zou 
de veilingdag niet meer halen. 
In deze gemoedelijke sfeer 
vloog de middag om en rond 
half vijf vond mijn vader het 
welletjes. Ik klemde de veiling
catalogus in mijn hand en 
wenste dat de veiling meteen 
zou beginnen. Thuis maakte ik 
de kas op en constateerde dat 
er een kleine honderd gulden te 
besteden was. De prijzen, die ik 
bij de kavels van mijn interesse 
had gezet liepen uiteen van vijf
tien tot vijfenzeventig gulden. Ik 
zou goed moeten oppassen dat 
ik mijn budget niet overschreed 
en ik moest ook rekening hou
den met de veilingkosten. Da
genlang telde ik de uren af... 

Knipmessende obers 
Eindelijk was het zover. Zo ge
woon als het er in de winkel aan 
toeging, zo chic was de ambian
ce, waarin de veiling werd ge
houden. Weeda huurde voor dit 
doel in die jaren een zaal in het 
mondaine Hotel des Indes aan 
het Lange Voorhout. Een nieu
we wereld ging voor me open, 
toen we langs twee portiers met 
hoge hoeden door de automati
sche deur naar binnen gingen. 
We liepen in de richting van de 
garderobe en betraden een 
hooggewelfde lobby met majes
tueuze kroonluchters, waarin 
enorme fauteuils stonden en 
als knipmessen buigende obers 
geruisloos rondliepen. En dan 
de technische hoogstandjes: 
Urinoirs die automatisch door
spoelden en kranen, die als je er 
de handen onderhield, vanzelf 
begonnen te lopen. Geïmpo
neerd door deze luxe omgeving 
liep ik de veilingzaal binnen. 
Mijn wangen waren waarschijn
lijk net zo rood als de pluchen 
inrichtingervan. Langzaam 
stroomde de zaal vol en we ko
zen een plaatsje achterin. 'Dan 
kunnen we beter zien, wie er 
biedt,' had mijn vader gezegd. 
Een broer van mijn al overleden 
opa, oudoom Henk, was er ook 
en zo zaten we met zijn drieën 
op een rijtje. Indertijd werd er 
nog niet met biednummers ge
boden, maar werd er op naam 
afgeslagen. 'Jij bent Van Beek 
drie,' had Weeda bij onze bin
nenkomst tegen mij gezegd. 
Tegen zevenen nam het geroe
zemoes in de zaal af. Weeda 
keek een paar keer op zijn hor
loge en sloeg met de veilingha
mer op de tafel ten teken dat 
het spektakel ging beginnen... 

'Van Beek drie' 
Na dertig nummers was het 
eerste kavel waarbij ik een prijs 
had staan aan de beurt. Het 
bracht driemaal zoveel op als 
mijn 'taxatie'. Zo ging het een 
tijdje door en alle kavels, waar

voor ik belangstelling had gin 
gen tegen flink hogere prij
zen aan mijn neus 
voorbij. De moed 
begon me in de 
schoenen te zinken, 
ik had nog niet één 
keer echt geboden. 
Net opdat moment 
keerden de kansen, 
mijn topkavel van de 
avond, een paar in 
steekboeken 
met postzegels 
van de hele we
reld, was aan de 
beurt. Alles zat 
door elkaar, maar ik 
had wel gezien dat er 
leuke zegels tussen za
ten. Ik had vijfenzeven
tig gulden in de kantlijn 
genoteerd staan en de vei
lingmeester begon met der
tig. Voorin de zaal bood ie
mand tweeëndertig. Als een re
flex schoot mijn arm de lucht 
in. 'Vierendertig, achterin de 
zaal,' zei Weeda. De hamer 
wees in mijn richting. En alsof 
er een wonder gebeurde werd 
er niet meer tegen geboden. 
'Niemand meer dan vierender
tig gulden, niemand...? Het leek 
minuten te duren voordat de 
hamer viel en de klap was in het 
hele hotel te horen. Het was als
of iedereen in de veilmgzaal 
zich omdraaide en mij aankeek. 
'Vierendertig gulden voor Van 
Beek drie,' zei Weeda, die het 
noteerde in het veilingboek. 
Plotseling keek hij een beetje 
verstoord op en richtte zich tot 
mij: 'Zeg Van Beek, ik zie tot 
mijn schrik dat ik een fout heb 
gemaakt. Er was nog een veel 
hogere schriftelijke bieding op 
dat kavel. Vind je het goed dat 
ik het opnieuw veil?' IK zakte 
door de grond en wilde wat te
rugzeggen, maar ik wist niet 

ik klemde de veilingcatalogus in mijn hand en wenste dat de veiling meteen zou beginnen 

goed wat en ik betwijfelde of 
mijn stem zo ver zou reiken, we 
zaten immers helemaal achter
in. Het werd een beetje rumoe
rig in de zaal. De impasse werd 
doorbroken door de deurwaar
der, die voor mij als reddende 
engel fungeerde: 'Het kavel is 
afgeslagen, gaat u maar door 
met het volgende veilingnum-
mer.' Weeda kon niets anders 
doen dan de veiling vervolgen. 
De ongelukkige schriftelijke bie
der heeft hij later ongetwijfeld 
schadeloos gesteld. Het inci
dent was voorbij, de gezichten 
wendden zich van mij af. Ik zat 
te trillen op mijn stoel, het 
zweet stond op mijn voorhoofd, 
maar ik had wel mijn eerste vei-
lingkavel gekocht... 

Gelukkigste mens 
Later op de avond kocht ik er 
nog enkele kaveltjes bij en na de 
veiling ging ik met mijn vader in 

de rij staan om af te rekenen. In 
die tijd werd de volledige admi
nistratie nog handmatig ver
richt. Grote waaiers met nota's 
werden al tijdens de veiling op
gesteld en door juffrouw Loes 
vakkundig afgemaakt door het 
opgeld en het tafelgeld er bij op 
te tellen. Voor negen tientjes 
zat de boodschappentas die ik 
van mijn moeder had geleend, 
tot de rand gevuld met stock-
boeken en mappen. Mijn vader 
had ook wat albums gekocht en 
ook oudoom Henk had zich 
niet onbetuigd gelaten. Drie ge
neraties Van Beek hadden flink 
toegeslagen. We gingen naar 
huis en ik voelde me het geluk
kigste mens op aarde. Het huis
werk moest maar een paar da
gen wachten, want ik had heel 
wat uit te zoeken. Zaterdag, ja 
zaterdag, dan zou ik die men
sen onder de boom eens wat la
ten zien! 

een nieuwe wereld ging voor me open, toen we langs twee portiers met hoge hoeden door de automatische deur naar binnen gingen ..' 
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Wereldcatalogus 2 0 0 4 in kleur 
Stanley Gibbons wereldcatalogus in 4 delen editie 2004 in kleur 208 90 
Stanley Gibbons gespecialiseerde catalogus Groot-Bnttannie & Brits Com 
monweaith 1840-1952 editie 2003, nu volledig in kleur 85 40 

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 
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Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders + € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij facturering 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

NVPH CD-ROM Nederiand & Geb. 20O4 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 

Gibbons C0lfec*Bri«^h?faMps.0^, Meur 18,90 ^^ ^ ^ „ soeciale caialoaus Nedälänc 

Deegam Machin Groot-Brittannië 112,00 
3e editie 2003,1304 biz losbladig in 2 nngbanden, meest uitgebreide 
catalogus Britse "Machin"-zegels (f ran keerserie Elizabeth), met postzegel
boekjes posttaneven postwaardestukken, plaatfouten, vervalsingen etc 

l:|Étaióiis''iiiiiiii!p^ 

««iiininiiiini.i)iiirM'fMiBMii'«miBBi« 
logus USA 2004 In kleur 34 ,00 

'^Michel-catalogi 2 0 0 3 / 2 0 0 4 1 
' 'west- & Midden-Europa 2003/2004 

Zuid-Europa 2003/2004 
Noord- & Noordwest-Europa 2003/2004 
Oost-Europa 2003/2004 
Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 (12 december) 
Duitsland Junior 2004 in kleur (5 december) 
Bneven Duitsland 2004 (12 december) 
catalogus Europa CEPT 2004 (5 december) 
speciale catalogus Groot-Brittannie 2004 (12 december) 

37 80 
37 80 
37 80 
37 80 
49 80 
12 80 
39 80 
21 80 
49 80 

Aanbied ing Michel -cata logi 2 0 0 3 
catalogus Overzee deel 1 Noord- & Midden-Amenka 2000 
catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 
catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 1999 
catalogus Duitsland 2003 in kleur 
catalogus West-Europa 2003 
catalogus Zuid-Europa 2003 
catalogus Noord- & Noordwest-Europa 2003 
catalogus Oost Europa 2003 

19 95 
19 95 
19,95 
12,90 
23,90 
23,90 
23,90 
23 90 

Facit spec. cat. Scandinavië 2004 , kleur 6S,00 

Mast Plaatfouten Nederland 2 0 0 3 2 3 , 9 0 
3e editie, catalogus met , deze zijn met 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" 

Dai Nippon Weense drukken Indonesië 3 5 , 0 0 
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 

KPC Korea & Zuid-Korea 2 0 0 3 in kleur 25 ,00 

> 0 3 / 2 0 0 4 in kleur 
catalogus Frankrijk 2004 in kleur 19, 
catalogus West-Europa deel 1 Landen A-G 2003 in kleur 39,001 
catalogus West-Europa deel 2 Landen H-P 2004 in kleur 29,00 
catalogus West-Europa deel 3 Landen P-Y 2004 m kleur 29,001 
catalogus in kleur met Monaco, Andorra, T/\AF, Mayotte, Nieuw-Caledo-
nie Polynesie St Pierre & Miquelion Wallis & Futuna CEPT & UNO 19 90' 

Fillips speciale catalogus Aland 2003 19,50 

catalogi Tsjechosfowakiie 
Pofis speciale cat Tsjechoslowakije 1918-1939 editie 2002 in kleur 26,50 
Pofis speciale catalogus Tsjechoslowakije 1945-1992 ed 2004 26,50 
Penkava catalogus Tsjechië & Slowakije 1993-2002 in kleur 15,90 
Ervo speciale catalogus Slowakije 1992 2002 in kleur 16 90 

Schubert handboek «I.S. Bachop:zegëis>:^:Ja|^9Q, 

""^^AriiiiiiiïiiiliÉis 1 
r 

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

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

1 
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 briefkaarent) 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 (A5 formaat) 10 60 

Gibbons Vogels op zegels 5e editie 2 0 0 3 56,90 

' 'ticimf il' .>>'tKeinä1:fllislt@i. «siatüliaiiiil':^ 
Nieuw Prehistorische dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 24,00 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 65,00 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 40,00 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 
Vogels op zegels editie 2000 28,90 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,56 
Tremen op zegels editie 2001 in kleur 50 00 

Ons gehele aanbod catalogi & literatuur voor verzamelaars staat op: 

www.collectura.com 

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


Postzegelhandel 
Zeist 

U wilt postzegels kopen ?? 
U wilt geen 2 maanden wachten met kopen 

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

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

Of kijk en koop nu al op internet. 

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

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

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bd Zeist 

Telefonisch: a 0306560277 (gelieve niet op zondag) 

Per Emall: S lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
□enemarken, Faröer, 

e 
Yvertet 
Tellier 
22a 1.50 
22b 8.00 
23a 2 50 
23b 12,50 
23ab 15,00 
24a 2,50 
24a 11,25 
26a 9,00 
27a 4,75 
28a 16,50 
28b 36,50 
29a 11,25 
35/37 30,00 
41/42 4,25 
53/54 17.25 
55/61 162 50 
62 13 50 
63 18 50 
64 18 50 
65 360 00 
69/73 15 00 
75 8,00 
76 1,75 
78 10,00 
79 21,50 
80 32,50 
81 45,00 
82 81,50 
83 112,50 
85 25,00 
86 25,00 
95/04 56,50 
105/16 300,00 
119 240,00 
122/26 68,50 
130/31 36,50 
147 47,50 
148 60,00 
153/64 42,50 
In blok 90,00 
165/67 25,00 
168/73 15,00 
174/80 60 00 
181/86 55,00 
187/89 56,50 
190/92 25,00 
193/95 16,75 

€ 
197/06 112,50 
216 66,50 
222/26 28,50 
229/34 43,50 
235/40 30,00 
249/52 18,50 
252a 1,25 
267a 3,00 
Paar 3,75 
271/75 2,50 
282/90a 4,25 
304/06 6,50 
398/06 5,25 
413a 3,75 
418/25 2,50 
LP 
1/5 280,00 
6/10' 18,50 
Blokken 
1 2,25 
2 3,25 
3 1,50 
4 3,25 
Dienst 
20/21 25,00 
Port 
1/7 85.00 
9/18 120.00 
20/21 15.00 
22/26 47.50 
Faroer 
Van 1/204 
30% 
Groenland 
1/9 41,50 
10/18 118,50 
19/27 52,50 
28/29 40.00 
30 2,00 
31 2,00 
32 5,25 
33 2,25 
36/52 16,00 
53/54 2,50 
56,68 2,50 
62/63 3,50 
Vanal 
64/195 30% 

Raket 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
Finland 
66/82 
83/90 
91/94 
95/98 
99/07 
109/21 
134/135 
136/38 
141/55 
154a 
156/58 
159/60 
161/63 
164/165 
166 
167 
168/69 
170/72 
173/75 
176/78 
179 
180/82 
183/85 
189/91 
192/93 
194 
196/99 
200/02 
203 
205/08 
209/12 
214/17 
220/21 
225/28 
240/45 
246/50 
251/52 
261/64 
343a 
345/48 
352/53 

jroenland, Noorwegen, IJsland Postfris 
€ 

157 50 
63.50 
31.50 

105.00 
10.50 
21 50 

112,50 
56,50 

2,25 
4,75 
7,50 

36,50 
12,75 
5,50 

46,50 
53,50 

5,25 
18,50 
8 75 
4,75 

14,50 
1,75 
5,25 
3,00 
4,75 
2.75 
2,00 
2,75 
6.25 

17.50 
9.75 
5.25 
9.25 

10.75 
1.75 
7.75 

15.75 
4.50 
3.75 
4.75 
2,50 
2,50 
2.75 
2,00 
5,25 
2,00 
4.25 

354/55 
362/67 
368/70 
375/77 
379/81 
384/87 
388/89 
395 
396/98 
401/03 
405/07 
408/15a 
421 
426/28 
430/32 
433/35 
439 
439a 
441/43 
445/46 
447 
448/51 
453 
454 
455 
458/60 
463/65 
472/74 
475 
477/79 
485 
486/88 
492 
504/06 
509 
519/21 
527/29 

€ 
2,75 

13,75 
3 00 
3,00 
4,50 
6,75 
1,75 
1,25 
4,25 
4,75 
2,50 

18 50 
6 75 
3,75 
2,50 
2,75 
1,75 
3,50 
3,50 
7,50 
1,50 
3,25 
1,25 
3,60 
6,25 
3,50 
3 00 
3,00 
9,50 
3,00 
2,50 
5,25 
3 00 
2,50 
9,50 
3,75 
3,00 

532a/47a 25,00 
531b/49b 42 50 
532C/49C 
Alle met 
genoemd 

18,50 

No 
tot 1090 indien 
voorradig 
LP 
3 
5/6 
7 
8/9 

Bestelling schriftelijk of per fax i v m 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

30% 

9,00 
2,25 
1,25 

15,00 

Autobus 
1/5 
14/17 

€ 

38,50 
3,25 

Noorwegen 
88/90 
92/96 
97/00 
108/11 
112/23 
128/31 
147/50 
155/58 
164/67 
173/82 
183/86 
187/89 
195/98 
199/02 
203/06 
213/18 
219 
220/35 
235ab/ 
35vb 
236 
236a 
237/40 
261/68 
285/88 
289/92 
293/03 
320/21 
322/31 
337/39 
345/47 
358/60 
361/66 
373/75 
381/90 
LP 
1 
la 
2 
IJsland 
10 
47/61 
62/67 
68/74 
75/81 

ele afwezigheid 

Kwangodreef 195, 

S.J.C, den Oudsten 

13,75 
111,50 
85,00 
26,50 

175,00 
23,50 
20,00 
16,60 
17,50 
40,00 

5,75 
10,00 

1,75 
6,00 
8.75 
3.50 

20.00 
12.50 

37,50 
3,25 
3,25 
4,00 
3,00 

25 00 
31,50 
12 50 
4.25 

35,00 
8,75 

17,50 
17,50 
13,50 
7,75 

46,50 

47,50 
8,50 
1,50 

12,50 
400,00 
45,00 

232,50 
265,00 

82/97 
98/03 
104 
110 
111 
113 
114 
115/19 
120 
121 
122 
123/37 
154/57 
158/59 
160/63 
168/70 
182/85 
186/88 

€ 
600,00 
26 50 

2,75 
87,50 

220.00 
20.00 
47.50 

270.00 
120.00 
47,50 

320,00 
290,00 

6,50 
60,00 
35,00 
16,25 
45,00 
32.50 

188a/880 90 00 
189/98 
199/01 
202/07 
208/114 
226/33 
238 
239/42 
245/49 
251/53 
261/68 
270/71 
277 
LP 
V2 
3 
4/8 
9/11 
15/20 
Dienst 
17/23 
24/31 
33/40a 
NederI 

50,00 
2,50 

32,50 
30,00 
42,60 
70,00 
21 50 
17 50 
22 50 
23 50 
4 75 
9 50 

42 50 
20 00 

185 00 
92 50 
43,50 

30,00 
33 50 

120 00 

Nieuw Guinea 
UNTEA 16,50 
Denemarken 
gebruikt breed 
gerand 1 590 00 

3564 PD Utrecht 1 
Tel./Fax 0302618720 

Giro 2162775 
Bank 62.51.98.573 

Signoscopë 

Email: m.mastrigt@wxs.nl 

Setbatteriietv , , , . 9891 € 6,5» 

Stotkap 

SigtvoscopeT^ N ï . 9 8 l 6 € 9 , a 
^:IaI^sfortnatoI ^, .9811 € 1 , 9 » 
Setbatteriieiv 

Voor informatie omtrent de signoscopë 
of overige Safe atlikelen, 

informeer bij uw handelaar. 
Of schrijf of bel naar 

verzamelsystementestapparatuur 

Safe Nederland 
Fa. M. V. Mastrigt 

Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel. 0104143077 Fax 0104149499 

http://www.postzegelhandelzeist.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


Ë SAMENSTELLING: 
H . W . VAN D E R VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 36 - ECHTE STEMPELS GEBRUIKT, 
EN TOCH VERVALSINGEN? 

Soms kom je op vereni
gingsavonden, in rond-
zendboelqes of op veilin
gen echte Nederlandse 
stempelafdrukl<en op 
losse postzegels tegen 
waarvan je denkt: 'Hoe is 
het mogelijk dat dit stem
pel op deze zegel of deze 
zegelemissie voorkomt?' 
Het antwoord op die 
vraag is dan vaak: de af
stempeling is door een 
Postbeamte gemaakt op 
speciaal verzoek van een 
verzamelaar. 

Jaren geleden kwam ik in 
het bezit van een brief
kaart, gezonden aan een 
verzamelaar, de heer 
Nieuwenhuijzen in Hil
versum, waarop drie 
postzegels van 'h cent in 
het type-Vliegende duif 
(ontwerp: Chris Lebeau) 

waren geplakt. Het be
treft een emissie uit de 
periode 1926-1935 die in 
offset werd gedrukt. De 
bewuste zegels waren af
gestempeld met het hulp-
kantoorstempel Oolt̂ cns-
plaat/Middelharnis (twee-
regelig, schreefloos of 
grotesk lettertype) en 
Ooltgensplaat (eenregelig 
met zogenoemde Egypti
sche letters); zie afbeel
ding 1). 
Het antwoord op de 
vraag waarom deze ze
gels van deze stempels 
zijn voorzien staat op de 
achterkant van de brief
kaart (afbeelding 2). 
De heer Nieuwenhuijzen 
had schriftelijk aan de di
recteur/beheerder van het 
- in dit geval - hulpkan
toor Ooltgensplaat ge
vraagd of deze zo vrien

delijk wilde zijn om de bij 
hem in het kantoor aan
wezige stempels af te 
slaan op de bijgevoegde, 
van postzegels voorziene 
briefkaart. 
Dat dit niet de enige kaart 
van de heer Nieuwenhuij
zen is geweest, blijkt uit 
het feit dat men meer van 
dit soort afstempelingen 
op losse, op karton ge
plakte en uit een brief
kaart geknipte zegels 
ziet. En ook was de heer 
Nieuwenhuijzen niet de 
enige die dit soort prak
tijken toepaste. 
Het eenregelig naam
stempel ('Egyptische let
ters') werd na 1850 ver
strekt aan het kantoor 
Ooltgensplaat. Op 26 ja
nuari 1872 werd het 
stempel met schreefloze 
of groteske letters ver
sterkt en het kan nadien 
dus gebruikt op zegels 
voorkomen. 

Het stempel Ooltgens-
plaat/JWiddelliarnis is tus
sen 1928 en 1933 aange
maakt. Er is helaas geen 
stempelproductieboek 
van de Munt in Utrecht 
uit de periode 1928/1933 
meer aanwezig, terwijl in 
het stempelproductie
boek van 1933/1948 ge
noteerd wordt dat tussen 
1943 en 1948 vijf stem
pels van dit type zijn aan
gemaakt, namelijk behalve 
met Middelharnis ook nog 
Stellendam, Den Bommel, 
Achthuizen en Herkingen. 

Een tweede voorbeeld is 
de zegel van 'li cent type-
Wapen (emissie 1869-
1871, einde van de geldig
heid 31 oktober 1879). 
Deze zegel is voorzien 
van het hulpkantoor-
s t e m p e l Rmsumageest 
(Fr.); het gaat om een 
eenregelig naamstempel 
met schreefloze (of'gro

teske') letters (afbeelding 
3). Dit stempel werd bij 
de Munt in augustus 1940 
aangemaakt en is nadien 
naar het hulpkantoor ge
zonden. De zegel werd 
op een stukje papier van 
een oude envelop ge
plakt. Het stempel is echt 
en ondanks dat toch een 
vervalsing, omdat de 
postzegel al jaren buiten 
gebruik werd gesteld. 

Het derde voorbeeld is 
een zegel van j'h cent 
type-koningin Wilhelmi
na met bontkraag (emis
sie 1899-1921, einde van 
de geldigheid 31 decem
ber 1935). Deze zegel 
werd afgestempeld met 
het stempel Murmer-
woüdjDokküm ( twee rege -
lig naamstempel met 
schreefloze of groteske 
letters, zie afbeelding 4). 
Dit stempel werd aange
maakt in de periode 

DRUKWERK iHn.®ÉI&:,=M 

DEN HEER 

Afzender 

nn̂  
^^ 'IJ. H. NIEUWENHUIJZEN 
vuw Kapelstraat 31 

HILVERSUM 

Mijnheer, 

Naar aanleiding van Uw verzoek, doe ik U aan 

ommezijde de gevraagde stempels toekomen. 

Hoogachtend: 

Bouen: afbeeldingen i . en 2. - Voor- en ochtenijde uan een 
bneflcaart met op uerzoelc aangebrachte naamstempels. 

Bouen: ajbeeldmg 5 - Zegel uan '/J cent 
met een a/druk uan een stempel dat 
gefabriceerd luerd in augustus 1940. 
Onder ajbeeldmg 4 - Zegel uan j ' \ i cent 
met een afdruk uan een stempel dat 
gefabriceerd uierd na 1956 

MUg|v^lm^-jDE| 

Rechts, afbeelding 5 
- Zegels van 'J2 cent 

(type-Vurtheim) met 
op speciaal uerzoek 

aangebrachte 
ajstempehngen 

'Veldpostkantoor' en 
met plaatsnaam

stempels. 

Onder- - Afbeelding 5 - Ze
gels uan '/; en 1 cent (type-
Vurtheim) met op speciaal 
uerzoek aangebrachte af-
stempehngen 'Veldpost 2' en 
'Veldpost 5'. 



19361947 Vanaf 1936 en 
tot en met 1947 werden 
behalve voor Dokkum 
ook nog de volgende 
hulpkantoorstempels 
aangemaakt: Nes op 
Ameland; HoUum/Amelanci; 
Holuierd; Anum; Nes (West 
Don3.);Hol!umen 
Rmsuma^eest. 

N03 lueer een ander uoorbeeld 
van het op verzoek afstempe
len met kantoornaamstem
pels heejt betrekking op zegels 
die m diverse plaatsen iver
den ontivaard met het stem
pel Veldpostkantoor 10iiV 
21 SEP og (alleen Ede 
heeft als datum 18 SEP 
og); zie ajbeeldm^ 5. Ook 
hier is het weer opvallend 
is dat deze afstempelin
gen steeds op de laagste 
waarde aangebracht zijn. 
Dat het hier om puur 
maakwerk gaat is wel 
duidelijk. Men zou wer
kelijk als een razende 
langs al deze kantoren 
gegaan moeten zijn om 
binnen een uiterst kort 
tijdsbestek (tussen 10 en 
II uur 'V'(oormiddags) 
deze kantoornaamstem

pels te kunnen laten 
plaatsen. 
De Veldpost 2 en Veldpost 
3stempels (ajbeeldin^ 6) 
zijn van dezelfde oor
sprong, net als de Veldpost 
2, Veldpost 3 en Veldpost 
4stempels metlange
balkstempel (ajbeeldmg 
7). 
Ook hierbij gaat het weer 
om de laagste waarden, 
namelijk die van 'Iz en i 
cent en geplakt op ge
woon papier, dat meestal 
voorradig was bij de mili
tair (facteur) die de post 
te velde verzorgde. 
Hoe deze stempels ge
bruikt dienden te worden 
laten de volgende afbeel
dingen zien. 
De kaart van a_fbeeldinfl 8 
is verzonden uit Zaan
dam, aan een militair in 
het Militaire Hospitaal 
Paviljoen in Amsterdam. 
Bij aankomst werd de 

kaart afgestempeld met 
het veldposts tempel 
nummer 10. Een tweede 
kaart (ajbeelding g) werd 
verzonden uit de kazerne 
en is eveneens afgestem
peld met het veldpost
stempel nummer 10. 
Dat sommige mensen het 
nogal bont maken met 
het plakken van zegels 
die al jaren geen postgel
digheid meer bezitten, 
tonen de laatste twee 
poststukken aan. 
Op de envelop van ajteel
dm^ 10 is het port van 80 
cent geplakt (poststem
pel 28.x.93). De verzen
der heeft meerdere van 
deze brieven verzonden, 
steeds bijgefrankeerd 
met nietfrankeergeldige 
postzegels. Op de lucht
postzegel 'Vliegende 
kraai' is buiten de vlag 
van het machinestempel 
geen datum te zien. Afge

Verenigingen die belangstelling hebben voor een lezing 
over vervalsingen en alles wat daarmee samenhangt, 
kunnen een kort briefje sturen aan de redactie van dit 
blad (Filatelie, Klipper 2,1276 BP Huizen). De redactie 
zorgt ervoor dat de auteur van deze rubriek u benadert. 

weekt levert die zegel 
geen 'verzamelwaardige' 
moeilijkheden op. De 
kinderzegel van 1937 en 
de postkoetszegel van 
1943 hebben een zoge
noemd ptt poststempel, 
dat nog niet bestond in 
de tijd dat deze zegels 
frankeergeldigheid beza
ten. 
De briefkaart (afbeelding 
11), verzonden van 
Krommenie naar 
Rijnsaterwoude en 
afgestempeld 12.Xn.01, 
is gefrankeerd met 
postzegels die op dat 
moment geen van alle 
nog frankeergeldig 
waren. Gezien de met 
hand aangebrachte af
stempelingen kan dit 
alleen met behulp van 
een postbeambte gedaan 
zijn. Ook de frankeer
waarde, 60 cent, is niet 
correct. Volgens de 
tarievenlijst van juli 2001 
behoorde men op dat 
moment briefkaarten 
met 85 cent te frankeren. 
Hoe men volgens de 
voorschriften te werk 
behoort te gaan, laat 

afbeelding X2 zien. De
envelop werd verzonden 
uitKatwijkBinnen. 
KatwijkBinnen had, als 
hulpkantoor, geen eigen 
kleinronddatumstempel 
en moest daarom met het 
naamstempel stempelen. 
De envelop werd naar 
Leiden getransporteerd, 
een hoofdkantoor dat 
hier tevens als 
distributiekantoor 
diende, waarna de 
envelop naar Dirksland 
(dat als distributie
kantoor voor Overflakkee 
fungeerde) werd 
gezonden. Aan de achter
zijde is de envelop 
afgestempeld met het 
kleinronddatumstempel 
Dirksland en de envelop 
werd in Goedereede 
bezorgd. 
Voor alle duidelijkheid: 
losse postzegels, zegels 
op poststukken of post
waardestukken die niet 
in de juiste gebruiks
periode zijn afgestem
peld, worden als vervals
ingen aangemerkt. Dit is 
een algemeen en interna
tionaal gegeven. 

Rechts, afbeelding 8 
Briejlcaart naar een 

militair in het hospi
taal met ecnjuistge
bruik uan het stempel 
'Veldpost 10' als ont

uanjjststempel 

Afbceldinij 7  Zegels van '/■ en 1 cent (typeVurtheim) met op speciaal ver
zoek aangebrachte afstempelmgen 'Veldpost 2', 'Veldpost 5' en 'Veldpost 4' 

Bouen afbeelding g  Briefkaart van een militair met hetjuistegebruik 
van het stempel 'Veldpost 10' als uertrekstempel. 

Links afbeelding ic 
Enuelop met een 
mengfankering uan 
nietfiankeergeldige 
postzegels, ajgestem
peld met het machine
ulagstempel 'Haarlem 
28 X.g3'en het zoge
noemde'ptt post'
stempel 

uereeitigmg ïer hettordering van de clïederlanJsche Pisjtiie. 

2jr;2 <sL f^nsxfe/ivatiJz 

Links, afbeelding 11 
Brieflcaart met niet meer 
frankeergeldige postzegels, 1 
handmatig â estempeld 
met het stempel 'Krom
menie 12.XII 0122' I 

Rechts afbeelding 15 
Enuelop met het naam ' 

stempel uan het hulpkan
toor Katu;ijkBinnen, het , 
kleinrondstempcl uan het | 

hoofdkantoor Leiden en ' 
(achterzijde) het hoofd, ^ 
c.q. distributiekantoor ^
stempel mn Dirksland. 

^^^ 
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Links 1 Postwissel 
formulier von St 
Petersburg! Expe 
ditie 1 12 igis 
(laatst bekende 
Sint Petersburgda 
turn) aan (voorge 
drukt) de Russisch 
Aziatische Bank in 
Petrograd') 

ISpCMO 

Ha STüi^ cTopo h 

BACHJlEOCTPOBCKiH 

Jl-feCOnHnbHUß SABOjn^ H JI^CHAH BHP^CA 
A. B. COKOJIOBOÜ, 

3asoA1> H KOHTOpa Ocipoe-b fononaM VpanbCKaa yn 9 Tene^J 540-77 H 496 22 
OTAtJieHie Bac OcTp 5 nHHiH Ko"^ 1* 70 Tene^ J* 412 45 

Kaoxyj'aKoi'aro AKUioHepriaro OSaeoTBd 

'aoxyjia KOTKÏ 
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nom 
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Hierboven 2 Briefkaart van ;^ k met bijfrankering i+i k correct gefrankeerd met 4 k naar 
Zwitserland De ingedrukte waarde werd gestempeld met het Sint Petersburgstempel van het 
bijpostkantoor 21 (Polytechnisch Instituut) op 2juni 1975 De zegel van i+i k werd kennelijk 
in eerste instantie niet gestempeld de stempelafdruk hierop is Petrograd (zie het elektronisch 
versterkte inzetje) en dat van hetzelfde bijkantoor op dezelfde dag' We kunnen concluderen 
dat de Sint Petersburgstempels niet ingeleverd behoefden te worden na uitreiking van de 
Petrogradstempels of dat met alle stempels (zie de verschillende stem pel letters) tegelijkertijd 
per kantoor werden afgeleverd 

Links 3 Aangetekende briefomslag van bijkantoor yo Het stempel is Petrograd j i igis 
Een Petersburgstempel heeft dit kantoor nooit gehad De aantekenstrook is van het algemene 
type (cyrillische tekst Sint Petersburg) het nummer van het kantoor moest ingevuld worden 

POSTSTUK VAN SINT-PETERSBURG 
NAAR PETROGRAD 

Onmogelijk traject blijkt echt te bestaan 
D O O R RENÉ H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

In hetjuli/augustusnummer 
van 'Filatelie' werd vermeld dat 
eindelijk de datum en plaats 
van de tentoonstelling Sint-Pe
tersburg '03 bekend was en dat 
Bulletin 1 was verschenen De 
inkt van die editie van 'Filatelie' 
was nog nat toen de tentoon
stelling werd geannuleerd (zie 
het korte bericht m 'Filatelie' 
van oktober) 
Net zo plotseling als de ten
toonstelling werd geannuleerd, 
veranderde de naam van de 
toenmalige Russische hoofd
stad Sint-Petersburg in Petro
grad 

Sint-Petersburg werd in 1703 
gesticht door tsaar Peter de 
Grote De stad werd tevens de 
hoofdstad van Rusland, m 
plaats van het oude Moskou 
Zoals de naam al aangeeft, was 

Een doorgewinterde Rusland-verzameloar zal zijn 

wenkbrauwen waarschijnlijk fronsen bij het zien van de 

kop boven dit artikel: Sint-Petersburg en Petrograd - dat 

is toch één en dezelfde stad? Het gaat toch maar om 

opeenvolgend gebruikte namen? Correct! Toch laat René 

Hillesum uit Roosendaal zien dat een poststuk van 

Sint-Petersburg naar Petrograd echt bestaat. 

de toenmalige tsaar de naam
gever 
Vanaf het begin van de stichting 
woonden er veel Duitsers in 
Sint-Petersburg Volgens de sta
tistieken waren dat er omst
reeks 1800 ongeveer tiendui
zend, ofwel 8 tot 9 procent van 
de bevolkmgl De Duits klinken

de naam zal daar ook zeker aan 
bijgedragen hebben 
Veel lezers zullen weten dat 
Sint-Petersburg later Petrograd 
IS gaan heten, daarna Leningrad 
en vervolgens weer de oude 
naam Sint-Petersburg kreeg An
ders dan bij Leningrad zal er bij 
Petrograd met zo snel een asso

ciatie zijn Velen denken dat de 
naam na de Eerste Wereldoor
log werd omgedoopt in Petro
grad, maar dat is onjuist Het 
wanneer en waarom de stad 
Sint-Petersburg m Petrograd 
werd omgedoopt wordt nu hier 
aan de hand van enige filatelis-
tische illustraties uit de doeken 
gedaan 

In augustus 1914 kwam Rus
land m Pruisen tegenover 
Duitsland te staan Het Eerste 
Russische leger onder leiding 
van generaal Paul Edler von 
Rennenkampff (1854-1918) en 
het Tweede Legerkorps onder 
leiding van de veteraan uit de 
Russisch-Japanse oorlog (Slag 
om Mukden, 1905), generaal 
AleksandrVas Samsonov 
(1859-1914) moesten het opne
men tegen het Achtste Duitse 
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Helsinki-Pietan P 
H-fors-Fburg D l 

1 .Nï 2B3 1 

Uiterst links 4 Prentbnejkoart met Smt-Petersburg-
stempel (15-71-7914^ noar Engeland Naast de zegel 
IS een violet, ovaal censuurstempel van Petrograd 
aangebracht 

Links 5 Drukwerkbandje Denemarken met bijfran-
kering naar Libau Het drukwerk werd op 2C) mei 
i8c)8 (datumstempel achterzijde) in Sint-Petersburg 
gecensureerd Perscensuurstempel met onderde let 
ters DTs 5 P Burg 

Onder 6 Briefkaart (detail) van Ekatennoslav naar 
de gevangenis van Sint-Petersburg Het (op de ach
terzijde geplaatste) violet, driehoekig censuurstem-

' vermeldt onder andere de letters 'S P B' 

Ji^^t^ ^̂ Ä̂ t̂ -*-- c^^^^^^^—^ 
I 

Links 7 Aangetekende brief met 
treinstempel 'H Fors-St P Burg' 
(zonder stip = dagtrein) 

Rechtsonder 8 Briefkaart van 22-
9 7974 met treinstempel 'H Fors-
P-Crad' (met stip = nachttrein) 

noHTOBAji mmmÈk . 
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legerkorps onder leiding van de 
al gepensioneerde, maar hier
voor teruggeroepen Paul von 
Hindenburgen Erich LiJden-
dorff. De Russische generaal 
Edler had inderdaad een Duit-
se(l) naam, een naam ook die 
we in 1834 al tegenkomen (Karl 
Edler, chef van de Keizerlijke 
Militaire Academie). 
Van 23 tot en met 31 augustus 
1914 werd de slag om Tannen
berg geleverd, een plaats die te
genwoordig m Polen ligt en nu 
Stebark heet). De Russen leden 
een verpletterende nederlaag. 
De voornaamste oorzaken hier
van waren dat de beide Russi
sche legers honderden kilome
ters uit elkaar lagen, amper con
tact met elkaar hadden en bo
vendien werden geleid door ge
neraals - Rennenkampff en 
Samsonov - die niet on speaking 
terms met elkaar waren. Boven
dien gebruikten de Duitsers een 
nieuwtje: vliegtuigen! Hiermee 
werd de positie van het Eerste 
Legerkorps ontdekt. 
Het Russische leger werd ver
pletterend verslagen. Generaal 
Samsonov pleegde daarop zelf
moord. Dit werd echter pas la
ter bekend. In eerste instantie 

werd er melding van gemaakt 
dat hij gesneuveld was. 
De tsaar vond de nederlaag zó 
vernederend, dat hij per decreet 
van 1 september (19 augustus 
in de Russische, c.q. Juliaanse 
tijdrekening) bepaalde dat de 
stad Sint-Petersburg met on
middellijke ingang Petrograd 
moest worden genoemd Sint-
Petersburg was namelijk veel te 
Duits! 

De simpele mededeling van de 
tsaar had natuurlijk nogal wat -
postale - gevolgen. Alle stem
pels die in gebruik waren bij de 
ruim zeventig kantoren die de 
stad rijk was, moesten vervan
gen worden. Dat kon natuurlijk 
met op een en dezelfde dag. 
Het ging geleidelijk, soms zelfs 
heel geleidelijk! Kennelijk was er 
geen dwingend voorschrift dat 
er na een bepaalde datum geen 
stempels met het inschrift Sint-
Petersburg meer mochten wor
den gebruikt. Tot ver in 1915 zijn 
deze stempels op sommige 
kantoren in gebruik geweest. 
Formulieren, (aanteken)strook-
jes en dergelijke werden kenne
lijk gewoon opgebruikt. Ook ko
men er combinaties van strook-

Meer illustraties die op het onderwerp van dit artikel betrek
king hebben zijn te vinden op het volgende Internetadres: 
cpb.filatelist.com. 

jes met de naam 'Sint-Peters
burg' en stempels die 'Petro
grad' vermelden voor. 
Doordat het kantorenstelsel in 
de miljoenenstad stelselmatig 
werd uitgebreid, zijn er kanto
ren die direct met Petrograd
stempels zijn begonnen. Het 
laatste bijkantoor met een Pe
tersburg-stempel is nummer 
69. Het eerste bijkantoor met 
een Petrograd-stempel is num
mer 70. 
Oorlog en censuur horen bij el
kaar. Voor de Russen begon de 
oorlog na de nederlaag in Tan
nenberg pas echt. Censuur-
stempels met het woord Sint-
Petersburg (of een afkorting 
daarvan) komen slechts in twee 
gevallen voor: 
- Perscensuur op buitenlandse 
nieuwsbladen omstreeks 1900 
(zie q/beeW/ng 5) en 
- Cevangeniscensuur (zie af
beelding 6.) 

Finland was ten tijde van de 
naamswisseling een groother
togdom, met de Russische 
tsaar als grootvorst. Postaal 
was het land echter geheel on
afhankelijk. De exploitatie van 
de spoorlijn tussen de beide 
hoofdsteden (die van Helsinki 
naar Sint-Petersburg) was ge
heel in Finse handen, inclusief 
het traject over Russisch grond-
gebiecl en het Finse station m 
Sint-Petersburg. Op het bewus

te traject reed ook een mobiel 
postkantoor mee, met Fins per
soneel uiteraard. Post die in of 
aan de trein werd afgeleverd, 
werd voorzien van een Fins 
treinstempel. Dat stempel 
droeg ten tijde van de naams
wisseling de tekst H:Fors-
St.-P.Burg. Ook dit stempel 
moest dus aangepast worden! 
Dat de Finnen hier serieus werk 
van maakten blijkt wel uit het 
feit dat nog dezelfde maand het 
stempel werd veranderd in 
P-Crad. 
Overigens hadden de Finnen in 
hun eigen taal geen problemen: 
Sint-Petersburg is m het Fins 
Pietan, en dat bleef voor Petro
grad ook zo. 

c. riETEPBypr b 
[SINT-PETERSBURG] 

IIETPOIPAJb 
[PETROGRADT 
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N.V.RH. onder de loep 75 JAAR 
NVPH 

} 
Belangrijke zekerheden voor elke klant 

^^j^yifß'een postze^handelaar lid wil worden van de NVPH, dan is 
et beslist geen kwestie van een simpel telefoontje of het invullen 

van een formuliertje. De procedure die uiteindelijk kan leiden tot 
het lidmaatschap is vrij uitgebreid en wordt beschreven in de 
statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging. Hierin 
staan trouwens ook de plichten vermeld, die de leden met het 
lidmaatschap op zich nemen. De bedoeling van deze strenge 
regelgeving is, dat iedere verzamelaar weet waar het logo van de 
NVPH voor staat. 

Onder andere vakkennis en betrouwbaarheid worden beoordeeld 
door de ballotagecommissie. Eventuele conflicten tussen een bij de 
NVPH aangesloten handelaar en een klant kunnen worden voor
gelegd aan de geschillencommissie. In deze aflevering nemen we 
de werkwijze van beide commissies onder de loep. Hun functies 
sluiten goed op elkaar aan De ballotagecommissie bewaakt het 
gewenste kwaliteitsniveau van de aangesloten leden, terwijl de 
geschillencommissie de schaarse conflicten in goede banen leidt. 
De klanten van de erkende vakhandel zijn bij het bestaan van 
deze commissies gebaat. 

'We lichten de kandidaten van top tot 
teen door' 
In gesprek met Wim Hooglugt, 
lid ballotagecommissie 
Wim Hooglugt is al jaren lid van de ballotagecommissie, die hij 
samen met Ton Hoogendoorn en reservelid Leo Gerritzen vormt. 
De commissie heeft een adviserende taak en iedere aanvrager 
van het lidmaatschap van de NVPH wordt door twee van deze 
drie heren bezocht Hooglugt vertelt hoe dat in zijn werk gaat: 
'Een postzegelhandelaar moet minstens twee jaar ingeschreven 
staan bij de Kamer van Koophandel voordat hij het lidmaatschap 
kan aanvragen Deze aanvraag moet door tenminste drie werkende 
leden worden ondersteund Tevens dient aanvrager te verklaren 
dat hij volledig inzicht geeft in de financiële gegevens van zijn 
bedrijf. Als het bestuur op voorhand geen bezwaren tegen het 
lidmaatschap ziet wordt de ballotagecommissie ingeschakeld. Die 
maakt een afspraak voor een bezoek aan de aanvrager en zijn 
winkel of bedrijf. 

'Afhankelijk van de activiteiten van de aanvrager bereiden wij 
vervolgens een aantal vragen voor De kennis van een algemene 
postzegelhandelaar testen wij op een andere wijze dan die van 
de winkelier, die zich uitsluitend in nieuwe uitgiften heeft 
gespecialiseerd. Eerstgenoemde zullen we bijvoorbeeld een aantal 

jaar ooaitepor kwaliteit 

ORANJE IN 
ALLE KLEUREN. 

""ÄSS?«« 

Wim Hooglugt voor ZIJN wnmei in de Bredase Passage 

klassieke zegels voorleggen, waarbij zich gevaarlijke vervalsingen 
bevinden. De nieuwtjeshandelaar daarentegen zullen wij beoordelen 
op zijn kennis van de moderne uitgiften en beslist niet lastig vallen 
met de vraag of een portzegel nu van type drie of vier is. 
Vervolgens bekijken we de voorraad, waarbij we ons concentreren 
op het gehalte en de kwaliteit van het aangeboden materiaal. 
Daarna komen de financiële gegevens aan de beurt De balansen 
worden zorgvuldig bestudeerd. De criteria zijn duidelijk. 
Aanvrager moet in principe kunnen leven van zijn verdiensten in 
de postzegelhandel. De continuïteit van dit inkomen dient ook uit 
de cijfers naar voren te komen. Ten slotte wordt de rest van ons 
lijstje, waarop in totaal zo'n vijftien beoordelingspunten staan, 
afgewerkt.' 

Gespannen 
'Of de kandidaten nerveus zijn voor zo'n gesprek? Wat dacht je, 
het wordt toch beschouwd als een soort examen. Maar we proberen 
ze op hun gemak te stellen en als ze hun zaakjes goed voor 
elkaar hebben dan hoeven ze niets te vrezen. Meestal kunnen wij 
een positief advies aan het bestuur geven. Vergeet niet, dat 
algemeen bekend is, dat je niet zomaar lid kan worden van de 
NVPH Een handelaar, die in het lidmaatschap is geïnteresseerd, 
doet in de regel geen aanvraag voordat hij of zij aan deze eisen 
kan voldoen. Toch gebeurt het wel, dat de kandidaat naar onze 
mening nog niet helemaal aan het lidmaatschap toe is. In dat 
soort gevallen wordt meestal geadviseerd om de aanvraag in te 
trekken en het na twee of drie jaar nog eens te proberen. 

'Het bestuur buigt zich over onze rapportage, waarna normaal 
gesproken het aspirant-lidmaatschap wordt verleend. Zie het als 
een proeftijd, die een half jaar duurt. Gedurende deze periode 
krijgen de andere leden de gelegenheid om bezwaar te maken. 
Het bestuur heeft de mogelijkheid om de proeftijd nog met een 
halfjaar te verlengen. Doch in de praktijk zal na afloop van de 
eerste periode het aspirant-lidmaatschap worden omgezet. De 
kandidaat heeft de hele procedure doorstaan en wordt, na alle 
moeite, eindelijk beloond met het lidmaatschap.' 



'Kennelijk werken we preventief 
In gesprek met Mr. Karel Berghuijs, 
voorzitter qeschillencommisssie 

De NVPH heeft niet veel juridisch geschoolden binnen haar 
gelederen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Davodirecteur 
Karel Berghuijs, in een vorig leven advocaat en nog steeds plaats

vervangend rechter in Zutphen, ruim vier jaar geleden voorzitter 
van de geschillencommissie v/erd. Lid was hij al sinds de 
oprichting. De andere leden zijn Clemens Kienhorst en Jan van 
Oostveen, die de onlangs teruggetreden Marian Daub opvolgt. 
Berghuijs legt uit waarom de commissie in het leven werd geroepen. 
'Sinds alle leden van de NVPH verplicht een certificaat voeren, 
waarin ze verklaren dat ze op een nette manier zaken doen, 
moest men ook met eventuele klachten terecht kunnen. De geschillen

commissie staat borg voor een kosteloze proceduremogelijkheid 
bij conflicten die ontstaan tussen een NVPHlid en een klant. 
Hierbij maakt het niet uit of deze klant een particulier is of een 
collegahandelaar. Van beide soorten geschillen nemen wij 
gemiddeld één geval per jaar in behandeling Je kunt dus niet 
zeggen dat het storm loopt Dat pleit voor het niveau van de 
beroepsethiek binnen ons ledenbestand Daarnaast hebben we de 
indruk dat het instellen van de geschillencommissie ook een 
preventieve uitwerking heeft.' 
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leder lid is verplicht om correct zaken te doen 

Hoor en wederhoor 
'Toch gaat het wel eens een enkele keer mis Dat is onvermijdelijk 
als je bedenkt dat onze leden gezamenlijk misschien wel enige 
honderdduizenden transactie per jaar uitvoeren. Als de commissie 
wordt ingeschakeld dan kunnen beide partijen in eerste instantie 
veelal schriftelijk hun verhaal doen volgens het principe van hoor 
en wederhoor In sommige gevallen is een mondelinge zitting 
gewenst In veel gevallen wordt de zaak in der minne geschikt. 
Komt er geen compromis uit de bus, dan volgt er een uitspraak en 
die wordt met redenen omkleed. De uitspraak is bindend voor 
partijen en wordt bij de griffie van de rechtbank gedeponeerd. 
Daarnaast heeft de commissie, die door de leden wordt gekozen 
en onafhankelijk van het bestuur opereert, de bevoegdheid om 

straffen op te leggen aan de betrokken leden. Die kunnen oplopen 
van een waarschuwing tot een boete van maximaal tienduizend 
euro. Maar zover is het nog niet gekomen, zelfs de lichtste straf is 
nog niet opgelegd. Sterker nog, in al die jaren hebben we pas 
een keer een eindvonnis hoeven te vellen In alle andere gevallen 
heeft de commissie partijen zo tot elkaar gebracht dat er een 
oplossing kon worden bereikt. En dat is voor alle betrokkenen 
alleen maar plezierig!' 

Speciale Catalogus en 'CollectaRom' 2004 
De belangstelling voor zowel de papieren catalogus als de 
cdrom versie is groot, dat blijkt uit de verkoopcijfers. Vooral het 
nieuwe katern met de plaatfoutencatalogus van 'Van Wilgenburg' 
is door veel verzamelaars met groot enthousiasme ontvangen. De 
belangstelling voor de gespecialiseerde filatelie blijkt nog steeds 
springlevend te zijn. Een verheugend gegeven, waar we bij het 
samenstellen van volgende edities met plezier rekening mee zullen 
houden. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070347 38 49 

E mail info@nvph.nl 
Internet WW'V\̂ . nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl
http://nvph.nl


Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeldmg meldinä 
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 bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bi] de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
Waardeveranderingen mel
ding g/674: wereldkam
pioenschap atletiek moet zijn 
€0.90; aalbes moet zijn 
€0.75. 
30io'o3. Honderd jaar tele
foon in Andorra. 
€0.50. Vroege telefoon, satel
liet en wereldbol. 

AZERBEIDZJAN 
275'03. Overdruk frankeer
zegels. 
500,1000 m. Overdruk over 
Yvertnummer, resp. 147 
(posthoorn), 118 (Divan Kha
na, Baku 15'''̂  eeuw). 
i38'03. Frankeerzegel, to
ren van Azerbeidzjan. 
1000 m. Vestingtoren gezien 
door Ganjadeur in stad 
Shusha. 
i38'03. Auto's. 
Velletje met viermaal 500 m. 
GAZ1173, GAZ M20 Pobe
da, GAZ12 ZIM, GAZ21 Vol
ga

BOSNIÉHERZEGOVINA 
226'03. Tweede bezoek paus 
Johannes Paulus II. 
1.50 (M). Paus en pater Merca. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

306'03. longe filatelisten. 
Velletje met viermaal 

0.50 (iVl). Striptekeningen 
van Enki Bilal, resp. stad en 
man op dak, vliegende auto 
in stad, drie gezichten, man 

306'03. Vijftig jaar geleden 
DNA* ontdekt. 
0.50 (M). Ruitvormige zegel 
met symbolische afbeelding. 
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BULGARIJE 
25"7''°3 Waterplanten. 
0.20, 0.36, 0.50, 0.65 L. 
Resp. Butomus umbellatus, 
Sagittaria sagittifolia, 
Menyanthes trifoliate. 
Iris pseudacorus. 

DUITSLAND 
Afbeeldingen melding 
10/776, resp. sociale voorzie
ningen, hulp aan naasten, 
post. 

ESTLAND 
io9'o3. Tweehonderdvijf
entwintigste geboortedag Fa
bian Gottlieb von Bellings
hausen (17781852) Russisch 
marineofficier en ontdek
kingsreiziger, cartograaf bij 
eerste reis om wereld met A.J. 
von Krusenstern 
(18031806), leidde expeditie 
naar het zuidpoolgebied 
(18191821), waarbij Peter I
eiland en Alexanderland wer
den ontdekt. 

8. kr. Portret, schip Vostok 
voor kaart zuidpoolexpeditie, 
tekening poollicht door Mi
khailov (tekenaar expeditie). 

i79'o3. Oude handelsroute 
lang Finse Golfen Dnepr 
(verbinding Scandinavië met 
Byzantium). 
Tweemaal 6.50 kr. met tus
senveld (doorlopend beeld). 
Miniatuur uit 12''« eeuw 'Aan
komst Scandinavische zeelie
den' en munt prins Volody
myr Sviatoslavovych (11'''̂  
eeuw), Vikingschip en munt; 
over de drie zegels routekaart. 

FAERÖER 
229'o3. Czeslaw Slania 
(1921), honderdste postzegel 
voor Faeröer door Slania ge
graveerd. 
Blok 25. kr. Schilderij: Dans 
in hoofdzaal van Faeröer door 
Erail Krause (18711945). 

229'03. lOngo en Broch
mand. 
5., 6.50 kr. Portretten van 
resp. Jesper Rasmussen Broch
mand (15851652, hoogleraar 
theologie, later bisschop van 
Seeland, Denemarken), Tho
mas Kingo (16341703, theo
loog en bisschop van Funen, 
Denemarken). 
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FINLAND 
io9'o3. Finse ondernemers 
als beschermers wetenschap 
en cultuur. 
Zesmaal €0.65 (in boekje). 
Alkfred Kordelin (1868
1917), Amos Andersson 

(18781961), Emil Aaltenen 
(18691949), Heikki Huhta
maki (igoo1970), Juho Lal
lukka (18521913) met zijn 
vrouw iVlaria (18581923), 
Antti Wihuri (18831962) met 
zijn vrouw Jenny. 
io9'o3. Vuurtorens. 
Velletje met vijfmaal i.Klasse. 
Vuurtorens bij nacht (lichten 
op in donker), doorlopend 
beeld met golven (bouwjaar), 
resp. Bengtskar (1906), Rus
saro (1863), Harmaja Graha
ra (1883), Ronnskar (1800), 
Soderskar (1862). 

io9'o3. Frankeerzegel, rode 
bosbes. 
€0.65. Vaccinium vitisidaea 
met fles en kan sap. 

FRANKRIJK 
i3io'03. Pontarlier in de
partement Doubs, tweede 
hoogste stad in Frankrijk 
(837 m)
€0.50. Poort St.Pierre. 

20io'o3. Raad van Europa. 
€0.50, 0.75. Resp. man loopt 
over sterren Europa, idem in 
spiegelbeeld. 

^0^ 
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27io'o3. Voor de jeugd, be
drijfsauto's. 

Velletje met vijfmaal €0.20 en 
vijfmaal €0.30. Bus (Isobloc 
DP 102), vrachtwagen (Berliet 
22HPM, 1910), werkwagen 
(BerlietTioo, 1957), tractor 
(type 302,1950), ladderwa
gen brandweer (Delahaye, 
1938), politiebus (Citroen), 
ambulance (Heuliez & Ci
troénDS), postauto (Renault 
Kangoo), bus Parijs (Renault 
type TN6,1932), eerste hulp
wagen brandweer (Hotchkiss 
typePL5o). 
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GEORGIË 
Augustus 2003. Elene Akhe
vlediani (19011975), schil
der. 
80 (T). Schilderij'Oud 
Tbilisi' en foto schilder; op 
rand meer schilderij. 

Augustus 2003. Honderdvijf
tigste geboortedag Vincent 
van Gogh (18531890). 
100 (T). Portret schilder; op 
rand details schilderijen van 
Van Gogh. 

Augustus 2003. Fruit. 
10, 20, 30, 50, 80 (T). Resp. 
Prunus spinosa, Laurocera
sus officinalis, Cydonia 
oblonga, Punica granatum, 
Pyrus caucasica. 
Augustus 2003. Dierentuin 
Tbilisi. 
20, 30,40, 50 (T). Resp. oli
fant, wolf, struisvogel, beer. 
Augustus 2003. Mineralen. 
10, 20, 30, 50 (T). Resp. berg
kristal, agaat met amethist, 
roze orpiment, realgaar met 
orpiment. 

GRIEKENLAND 
gg'og. Olympische Spelen 
2004, lichaam en geest. 
€0.05, 0.47, 0.65, 0.80, 4.. 
Resp. hoogspringen, worste
len, hardlopen, wielrennen, 
windsurfen. 



HELUS 
EAAHNIKHiHMOKP*™ 

gg'oj. Mascotte Olympi
sche Spelen 2004. 
Velletje met€2.50, 2.85. 
Tweemaal verschillend mas
cotte; op rand beeldmerk 
Olympische Spelen. 

GROENLAND 
20io'o3. Toeslagzegel 
'Kerstman uit Groenland'. 
5.+0.50 kr. {toeslagvoor 
stichting 'Kerstman uit 
Groenland A/S'). In kerstbal: 
kerstman, sneeuwlandschap, 
kaart Groenland; ook velletje 
met vier zegels. 
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20io'o3. Kerst 2003. 
5., 5.50 kr. Resp. kerstboom 
met dansende kinderen, 
mensen gaan kerkje in; ook 
boekje. 

20io'03. Serie schepen. 
6,75. 7758.75, 25.kr. 
Resp. galjas 'Emma' (1884), 
stoomschoenerbark 'Fox' 
(1855), stoombarkentijn 
'Godthaab' (1898), stoom
schip voor walvisjacht 'Sonja' 
(1910)
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IERLAND 
gg'oj. Serie 'National Gal
lery of Ireland', II, schilderij
en. 
Viermaal €0.48. Werk van 
Gabriel Metsu (16291667): 
man schrijft brief, vrouw 

leest brief, lean Antoine Wat
teau (16841721): vrouw ge
zien vanaf de rug, James Bar
ry: zelfportret als Timanthus. 
lög'oj. Honderdste ge
boortedag Frank O'Connor, 
pseudoniem Michael 
0'Donovan (19031966) en 
Ernest Thomas Sinton Wal
ton (19031995). 
€0.50,0.57. Portret resp. 
O'Connor (schrijver). Walton 
(Nobelprijswinnaar natuur
kunde 1951). 

309'o3. Serie Ierse zeelie
den, tweehonderdste sterf
dag commodore John Barry. 
Steeds tweemaal samenhan
gend €0.48; 0.57. Resp. ad
miraal William Brown (1777
1857) en driemaster, com
modore John Barry (1745
1803) en tweemaster zonder 
zeil; kapitein Robert Halpin 
(18361894) en SS Great Eas
tern, kapitein Richard Ro
berts (18031841) en stoom
schip. 

ITALIË 
27g'o3. Publicatie 'Leonar
do' en uitgeversactiviteit Atti
lio Vallecchi honderd jaar ge
leden. 
€0.41. Portret Vallecchi stich
ter gelijknamig uitgevershuis 
en kop tijdschrift 'Leonardo'. 

3io'o3. Serie instellingen, 
het gezin. 
€0.77. In atoomvorm moe
der, vader met kind op 
schouder. 

4io'o3. Duccio di Buonin
segna (ca. 12551319), ten
toonstelling in Museo del
1'Opera Metropolitana in Sie
na. 
€0.41. Detail schilderij 'Ma
esta' van Buoninsegna. 

8io'o3. Tweehonderdste 
sterfdag Vittorio Alfieri 
(17491803). 
€0.41. Portret dichter en pa
lazzo Alfieri in Asti, geboor
tehuis, studiecentrum en mu
seum Alfieri. 

i3io'o3. Honderdste ge
boortedag Ugo La Malfa 
(19031979). 
€0.62. Portret staatsman en 
interieur Kamer van Afge
vaardigden. 

KROATIË 
gg'o3. Dag van postzegel, 
vijftig jaar PTTmuseum. 
2.30 kn. Brievenbus, brief, 
poststempel, postzegel. 

■'REPUBtlö HMISm 

Dan marke 
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igg'o3. Beschermd cultuur
landschap, wijngaard 'Pri
mosten'. 
Blok 10. kn. Panorama wijn
gaard. 

LETLAND 
iiio'o3. Wanten. 
0.15 Lvl. Wanten en paar in 
klederdracht. 

3iio'o3. Motorsport. 
0.70 Lvl. Motor met zijspan. 

LATVIJA 

LUXEMBURG 

iio'o3. Gemaakt in Luxem
burg, industriële producten. 
€0.60,0.70, 0.80. Resp. sta
len damwanden van 'Arce
lor', medische kraan van 'Ce
odeux/Rotarex', controle po
lyester folie van 'DuPont de 
Nemours'. 

■.. 0,70. 
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iio'o3. Frankeerzegels, 
groothertog Henri. 
€0.01, 0.03. Portret. 

MALTA 
208'03. Zeeschelpen. 
Velletje met zestienmaal 7 c. 
Zestien verschillende schel
pen. 
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MAN 
iio'03. Honderdste ge
boortedag Henry Bloom No
ble, weldoener, erfenis naar 
liefdadige instellingen. 
Vijfmaal 23; vijfmaal 27 p. 
(samenhangend). Resp. jon
gensweeshuis (man en jon
gens), verpleegster en zie
kenhuis, kinderen en kinder
huis, zwemster en zwembad, 
scout en hoofdkwartier scou
ting; ziekenhuis en bed met 
verpleegsters, villa Marina, 
park, kerk en glasinlood
raam, meisje zoekt boek en 
bibliotheekgebouw. 

5ii'o3. Kerst. 
22, 26, 38,47, 68 p. Uit 'The 
snowman' van Raymond 
Briggs, verschillende afbeel
dingen sneeuwraan. 

MONACO 
2gg03. Bedwinging Mount 
Everest vijftig jaar geleden. 
€1.. Berg en sir Edmund Hil
lary (1919). 

MONACO 

2gg'o3. Frankeerzegels, in 
2004 zeventienhonderd jaar 
geleden dat heilige Devote, 
maagd en martelaar in Corsi
ca in Monaco kwam en be
schermheilige van Monaco 
werd. 
Viermaal €0.45 (samenhan
gend). Heilige Devote, resp. 
bij kruis, met twee mannen, 
schip, voor kerk. 

NOORWEGEN 
igg'o3. Wenszegels, 
'Schrijf toch eens'. 
Vijfmaal 5.50 kr. Slapende 
baby en reeks populaire na
men in 2002, taart en zingen
de kinderen, dansende jonge
ren en muzieknoten, hand 
met trouwring in andere 
hand en wachtende Amor, 
witte lelie. 
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igg'oj. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
8.50, g., 10. kr. Resp. man 
leest dagblad en haven met 
stad en boer met paard, wieg 
met baby en skies 'Noorwe
gen bakermat skiën', vrouw 
en maskers 'festival Harstad 
1985'. 

igg'oj. Noorse Nobelprijs
winnaars. 
II., 22. kr. Portret van resp. 
Bjornstjerne Bjornson (1832
1910, Nobelprijs letterkunde 
1903) en handschrift, Lars 
Onsager (19031976, Schei
kunde 1968) en formule. 

OEKRAÏNE 
i79'o3. Van Warang tot 
Grieken, gezamenlijke uitgif
te met Estland. 
Tweemaal 80 k. in vel met 
tweemaal zes zegels en drie 
tussenvelden, ook boekje. 
Slaven in galei en munt prins 
Volodymyr Sviatoslavovych, 
Skandinavische zeelieden in 
vikingschip en munt koning 
SvendEstridsen. 
26g'o3. Serie regio, Chmel
nytskyj. 
45 k. Standbeeld ruiter, wa
penschild en contouren 
Oekraïne, stadje. 

4io'o3. Serie regio, Myko
layiv. 
45 k. Zonnebloemen en kore
naar, wapenschild en contou
ren Oekraïne, zeeschepen. 
iiio'o3. Serie regio, Zapo
rizhia. 
45 k. Standbeeld, wapen
schild en contouren Oekraï
ne, stuwdam. 

i i OOSTENRIJK 
249'o3. Postorderbedrijven. 
€0.55. iVlan gooit palqe uit 
mandje luchtballon naar 
vrouw. 
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25g'o3. Werner Schlager 
(1972) wereldkampioen tafel
tennis 2003. 
€0.55. Actiefoto Oostenrij
ker. 
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269'o3. Postzegeltentoon
stelling voor de jeugd 'Ju
gendPhila Graz '03'. 
€0.55. Beeldmerk en kinder
tekening hoofd met slangen. 

iio'03. Elisabeth, de 
musical. 
€0.55. Waaier. 

ioio'o3. Beroemde Oosten
rijkse schilderijen, I, Judith I 
van Gustav Klimt (1862
igi8). 
Blok €2.10. Afbeelding 'Ju
dith' uit serie 'Judith en Ho
lofernes'. 

0'">"^fRREICHlSCME GAlFRIf 
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GUSTAV KLIMT 

POLEN 
309'03. Honderdvijftigste 
geboortedag Julian Falat 
(18531929), schilder. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 Zl. 
Schilderijen, resp. zelfportret 
met palet, speerdragers, win
terlandschap met rivier en vo
gel, kooplieden Ceylon bij 
vrouw in dekstoel schip. 

PORTUGAL 
i7g'03. Tweejaarlijkse ten
toonstelling Experimenta De
sign, Lissabon 2003. 
Viermaal €0.30, 0.43, 0.55. 
Drie stroken met vier zegels 
in organische vorm waarop 
'EXD'. 

igg'oj. Postzegeltentoon
stelling Lubrapex, honderd
vijftig jaar sinds eerste Portu
gese postzegel. 
Blok €3.. Postzegel uit 1853 
(Yvert nr. 2) in reliëf, portret 
koningin Maria II (1819
1853), haar handtekening, 
haar echtgenoot Ferdinand 
van SaksenCoburgGotha; 
op rand meer van portreten 
munt met beeltenis Maria II. 

23g'o3. Postzegeltentoon
stelling Lubrapex, honderd
vijftig jaar sinds eerste Portu
gese postzegel. 
Blok €2.50 met hologram. 
Matrijs zegel nr. 2, handteke
ning Francisco de Borja Frei
re (17901869) graveur en 
ontwerper eerste Portugese 
postzegels, beeldmerken 
GTT (Correios, Telégrafos e 
Telefones); op rand kader ze
gel nr. 2 met portret Maria II, 
drukkersgereedschap, ge
bouw 'Caza da Moeda'. 

259'o3. Postzegeltentoon
stelling Lubrapex, honderd
vijftig jaar sinds eerste Portu
gese postzegel. 
Velletje met vijfmaal €0.30. 
Viermaal zegel uit 1853 (Yvert 
nr. i) en portret Maria II, Por
tret Maria II; op rand handte
kening koningin en munt 
met beeltenis Maria II. 

ROEMENIË 
igg'03. Paddestoelen. 
Velletje met driemaal 
15 500 L.; velletje met drie
maal 20500 L. Resp. Agaricus 
xanthodermus, Clathrus 
ruber, Amanita pantherina; 
Leccinum aurantiacum, Lae
tiporus sulphureus. Russuia 
xerampelina. 

ROMkNlAj ROMAWA I ROMANIA i 

RUSLAND 
gg'o3. Bescherm de Kaspi
sche Zee, gezamenlijke uit
gifte met Iran. 
Tweemaal 2.50 r. Waterdrup
pel waarin contouren Kaspi
sche Zee en resp. zeehond 
met jong (Phoca caspica), Eu
ropese huso (Huso huso). 

i2g'03. Driehonderd jaar 
Russische journalistiek. 
Blok IC r. Pagina's van 
krant 'Vedomosti' en gebouw 
drukkerij uit igde eeuw in 
Moskou; op rand activiteiten 
en benodigdheden voor jour
nalist om nieuws te verzame
len (mensen, pen, camera's, 
computers). 

i7g'o3. Geschiedenis Rus
sische auto. 
Velletje met 3., 4., 4., 5., 
5. r. Vignet en personen
auto, resp. 'RussoBaltK 
12/20' (igii), NAMIi (1929), 
GAZMi (1939), GAZ67b 
(1946), GAZM20 'Pobeda' 
(1954)
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i5io'o3. Tien jaar grondwet 
Russische federatie. 
3. r. Grondwet, kerktoren, 
gebouw met Russische vlag. 
i5io'03. Honderdste ge
boortedag E.T. Krenkel (1903
1971), poolonderzoeker. 
4. r. Kaart met route, lucht
schip, boot, portret. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
278'o3. Honderdvijfentwin
tig jaar militair museum in 
Belgrado. 
16. Ndin. (€0.25). Militair en 
gebouw. 

288'o3. Honderd jaar 'Ser
vische 'kolo'zusters (groep 
liefdadigheidswerkers, later 
ook verpleegsters). 
16. Ndin. (€0.25). Vrouw 
met pothoed en beeldmerk 
(kraag). 

io9'o3. Honderdvijfentwin
tigjaar staat Servië en Monte
negro, Congres van Berlijn 
(1878). 
Tweemaal 16. Ndin. (€0.25). 
Wapenschild en gebouw, wa
penschild en gebouw. 

i2g'03. Negende Europees 
kampioenschap modelraket
ten. 
16. Ndin. (€0.25). Drie ra
ketten. 

Aicimooiu 

i7g'o3. Postzegeltentoon
stelling Danubiana. 
Tweemaal 16. Ndin. (€0.25) 
met aanhangsel. Tweemaal 
verschillende archeologische 
opgraving met sculptuur; op 
aanhangsel rotstekeningen. 
229'03. Dertiende Servische 
postzegeltentoonstelling. 
Velletje met tweemaal 
32. Ndin. (€0.50). Stadje bij 
rivier, buste. 

■. i ' T * » » 

SLOWAKIJE 
7g'o3. Paus Johannes Pau
lus II (1920). 
12. Sk. Getekend portret. 



i7-9-'o3- Jan Baltazar Magin 
(1681-1734). 
8.- Sk. Portret priester, dich
ter en schrijver en wapen
schild. 

iS-g-'oj. Betaalzegel, Pezi-
nok. 
IOC- Sk. Stadje met monu
ment en kerk. 

SPAN7E 
i-io-'og. Koninklijke vereni
ging voor geografica honderd 
jaar. 
Blok €1.85. Beeldmerk en de
tail kaart Spanje en Noord-
Afrika; op rand rest kaart 
rond Middellandse Zee. 

3-io-'03. Bomen. 
€0.26, 0.51. Blad en boom, 
resp. Ficus macrophylla, 
Quercus robur. 

TSJECHIË 
i-io-'oj. Oosterse tapijten uit 
Nationaal Museum in Praag. 
9.-, 12.- Kc. Resp. Anatolisch 
bidkleed (19''' eeuw), dage
lijks kleed (18''' eeuw). 

CESKA REPUBLIKA i 

i5-io-'o3. Natuurbehoud, be
dreigde roofvogels. 
6.50, 8.-, 9.- Kc. Resp. Milvus 
milvus, Falco peregrinus, 
Hieraaetus pennatus (rode 
wouw, slechtvalk, dwerg-
arend). 

i5-io-'03. Europese postze
geltentoonstelling Brno 
2005. 

6.50 Kc. Timpaan uit portaal 
basiliek van klooster 'Porta 
Coeli' in Predklasteri. 

i5-io-'o3. Technische monu
menten, brandweerwagens. 
6.50, 9.-, 12.-. Kc. Resp. hou
ten spuitwagen uit 1822, wa
gen uit 1933, CSA 8/Avia Dae
woo uit 2002. 

TURKIJE 
ig-6-'o3. Tekens dierenriem. 
500.000 TL. Sterrenhemel 
met tekens dierenriem. 
8-7-'o3. Klederdrachten voor 
vrouwen III. 
500.000, 500.000, 700.000, 
700.000 TL. Vrouw in kleder
dracht uit resp. Sivas, Ga-
ziantep, Erzincan, Ankara-
Beypazan. 

VATICAAN 
23-9-'03. Grote schilders ig"!' 
eeuw, Paul Gauguin (1848-
1903) en Vincent van Gogh 
(1853-1890). 
€0.41, 0.62. Resp. Matteüs 
5:8 (Zalig de reinen van hart) 
van Gauguin, De Piëta van 
Van Gogh. Ook boekje. 
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23-9-'o3. Dieren in de Sint-
Pietersbasiliek. 
€0.21, 0.31, 0.77,1.03. Vier
maal kunstwerk met dier en 

23-g-'o3. Zaligverklaring 
moeder Teresa (1910-1997) 
op i9-io-'o3. 
€0.41 in velletje met vijf ze
gels en vijf aanhangsels. 
Moeder Teresa; op aanhang
sels vijf verschillende teksten. 

Uli ülvttunt 

WITRUSLAND 
Oktober 2003. Honden. 
270, 380, 430 r. Kop en gehe
le hond van resp. cocker spa
niel, mastiff, Duitse herder; 
ook velletje met tweemaal de 

drie zegels, op aanhangsels 
shih tsu en keeshond. 

ZWITSERLAND 
i9-ii-'03. Pro Juventute; 
rechten van het kind, recht op 
recreatie en spel. 
70+35. 85+35. 90+45> 
100+45 ^- Resp. kind met 
pakje en kind met tractor bij 
kerstboom, kraampje van 
blokken en twee kinderen, 
twee kinderen op skate
boards met hond, jongen met 
gitaar en jongen met drum
stel; ook boekje. 

ig-ii-'03. Kerst 2003, kerst
boomversiering. 
70, 90 c. Resp. ruiter van 
hout uit Ertsgebergte, glazen 
kerstman met sparrenboom
pje uit Thüringen. 

i9-ii-'o3. Dag van postzegel, 
uienmarktin Bern. 
70 c. Ontwerp gekozen door 
Zwitsers: uien en panorama 
binnenstad Bern. 

ig-ii-'03. Talisman. 
130 c. in boekje met tien ze
gels en aanhangsels. Klaver
tje-vier; op aanhangsel in vier 
talen 'Veel geluk!'. 

BUITEN EUROPA 

ANGOLA 
2i-8-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
25 KZr. in velletje met drie 
zegels en aanhangsel. Dub
beldekker; aanhangsel zelfde 
afbeelding. 

ANGUILLA 
i8-8-'03. Bewerkte voorwer
pen inheemse stam die tot 
j jde eeuw op Anguilla leef
den. 
$ 0.30,1.-, 1.50, i.go. Resp. 
figuur, kikker, aardewerk, 
masker. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i4-7-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Eldorado ca
briolet (1955), serie 60 
(1937), Eldorado (1959), El
dorado (2002); Eldorado 
U953)-

ARGENTINIË 
6-9-'o3. Herdenkingen en 
historische gebeurtenissen. 
Vijfmaal 75 c. Honderdste 
sterfdag dr. Vicente Fidel Lo
pez (1815-1903, portreten 
handtekening politicus en 
historicus, hoofdkwartier 
Bank van provincie Buenos 
Aires: 1874), honderdvijftig 
jaar nationale grondwet (eer
ste pagina grondwet, handte
kening en beeltenis op me
daille Juan Bautista Alberdi), 
Regiment Grenadiers te 
paard 'Generaal San Martin' 
(opgericht in 1812, herop
richting 1903: beeldmerk en 
eskadron regiment), ceremo
nie inauguratie president 
(hoofdingang regeringsge
bouw, ceremoniële sjerp en 
staf), beeldmerk van de pro
vincie Rio Negro. 

ASCENSION 
i-ii-'o3. Kerst 2003, één jaar 
democratie. 
15, 25,40 p., £ I.-. Resp. 
hand met stembiljet boven 
stembus, raadsvergadering, 
kinderen in schoolbanken, 
regeringsgebouw. 

AUSTRALIË 
24-g-'o3. Maand van postze
gels verzamelen, kevers en 
vlinders. 
Zesmaal 50 c. Papilio ulysses 
joesa, Petasida ephippigera, 
Rodolia cardinalis, Orthode-
ra ministralis, Opodiphthera 
eucalypti, Eupoecila australa-
siae; ook velletje zes zegels 
met op rand Ornithoptera 
priamus, boekje en rol. 

8-io-'o3. Wereldbeker rugby 
2003. 
$ 0.50, i.io, 1.65. Resp. han
den vangen bal en silhouet
ten van spelers rennend met 
de bal, Webb Ellis Cup met 
op achtergrond Telstra sta
dion, hand met bal silhouet
ten van spelers schoppen 
naar doel; velletjes met drie 
verschillende en drie dezelfde 
zegels. 

i4-io-'o3. Actief met astma. 
50 c. Figuurtjes klimmen in 
woord 'asthma'. 

50c i 
! ft t Vi Will-

oe 
3i-io-'o3. Kerst 2003. 
45, 50, 90 c. Resp. Maria met 
kindje Jezus, drie wijzen, en
gel verschijnt aan herders; 
ook boekje. 

BAHAMAS 
28-io-'o3. Kerst, St.-Matteüs-
kerk. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. altaar 
en glas-in-loodramen, interi
eur kerk, zijaanzicht, voor
kant kerk. 

BELIZE 
Aanvulling melding 10/778, 
luchtvaart. Blok$ 5.-. 'Spirit 
of St. Louis', vliegtuig Char
les Lindbergh; op rand tekst 
en tekening vliegtuig. 
September 2003. Herdruk 
frankeerzegels fauna. 
10,15, 25, 30, 50, 60, 75 c , $ 
I.-, 2.-, 5.-, 10.-. Herdruk ze
gels februari 2000 met datum 
2003. 



5-ii-'03. Kerst, rode ara. 
25, 60, 75 c , $ 5.-. Verschil
lende afbeeldingen (kop, in 
boom, voeden met leem, in 
vlucht) Ara macao. 

$5 |^y2€| 

BRUNEI 
Namen melding 10/778, me
dicinale planten. Resp. Mela-
stoma malabathricum, Edm-
gera solaris, Dillenia sufFruti-
cosa, Costus speciosus. 

CAYMANEILANDEN 
zS-io-'oj. Kerst 2003. 
15, 20, 30, 40, 60 c. Kerstde
coraties, resp. glazen klokje, 
dennenkrans, kerstster, 
lampjes, kerstster (Euphor
bia pulcherrima). 

November 2003. WWF*, In
dische griend. 
15, 20, 30,40 c. Verschillende 
afbeeldingen Globicephala 
macrorhynchus en panda
beeldmerk WWF*; ook vel 
met viermaal de vier zegels. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
20-ii-'03. Moderne Taiwane
se schilderijen, II. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 20.-. Resp. 
'de achtertuin' (planten en 
vogel) van Lu Tie-jhou (i8gg-
1942), 'goudmijnstadje Jiou-
fen' door Lin Ke-gong (igoi-
1992), 'Ontspannen' (vrouw 
op divan) door Chen Jin 
(1907-1998), 'Oostpoort' 
door Li Ze-fan (1907-1989). 

CHRISTMASEILAND 
3i-io-'o3. Kerst. 
45, 50 c. Resp. kerstman 
komt op walvis met roodvoet-
rotspelikanen aan op Christ-
maseiland met kalksteen rot
sen, kerstman op groene 
schildpad deelt geschenken 
uit aan rode krabben terwijl 
zijn rotspelikanen liedjes zin
gen. 

DOMINICA 
2i-6-'03. Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Resp. model A 
Runabout (1903), model 30 
(9112), type 57 Victoria 
Coupé (1918), LaSalle cabrio
let (1927); 355-C V8 sedan 
(1933)-

EGYPTE 
Augustus 2003. Kampioen
schap basketbal voor man
nen uit Afrikaanse landen, 
voorselectie Olympische Spe
len. 
30,125 P. Tweemaal: beeld
merk kampioenschap met 
kaart Afrika, hand met bal 
boven basketbalnet. 
September 2003. Nationaal 
instituut voor astrologisch en 
geofysisch onderzoek hon
derd jaar. 
30 P. Beeldmerk instituut en 
hemellichamen rond aarde. 

FALKLANDEILANDEN 
26-9-'o3. Bescherm de alba
tros. 
22, 22,40 p., £ I.-; velletje 
met de vier zegels eni6 p. 
(doorlopend beeld). Beeld
merk Birdlife en verschillen
de afbeeldingen 
Thalassarche melanophris 
(wenkbrauwalbatros), op 
rand vel ook beeldmerk 
natuurbehoud Falklandeilan-
den. 

24-io-'o3. Eilandserie III, 
New Island. 
40,40,45,45 p. Resp. 
Phalcoboenus australis (zui
delijke caracara). Calceolaria 
fothergiUii (vrouwenschoen
tje), Aptenodytes patagonicus 
(konmgspmguïn), stenen 
huisje op New Island. 
2003. Kerst 2003, nationale 
bloem. 

16, 30,40, 95 p. Verschillen
de afbeeldingen Olysnium 
filifolium. 

FIJI 
i6-9-'03. Zeldzame vogels. 
41, 60 c , $ 1.07, 3.-. Beeld
merk Birdlife en resp. 
Trichocichla rufa, Lamprolia 
victoriae, Charmosyna 
amabilis, Erythrura klein-
schmidti. 

GAMBIA 
i-7-'03. Honderd jaar Tour de 
France. 
Drie vel met viermaal 15.- D. 
Kampioenen, resp. Henri 
Pelhssier (1923), Ottavio Bot-
tecchia (1924), Bottechia 
(1925), Lucian Bruysee 
(1926); Nicholas Frantz 
(1927), Frantz (1928), Mauri
ce Dewsele (1929), Andre Le-
ducq (1930); Anton Magne 
(1931), Leducq (1932), Geor
ges Speicher (1933), Magne 
(1934)-
i-7-'03. Internationaal jaar 
zoet water. 
Velletje met driemaal 20.- D.; 
blok45.- D. Verschillende af
beeldingen rivier Gambia. 
i-7-'03. Honderd jaar teddy
beren, wereldkampioen
schap voetbal 2006 in Duits
land. 
Twee vel met viermaal 14.- D.; 
tweemaal blok 45.- D. Resp. 
viermaal Duitse voetbalbe-
ren; viermaal beren met voet
bal en vlag; tweemaal beer en 
voetbal. 
i-7-'03. Honderd jaar Cadil
lac. 
Vel metviermaal 20.- D.; blok 
45.- D. Resp. Cadillac Serie 
60(1937), Cadillac LaSalle 
(1927), Cadillac V-16 (1930), 
Cadillac V-16 cabriolet (1931); 
Cadillac Eldorado (1954) op 
rand beeldmerk General Mo
tors. 
i4-7-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Drievel met viermaal 15.- D.; 
driemaal blok 40.- D. Resp. 
eerste vliegtuig gebroeders 
Wright (1903), driedekker 
Goupy I (1908), Zeppelin 
LZ.7 (1909), Richard Byrds 
vlucht over Noordpool; we
reldrecord snelheid Granville 
Gee Bee (1932), Boeing 247D 
(1933), Douglas DC 3 (1935), 
solovlucht Amelia Earhart 
Hawaii-California (1935); 
vlucht op zonne-energie 
MacCready Solar Challenger 
(1980), onderzoek Saturnus 
Voyager 2 (1981), ruimteveer 
Columbia (1981), vlucht om 
de wereld {1986); VoughtV-
173 (1942), Pioneer 10 (1972), 
AD-i (1979). 
28-7-'o3. Raceauto's Ferrari 
(verbetering melding 9/678). 
2.-, 3.-, 4.-, 4.-, 5.-, 7.-; zeven
maal 10.-; 15.-, 20.-, 25.- D. 
Resp. 126C2, 312T4, F399 
(1999), 126C2 (1982), 312T4, 
126C3; F399, Fi-2000, F2001, 
F2002, 312T2 (1976), 312T4 
(1979), 126C3 (1983); Fi-
2000, F2001, F2002. 

GHANA 
2-7-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Viermaal 7.000 Cs. (samen
hangend); blok 20.000 Cs. 
Resp. eerste solovlucht over 
Adantische Oceaan door 
Charles Lindbergh (1927), 
solovlucht om de wereld door 
Wiley Post (1933), eerste 
turbostraalvliegtuig (1939), 
Chuck Yaeger gaat door ge
luidsbarrière (1947); Robert 
Goddard en eerste raket met 
vloeibare brandstof 
2-7-'o3. Vijftig jaar Corvette. 
Vel met viermaal 7.000 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. corvette 
(1962), stingray (1963), sting
ray (1964), corvette (1968); 
stingray (1966), op randen 
beeldmerk General Motors. 
2-7-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 

Vel met viermaal 7.000 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Resp. Sixty 
Special (1941), Eldorado 
(1953), Eldorado Brougham 
(1957), Eldorado (1959); 
oude Cadillac, op rand vrou
wen met bloemen, oude Ca
dillac, beeldmerk General 
Motors. 
2-7-'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Vel met viermaal 7.000 Cs.; 
blok 20.000 Cs. Kampioe
nen, resp. Romain Maes 
(1935), Sylvere Maes (1936), 
Roger Lapeble (1937), Gino 
Bartali (1938); Henri Pellis-
sier(i923). 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
23-io-'o3. Fauna en flora. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
(Bloemen:) Pyrus malus, Phi-
ladelphus lewisii. Rosa 
blanda. Hibiscus rosa-sinen-
sis; op rand beeldmerk Ame
rican Stamp Dealers Associa
tion (ASDA) en beeldmerk 
postzegelevenement ASDA. 

GUYANA 
25-8-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 150.-; 
blok $ 400.-. Resp. 60 special 
(1948), Fleetwood 60 special 
(1966), Eldorado (1967), El
dorado cabriolet (1976); Ca
dillac. 

HONGKONG 
i4-io-'03. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, toe
risme II, groen Hongkong. 
$ 10.-. Bruggetje met prieel in 
Sha Tm park; op rand beeld
merk tentoonstelhng, dieren
tuin en botanische tuinen. 

INDIA 
3-9-'o3. Wereld van bijzon
dere kinderen, autisme. 
5.- R. Kinderen en puzzel
stukjes. 
•5'9''°3-Tempels. 
Tweemaal 5.- R. Jagannath-
tempel in Puri, Tripureswari-
tempel in Udaipur. 

24-9-'o3. Jonardan Swami. 
5.-R. Portret. 

INDONESIË 
i4-8-'03. Scouting (in Indo
nesië sinds 1912). 
1500 Rp. Lord Baden-Powell 
(oprichter scouting) en Sri 
Sultan Hamengku Buwono 
IX (beschermheer scouting 
Indonesië), vlaggen Indone
sië en scouting. 

i7-8-'03. Onafhankelijk
heidsdag, traditionele wed
strijdspelletjes. 
Steeds tweemaal samenhan
gend: 1000; 1500 Rp. Resp. in 
paal waarin bovenaan ge
schenken klimmen, kussen
gevecht op balk boven water; 
wedstrijd op houten sandalen 
voor drie personen, zaklopen 
(ook velletje met tweemaal de 
vier zegels). 

29-8-'o3. Postzegeltentoon
stelling Emmitan-Philex in 
Soerabaja. 
Tweemaal 3000 Rp. in zes 
velletjes met verschillende 
tandkleuren. Twee danseres
sen, Borobudur bij avond; op 
rand vulkaan. Ook velletje 
met tweemaal de twee zegels, 
op rand ook 10'''' bijeenkomst 
posterijen Azië met vlaggen 
deelnemende landen. 

ISRAËL 
9-9-'o3. Vijftig jaar Yad 
Vashem, onderzoeks- en her
denkingscentrum opgericht 
bij wet 'Herinnering aan 
slachtoffers en helden van de 
sjoa (holocaust)' op 19-8-
1953 (naam ondeend aan Je-
saja56:5). 
Tweemaal NIS. 2.20. Lijst van 
dwangarbeiders fabriek 
'Hassag' in Poolse stad Skar-
zysko Karmienna met blauwe 
en gele ster, beer (reisgenoot-
je van meisje tijdens vlucht 
van Transsylvanië naar Sibe
rië) met gele ster tegen pagi
na getuigenverklaring (herin
neren de namen slachtoffers 
holocaust). 

l i k H o l e l U v i M i f l M - . 

Amhorilj ' 

g-g-'oj. Armeens aardewerk 
in Jeruzalem. 
Velletje met NIS. 2.30, 3.30, 
4.70 (ronde zegels). Borden 
met resp. hert kijkt naar bloe-



men (KarakashianBalian 
Studio 19301940), vogel met 
verenpracht (Stepan Karaka
shian, 1985), levensboom 
(Marie Balian, 1990); op rand 
decors bordrand. 

gg'oj. Festivals in 2003, 
olijfolie. 
NIS. 1.30,1.90, 2.30. Resp. 
olijven, olijfpers en kruik, 
olijfoliekan en flessen. 

JAMAICA 
igQ'oj. Datum melding 
10/782, Birdhfe. 
259'o3. Maritieme geschie
denis. 
Strook met driemaal $ 40 
(doorlopend beeld). Kaarten 
groot zeilschip, zeilschepen 
en passagiersschip, kade en 
coaster. 

KAZACHSTAN 
iiS'oj. Historische figuren 
uitKazachstan. 
Driemaal 60.1. Portretten 
van resp. Aiteke Bi (1689
1766), Kazybek Bi (1667
1763), Tole Bi (16631756). 
i58'03. Tachtig jaar Halyk 
Bank in Kazachstan. 
23.1. Compositie van ge
beurtenis en rand munten. 
288'03. Internationale con
ferentie. 
40.1. Beeldmerken confe
rentie en Verenigde Naties. 

KIRGIZIË 
i58'03. Kuuroorden IssykKul. 
Vel met i., 1.50, 2., 3., 
3.60, 5., 7., 8., 12., 20. s. 
en tien tussenvelden. Tien
maal gebouwen kuuroorden, 
op aanhangsels tienmaal die
ren (Gazella subgutturosa, 
Aquila chrysaetos, Ibidorhyn
chus struthersi, Uncia uncia, 
Gyps himalayensis, Vervus 
elaphus, Ovis ammon, 
Gypaetus barbatus, valk, 
Felis lynx). 

258'03. Tekens Chinese 
dierenriem. 
Vel met 1.50, 3., 5., 7., 12., 
12., 15., 15., 20., 20., 
25., 25., vier tussenvelden 
met olifant. Dieren van vouw
werk, resp. rat, buffel, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
geit, aap, haan, hond, zwijn. 

LAOS 
88'03. Fruit. 
Vier zegels. 'Durain', ananas, 
mango, watermeloen. 

LIBERIA 
275'03. President Ronald 
Reagan {1911). 
Twee vel met viermaal$ 35.. 
Verschillende portretten. 
^7'5''°3 President John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee vel met viermaal $ 45.. 
Verschillende portretten, ook 
met vrouw en kinderen. 
^7'5''°3 Geschiedenis Ja
panse film. 
Vel met zesmaal $ 30.; blok 
$ 100.. Resp. 'Ze was als een 
wilde chrysant', 'Rashomon', 
'De straatjongleurs', 'Jon
gen', 'De Birmese harp', 'Laat 
voorjaar'; scène met vrouwen 
met prop in de mond. 
2003. Geschiedenis Japans 
theater (kabuki). 
Vel met zesmaal $ 30.; blok 
$ 100.. Resp. Kurawa Bun
sho, Sugaware Denju, Kan
jincho, Sukeroku Yukari, Su
keroku Yukari, Sanemori Mo
nogatari; Onoe Kikugore als 
Takeda Katsayori. 

MAAGDENEILANDEN 
Oktober 2003. Nieuwe da
tum melding 10/784, lucht
vaart. Waarden resp. 15, 20, 
35,40, 50 c , $2.. 
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MALEISIË 
iQS'oj. Zesenveertigste on
afliankelijkheidsdag. 
0.30,1.; blok I. RM. Resp. 
nationale vlag, vlag in mast; 
optocht met auto, op rand 
motorfietsen. 

279'03. Motorfietsen en 
scooters. 
0.30, viermaal 0.50; viermaal 
velletje met tweemaal i. RM. 
j  io  'o j . Tiende zitting isla
mitische topconferentie. 
0.30, 0.30, tweemaal 0.50 
RM. (samenhangend). Beeld
merken resp. conferentiege
bouw, tekst, (over twee ze
gels:) panorama stad met 
moskeeën en minaretten. 
iiio'o3. Vijftigste mondiale 
dag van het kind. 
0.20, viermaal 0.30 RM. 

Beeldmerk Verenigde Naties 
en resp. kring kinderen op 
wereldkaart, (over twee ze
gels:) landschap met bezige 
mensen en vlag, tekst, zes te
keningen (boek, huis, vlag, 
regenboog, auto, bloem). 
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MONTSERRAT 
208'o3. Datum melding 7
8/594, verjaardag prins Wil
liam. 

MOZAMBIQUE 
65'o2. Scouting. 
Vel met viermaal 28.000 mt.; 
blok 28.000 mt. Herinnerin
gen jamborees, resp. boek 
Boedapest 1933, plaatChili 
1907, kat als scout, beeld
merk Thailand 2003;scout 
maakt vuur. 

i76'o2. Vlinders. 
Twee vel met negenmaal 
10.000 mt.; blokken 5.000, 
10.000,17.000, 28.000, 
50.000, 50.000 mt. Resp. Eu
rema brigitta, Loxura atymu
nus, Arhopala amantes, Ju
nonia coenia, Eurides Isabel
la, Heliconius ricini, Zipaeris 
vcyclax, ?, Philaethria dido; 
Parides coon, Delias mysis, 
Troides brookiana, Syrmatia 
dorilas, Danis danis, Lycaena 
dispar, Mesene phareus, Kal
lima inachus, Morpho rhete
nor; Papiho denioleus, Eure
ma brigitta, Liphyra brassu
lis, Mimacraea marshalli, Pa
pilio cresphontes, Ornitho
ptera alexandrae. 
i76'o2. Paarden. 
Vel met zesmaal 17.000 mt; 
blok 50.000 mt. Resp. Han
noveraan, Haflinger, 'No
nius', Belgisch trekpaard, 
Australische Arabier, vol
bloed; 'Don'. 

i76'02. Bloemen. 
Drie vel met negenmaal 
10.000 mt. Narcissus, L. Bul
biferum var. Croceum, Iris 
purpureobractea, Neomarica 
caerulea, Peonia lactiflora, 
kappertjes. Iris puzpuzeo
bractea, Tuberous begonia, 
lelie; Viola jeannie en viola 
vultivazs, zonnebloem, 
Momo botan, orchidee. 
Dahlia, Sparaxis elegans har
lequin, Dianthus, Camassia 

leichtinii en Tulipa saxatilis, 
hybride; Hemerocallis, Nar
cissus, roos, kappertjes, Ane
mone cordnazia Araceae, Hy
menocallis narcissflora, Hy
menocallis, Tulipa, Lachena
lia aloides en schijnpapaver. 
i76'02. Fauna. 
Twee vel met negenmaal 
10.000 mt. Pandion haliae
tus, vliegende eekhoorn, 
Sciurus niger, Agelaius phoe
niceus, Papilio polyxenes, 
Didelphus virginiana, Odo
coileus virginianus, Procyon 
lotor, Herachides cresphon
tes; Tyto alba, Drocopus pi
leatus, Cypripedeum parvi
florum, Archilochus colo
bris, Vulpes vulpes, Odocoi
leus virginianus, Ennallagma 
sp., Amanita muscaria, Ta
miasciurus hudsonicus. 

20g'o2. WWF*, olifanten. 
Viermaal 19000 mt. Viermaal 
afljeelding olifanten en 
pandabeeldmerk WWF*. 
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i8ii'o2. Antieke auto's. 
Twee vel met zesmaal 
13.000 mt.; twee vel met zes
maal 17.000 mt; tweemaal 
blok 40.000, tweemaal blok 
50.000 mt. Resp. Mercedes 
1906, Morgan 1951, Sunbeam 
1912, Sunbeam 1922, Sun
beam Tiger 1925, Austin 
looHP 1908; Bentiey 1912, 
Delage Grand Prix 1914, 
Healey Silverstone 1949, 
Duesenberg 1922, Delage 
1500CC Grand Prix, Ferrari 
375/Fi 1961; Type 57 Bugatti 
Alalante Coupe 1937,1948 
Tucker Torpedo, 1965 Honda 
S800M, 1946 Cisitalia 202 
GT, 1958 Chevrolet Impala, 
1934 Cadillac LaSalle cabrio
let; 1908 Austin, 1937 Stude
baker Coupe, 1930 Type 
40GP Bugatti, 1931 Ford Mo
del A sportwagen, 1937 Alfa 
Romeo 2900B, 1937 Cord 
812; Marmon Wasp 1911, Alfa 
Romeo 1931, Mercedes Benz 
SSK, 1957 Plymouth Fury. 

' MOZAMBIQUE 
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i8ii'02. Trsinen. 
Drie vel met zesmaal 
17000 mt.; tweemaal blok 
50.000 mt. Trein uit resp. En
geland en Schotiand, Ierland, 
Engeland, Verenigde Staten, 
Verenigde Staten, Engeland; 

Frankrijk, Nederland, India, 
Frankrijk, India, Nederland; 
Spanje, China, China, Oos
tenrijk, Australië, Engeland; 
Engeland, New York 

i8ii'o2. Zeppelins. 
Twee vel met viermaal 
28000 mt; tweemaal blok 
50.000 mt Portretten en 
luchtschepen Ferdinand von 
Zeppelin (18381917). 

2i2'o2. Aardewerk. 
1000, 2000,4000, 5000, 
17000, 28000. 50.000, 
100.000 mt. Potten, schalen 
en vazen. 

NAMIBIË 
278'o3. Nationale monu
menten. Heroes Acre. 
Postcard, Standard, nonstan
dard rate (driehoekige ze
gels). Resp. beeld knielend 
meisje met bloemen, gedenk
teken man, beeld van twee 
vrouwen. 

lOQ'og. Honderd jaar geolo
gisch onderzoek in Namibië. 
Blok $ 20.. Kompas, hamer, 
vergrootglas, edelsteen; op 
rand geologische kaart. 

io9'o3. Eerste speciale 
postzegeltentoonstelling, Fi
latelistische Vereniging 
Windhoek vijfentwintig jaar. 
Blok $ 20.. Nationale vlag, 
op rand postzegels, pincet en 
loep. 

NAURU 
Oktober 2003. Honderd jaar 
luchtvaart, luchtschepen. 
Vel met negenmaal 50 c ; vel
letje met driemaal $ 2. (bo
venkant in vorm luehtschip). 
Resp. luehtschip Santos Du
mont boven Eiffeltoren 
(1901), USS Shenandoah, 
Rioi, R34, Zeppehn No. i, 
USS Los Angeles, Goodyear 
C71, LZ130 Graf Zeppelin II, 



Zeppelin NT; (LZ 127 Graf 
Zeppelin boven:) Mount Fuji, 
San Francisco, zee (op rand 
tekst). 

NEDERX.ANDSE ANTILLEN 
ig-g-'o^. Katten. 
5 , 2 0 , 2 5 , 5 0 , 6 5 , 7 5 , 8 5 , 9 5 , 
100,145,150, 285 c. Resp. 
Bombay, sealpoint Pers, ge
vlekte Britse korthaar, Brits 
blauw, chinchilla Pers, red-
point Tonkin, lila gestreepte 
Balinees, Pers metcameo-
schakering, Burmilla, choco
lade en schildpadkleurige 
korthaar, zilvergestreepte 
Devon Rex, zwart gestreepte 
Pers. 

NIEUW-CALEDONIË 
8-io- 'o3.Gekko's. 
Velletje met 30, 30, 70, 70 F, 
Verschillende afbeeldingen 
gekko. 
8-io-'o3. Rede van Balade. 
i i o F . 
8-io-'o3. Duitse herder. 
105 F. Honden. 

NIEUW-ZEELAND 
i- io- 'oj . Kerstversiering. 
40, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Kerstboomversiersel, resp. 
kindje, vogel, kaarsenrand, 
klokjes, engel; ook 40 c. 
(kindje) en $ i.- (ornament) 
zelfklevend in doosje of 
boekje. 

5-ii-'o3. 'The return of the 
king', derde film trilogie 'The 
lord of the rings' van J.R. Tol
kien (1892-1973). 
40,80, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Legolas, Frodo, Merry 
en Pippin, Aragorn, Gandalf, 
Gollum; ook: alle zegels in 
blokken, postzegelboekje. 

7-ii-'03. Postzegeltentoon-
steUingWelpex2003. 
Velletje me t$ 1.50,1.50, 2.-
(+$! . - voor filatelie). Zegels 
zijn van honderd jaar rugby 

(2-7-'03, meldmg7-8/595); 
op rand stadsgezicht Wel
lington met tram. 

NIUE 
25-8-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 4.-. Resp. Eldorado 
(1953), Eldorado (2000), El
dorado (1967), sedan Seville 
(1961); Seville (1978). 
2-9-'03. Elizabeth II vijftig 
jaar geleden gekroond. 
Vel met driemaal $1.50; blok 
$ 4.-. Foto's koningin. 
2-9-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Vel met zesmaal 80 c ; blok 
$ 4.-. Resp. Boeing 737-200, 
Boeing Stratocruiser, Boeing 
SA-307B, Douglas DC-2, 
Flyer i gebroeders Wright, 
De-HavillandD.H.4A; 
Boeing 767. 

NORFOLKEILAND 
2i-io-'o3. Kerst 2003. 
$0.50, 0.50, i . io, 1.65. 
2-i2-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
$0.50, i . io, 1.65. 

OEZBEKISTAN 
Mei 2003. Honderdste ge
boortedag Gafur Gulom 
(1903-1966). 
1000.- (S). Portret. 
2003. Jaarlijkse bijeenkomst 
Raad van Gouverneurs 'Euro
pean Bank for Reconstruc
tion and Development 
(EBRD)' op 4 en 5 mei 2003 
in Tasjkent; alle zegels heb
ben aanhangsel met mauso
leum Goer-i-mir in Samar
kand en beeldmerk EBRD 
met aankondiging bijeen
komst. 
Grote zijde route 
520.-, 630.-, 920.-, 970.-, 
1330 (S). Resp. Kaltaminor-
moskee (Khiva, 19''' eeuw), 
Gumbazi Sayyidon-moskee 
(Shahrisabz, 15'''eeuw), Gori 
Amir Maqbarasi-moskee (Sa-
markand, I5'''' eeuw), Chor-
monor-moskee (Buhara, 19'''' 
eeuw), Registanplein in Sa-
markand met drie madrasa's 
(OeloegBeg, ca. 1434, Sjir 
Dar, 1610-1635 en Telia Kari, 
1646-1659). 

Oude steden 
520.-, 5.80, 630.-, 1170.- (S). 
Resp. poort, minaret (beide 
in Chiwa), poort, tempel (in 
Boechara). 
Klederdrachten 
240.-, 320.-, 520.-, 580.-, 
630.- (S). Viermaal vrouw in 
traditionele kleding, man en 
vrouw in klederdracht. 
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Wapenschild en vlag 
240.-, 520.- (S). Resp. Wa
penschild, nationale vlag. 
Partnerschap 
970.-, 1330.- (S). Resp. Bank
gebouw Aloquabank, presi
denten. 
Industrie in Oezbekistan 
170.-, 240.-, 320.-, 520.-, 
630.-, 920.- (S). Resp. textiel
industrie (aanvoer en berg 
katoen), chemische indus
trie, afgraving erts, goud, 
chemische industrie, katoen-
fabriek. 

Autoindustrie 
630.-, 970.- (S). Resp. Nexia, 
Matiz. 
Moderne architectuur 
520.-, 520.-, 580.- (S). Bank
gebouwen, resp. Markaziy-
bank, Milliy-bank, bankasso-
ciatie. 
Velletje met 240.-, 320.-, 
520.-, 580.-, 630.-, 630.-, 
920.-, 970.- (S). Resp. sport
complex, toren, museum, pa
leis, monument, hotel, pa
leis, paleis. 
Oude munten 
520.-, 520.-, 580.-, 580.-, 
630.-, 630.- (S). Munten van 
resp. 171-155 v .C, 171-155 
v .C , 2-4''' eeuw, 2-4'''' eeuw, 
1370-1405,1370-1405. 

5«0-
lO'ZBEKISTON 2003 

Juli 2003. Komil Yormatov. 
125.- (S). Portret. 
Juli 2003. Franlceerzegels, 
wapenschild. 
30.-, lOO.-(S). 

PAKISTAN 
3-8-'03. Abdul Rehman en 
M.A. Rahim. 
Tweemaal 2 R. Portret van 
resp. Rehman (1959) postbe-
ambte die terugvocht bij 
overval, Rahim (1919-2003) 
welzijnswerker arbeidsrecht 
en redacteur krant. 
i4-8-'03. Politieke leiders. 
Driemaal 2 R. Portret en ster 
met halvemaan van resp. 
Moulana Muhammad Ismail 
Zabeeh (1913-2001, politicus, 
uitgever krant en schrijver), 
Mohammad Yousaf Khan 
Khattak (1917-1991), Moula
na Muhammad Abdul Satta 
Khan Niazi (1915-2001). 
6-9-'o3. Verenigde Naties: 
decennium alfabetisme. 

I R. Figuurtjes met boeken 
binnen beeldmerk Verenigde 
Naties. 
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7-g-'o3. Serie ordeteken 
'Nishan-e-Harder'. 
2 R. Ordeteken, portret piloot 
RashidMinhas (1951-1971) 
en vliegtuig. 

PALAU 
25-8-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje met zesmaal $0.55; 
blok $ 2.-. Resp. Fokker 70, 
Boeing 747-217B, Curtiss T-
32 Condor, Vickers Viscount 
type 761, flyer III van gebroe
ders Wright, Avro Ten Achil
les; flyer III. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i8-6-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
1.50, 2.50, 4.- K.; velletje met 
viermaal 2.50 K.; blok 10.- K. 
Resp. Orville Wright (1871-
1948) boven FortMyer, Wil
bur (1867-1912) met anemo
meter in Pau, Wilbur in Pau 
(1909); (eerste vlucht in 1903, 
portretje gebroeders en vlieg
tuig:) buiten hangar, na lan
ding, klaar voor vertrek, ver
trek; eerste vlucht 1903 (op 
rand gebroeders Wright). 
23-8-'03. Honderd jaar Tour 
de France. 
Vel met viermaal 0.60 K.; 
blok 2.- K. Kampioenen, 
resp. Henri Pehssier (1923), 
Ottavio Bottecchia (1924), 
Ottavio Bottecchia (1925), 
Lucien Buysse (1926); Philip
pe Thys {1920). 
i-9-'o3. WWF*, boomkan
goeroes. 
Twee vel meto.65,1.50, 2.50, 
4.- K. Verschillende afljeel-
dingen boomkangoeroes. 

PITCAIRNEILANDEN 
8-io-'o3. Eekhoornvissen. 
$ 0.40, 0.80,1.50, 3.-. Resp. 
Sargocentron diadema, Sar-
gocentron spiniferum, Sar
gocentron caudimaculatum, 
Neoniphon samara; ook blok 
aan bovenzijde vorm vis met 
zegel $ 3.-; op rand meer 
Neoniphon samara. 

i7- i i - 'o3. Kerst 2003, schil
derijen. 
$ 0.40,1.- , 1.50, 3.- . Bloe-
menstengel winde en detail 

Madonna met Kind van resp. 
Peter Paul Rubens (1577-
1640) en Jan Bruegel (1568-
1625), Raphael Santi (1483-
1520), Matthias Grünewald 
(ca, 1470-1528), Titian (1485-
1576). 

POLYNESIË 
Wetenschappelijke naam 
melding 9/681, schelpdier: 
Cypraea carneola. 
4-io-'o3. Bloemen. 
90,130 F. Resp. orchidee, 'Ia 
rosedeporcelaine ' (Nicolaia 
elatior of Etlingera eliator). 

SALOMONSEILANDEN 
8-7-'o3. Twintig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Taiwan. 
$ 1.50, 2.10. Resp. Man met 
gewas en landarbeiders, ge
bouw. 

SEYCHELLEN 
3-ii-'o3. Nieuwe datum mel
ding 9/681, vissen I. 

SIERRE LEONE 
i3-5-'03. Rembrandt (1606-
1669). 
800,1000,1200, 2000 Le.; vel 
met viermaal 1700 Le.; blok 
5000 Le. Resp. Jonge man 
met puntbaard. Oude man 
met boek, Scheepsbouwer 
Jan Rijcksen en zijn vrouw 
Griet Jans, Portret van een 
jonge jood; Bellona godin van 
de oorlog, Juno, detail Arte-
mesia, detail Esther doet een 
goed woordje voor Aha-
suerus; Geleerden m debat. 

SINGAPORE 
22-io-'o3. Parken. 
Local, $ 0.60,1.-, I.-. Resp. 
bloem en vogeltje en prieel in 
botanische tuin, vlinder en 
vrucht en poort in Fort Can-
ningpark, bloem en libel en 
vijver met fontein in Marina 
stadspark, reigers en uitkijk-
post in Sungei Buloh water
gebied. 
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SRI LANKA 
ji-y- 'oj. Postzegeltentoon
stelling Lanka Philex. 
Blok 16.50 Rs. Kinderen met 
stockboek, beeldmerk ten
toonstelling; op rand ten
toonstellingsruimte. 

ST. LUCIA 
November 2003. Rolzegels. 
10, 25 c. Resp. vogelkop, 
berg. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 9/682, 
kerst. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
24-9-'o3. 'Marianne'-zegels 
met overdruk SPM. 
€0.58, 0.70,0.75,0.90, i.ii, 
1.90. 

SURINAME 
3-g-'03. Serie verkeersbor
den. 
Sf. 4000. Helling van 10 pro
cent. 
3-9-'o3. Vogels. 
Sf. 5400, 6600. Resp. tropi
sche vogel, specht. 

SURINAME 
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20-9-'o3. Flora en fauna. 
Sf 1700, 8500. Beeldmerk 
Upaep* en resp. bloem, kat
achtige. 

TONGA 
7-8-'o3. Onderzoekssche
pen. 
15, 75, 90 c, $ 2.50. Resp. ca
tamaran met zeil en roeiboot, 
kust met kleine bootjes, cata
maran met mast omlaag, 
grotere zeilschepen. Ook vel
letje met de vier zegels, op 
rand kust met bos. 

TRISTAN DA CUNHA 
24-ii-'03. William Glass 
(1787-1853). 
Velletje met zesmaal 30 p. 
Verhaal over William Glass 
uit Schotland (een van de 
stamvaders Tristan da Cun-
ha) na zijn komst op Tristan 
da Cunha in 1816 met zijn 
garnizoen en later met zijn 
vrouw (Maria Magdalena 
Leenders) en kinderen, resp. 
schip en militair, militairen, 
man en vrouw op strand en 
klein bootje, man en vrouw 
met veel kinderen, man en 
vrouw en geestelijke, man 
voorhuis. 
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2004. Geschiedenis schrij
ven. 
15, 20, 35, 45, 50, 60 p.; blok 
£ 1.50. Resp. stenen voor 
rotstekening, kleitablet, 
Egyptisch schrijfpalet, gan
zenveer, vulpen, ballpoint; 
kinderen bij computer (op 
rand toetsenbord en oude 
brief, ook brailleschrift). 

TURKMENISTAN 
luli 2003. Frankeerzegel, ar
chitectonische monumenten. 
G. Moskee. 

TUVALU 
8-9-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 
Velletje met viermaal $ 1.50; 
blok $ 4.-. Resp. V-16 Sport 
Phaeton (1931), Eldorado ca
briolet (1959), Seville Elegant 
(1979), Seville Elegant (1983); 
Cadillac. 
8-9-'o3. Vijftig jaar Corvette. 
Velletje met viermaal $ i.-; 
blok $ 4.-. Corvette uit resp. 
1979,1979,1979,1980; 1990. 
6-io-'03. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met viermaal $ i.-; 
blok $ 4.-. Kampioenen, 
resp. Gatone Nencini (1960), 
Jacques Anquetil (1961), 
Anquetil (1962), Anquetil 
(1963); Jan Janssen (1968). 

UGANDA 
i5-7-'o3. Honderd jaar Cadil
lac. 
Vel met viermaal 1200; blok 
3500 Sh. Resp. Seville ele
gante (1979), Eldorado tou
ring coupe (1998), Escalde 
(2002), Seville elegante 
(1983) op rand meer auto's 
en beeldmerk General Mo

tors; cabriolet, op rand auto 
en beeldmerken GM en El
dorado. 
i5-7-'03. Vijftig jaar Corvette. 
Vel met viermaal 1400; blok 
3500 Sh. Corvettes uit resp. 
1970,1972,1982,1977; 1982 
(op randen beeldmerk Ge
neral Motors). 

VERENIGDE STATEN 
2-io-'o3. Reptielen en amfi-
biën. 
Vijfmaal 37 c. Ambystoma la
terale, Pseudacris ornata, 
Crotaphytus reticulatus. Ter
rapene ornata, Lampropeltis 
triangulum elapsoides. 
23-io-'o3. Wenszegels, mu
zikanten. 
Viermaal 37 c. Rendier met 
fluit, kerstman met trom, 
kerstman met trompet, ren
dier met hoorn. 

WALLIS EN FUTUNA 
i5-9-'o3. Fregat 'Le nivóse'. 
325 F. 
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i-io-'o3. Wapenschild mon
seigneur Bataillon. 
500 F. 

i-io-'o3. Wereldkampioen
schap rugby. 
65 F. 
i8-io-'o3. Monseigneur 
Alexandre Poncet. 
205 F. Portret. 

WEST-SAMOA 
io-9-'o3. Klipvissen. 
25, 60, 90 s., $ 5.-. Resp. 
Centropyge bicolour, Centro-
pyge loriculus, Pygoplites 
diacanthus, Pomocanthus 
imperator; velletje in vorm 
vissen met zegel $ 5.-. 

ZAMBIA 
26-6-'o3. Frankeerzegels, 
overdrukken. 
Steeds viermaal 1700; 1800; 
2200; driemaal 2500 K. Over

druk op resp. (slangen, 28-9-
'94) Telescopus semiannula-
tus, Naja Hajae, Python se-
bae, Dendroaspisangusti-
ceps; (watervallen, 30-9-'93) 
Nkundalila, Chishimba, 
Chipoma, Lumangwe; (nato-
nale monumenten, 2i-2-'96) 
David Livingstone, Mtbreshi 
missie. Von Lettow-Vorbeck, 
kerk Niamkolo; (achttien jaar 
pan-Afrikaanse unie, januari 
'98) gewone waterbok (Ko-
bus ellipsiprymnus), land
kaart en beeldmerk, beeld
merk. 
30-7-'o3. Jaar van zoet water. 
Vel met driemaal 5000 K.; 
blok 10.000 K. Resp. Cabora 
Bassa-dam, Kariba-meer, na
tionaal parkMana Pools; Vic-
toria-watervallen. 
30-7-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Vel met viermaal 4000; blok 
9000 K. Resp. Avro 547A 
(1920), type 504O, Avro 584 
Avrocet (1927), Avro 504M 
(1928); replica Avro No. 621 
Tutor. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Eind 2003. Pinguïns uitzuid-
poolgebied. 
Vel met twaalfmaal 'airmail 
postcard rate' (40 p.). Twaalf 
verschillende afbeeldingen 
van Aptenodytes forsten, Py-
goscelis papua, Pygoscelis 
adeliae, Pygoscelis antarcti-
ca, Eudyptes chrysolophus. 
Eind 2003. Basiskampen en 
poststempels. 
1 , 2 , 5 , 2 2 , 2 5 , 4 0 , 4 5 , 5 0 , 9 5 
p., £ I.-, 3.-, 5.-. Basis en ei
gen poststempel van resp. G 
Admiralty Bay, B Deception 
Island, D Hope Bay, F Argen
tine Islands, E Stonington Is
land, A Port Lockroy, H Sig-
ny, N Anvers Island, RRothe-
ra, T Adelaide Island, Y 
Horseshoe Island, Z Hailey 
Bay. 
Eind 2003. WWF*, blauwe 
vinvis. 
40, 45, 45, 70 p. Verschillen
de afbeeldingen Balaenopte-
ra musculus en pandabeeld-
merk WWF*; ook vel met 
viermaal de vier zegels. 

ZUIDPOOLGEDIED 
NIEUW-ZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
i-io-'o3. Leven in zee. 
40, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.-. 
Resp. Odontastervalidus, 
Beroe cucumis, Macrop-
tychaster accrescens, 
Sterechinus neumayeri, 
Perkinsiana littoralis. 

: Gebruikte afkortingen: 

DNA 

Upaep 

WWF 

Deoxyribo Nucleic 
Acid (deoxyribo-
nucleïnezuur) 
Union Postal de las 
Americas y Espaiïa y 
Portugal 
World Wildhfe 
Fund" 

BEKRONINGEN 
BANGKOK 2003 

Van 4 tot en met 13 okto
ber werd in Thailand de 
wereldpostzegeltentoon-
stelling Bangkok 2003 ge
houden. Aan deze expo
sitie, die was onderge
bracht in het Impact Con-
i;ention Center (Muang 
ThongThani) , nam 00k 
een aantal Nederlandse 
deelnemers deel. Aan 
deze inzenders werden 
de volgende bekroningen 
toegekend: 

Groot goud: 
Anton van Deutekom 
(The Leaflue ofNations - No 
GuaranteeJor Peace; 95 
punten). 

Groot verguld zilver: 
Carl Schrumpf (Danzi^s 
Post^escfiichte; 88 punten); 
Henk Buitenkamp (Ser
bian Postal History igoo-
1921; 88 punten); 
Dirk Speksnijder (Colum
bus Discouers oja New 
World-Leader oja Neu; Pe
riod; 87 punten); 
Harry Trip (Postal Rates in 
the issue oJQueen Wilhelmi
na 1899-1955; 86 pun-
ten). 

Verguld zilver: 
Jeffrey Groeneveld (Duty 
and Servitude - History oJ 
the Netherlands and their 
Queens; 82 punten) . 

Groot zilver: 
Cees Heemskerk (Neder
land eerste emissie 1852; 
78 punten); Diny Hoo-
gerhuis-Van Schellen 
(Members o/the European 
Royal Houses/rom Past to 
Present; 78 punten); Her
man ten Have (Von Kühen 
und Kälbern; 76 punten). 

CP: 
René Hillesum (Het Ne
derlandse Rode Kruis -
veilingcatalogus; 57 pun
ten). 

Een felicitatie voor deze 
inzenders is beslist op 
zijn plaats. 

Cees J.E. Janssen 
Commissaris uoor Nederland 

uan Bangkok 2003 
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Eigenlijk had liet be
richtje 'Waarom heb je 
ons verlaten?' in het ol(-
tobernummer moeten 
staan, want het was op 4 
oktober Dierendag. De 
vertraging wordt veroor
zaakt door de 'terugwer
kende kracht' waarmee 
de PTT van Joegoslavië 
informatie verstrekt over 
recente postzegeluitgif
ten. Op 31 januari be
steedden de Joegoslaven 
voor het eerst aandacht 
aan het onderwerp 'On
beschermde dieren'. 
Hoewel veel dieren er 
onbeschermd rondlo
pen, werd besloten voor 
deze eerste uitgifte de 
aandacht te vestigen op 
zwerfhonden. Zwerfdie
ren schijnen een steeds 
groter wordend pro
bleem te zijn in Joegosla
vië, maar gelukkig wordt 
de roep om beschermen
de maatregelen ook 
steeds sterker. Vooral de 
aan de Veterinaire 
School verbonden 
ORCA-organisatie maakt 
zich hiervoor sterk. Ze 
doet dat met een cam
pagne onder de titel Law 
solves chaos ('wetgeving 
maakt een eind aan de 
chaos'). De ORCA-sloflan 
'Ik ben geen zwerfdier, 
ik ben verlaten' is ook in 
een iets andere vorm te
rug te vinden op de vier 
zegels uit de serie 'Be
schermde diersoorten': 
'Waarom heb je ons ver
laten?' De tekst is in de 
landstaal, maar ook in 
het Engels op de zegels 
afgedrukt. De zegels 
brengen het lot van de 
zwerfdieren schrijnend 
in beeld. Zoals de lezers 
van deze rubriek weten 
ben ik niet zo'n grote 
liefhebber van complete 
vellen, maar ik kan me in 
dit geval voorstellen dat 
de verzamelaars van het 
thema 'Honden' dit vel 
wel willen aanschaffen 
(over de kosten heb ik 
het dan maar niet). De 

vier zegels zitten in ko
lommetjes van vijf gelij
ke zegels in een vel; tus
sen de tweede en de vier
de kolom zit een kolom 
met vijf verschillende 
vignetten die een felle 
aanklacht vormen tegen 
zoveel dierenleed. Laat 
overigens wel duidelijk 
zijn dat het hier niet om 
een exclusief Joegosla-
visch probleem gaat; 
vraag het maar eens aan 
de bestuurders van Ne
derlandse dierenambu
lances. 

Afgezet tegen de Joego
slavische serie laatjersey 
Post het bij de in septem
ber verschenen serie 
'Huisdieren' maar lelijk 
afweten. Deze reeks is 
'opgehangen' aan het 
135-jarig bestaan van de 
Jersey Society Jor the Preten
tion o/Cruelty to Animals 
(afgekort JSPCA) annex 
Animals Shelter, maar daar 
is op de zegels weinig 
van te merken; het blijft 
bij zes plaatjes van huis
dieren. De serie zal ech
ter ook de 'gewone' 
postzegelkoper aanspre
ken, zodat de reeks on
getwijfeld voor een aar
dige omzet zal zorgen. 

KUST- EN 
ZEEVOGELS 

Gemeenschappelijke uit
giften zijn een bekend 
verschijnsel geworden. 
Voor landenverzamelaars 
zijn het misschien leuke 
'uitstapjes', maar voor 
thematische verzamelaars 
betekent het meestal 
'meer van hetzelfde'. 
Soms kan het wenselijk 
zijn tot 'dubbele opname' 
in de verzameling over te 
gaan, maar de extra ruim
te die dat kost levert ook 
bezwaren op. 
Bij de blokjes met kust
en zeevogels die Zweden 
en Hongkong (China) op 
4 oktober in nauwe sa
menwerking uitgaven is 
dat dilemma ook aanwe
zig. Het gekozen thema 
ligt nogal voor de hand, 
want beide landen liggen 
immers aan behoorlijk 
wat water. De twee uitgif
ten zijn ontworpen door 
de wereldberoemde gra
veur Czeslaw Slania; kwa
liteit is dus verzekerd. 
Slania is nu 82 jaar en 
heeft in totaal 1.060 post
zegels voor 28 landen ge
graveerd! 
De op de blokjes getoon-
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vier postzegels. De vol
gende vogels zijn op de 
zegels afgebeeld: 
- de kluut (Recuruirostra 
auosetta), een gracieuze 
waadvogel met zwart-wit 
verenkleed, lange licht
blauwe poten en een 
smalle, naar boven gebo
gen snavel; ook bij ons 
een bekende verschijning; 
- de parelduiker (Gauia 
arctica), te herkennen aan 
zijn zwarte hals met op de 
flanken een zwartge-
streepte tekening; de 
naargeestige baltsroep 
van de parelduiker werd 
vroeger geassocieerd met 
de dood en zijn zang is in 
films vaak gebruikt als ij
zingwekkend effect. 
- de kuifduiker (Podiceps 
auritus); deze vogel wordt 
in het begeleidende pers
bericht ten onrechte Podi
ceps pruritus genoemd, 
maar op de beide zegels 
staat de correcte Latijnse 
naam. De vogel heeft een 
karakteristiek uiterlijk 
met een brede roodgele 
band die van de snavel 
naar de nek loopt, waar 
hij in een kuif uitmondt. 
Achter de volwassen kuif
duiker zwemt een jonge 
kuifduiker; 
- de fiiut (Podiceps crista-
tus), een ook bij ons be
kende, zij het bedreigde 
vogel die een soort bakke
baarden van bruine veren 
heeft en in maagstreek 
fraaie zilverglanzende ve
ren. 
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de vogels komen in beide 
landen voor. Op de 
Zweedse zegels zijn de 
Zweedse en Latijnse na
men vermeld, op die van 
Hongkong de Engelse en 
Latijnse namen. Beide 
landen geven het blokje 
uit in een mapje met de 

AQUARIUM-
VISSEN 

Tsjechië gaf op 10 sep
tember een velletje uit 
met een afbeelding van 
een aquarium, compleet 
met vissen, waterplan

ten, stenen en schuil
plaatsen. Hoofdbestand
deel vormen de vier ze
gels, maar de rechthoek 
wordt gecompleteerd 
door vier vignetten. Er 
zijn maar liefst tien soor
ten aquariumvissen in 
beeld gebracht en dat le
vert een kleurrijk geheel 
op. Op de zegels en de 
vignetten zijn de Tsjechi
sche en Latijnse namen 
vermeld. De meeste vis
sen zijn wel vaker op 
postzegels afgebeeld, 
maar van de beide meer
vallen vond ik in de vis-
sencatalogus van Stanley 
Gibbons (1999) geen eer
dere vermeldingen. Ove
rigens bestaan van som
mige soorten zoveel va
rianten, dat een juiste be
naming niet altijd even 
gemakkelijk is. Dankzij 
de hulp van de heer H. 
Nijssen kan ik u toch een 
lijstje van Nederlandse 
namen geven: 

Zegel van 12 Kc: 
Betto splendens 
Siamese kempvis 

Zegel van 14 Kc.: 
Pterophyllum scalare 
Maanvis (Grzimek: 
'Braziliaanse maanvis') 

Zegel van 16 Kc: 
Carassius auratus 
Goudvis 

Zegel van 20 Kc: 
Symphysodon aequifasciatus 
Discusvis (er zijn drie on
dersoorten: de blauwe, 
de groene en de bruine). 

Vignet linksboven: 
Trichoflaster leen 
Diamantgoerami 
Colisa lalia 
Dwerggoerami 

Vignet rechtsboven: 
Xiphophorus uariatus 
'Sunset'- Plaatje 
Poecilia reticulata 
GuppyofGup 

Vignet linksonder: 
Synodontis multipunctatus 
Afrikaanse meerval (er 
bestaan ca. honderd 
soorten, maar slechts 
weinige met Nederlandse 
namen. 

Vignet rechtsonder: 
Corydoras uir^iniae 
Virginia's pantser
meerval. 
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BLOEMEN IN 
DE WINTER 

Om eind september (als ik 
dit schrijf) over de winter 
te praten, dat is ditmaal -
zeker met die prachtige 
nazomer - wel een heel 
vreemde ervaring. Toch is 
er reden om dat te doen, 
want Jersey gaf op lo no
vember een serie 'Winter
bloemen' uit. De PTT 
meldt dat dit de tweede 
reeks is met seizoensge
bonden bloemen; in 1998 
werd immers een serie 
'herfstbloemen' uitgege
ven. Dat klopt wel, maar 
misschien hebben ze bij 
Jersey Post toch ook wat 
last van de hitte gehad. In 
1974 werd namelijk ook al 
eens een serie 'Lentebloe-
men' uitgegeven. 'Zomer-
bloemen' kon ik echter 

niet vinden, wel een serie 
'Zomervogels' uit 1993, 
maar dat is weer iets ge
heel anders. iVlogehjk kan 
een bloemenverzamelaar 
hierover duidelijk ver
schaffen. 
Zoals we van Jersey ge
wend zijn gaat het om 
mooie zegels in een vier
kant formaat, die de En
gelse en de Latijnse na
men vermelden. 

Het gaat om de volgende 
waarden en afbeeldingen: 
29 p.; Japanse dwergkee 
(Chaenomelesjaponica); 
30 p.; winterjasmijn (Jas-
minium nudijlorum); 39 p.: 
sneeuwklokje (Galanthus 
niualis); 48 p.: winterhei-
de, dopheide (Erica car-
nea, soort 'December 
Red'); 53 p.: zachte tover-
hazelaar (Hamamelis 

mollis) en 69 p.: peper
boompje (Daphne odora ƒ. 
margmata). 

NA NEDERLAND 
NU OOK ZWEDEN 

De handelscompagnieen 
van weleer waren voor de 
ontwikkelingvan ons 
land van groot belang; 
nog steeds spreekt de ge-

zijn die de vraag stellen of 
hier sprake is van bewa
ring van historisch erf
goed of van \)XQ business. 

Hoe het ook zij, Neder
land deed en doet het en 
Zweden doet het nu ook. 
Daar is men sinds 1994, 
op de scheepswerf Terra 
NoDa, bezig met de bouw 
van een replica van de 
Oost-Indievaarder Gothe-
borg. Het schip is uitge
groeid tot een van de be
langrijkste toeristische at
tracties van Zweden. Het 
vaartuig liep op 6 juni - de 
nationale Zweedse feest
dag - van stapel en het zal 
volgend najaar zijn eerste 
reis maken; het reisdoel is 
Kanton. 
De Gothebor̂  zonk in 1745, 
niet ver van de thuishaven 
Gotenburg. Het schip was 
bezig aan de thuisreis, na 
een handelsreis naar Kan
ton in China gemaakt te 
hebben. Het was volgela
den met porselein, zijde, 
thee en specerijen. De 
Zweedse Oost-Indische 
Compagnie werd in 1731 
in Gotenburg opgericht 

met als doel de handel op 
India, China en andere 
landen in het Verre Oos
ten. De compagnie wordt 
tot de meest succesvolle 
Zweedse ondernemingen 
aller tijden gerekend. 
Voor zijn ontbinding in 
1813 ondernam de com
pagnie met 37 verschillen
de schepen in totaal 135 
reizen. Een reis nam ge
middeld ongeveer ander
halfjaar in beslag. Hout
waren en ijzer werden 
naar Spanje verscheept, 
daar vervolgens verkocht 
en omgewisseld voor zil
ver. Dan ging het naar 
China, waar thee, zijde, 
porselein en andere luxe 
artikelen werden inge
kocht. Bij terugkeer in 
Gotenburg werd de kost
bare vracht dan afgeleverd 
aan klanten die deze goe
deren hadden besteld of 
geveild. De schepen na
men ook post mee. 
Het speciaal ontworpen 
postzegelmapje, dat op 4 
oktober in omloop l<wam, 
biedt vier thema's; een in
drukwekkend beeld van 
het zeilschip op zee, het 
boegbeeld, de scheepste-
kening en het schip in 
aanbouw. De zegels zijn 
ontworpen tegen de ach
tergrond van een platte
grond van Gotenburg, af
komstig uit de collectie 
van het stedelijk museum 
van Gothenburg. 

EEN INTERESSANTE 
POLITIESERIE 

Bijna altijd zijn nieuwe ze
gels op het thema 'Politie' 
bruikbaar voor de collec
ties van de verzamelaars 
van dit onderwerp. Toch 

schiedenis van de VOC tot 
veler verbeelding. Dat 
zo'n onderwerp ook flla-
telistisch benaderd kan 
worden, blijkt wel uit de 
interessante artikelen die 
thematisch verzamelaar 
Aad van der Kuijp uit Rot
terdam voor dit blad 
schrijft. Bij het grote pu
bliek maken vooral de re
plica's van schepen die 
met de VOC-geschiedenis 
te maken hebben, zoals 
de Batama en hetDuyfken, 
grote indruk. Het blijft 
niet bij de twee genoemde 
schepen, want sinds 1995 
wordt op de Bataviawerf 
in Lelystad aan de Zeuen 
Provinciën gewerkt, terwijl 
daarnaast, sinds 2001, een 
replica van de Deljt in aan
bouw is. Op het internet 
kunt u zich uitvoerig op 
de hoogte stellen van de 
vorderingen. Daar las ik 
ook dat er deskundigen 
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zit IS er wel verschil tus
sen de series onderling. 
Persoonlijk denk ik dat 
het niet zo aantrekkelijk is 
om statische afbeeldingen 
van politiemensen in uni
form, motoragenten of 
politieauto's bijeen te 
brengen. De derde serie in 
de reeks Community Services 
van Alderney spreekt me 
echter bijzonder aan: op 
de meeste zegels zien we 
de politie in actie. De 
reeks springt er naar mijn 
gevoel in positieve zin uit. 
En dat, terwijl de mme rate 
(zeg maar het misdaadcij
fer) op Alderney niet erg 
hoog ligt. Toch is er op 
het eiland ook nu nog be
hoefte aan goed opgeleide 
en gemotiveerde politie
mensen, al gaat het dan 
maar om een vaste bezet
ting van drie vaste krach
ten en een tijdelijke mede
werker... 

Op de zegel van 22 p. zien 
we op straat patrouille
rende Bobbies.; op Alder
ney is er kennelijk geen 
gebrek aan 'blauw' op 
straat! Op de voorgrond 
zien we een agent in zo-
mertenue. Is die mis
schien een bon aan het 
uitschrijven? 
De agent op de zegel van 
27 p. lijkt te posereen voor 
de Landrouer die de politie 
op Alderney gebruikt 
(nummerplaat: AY gg 9). 
De zegel van 35 p. toont 
een forensisch team dat 
de plaatselijke politie bij
staat. 
Veruit de leukste zegel is 
voor mij die van 40 p., 
waarop een agent een 
jonge fietser aanwijzin
gen en tips geeft zich vei
lig in het verkeer te bewe
gen. In de begeleidende 
folder wordt er niets over 
gezegd, maar zo te zien 
trotseert de Bobby links 
op deze zegel een 
sneeuwbui; hij is er in ie
der geval op gekleed. 
De hulpverlenende rol 
van de politie komt tot 
uitdrukking op de zegel 
van 45 p., waar we zien 
hoe er assistentie wordt 
verleend bij een verkeers
ongeval. 
De zegel van 65 p. toont 
een bijzonder aspect van 
het politiewerk op Alder
ney: de bestrijding - in 
samenwerking met de 
douane - van allerlei vor
men van smokkel. Of de 
op de zegel afgebeelde 
agente daadwerkelijk op 
Alderney haar diensten 
draait, is niet bekend, 
maar ze is in ieder geval 
niet de eerste of enige 
agente die op een postze

gel is afgebeeld. 
Behalve de serie en een 
eerstedagenvelop is er 
ook een complete set van 
velletjes van tien zegels 
beschikbaar; leuk, maar 
wel met een prijskaartje 
van £23.50. Het Prestige 
Booklet, dat ongetwijfeld 
in de rubriek 'Postzegel
boekjes' zal worden ge
meld, vraagt ook nog 
eens een investering van 
nominaal £9.40. 

PRESTIGE-
BOEKJES 

Er is reden iets meer te 
zeggen over het zojuist 
genoemde fenomeen van 
de prestigeboekjes, en 
dan vooral in themati
sche zin. In deze rubriek 
(mei en juni 2001) l<wam 
het onderwerp uitvoerig 
ter sprake naar aanlei
ding van de uitgifte van 
een Engels boekje. Maar 
er zijn steeds meer post-
administraties die deze 
bron van inkomsten ont
dekken. Volgens een 
nieuwsmelding op de 
website van Filatelie 
{www.füatehe.ws- u kijkt 
toch ook iedere dag?) op 
22 september heeft ook 
TGPPost een prestige-
boekje aan zijn - toch al 
omvangrijke - reeks van 
filatelistische producten 
toegevoegd. Afgaand op 
de afbeelding op de web
site lijkt de uitvoering op 
die van de Engelse Prestige 
Booklets. Het eerste Ne
derlandse prestigeboekje 
lijkt een thematische 
laagvlieger te zijn; het 
drukproces van een post
zegel wordt in beeld ge
bracht. Laten we maar 
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eens afwachten wat TGP
Post in dit opzicht in de 
toekomst te bieden heeft. 

Ook Post Denmark presen
teerde zijn eerste presti
geboekje; dat gebeurde 
op 7 november. Jaarlijks 
zullen er een of twee van 
zulke boekjes worden 
uitgegeven. Ik ontving 
een mooie folder met 
beeldmateriaal van het 
eerste boekje, Royal Jel
ling. Het lijkt er op dat de 
grens tussen een 'ge
woon' postzegelboekje 
en een echt boek bezig is 
te vervagen. Is er bij het 
Nederlandse boekje nog 
sprake van 'slechts' tien 
pagina's, het Deense 
boekje telt er maar liefst 
negentien. Het boekje 
wordt zelfs geleverd in
clusief een cassette. De 
prijs bedraagt 99 k. Voor 
wie zulke boekjes in een 
verzameling wil opne
men, speelt de bindwijze 
een belangrijke rol. Het 
Nederlandse boekje is 
waarschijnlijk op tradi
tionele wijze ingebon
den, net zoals de Engelse 
boekjes. Bij het Deense 
boekje is sprake van bla
den die voorzien zijn van 
ponsgaten en met een 
metalen of plastic spiraal 
zijn gebundeld. Ik denk -
zie de afbeelding - dat de 
verzamelaar die een los 
vel uit dit boekje op een 
albumblad wil onder
brengen, daarvoor een 
apart apparaat nodig 
heeft. Het systeem heeft 
wel weer het voordeel dat 
de bladen vlak naast el
kaar liggen en daardoor 
gemakkelijker gescand of 
gekopieerd kunnen wor
den. Een definitief oor
deel kan ik pas geven als 
ik een echt exemplaar in 
handen heb. 

ZUID-KOREAANSE 
FRANKEERSTEMPELS 

Bij de presentatie van vier 
Zuid-Koreaanse Hid-
dink-frankeerstempels 
('Filatelie', juli/augustus) 

beloofd ik u er op terug te 
komen. Hier volgt nog
maals een kwartet, ook 
ditmaal verschaft door 
Guillaume Kalb uit Pa-
pendrecht. Twee stem
pels hebben weer betrek
king op het Zuid-Kore
aanse voetbal, waarbij 
Guus Hiddink ditmaal 
buiten beeld is gehou
den. 

Het eerste stempel heeft 
als motto Cheer Korean 
Football: de supporters 
moeten het Koreaanse 
voetbalelftal steunen. Het 
tweede besteedt aandacht 
aan een motto dat bij het 
Nederlands elftal zo goed 
als verdwenen lijkt: 'Op 
naar de overwinning' (To
wards uictory). Het derde 
stempel behoeft nauwe
lijks toelichting: het is 
gewijd aan de bekende 
wijsgeer en geleerde 
Aristoteles. De voorstel
ling in het vierde stempel 
is minder alledaags. We 
zien een Egyptisch Book of 
Death, een serie voorstel
lingen die op muren van 
graven of wanden van 
sarcofagen werden aan
gebracht. Ze hadden al
tijd betrekking op 'de 
nacht', de reis naar de 
zon in de nachtelijke 
uren. 'Zonsopgang' werd 
gezien als een 'wederge
boorte'. De voorstellin
gen hadden dan ook tot 
doel de hergeboorte van 
de overledene te bewerk
stelligen. 

WERK VAN METSU 
OP IERSE ZEGELS 

Nagaan welke werken 
van de Nederlandse 
schilder Gabriel Metsu 
(1630-1667) op postze
gels zijn afgebeeld, dat is 
een zo goed als onmoge
lijke taak. Vooral de in 
postzegels grossierende 
landen geven van tijd tot 
tijd omvangrijke series 
met werken van Holland
se meesters uit. Uiteraard 
hebben verzamelaars van 
het thema 'Nederlandse 
schilderkunst' eerder be
langstelling voor uitgif
ten van landen die er een 
wat serieuzer uitgiftebe-
leid op na houden. He
laas IS ook de l<walificatie 
'serieus' aan inflatie on
derhevig, voor veel post-
administraties is het uit
geven van postzegels een 
soort lopendebandwerk 
geworden. 
Zegels van landen die 
werken van een bepaalde 
schilder in hun musea 
hebben hangen zijn ook 
interessant. Dat is dan 
ook de reden dat Ierland 
een serie met doeken van 
Metsu - een schilder die 
door sommigen wel met 
Vermeer wordt vergele
ken - uitbracht; de emis
siedatum was 9 septem
ber. De reeks, die onder
deel uitmaakt van de se
rie Irish National Gallery 
Collection', verdient zeker 
aandacht. 
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CIKC 48 i 

iiminiiMii 

Behalve zegels met de 
schilderijen 'Zelfportret 
als Timanthus' van de 
Ierse schilder James Bar
ry en 'Vrouw op de rug 
gezien' van de Franse 
kunstenaar Antoine Wat
teau (1684-1721), werden 
maar liefst twee schilde
rijen van Metsu in de se
rie opgenomen. Dat is 
overigens niet zonder re
den, want de doeken 
worden aangemerkt als 
'tweelingwerken'. Op het 
ene schilderij schrijft een 
man een briefen op de 

http://www.f%c3%bcatehe.ws


andere leest een vrouw de 
brief; de suggestie van 
een romance ligt voor de 
hand. 

NIEUW-ZEELAND: 
OLDTIMERS 

Nieuw-Zeeland gaf op 3 
september een mooie se
rie Oldtimers uit. Aanlei
ding was het eeuwfeest 
van de Nieuw-Zeelandse 
Automobile Association, een 
organisatie waarvan 
900.000 Nieuw-Zeelan
ders lid van zijn. Op de 
vijf jubileumzegels zijn 
klassieke auto's van voor 
1918 afgebeeld. Naam en 
bouwjaar van de voertui
gen zijn op de zegels ver
meld, maar om te weten 
waarom deze emissie 
werd uitgegeven, zullen 
verzamelaars in de toe
komst toch in de catalo
gus moeten kijken. 
Over catalogi gesproken: 
in de Domfil-catalogus 
'Automobielen' zag ik 
dat Nieuw-Zeeland tot nu 
toe slechts twee echte au
toseries heeft uitgegeven. 

De laatste keer werden 
'jongere'auto's getoond, 
zoals de Volkwagen Ke
ver, de Toyota Corolla en 
dergelijke. Maar op een 
uit zes zegels bestaande 
reeks uit 1972, die werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van de dertiende In
ternational Vintage Car Ral
ly, zijn wel Oldtimers te 
vinden. Volgens Van Da
le's Engelse woorden
boek moet onder een vin
tage car een auto uit de 
periode tussen 1916 en 
1930 worden verstaan. 
Eerst dacht ik dat Neu; 
Zealand Post met de nieu
we serie 'op herhaling' 
was gegaan, maar dat 
bleek mee te vallen. Soms 
is het verschil in bouw
jaar echter maar één jaar; 
omdat je catalogi niet al
tijd blindelings kunt ver
trouwen, doen Auto-ver
zamelaars er goed aan de 
zegels nog eens kritisch 
te bekijken. 
Op de zegel van 40 c. ma
ken een vader, moeder en 
dochter een ritje in de 
Benz Velo, een auto die in 

1894 in Duitsland op de 
markt Icwam. De zegel 
vermeldt het jaartal 1895, 
waarschijnlijk het jaar 
waarin de auto voor het 
eerst in Nieuw-Zeeland 
werd geïmporteerd. De 
Velo - de eerste goedkope, 
in massaproductie ver
vaardigde auto ter wereld 
- kon een snelheid van 24 
kilometer per uur halen. 
In de eerste drie jaar van 
zijn bestaan werden er al 
vierhonderd van ver
kocht. 
De Amerikaanse Oldsmo-

bile op de zegel van 90 c. 
stamt uit hetzelfde jaar 
als dat waarin de AA werd 
opgericht. 
Het echtpaar op de zegel 
van $ 1.30 toert in een 
Wolseley uit 1911. De En
gelsman Herbert Austin 
werkte als werknemer 
van de Wolseley Sheep 
Shearmcj Machine Company 
in het geheim aan deze 
auto. Hij legde daarmee 
de basis voor een belang
rijke Engelse autofabriek, 
die in 1975 met de pro
ductie stopte. 

Een ander echtpaar (het 
figureert op de zegel van 
$ 1.50) kwam destijds 
heel wat sneller vooruit 
dan het gezin in de Benz 
Velo. Geen wonder, want 
het maakt gebruik van 
een 'onoverwinlijke Tal
bot' uit 1915, een auto die 
zijn bijnaam dankte aan 
zijn topsnelheid van 
meer dan 160 kilometer 
per uur. 
Op de zegel van $ 2.00 
tenslotte zien we het we
reldberoemde T-model 
van Ford uit 1914. 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

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



SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES {OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
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AANGEBODEN 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www flevolacus nl steeds wisse
lend aanbod serieuze belangstel
lenden, zonder internet kunnen 
een gratis lijst aanvragen Flohil 
06-51386306 Snelheid en kwali
teit' 

Gratis priislijsten postfrisse 
zegels van vele thema's Wien, Pb 
22517, i i oo DA A'dam Z O 
Tel/fax 020-6974978 en 
www Wien nl 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046-4512751 Ook rari
teiten' 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels 50 grams IJsland - € 25, , 
150 grams Finland - € 20,-, 120 
grams Noorwegen Denemarken 
of Zweden - € 10 - in een brief op 
op gi ronummer 1624853 Franco 
thuis Correspond in English 
Want-hst service Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, SE-
602 17 Norkoping, Zweden E-
mail 
lennart runfors(a)swipnet se 

Eurocept De hoogste prijs voor 
uw verzameling ook deelverza-
meling/senes/blokken Eurocat 
mkoop/Verkoop tel 0180 
52006g / fax 0180-523342 E-
mail pIuiimpies(ä)hotmail com 

Berlijn i960 t/m 1990 postfns € 
195 = DDR 1965 t/m 1990 post
fns € 265,= Prijslijst gratis, 
Edith van der Linden, Waldstr 6, 
82284 Grafrath, Germany ^^^ 
0049 8144 93950g of evd]inden€ 
t-online de 

Nederland postfris v a 27 5% 
Nederland gebruikt v a 27 5% 
Tevens abonnementen België 
e a T vanWijck tel 0115-
622474 

Nederland & Ver. Europa pfr + 
gest Stuur uw nummers en ont
vang mijn prijs F Ghijben, 
Zonegge ig i6 , 6903 GV 
Zevenaar Tel/fax 0316-529241 
E-maiI f ghijben@wanadoo nl 

Ierland - IJsland Bijna alles in 
voorraad, g e b r , ongebr Uw hjst 
naar H Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 SC Almelo E-mail 
hkuipers 3(a)hccnet nl Tel 
0546-532155 

Wilco's WWF. Specialist in WWF 
Alles in voorraad Stuur uw man-
colijst W de Pender, Hr 
Ottostr 21 4205 FP Gorinchem 
Tel 0183-623357 E-maiI hjde-
puitg{a)planet nl 

Ansichten, munten en zegels, 
postz.boekjes, blokken 
www pennyblack nl Groen 
Volkers 072-5116991 

Verenigd Europa & VR China 
Harrie Baken t&f 013-4684615 
Zie www harriebaken com 

= Roemenie 5% - 1 5 % Michel pfr 
^ gest 1858-2003 Gratis prijslijst 
i Dan S , OP48 CP27, Boekarest-2, 
• - Roemenie 

Provincieveiletjes 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,= mcl 3 cpl series 
Wohlfahrt Giro 5312882 
Verseveld - Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar Tel 0316-

894 

343537 Euromunten 12 landen 
UNC € 99,= Van de 12 landen de 
I, 2 en 5 cent € 15,= Fml cpl 
€i2,= de 1,2,5 et € 4 , = Finland 
Triple set BU 1999 2001 € gg,= 
Ook euromunten per land E-
mailadres van verseveld(S)wxs nl 

D.D.R 25% Bund Berlin Reich 
N L o C H Fr Eet V a 3 5 % ! 
Romkens, tel 045-546 28 94 

www mastplaatfout nl De nieuwe 
internet winkel voor alle postze
gels + perfins + FDC's + maxi-
kaarten + plaatfouten + bundels + 
enz van Nederland + OR Mast 
078-6169939 

Prijslijst U.S.A incl vrijwel alle 
top brieven af no 1 2 plaatnos 
etc tel 0183-567203, Van Toor, 
Lmgedijk 77 a, 4247 EG 
Kerdichem, email gtoort@cheI-
l o n l 

Duitsl. en geb. België Engel, en 
Kol Kanaaleil Scand Spanje Ijsl 
Italië Portug Frankr Griek 
Luxemb Nor Zwits l u r k Vatic 
Geheel Oost Europa Albanië 
Mexico Egypte Chili Japan 
Colombia Cuba G Toor, 
Lmgedijk 77 a, 4247 EG 
Kedichem, tel 0183-567203 

Ned. kinderbedank- (ook 
gevraagd), maxikrt, fdc's, autbj, 
comb pfris Lamantrip Tel 
0499-474163 

Nieuwtjes West Europese landen 
o a Engeland, Frankrijk enz 
alles nom + io7o Aruba, Ned. 
Antillen redelijke prijs H O 
Landegent, Jupiter 107,1115 TL 
Duivendrecht, tel 020-6993179 

Heel veel zegels N. Zeeland 
oud/nieuw M Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303,1824 KK 
Alkmaar 

China zeer uitgebr prijslijst v a 
1911, rep&volkrep vlgs mi, sg, 
chan, yang E Broers 
ed7boers@hetnet nl tel 070-
3855135 

Spanje automaatzegels 50 stuks 
gebruikt verschillende afbeeldin
gen € 6,= Tel 070-3270024, vd 
Laag 

Zoekt uThailand/Siam, nieuw
tjes, manco's , motief, ik vindt 
het Info R V d Boogaart 020-
6931091 

Gratis prijslijst o a Nederland + 
Engeland K Buisman, 
Liendenhof 217,1108 HN A"dam 
020-6905029 

Verz Duitsland 1872-1932 € 35,= 
verz NL (postfris) € 50,=, gratis 
prijslijst H Tijssen 038-
3315220 

Moöefverzamelaars opgelet elke 
maand de laatste nieuwtjes op 
www motiefzegelsmonalisa com " 
Camps Mona Lisa 077-4641220 " 

AUSTRALIË: Nieuwtjesdienst 
Australië^ Ik heb er een Bel 
Freddy van Halm 06-12871218 na 
18 00 of email naar 
halmpje@chello nl halmpje 

Tulpzegels + Happer op retour
brief € 0,15 p/st met r € 0 , 2 0 
p/st, opgeven welke kleur, idem 
enkele exempl lelies/walvis € 
0,15 p/st W A Arnouts, 045-
5416158 

Diverse partijen ed , grote stok 
W-Europa/Nog Centro Filatehco, 
Woerden, 0348-423885, 
www centro filatehco nl 

Stuur € 20,= naar P Bootsma, 
Postbus 8198,1802 KD Alkmaar 
tel 072-5643172, fax 072 
5643964 of giro 5745102 en ont 
vang voor € 205,= cad w NVPH 
'04 gest.,x, XX plus mijn prijslijs
ten met goedkope aanbiedingen 

Profilbladen 1992/1993 en PTT 
mapjes 4g t/m 116 waarvan dub
bel nrs 58 6oa-77-gi-io7a- teab 
Tel m 010-8901706, fax o io-
8goi852 EMHAR'dam 

500 Grf. wereld € 5,= Giro 
2456114,0 v d Hoogt, 
Bloemendaalselaan 61, 2351 RS 
Leiderdorp, Ned 

600 verschillend Europa € 5,= in 
brief of giro 3330084 Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB 
Helmond 

W-Duitsl. na 1945, 750 versch € 
15,= n o o versch. Scandinavië 
incl. IJsland € 2 7 , 5 0 P Boers, 
Wagenmaker 6, 5683 MX Best, 
Giro 1324692 

Davo standaard albums Europa 
cept 1956 t/m 2002 nieuw + cata-
logie € 8o,= incl verzendkosten 
N Rodenhuis tel 06-29344096 

Nederland 100 GRF € 4,75 incI 
in brief of giro 1812226 J Steur, 
Isabellaland 768, 2591 SN Den 
Haag 

MintCept-Europa, Mushrooms, 
animals, transports, olympiads, 
paintings (50%-65%) Michel 
Ing Baran 700462-Iasi-6, 
Vascauteanustr 18, Romania, e-
mail necobaran(3)jahoo com 

Compl. set prov. velletjes 12 stuks 
in org verpakk € 115,= 00k losse 
nr V d Lee tel 073-5116508 

Div. partijtjes postzegels te koop 
of ruilen, W C Wulder, 
Amsterdam, tel 020-6105785 

Kilowaar prima kwal Duitsland 
200 gr GRF wb nieuw toeslag 
HW € 10,= Zwitserland 200 gr 
GRF wb nieuw toeslag € 13,= 
Bank 894812335 H J de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom, tel 0252-518302 

België 1959-1994 cw €1500,=, vr 
China 1991-2002 cw € 500,=, 
Lichtenstein ig20-igg5 + fdc cw 
€2200,=, mooie startverz vp 
2 5 % Mail 
steinsKpafnorth nato int 045-
5263018/o6-532g5702 8-17 

Frankrijk vanaf 20% Maasdam, 
K Karelpl 6, 6511 ND 
Nijmegen Tel 024-3600324 

Zwitserland 200 versch € 5 , = ' 
Tevens wordt uw mancolijst CH 
correct en gunstig verzorgd 
V d Noord Spaarne 60, 2011 CK 
Haarlem 

GEVRAAGD 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West Europese landen zonder 
gom koopt P J M van den 
Düngen Fel 06-53204122 

Postfrisse frankeergeldige postze
gels 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 collecties M Breedt 
Bruijn, tel 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden) 

Plaat- ets ingnummers koop/ruil 
H T Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen Inl Tel 
0528-268642 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig W J Manssen Laan der 
V N 31, 3844AD Harderwijk 
Tel 0341-417980 E-maiI jaap- , 
manssen@hotmail com 

Plaat- ets ingnummers in-/ver-
koop M Weidemann, Graan v 
Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp, 023-5635806, e-
mail m p weidemann(a)freeler nl 

Legioen-blokken no 402 b + 403 
b ongebruikt plakker ok €50,= 
L J Roelvink, Proosdijland 60, 
3645 LE Vinkeveen 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum Tel 035-
6234423 

Zegels en brieven oud-Australische 
Staten, ook bundels BakkerSchut, 
K Onnessstr 10, 7316 LS 
Apeldoorn, tel 055 5222973 

Zegels en blokken Rusland tot 'g i 
koop of ruil Tannema, Dr 
Dreeslaan 3c, 8471 LD Wolvega 

Stuur mij 100 pz of meer, zelfde 
aantal retour N V D Heuvel, De 
Hennepe g3 , 4003 AB Tiel 

In ruil voor 35 versch. Scandin., 
zend ik 100 idem wereld retour 
R Roozendaal, Klaproos 42, 
2317 EL Leiden 

Frankeergeldige zegels Nederland, 
eventueel zonder gom P van 
Oudheusden, tel 0186-653030 

Gevr Max 100 zgis Europa en/of 
Britse Staten en/of Israel Retour 
100 wereld Coen Beuman, 
Molenvliet 104, 3076 CK 
Rotterdam 

Aantekenstrook: World Bridge 
Pair 1966 te Amsterdam Scheper, 

Althoeseltweg ia, B-3740 Bilzen 
België 

Legioen velletjes max € 50,= 
ongebruikt L J Roelvink, 
Proosdijland 60, 3645 LE 
Vinkeveen 

DIVERSEN 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen Inl L v d Brun, 
V Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel 070 3460328 

Israel gratis prijslijst en verzor 
gmg van abonnementen Inl A 
Bouwense, tel 0113-212762 E-
mail a bouwense@wolmaiI nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels van 
Frankrijk 8c voorm Franse kolo
men Eigen blad, veiling, rond
zendingen, 4 bijeenkomsten 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, vei
lingen, rondzending, bieb Bel 
070-3860232 zie www sgbritan 
ma n l , See you" 

Postmerk 2003 veiling op zater
dag 22 november in het H F 
Witte Centrum te De Bilt 
Aanvragen catalogus tel 030-
2287705 of 030-2204138 

Postzegels enz. koop, verkoop of 
ruilen Stockmann Zevenaar, tel 
0316-526265 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen ver
zorgt Tevens post(waarde)stuk-
ken NOG Brochure Zeeuws-
Vlaanderen 7, 8302 PD EMMEL-
OORD, 0527-615129, berendok-
ma@planet nl U kunt ons ook 
vinden op www csk nu 

Postzegel kring Latijns-Amerika 
contactgroep voor verzamelaars 
van Argennnie tot Mexico 
Bijeenkomsten, contacten en vei
ling Inl H V Brinkgreve, Egge 
27, 3171 DE Poortugaal Tel 
010-5013334 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(i Postzegels 
W. van der Bijl i) 

^—t-i 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RTA/C.N.E.R) 

, 



B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovenstraat286-a, 3077BLRotierclam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emailBreclenhof@cs.com • Internet: www.breclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
\ferzendkoslien €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. 

OP VELER VERZOEK NOGMAALS 
DE AANBIEDING OUD SCANDINAVIË 

VAN ENIGE MAANDEN GELEDEN. 
WIJ HEBBEN NOG EEN BEPERKTE VOORRAAD. 

NA LANG ONDERHANDELEN IS HET ONS GELUKT OM DE KILOWAAR 
VAN EEN BEDRUF IN ENGELAND TE KOPEN DIT BEDRIJF HEEFT VAN 1960 T/M 1985 

ALLE POSTZEGEL VAN PAKKEHEN DIE UIT SCANDINAVIË NAAR HEN WERDEN 
GESTUURD BEWAARD, WU VERKOPEN DEZE KANTOORPOST MET ZEER VEEL 

HOGE WAARDEN EN TUSSEN DE 50% EN 80% GROOTFORMAAT VAN NOORWEGEN, 
DENEMARKEN, FINLAND EN ZWEDEN ZOALS BINNEN GEKOMEN. 

2V2 KILO VOOR 109,00 
5 KILO VOOR 199,00 

BAAL VAN 9 KILO VOOR 340,00 

DEZE MAAND VERWACHT; 
DENEMARKEN GROOTFORM. CANADA GROOTFORM. 

JAPAN GROOTFORM. ZWEDEN GROOTFORM. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

teÉötoffiii fliAÉWsüiii M sioörtsii 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4/8 16 BLZ WIT 

L 4/16 32 BLZ WIT 

14/24 48 BLZ WIT 

14/32 64 BLZ WIT 

7,95 

12,30 

18,95 

24,50 

5,25 

8,00 

12,25 

13,75 

5,05 

7,35 

11,40 

13,00 

4,70 4,45 

7,00 6,50 

10,70 10,20 

12,80 11,90 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

[E[IM[Il(2ffllGa Wm MMMMEM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 1 4 ? ^ NU 123,00 

i;^lj;iU^SliUiJS 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

ir su)jL;^i5ijii[iiijLL®vm^ (^y 
OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2003 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

Mm 
100 gr 

7,00 
13,50 
16,00 
7,00 
7,00 

10,00 
7,50 

57,95 
11,00 
15,00 
32,50 
11,35 

86,00 
14,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,50 
8,00 

13,50 
12,50 
13,50 
15,00 
11,50 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,00 

mm 
250 gr 

16,50 
32,50 
39,00 
16,50 
16,50 

23,50 
17,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
17,00 
19,00 
32,50 
31,00 
32,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 

23,50 
79,00 
22,50 
26,00 

m^ 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

38,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
50,00 
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