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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Eil SJÏHI 

Gratis taxatie 
van uw collectie 

van 
22 December 

t/m 
2 Januari 

op werkdagen 
van 10^ uur 
tot 16'' uur 

^W^T 

Voor onze komende 
voorj aar s veiling 

van 

t/m 
. 22 Maart 

inzenden mogelijk 
tot 15 Januari 
voor grote objecten 

bezoek aan huis mogelijk 

» 

beëdigd makelaarTTl taxateurs 

0294 433020 
www.npv.nl 

a 0294 433055 
3 i|ifo@npv.n 

http://www.npv.nl


Wonder-Droomdoos (D 

Bestel 'm nu voor het te laat is! Beperkte oplage. 

o, ̂ '^^/^ir^, 
' *~«.„, 

iT.w.v./l.OOO.-
KORTING 

PHILAPOST 
V E R Z A M E L S E R V I C E 

Opruiming van de Opruiming! 
Opruiming van de Opruiming van de oude voorraad van de Collect Club van TPG Post met 56% extra korting! 

Bestel de 'Wonder-Droomdoos' van ƒ 1.000,- (€ 453,78) voor 
slechts € 199,-. Dat is maar liefst 56% extra kort ing op de 
originele prijzen van oude artikelen in guldens van PTT Post 
to t 2001 . 

Postfrisse postzegels, eerstedagenveloppen, velletjes, 
mapjes en destijds speciaal samengestelde sets koopt 
u nu voor een 'habbekrats' van de originele waarde. 
De samenstelling is zeer gevarieerd. U ontvangt 
bijvoorbeeld naast Nederlandse uitgiften ook Overzee 
van Nederland, België, Europa en bijvoorbeeld de 
speciale uitgifte EK 2000! 

12" ° 

Daarnaast Thema Disney, originele proeven, Engelse Koloniën 
postfris. Isle of Man en Lady Di uitgiften. Totaal meer dan 
enkele duizenden postzegels, waarbij vele bijzondere zoals de 
America's Cup uitgifte postfris. 

Ook de Zilveren Postzegel van Nederland, 
uitgegeven in 2001 voor ƒ 12,75, krijgt u 
gegarandeerd in de 'Wonder-Droomdoos'. U betaalt 
hiervoor met de korting nu slechts € 2,55 in de 
'Wonder-Droomdoos' van Philapost en het is een 
Collectors item bij uitstek, dat zijn waarde voor de 
toekomst in zich verscholen houdt. 

BEL I FAX: 
0 1 0 - 2 6 6 7 8 2 8 1 0 1 0 - 5 1 1 8 3 2 1 

MAIL 
info@philapost.nl 

POST I SURF 
Postbus 96, 2650 AB Berkel 1 www.ph i iapos t .n l M 

mailto:info@philapost.nl
http://www.phiiapost.nl


1 

„ 
„,,̂ ^^ 
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301XX 35,— 
3011 XX 35,— 
30b/33axx 198,— 
33a XX 44,— 
49+Cert. XX 650,— 
50/55 XX 40,— 
56 XX 66,— 
62 XX 12,— 
65 XX 15,— 
73 XX 86,— 
74+Cert. XX 375,— 
76 XX 76,— 
75AXX 144,— 
67B XX 32,50 
61b XX 80,— 
61c+Cert. xx 

520,— 
77 XX 240,— 
78 XX 225,— 
79 XX 550,— 
80 XX —,— 
81XX 57,50 
82/83 XX 18,— 
84/86 XX 520,— 
87/89 XX 27,50 
90/94 XX 12,— 
95 XX 26,— 
96 XX 2 6 , -
97 XX 6 5 , -
98 XX - , -
99 XX 3 2 5 , -
100 XX 5 5 0 , -
101 XX 1400,— 
102/03 XX 1 5 0 , -
104 XX 240,— 
105 XX 290,— 
106 XX 4,50 
107/09 XX 185,— 
110/13 XX 14,— 
114/20 XX 56,— 
121/28 XX 85,— 
129 XX 60,— 
130 XX 460,— 
131 XX 275,— 
132/33 XX 144,— 
134/35 XX 65,— 
136/38 XX 1 7 0 , -
139/40 XX 1 5 , -
141/43 XX 19,50 
144/48 XX 66,— 
149/62 XX —,— 
163/65AXX 3 9 5 , -
163/65BXX 3 9 5 , -
166/68 XX 1 5 , -
169/76 XX 12,50 
171 Af XX 1 2 5 , -
blok 
177/98 XX 495,— 
199/02 XX 22,50 
203/07 XX 49,50 
208/11XX 22,50 
212/19 XX 120,— 
217 A XX 88,— 
220/23 XX 35,— 
222BXX 1 0 , -
223B XX 7 8 , -
224 XX 36,— 
225/28 XX 52,50 
229/31 XX 49,50 
232/35 XX 48,— 
236/37 XX 377,— 
238/39 XX 62,50 
240/43 XX 85,— 
244/47 XX 162,— 
248/51 XX 88,— 
252/55 XX 42,— 
256 XX 21,50 
257/60 XX 99,50 
261/64 XX 77,— 
265/66 XX 40,— 
267/68 XX 4 8 , -

269 XX 
270/73 XX 
274/77 XX 
278 XX 
279/82 XX 
283/86 XX 
287/88 XX 
289/92 XX 
293/95 XX 
296/99 XX 
300/04 XX 
305/09 XX 
310/12 XX 
313/17 XX 
318/22 XX 
323/24 XX 
325/26 XX 
327/31 XX 
332/45 XX 
346/49 XX 
336 f XX 
350/55 XX 
356/73 XX 
371 XX 
372 XX 
373 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
375 P XX 
376 PI XX 
379/91 XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
4036PXX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 XX 
469/73 XX 
472 P XX 
474/86 XX 
487/89 XX 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 

534/37 XX 

538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
617/36 XX 

I 

NEDERLAND 
P o s t f r i s z o n d e r p l a k k e r 

2 4 , -
7 5 , -
77,— 
48,— 
78,— 
57,50 
1 0 , -
42,50 
8 , -

3 3 , -
30,— 
27,50 
10,— 
3 1 , — 
27,50 
8,50 

12,50 
29,50 
1 8 , -

340,— 
3 4 , -
22,— 
9 9 , -
2 5 , -
30,— 
28,50 
7 2 , -
8 , -

12,— 
27,50 
6,— 
6,50 
2,75 
1,50 
6 , -

170,— 
1 2 0 , -

1,50 
—,70 

7,25 
1,— 
1,75 
2,25 
5,50 
4,90 
1,90 
8 , -

6 2 , -
3 5 , -

4,75 
3 , -
4,50 
1,50 
2,50 
4,— 

10,25 
198,— 

6 5 5 , -

9,20 
6,50 

12,50 
1,50 

36,— 
55,— 

6,75 
18,— 
2 2 , -
1 6 , -
1 7 , -
2 , -

12,50 
6,50 

60,— 
9,25 

—,50 
16,— 
11 ,— 
12,50 

8,50 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonde 
echtheid, duurdere soorten met foto-certi 
geidig voorzover de voorraad strekt. Bij c 
Postgiro 271040. Porto extra, echter franc 
winkei, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

J.H. i \CK 
R0SENDAEL2-1121HH LA^ 

F 

637/40 XX 20,— 
fosfor 
465b/634b xx 

12,— 
641/45 XX 17,50 
646 XX 2 , -
647/48 XX 3,75 
649/53 XX 12,— 
654+660 XX 1,75 
655/59 XX 13,50 
661/65 XX 8,— 
666/70 XX 12,50 
671/75 XX 22,— 
676/80 XX 9 , -
681/82 XX 68,— 
683/87 XX 8,50 
688/92 XX 1 0 , -
693/94 XX 4,— 
695/99 XX 5,50 
700/01 XX 10,— 
702/06 XX 11 ,— 
707/11 XX 11 ,— 
712 XX —75 
712b XX 6,75 
712 f XX 2 5 0 , -
712bfxx 2 7 0 , -
713/14 XX 3,— 
715/19 XX 7,— 
720/21 XX —90 
722/26 XX 9,90 
727/28 XX 6,— 
729/30 XX 1,25 
731/35 XX 6,50 
736/37 XX 2,50 
738/42 XX 10,— 
743/44 XX 4,50 
745/46 XX 2,40 
747/51 XX 1 0 , -
enz.leverbaar 
gaarne manco-lijst 
Automaatboekjes 
posttris 
1 H 4,— 
1 Mx 12,— 
1 My 11,25 
1 Mz 24,75 
2H 6 , -
2 Mx 2 0 , -
2 My 1 1 , -
2Mz 1 1 , -
3y 1,75 
3 a 2,— 
4y 1,75 
4 z 4,50 
5 1,50 
6 a 3,— 
6 b 8 4 , -
6 c 2 4 , -
6 d 2 4 , -
6 e 5,50 
6eF 1,50 
6 fFp 3,50 
6fFq 15,— 
7 a 2,25 
7 b 2,25 
7 bF 3,75 
8 a 6,25 
8 aF 6,25 
8 b 6,50 
8bF 1 5 , -
8 c 2 7 , -
8 cF 3 4 , -
9 a 9,— 
9 aF 6 , -
9 b 90,— 
9 cF 39,— 
9 d 68,— 
9 dF 50,— 
9 e 50,— 
9 eF 90,— 
9 f 68,— 

r plakker, org. gom m 
icaat, kosten hiervan 
pdracht boven € 2. 
0 levering vanaf € 1J 

ERMANN 
IDSMEER - Tel. ( 

' r i j s a c t i e f ! 

9fF 6 8 , -
9g 
9gF 
9h 
9hF 
10a 
lOaF 
10 bF 
11a 
11b 
12a 
13a 
14a 
14 b 
15a 

20,— 
18,— 
10,— 
4,50 
5,25 
7,25 

1 2 , -
9 , -

11 ,— 
9 , -

12,— 
4,50 
4,50 
3 , -

enz. leverbaar 
ool< Telblok 
prijslijst 
op aanvraag. 
Roltanding 
1/18 XX 
7 los XX 
12 los XX 
13 los XX 
14 los XX 
15 los XX 
18 los XX 
19/31 XX 
29a XX 
33/56 XX 
57/70 XX 
71/73 XX 
74/77 XX 
78/81 XX 
82/85 XX 
86/89 XX 
90/93 XX 
94/97 XX 
98/01 XX 
Porto 
3 XX 
4xx 
27 XX 
27/28 XX 
29/30 XX 
31/41 XX 
42 XX 
43 XX 
44/60 XX 
61/64 XX 
65/68 XX 
67a/68a xx 
67 b XX 
68 b XX 
69/79 XX 
80/105 XX 

920,— 
145,— 
1 2 5 , -

1 6 , -
6 6 , -
24,— 
66,— 

2 6 6 , -
1 2 4 , -
3 1 0 , -
165,— 
160,— 
98,— 
48,— 
8 4 , -
4 5 , -
9 5 , -
8 8 , -
8 0 , -

45,— 
54,— 
45,— 

520,— 
24,— 
79,50 
—,— 
—,— 

2 7 8 , -
32,50 

8,50 
2 1 , -
98,— 
—,— 
35 — 
3 8 , -

80a/105axx 

Luclitpost 
1/3 XX 
4/5 XX 
4/5axx 
6/8 XX 
9xx 
9 a XX 
10 XX 
12/13 XX 
14 XX 
Brandkast 
1/7+Cert. x> 
Internering 
1/2+Cert. x> 
Dienst 
16/19 XX 
16a/19axx 
25/26+Cert 

et volle gara 
in overleg. 

JO,- -/- 2% 

140,— 

1 5 5 , -
1,50 
4 , -

4 2 , -
52,50 
52,50 

1,— 
370,— 

3 , -

9 9 0 , -

4 1 5 , -

6 6 , -
2 4 0 , -
XX 
440,— 

ntie van 
Aanbod 
korting. 

0,- opdracht. Geen 

>20-4823966 

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 

POSTZEGELBOEKJES 
BIJZONDERE AANBIEDINGEN 

Ausfälle 1967 Militaire post 100 
België 1941 A35a, visvangst 115 
Canada 1979 Cartoons, 5 boekjes 75 
Canada 1980 Kerst, 4 boekjes 70 
China 1980 Dollijnenboekje 70 
Christmas Ist. 1996 Boekje 1 145 
DDR 1955 Boekje 1 75 
Denemarken 1931 Factit HRE 17 180 
Engeland 1986 Br Rail (Prestige) 27 
Finland 1988 Finlandia 13 
Frankrijk 1995 Testboekje 75 
Hongkong 1997 Past*Present 25 
IJsland 1971 Automaatboekje 1 115 
Indonesië 10 verschillende hoekjes 65 
Israël 1950 boekje nr 5 100 
Korea N 20 verschillende hoekjes 90 
Luxemburg 1930 Caritas, boekje nr 3 560 
Nederland 1940 NVPHnr45 220 
Nederland 1967 Automaatboekje 6b 85 
Noorwegen 1919 Boekje nr 11 105 
Oostenrijk 1962 Mi0-3b 160 
Rusland 15 verschillende boekjes 60 
Tlirkije 1913 24x20p 105 
UNO 1998 Schlossbrunn (3) 15 
USA 1942 73c, boekje nr 54 73 
USA 1942 73c, boekje nr 93 25 
Zweden 20verschill.Aut.hoek/es 50 
Zwitserland 1989 Pro Patria-boekje 25 

Vraag onze prijskalalogus 2003. Te verkrijgen door overmaking van € 5.00 op postbank 1428625 
t.n.v. Booklets International te Waalwijk. Gratis bij bestellingen boven € 25.- Bestellingen onder 
€ 35 . - + e 1.50 portokosten; lot € 125,-- + € 6.00. Boven € 125.- geen portokosten. 
Bij voorkeur vooruitbetaling. 

L E T S D[MTE[^G^ÄTO©[i^/^L 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www.booklets.nl * info@l)Ooklets.nl 

Tel. 0416 331451 - F a x 0416 342856 

TOPPERS UIT 2003 

Argentinië 
Australië 

•kookboekje' 
Murray-rivier 

Azerbaijan Europa 2003 
Bulgarije 
China 
Duitsland 
Faeroer 
Guernsey 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Japan 
Japan 
Letland 

Dinsoaurussen 
Sprookje Tongyung 
MH 51, rozen 
Kerstmis 
Prins William (Prestige) 
National Gallery 
Veerboten (2 boekjes) 
Monteciterio-boekje 
Briefschrijfdag 
15 Dinosaurus-boekjes! 
Praga 2003 (alb. zalm) 

Noorwegen Sprookjes (2 boekjes) 
Norfolk Isl 
Rusland 
Rusland 
Singapore 

Daglelies 
Europa 
Champignons 
Bomenboekje 

SrpskaRep Europa 2003 
Taiwan 
Trinidad 
Ukraine 
USA 
Zuid-Afr. 
Zweden 

Jaar van de Geit 
Regenwoudboekje 
Noormannen 
Prestige Old Glory 
Aids-boekje 
Indiëvaarders 

Zwitserland Pro Patria 
Vatikaan Vincent van Gogh 

4.50 
4.75 

15.00 
5.50 
6.00 
8.25 

12.00 
18.00 
12.50 
7.75 

75.00 
9.50 

200.00 
5.00 

21.75 
7.75 
3.75 
3.35 
3.50 

13.50 
3.50 
3.75 
6.75 

12.50 
3.00 
8.75 

14.25 
4.25 

http://www.booklets.nl
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AANKOOP NEDERLAND POSTFRIS 
JAARGANGEN* 

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

Cat.in € 
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 
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. 
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% 
24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
29% 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
29% 
30% 
27% 
27% 
30% 
27% 
24% 
24% 
27% 
25% 
25% 
24% 
26% 

Inkoop € 
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 
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 

J^ ' Jidr^^^è' A^M^ 

■rf''*."̂ '>-* • 'M^^^rm^J. \ J''i"^téf 
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w §." 
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 

BLOKKEN 
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 

Overig* 
Jaar 
1946 
1940 
1940 
1940 
1942 
1947 
1949 
1949 
1953 
1967 
1969 
1981 
1951 

Cat.nr. 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 

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

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

Omschrijving 
Frankeer Koniinenbura hoae waarden 
Zomerzeaels 1940 
Guilloche 'ciifers' 
Kinderzeaels 1940 
Leaioenblokken (LUXEi) 
Frankeer Wilhelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoae waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amohilex vellen 1967 
Frankeer Juliana Reaina 1969 
Frankeer Beatrix 1981 (uit vel) 
Zeemeeuwen 

Inkoop 
225.00 

12.50 
60.00 
5,00 

95.00 
70,00 

150.00 
450.00 

12,50 
42.50 
8.00 

16.50 
225,00 

* excl langlopende senes en blokken ' BIJ grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen 

'7 
Hele en halve vellen hogere prijs In overleg 

Voor actuele prijzen en voor prijzen losse series kijk op www.europost.nl 

• EURQPQST"DEDlS 
www.europost.nl 

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

* ^ 
• • 

Nieuwstraat 8 
5211 NL 's-Hcrtogenbosch 
B.G.G. 06-53172 658 

tel. 073-6132157 in fonummer : 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 

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


BLOKKEN POSTFRIS 
1974-1992 

• EUROPA CEPT ; 

; EUROPA CEPT 

Jaar Inicoop Jaar Inkoop 

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

24,00 
24,00 
22,00 
23,00 
21,00 
13,50 
7,00 

11,00 
11,50 
12,00 
12,75 
18,00 
18,00 
18,50 
18,50 
19,50 
16,00 
17,00 
16,00 

Cyprus (turks) 
1982 2,00 
1983 
1986 
1990 
1991 
1992 

52,50 
11,00 
9,00 
3,00 
4,50 

Faroer 
1992 4,00 

Guernsey 
1992 4,00 

IJsland 
1992 4,00 

Joegoslavië 
1992 5,50 

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

Azorer 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

38,00 
24,00 
13.50 
7,00 

11,00 
9,50 

11,00 
10,50 
14,50 
13,00 
12,00 
12,00 
14,50 
14,50 
13,50 
27,50 

lOf 

3,50 
8,50 

11,00 
10,00 
13,00 
13,00 
11,00 
11,50 
14,50 
14,50 
13,50 

Roemenië 
1992 13,00 

Turkije 
1982 2,00 

San Marino 
1989 15,00 
1961 
(vel) 160,00 

i.1^ 

TE KOOP GEVRAAGD! 
TEGEN WEER HOGERE PRIJZEN 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 ^ ^ 1992 
Jaar Inkoop 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 ') 
1960 2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 3) 
1972 "*) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 5) 

500,00 
135,00 

15,00 
16,00 

145,00 
72,00 
30,00 
85,00 
88,00 
83,00 
85,00 
52,00 
66,00 
72,00 

101,00 
91,00 
94,00 

157,00 
80,00 

122,50 
162,50 
142,00 
126,00 
135,00 
132,00 
108,00 
52,00 
73,00 

127,50 
255,00 
160,00 
188,00 
218,50 
203,00 
198,00 
218,50 
197,00 
211,00 
238,00 

(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) 
(49 zegels, 
(50 zegels. 
(58 zegels. 

1 blok) 
1 blok) 
1 blok) 

(58 zegels, 2 blokken) 
(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. 

2 blokken) 
2 blokken) 
2 blokken) 
4 blokken) 
6 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
13 blokken) 

1993 t/m 2002 per jaargang € 65,00 (Incl. blokken) 

ITOPPRIJZEN 
CEPT 

NEDERLAND 
IN VELLEN 

VAN 100! 
Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 fosf. 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1978 (1 w.) 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Inkoop 

5.500,00 
800,00 
250,00 
600,00 
150,00 

-
50,00 

125,00 
50,00 
50,00 

100,00 
150,00 
250,00 
100,00 
150,00 
125,00 
125,00 
150,00 
150,00 
35,00 

100,00 
80,00 
80,00 

100,00 
75,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
120,00 
110,00 
150,00 
150,00 
175,00 
140,00 

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

Totaal Inkoop CEPT 1956-1992 ** € 5250-
Totaal inkoop CEPT 1956-2002 ** € 6000-

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

www.europost.nl 
^ EUROPOST "DE DIEZE" ^"'̂ '̂'- europost@euronet.nl 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 073-6132157 i n f o n u m m e r : 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 

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


"(W)interessan^ies" 
L a n g l o p e n d e p o s t f r i s s e f r ankee rse r i es 

h o r e n b i j e\M N e d e r l a n d co l l ec t i e . 
Nu (nog) betaalbaar (Spanje leest mee ') 

K o n i n g i n W i l h e l m i n a 

332/345 5 cent t/m 60 cent 
346/349 1gldt /m10gld(+cer t ) 

K o n i n g i n J u l i a n a 

518/533 5 cent t/m 75 cent 
534/537 1gldVm10gld(+cer t ) 
617/636 10 cent t/m 95 cent 
537/640 1gidt /m10gld 
465B/634B 5 cent t/m 80 cent Foster 
939/951 25 cent t/m 90 cent 
952/958 1g ld t /m10g ld 
952/958B 1 gid t/m 10 gid Fosfor 

K o n i n g i n B e a t r i x ( i n z w a r t ) 

1237/1252 65 cent t/m 7,50 gid 
1238a/51a 70 cent t/m 7 gid (rol) 

K o n i n g i n B e a t r i x ( i n v e r s i e ) 

1488/1501 75 cent t/m 5 gid 
1488a/97a 75 cent t/m 1,60 gid 
1491b/01b 5 W2elfklevend{geknipt) 
1491b/01b 5 w zelfl<levend(gestanst) 
1489 X 80 cent Normaal papier i 
1581/82 7,50 + 10,-
1984 fl O 85/€ 0,39 (geknipt) 

2036/43 Eurowaarden(incl 2137/38) 

24.50 
449.-

249.-
895.-
12.50 
29.50 
19.50 

6.00 
14.90 
22.50 

35.00 
17.00 

26.00 
9.50 

10.50 
14.50 

7.50 
24.00 

0.80 
12.50 

"Bijplakzegels: ("Wie het kleine niet eert...") 

Compleet pakje Fl O 05 zelfklevend 
100 xvellet)e 1108b (catw 150-) 
Compleet pakje € O 02 zelfklevend 
100 X velletje 2034A (catw 100 - ) 

€ 6 9 . 

€ 79.-

Provincievelletjes met ongmele 
stempels van de Provincie-Tour bus 
Complete set 12 stuks m mapjes € 1 5 9 . — 

VEL 1720B 
Fosfor papier!! 

De "Runner Up" van 2003 ! 

losse zegel € 7.50 

Velletje € 69 -

Groot Brittannie Foutdruk 
2 "£" paar met en zonder "£" 

"(Zie" Filatelie" Oktober biz 707) 
Waarschi jn l i jk z i jn s lechts 

4000 s tuks in o m l o o p !! € 2 3 9 . — 

INDONESIË 2003 
Set van 7 tentoonstellings-velletjes 
" E M M I T A N - P H I L E X 2 0 0 3 " € 2 2 . 5 0 

Totaal oplage slechts 20.000 sets ! 

Ook nog beperkt leverbaar 
Set van 7 tentoonstellings-velletjes 

"Jalorta '95" € 189.-

"OPRUIMING" 
"Cour de Justice" Den Haag 

27/40 gestempeld Catw € 1 2 75 € 7 50 
44/58 postfris Catw € 1 7 00 € 9 90 
44/58 gestempeld Catw/ € 17 00 € 7 50 

Op 2 Januan nieuwe uitgiften Cour de Justice ! 

Euro - M u n t e n Va t i kaan 2002 e n 2003 
(Pr i j s o p aanv raag) 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

B a n k 6 8 3 1 1 2 6 1 9 P o s t b a n k 4 2 0 8 9 3 6 

T E L . 0 2 3 - 5 4 7 7 4 4 4 F A X 0 2 3 - 5 2 9 1 6 0 5 

E - m a i l : P h i l @ s t a m p d e a i e r . n l 

WWW.STAMPDEALER.NL 

MORLEY - BRIGHT 
INST-A-TECTOR (Watermerk detector) 

€24.75 

Complete 

Jaar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Berlijn 

4,00 
12,00 

5,00 
1,00 

12,00 
7,00 

22,00 
7,00 
5,00 

15,00 
18,00 
54,00 
24,00 
21,00 
14,00 
38,00 
14,00 
35,00 
35,00 
35,00 
25,00 
24,00 
56,00 
33,00 
40,00 
33,00 
37,00 
77,00 
62,00 
99,00 
53,00 

aargangen postfris volgens MICHEL 

Dultsl. 
Bund 

18,00 
14,00 

7,00 
8,00 

20,00 
7,00 

32,00 
6,00 

12,00 
18,00 
27,00 
50,00 
42,00 
36,00 
32,00 
42,00 
32,00 
44,00 
48,00 
40,00 
39,00 
35,00 
79,00 
49,00 
49,00 
53,00 
53,00 
59,00 
70,00 
84,00 
79,00 

132,00 
129,00 
91,00 
88,00 
83,00 
80,00 
92,00 
80,00 
80,00 
86,00 

107,00 
97,00 

Oosten
rijk 

7,00 
10,00 
14,00 
11,00 
12,00 
12,00 
11,00 
11,00 
12,00 
16,00 
13,00 
12,00 
13,00 
15,00 
17,00 
23,00 
21,00 
23,00 
22,00 
23,00 
25,00 
24,00 
23,00 
25,00 
26,00 
27,00 
28,00 
30,00 
32,00 
32,00 
30,00 
32,00 
35,00 
34,00 
34,00 
34,00 
35,00 
40,00 
42,00 
44,00 
75,00 
42,00 
73,00 

Zwitser
land 

73,00 
44,00 
16,00 
34,00 
10,00 
10,00 
10,00 
14,00 
12,00 
12,00 
10,00 
12,00 
12,00 
16,00 
20,00 
15,00 
12,00 
20,00 
20,00 
18,00 
18,00 
19,00 
23,00 
23,00 
26,00 
21,00 
24,00 
31,00 
23,00 
28,00 
28,00 
25,00 
33,00 
33,00 
32,00 
35,00 
35,00 
35,00 
42,00 
45,00 
55,00 
46,00 
61,00 

Liech-
tenst. 

223,00 
20,00 
20,00 
16,00 
14,00 
19,00 
10,00 
18,00 
11,00 
15,00 
15,00 
17,00 
19,00 
22,00 
25,00 
22,00 
27,00 
23,00 
28,00 
35,00 
21,00 
23,00 
23,00 
24,00 
28,00 
29,00 
25,00 
26,00 
31,00 
28,00 
36,00 
33,00 
36,00 
44,00 
42,00 
45,00 
49,00 
53,00 
53,00 
57,00 
55,00 
53,00 
54,00 

Vati
kaan 

11,00 
14,00 
11,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
4,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
3,00 
6,00 
3,00 
8,00 
5,00 

10,00 
6,00 

13,00 
9,00 

11,00 
22,00 
21,00 
16,00 
31,00 
45,00 
34,00 
31,00 
46,00 
44,00 
50,00 
46,00 
49,00 
44,00 
50,00 
49,00 
46,00 
50,00 
50,00 
46,00 
43,00 

Frank
rijk 

124,00 
51,00 
41,00 
28,00 
35,00 
21,00 
13,00 
14,00 
12,00 
28,00 
30,00 
30,00 
33,00 
34,00 
27,00 
35,00 
37,00 
42,00 
49,00 
44,00 
39,00 
54,00 
76,00 
52,00 
64,00 
81,00 
90,00 
76,00 
62,00 
74,00 
67,00 
63,00 

137,00 
87,00 
99,00 
79,00 
68,00 
92,00 

110,00 
91,00 
89,00 
82,00 

117,00 

R u i m U w R e s t a n t e n O P !! 

INKOOP 
"FRANKEERZEGELS" 

Nederland 
O u d e - v a l u t a Euro -va lu ta 

€ 0 ,31 / f l € 0 ,73 / € 

Vellen/halve vellen (50 stuks) 
en aaneengesloten 

verzamelingen 5% extra! 

C o l l e c t i e s e n P a r t i j e n 

INKOOP 
Nederland 

EUROPA - CEPT 
en ovenge landen 

tegen markt - conforme prijzen 
(of hoger) 

Onze "taxatie" is wat U ontvangt, 
de NETTO opbrengst dusi 

JAARGANGEN 2002 
ALAND 
ALDERNEY 
AMERIKA (Davo) 
ANDORRA-FRANS 
ANDORRA-SPAANS 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AUSTRALIË (Davo) 
AZOREN 
BELGIË 
BOSNIE-HERZEGOWINA 
CANADA 
CHINA 
CYPRUS-GRIEKS 
CYPRUS-TURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FARCER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HERZEG-BOSNA 
HONG KONG 
HONGARIJE 
HONGARIJE gestempeld 
lUERLAND 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ISRAEL 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
MONACO 
NED.ANTILLEN 
NED.ANTILLEN- FDC 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERLAND-velletjes (Davo) 
NEDERLAND veil. incl.Provincie 
NEDERLAND-Provincievelletjes 
NEDERLAND-Postzegelboekjes 
NEDERLAND-FDC 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
OOST-TIMOR 
PALESTINA 
POLEN 
POLEN gestempeld 
PORTUGAL 
RUSLAND 
RUSLAND mini-vellen 
SAN MARINO 
SERVIË (PALE) 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME REP. 
TJECHIE 
TURKIJE 
UKRAINE 
UNO NEW YORK 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VERENIGD EUROPA (Davo) 
Idem MEELOPERS (Davo) 
VATICAAN 
ZWEDEN 
ZWEDEN Boekjes 
ZWITSERLAND 

33,00 
32,00 

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

119,00 
49,00 
72,00 
53,00 
22,00 
21,00 
64,00 
97,00 

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

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

167,00 
75,00 
75,00 

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

126,00 
99,00 
34,00 
32,00 
54,00 
27,00 
34,00 
21,00 
7,00 

40,00 
36,00 

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

249,00 
169,00 
23,00 
99,00 

149,00 
103,00 
73,00 
11,00 
12,00 
94,00 
62,00 

112,00 
45,00 

135,00 
78,00 
48,00 
31,00 
25,00 

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

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

111,00 
61,00 

RESERVEER NU JAARGANGEN 2003! 

Vrijbl i jvende aanbieding 
Portokosten alti jd extra 

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


WWW.FILATEUElOKET.Nll 
Inkoop 

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

INTERNET? 
BEL VOOR I n ̂  ,^ , .j 

LIJSTEN I I [3 M d 
PER POST! 1 

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

Verkoop Nederland en WestEuropa 
wuoöir Op www.filatelieloket.nl vindt u ook verkooplijsten voor 

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

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

TOPPMJZEN! 

i n t e r n e t Onze Intemetpagina's worden wekelijks geactualiseerd en 
uitgebreid. Op onze internetpagina's vindt u vele in en verkooplijsten. 
Het adres is: vvww.fllatelieloket.nl 

 ■ ^ ■* H 

4 X n a : 
= '1 ■ M 
M _ r i l 

—../.KESL 

Erik Boeré Filatelie • Julianastraat 9 6 • 2 4 0 5 CJ Alphen a / d Rijn • Tel.: 0 1 7 2  4 9 2 7 4 7 • 
Fax: 0 1 7 2  4 7 2 4 9 2 email: e.boere@xs4al l .nl • Internet adres: www.f i late l ie loket .n 

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

Informat ie 
Op onze site vindt u ook steeds meer filate
listische informatie of links naar informatie
ve pagina's. 

Ruilen 
Voor ruiltransacties bieden we een 
interessante premie bovenop 
onze inkoopprijs. Ruilen kunt 
u ook tegen munten of 
modelspoorartikelen. 

NIEUWE COUECTAROir DVDROM WESTEUROPA EDITIE 2004 

■̂•"j ■''' jJbSibnj Eufüff 

3^ Sf;:̂ î 2jyi 

muw Een unieke combinatie van landen
catalogus en thematische catalogus. 
De DVD werkt precies zoals onze 
andere Produkten.Nog nooit waren 

zoveel postzegels op één DVD 
verkrijgbaar. Meer dan 90.000 

postzegels en blokken van de 
WestEuropese landen, 99% 
met afbeelding. 220.000 
prijsnoteringen. NVPH num
mers en prijzen voor 
Nederland. Nieuw dit jaar 

Duitse Rijk en een geheel 
nieuwe handleiding op de 

DVDROM. Krachtige zoekfuncties 
maken het terugvinden van 

postzegels een stuk eenvoudiger. 

De DVD BiEDT VELE VOORDELEN: 
■ALLE AFBEELDINGEN IN KLEUR 
Werken met vage zwartwit afbeeldingen is niet meer nodig 

■ BIJNA ALLE ZEGELS AFGEBEELD 
Ook alle waarden uit frankeersenes 

■ACTUELE PRIJZEN 
Prijzen worden jaarlijks aangepast aan de actuele markt 

■ÉÉNMAAL INVOEREN 
U neemt de invoer over van de vorige editie 

■ ELK NUMMER 
Tot drie nummers toevoegen, deels via download 

■THEMATISCH REGISTER 
Meer dan 1.000 thema's, 3.000 geografische thema's en 250.000 verwijzingen 

■LUSTEN MAKEN 
Print uw manco of bestandslijst uit met of zonder afbeeldingen 

■ ZOOMEN 
Geen pietepeuterige plaatjes, maar schermgroot inzoomen voor alle details 

VOORDELIG 
Voordeliger dan papieren edities en updates voor de halve prijs 

CollectAROM'* producten zijn verkr i jgbaar b i j : 
NVPH Vakhandel Filatelie of via onze webs i te . 

COLLECTAROM» 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (KSD 0172 492 747 Fax (131) 0172 472 492 

email: verkoop@collectarom.nl  Internet: www.collectarom.nl 

j45C4r 
Informatie over update aanbod en 

onze andere Produkten zie: 
WWW.COLLECTAROM.NL 

U kunt zich hier ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief. 

http://WWW.FILATEUElOKET.Nll
http://www.filatelieloket.nl
http://vvww.fllatelieloket.nl
mailto:e.boere@xs4all.nl
http://www.filatelieloket.n
mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-rom.nl
http://WWW.COLLECT-A-ROM.NL


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

1) NEDERLAND penode 1963/1999(xx) verzameling postfris zonder plak
ker in Davo-album uitsl compl senes Postk pr € 398,20 € 3 2 0 -

2) NEDERLAND (velletjes) (xx) periode 1993/2002 postfnsse verzameling in 
luxe-Davo-album, velletjes/blz VI tot en met V35 en VB1 tot en met VB7 
100% compleet, incl blzV9a, V22a, V23a, V25a (catw 2004 
€657,70, postk pr €217,66, totaal 60 verschillende velletjes Nu €325,-

3) NEDERLAND penode 1872/ca 2000 fantastisch leuke veelzijdige partij 
om uit te zoeken "rijp en groen" ook Overzee etc en wat buitenland, incl 
vele postfnsse complete series (cat w ruim € 5 000,-, zeer geschikt voor 
handelaar of wederverkoper) Spotkoopje' € 4 5 0 -

4) NEDERLAND periode ca 1966/2002 (xx) mooie verzameling in 2 luxe 
Davo-albums, uitsluitend in complete postfnsse senes (o a ook de 
Amphilex 1967 velletjes van 10) cat w 2004 € 1 451,75, postkantoorprijs 
€ 508,70 (561 postzegels en 99 velletjes/blokken etc) Koopje' € 470-

5) NEDERLAND FDC's grote handelaren-partij om uit te zoeken incl oude 
re stukken onbeschreven etc diverse kwaliteiten echter vele betere FDC's 
uit de 50er jaren Koopje' ENORM hoge cat w i € 850,-

6) NEDERLAND periode 1852/1939 leuke partij om uit te zoeken, diverse 
kwaliteiten, ook postfns zonder plakker incl portzegels, roltanding etc 
Hoge cat w < Zeer geschikt voor handel en rondzendverkeer, beslist uit 
stekende winstmogelijkheden'Spotkoopje' €1.500,-

7) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES penode 1964/2002 collectie/partij 
ongesorteerd en zeer gevaneerd incl doubletten en vele BETERE en 
schaarse boekjes, telblokjes etc o a uit de 6 en 9 sene, absoluut ON-uit-
gezocht op vananten etc (zuivere postk pr € 2 068,40) Belangrijke 
prachtkoop, incl vele schaarse boekjes uit de 60- en 70er jaren in aantal
len, smikkelen en smullen voor specialist Voordeelaanbieding' € 2.000,-

8) NEDERLAND periode 1945 tot en met 2000 (xx) 100% complete, luxe 
postfris zonder plakker verzameling in 4 Lindner-Falzlosalbums vanzelf
sprekend incl 346/349, 518/537, Lp12/13 en alle velletjes van 10 (zie 
NVPH cat 2003 biz 400), manco autom boekjes combinaties en Cour 
de Justice (luxe beleggingsobject) cat w € 6 788,80 
Prachtkoop' € 2.995,-

9) NEDERLAND, Overzee incl Rep Sunname & Indonesië penode 1852/ 
ca 2000 gigantischecolleotie/partijomuittezoeken waanno a zeer veel 
compleet postfns matenaal, FDC's zeer gevarieerd, ook prachtig klas
siek De kwaliteit is over 't algemeen bijzonder goed te noemen, al moet er 
wel op een afval van ca 5% gerekend worden (cat w ruim € 50 000 -) 
Nu in de voordeelaanbieding € 4.200,-

10) NEDERLAND 1852/ca 1970 gigantische z g 'handelarenstock" waann 
veel topmatenaal in aantallen, absoluut "onuitgeplukt" incl o a vele bete
re punt en kl rondstempels, onuitgezocht op tanding, plaatnrs etc , etc 
Een droom van een partij die goed uitgezocht dient te worden Topobject 
en zoals AL onze aanbiedingen is de prijs in relatie tot de kwaliteit en sa
menstelling in ieder geval zeer en zeer redelijk te noemen € 5.000,-

11) AFGHANISTAN (overw Koninkrijk) prachtpartij/collectie €250,-
12) AFRIKAANSELANDEN geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken in

cl talloze complete postfnsse senes prachtobject, ook de prijs is zeer 
aan de lage kant gehouden, normale verk w zeker ruim € 1 400,- of meer 
Zeer mooie koop' €300,-

13) ALBANIË fantastisch leuke collectie/partij om uit te zoeken € 450,-
14) ANDORRA (Spaans) prachtverzameling €450, -
15) ARABISCHE WERELD (geen Ohestaten) leuke partij €300,-
16) ARABISCHE WERELD etc (overw Ohestaten) gigantisch grote en uit

gebreide verzameling van dit "plaatjesachtige' materiaal incl talloze 
blokken, ranteiten, complete senes, velletjes etc , etc Voor de liefheb-
ber/motief-verzamelaar uniek object en in deze ENORME omvang zeer 
zeldzaam' € 300,-

17) BALTISCHE STATEN (oud en nieuw) geweldig leuke, grote partij om uit 
te zoeken' € 320,-

18) BELGIË prachtpartij om uit te zoeken Nu €200, -
19) BELGIË geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken, prachtobject voor 

'n vnendenpnjsje' € 350,-
20) BELGIË geweldig leuke, veelzijdige partij om uit te zoeken incl div top-

series Zeer mooie koop' € 850,-
21) BELG.KOL. & GEB partij om uit te zoeken €150, -
22) BOSNIË (klassiek) partij/verzameling om uit te zoeken incl "de topper

tjes", zeer mooie koop, met tanding- en stempelavontuur' € 200,-
23) BULGARIJE leuke grote partij om uit te zoeken €325,-
24) COLUMBIA leuke, belangnjke partij om uit te zoeken € 300,-
25) D.D.R. ca 1945/1990 geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken, luxe 

prachtobject voor 'n prix d'ami € 300,-
26) DENEMARKEN avonturenpartij/collectie waann veel leuk puzzle- en 

zoekwerk € 125,-
27) DUITSLAND & gebieden, in de ruimste zin des woords (zie cat Michel 

Duitsland) collectie/partij om uit te zoeken, naast veel eenvoudig maten-
aal ook talloze complete postfnsse senes en ook vele schaarse en betere 
nummers, ook zeer geschikt voor specialist Hoge cat waarde en incl 
veel beter en interessant materiaal' € 250,-

28) DUITSLAND (Bund, Berlijn etc , etc) globaal met een zwaartepunt op de 
periode na 1945 incl vele topsenes begin 50er jaren, al is de kwaliteit over 
't algemeen bijzonder goed te noemen, moet er toch met een afval van 
ca 5% rekening worden gehouden ENORM hoge cat waarde' € 750,-

29) DUITSLAND en gebieden overw gestempeld incl zeer veel ongebruike
lijk topmatenaal, fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit te 
zoeken, ook schitterend klassiek, ENORM hoge cat w ' Belangrijke 
prachtkoop, koopje' €1.550,-

30) DUITSLAND grote, enorm omvangrijke partij, collecties, zakjes, dozen, 
restanten etc , waarin veel belangrijk resp topmatenaal (betreft giganti 
sehe, ongeplukte handelaren-stock) €15.000,-

31) ECUADOR geweldig leuke partij om uit te zoeken €300, -
32) ENGELAND 1840/ca 1980 belangrijke, grote collectie partij met zwaar

tepunt (m waarde) op prachtig klassiek materiaal om uit te zoeken' 
€ 2.850,-

33) ENGELSE KOLONIËN geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' 
Luxe prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 300,-

34) FAROER leuke partij om uit te zoeken €125,-
35) FINLAND avonturenpartij/collectie, veel puzzle-en zoekwerk €125,-
36) FRANKRIJK leuke partij om uit te zoeken €300,-
37) FRANKRIJK grote collectie/partij om uit te zoeken € 2.500,-
38) FRANSE KOLONIEN geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe 

prachtobject voor n vriendenprijsje' €300,-
39) GEHELE WERELD tot ± 1920 old timer in oud Schwaneberger-album, 

waann naast veel roestige en 2^/3^ keus zegels, ook wel wat aardig klas
siek matenaal, leuke afstempelingen etc (ruim 1 200 zegels, diverse kwa
liteiten)' €110,-

40) GEHELE WERELD gigantische partij/collectie waann o a zeer belangrijk 
"complete postfnsse senes" voornamelijk periode 1945/2002 o a 
Spanje Oost Europa, Zwitserland, Franse Kolomen, Duitsland etc , etc 
Niet te geloven " Ware hoorn des overvloeds, zeer geschikt voor hande 
laar/wederverkoper Nu in de voordeelaanbieding € 4.550,-

41) GEHELEWERELDca1860/ca1990 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 verzamelinge o a 
West Europa met veel postfnsse senes Hoogst interessante, veelzijdige 
koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur ook pnma winstmo
gelijkheden' Betreft magazijnopruiming' Enorm hoge cat w ' € 10.000,-

42) GROENLAND leuke partij om uit te zoeken €125,-
43) GUERNSEY geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe pracht

object voor 'n vriendenprijsje' € 300,-
44) HONGARIJE geweldig leuke grote partij om uit te zoeken, luxe pracht

object voor 'n vriendenprijsje' € 300,-
45) IRAK collectie/partij om uit te zoeken €155,-
46) IRAN/PERZIE geweldig leuke partij om uit te zoeken € 200,-
47) ISRAEL grote, belangnjke avonturenpartij om uit te zoeken, zeer veelzij

dig waarin veel pnma en waardevol materiaal Koopje' € 300,-
48) JERSEY geweldig leuke partij om uit te zoeken' €300,-
49) JOEGOSLAVIË POSTWAARDESTUKKEN, postale formulieren etc, 

etc , merendeels klassiek en ouder materiaal grote, belangrijke verzame
ling incl doubletten (ruim 500(')stuks, incl vele zeldzame pronkjuweeltjes, 
studie-object van de 1 ̂  orde' € 550,-

50) JORDANIË mooie partij €150,-
51) LIBANON grote, leuke partij om uit te zoeken €300,-
52) LIBERIA partij om uit te zoeken €215,-
53) LUXEMBURG geweldig leuke grote partij om uit te zoeken incl talloze 

postfnsse complete series en heel mooi klassiek Luxe prachtobject voor 
'n vnendenpnjsje' € 300,-

54) MALTA geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken, luxe prachtobject 
voor 'n vnendenpnjsje' € 300,-

55) MAROKKO geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe pracht
object voor 'n vnendenpnjsje incl mooi klassiek en ongebruikelijk mate
naal, ook wat Algerije en Tunesië € 300,-

56) MONACOvanaf 1885 partij om uit te zoeken €160,-
57) MONGOLIË leuke, grote partij om uit te zoeken €200,-
58) NED.NIEUW GUINEA 1950/1962 (xx) 100% complete postfnsse verza

meling incl Untea (cat w 2004 € 289,30,106 zegels) € 125,-
59) NED.NIEUW GUINEA partij/collectie om uit te zoeken incl prachtig his

torisch materiaal (prentbnefkrtn) Ook bneven postgeschiedenis, 
postw stukken etc Mooie, veelzijdige prachtkoop smikkelen en smullen 
voor specialist' € 500,-

60) NOORWEGEN avonturenpartij/collectie waarin veel leuk puzzle- en 
zoekwerk € 125,-

61) OPPERVOLTA geweldig leuke partij om uit te zoeken, luxe prachtobject 
voor 'n vnendenpnjsje' € 300,-

62) POLEN geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken € 320,-
63) PORTUGAL grote leuke partij om uit te zoeken incl mooi klassiek 

€300,-
64) PORTUGESE KOLONIEN leuke partij om uit te zoeken incl mooi klas

siek € 325,-
65) REUNION ca 1885/ca 1965 geweldig leuke partij om uit te zoeken, 

prachtobject voor 'n "prix d'ami" € 300,-
66) ROEMENIE leuke grote partij om uit te zoeken € 300,-
67) RUSLAND geweldig leuke grote partij om uit te zoeken incl veel topma

tenaal ranteiten etc , etc € 2.000,-
68) SAN MARINO partij o a incl vele complete senes €170,-



69) SCANDINAVIË geweldig leuke, grote partij om uit te zoekeni Luxe 
prachtobjectvoor'n vriendenprijsje' € 3 0 0 -

70) SPAANSE KOLONIEN leuke partij om uit te zoeken €310,-
71) SPANJE geweldig leuke, grote partij om uit te zoeken' Luxe prachtobject 

voor 'n vriendenprijsje' € 300,-
72) SURINAME en Rep.Suriname (xx) prachtverz mol doubletten en spe

cialiteiten uitsluitend "postfns zonder plakker" cat w ruim € 5 000,- plus 
nog vele FDC's, gestempeld, kaarten, brieven etc , dit alles NIET geteld, 
alleen het luxe materiaal is op de machine gezet' Prachtkoop' 
Nu € 450,-

73) SYRIË leuke partij om uit te zoeken € 300,-
74) TSJECHOSLOWAKIJE vanaf 1918 geweldig leuke, grote partij om uit te 

zoeken' Luxe prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 320,-
75) TUNESIË geweldig leuke partij om uit te zoeken € 300,-
76) TURKIJE 1863/ca 1980 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante 

veelzijdige partij om uit te zoeken € 450,-
77) VATICAAN partij collectie om uit te zoeken €155,-
78) VENEZUELA leuke partij om uit te zoeken Prachtkoop' € 300,-
79) VER.EUROPA leuke, veelzijdige avonturen-partij om uit te zoeken, incl 

vele complete postfrisse series, ook cunosa, voor- en meelopers etc 
Prachtkoop' € 300,-

80) VER.STATEN VAN AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote partij 
om uit te zoeken, incl veel avontuur, diverse kwaliteiten, als totaliteit ech
ter hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' € 320,-

81) VER.STATEN VAN AMERIKA mooie partij om uit te zoeken incl veel pn-
ma en waardevol matenaal Prachtkoop' € 1.500,-

82) IJSLAND leuke partij om uit te zoeken €125,-
83) ZUID-EN MIDDEN AMERIKA vanaf ca 1875 geweldig leuke, grote par

tij om uit te zoeken' Luxe prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 300,-
84) ZWEDEN avonturenpartij/collectie waarin veel leuk puzzle- en zoekwerk 

€ 125,-
85) ZWEDEN periode ca 1880/1980 O mooie verzameling gestempeld in al

bum € 275,-
86) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote collectie/partij "rijp en groen" waar

in veel prima materiaal, blokken en vele complete postfnsse series 
Fundgrube' € 250,-

87) ZWITSERLAND periode ca 1920-2002 waanzinnig leuke collectie/partij 
incl doubletten, veldelen etc , "vrijwel uitsluitend in complete series", me
rendeels postfns zonder plakker, ook vele blokken, boekjes, abonnemen
ten, velletjes etc , etc Belangnjke prachtkoop' Spotkoopje' Enorme hoge 
postkantoor-/resp cataloguswaarde' € 450,-

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

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

89) AANDELEN (oude) mooie verz incl prachtige decoratieve stukken (ruim 
100 stuks, incl zeldzaamheden) Spotkoopje' €120,-

90) AANDELEN (oude) mooie verzameling incl doubletten en zeer oude top
stukken, zeer gevaneerd o a Nederland, U S A , België, Frankrijk, 
Rusland etc , vele schitterende zeer decoratieve stukken en vele aantrek
kelijke motieven banken, olie, mijnen, spoorwegen etc , etc (ruim 1 000 
stuks) Belangrijke prachtkoop' € 1.500,-

91) ANSICHTKAARTEN (oude & oudere) overwegend NEDERLAND topo
grafie, fantastisch mooie en veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken 
waann vele (duizenden) mooie zwart/wit kaarten van dorpen en steden, 
ook div mooie stoomtrams/paardentrams uit de periode ca 1910 Heel 
veel uitzoekplezier, zeer geschikt voor wederverkoop, (beurs)handel, vei
ling, beslist uitstekende winstmogelijkheden' (ca 10 000 kaarten "njp en 
groen" incl vele zeldzame topstukken) Spotkoopje' €1.000,-

92) BANKBILJETTEN (papiergeld) Gehele Wereld verzameling van relatief 
veelal zeldzamere en ongebruikelijke biljetten, met echt een zeer groot 
aantal voor een klein prijsje, wel een zeer goede collectie en zoals AL on
ze aanbiedingen "value for money" € 250,-

93) BANKBILJETTEN (papiergeld) DUITSLAND collectie/partij om uit te 

zoeken, waann vele zeldzaamheden o a kostbare van West-Duitsland 
van rond de jaren 50 Belangrijke, veelzijdige prachtkoop' €1.050,-

94) BANKBILJTETTEN (papiergeld) NEDERLAND mooie verzameling 
"rijp en groen" vanaf 1 gid tot en met 1000 gid, zeer gevaneerd waann 
vele betere en schaarse biljetten incl vele UNC-kwaliteit, ook diverse 
echte grote TOPNUMMERS Belangnjke, hoogst interessante verzame
ling met m i een grote toekomst' € 8.500,-

95) Thema verzameling het KRUISBOOG OP POSTZEGELS, alsmede op 
prentbriefkaart. Ex Libris, lucifersetiket etc , etc Veelzijdige, zeer bijzon
dere en ongebruikelijke verzameling incl topmatenaal vanaf periode 
ca 1915 (vele honderden collectors-items incl unica en vele zeldzaam
heden) Prachtkoop' €125, -

96) LUCIFERSETIKETTEN (Nederland en buitenland) grote partij om uit te 
zoeken, prachtkoop' (duizenden stuks) € 110,-

97) MUNTEN JULIANA zilver 1954/1970 100% complete collectie in luxe 
cassette incl de twee lOgld stukken €45 , -

98) MUNTEN NEDERLAND juliana 100% compleet in album, vanzelfspre
kend incl alle zilveren guldens, rijksdaalders en 10 gid stukken' €9 0 , -

99) MUNTEN Nederland leuk partijtje oude en oudere munten/penningen 
etc om uit te zoeken, ook wat Overzee en buitenland, zwaartepunt (in 
waarde) echter op oude en oudere zilveren guldens en rijksdaalders (o a 
Wilhelmina's) Koopje' €150, -

100) NEDERLANDSE MUNTEN 2V2 cent stukken 1877/1941 de z g "plak" 
100% complete verzameling in doorsnee in goede/zeer goede kwaliteit 
(22 stuks compleet, cat w alles op P geteld € 920,-) Nu € 250,-

101) NEDERLANDSE MUNTEN 2V2 cent stukken 1877/1941 precies DE
ZELFDE mooie verzameling alleen zijn diverse munten van wat mindere 
kwaliteit, al zijn jaartallen, letters en cijfers natuurlijk nog heel goed te le
zen (22 stuks, 100% complete verzameling) € 100,-

102)MUNTEN ARUBA 2 schaarse gouden 900/1000 proofmunten 1991 50fl 
opl 2600 stuks en lOOfll 996 opl slechts 535 (') stuks, cat w €385,- te
zamen € 270,-

103) MUNTEN GEHELE WERELD belangnjke, veelzijdige partij, waarvan 
o a de charme is het sorteren en uitzoeken, incl veel zilvergeld zowel 
Nederland als vele meer exotische landen, ook vele interessante pennin-
gen/tokens, cunositeiten, bankbiljetten, etc Prachtkoop' € 500,-

104) MUNTEN NEDERLAND leuke partij om uit te zoeken incl vooroorlogs 
zilver (stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve guldens, guldens en rijks
daalders) Prachtkoop en zoals natuurlijk AL onze aanbiedingen bijzon
der "preisswert"' € 700,-

105) MUNTEN NEDERLAND prachtige partij/collectie van ca 1830 waarin 
vele mooie oude zeldzame stukken incl zeer veel zilver, ook wat Overzee 
en buitenland 'n Droom van een partij met zeer veel avontuur en sorteer-
genot o a zeer geschikt voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie etc , 
etc "rijp en groen" incl topmatenaal Spotkoopje' €1.000,-

106) MUNTEN NEDERLAND incl goud en zilver grote belangnjke beleg-
gingscollectie/partij € 20.000,-

107) OLYMPISCHE SPELEN grote collectie/partij om uit te zoeken brieven, 
kaarten, stempels, memorablia, sluitzegels etc , etc incl prachtig voor-
oorlogsmateriaal, zeer veelzijdig en interessant' Spotkoopje' € 500,-

108) PAARDENSPORT/HOEFIJZERS etc belangnjke, veelzijdige pracht-
collectie incl topmatenaal, overw oude prentbnefkaarten en curiosa 
Prachtkoop' € 2.500,-

109) PADVINDERIJ (thema) partij/collectie om uit te zoeken incl mooi klas
siek materiaal, prachtkoop' € 425,-

110) PLAATJESALBUMS uitgegeven door Nederlandse bedrijven o a 
"Verkade" etc verzameling ruim 50 stuks incl div zeer zeldzame al
bums Spotkoopje' € 275,-

111) RIJWIELBELASTINGPLAATJES leuk partijtje om uit te zoeken 20- en 
30er jaren met en zonder ponsgat Schitterende Art-Deco ontwerpen, 
geslagen bij Rijksmunt, vanzelfsprekend alles origineel en uit die tijd (51 
stuks, prachtkoop, hoge cat waarde)' € 120,-

112) SCHAKEN Gehele Wereld leuke partij om uit te zoeken, veelzijdig en in
teressant' € 255,-

113) SIGARENBANDJES grote avonturenpartij om uit te zoeken, waarin 
naast veel massagoed ook veel zeldzame en ongebruikelijke 
bandjes/resp kistetiketten Prachtkoop' € 100,-

114) STADSPOSTEN (Nederland) mooie partij om uit te zoeken incl raritei
ten en veel ander matenaal "dat met in een gewone catalogus staat" 
Prachtkoop' € 155,-

115) SUIKERZAKJES grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken (vele dui
zenden en duizenden stuks) € 100,-

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

Telefoon 
020 - 626 32 43 

Fax 
020 - 627 38 01 

E-mail 
willemtieman@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 
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W. Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

vraag gratis onze lijst catalogi aan! 

W e r e l d c a t a l o g u s 2 0 0 4 in kleur 
Stanley Gibbons wereldcatalogus in 4 delen editie 2004 in kleur 265,00 
Stanley Gibbons gespecialiseerde catalogus GrootBrittannië & Brits Com

monwealth 18401952, editie 2004, nu volledig in kleur 85,40 

Gibbons Collect British Stamps '04, kleur 18,90 

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

Philex iandencatalogi 2004 
met MICHELnummering! 
Duitsland in kleur 
Frankrijk in kleur 
Israel in kleur 
Nederland 
Spanje in kleur 
Verenigde Naties in kleur 

12,50 
15,50 
9,50 
8,50 

15,50 
9,00 

Belgiè 
Europa GEPT in kleur 
GrootBnttannie in kleur 
Luxemburg 
Oostenrijk in kleur 
Vaticaan in kleur 
Zwitserland/Liecht. in kleur 

15,00 ^ 
17,50 
16.50 
8,50 

11,50 
9,00 

11 50 

Scott Classic tot 1940 wereldcat. 2004 159,00 

Michelcatalogi 2 0 0 3 / 2 0 0 4 
West, Zuid, Noord of OostEuropa 2003/2004 
Overzee deel 8 Zuid & ZuidoostAzie 2003 
Overzee deel 9 Midden & OostAzie 2003 
Overzee deel 10 Midden Oosten 2004 
Duitsland Junior 2004 in kleur 
Duitsland 2003/2004 in kleur 
Bneven Duitsland 2004 
Postwaardestukken Duitsland 2003 
Postwaardestukken WestEuropa 2003/2004 
catalogus Europa GEPT 2004 
speciale catalogus UNO 2004 
speciale catalogus GrootBrittannie 2004 

elk 37,80 
49,80 
49.80 
49,80 
12,80 
24,80 
39,80 
32,00 
54,00 
21,80 
16,80 
49,80 

Michel Ru 41 ,00 
maandelijkse uitgave met vermelding in kleur van nieuw verschenen post

zegels, supplement op Michelcatalogi, vraag gratis proefnummer aan! 

Aanbieding Michel cata logi 2 0 0 3 
catalogus Overzee deel 1 Noord & MiddenAmenka 2000 19,95 
catalogus Overzee deel 2 Ganbische Eilanden 2000 19,95 
catalogus Overzee deel 10 Midden Oosten 1999 19,95 
catalogus Duitsland 2003 in kleur 12,90 
catalogus Europa West, Zuid, Noord of Oost editie 2003 elk 23,90 

Zumstein Zwitserland & Liecht. 2004, kleur 16,65 

DBZ  Deutsche BriefmarkenZeitung 
jaarabonnement 26 nummers, met veel ruiladvertenties 
3 recente nummers als proef, exclusief verzendkosten 

70,00 
6,90 

Pergami jnzak ïes 
in mm 
45x60 
53x78 
62x62 
65x102 
75x102 
75x117 
85x117 
105x150 
115x160 

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

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

Wb|A 

polypropyleen, weekmakervrij 
in mm per 100 
95x145 (oude bnefkaarten) 8,40 
107x150 (briefkaarten) 8,60 
112x156 (verzendkaarten) 8,60 

I I I 98x170 (internat. FDG) 8,80 
| | | | r 118x170 (enveloppen) 9,00 
p l i l 118x220 (lange bneven) 9,70 
| ^ | ! 128x190 (grote envelop) 9,70 
| i y 148x210 (A5formaat) 10,60 

NVPH speciale catalogus Nederland 2004 19,80 

OBP speciale cat. België & Geb. 2004 24,00 

Yvert cata log i 2 0 0 3 / 2 0 0 4 in kleur 
Nieuw: catalogus Franse Gebieden deel 1 2004 in kleur 
catalogus Frankrijk 2004 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 1 Landen AG 2003 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 2 Landen HP 2004 in kleur 
catalogus WestEuropa deel 3 Landen PY 2004 in kleur 

24,00 
19,90 
39,00 
29,00 
29,00 

catalogus in kleur met Monaco, Andorra, T/\AF, Mayotte, NieuwGaledo

nie, Polynesie, St Pierre & Miquelion, Wallis & Futuna, GEPT & UNO 19,90 

us Postal catalogus USA 2004 in kleur 34,00 

I 
catalogi U S A 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2004 
Scott catalogus USA pocket in ringband 2004, in kleur 
PSS speciale catalogus Precancels USA Town & Type, 6e ed 
PSS speciale catalogus Precancels USA Bureaus 1997 
Michel speciale catalogus USA 2003 

1998 

55,00 
21,00 
35,00 
23,00 
37,80 

Seven Seas Australië pocket 2004 in kleur 14,50 

cataloqi Australië 
VST speciale catalogus Australië & Austr. Staten 2004 in kleur 42,50 
Seven Seas spec. cat. Australië 2 delen editie 2002 in kleur' 
deel 1 ■ Australië, /\AT, Ghnstmas & Gocos Islands 34,90 
deel 2 Nauru, Norfolk, Papoea Nieuw Guinea & Pitcairn Island 34,90 

ACS NieuwZeeland 2 0 0 4 in kleur (dec/jan.) 11,OO 

Gibbons Vogels op zegels 5e editie 2003 56,90 

Doinfil  t h e m a t i s c h e c a t a l o a i 
Nieuw: Prehistonsche dieren & fossielen op zegels 2003 in kleur 24,00 
Bloemen op zegels 2003 in kleur 65,00 
Vlinders op zegels 2002 in kleur 40,00 
WWF op zegels editie 2002 in kleur 28,00 
Vogels op zegels editie 2000 ' 28,90 
Disney op zegels editie 2000 in kleur 37,56 
Treinen op zegels editie 2001 in kleur 50,00 

1 

Ons gehele aanbod catalogi & literatuur voor verzamelaars staat op: 

www.collectura.com 

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


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 motiefverzamelingen, 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. papier geld, oude aandelen, prentbrief kaarten, 
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 etc. 
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


SHPE Testapparatuur 

Signoscope Tl en T2 
de eerste optische electrische watermerk
zoeker + testapparatuur 
Bekijk uw postzegel eens onder de oppervlakte. Met 
de Signoscope, het eerste optische electrische water

merkzoeker en onderzoeksapparaat. 
Naast watermerken, kunt u papier

onregelmatigheden, reparaties, 
dunne plekken en dergelijke 
ontdekken. 

Signoscope 
adapter 
Signoscope 
adapter 

T1 
T1 
T2 
T2 

9886 
9887 
9875 
9876 

€ 152,
€ 12,70 
€ 65, 
€ 9,95 

SBFE PERFOtron/C 
het eerste precisie apparaat voor het meten 
van postzegeltanding 
De PERFOTRONIC geeft secondensnel via optisch 
electronische weg een absoluut zeker meetresultaat. 
Voor de postzegels zonder één enkel gevaar, daar 
de zegel door het apparaat slechts optisch wordt 
bekeken. 

l^fOtronic 

SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Botersloot 62&64,3011 HJ ROTTERDAM, 
tel. 0104143077 fax 0104149499 

Voor handel portvrij boven € 45, excl. BTW, indien er geen post
zegelhandel In de nabijheid is, toezending aan particulieren, portvrij 
boven de €11,50. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Europazegels van NEDERLAND 

Postfris 
1956: 55,00 euro 
1957: 8,50 
1958: 2,40 
1959: 7,00 
I960: 1,60 
1963: 1,40 
1964: 0,70 

1965: 0,50 
1966: 1,00 
1967: 1,90 
1967 (fosfor): 3,00 
1968: 1,00 
1969: 1,50 
1970: 1,10 

1971: 1,10 
1972: 1,90 
1973: 1,50 
1979: 1,00 
1992: 1,50 
1993: 2,00 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: nvergossen@hetnet.nl 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AM ¥ILIIlir 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
V^ij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Vv'ij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken. 

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

PZH Van VLIET 
Molecatenloan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Postzegelkring LatijnsAmerika 
Al 40 jaar de kring voor verzamelaars van 

Argentinië tot Mexico 
»■ Specialistisclne kennis en ervaring van 

medeleden, dikwijls tevens lid van 
buitenlandse zusterverenigingen 

>■ Vier contact en ruilbijeenkomsten per 
jaar, verenigingsveiling in decennber 

>■ Tweemaal per jaar artikelen en bijdragen 
in het kringorgaan Corre(i)o Latino 
Americano 

2» WIJ zijn in januari 2004 aanwezig op de 
Filateliebeurs in Loosdrecht 

Lidmaatschap tot eind 2004 slechts 15 euro per jaar 
Inlichtingen en aanmelding Egge 27, 3171 DE Poortugaal 
Tel 0105013334  hugo@brinkgreve com 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodev\/ijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

mailto:nvergossen@hetnet.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl


Cratis wereldcatalogus in kleur 
freestampcatalogue. com 

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 C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARK.EN-FAEROER-

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

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook P.Z.H RON H E R S C H E I T M 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren (^-^ 1)1 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 WW 
http://pzhronh.riIasoft.nl Email pzhronh@bart nl 

LET^ [M]¥i^^ÄTO©Mz^L 
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 - 33145 ! 'Fax 0416-342856 

www.booklets.nl 

http://PostBeeld.com
http://pzhronh.riIasoft.nl
http://www.booklets.nl


^ 

x!^w»i 

j^ TE KOOP GEVRAAGD. 
yl WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 
r EUROPA 

m 
^ ^ # 

- 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 

Levering 

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

€ 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.-

Vraag onze 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

prijzen 

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

voor losse 

€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 

series 

Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4875.-
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €5500.-

s voorwaarden: 
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 

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

aan huis mogelijk. 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 
Website: 
Mobiel: 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren € 1 O.
Madeira € 1 O.
Monaco € 16.-
Portugal € 1 O.
Azoren € 9.50 
Madeira € 9.50 
Monaco € 16.50 
Portugal € 10.-
Azoren € 11.-
Madeira € 11.-
Monaco € 17.50 
Portugal € 14.-
S Marino € 12.-
Azoren €11.50 
Cyprus * € 8.50 
Madeira €11.50 
Monaco € 15.-
Portugal € 13.-
Azoren €11.50 
Cyprus * € 3.-
Madeira €11.50 
Monaco € 15.-
Portugal € 10.-
Albanië € 17.50 
Cyprus * € 4.-
Faroer € 4.-
Guernsey € 5.-
Joegosl. € 5.-
Monaco € 15.-
Portugal €25 . -
(6 blokjes) 
IJsland € 4.-
Roemenië€ 10.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

0318 - 61 03 34 
0318 - 65 11 75 
postzegels @ dutchstamp.nl 
www.dutchstamp. 
0 6 - 5 5 36 88 38 

nl 

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


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

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

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

Zomerzegel 1940 
Traliezegels 
Voor het Kind 1940 
Vliegende Duif 
Zomerzegels 1941 
Voor het Kind 1941 
Legioenzegels 
PTT 
Symbolen + Zeehelden 
Postkoets 
Winterhulp 
Bevrijding 
Bevrijding, Leeuw, 7'/2c 
Voor het Kind 1945 
Nationale Hulp 
Prinsessen 
Cijfer (van Krimpen) 
Voor het Kind 1946 
Wilhelmina (Hartz) 
Zomerzegels 1947 
Voor het Kind 1947 
Zomerzegels 1948 
Jubileumzegels Wilhelmina 
Kroningszegels Juliana 
Voor het Kind 1948 
Zomerzegels 1949 
Juliana (enface) 
Juliana (enface) (Hoge wrdn) 
Zonnebloem 
Wereldpostvereniging UPU 
Voor het Kind 1949 
Opruiming, 6c op 70c 
Zomerzegels 1950 
Kerken 
Leidse Universiteit 
Voor het Kind 1950 
Zomerzegels / Kastelen 1951 
Voor het Kind 1952 
Jan van Riebeeck 
Mijnwerker 

Voorwaarden: 

€ 9,50 
€ 225,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

6,00 ■ 
60,00 
3,00 
2,50 : 
1,30 
0,70 
3,50 
0,05 
0,60 , 
0,05 ! 
0,25 
3,50 
0,02 » 
0,45 
0,75 
1,00 
2,00 
1,00 

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

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

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

21,00 ' 
35,00 
3,25 

10,50 j 
15,00 
6,50 
6,00 ■ 
0,50 ; 

i 

583587 
588591 
592595 

. 596600 
601 

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

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

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

4,00 
2,50 

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

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

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

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


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: 
i 1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

; l 1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

ä 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
■ 

t 

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

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 ot giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
Minimumlevering € 100

Kwaliteit Zegels postfns, 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 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0 6  5 5 36 88 38 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

402-03E 
592-595 

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

Legioenzegels 1942 
ITEP Complete vellen 
van 25 
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 

"Goudse" 

2 

4 

} 

€ 90,00 

€ 1062,50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Frankeerzegels 
(774-776) 

€7,50 

• België 

15,00 
1,25 i 
1,25 • 
2,00 
3,50 ; 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 l 

i 

4,25 
1,60 
1,10 
0,75 i 
0,35 ' 
0,95 ^ 
0,55 ; 
0,95 j 

'lévens k( 

• Luxemburg 
• Monaco 

r 

Postfris, vanaf 1940 

* 1190 
1214 
1223 

' 1236 
1279 

* 1299 
1313 

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

open 

Voor het Kind 1979 1 
Voor het Kind 1980 1 
100 Jaar Pil'Diensten 1 
Voor het Kind 1981 1 
Voor het Kind 1982 1 
Voor het Kind 1983 1 
Filacento 1 
Voor het Kind 1984 1 
Voor het Kind 1985 1 
Voor het Kind 1986 1 
Voor het Kind 1987 1 
Filacept 1 
Voor het Kind 1988 1 
Voor het Kind 1989 1 
Voor het Kind 1990 1 
Voor het Kind 1991 1 
Olympische Spelen 1 
Voor het Kind 1992 1 
Natuur en Milieu 1 
Voor het Kind 1993 1 

Amphilex 1967 
(886-888) 

Complete vellen 
€ 45,00 

wij: 

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

l 

Nederland postfris 
« » losse series, vanaf 1961 

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 

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: 0 6 - 5 5 36 88 38 

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


GESTEMPELD 

cat nr 

1 
2 
3 
4 
5 
,6 
9 
to 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30-33 
36 
39 
40 
41 
,42 
143 
!44 
45 

pn/s 

16,80 
11,50 
69,00 

8,20 
4,10 

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

2,50 
40,45 
42,95 

8,20 
40,45 
10,50 
3,40 
3,30 

26,95 
3,00 
6,40 

24,50 
69,00 

3,00 
4,20 
3,25 
1,80 
8,75 
3,90 

12,50 
49,50 

9,50 

AANBIEDING NEDERLAND 
GESTEMPELD 

catnr 

46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
78 
79 
80 
82-83 
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 

pn/s 

14,50 
86,50 

240,00 
79,00 
18,50 

1,95 
4,00 

450,00 

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

16,50 
9,90 

24,25 
20,00 

465,00 
7,00 

87,00 
77,00 

0,80 

4,80 
165,00 

13,00 
21,00 
93,00 

2,40 
6,95 

238-9 

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 

274-277 
278 
279-282 
283 286 
289-292 

17,50 

pnjs 

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 

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

GESTEMPELD 
cat nr 

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

pnis 1 

3,40 
2,2C 
2,25 
1,8C 
2,75 

11,50 
23,50 
23,50 

Roltanding j 

1-18 
19 31 

187,5C| 
61,00 

32 pri]S op aanvraag 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90 93 
94-97 
98-101 

121,0C 
45,0[ 
82,0[ 
30,50 
13,50 
13,25 
15,50 
24,50 
21,25 
19,00 

Luchtpost 1 

12-13 142,00 

Port 1 
27 28 
42 
43 

1 gestempeld 274 7 

109,00 
26,5C 
41,OC 

6,95 
*Gr3tls prijshist met aanbieémgen m postfnsse en gestempelde zegels fdc etc van Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK DP INTERNETiiiii" mww.postzegelhoes nl \ 

Tel: 077 - 351 26 98 
GRATIS PRIJSLIJST 

NEDERLAND en OVERZEE 
3% korting bij vooruitbetaling 

Giro 346 82 65 Banit 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet w w w postzegelhoes nl 
E-mail rnfo@postzegelhoes nl 

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 

Naast Nederland C T / O / FDC) & OGD (** en tot ± 1948 0 ) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van: Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenie (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn, 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 1,801ILV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 0384213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

Wij zoeken dringend 
te koop!! 

Luxe collecties 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
1956-1992 voor €4750,- (afmeer) 
(ook deelcollecties) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom (tot 70%) 
Ned. XXX 1940-2002 (ook vellenpartijen) 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181-624635 - 06-29227782 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschri jven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: m^ 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ 

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

voor informatie en/of gratis prijslijst 

P O S T Z E G E L H A N D E L C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 Tel 0183 635594 
4200 AV Gorinchem Fax: 0183 636392 

WWW.KIENH0RST.COM 
NUookinHOOGEVEEN 

COINSELUNG - KIENHORST 
Van Echtenstraat 23 

Tel. 0528-273634 

TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 
STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 0 7 6 - 5200105 
E-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 
www.kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. v. Meerdervoort 255 
2563 AC 
Tel. 070 
Fax 070 
E-mail: i 

Den Haag 
-3450886 
-3654100 
nsulinde@wanadoo.n 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@planr^* " ' 

ienhorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

http://www.filateliehp2.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.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 X ' L —̂  1 1 r f 
van de redactie  de officiële mede I T l IT^ Cj 1 | m\ 
delingen van de Nederlandse Bond nHRHBHHSHHHHMHHHH^^ 
van FilatelistenVerenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina's van de Uit de wereld van de filatelie 
NVPH. 'Filatelie' verschijnt omstreeks OT8/QTQ 
het midden van elke maand (niet in *,""i""*i V"*i 1 
juli). Verzamelgebied Nederland 

920/921/922 
A a T S a " A«i Nieuw op het postkantoor 
Klipperz, 1276 BPHuizen. 9^4 
Telefoon: 03552 54 391 Verzamelgebied België / Luchtpostnieuws 
Telefax: 0355240926 n^v/ojv 
Email: philatelie(atip.nl ■• VV",'"". ','",': VV;: ' " ' "" , ,": ••••••y^/iy^/ 
Website: www.filatelie.ws De geschiedenis van de Hytechbalietrankeermachines (slot) 
, . , . . 928/929/930 
BrtwrMXbv'' ' '= verenigingsadressen 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 931/932/933 
jeanine de Troye Bon voor kleine annonces 
Telefoon: 0334335231 . , , 
Telefax: 03343 35 258 »̂  i I't 

Postwaardestukken 
Abonnementen en 934/935 
bezorgklaehten: Postzegelboekjes 
Abonnementenland D J 
Postbus 20, igio AA Uitgeest 94O/941/942 
Telefoon: 0251313939 Boekenplank 
Telefax: 025131 04 05 Q ^ . 
Email: aboservice@aboland.nl ■',"■",*!*"."", ^^^ 
Website: www.aboland.nl Filatelistische evenementen 

944/945 
Adreswijzigingen: Ereschuld (een kort verhaal van Paul van Beek) 
Adreswijzigingen geettu op aan de se , . 
cretaris van de vereniging waarvan u 94*^'947 
lid bent. Individuele abonnees (jaar Bondspagina's 
Iijkse betaling aan de Stichting) zen Q48/Q4.O 
den hun adreswijziging aan deadmi ' A " ' '}"Ä''l ' 
nistratie (zie 'Abonnementen'). Apres noUS Ie uelUge 

950/951/952/953 
'Hoe word ik abonnee?' Maximafllie 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 954 
u kunt lid worden van een vereniging 'De filatelie helpt mij om de verhalen uit de oorlog te vertellen' 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie Q'^6/Q'^7 
'Verenigingsadressen' elders in dit '"A '. '.""." 'j' ^TW'^VJ 
nummer). Het abonnementsgeld is Informatiepagma's van de NVPH 
dan inbegrepen in de contributie die u 95^/959 
aan de vereniging betaalt. \Yii lazen VOOr U 
2. een individueel abonnement: ^ (^ \ f, 
Vooreen individueel abonnement 9^^'9^' 
kunt u zich  met uitzondering van Vervalsingen herkennen 
België aanmelden bij Abonnemen 062/063 
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen ,',*.' Ï''A' 
ten') voor € 22. (Nederland) of Nieuwe Uitgiften 
€35.50 (buitenland). Een individueel 966/967/968/969/970/971/972/973 
abonnement kan per de eerste van een Thematisch panorama 
willekeurige maand ingaan; het loopt t 1 f,i 
minimaal één jaar (elf nummers). ; 974/975/970/977 
Voor het opzeggen van uw abonne Kleine annoncCS 
ment: zie 'Opzegging abonnement'. qyg 
Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 23., te storten op rekening 
000035088233 t.n.v. Penningmees
ter Maandblad Filatelie, Brussel; 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden gezonden! 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 
Losse nummers: 
Nummers van de lopendejaar̂ an^ kun
nen (mits voorradig) voor€ 2.50 per 
nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnemenland te Uitgeest; vermeld 
de gewenste editienummers. 

Bestuur: 
voorzitter; 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VKDen 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 

ISSNnummer: 01663437 

Filatelie 
Hytech 928 

In dit nummer van Filatelie het tweede 
en laatste deel van de bijdrage die de 
heer V^̂ olf schreef over Nederlandse 
Hytechbaliefrankeerstroken 

Ereschuld 946 

Het is bijna een traditie: net als vorig 
jaar schreef Paul van Beek voor het 
laatste nummer van deze jaargang een 
kort verhaal: 'Ereschuld'. 

^̂ i d̂  rw?^%'''^ 

Specimen 962 
Je hebt ze echt en je hebt ze vals: 

specimenopdrukken en stempels. Henk 
van der Vlist neemt ze met u door. 

De Dam Busters speelden een belangrijke rol 
bij het op de knieën brengen van de Duitse 
krijgsmacht ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Paul Daverschot belicht in 
dit nummer van Filatelie deze heldhaftige 
en risicovolle operatie. Hij doet dat aan de 
hand van filatelistisch materiaal. 

Advertentieindex 
Ackermann 900 
Apeldoornse Postz.handel 942 
Auf der Heide 942945 
Booklets International goo911 
Boomstamps pzh 916 
Bredenhof/ de Berm 97g 
Brouwer D.O 900 
Burg Van den 916 
Bijl, Van der 978 
Collectarom 905 
Dieten, Van 980 
Dutchstamp 912913914915 
Ebay Benelux 9ii"9^5 
Edith van der Linden 925 
E.S.P.A 922 
Europost De Dieze 902903 
Helderse Postz 916 
HerscheitRonpzh 911 

Hillesum, René 977 
Hollands Glorie 904 
Hulsbv 945 
JanningRob 930 
Kienhorst 916 
Leopardi pzv 925 
Lodewijkpzh 910 
Luxemburgse P&T 947 
Mastrigtv. (safe) 910 
Meinhardt 908 
Mondial Pzv 955 
Nederlandsche Postz.veiling 898 
Nijs, Wimde 955 
NVPH 901923 
Oudsten den Trefpunt 945 
Philapost 899 
Postbeeld 911 
Postzegelexpres & Philato 930 

Postzegelhoes, 't 916 
Postz.kring LatijnsAmerica 910 
Postzegel Partijen Centrale 93^939 
Postzegel Partijen Handel 936 
Poveia 942 
Rietdijk 923 
Ruiter De 911 
Scheming pzh 916 
Smits Philately 937 
Spijkernisse pzh 916 
Tieman Willem pzh 906907909 
TPGPost 964965 
Vergossen Filatelie, Ruud 910 
Verzamelend Ned. St 922 
Viking De 942 
Vliet, Van 910 
VoorschotenseWassenaarse pzh 925 
ZutphensePostzenMuntenhandel, De..925 

f!? 

jfixir Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegel tijdschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands Uit̂ euersuerbond NUV 

G r o e p u i t g e v e r s v o o r v a k e n w e t e n s c h a p '̂ ^"'''mTg e v e r s v e r b o n d 

http://www.filatelie.ws
mailto:aboservice@aboland.nl
http://www.aboland.nl


D^IFBSSKL E 
ONDERWATERPOST 
VAN VANUATU 

Duikers en snorkelaars 
opgelet: als u de komen
de tijd Vanuatu aandoet, 
vergeet dan niet een be
zoekje te brengen aan het 
eerste en tot dusver enige 
onderwaterpostkantoor 
ter wereld. Net even uit 
de kust van Hideaway Is
land, in de buurt van Va
nuatu's hoofdstad Port 

918 

Vila, kan het de moeite 
waard zijn de zeebodem 
op te zoeken. Daar zal 
een van de vier speciaal 
daartoe opgeleide, in dui-
kerspak gestoken 
PTT'ers uw waterproof 
prentbriefkaart van een 
mooi stempel te voor
zien. Vanuatu heeft op 24 
september voor dit doel 
zelfs een speciale onder
waterpostzegel uitgege-

PRINS WILLIAM 
IS ERG BOOS 

Het is ook nooit goed of 
het deugt niet. Die mooie 
Engelse serie met por
tretten van de oudste 
zoon van prins Charles 
en wijlen prinses Diana, 
William, heeft toch nog 
stof doen opwaaien. 
Wie is er nu weer boos? 
Prins William zelf! Want 
wat blijkt: de zegel van 28 
p., die prins William 
toont op het moment dat 
hij voor het eerst als stu
dent de Schotse St. An
drews universiteit bezoekt, 
is gemaakt door Brendan 
Beirne. Laat diezelfde 
Beirne nu een van de fo
tografen zijn die, toen 

prinses Diana nog leefde, 
Williams moeder gena
deloos achtervolgde om 
leuke plaatjes te kunnen 
schieten. Een paparazzo 
dus. Bij de Engelse poste
rijen, Royal Mail, reageer
de men enigszins ont
daan op het nieuws. 
'Jammer dat dit gebeurd 
is,' zei een zegsman 
enigszins zwakjes. 

ABONNEMENTSPRIJS 
FILATELIE 

De Stichting Neder-
landsch Maandblad voor 
Philatelie probeert de 
abonnementsprijs van 
'Filatelie' zo laag moge
lijk te houden. Helaas is 
het in verband met geste
gen productiekosten 
noodzakelijk, de prijs 
aan te passen. De abon
nementsprijzen van 'Fila
telie' worden daarom met 
ingang van i januari 2004 
aangepast, en wel als 

volgt (tussen haakjes 
staan de oude prijzen): 
Nederland «2.-(€21.50) 
België €23.-(€22.50) 
Overig €3S-So{€3s.-) 
De genoemde prijzen gel
den voor een jaarabonne
ment (elf nummers, fran
co thuis). Voor lezers van 
'Filatelie' die het blad via 
een vereniging ontvan
gen gelden deze prijzen 
uiteraard niet; hun (even
eens aangepaste) abon
nementsgeld is in de con
tributie van de vereniging 
verwerkt. 

MET EEN STEMPELTJE 
GAAT HET OOK WEL 

Met al het technologisch 
geweld dat de postadmi-
nistraties over ons heen 
strooien (warmtegevoeli-
ge zegels, hologrammen, 
geborduurde zegels) is 
het aandoenlijk om te 
zien dat het ook primitie
ver kan. Op de Filippij
nen had de PTT veel ze
gels over van een zó lage 
waarde dat die niet meer 
postaal te gebruiken wa
ren. De oplossing: met de 

hand overstempelen met 
een hogere waarde. Men 
beperkte zich tot de ze
gels van 3.60 peso met 
het portret van Benigno 
Aquino, die met een rood 
stempeltje van een 
hogere waarde werden 
voorzien: vijf peso. 

Na wat rumoer aan de lo
ketten - niet overal waren 
de opdrukzegels verkrijg
baar - besloot de PTT met 
de 'productie' van deze 
provisorische zegels te 
stoppen. De voorraad 
overstempelde zegels 
werd uitverkocht. Het 
Duitse blad Michel Rund
schau wijst er op dat er op 
z'n minst negen verschil
lende stempeltypen zijn, 
die kunnen worden ver
deeld in twee hoofdty
pen: die met de waarde 
'5.00' en die met'5.-' . 

NU OOK IN OOSTENRIJK VERKRIJGBAAR: 
PERSOONLIJKE POSTZEGELS IN TWEE MATEN 

Steeds meerPTT's bieden 
de consument de gele
genheid 'eigen' postze
gels te laten drukken. 
Meestal houden ze daar
bij een strikte scheiding 
aan tussen het 'echte ze-
gel'-deel en het vignetje 
waarop de consument 
zich mag uitleven; zie bij
voorbeeld de Nederland
se Persoonhjke Postzegels. 
Maar in Oostenrijk zijn 

ze wat minder strikt: daar 
zijn persoonlijke zegels 
te krijgen (in twee forma
ten, staand en liggend) 
die de gebruiker de kans 
bieden op de zegel-zèlf 
creatief te zijn. De zegels 
zijn ook zonder ingevuld 
kader gewoon frankeer-
geldig, maar het is na
tuurlijk de bedoeling dat 
dat open vlakje met iets 
moois, humoristisch. 

ÖSTERREICH € 0 . 5 5 
«HMMÉMMMMMMMMMHl 

ontroerends of in ieder 
geval iets 'persoonlijks' 
gevuld wordt... 

SCHAAP IN 
VOGELVEREN 

Van Duitsland kenden we 
al de boom met het ver
scholen portret van Hit
ler en van de DDR de 
'kosmonauten'-zegel met 
het verborgen haken
kruis - en nu kunnen we 
weer een zegel met een 
hidden message aan dat rij
tje toevoegen. Want in 
USCA Post, het blad van de 
Vereniging voor USA en 
Canada Filatelie, troffen 
we een berichtje aan over 
een verborgen schaap. 
USCA Post grijpt daarvoor 
terug naar een eigen be
richt uit 1993, toen de re
productietechnieken nog 

niet toestonden de 
vondst duidelijk te pre
senteren. Nu lukt dat wel 
en in de rubriek 'Van den 

hak op den tak' wordt 
van die mogelijkheid dan 
ook gebruik gemaakt. 
Het bewuste schaap is te 
vinden op een zegel van 
Canada van 5 cent, die 
twee Gray Jays toont. In 
de krop van de linkervo-
gel kun je inderdaad een 
schapenkop ontwaren: 
compleet met oor, oog en 
snuit! 

De boucnste uoflcl op de Canadese zegel uerbergt een schaap in zijn tooi 

STADSPOSTZEGEL-
PRIMEUR 

We zijn er een beetje laat 
mee, maar er was ook zo
veel ander nieuws te mel
den. We willen echter 
niet nalaten op een stads-
postprimeur te wijzen: 
op I augustus jl. gaf Re-
gioPost Noord-Oost Fries
land zelfklevende zegels 
uit. Het gaat de waarden 
28 en 56 eurocent op rol
len van 250 stuks. De 

perforatie is gestanst. De 
zegels zijn vervaardigd 
om de verkoop van losse 
zegels bij de verkooppun
ten van RegioPost te ver
gemakkelijken. Volgens 

het bulletin van de Stu
diegroep Particuliere 
Postbezorging (SPP) gaat 
het om de eerste zelfkle
vende stadspostzegels 
van Nederland. 

€0.28 

K O L L U M 
Kijk op: 

www.postvcracndcn.nl 

f -
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€0.56 

msssfSposr 
K O L L U M 

Kijk op: 
www.postvcrzcndcn.ni 

http://www.postvcracndcn.nl
http://www.postvcrzcndcn.ni


VS: VOORTAAN 
INKJETSTEMPELS 

Het management van de 
Amerikaanse PTT heeft 
begin september een in
grijpend besluit geno
men. Het komt er op neer 
dat in de zomer van 2005 
alle traditionele stempel-
machines moeten zijn 
omgebouwd, zodat ze de 
zegels op de verwerkte 
stukken van een inkjet-
stempel kunnen voor
zien. In maart van dit jaar 
werd al besloten voor alle 
1.086 Stempelmachines 
ombouwsetjes aan te 
schaffen. We kunnen het 

niet laten om de officiële 
omschrijving van die set
jes hier voor u neer te 
schrijven: Advanced 
Facer-Canceler System 
Inkjet Canceler Modifica
tion Kits. Een mondvol, 
maar dan weet je ook 
waarover je het hebt. Het 
jaar 2005 lijkt misschien 
nog ver weg, maar voor 
liefhebbers van poststuk
ken melden we toch even 
dat USPS al proeven aan 
het nemen is (zie de af
beelding, dank aan 
Linn's Stamp News); 
goed opletten dus, als u 
post uit de Verenigde 
Staten krijgt. 

HO-VA. VA 220 

EEN ZWITSERSE 
PAPIERKWESTIE 

De sluiting van de Zwit
serse postzegeldrukkerij 
Helio Couruoisier in La 
Chaux-de-Fonds heeft 
gevolgen die voor verza
melaars van automaat
stroken van belang zijn. 
Sinds 2 juni van dit jaar 
wordt in de automaten 
namelijk een andere pa
piersoort gebruikt. In te
genstelling tot het oude, 
door Courvoisier ge
bruikte papier bevat het 
nieuwe papier geen fluo
rescerende vezeltjes. In 
plaats daarvan zijn in het 
papier gewone, gekleur

de vezeltjes te zien. 
Omdat de Zwitserse PTT 
een papierwissehng niet 
erg belangrijk vindt, be
schouwt ze de zegels van 
na 2 juni niet als een 
aparte uitgifte. De nieu
we zegels zullen dan ook 
niet automatisch in het 
abonnement van de fila-
telistische dienst worden 
opgenomen. 

PIKANTE ZEGEL 
WINT DE PRIJS 

De overkoepelende orga
nisatie van Europese 
PTT's, PostEurop, heeft 
een achtenveertig leden 
tellende commissie op
dracht gegeven om vast 
te stellen welke zegel de 
'mooiste Europazegel 
van het jaar 2003' is. 

De commissie kwam af
gelopen zomer bijeen en 
bepaalde haar keus op de 
zegel van 50 eurocent die 
het prinsdom Monaco op 
5 mei jl. uitgaf Op de ze
gel is de affiche 'Meisje 
op springplank' van Jean-
Gabriel Domergue te 
zien. Hoeveel mannen de 
commissie telde is niet 
bekend. 

NVPH BEGINT 
E-MAGAZINE 

Sinds 16 oktober geeft de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren 
(NVPH) maandelijks een 
elektronisch tijdschrift 

('e-magazine') uit. In dit 
e-magazine wordt kort 
nieuws over de NVPH en 
NVPH-producten gepre
senteerd. Ook acties, 
aanbiedingen, aanvul
lingen en correcties op de 
NVPH-catalogi en specia

le aandacht voor leden 
met een Internetpagina 
behoren tot de inhoud. 
Het magazine wordt gra
tis verspreid; meer infor
matie is verkrijgbaar op 
de website van de NVPH: 
www.nvph.nl 

KARLHEINZ: LACHEN 
IS ONGEPAST 

Langzaamaan - en ruim 
zestig jaar na dato mag 
dat ook wel - laten de 
Duitsers iets van hun 
deemoedigheid varen als 
de Tweede Wereldoorlog 
ter sprake komt. Zo 
maakt Karlheinz Müller 
zich in het Duitse postze
gelblad Michel Rundschau 
erg druk over een blokje 
dat het eiland Man on
langs uitgaf Het velletje 
herdenkt de Dam Buster-
bombardementen van 
1943, die bedoeld waren 
om het in oorlog verke
rende Duitsland hard te 
treffen (zie ook het arti
kel van Paul Daverschot, 
'Après moi Ie deluge', el
ders in dit nummer). Dat 
er bij die bombardemen
ten ook veel onschuldige 

burgers om het leven 
kwamen is bekend; het is 
een van de vele zwarte 
bladzijden uit de wereld
geschiedenis. 
Karlheinz Müller trekt de 
noodzakelijkheid van de 
bombardementen van 
1943 overigens niet in 
twijfel; wel vindt hij dat 
de ontwerper het blokje 
smakeloos heeft vormge
geven. Zijn kwaadheid 
betreft de foto van een 
aantal Engelsen (voor de 
namen zie het artikel van 

Paul Daverschot) die met 
een bommenwerpermo
del in de weer zijn. Dat 
doen ze lachend, en dat er
gert Müller. 
Müller wijst erop dat de 
PTT van de Verenigde 
Staten ooit een zegel wil
de uitbrengen met daar
op de tekst 'Atoombom
men versnellen het einde 
van de oorlog, augustus 
1945'. Protesten uitlapan 
zorgden er toen uiteinde
lijk voor dat die emissie 
werd ingetrokken. 

REGIOZEGELS GB: 
NU MET RANDJE 

Het was aardig bedacht 
van Royal Mail: de Engel
se posterijen lieten weten 
dat ze de regionale ze
gels graag wilden 'stan
daardiseren'. Daarom 
was het nodig om de al 
eerder verschenen, 'aflo
pend' gedrukte. Country 
Definitive Stamps van een 
wit randje te voorzien. 
Maar de werkelijke reden 

voor de wijziging is dat 
de oorspronkelijke ze
gels in zulke donkere 
kleuren zijn gedrukt, dat 
de sorteermachines van 
de post de fosforbalken 
niet konden vinden. 
Voor de verzamelaar kon 
het wel eens een dure 
grap worden. Want niet 
alleen komen zegels in 
een nieuw ontwerp uit, 
maar ook Presentation 
Packs, eerstedagenvelop-
pen en Stamp Cards! 

Links de oude versie, rechts de nieuuie: met een wit randje. 

NIEUW-ZEELAND: 
SPECULANTENSPUL 

Neu; Zealand Post heeft een 
nieuw logo: een varen
blad. Dat werd gevierd: 
een deel van de oplage 
van de landschapszegels 
kreeg een zilveren (in 
plaats van een zwart) 
logo. Verder werden de 
eerste 500 vellen van 50 
cent en de eerste 100 van 
$1.00,1.50, 2.00 en 5.00 
genummerd. Deze vellen, 
die alleen schriftelijk 
konden worden besteld, 
waren in korte tijd uitver
kocht. Voer voor specu
lanten; dat komt vast heel 
duur weer op de markt. 

BELGIË: NIEUWE 
SPOORWEGZEGELS 

Elk jaar, tijdens het eerste 
weekeinde van oktober, 
geven de spoorwegen in 
België een nieuwe serie 
spoorwegzegels uit. Dit 
jaar werden de zegels van 
de nieuwe reeks voor het 
eerst verkocht in het sta
tion Brussel-Zuid. 
Het was niet zo moeilijk 
om een goed thema voor 
de zegels te bedenken; de 
reeks is opgehangen aan 
het jubileum 'Tien jaar 

koning Albert II op de 
troon'. De zegels tonen 
afbeeldingen van de Ko
ninklijke Treinen. De 
emissie behelst twee 
blokjes, waarvan er een 
de treinen 'Leopold II' en 
'Albert I' laat zien en de 
andere de treinen 'Leo
pold III' en 'Boudewijn I'. 
De blokjes, die samen g 
euro kosten, worden aan
geboden in een speciaal 
mapje. Ze zijn ook bij De 
Post (E. Walschaertsstraat 
I, B-2800 Mechelen) te 
verkrijgen. 

http://www.nvph.nl
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OKTOBERMAAND 
FIIATELIEMAAND? 

De maand oktober moet 
wel de Nederlandse fila
teliemaand zijn, met de 
jaarlijkse terugkerende 
Postex in Apeldoorn. Het 
begon goed, met de aan
kondiging van een Be
drijfspostzeflel: niet een 
pseudopostzegel om de 
ontvangers van reclame
drukwerk tot lezen aan te 
zetten, maar met een 
heuse postzegel van 39 c. 
(ontwerp: Herman van 
Bostelen) waarnaast het 
bedrijfsleven een eigen 
logo of bedrijfskenmerk 
kan laten afdrukken. Het 
eclatante succes van de 
'gepersonaliseerde' post
zegel met familiekiekjes 
naast een echte zegel 
moest wel een vervolg 
krijgen voor het bedrijfs
leven. Het betrof een 
dubbel te vouwen vel van 
50 zegels (paneeltjes van 
20 en 30 zegels) van 39 c. 
De zegels zijn in offset 
gedrukt bij Joh. Enschede' 
Security Printing in Haar
lem. Dezelfde drukkerij 
zorgt ook voor de be
drukking met 'bedrijf
specifieke zaken'; daar
voor wordt een kleuren
inkjetprinter gebruikt. 
Om de postzegelverza
melaars niet in de kou te 
laten staan werden er ook 
'ingevulde' vellen van 
vijftig Bedrijfspostzegels 
gedrukt. Die verschenen 
op 20 oktober en tonen 
een rode brievenbus als 
bedrijfskenmerk voor 
TPGPost. 

De 'brievenbus'vellen 
werden op Postex 2003 in 
Apeldoorn aan de daar 
aanwezige belangstellen
den verkocht. De vellen 
zijn nu nog uitsluitend 
via de bestelkanalen Col
lectCiub en het Internet 
(u;u;u).collectclub.nl) te 
koop. Wie een heel vel te 
duur vindt kan het doen 
met een of meer postze
gelmapjes; van de 'brie
venbuszegel' werden bij 
Walsall in Engeland vol
ledig uitgestanste exem
plaren gemaakt. De post
zegelmapjes bevatten vier 
van zulke zegels. 
Voor de  speciaal voor 
verzamelaars bestemde 
'brievenbus'vellen en 
mapjes moet de normale 
postprijs worden betaald, 
maar het bedrijfsleven 

betaalt voor twee vellen 
van vijftig 57 euro. 
Dat is een niet abnormale 
verrekening voor het aan
brengen van de bedrijfs
logo's, het bijhouden van 
de administratie, de ver
zending en dergelijke. 
De zegel van 39 c. in de 
Bedrijfspostzegelvellen 
en mapjes wijkt af van de 
al bestaande zegel, die in 
rollen verkrijgbaar was. 
Niet alleen het druk
procédé is anders  offset 
in plaats van rasterdiep
druk  maar ook het jaar
tal wijkt af: dat is '2003' 
in plaats van '2002'. 
Kortom: het gaat om een 
geheel 'nieuwe' zegel, 
waarvoor ook een aparte 
eerstedagenvelop werd 
gemaakt, die echter op 
het moment van schrij
ven nog niet beschikbaar 
was. 
Hoewel de postzegel
mapjes dus al op Pos
tex 2003 verkrijgbaar wa
ren, kon het publiek de 
mapjes pas op 4 novem
ber 2003 op de postkan
toren kopen. Ze waren 
daar al veel eerder aanwe
zig (ik mocht ze bewon
deren, maar kopen ho 
maar!), maar het ALD
systeem (her)kende ze 
(nog) niet. 
De in Apeldoorn verkrijg
bare vellen zorgden ove
rigens voor enige opwin
ding: de Lvormige 
fosforbalken waren iets 
te hoog op de zegels ge
plaatst, waardoor acht 
van de vijftig zegels na 
(namelijk die op de bo
venste rij van de twee pa
neeltjes) een fosforbalk 
in de vorm van een naar 
rechts gekantelde 'U' lie
ten zien (eigenlijk dus 
een 'C'). De zegels in de 
mapjes vertoonden ech
ter steeds een 'L'vorm. 
De zegels uit de later uit 
Groningen verzonden 
vellen bleken van de ge
wone, Lvormige fosfor
balk te zijn voorzien. 
De mapjes vertoonden 
nóg iets bijzonders, iets 
dat meteen al op 4 no
vember duidelijk werd: 
het geslitte tandingpa
troon tussen de 'echte' 
zegel van 39c en het vig
net met de afbeelding van 
een rode brievenbus' 
komt op twee manieren 
voor. Zo zijn er zegels 
waarbij de boogjes naar 
rechts zijn geplaatst (dus 

net zoals bij de zegels uit 
de vellen), een stand die 
voor de hand ligt, want 
bij het loshalen van de 
'echte' zegel krijgt die ze
gel dan ook een 'volledi
ge' tanding. Maar er ble
ken ook zegels in de 
mapjes voor te komen 
waarbij de boogjes naar 
links waren geplaatst. Er 
zijn tot nu toe mapjes 
met de volgende inhoud 
aangetroffen: 
driemaal Rt eenmaal L 
tweemaal R+ tweemaal L 
eenmaal R + driemaal L 
viermaal R 

De ontbrekende combi
natie  alle vier naar links 
 is nog niet gevonden. 
Hoe kan dit? Allereerst 

moeten we ons realiseren 
dat de vellen van vijftig in 
hun geheel in Haarlem 
zijn afgewerkt. De tus
senslit is van onderbre
kingen voorzien, zodat 
het'logodeel' niette 
makkelijk losraakt van 
het 'echtezegeldeel'. 
Verticaal gezien heeft de 
tussensüt geen naar links 
uitstekende stukjes. 
De zegels uit de postze
gelmapjes zijn afkomstig 
van JESP  die ze als half
fabrikaat (ongeslit) aan 
Walsall Security Printers 
leverde. Walsall heeft 
deze onafgewerkte vellen 
verder verwerkt: de ze
gels werden uitgestanst 
en apart van een tussen
slit voorzien. Anders dan 

bij de Priorityzegels het 
geval was heeft Walsall 
de scheiding niet doorge
stanst. Bij de Priorityze
gels kon het immers 
voorkomen dat het Prio
ritylabeltje er maar zo'n 
beetje bij bungelde of 
zelfs geheel los in het 
mapje lag. De tussenslit 
is bij Walsall kennelijk 
ook 'kopstaand' aange
bracht  maar in welke 
verhouding? Één op één? 
Op de plaats van de on
derbrekingen in de tus
senslit is het boogje nog 
iets doorgeschoten en 
vaak is de verticale brug 
bij de onderbreking zelf 
nog doorgeslit! Wie zou 
immers de twee helften 
willen scheiden? 

Links de'mgzvülde'versKvande 
Bednjjspostzetjels 
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Hicrbouen de twee Varianten die m de 
postze()elmapjes met doortjestanste Be

drijfspostzegels kunnen Doorkomen 
'tussenslit' naar links gericht (boven) 
en 'tussenslit' naar rechts gericht 

NIEUWE VERSIE 'SATURDAY PREPAID 
EXPRESS'ENVELOPPEN 

Sinds (vermoedelijk) be
gin 2003 is een nieuwe 
versie van de Saturday Pre
paid Expressenveloppen 
in omloop, met andere 
verzendbewijzen (ES758 
in plaats van ES717 als 
begincijfers). Nadere be
schouwing leert dat ook 
een aangepaste tekst is 
gebruikt voor de achter

kant van de enveloppen: 
Oud: 
Saturday komt links on
der de witte flap; het 
woord lijnt niet met het 
woord Saturday van de 
bovenkant; 

Nieuu): 
Saturday blijft ver van de 
witte flap; het woord lijnt 

wel met het woord Satur
day van de bovenkant. 

Ditpostwaardestuk, dat 
€26.75 kost, loopt op de 
meeste kantoren voor 
geen meter en heeft in de 
Garantiepostzegels 
prijs €7.30  een grote 
concurrent gekregen. Al 
met al betekent dit dat 
het dure stuk postfris 
moeizaam te vinden zal 
zijn. 

http://www.xs4all.nl/-dziew0n/fila/druktech.htm
http://collectclub.nl
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VERZAMELEN-ZEGELS 
IN EEN BOEKJE 

Al Lang tevoren was aan
gekondigd dat op Postex i 
2003 blokjes met tien ' 
'verzamelen'-postzegels 
zouden worden verkocht, j 
De blokjes hebben als 
doel het in het zonnetje 
zetten van de hobby die 
'postzegels verzamelen' 
heet, gezien de combina
tie (Postex, Dag van de Post-
zeflei en het 75-jarig be
staan van de NVPH) een ' 
uitstekend idee. De blok
ken zijn in offset gedrukt 
bij Tfie House oJQuesta (nu: i 
De La Rue, Byfleet) en 
voorzien van 'ouderwet
se' gom en tanding. 
KortvóórPostex 2003 t 
werd duidelijk dat de 
marketeers van TPGPost 1 
nog andere pijlen op hun ^ 
boog hadden. In bepaal
de Angelsaksische lan
den waren luxe uitge
voerde boekjes (zoge
noemde Prestige Booklets) 
al heel lang een gewild i 
verzamelobject (denk bij
voorbeeld aan het fameu
ze Wedßewood Pottery-
boekje van Groot-Brit- 1 
tannië) en dat wilde TPG- | 
Post best volgen. En zo 
kwam het dat de Neder
landse verzamelaars op 
Postex voor het eerst in de 
geschiedenis (althans, 
dat beweerde TPGPost) 
een prestigeboekje kon
den aanschaffen. En dat I 
niet alleen: er werd ook j 
meegedeeld dat er de ko- 1 
mende jaren een hele 1 
reeks van zulke boekjes 
zal verschijnen. 
Ondanks de kleine on- ! 
nauwkeurigheid (er ver
schenen al eerder twee 
prestigeboekjes, name-

De oranjerode zegels die 
in de in de Hytech-balie- ^ 
frankeermachines wor
den gebruikt, zijn - als al- ' 
les is gegaan zoals TPG- | 
Post het wilde - inmid
dels vervangen door ze
gels van een geheel ander 
ontwerp. Het gaat om eti
ketten met een onder
grondpatroon van in ^ 
bruin gedrukte nationale 1 
en internationale adres
sen, zoals Waterkant, 
Jackson Bouleuard, Wees-
hmswal en Via Ohmpica. 
Laten we zeggen: het zijn 
een soort Geocities-zegels, 
naar de bekende internet-
provider die zijn gebrui
kers dit soort domeinna
men verstrekt. De witte 
achtergrond kan gebruikt 1 

lijk de Postcataiogus met 
de 'o cent'-zegel en het 
Sterrenboek met drie blok
ken Decemberzegels) -

! mochten de verzamelaars 
' best hooggespannen ver- ' 

wachtingen koesteren. 
j De Engelse prestigeboek

jes waren immers vrijwel 
zonder uitzondering-
druktechnisch, kwalita
tief en innovatief gezien -

I echte hoogstandjes. En 
als het om de prijs ging 
behoefden we ons ook 

' geen zorgen te maken: de 
buitenlandse prestige
boekjes werden immers 

i vrijwel allemaal tegen no- ' 
minaal of iets meer ver
kocht en het Nederlandse 
Sterrenboek kostte niet 

t meer dan de postprijs van 
de zegels. 

I Maar hier ging TPGPost 
^ dan toch de fout in. Niet 

alleen was de keuze van 
de druktechniek (offset, 
van Questa) ongelukkig -
niet veel beter dan wat de 
'huisdrukker om de 

! hoek' presteert - maar 
(en dat was toch wel het 
grootste bezwaar) ook de 
prijs deugde niet. Het 

I boekje bevat twee blaad-
I jes van vier zegels van 

39 c ; de totale nominale 
waarde is dus 3.12 euro. 
Om daarvoor dan 9.95 
euro te moeten neertellen 
is ronduit teleurstellend. 
De verkrijgbaarheid van 
de boekjes is ook beperkt 
- uitsluitend via de Collect-
Club en de NVPH-hande-
laren - en de oplage is 
laag: slechts 25.000 
exemplaren. 
Laten we aannemen dat 
de doelgroep voor de 
boekjes niet uit traditio
nele verzamelaars be
staat, maar uit verzame-

worden om de frankeer-
waarde te printen, maar i 
hij biedt ook ruimte voor 
het aanbrengen van 
pakketpostinformatie: 
een barcode en de ver
melding van eventuele 
aanvullende diensten. 
Deze nieuwe baliefran-
keerzegels zouden oor
spronkelijk op 10 novem
ber in gebruik worden i 
genomen. Op de vrijdag
middag ervoor kregen de 
kantoren echter de bood
schap dat de invoering 
een week werd uitge
steld; dit in verband met 
'technische problemen'. 
Het bleek niet de enige 
oorzaak te zijn: ook de 
bevoorrading van de kan
toren met nieuwe rollen 1 

laars van filatelistische 
gadgets, zoals ECU-brie-
ven, CoilectCards en derge
lijke. In dat geval vindt 
het product zijn weg wel. 

' In mijn eerder dit jaar ge
publiceerde 'polemiek' 
met A/insa-baas De Fi-
gueiredo haalde ik de de
finitie aan die de FIP van 
ongewenste uitgiften 
heeft opgesteld: 

- zegels die niet vrij ver
krijgbaar zijn bij de post
kantoorbalies en die niet 
overwegend voor postaal 
gebruik zijn uitgegeven; 

' - zegels die in buitenspo
rige aantallen worden 
uitgegeven met als doel 
ze te verkopen door 
agentschappen; 
- variëteiten van zegels 
(zoals kleurvariaües en 
ongetande versies) die 
worden aangeboden in 
beperkte oplagen; 
- zegels - specifieke uit
zonderingen voorbehou
den - met een toeslag die 
hoger is dan 50 procent 
van de nominale waarde. 

was nog niet rond. 
De 'oude' rollen worden 
te zijner tijd ingenomen; 
die kunnen worden opge-

1 bruikt door de service
punten, die over het alge
meen slechts eenvoudige 
frankeringen behoeven te 
produceren. Informatie 
over de zegels wordt ken
nelijk vrij gebrekkig vers
trekt (kantoren blijken 
niet op de hoogte te zijn, 
een businesspointwist 

j van niets) en als men er al 
vanafweet dan is het ge
heimzinnigheid troef 
De voorgedrukte pakket
postzegels lijken hiermee 
tot verdwijnen gedoemd 
te zijn. 
Of de boekjes met pak
ketpostzegels voor de za
kelijke markt ook zullen 
verciwijnen is nog niet 

1 duidelijk. 

' TB 

teerd); het staat immers 
vast dat dit boekje zonder 
problemen de kolommen 
van de Speciale Catalo
gus van de NVPH zal ha
len. Mijn advies? Koop 
één exemplaar voor je 
verzameling en laat TPG
Post met de rest zitten. 
Misschien denken ze in 
Den Haag nog eens goed 
na voordat er een volgend 
boekje wordt geconci
pieerd. 
De boekjes zijn met een 
linnen bandje gebonden. 
Onder dat bandje blijkt 
de voor Questa zo speci

fieke randbedrukking 
schuil te gaan (zie hier
boven). Lezers van deze 
rubriek kennen die ken
merken wel, omdat ik ze 
vrijwel altijd vermeld bij 
zegels die bij Questa zijn 
gedrukt. Er is zelfs een 
boekje gemeld waarbij de 
randbedrukking zicht
baar werd doordat het ze
gelblaadje kopstaand in 
het boekje werd ge
plaatst. De randbedruk
king op de twee blaadjes 
met 'echte' zegels is ove
rigens gedeeltelijk in fos-
forinkt uitgevoerd. 

Voorbeelden Dan toepassingen van het nieutue onderdrukpapier Door baliefrankecr-
stroken, al dan niet met barcodes Rechtsonder nieuw papier, oude bedrukking. 

NIEUW OP DE POSTKANTOREN: 
M 'GEOCITIES'-ZEGELS 

Gezien het bovenstaande 
kan de FIP niet anders 
doen dan de Nederlandse 
prestigeboekjes op de 
lijst van ongewenste, re
spectievelijk schadelijke 
uitgiften zetten. Met die 

' wetenschap in het achter
hoofd is het uitermate 
triest dat de tekst in het 

! prestigeboekje de indruk 
wekt dat de georgani
seerde filatelie in Neder
land (NVPH, NBFV) deze 
boekjesactie van harte 
ondersteunt. Een boycot 
is zinloos (elke filatelist 
die het boekje nu niet 
koopt, krijgt hiervoor la
ter de rekening gepresen-



PERSOONLIJKE DECEMBERZE6ELS: 
INGEVULD EN IN TE VULLEN 

Op 25 november versche
nen de gebruikelijke zelf
klevende Decemberze
gels. Net als vorig jaar 
gaat het om blokken met 
twintig zegels van 29 
cent. 
Maar er kwamen ook 
blokken uit met daarin 
tien getande, gegomde 
postzegels die doorTPG
Post de naam Persoonhjke 
Decemherzegels meekregen. 
Van deze door Joh. En
schedé m offset gedrukte 
zegels bestaan twee ver
schillende versies: 
 een al van te voren 'in
gevulde' versie met op 
het vignet (links van de 
'echte' zegel) het portret 
van Robert ten Brink; 
 een versie waarbij het 
publiek zelf bepaalt wel
ke afbeelding naast het 

'echte' zegeldeel wordt 
geplaatst, dus vergelijk
baar met de werkwijze bij 
de Persoonlijke Postzegels 
van eerder dit jaar. 
Sinds 4 november kon
den de Persoonlijke De
cemherzegels met behulp 
van aanvraagformulieren 
worden besteld; wie tij
dig genoeg bestelde 
mocht de zegels vanaf 25 
november in zijn brieven
bus verwachten. 
Enschedé zorgt er ook in 
dit geval weer voor dat 
het 'persoonlijke plaatje' 
naast de zegels wordt af
gedrukt; dat gebeurt met 
een kleureninkjetprinter. 
Op 31 oktober nam Ro
bert ten Brink het eerste 
(en op dat moment eni
ge) blok in ontvangst. 

NORMALE DECEMBERZEGELS 
IN TWEE VERSIES BESCHIKBAAR 

Op 25 november versche
nen zoals gezegd (zie 
hierboven) ook de 'gewo
ne', zelfklevende Decem
herzegels. Ook hier is er 
sprake van twee versies: 
er zijn gewone blokken 
van twintig zegels en er 
zijn hangblokken van 
eveneens twintig zegels. 
De doosjes met honderd 
rolzegels ontbreken dit 
jaar echter. 
De Decemberpostzegels 
zijn gedrukt bij Joh. En
schedé in Haarlem, die ze 
in rasterdiepdruk ver
vaardigde. In de verkoop 
kwamen losse blokken, 
maar er waren ook ge
sealde setjes van drie vel
letjes verkrijgbaar (be
stemd voor particulieren) 
en ook setjes van vijf 
stuks (voor de zakelijke 
markt, in plaats van de 
doosjes van vorige jaren). 

Vorig jaar waren er ook 
gesealde setjes van drie 
verkrijgbaar; het blijkt nu 
dat die waren vervaardigd 
door het al jarenlang 
hierin gespecialiseerde 
bedrijf Wilo uit Vianen, 
dat al eerder in 'Filatelie' 
figureerde (zie de artike
len over de Casparie
hangboekjes). Wilo be
staat echter niet meer en 
Enschedé heeft deze be
zigheid nu zelf in han
den. 
Het bijzondere van de 
Decemherzegels van dit 
jaar is het gebruik van 
warmtegevoelige inkt, 
die bij wrijving of druk 
van kleur verandert. On
der deze inkt blijken tek
sten verborgen te zijn die 
pas zichtbaar worden als 
er van warmteontwikke
ling sprake is. 

Links de (met een proostende teleuisie

presentator Robert ten Brmk) 'mgeuul

de' Persoonlijke Decemberzeijels 

Hieronder de uersie van de normale 
Decemherzegels zoals die op een aantal 
postkantoren werd yerkocht 

Links uoor kantoren 
met de mogelijkheid 
om han^produrten te 
verkopen iverd deze 
versie van de normale 
Decemherzegels ont

uiorpen 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

1011 januari 2004 
f.»*«*.. o»*̂  

i*^^^r„«<ie<s 
^^*KX. 

..e<^ÄO«' e\ie^^ 
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VAN 9:30  17:00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde ,De Berenkuil' en A27 

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

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

■ '^|^WiiiÄS^*ti|};:j E.S.P.A. 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
Kijk op: 

WWW.espaveiling.nl 
De E.S.P.A. wenst u prettige feestdagen en een 

gezond 2004 

Email info@espaveiling nl Tel 0553603413 Fax 0555763149 

http://WWW.espa-veiling.nl


Rietdijk 
Garantie voor succes! 
In 2003 kozen vele honderden inzenders voor 
ons bedrijf. Geen wonder, wij staan garant voor 
succesvolle veilingen. Mogen wij uw inzending 
in het nieuwe jaar verwachten? 
Onze sterke punten: 
* Bijna 85 jaar ervaring in de filatelie; 
* Een internationale klantenkring; 
* Betrouwbare indicatie voordat u een beslissing 

tot veiling neemt; 
* Mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in een luxe veilingcatalogus; 
* Extra publiciteit bi] belangrijke objecten; 
* Veiling in klasse Bilderberghotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere verzamelingen; 
* Gratis verzekering. 
Kortom, plaats uw verzameling in een 
internationale etalage met een gedegen en 
gedreven verkoop- team; dat is garantie voor een 
succesvolle verkoop! 

Wij wensen onze relaties en alle overige 
lezers van filatelie, prettige kerstdagen en 

een voorspoedig Qnfilatelistisclt goed 
2004. Wij hopen u ook volgend jaar op 

onze veilingen te mogen begroeten. 

Bel voor alle gewenste 
informatie of voor 
een gratis taxatie 

j w n 7 n _ Q ^ / f 7 Q « ; 7 ^ 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Mail 

Noordeinde 41 (schuin to. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
0W-36-t7957 (postzcgdveilmg) 
070-3647831 (muntenveüing) 
070-3632893 
www.rietdijk-veilingen.nl 
infoäjrietdijk-veilingen.nl 

Rietdijk 11 
ruim 84 jaar 

(1919 t/m 2003) 
Uw vertrouwen meer 

dan waard! 
London 

^30N.V.P.H> 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

16' FILATELIE-
BEIJRS 2004 

LOOSDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 23 januari 2004 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 24 januari 2004 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 25 januari 2004 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder haif uur een 
gratis buspendel van en naar liet Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

http://www.rietdijk-veilingen.nl


SiKANfOOk 

25 NOVEMBER 2003: 'INGEVULDE' 
PERSOONLIJKE DECEMBERZEGELS 

Vanaf 25 november wer
den ze geleverd: de Per
soonlijke Decemberzê els, ze
gels die te vergelijken 
zijn met Persoonlijke Post
zegels, maar dan met kor
ting. En net als afgelopen 
zomer kunnen van deze 
'persoonlijk in te vullen' 

zegels ook door TPGPost 
'ingevulde' zegels wor
den gekocht, in dit geval 
met een foto van televi-
siepresentator Robert ten 
Brink. De zegels worden 
verkocht in velletjes van 
tien exemplaren van 29 
eurocent. 

17 NOVEMBER: 
NIEUWE STROKEN 

Op 17 november werd op 
de postkantoren de nieu
we baliefrankeerstrook in 
gebruik genomen: papier 
met een doorlopende be
drukking waarop stroken 
van verschillend formaat 
kunnen worden geprint. 
Handig voor stukken met 
een barcode (pakketpost) 
ofmet de vermelding van 
een te verrichten aanvul
lende dienst. Zie ook de 
rubriek 'Verzamelgebied 
Nederland'. 

2 JANUARI 2004: 'OUDE KUNST', BEATRIX, 
COURZEGELS IN EUROWAARDEN, 'HET WEER' 

25 NOVEMBER 2003 : 
DECEMBERZEGELS 

Behalve 'persoonlijke' 
Decemberzegels (zie 
hierboven) zijn er dit jaar 
natuurlijk ook 'gewone' 
kortingzegels. Ze wor

den verkocht in velletjes, 
die twintig zegels van 
0.2g euro bevatten. Er 
zijn twee versies van deze 
velletjes: een normale en 
een 'hang'versie (zie de 
afbeeldingen in de ru
briek 'Verzamelgebied 

Nederland'). Het bijzon
dere aan de zegels van dit 
jaar is dat er gebruik is 
gemaakt van warmtege-
voelige inkt. Wie over de 
zegels wrijft kan verbor
gen boodschappen zicht
baar maken. 

TPGPost begint het nieu
we jaar voortvarend. In 
januari 2004 verschijnen 
maar üefst acht verschil
lende zegels, onderge
bracht in vier emissies. 
Omdat de pnoritypost-
tarieven voor bestemmin
gen binnen en buiten Eu
ropa worden verhoogd, 
zijn nieuwe zegels nodig. 
Dat worden de in het vo
rige nummer al aange
kondigde zegels 'Oude 
kunst' van 61 en 77 cent, 
die op 2 januari zuilen-
uitkomen. 
Verder komen er - ook op 
2 januari - Courzegels in 
eurowaarden beschik
baar. De zegels, die pri
mair zijn bestemd voor 
gebruik door het Interna
tionaal Gerechtshof in 
Den Haag, worden ver

kocht in velletjes van 10. 
Het gaat om de waarden 
0.3g en 0.61 cent. 
Voor de aangepaste stan
daardtarieven voor post 
binnen en buiten Europa 
worden twee nieuwe 
Beatrixzegels uitgegeven, 
eveneens op 2 januari. 
Het betreft de waarden 
57 en 72 cent; helaas 
kunnen we u geen afbeel
ding tonen. 
Ook van de emissie 'Het 
weer', die op 31 januari 
verschijnt, hebben we 
nog geen beeldmateriaal. 
We volstaan daarom met 
een tekstuele aankondi
ging: er komt een velletje 
van 10 met zegels van 3g 
cent in twee verschillen
de typen. Aanleiding: het 
150-jarig bestaan van het 
KNMI in De Bilt. 

25 NOVEMBER: 
BiJPLAKWAARDEN 

Op 25 november jl. gaf 
TPGPost van twee van de 

'bijplakwaarden', die van 
2 en IQ eurocent, ge
gomde velletjes van tien 
stuks uit. 
Of de velletjes van tien de 

normale velletjes van vijf 
zullen vervangen was op 
het moment dat deze edi
tie van Filatelie ter perse 
ging nog niet bekend. 

NIEUW VAN TPGPOST: 
JAARBOEK 2003 

Op 25 november ver
scheen het eersteJaarboek 
Nederlandse Postzegels. Het 
boek vertelt de verhalen 
achter de postzegels die 
TPGPost het afgelopen 
jaar heeft uitgegeven. Het 
schenkt ruim aandacht 
aan onderwerp, ontwerp 
en aanleiding van de 
postzegels. Het boek 
biedt ruimte om de er de 
beschreven postzegels in 
te bewaren. Het boek is 
verkrijgbaar bij grote 
postkantoren, bij de 
boekhandel (ISBN go-
800742-3-3), depostze-
gelhandel en natuurlijk 
bij de CollectCIub van TPG 

Post. Het is ook mogelijk 
een abonnement te ne
men op het jaarboek. 
Het boek meet 22 bij 22 
cm, telt 80 pagina's en is 
in hard couer gebonden. 
De oplage is 28.000 stuks 
in de Nederlandse taal en 
2.000 in het Engels. Het 
boek kost (exclusief de 
bijbehorende zegels) 
€25.-; met postzegels is 
dat €65.-. 



POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
" DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e,o.) 
POSTZEGELS 
Uit voorraad postfris leverbaar vanaf 1945 o.a.: Aland, 
Australië, België, Baltische Staten, Bondsrepubliek Duitsland (tevens 
gebruikt), Berlijn, D.D.R., Duitsland (Verenigd), Engeland en Kanaal
eilanden, Färber, Frankrijk, Groenland, Israel, Luxemburg, Malta, 
Oostenrijk, Vadcaan, Zwitserland en blokken van West-Europa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

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

Tel.: 0575 - 54 02 54. Fax: 0575 - 51 40 48 
E-mail : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
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. 

mmmmmmim 
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POSTE ITAllANt 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENU\AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 127 
17 januar i 2004. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 16 januari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollel<ties en partijen zijn te beziciitigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 128 te houden op 13 maart 2004. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Voorschotense-Wassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend do-vrij-za van 10.00 - 17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 071-5619264, E-mail vph-wph@zonnet.nl 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D-82284 Grafrath 
Fax; 0049 8144 939509 eMail; evdlinden@t-online.de 

f m 

kopen en verkopen I | 

mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl
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SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

PRIORLABEL: EEN 
LUXERE VERSIE 

Los van alle commotie 
die in Belgiè is losgebar
sten over het prior-sys
teem is het prior-label 
voor de postzegels ver
nieuwd. Het nieuwe mo
del is ook al voor de bij
zondere zegels die in het 
novembernummer van 
'Filatelie' stonden afge
beeld gebruikt. 

EMISSIE 
'SINTERKLAAS' 

Het op 27 oktober 2003 
verschenen blokje 'Sin
terklaas', dat tweemaal 
vijf zegels van €0.49 be
vat, is in vier panelen ge
drukt. De onderblokrand 
van de panelen i en 3 is 
van één perforatiegat 
voorzien; de bovenblok-
rand is doorlopend ge
perforeerd. Bij de pane
len 2 en 4 is dat net an
dersom. 
De paneelnummers staan 
op de rechterrand, boven 
de productbarcode 
(-f-8678). 

BELGIÈ B E L G I Q Ü E Ä ' 

VERRASSINGSEMISSIE VAN DE POST: 
'SOCIALE SAMENWERKING' 

Onverwachts, op 27 ok
tober jl., verscheen in 
België een blokje met 
vijfmaal twee zegels van 
€0.49 ni6t prior-tab. De 
zegels zijn ontworpen 
door Ingrid Daenen. De 
zegels - gewijd aan het 
thema 'Sociale samen-
werkmg' dragen het ze-
gelnummers looj-ijbis. 
De zegels in het blokje 
zijn aan de boven- of aan 
de onderzijde voorzien 
van een prior-label. Het 
blokje werd in raster
diepdruk vervaardigd op 
een van de twee Goebel-
persen die in Mechelen 
worden gebruikt. Hetze-
gelformaat is formaat 3 
(zie tabelletje), de perfo
ratiemaat ii'/2 (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 

verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de cilinderom-
trekrichting. 
Bij het drukken van het 
blokje werden vier pane
len gebruikt. De panelen 
I en 3 hebben links één 
gat en zijn rechts doorlo
pend getand. Bij de pane
len 2 en 4 is dit net an
dersom. De paneelnum
mers staan op de rechter
rand, boven de product
barcode (+10275). 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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

JUSTINE HENIN-HARDENNE EN KIM CLUSTERS: 
BELGISCHE TENNISKONINGINNEN OP ZEGELS 

Op 24 november jl. ver
schenen twee blokken 
met elk vijfmaal twee ze
gels van €0.49 met prior
labels. Tussen de twee 
rijen, respectievelijk ko
lommen zien we een ten
nisbaan met daarop een 
toernooifoto (Roland Gar-
ros/US Open en Masters 
Cup/WTA Tour. De zegels 
zijn ontworpen door het 
collectiefMVTM. 
Op de zegels zelf staant 
de zegelnummers 
2003(220) en 2003(22b), 
gevolgd door de aandui
ding JVIVTM. 
De zegels werden in ras
terdiepdruk vervaardigd, 
op een van de twee in Me
chelen aanwezige Goe-
bel-persen. Het zegelfor
maat is formaat 3 (zie ta

bel) en de perforatiemaat 
ii'/i (16 tanden horizon
taal, 23 tanden verticaal). 
De korte zijde van de ze
gels komt overeen met de 
cilinderomtrekrichting. 
Bi] de Clijsters-zegel is 
het formaat liggend, bij 
die van Henin is dat 
staand. De zijranden met 

de prior-labels zijn door-
geperforeerd, de beide 
overige randen hebben 
één extra gat. Er zijn ver
moedelijk vier blokken 
op de drukcilinder ge
plaatst. Op de onderrand 
zien we rechts de pro
ductbarcode (+10282'). 
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FERNAND 
KHNOPFF 

Op 19 januari 2004 ver
schijnt een blok van vier 
zegels van €0.41, ontwor
pen door Luc Derycke; dit 
ter gelegenheid van de 
overzichtstentoonselling 
van het werk van de Bel
gische symbolist Fernand 
Khnopff in het Museum 
voor Schone Kunsten in 
Brussel (16-1 t/m 9-5 
2004). De kunstenaar 
werd op 12 september 
1858 in Grembergen ge
boren en stierfin Brussel 
op 12 november 1921. 
Hij werd in zijn schilder
kunst beïnvloed door En
gelse pre-rafaelieten als 
Edward Burne-Jones en 

Dante Gabriel Rossetti. 
Ook zijn literaire werk 
stond onder invloed van 
dezelfde kunststroming, 
waartoe ook Rossetti's 
zuster Christina behoor
de. 
De vier zegels tonen de 
volgende doeken: Mar
guerite Khnopjf (1887); 
b. Liejkozingen (1896); c. 
Bruine ô en en een blauw 
bloem; d. Een uerlaten stad. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd. De 
drukkerij in Mechelen 
maakte gebruik van een 
van de twee Goebel-per-
sen. Het zegelformaat is 
voor de linker- en rechter 
zegel formaat i (perfora
tiemaat 113/4,16 tanden 
horizontaal, 28 verti

caal). De zegels tussenin 
hebben dezelfde perfora
tiemaat, maar de zegelaf
meting is 55.32x24.0 mm 
(32 tanden horizontaal, 
14 tanden verticaal). De 
korte zijde van de staande 
zegels vertegenwoordigt 
de cilinderomtrekrich
ting. Rondom zijn geen 
extra gaten in de blok-
rand aangebracht. We 
mogen aannemen dat de 
drukcilinder uit twee
maal twee panelen be
stond (twee boven elkaar, 
twee naast elkaar). 
De zegels hebben de ze
gelnummers 2004-ia tot 
en met 2004-id, gevolgd 
door Luc Derycke. Op de 
onderrand links de pro
ductbarcode: +10299'. 



JEUGDFILATELIE 
(WILLIAM VANCE) 

Ook op ig januari 2004 
zal een blok met tien ze
gels van €0.41 verschij
nen, dat is ontworpen 
door de striptekenaar 
William Vance met ver
wijzingen naar de strip
reeks 'XIII'. 
William Vance is het 
pseudoniem van de op 
8 september 1935 in An
derlecht geboren William 
van Cutsem. Hij debu
teerde in 1962 als stripte
kenaar in 'Kuifje'. In 
1964 begon hij zijn eerste 
serie: Howard Flynn, die 
over een marineofficier 
handelt. Later werkte hij 
mee aan series als Ray 
Rin^o, Bruno Brazil en Bob 
Moräne. Zijn grootste be
kendheid kreeg hij met 
de in 1984 begonnen se
rie 'XIII', een spionage
verhaal geschreven door 
Jean Van Hamme en ge
baseerd op het boek The 
Bourne Identity van R. Lud
lum. In het verhaal wordt 
een personage uitge
werkt die op zoek is naar 
zijn ware identiteit. De 
verhalen staan bol van de 
opwindende intriges, co
uerups, moordaanslagen 

en dergelijke. 
Het blokje bevat twee
maal vijf zegels. De ze
gels zijn in rasterdiep
druk uitgevoerd op een 
van de beide Mechelse 
Goebelpersen. De zegels 
hebben formaat 3 (zie ta
bel) en perforatiemaat 
ii'h (23 tanden horizon
taal, 16 tanden verticaal). 
De korte zijde komt over
een met de cilinderom
trekrichting. In het blok

je loopt de tanding boven 
en onder door; links en 
rechts is steeds één gat te 
zien. De vier panelen zijn 
twee aan twee têtebêche 
op de drukbaan ge
plaatst. 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2004(2), gevolgd door 
Wilham Vance. 
Op de onderranden staat 
links de productbarcode 
(+10306.'). 

LANGLOPENDE 
FRANKEERZEGELS 

In een poging om papier 
te bezuinigen zijn enkele 
waarden met het portret 
van koning Albert II uit
gebracht in kleiner for
maat. De zegel van €0.79 
kon vanaf 6 oktober 2003 
verkocht worden, die van 
€0.49 vanaf 27 oktober 
2003. De zegels zijn ge
drukt in rasterdiepdruk; 
de Zegeldrukkerij in Me
chelen vervaardigde ze in 
blokken van tien, gedrukt 
op fosforescent papier. 
Het rode priordeel maakt 
deel uit van de zegel. 
Nadat eerst een zegel van 
€4.21 was verschenen 
(aangetekende brieven 
binnen België: 
€3.72+0.49) verscheen 
nu ook een zegel van 
€3.72 ('Waterhoen'), 
ontworpen door André 
Buzin. Naast deze zegel, 
die in rasterdiepdruk op 
fluoresecent papier werd 

GiQur ■ 

gedrukt, is om tot een 
'complete' frankering te 
komen dus nog een pri
orzegel van €0.49 nodig. 
Als binnen een jaar twee 
hoge waarden ten behoe
ve van een en dezelfde 
verzendsoort worden uit
gegeven, roept dat toch 
de vraag op of de verza
melaars soms mee moe
ten helpen om het verlies 
van De Post weg te wer
ken... 

Op 12 november 2003 
verscheen ten behoeve 
van de prioritaire genor
maliseerde zendingen tot 
50 gram binnen Europa 
een hangboekje met tien 
zelfklevende zegels zon
der waardeaanduiding 
(huidige verkoopprijs 
€5.90). De door André 
Buzin getekende afbeel
ding toont Darwintul
pen. De boekjes zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd, op fosforescent pa
pier c.q. dragerpapier. 

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

KLM 
Hieronder een artikel uit 
De Tele^raaJdat een oplet
tend bestuurslid van de 
vereniging De Vliegende 
Hollander me zond. Het 
betreft de eerste vlucht 
van onze nationale lucht

vaartmaatschappij naar 
Douala (Kameroen) in 
juli van dit jaar [i]. 

ZEPPELIN 
Op 12 oktober was er een 
Zeppelinvaart van Fried
richshafen naar Oosten

rijk. Dat leverde filatelis
tisch materiaal op [2, 3]. 

Twaalf dagen later, op 24 
oktober was er een Zep
pelinvaart die werd geor
ganiseerd naar aanlei
ding van de grote postze

geltentoonstelling annex 
beurs in Sindelfingen 
(Duitsland) [4,5]. 
Een envelop met een 
mooie kaart als inhoud 
werd aan de achterzijde 
voorzien van een aan
komststempel [6]. 

DELTA AIRLINES 
Delta Airlines heeft aange
kondigd dat er met in
gang van de nieuwe zo
merdienstregeling van 
2004 van Amsterdam op 
Cincinatti (Verenigde 
Staten) wordt gevlogen. 

KLMVLUCHT GEHINDERD 
NA WEIGEREN SMEERGELD 

wMtrt raeht 
ir4a&ecteBri 

deor Anwid Biiri«(e 

tf D««eU b Kametees is ia e 
lat 4e yleeteeHfre KLMvMtecen

TM ket afluaMiatfMiüf vu> Air Ce

De KLMdirectie heeft gls
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ven Kunerom om ophelde
ring Kevrei«d 
De KLMtop 
wU desanntle 
dat de rtucht 
dia vudaaf 
nnr Kaïne

geen pnUe> 
mm zalondn^ 
vinden 

Op faet m«
DMBt dat de eufte Beeinf 7<7 
vas de KLM airivcerde, wat 

Reserverings 
systemen in 
Kameroen 
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handeling S j moesten via 
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contracten voer de afluvde
Ut« en de blHiüli« wamt vooi^ 
afgoedgeresddeninnde We 
smchten niet voor Intiralda 
tie" aldus de KLMofhcial 
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moesten door het nandjevol 
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gedragen 
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van de problemen te danken 
aan de flmdbültatt eo de ISMt 
van oioe dgen KLM'at*. W« 
nilkn M aOai aas doen om d« 
overlast voor otue piiwglini 
bi] de volgende vluchten te 
voorkomen Maar het betalen 
van smeergeld EuUen we wei
eren te accepteren , aldus de gerent« 
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DE GESCHIEDENIS VAN DE 
HYTECH-BAUEFRANKEERMACHINES 

2. De ontwikkelingen na 2juii 2001 
DOOR H . A . W O L F , L E I D E R D O R P 

In de korte testfase van één 
maand met de witte labels (bij 
sommige business points was 
het zelfs maar een week) kon
den er diverse aardige gebeurte
nissen worden genoteerd, die ik 
hierna zal beschrijven. 

Bijzonderheden 

Arnhem 
De eerste dag, 29 mei 2001, 
verliep in Arnhem niet vlekke
loos. De baliefrankeermachine 
sneed sommige labels niet of 
met goed af De labels werden 
dan met een schaar afgeknipt, 
waardoor schuine exemplaren 
ontstonden. Dit is later ook ge
constateerd in Oud-Beijerland. 

Amersfoort 
Op 7 juni 2001 bleek bij de in
stallatie in de vestiging Amers-
foort-Nijverheidsweg 
{HYoioc)4) dat de automaat het 
kroontje, gevolgd door de tekst 
PTTPost, en de kaderlijntjes niet 
afdrukte. 
De letter 'R' van Nederland had 
een rechte poot [ajbeeiding 20). 
Op 11 juni 2001 werd de correc
te print in gebruik genomen, 
met dien verstande dat de 'R' in 
Nederland vanaf dat moment 
een kromme poot had (afbeel
ding 21). 

In het vorige nummer van 'Filatelie' w/erd een begin 

gemaakt met de publicatie van een tweeluik over de 

geschiedenis van de //y/er/)-apparaten die aan de balies 

van de postkantoren worden gebruikt om er de 

zogenoemde baliefrankeerstroken mee maken. We pikken 

de draad weer op bij de testfase in mei/juni 2001. 

juni 2001 hersteld. Op 13 juni 
20on bleken er echter net zulke 
labels zonder kroontje, PTTPost 
en kaderlijntjes te zijn gedrukt 
als in Amersfoort. Nog op die
zelfde dag werd de normale 
druk hersteld. 

Leiden 
Op 25 juni 2001 kwamen er 's 
ochtends labels met een zwart-
rode opdruk uit de beide in Lei
den geïnstalleerde baliefran
keermachines (HYoiogy en 
HYomo, zie afbeelding 23). Ook 
in de vestigingen Den Bosch-
Geerke en Croningen-Achter-
weg was dat op dezelfde datum 
het geval. In de namiddag was 
de druk weer normaal lichtrood. 

apeelding 27 

l-iarderwijk 
Op 8 juni 2001 werden in Har
derwijk testlabels zonder datum 
en met de tekst Retail vision ge
bruikt (afoeelding22). Zulke la
bels kwamen gewoon op post
stukken voor! Dit werd op 12 

Nieuw-Vennep 
In Nieuw-Vennep kwam op 23 
juni 2001 een label van dubbele 
formaat uit de printer; een helft 
van dit label bleef onbedrukt. 

Uithoorn 
De oplagen waren in sommige 
business points uitermate ge
ring. Zo kreeg ik in business 
point Uithoorn op 22 juni 2001 

een label met de allereerste bon 
(nummer ooooooi), terwijl ik 
een week later, op 29 juni 2001 
(de voorlaatste dag), een label 
kreeg waarbij bon nummer 
000004s werd verstrekt. 

Crèmekleurige labels 
Behalve witte labels werden in 
diverse business points ook crè
mekleurige labels gebruikt. Van 
Leiden ziin als enige drie typen 
labels bekend: van 12 tot 24 juni 
witte labels met lichtrode op
druk, op 25 juni crème labels 
met zwartrode opdruk en van 
25 juni tot 7 juli (of wellicht en
kele dagen later) crème labels 
met lichtrode opdruk. 

DE IMPLEMENTATIEFASE 

Implemenatie 
Op maandag 2 juli 2001 werden 
- tegelijk met een tariefverho
ging - de huidige rood-oranje la
bels ingevoerd. Tevens werden 
vanaf die datum massaal balie
frankeermachines geïnstalleerd. 
In de postkantoren kwamen ba
liefrankeermachines te staan 
die alle waarden van f 0.00 tot 
en met f99.99 konden drukken; 
deze machines gaven geen 
bonnen af In de business points 
(dat zijn er inmiddels zo'n 185) 
kwamen baliefrankeermachines 
te staan die uitsluitend met een 
set voorgeprogrammeerde 
waarden werkten en die wel 
bonnen afgaven. 

De omschakeling op 2 juli 2001 
De omschakeling ging met en
kele opmerkelijke gebeurtenis
sen gepaard. 

Oude opdruk 
In een aantal business points zat 
in de ochtend van de tweede 
juli 2001 wel de nieuwe labelrol 
in de baliefrankeermachine, 
maar werd daar aanvankelijk 

nog de opdruk van voor 2 juli 
2001 op gedrukt. De program-
knop was simpelweg niet om
gedraaid. Dat zorgde voor la
bels met kopstaande zwarte op
drukken, waarvan er een aantal 
links buiten het (kleinere) zegel
formaat vielen (afbeelding 24). 

aflieelding 24 

De Storing werd in alle gevallen 
in de loop van de ochtend van 
de tweede juli 2001 verholpen. 
Ik ken zulke labels van acht bu
siness points. Op onverklaarbare 
wijze doken echter later meer 
van dit soort opdrukken op: één 
voor de invoering van de euro 
en drie ook daarna (afbeelding 
25). 

afbeelding 25 

Oude witte papier 
Er was op 2 juli 2001 ook een 
business point waar de baliefran-
keermachine wel met de nieuwe 
druk was geprogrammeerd, 
maar waar nog het oude witte 
papier van afbeelding 21 werd 
gebruikt. Het resultaat was een 
smalle witte strook met rode 
opdruk Nederland en de zegel
waarde (afbeelding 26). 

aßjeelding 26 



Oude witte papier en 
oude opdruk 
Tenslotte was er ook een busi
ness point, waar nog ten minste 
een week na de tweede juli 2001 
het oude witte papier werd ge
bruikt met de oude rode op
druk. Kortom: men ging ge
woon door met de configuratie 
van vóór 2 juli 2001 (afljeelding 
^7). 

ajheeldmg 27 

Kleine en grote wonderen 
Het is ai een klein wonder dat 
alle hierboven beschreven ge
beurtenissen door specialisten 
konden worden gedocumen
teerd. Een iets groter wonder 
deed zich bijna vijf maanden la
ter voor. 

Rotterdam-Giesseniveg 
Bij toeval ontdekte ik op 28 no
vember 2001 in hei business 
point aan de Ciessenweg in Rot
terdam een wel heel bijzondere 
opdruk. Dat business point was 
kort daarvoor in gebruik geno
men. Uit de baliefrankeerma
chine kwamen kopstaand be
drukte labels met een afbeel
ding van een computermanne-
tje met in zijn hand een brief, 
met de aanduiding Demoland 
en met het nummer HY01126 
[ajbeeiding 28). 

afbeelding 28 

Kennelijk was hier sprake van 
een ludieke programmering, die 
voor demonstratiedoeleinden 
werd gebruikt. Toen ik op i de
cember 2001 terugkwam, was 
die programmering gewijzigd, 
dat wil zeggen: nu Kwamen er 
de kopstaande labels zoals in 
afbeelding 24 uit, maar dan met 
het nummer HYoii26 {aftieei-
ding2g, zie volgende kolom). 
Uiteindelijk produceerde de ba
liefrankeermachine op 4 de
cember 2001 de juiste labels. 

Amsterdann-Nobeiweg 
De Denioland-opdruk trof ik op 
28 september 2002, tijdens een 
zaterdagse fietstocht, ook aan 

iRtil 
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bels met ooooi (eurocent); zie 
ajbeeiding ^i. 

ajheeldmg 29 

in het nieuwe business point aan 
de Nobelweg in Amsterdam, 
dat 's zaterdagsmorgens van 
half acht tot half tien geopend 
is. De waardeopdruk was net 
als bij de labels van de afbeel
dingen 24 en 28 in cent aange
geven, alleen was dat inmiddels 
geen guldencent meer, maar 
eurocent. Was voorheen de 
laagst geprogrammeerde waar
de in de baliefrankeermachine 
f 0.05, sinds 2 januari 2002 was 
dat € 0.01 [ajbeeiding-io). Het 
baliefrankeermachinenummer 
was HY01064. 

ajbeeldmg^o 

Baarn 
De derde en laatst bekende De-
moland-\abe\ werd in de namid
dag van 2 januari 2003 ontdekt 
in het business point Baarn 
(nummer HYoijoG). De mede
werkster ter plaatste had wel ge
zien dat er iets niet in orde was, 
maar er was op die eerste werk
dag in het nieuwe jaar niemand 
die er iets aan kon doen. De vol
gende ochtend werd het euvel 
hersteld. 

Amsterdam-Singel 
Ruim een jaar na invoering van 
de rood-oranje labels - we wa
ren inmiddels in het€-tijdperk 
aangeland - wilde ik uit Amster
dam een ansichtkaart naar fa
milie in de Verenigde Staten 
verzenden. 
Op 29 juli 2002 zag ik tot mijn 
verrassing dat in het kelderge-
deelte onder het postkantoor 
Singel een nieuw business point 
was ingericht. Dus liet ik de 
kaart daar frankeren. De verras
sing groeide uit tot verbazing 
toen er oude witte labels uit de 
baliefrankeermachine bleken te 
komen. Weliswaar stond er nog 
steeds cent op de labels, maar 
dat was in de tussentijd dus eu
rocent geworden. Was de laag
ste waarde vroeger 0000^ (gul
dencent), nu kreeg ik enkele la-

'NÊDÊHIANO 
POST 
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ajheeldmg 37 

Ook hier werden korte tijd later 
de nieuwe rollen ingezet. 

Wijzigingen sinds 2 juli 2001 
Tot zover de bijzondere vond
sten. Sinds 2 juli 2001 zijn er 
stilletjes, zonder bekendmaking 
vooraf, allerlei wijzigingen en 
aanvullingen in de programma
tuur van de labels en de bonnen 
doorgevoerd. Als verzamelaar 
moet je de vinger wel heel goed 
aan de pols houden om dat te 
kunnen volgen. In de periode 
tussen 2 juli 2001 en 8 septem
ber 2003 kunnen maar liefst elf 
wijzigingen worden geïdentifi
ceerd, die ik hierna cnronolo-
gisch zal toelichten. 

2 juli 2001-^1 december 2001 
Op de eerste dag deden zich 
enkele bijzonderheden voor die 
ik al eerder beschreef Daarna 
liepen de baliefrankeermachi
nes over het algemeen goed. 
Op de bonnen werd het bedrag 
zowel in guldens als in euro's 
aangegeven [ajbeeiding22). 

PTT POST BV 
PLEyiERSTRflftT2 
5212 VN DEN BOSCH 
TEL 0800-0430 
02JUL01 16:54 

FRIIII01II; 031000499 

TOTflfiL m. m 
B T U 0.02 
TOTftflL ( m f 
EURO e 
KONTfiNT ƒ 

0,05 
0,05 
0.00 
0,05 
0.02 
O,OS 

0000623 
DANK U EN TOT ZIENS 

afbeelding p 

Opvallend was dat op de bon
nen uit vier baliefrankeermachi
nes de koptekst PTTPost te le
zen viel, terwijl dat op alle overi
ge bonnen PTTPost BV was. 
Het betrof Amersfoort-Nijver-
heidsweg, Amersfoort-Kosmo-
naut. Leusden en Amsterdam-
Koningin Wilhelminaplein (o / 
beelding23, zie volgende ko
lom). 

2 januari 2002 
Spannend was het of de om
schakeling van gulden naar 

PTT POST 
KOSMONAUT 9 

3821 BB AMERSFOORT 
TEL 0800-0430 
12JUL02 15!59 

FRflHeiKC 031004SI4 

T O T A A L EXa BTU 
BTU W. 

TOTAAL I m e 
KONTANTE!« € 
UISSEL e 

0,01 
0.01 
0.00 
0.01 
0.50 
0.49 

0006912 
DANK UEN TOT ZIENS 

lïPiW 

MIHI ! 
h 

■ 
lUiii 

m 
afbeelding 23 

euro goed zou verlopen. Het 
programma wordt namelijk on
line, met behulp van een com
puterverbinding, bij alle vesti
gingen tegelijk aangepast. PTT 
bleek de zaken goed voor elkaar 
te hebben. Ik heb geen geluiden 
gehoord over storingen, mis
drukken of ander ongerief Van
af 2 januari 2002 is het/teken 
op cle labels vervangen door 
een €teken. Op de bonnen ver
dween de guldenwaarde [ajbeel
ding34). 

PTT POST BV 
HEERENUEG 8 

2222 AM KATUIJK 
TEL 08000430 
02JflN02 0B!46 

FMESIIC 031000627 0 , 0 2 

TOTAAL EXa BTll 
BTU m 

TOTAAL 1 m € 
KONTANT EU € 

0,02 
0,00 

0,02 
0,02 

0000702 

DANK U EN TOT ZIENS 

lifflffl 
iW lil 

I 

afbeelding 34 

Juni 2002 
In juni 2002 kwam de fusie tus
sen PTTPost en TNT tot stand, 
metals resultaatTPCPost. In 
nieuwe business points werd in 
de koptekst van de bonnen dan 
ook TPCPost BV geprogram
meerd [ajbeeiding 2s, zie vol
gende bladzijde), terwijl dat in 
de bestaande business points ge
woon PTTPost BV bleef 
Verder duurde het nog een hele 
tijd voordat de eindeloos her
haalde tekst PTTPost op de la
bels werd vervangen door TPC
Post (zie ook 23 december 2002, 
hierna). 

ig augustus 2002 
Wijzigingen in de programma



TPG POST BV 
DEUIEKSLftG20 

387100 HOEVELAKEN 
TEL 0800-0430 
12JUL02 16131 

FÜMOINC 031OOQIOS 0 , 0 1 

T O T f i f t L EXa BIK 

BTu m 
TOTAAL I «T € 
KONTANT EliR € 

0,01 
0,00 

0,01 
0,01 

0000125 

DANK U EN TOT ZIENS 

l l i l lü 
' f 

iWaWllil»ll|Hi»illHlltl.PilllWW 

afl}eetding 35 

t uu r worden doorgaans in een 
weekend aangebracht. O p 
maandag 19 augustus 2002 
bleek dat op de t o n n e n de let

ters Te/voor het klanteninfo

n u m m e r waren weggehaald en 
dat rechts onder de koptekst 
een €tekentje was verschenen. 

Medio september 2002 
Vana f omstreeks 12 september 
2002 werden geleideli jk alle tek

sten van de bonnen omgeze t 
van blokletters (kapitalen) in 
schri j f letters ( 'onderkastlet

ters ' ) . Verder werden de teksten 
PTTPost BV, PTTPost en TPC

Post ßVa l le gewi jz igd in TPC

Post (dus zonder BV, zie afbeel

d i n g 3 6 ) . 

TPG Pos t 
F e l l e n o o r d 35 

5281 Cft B o x t e l 
08000430 

12SEP02 16:19 

{ 
FSfflKERINC 031002242 0 , 0 1 

afi}eelding 36 

O p het kantoor Cron ingenD ia 

mant laan g ing er iets verkeerd: 
daar kwamen vierkante blokjes 

te staan o p de plaats van de 
schri j f let ters (ajbeeidingjj). 

TPG puwm 
D H H M H i a 1 

9743 BR G^a^Hl iHa 
08000430 

010CT02 17:35 

IFIWKERIIC 031001061 0,01 

ajbeelötng 37 

12 september 'o2i^januari 'o^ 
In de per iode tussen 12 septem

ber 2 0 0 2 en 15 januar i 2003 
werd er gedraaid met proefop

stel l ingen in de business poirjts 
in Leiden ftwee stuks), Amster

damRoeskestraat en A r n h e m 

j o h a n De Wit t laan . Voor de be

s tu r ing van het systeem werd 
gewerkt met een computer 

scherm, een toe tsenbord en 
een muis . De opdruk op de la

bels verschi lde aanzienl i jk van 
de gebruikel i jke. Het jaartal was 
niet 02, maar 2002 en de t i jd 
werd niet alleen gedrukt in uren 
en m i n u t e n , maar ook in secon

den . Verder zaten de letters ed, 
eren an van Nederland aan el

kaar en was de k o m m a in de 
waardeopdruk naar l inks ver

schoven [afbeelding ^8). 

aßeetdingjS 

Opmerke l i j k is ook het fo rmaat 
van de k lan tenbon: een blad ter 
groot te van een vel A4. Het sys

t eem kon alle waarden van 
€ o . o o t o t €99 .99 drukken. De 
norma le Hytec/7baliefrankeer

mach ines in de business points 
kunnen ui ts lu i tend vaste, voor

gep rog rammeerde waarden 
drukken en zeker geen €o.oo la

bels. Aan het eind van de testfa

se, op 15 januar i 2003, werden 

in de genoemde business points 
de gewone Hytec/ ibal iefran

keermachines weer in gebru ik 
g e n o m e n . 

2^ december 2002 
De vroegst bekende d a t u m van 
een label met de tekst TPCPost 
(in plaats van PTTPost) was 23 
december 2002 (afbeelding2g)■ 
Er was geen sprake van een 
spectaculair nieuw on twerp ; het 
is eerder alsof de letters PTT 
een beetje zi jn geretoucheerd 
o m er TPC van te maken . 

aßjeelding ̂ g 

12 januari 2003 
De der t iende januar i 2003 was 
weereen maandag. N u bleek 
op de bonnen , meteen onder 
de kop, de tekst Geholpen door 
verkoper te zi jn o p g e n o m e n . 
Het was daarbi j de bedoel ing 
dat iedere bal iemedewerker op 
de plaats van het w o o r d verko

perz i j n o f haar eigen naam zou 
p rog rammeren , maar dat is 
lang niet overal begrepen o f be

wus t niet ingevuld. 

24 maart 2003 
O p maandag 24 maar t 2003 
verschenen op de labels van de 
gewone postkantoren de letters 
PK, gevolgd door 6 cijfers. Met 
di t zesci j ferige n u m m e r w o r d e n 
de vest ig ingen aangeduid waar 
de labels werden amegeven. De 
letters PK staan ter hoogte van 
Nederland; daaronder staan de 
zes cijfers [afbeelding 40). 
Deze labels bestaan met PTT

« ■ 

■ ■ 

I 
\ 

Post en met TPCPost in de rode 
onderdruk. 

12 mei 2002 
O p 12 mei was het de beurt aan 
de labels van de business points 
en de servicepunten; ze werden 
voorz ien van de letters BP, re

spectieveli jk SP, gevolgd door 
zes cijfers. Ook d i tmaa l werden 
de wi jz ig ingen dus weer o p een 
maandag doorgevoerd. Anders 
dan bij de labels van de post

kantoren staan de letters hier 
ter hoogte van de €waarde en 
zi jn de zes cijfers er meteen 
achter geplaatst (afbeeldingen 41 
en 42). Ook deze labels bestaan 
m e t PTTPost en TPCPost in de 
rode onderdruk. 

afbeelding 40 

afbeeldingen 41 en 42 

8 september 2003 
Het k lan ten in fonummer in de 
kopteksten van alle bonnen 
(08000430) werd vervangen 
door 0765272727. 

TOT SLOT 

O p het eerste gezicht l i jken de 
baliefrankeerlabels saai en wei

n ig interessant te z i jn . Maar bij 
nadere beschouwing is het ge

bied toch een stuk levendiger 
dan velen denken. O m d a t TPC

Post niet veel in format ie ver

strekt, moeten verzamelaars er 
zel f achteraan zi t ten o m op de 
hoogte te bli jven. En dat maakt 
het verzamelen en documente 

ren van de ontwikkel ingen op 
de labels en op de bonnen erg 
spannend! 

930 

POSTZEGELEXPRES 
& PHILATO 

Brinkgreverweg 13 7413 AA Deventer 
TeI.0570633033 Fax.0570636293 

Speciale Aanbieding 
Complete Set Provincievellen (12): 

€ 109,per set 
(nergens goedkoper) 

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 I E U W G U I N E A  UNTEA  ZEPPELIN 

POSTHISTORIE  POSTWAARDEN 
LUCHTPOST  PORT  CENSUUR  ENZ. 

NETHERLANDSSTAMPS .COM 

FOTOS VAN ALLE POSTSTUKKEN 
DE VERZAMELING NEDERLAND VOLGT IN 2004 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-mail. e.braakensiek(a)worldonline.nl - telefoon 0186-571776 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C H Meijer, De Schoppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, Hcormeijcr 2(j)plünet nl 
Federatie IV Philatelita J M G 
van Mullekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag ©070-3663465 
De Globe J van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben-
nekom 
Jcu^dFildtelie Nederland mw W 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, «iDilleke tnb 
(g)wxs nl 
Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie J C van Duin, Berg-
lustlaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam ©078-6930004 
Alkmaar; 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546-
861525, »b karsch@hccnet nl 
Almere: 
VPVAAImere,mw EM Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427 
Alphen aan den Rij'n: 
NVPV, P van der Poel, Saffier-
straat 49,2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
^p_m_vdpoel(g)hctnet nl 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, mw M van der 
Weijden, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©033 4945343, 
tî MudWeijden(3)mdis nl 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23,3813 KT Amers
foort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PVAmstelueen, S Zaal, W van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©020-6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM Kleij.HayavanSo-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039 
Hollandia, E F Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294-283962 
AVDePhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©020-4922810 
ASVShell Filatelie,; JM Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©020-6303913 
PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
dam, ©0299-654163 
FVStütuut8o,mw AC 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr 
PV Postaumaat, H L J van den 

Brink, Beethovenstraat 186-2, 
1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, Khvandcnbrinl<(5)hi nl 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P v Veen, 
Loenermark530,1025 TV Am
sterdam, ©020-6366823 
Apeldoorn: 
NVPV, R Staal, Elzenlaan 7 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138 
FV De Globe', A Maas, Klomp 
straat 29,7311 CR Apeldoorn, 
©055-5223655 
Appingedam: 
PVAppin^edam, H Kmjp, W 
v d Bosstraat 22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Winqes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV,JE Huiskes,Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, Hj_huiskcs 
(Bhetnet nl 
FV De Globe', G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Posmma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn.AC Engelberts, Le
pelaarstraat 20,3742 XP Baarn, 
©035-5416496 
Badhoevedorp: 
Vercnym^ Philetelica Badhoeue-
dorp, mw T Ackema, Pr P 
Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481 
Barneveld: 
FV'De Globe, P Broekema, 
Raadhuisplein 55-34, 3771 ER 
Barneveld, ©06-12398602, 
Mdefllobe bümeDeld@)u)anadoo nl 
Bergen op Zoom: 
PV Ondcrlmä Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576 
FV Delta Oost, T van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV De Globe, mw H J M van de 
Louw, Burg Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-521618 
Beverwijk: 
KPCBcvcnuijk, R.vd Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk, RM Perk, 
Koekoeklaan 13,3722 AM 
Bilthoven, ©030-2281610 
Blitterswijck: 
PVDc Maasdorpcn, A J M Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatclica, mw MJ Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin
neweg 158,24ri XW Bodegra
ven, ©0172-613475 
Borne: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546-
864988, Kcor meijer(g)hccnct nl 
Boskoop: 

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

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

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica,JTM Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen 
Delden: 
PC Deldcn, H Verschuuren, Lan-
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719 
Delft: 
WP Delft, I C van Muiswinkel, 
Arthur van Schendelplem 71, 
2624CRDelft, ©015-2564838, 
shansmuis@)jcuanmuisu)inkel 
speedlmq nl 

Delfzijl: 
PVDeFiuel',PAM Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, Wip-
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
spaulvacssen@)hotmail com 
Diemen: 
PV De Zegelaars, P A van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GVDiemen, ©020-6995314 
Dieren: 
FV De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperlo: 
FV De Globe, L A Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxper
lo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe, J C ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313-474392 
Doetinchem: 
FV De Globe, J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314-342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884 
DPV De Postiager, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,3311JT Dor
drecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PVDrachten,mw E Terpstra-
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©05i2-52r562 
Driebergen: 
FV Sftchts Ouerkuiartier, dr R, 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen 
Drenten: 
PVDrontene o , mw H A Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, Hh-aklos(5)dronten net 
Drunen: 
PV'Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat72a, 5154AREIS-
hout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, mw A M van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353 
DuivenAVestervoort: 
FV De Globe, BW van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©026-3118740 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim

straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475-468369, ts henk_vogels 
(Jjyahoo com 
PhV Gelre-Gulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©046-4492604 
Edam/Volendam: 
P V Euopost, L P C Smits, J M 
Osterlinghstr 34,1135 ED 
Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, 
^g radstaaKffihccnet nl 
Eindhoven: 
EFV, H I Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499- 476414 
Eist: 
FV De Globe, wnd N Mol, Pla-
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481-374116, Sn mol 
(ffiuianadoo nl 
Emmeloord: 
IVPhilatelica,] J Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514-
561903 
Emmen: 
P V Emmen, G de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591-
361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatclica, mw A W D Zijl-
stra. Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Raebel, 
Burg Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578-627090 

Geleen: 
WPV De Philatelist, W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoercc/Ouerflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Harmgvhet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Beuclanden , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-227945 
Goor: 
NVPV, H G Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
©0547-273033, Hhcnlfl 
(3)u;orldonline nl 

»> 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Gorinchem: 
PVGorinchcm e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK-
Gouda, ©0182-525327. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve-
nutolaan 8, 2253 AH Voorscho
ten, ©071-5722702. 
PKilatelicüDetiHaa^lIr P. Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-3233098 
PC 'De Knnfl'; W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©070-3297787. 
Shell Tc Werne, afd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten. 
PV 'Vredestcm'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©070-3976965. 
PV 's-Gravenhage e o ; j . Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©070-3473547. 
Groningen: 

IVPhilatelica; D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050-
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023-
5263267(na 19.00 uur). 
IVPhiIatehca; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
Ditzhuyzen-Albarda, Dorsers-
straat 79, 2151 CG Nieuw-Ven
nep, ©0252-673134 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA;I.C.vanderBijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 

PVHarderiDijk en Omstreken; W C. 
WiUemse, Bosboom Tous-
sainstr. 5, 3842 ZZHarderwijk, 
©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, DeBuurt45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, ©0184-
618112, '^]vb-gvh(g)wanadoo nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PVHeercnueen; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhu^oiDaard e o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ; mevrouw C.H. 
Wolsing-Grens, Promenade 
267, 6411JJ Heerlen, ©045-
5717790-
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223-613670. 
Hellevoetsluis: 

P V Hellevoetsluis; J.J. Koppe-
nol, Handlog 6,3224 PG Helle
voetsluis, ©0181-322699. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, '• p2i;dehelm@)planet nl 
WPV Helmond, J. Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtsc FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV, B.E. Sauerwald, Scherp-
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©053-4763473. 
's-Hertogenbosch: 
's-Hertogenbosschc FV; P.L.M. 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262 DG Vught, ©073-
6567680, • c-mail^teurlmgs-
onlme nl 
Heusden: 
PV 'Black Pennij'; M.L.H. Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum; M.Th.M. Silkens, 
Kortenaerlaan 18,1215 NH Hil
versum, ©035-6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatclita; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheuiaard; Th N.H. van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706. 
Holten: 
NVPV;T Koopman, Borkelds-
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PCHoofleuecn; H.J. Ruiter, Satel-
hetenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; T.H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti-
rumlaan 19, 9602 GN Hooge-
zand, ©0598-321282. 
Hoorn: 
NVPV a/d Wcst-Friesland; J.L.M. 
LeBlansch, Kaarder 25,1625TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e o ; W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229-230322. 
Huizen: 
NVPV, a/d Gooi-8, Eemland; H.M. 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035-
5262702. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Gallé-
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatuJijk/Rijnsburä; mw. W P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.I.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466IH 
Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke'; H.I. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 

Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141IV Leerdam, 
©0345-616960, 
L-Juersluis a(5)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 Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071-
5762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©071-5214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; I. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228-
312871. 
AV'De Philatelist'; W.L Wol-
schrijn. Karveel 56-80, 8242 CR 
Lelystad, ©0320-221803. 
Leusden: 
VPZV'DeLoupc';J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©033-4943379 
(werkdagen 19 00-23.00 uur), 
!• jpgudmcer39(3)hetnet nl. 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe'; mw.M E. A van 
Zanten-Willemsen, P.C. Hooft-
straat7,7131 WE Lichtenvoor
de. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu-
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545-272543, 
tiWissenbur^ g(g)hetnet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W E. Fiselier, 
Gronausestraat 335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPVMoassluis; A.C. Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144 BL 
Maassluis, ©010-5917871. 
Maastricht: 
PVZuid-Limbur^; B.J M. Braam-
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatelica P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 10-87,797i AK 
Havelte, ©0521-340070. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174-
280134, E*su).storm(3)hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit-
serlood-den Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Velu we: 
FV'De Globe'; mw G lacobs. 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noord wijk: 
V P N ; B. Wijhng, 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; J.M.G. van Mulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 

©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341-
254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So-
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©024-3233454, 
t-m/ogmupunijmc^en nl. 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos-
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NAGroesbeek, ©024-
3974654, -w] m 500ssens@)chel-
lonL 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J Teunis, Dr. De Bruy-
nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H. Koningen, Tuinflui-
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529-450830. 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand ; I.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; H Wegh,B. 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel-
sum, ©0317-316649. 
Oosterhout: 
OWP; B.W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162-423311. 
Oosterwolde (FrI): 
Stellm^uicrucrFil Ver; P. Rauwer-
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516-441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, Bea-
trixstr. 26,7591 GD Dene-
kamp, ©0541-351936. 

P 

Papendrecht: 
Postze^eluer 'Iris'; D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©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, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero'; R.P.L. Aerdts, Hoen-
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©077-4744551, .^racrdts(g)het-
net nl 
Rheden/De Steeg: 
FV 'De Globe'; M.F. Bijl, Konings-
land 71, 6991DH Rheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
W Philatelica; W v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pei-
ze, ©050-5032608, SU) ud uel-
de@hccnct nl. 

Roermond: 
PV Roermond; Ing. Th.I. van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475-495899. 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica Wcst-Brabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijki3,4706 
HX Roosendaal, ©0165-
535489. 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110,2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat2i, 2312 ZP Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
P V Rijssen ; D. Grunwald, 
Groenlmg 12,7463 BI Rijssen, 
©0548-542669, !• d ^runuiald 
(ffiUJxs nl. 
Rijswijk: 
VVPVRijsu)ijk;D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070-
3931315-

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107. 
Sassenheim: 
WPVSassenhcim; B.G. Doorne-
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schoonhoven: 
SchoonhoDense Ver van Postzegcl-
uerzamelaars; H. Schep, Bene-
luxlaan 8, 2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP; H.A. van Heel, Tibosch-
laan 28, 5481MJ Schijndel, 
®073-5475744-
Sittard: 
FVSittardeo , O.P D. Bolech, 
Burg. Schnjenstraat 10,6137 
RRSittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philctica'; J. van Schalk, Ada-
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184-
412338. 
Soest: 
PV Eemland; I van der Vos, lu-
lianalaan 18, 3871VI Hoevela
ken, ©033-2534700. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica; R.M. Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spijke-
nisse, ©0181-643045. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599-616693, WH Ap-
pcrlo@)hctnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw. D. Vrugt, Pr. 
Christinastraat 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

T 

Terneuzen: 
FV 'Het Watermerk'; A.H de Rid
der, Lingestraat5,4535 EPTer-
neuzen, ©0115-697125. 

J 



PVZeeuiuschVlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelmckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatehstcnclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbur^; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0x35714417, 
wupttilbur5g)planrt nl. 

U 

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

Vaals: 
PV'Driclandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karohngenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld; 
FV'DeGlobf';H.A Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021 BT 
Zelhem, ©03x4622272. 
Veendam: 
FV Veendam e o ; raw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140,9641 JA Veendam, 
©0598618974. 

Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, Vival
distraat 5,3906 CA Veenen
daal, ©0318515062. 
PV'Frimarket', E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©03x8513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoDen; J.I J. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 ATVeldho
ven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
PV 'Philo Venlo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; G. Stijsiger, Pr. 
Julianastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G L. Poels, L. de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflsc FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0x18466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; M van Hul
len, Mutsaersstraat7, 5262 JA 
Vught, ©0736567737. 
VolkelUden: 
IVPhilatehca; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65, 5384DN Heesch, 
©04x2454110. 
Voorschoten: 
NVPV; H A J. Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MR Voor
schoten, ©07X56X6X67. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5X7X JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa
geningen, ©03x7424711. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spmozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©070387x987. 
Waubach: 
PV 'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©04553x4376. 
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 IC Weesp, ©0294416740. 
wieringen: 
PV 'De Snufelaar'; J. Kort, Plane
tenlaan 8,177X BZ Wieringer
werf, ©0227603x66 
winschoten: 
IVPhilatehca; mw. G R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PV Winsum e o ; W. Top, Schep
perijlaan 8, 9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7X0X 
WN Winterswijk, ©0543
52x960. 

FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. i6, 7x02 AZ 
Winterswijk, ©05435x5408. 
Woerden: 
FV Woerden; G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567x57, Jilütelie uioer
dcn@iuanadoo nl. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep'; J.J Boel, 
Koningin Sophiestraat3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat xx, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032x86. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G. Swets, Kon. 
Emmastraat x, xg75 BL IJmui
den, ©0255516574, incl. 
rondzendverkeer, sgsuietsgjfrcc
Icr nl. 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5, X54X RH. Koog 
a/d Zaan. 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde; J. Nollet, Pluutha
ven36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 

Zeist: 
ZeisterZe^elZoekers 2000; wnd. 
P. Muller, Loolaan 17, 397X PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout23, 667X 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; I.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland; J.C. Steu
tel, Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©011X416X75. 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr ;W.M. 
Buit, Aburahout 33, 27x9 MX 
Zoetermeer, ©07936x0524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatehca; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; RM. Hutünga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis; 
PV Re îo Zuiartsluis e o ; M. 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©0383866228. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte o ; mw.I.C. 
MolBoshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; J.W. Havers, Den Uyl
straat 14, 80x5 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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

Voor maar 5 euro kunt u 
in 'Filatelie' een kleine 
advertentie plaatsen. 
Dat wil zeggen: alleen 
als u lid bent via een ver

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

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

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

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

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

€5 
€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (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'. 



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

934 

NEDERLAND 

Nieuw postwaardestuk? 
In het tijdschrift Mail! 
van 2 oktober 2003 wordt 
onder de naam EasyCollec-
tor een nieuw product van 
TPGPost aangekondigd, 
bedoeld voor kleine zake
lijke gebruikers. Een ge
bruiker kan hiermee in 
één keer een aantal post
stukken op de post doen 
die voorzien zijn van de 
aanduiding 'Port Betaald 
TPGPost'. Dat zijn stuk
ken die men als partijen-
post op het postkantoor 
zou moeten afleveren, 
maar die men nu voor 
een standaardtarief per 
tien of twintig stuks door 
middel van een EasyCollec-
tor in de brievenbus kan 
gooien. De EasyCollector 
voor tien poststukken [i] 
kost €4.95 en die voor 
twintig poststukken 
€9.50. Volgens Mail! zijn 
ze verkrijgbaar bij Mail
order, maar begin no
vember was op die websi
te nog niets te vinden. 

Is hier nu sprake van een 
nieuw type postwaarde
stuk? Ik denk het wel. 
Om als postwaardestuk 
gekwalificeerd te worden 
moet een poststuk of for
mulier voldoen aan drie 
eisen: het moet een offi
ciële uitgifte zijn van de 
posterijen, er moet een 
aanduiding op staan die 
wijst op vooruitbetaling 
van port (of recht) en het 
moet een geheel vormen 
dat door de post verwerkt 
kan worden. Aan twee 
van die drie eisen voldoet 
de EasyCollector zonder 
meer, alleen van de aan
duiding van vooruitbe
taling ben ik nog niet ze
ker. Afwachten dus tot ie
mand een echt stuk kan 
tonen. 

BELGIË 

Het 'Europees Jaar van 
personen met een handi
cap' wordt onder de aan
dacht gebracht door een 
briefkaart die op 27 okto
ber 2003 verscheen. De 
kaart is voorzien van het 
zegelbeeld €0,49 type 
'Koninklijke Beeltenis, 
Albert II' metPnor-aan-
duiding. De illustratie op 
deze briefkaart is vervaar
digd door een persoon 
meteen handicap [2]. 

Een nieuwe reeks brief
kaarten 'Vroeger en nu' 
verscheen op 12 novem
ber 2003 (voorverkoop 8 
november). Afbeeldingen 
van oude prentbriefkaar-
ten in combinatie met re
cente foto's [3] spreken 
blijkbaar een groot pu
bliek aan, want dit is al
weer de vierde reeks met 
dit thema die De Post uit
brengt. Afgebeeld zijn dit 
keer stadsgezichten uit 
Andenne, Diest, Heren-
tals. Maaseik, Marche-
en-Famenne, Ottignies, 
Ronse, Soignies, Verviers 
en Wervik. Naast het ze
gelbeeld zonder waarde
aanduiding is een Prior-
vignet afgedrukt. De 
kaarten worden verkocht 
voor €0.49 per stuk. 

Van een Belgische lezer 
kreeg ik aanvullende in
formatie over het gratis 
huis-aan-huis verspreide 
postwaardestuk dat ik 

eerder signaleerde (in 
juli/augustus, meteen 
aanvulling in oktober). 
Dankzij deze verzamelaar 
kan ik nu ook de folder 
laten zien waarvan het 
postwaardestuk deel uit
maakte [4, 5, 6]. Van de 
folder zijn versies ver
spreid in het Nederlands, 
Frans en Duits. De mel
ding van een 2-talige uit
gave (NF) berust blijk
baar op een vergissing. 

NI IUWI UITGIFTEN 

Brazilië 
Op een kleinformaaten-
velop voor internationale 
priorityverzending tot 20 
gram staat prominent de 
tekst Carta Mundial [7]. In 
het Port-betaald-zegel-
beeld zien we een afbeel
ding van de Aarde en die
zelfde afbeelding staat 
ook in de linkerboven
hoek van de envelop, 
doorlopend over de sluit

klep. Op die sluitklep is 
een CBi5-etiket afge
drukt, dat ingevuld moet 
worden als de zending 
niet bezorgd kan worden. 

Duitsland 
Op 9 oktober 2003 ver
scheen een briefkaart 
(PlusKarte) ter gelegen
heid van de 450ste sterf
dag van Lucas Cranach de 
Oudere. Cranach (1472-
1553, [8]) geldt als de 
eerste belangrijke protes
tantse schilder. Hij ont
leende zijn naam aan zijn 
geboortestad Kronach, 
vandaar dat de briefkaart 
voorzien is van het zegel
beeld van 45 cent type 
'1000 jaar Kronach'. Op 
de linkerzijde van de 
kaart staan twee van Cra-
nachs werken afgebeeld: 
een zelfportret uit 1550 
en een Kruisiging. Zoals 
bekend betaalt men voor 
een PlusKarte iets meer 
dan de frankeerwaarde; 

de prijs is 52 cent. 

In het Duitse Bondsblad 
Philatelie van november 
worden vier postwaarde-
stukken genoemd met 
uitgiftedatum 13 novem
ber 2003: 
- een PlusBnefin formaat 
C6 ter gelegenheid van de 
looste geboortedag van 
de etholoog Konrad Lo
renz (Nobelprijswinnaar 
1973); 
- een PiusBrief ter gelegen
heid van de 250ste sterf
dag van de Duitse archi
tecten Georg von Kno-
belsdorff en Balthasar 
Neumann; 
- een PlusBnef ter gelegen
heid van de loe verjaar
dag van het Verdrag van 
Maastricht (EU); 
- een Messebrief voor de 
Internationale Postzegel-
beurs in Berlijn. 

Estland 
Briefkaart nummer 15 
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verscheen op 15 augustus 
2003 en heeft als onder
werp de honderd jaar 
oude spoorweg van Valga 
naar Vastse-Roosa. In het 
zegelbeeld staat een foto 
van een stoomlocomo
tief, op de linicerzijde van 
de briefkaart zien we een 
landkaart met daarop het 
bewuste traject [9]. 
Briefkaart nummer 16 (17 
september 2003) is ge
wijd aan het 85-jarig be
staan van de Technische 
Universiteit in Talhn; de 
kaart toont een uni
versiteitsgebouw [10]. 

Frankrijk 
Vanuit Frankrijk ontving 
ik een voorgefrankeerde 
C6-envelop met het ze
gelbeeld Marianne du 14 
Juillet zonder waardeaan
duiding. Op de envelop is 
een foto afgedrukt van de 
kathedraal van Laon [11]. 
Dit soort prêt-a-poster-en-
veloppen met bijgedrukte 
illustratie wordt niet offi
cieel uitgegeven door de 
Franse posterijen, dus 
moeten ze formeel be
schouwd worden als par
ticulier uitgiften. Ze zijn 
niet bij de Filatelistische 

Dienst verkrijgbaar, maar 
worden wél op lokale 
postkantoren verkocht. 

Voor Kuifje-liefhebbers 
zijn onlangs weer twee 
nieuwe prct-ä-poster-enve-
loppen met bijbehorende 
wenskaart verschenen. 
Beide zijn voorzien van 
het zegelbeeld 'Dag van 
de Postzegel 2000' zon
der waardeaanduiding. 
Op de ene kaart en enve
lop zijn Kuifje en Bobby 
in een iglo te zien, op de 
andere is een drukke scè
ne op kasteel Molensloot 
afgebeeld [12]. De prijs 
per stuk bedraagt 2 euro. 

Griekenland 
Steeds meer postadmini-
straties brengen op hun 
postwaardestukken echt-
heidskenmerken en anti-
kopieerbeveiligingen 
aan. Zo ook in Grieken
land; op een envelop voor 
internationale verzen
ding is onder het zegel
beeld een strook hologra
fische folie aangebracht 
vani bij 3 cm [13]. 

Italië 
Aan het 25-jarige pontifi

caat van paus Johannes 
Paulus II werd op 10 ok
tober 2003 een briefkaart 
gewijd met in het zegel
beeld (€0.41) een portret 
van de Paus met als ach
tergrond een luchtfoto 
van Italië. Johannes Pau-
lus II beschouwt Italië als 
zijn tweede vaderland en 
Italië noemt hem 'de am
bassadeur van het Itali
aans in de wereld'. 

Wereldvoedseldag was 
op 16 oktober 2003 aan
leiding voor de uitgifte 
van een Italiaanse brief
kaart. In het zegelbeeld 
(De 0,41) is het logo van 
de gedenkdag te zien, 
terwijl hnksonder op de 
kaart logo's afgebeeld 
staan van vier organisa
ties die zich bezig hou
den met de bestrijding 
van de honger in de we
reld. Alle vier zijn het 
VN-organisaties: FAO, 
IFAD, WFP en IPGRI. 

Portugal 
De Portugese posterijen 
zijn sponsor van het Eu
ropese Voetbalkam
pioenschap, dat volgend 
jaar plaatsvindt in Portu

gal. Waarschijnlijk zullen 
bij die gelegenheid de 
nodige postzegels en 
postwaardestukken uit
gegeven worden. Verza
melaars moeten echter 
ook de 'gewone' post
waardestukken in de ga
ten houden. Op de enve
lop voor internationale 
priority-verzending staan 
nu al de logo's UEFA Euro 

' 2004 en de tekst'Natio
nale pakketvervoerder 
van UEFA Euro 2004' af
gedrukt [14]. Het exem
plaar dat ik zag heeft op 
de achterzijde drukkers
merk '13218-400.000 ex. 
Mar. 2003'. 

Slowakije 
Recente uitgiften van de 
Slowaakse post, ontvan
gen op 24 september 
2003: 
- een fraai aerogram met 

' dubbel zegelbeeld (8 s. 
vliegtuig en 5 s. luchtbal
lon) met foto's en toeris
tische informatie over de 
stad Bratislava [15]. Alle 
teksten op dit luchtpost
blad zijn in het Slowaaks; 
verkoopprijs 18 s. 
- een pi^eon^ram of post
duifblad, formaat 65x153 

mm, vervaardigd van zeer 
dun, bijna doorzichtig 
papier [16]. Dit post-
waardestuk met zegel
beeld 8 s. type 'Wapen' 
en met een tekening van 
een postduif verscheen 
ter gelegenheid van de fi
latelistische tentoonstel-
hngNitrajfila 2003; ver
koopprijs 13 s. 
- vier briefkaarten zegel
beeld 5.50 s. type'Ge
bergte' met verkoopprijs, 
postlogo en kaartvolg-
nummer in de linkerbe
nedenhoek: PL82 stan-
daardkaart; PL84 Fedcup 
2002; PL85 tentoonstel
ling Nitrajïla en PL86 Tla-
cova-conferentie. 
- twaalf briefkaarten ze
gelbeeld 7 s. type 'Zobor' 
met verkoopprijs, postlo
go en kaartvolgnummer 
in de linkerbenedenhoek: 
093 standaardkaart; 094 
tentoonstelling Nitrajila; 
095 stoommachine; og6 
vlaggen van Tsjechië/ 
Slowakije/ Polen/ Honga
rije; 097 paardenkoppen; 
098 posthoorn voor ber
gen; ogg hockeykam-
pioenschap, 100 toten 
met 103 tentoonstelling 
Nitrajïla en 104 twee Slo
waakse postzegels, 
-twee briefkaarten 10 s. 
typen 'Schip op een ri
vier' en 'kasteel op heu
veltop': PL72 Standaard-
kaart, PL8 6 NAVO-top. 
- voorgefrankeerde enve
loppen 8 s. type 'Wapen'; 
Vijftig jaar Farmaceuti
sche Faculteit Bratislava; 
Koloman Sokol 1902-
2003; Visegrad Groep 
van Vier, vier Oost-Euro
pese landen op weg naar 
het lidmaatschap van de 
EU (met bijdruk 2 s. 'Eu
ropa'). 
- voorgefrankeerde enve
loppen 10 s. type 'Post
hoorn/brief: Standaard-
kaart zonder illustratie; 
Tien jaar Slowaakse Re
publiek; Tien jaar Slo
waakse Posterijen 

Verenigde Staten 
Bij de emissie Old Glory 
van 3 april 2003, die de ^ 
geschiedenis van de = 
Amerikaanse vlag als on- <~ 
derwerp heeft, is 00k een — 
boekje met 20 briefkaar- => 
tenuitgebracht [17]. Er * 
zijn vijf verschillende af- ^ 
beeldingen, die elk vier- "^ 
maal in het boekje voor- 3 
komen. De prijs bedraagt 5 
$9.75. ^ 

Voor deze aflevmng uan de ru
briek 'Postujaordestukken' ont
ving ik bijdragen Dan de heren 
KP uanEijsden,JohanDiesueld, 
Ton Hoefhaaels, Hans Smid en E. 
Verbecck (België). 
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De Nationale^ 
Partijen Winkels 

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

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

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

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

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

Bredenhof 
Het Postzegelhoes 
P.Z.H. Den Postkoets 
Postzegel Partijen Centrale 

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

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

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

ROTTERDAIVI 
VENLO 
HENGELO 
DEN HAAG 
AMSTERDAM 
UTRECHT 
LEEUWARDEN 



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

Het Smitserleven gevoel 
• heel groot en mooi aanbod collecties/partijen Nederland, Overzee en Wereld 

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

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

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

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

• talloze speciale aanbiedingen 
• lekker onbezorgd urenlang postzegelen 

Kortom, genoeg redenen om eens bij ons langs te komen 

SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

^LS/u /^^^^\ 3551 CX UTRECHT w^i—I A^ 
^ ) | |H |1 TEL. 030-2443170 FAX 030-2892620 [ ï f S l i ^ l 
^ # \ i ^ WWW.FILATELIE.NET ^i^ ^-iD! 

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

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

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

http://WWW.FILATELIE.NET


DECEMBERMAAND MAAND! 

i 

r* 

Wij nodigen u uit voor de Oliebolle Dolle Dagen. 

Het IS weer zover' De Oliebolle Dolle Dagen van de Postzegel Partijen Centrale zijn er weer 
Een begrip voor onze trouwe klanten Gezellig oliebollen bij ons komen eten met warme chocolademelk en slag
room, koffie of wat anders (vanaf 8 december t/m 31 december) 
De gezellige decembermaand is uitermate geschikt om eens bij de Postzegel Partijen Centrale 
langs te gaan Onze klanten komen uit het hele land van Den Helder tot Maastricht, 
van Vlissingen tot Groningen 

WIJ zijn er erg trots op dat we zo'n uitgebreide klantenknng in het hele land hebben opgebouwd 
WIJ willen ook aan u laten zien wat wij te bieden hebben Koop bij de Postzegel Partijen Centrale een van onze 
meer dan 2000 verschillende partijen en verras een vriend of kennis (of uzelfl met een 
origineel kerstcadeau 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 

WIJ zijn de hele maand december zoals altijd zes dagen in de week open behalve op 
Ie Kerstdag donderdag 25 december 
2e Kerstdag vrijdag 26 december 
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 

Meer dan 3000 verzamelaars komen regelmatig in Den Haag 

'pTÄTRlTriliTETiii F 
CTETWTTTRTÄTLTE' 

Piet Hemstraat 112, 2518 CM Den Haag 
Tel: 070 36 25 263, Fax: 070 36 25 415 
E-mail rstibbe7@freeier nl 
Openingstijden, ma t/m za 09 00-17.OOu 
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INFORMATIEBON 

Naam 

Tel 

Plaats 

E mail 

Interessegebieden 

m m m • • • • 

Adres 

Postcode 

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



INKOOP-AKTIE i 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

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

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

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

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

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

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

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

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

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

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

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

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars' 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t/m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

www.filatelie.net 
Openingstijden wo t/m za 12-6 
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Draak van een boekje 
Op 20 oktober gaf TPG-
Post de postzegel 'Verza
melen' uit. Een mooi ini
tiatiefin samenwerking 
met de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen en de Ne-
derlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren. 
Minder mooi is het initia
tief om bij die gelegen
heid met een nieuw pro
duct op de proppen te ko
men: hetpresti52boel<je. 
Waarmee niet gezegd is 
dat er iets mis is met pre-
stigeboekjes. Nee hoor, 
grootformaatboekjes met 
veel tekst en illustraties 
met betrekking tot een 
bepaald thema zijn vaak 
schitterend uitgevoerd en 
mede daardoor erg popu
lair in Groot-Brittannië, 
Ierland, de Verenigde 
Staten, Australië en 
Nieuw-Zeeland - om 
maar eens wat voorbeel
den te noemen. Het eer
ste Nederlandse prestige-
boekje is echter een falie
kante mislukking, waar
bij ook de NBFV en de 
NVPH op het verkeerde 
been zijn gezet. De TPG-
bedenker zag kennelijk 
alleen eurotekens schit
teren. 

Wat is er dan mis met het 
Nederlandse boekje? Vrij
wel alles! 
Allereerst de prijs. Vol
slagen belachelijk: voor 
acht zegels van 39 cent 
betaaljecg.gs, een toe
slag dus van maar liefst 
€6.83. Hiermee neemt 
TPGPost een unieke posi
tie in, want gewoonlijk is 
de prijs van zo'n boekje 
gelijk aan de nominale 
waarde. Sommige landen 
rekenen een kleine toe
slagvan 5 ä 10 procent. 
Alleen Hongkong, waar 
de filatelie nog in een an
der stadium verkeert, wil 

nog wel eens wat verder 
gaan, soms wel tot 50 
procent. TPGPost slaat 
echter alles: een toeslag 
van bijna 220 procent. De 
mediavoorlichter van 
TPGPost kon me echter 
geruststellen: als er vol
gend jaar wat meer in de 
boekjes zit, blijft de prijs 
toch €9.95. Fijn! (Hij 
voegde er overigens aan 
toe dat dit niet gegaran
deerd kon worden. Laten 
we dat gemakshalve maar 
even vergeten). 
Een klapper voor TPG 
Post? In zekere zin wel. 
Geen mens haalt het in 
z'n hoofd de zegels voor 
gebruik uit dit dure boek
je te halen. Bruto winst 
dus €9.95! Zeker voor een 
goed doel? Is me niet be
kend; misschien wel voor 
de bedenker van dit mis
baksel. Of misschien ge
draagt het grote TPG 
(jaaromzet: bijna 12 mil
jard) zich hier gewoon 
heel klein. 
En dan de uitvoering. Ik 
zag zelden een boekje 
met zo'n simpele vorm
geving en oubollige 
tekst. Alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Leg daar eens 
een Engels prestigeboek-
je naast. De Nederlandse 
postzegel mag dan inter
nationale faam genieten 
als creatief en innovatief, 
met dit boekje wordt 
daaraan volgens mij be
hoorlijk afbreuk gedaan. 
Absoluut geen prestige 
dus. 
De oplage van het boekje 
is geheim. De mediavoor
lichter vertelde me verder 
dat hij geen mededeling 
kon doen over de oplage 
om speculatie te vermij
den. Om speculatie te 
vermijden! Hoe verzint 
men het. In het persbe
richt wordt gesproken 
over een beperkte oplage. 
En tijdens Postex 2003 in 
Apeldoorn mochten er 

De zes waarden van het pohtisboekje van Aiderney. 

per dag slechts duizend 
exemplaren verkocht 
worden, met een maxi
mum van vijf stuks per 
klant. Postex-bezoekers 
bevestigen overigens dat 
men zich niet zo aan het 
gestelde maximum hield 
en dat het aantal van dui
zend per dag verhoogd 
werd naar 1.500 per dag. 
O ja, de oplage. Die be
draagt 25.000 boekjes. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Aland 
Tuiee boekjes in 2004 
Komend jaar geeft Aland 
twee boekjes uit: op 23 
april een boekje met acht 
zelfklevende zegels waar
op de 'nationale' vlag 
staat afgebeeld (oplage 
150.000 stuks) en op 9 
juni een prestigeboekje 
ter gelegenheid van de 
150ste verjaardag van de 
vesting Bomarsund 
(100.000 exemplaren). 

Alderney 
Prestigeboekje 
Het eilandje Alderney, 
behorend tot de Bailiuiick 
of Guernsey, is een uitzon
derlijk vreedzaam stukje 
Groot-Brittannie. Er wo
nen ook maar enkele 
honderden mensen op 
dit eiland. Het is dan ook 
niet vreemd dat men vol
doende heeft aan één po-
litiesergeant en twee 

agenten. In drukke (zo-
mer)tijden leent men nog 
een agent van het naburi
ge Guernsey. En het is dit 
contingent dat het onder
werp is van een grootfor
maat boekje 'gemeen
schapsvoorzieningen'. 

De beide voertuigen van 
het korps (een Landrover 
en een rechercheauto) en 
al het personeel in actie 
staan op de zegels in het 
boekje afgebeeld. 
Het boekje verscheen op 
16 oktober en bevat vier
maal de zes zegels van de 
bijbehorende serie (22, 
27, 36, 40, 45 en 65 p.) in 
verschillende samen
hang. In totaal een fran-
keerwaarde van £ 9.40, 
hetgeen ook de prijs van 
het boekje is. En zo hoort 
het! 

België 
Gele tulp 
Na de azalea's in 1997, de 
geranium in 1999, de 
geelrode tulp en het vi
ooltje uit 2000, de rode 
tulp uit 2001 en de crocus 
van vorig jaar, verscheen 
op 12 november een boek
je met tien gele tulpen, 
om precies te zijn de Dar-
uiin - Golden Apeldoorn. De 
zegels hebben de vermel
ding Prior Europa/e en kos
ten 59 c. De zegels zijn 
zelfklevend. 

Het najaar is voor de Belgische 
post het/auonetc tijdstip om met 
uoorjaarsblocmcn te komen 

Canada 
Kerstgeschenken 
In Canada is een veelheid 
aan kersttradities te vin
den. Uit Frankrijk stamt 
het zingen van kerstlied
jes en het maken van een 
kerststal; de kerstboom 
komt uit Duitsland, de 
gewoonte om lichtjes in 
kozijnen te plaatsen uit 
Ierland en het sturen van 
kerstkaarten uit Enge
land. De Nederlanders en 
de Amerikanen stuurden 
Sinterklaas en de kerst
man en in Japan waren 
mandarijntjes de tractatie 
voor kerstochtend. Maar 
het geven van geschen
ken hoorde bij veel cultu
ren. 
Dat de kerstzegels dit 
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E^n non de drie Canodese kerst
boekjes. 



jaar kerstcadeautjes als 
thema hebben is daarom 
niet verwonderlijk. Op de 
achtergrond zien we 
beelden van sportieve 
winteractiviteiten. De -
zelfklevende - zegels ver
schenen op 4 november 
en zijn alleen in boekjes 
verkrijgbaar: twaalfmaal 
48 c. (binnenland), zes
maal 65 c. (Verenigde 
Staten) en zesmaal $ 1.25 
(overzee). 

Nieuiue tarieuen 
Vanwege de nieuwe post-
tarieven in janauri 2004 
komt de Canadese post 
op ig november met een 
aantal nieuwe permanen
te zegels. De zes zegels 
beelden een bekend na
tionaal symbool af. De 
bijbehorende boekjes 
meld ik hieronder: 
tienmaal 49 c ; vlag met 
skyline van Edmonton; 
zesmaal 80 c; ahornblad 
(rood); 
zesmaal $ 1.40; ahorn
blad (groen); 
tienmaal 49 c ; koningin 
Elizabeth II. 

China-Hongkong-Macao 
Eerste bemande ruimteulucht 
De Chinezen willen hun 
land kennelijk hoog op
stoten in de vaart der vol
ken: China slaagde er in 
oktober van dit jaar na
melijk in een bemand 
ruimtevaartuig in een 
baan om de aarde te krij
gen. De mijlpaal werd 
postaal luister bij gezet 
met de uitgifte van twee 
postzegels op 16 oktober. 
Dat wil zeggen twee in 
China zelf, twee in Hong
kong en twee in Macao. 
In één postzegelboekje 
zijn al deze zegels te be
wonderen. Het is een 
prestigeboekje geworden 
met drie zegelvelletjes: 
eenmaal 2.00 en eenmaal 
0.80y. (China); tweemaal 
$ 1.40 (Hongkong) en 
eenmaal 1.50 en eenmaal 
i.oo p. (Macao). De ver
koopprijs bedraagt 
HKS 12.80. 

Falklandeilanden 
Pinguins in postzeflelbockje 
Het uit twee grote en 
tweehonderd kleine ei
landen bestaande Falk
land Islands kwam op 21 
juli met een nieuwe per
manente serie. Op de ei
landen komen zeker 
tweehonderd verschillen
de vogelsoorten voor; 
meer dan zestig ervan 
nestelen zich er ook. Het 
is dus niet verwonderlijk 
dat de nieuwe serie iets 
van hetvogelleven laat 
zien. 

De serie gaat vergezeld 
van een boekje met acht 
zelfldevende zegels met 
de afbeelding van een 
pinguïn, eudyptes chry-
socome (ook wel rots
springer genoemd). 

Finland 
De kus 
'De kus' is het thema van 
het nieuwe vriendschaps
boekje van Finland, dat 
op 14 januari zal verschij
nen. Flet bevat zes zelf
klevende eersteklasze-
gels (prijs 65 c) . 

Kussen in Finland. 

Finse Golf 
Een tweede boekje dat in 
2004 zal verschijnen is 
een vervolg in de reeks 
die de aandacht vestigt 
op de Finse Golf Op 8 
september verschijnt het 
en op de zegels zijn 
schatten te zien die ge
vonden zijn in scheeps-
wrakken. 

Frankrijk 
Zaaister van Roty 
Ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag 
van de Semeuse de Roty, de 
welbekende zegel met 
een afbeelding van de 
door Louis Oscar Roty 
getekende zaaister, ver
scheen op 6 november 
een boekje met tien ze
gels: vijfmaal de Semeuse 
de Roty in een nieuw jasje 

Kajtje en zegels uan het nieuujc Fra 

en in een waarde van 
€0.50 in wisselende sa
menhang met vijfmaal de 
huidige Marianne de Lu-
quet zonder waardeaan
duiding. Ook op het kaft
je wordt de honderdjari
ge geëerd. 

Rode Kruis 
Het Rode Kruis boekje 
van dit jaar verscheen op 
dezelfde datum. Het be
vat tien zegels van €0.50. 
De prijs van het boekje is 
evenwel €6.60: de toeslag 
van €1.60 is ten bate van 
het Rode Kruis. Op de ze
gels in het boekje staat 
een detail van een schil
derij van de zeventiende-
eeuwse Pierre Mignard. 

Het Fronse Rodc-Kruisboekje van 
2005. 

Groenland 
Bloemen om op te ureten... 
Op 14 juni van het ko
mend jaar geeft Groen
land een serie uit met af
beeldingen van Groen-

' boekje. 

landse eetbare bloemen. 
De zegels worden ook in 
een boekje verkocht. 
Het kerstboekje van 
Groenland verschijnt in 
2004 op I november. 

Nieuw-Zeeland 
Nóg een kerstboekje 
In Nieuw-Zeeland ver
scheen op I oktober niet 
alleen een boekje met 
tien zegels van 40 c. (voor 
kerstwensen, verzonden 
in het binnenland), maar 
- naar nu blijkt - ook een 
boekje met acht zegels 
van $ i.oo (voor overzee
se wensen, economy-ta-
rief). 

Polen 
Rybnik 
De post van de Poolse 
stad Rybnik heeft op g 
oktober een lokaal boekje 
uitgegeven met acht ze
gels van 2.10 z. type 'We-
reldpostdag'. Op de zegel 
staat hèt symbool van de 
post: de trompet. Dit in 
het verleden bij elke po
stiljon behorend attri
buut is ook te zien in het 
logo van de Poolse post
dienst. 

Rusland 
Russische auto's 
De Russen gaan er prat 
op dat diverse in hun 
land geproduceerde au
to's in het verleden be
langrijke overwinningen 
behaalden. In een op 17 
september verschenen 
boekje bevindt zich een 
velletje met vijf voorbeel
den daarvan zoals de 
'Russo-Balt K12/20' uit 
igii en de snelle 'Pobie-
da' uit 193g. Nominale 
waarde 21 r. 

Verenigde Staten 
Kerstmis 2003 
Het vorig jaar in de Ver
enigde Staten verschenen 
kerstboekje met een af
beelding van een schilde
rij van J. Gossaert, 'Maria 
met Kind', is dit jaar 
sinds 10 oktober opnieuw 
verkrijgbaar. Datzelfde 

geldt voor de boekjes met 
de sneeuwpopzegel. De 
genoemde boekjes bevat
ten allemaal twintig ze
gels van 37 c. Het gaat 
niet om herdrukken, 
want er was van vorig jaar 
nog aardig wat over. 
Wel kwam er op 23 okto
ber nog een Gossaert-uit-
voering bij: opnieuw met 
twintig zegels, maar nu 
in een tweezijdig boekje 
met zelfklevende zegels. 
Helemaal nieuw is het 
(ook op 23 oktober ver
schenen) boekje Holiday 
Music Makers: vier vrolijke 
musicerende kerstfigu
ren. Er zijn twee boekjes
varianten, beide met 
twintig zegels van 37 c: 
een boekje met zegels 
aan twee zijden en een 
automaatboekje. 
Ook in oktober verscheen 
een herdruk van het vorig 
jaar verschenen boekje 
met antiek speelgoed: 
een vouwboekje met 
twintig maal 37 c.; ook 
hier weer zegels aan bei
de zijden. 

'Moeder met Kind' van Gossaert 
uoorhettujecdejaar. 

Holiday Music Makers uit de Ver
enigde Staten. 

IJsland 
Kerstmis 
De twee IJslandse kerst
zegels van dit jaar, ver
schenen op 6 november, 
laten zien hoe kinderen 
zich verheugen op het 
naderende feest. Waar de 
zegels normaal in vier
kleurendruk vervaardigd 
worden, zijn ze dit keer 
in vijf kleuren. 
De postzegel van 45 k. is 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 
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Het IJslondse kerstboekje 

Zweden 
Kerstmis 
Zweden viert dit jaar de 
honderdvijftigste ge
boortedagvan de schil
der Carl Larsson. Hij 
leefde in Sundborn in 
Dalecarlia en schilderde 
met waterverf. Details 
van zijn werk zijn te vin
den op de kerstzegels 
van dit jaar, verschenen 
op II november. 
'Kerstmis in Sundborn' 
vinden we op twee post
zegel van 9 k. Vijf van elk 
vormen de inhoud van 
een postzegelboekje. 
In 'Carl Larssons kerst', 
het tweede boekje, is de 
kerstsfeer heel herken

De uier zegels uit het Zweedse 
boekje tonen details van enkele 
van de populairste schilderyen die 
Carl Larsson heejt̂ emaakt 

baar in de lichtgekleurde 
plaatjes. Het thema is 
'Traditie in spel en vie

Anna Lindh 

4 frimärken 
1 st inrikesbiev Qch 2 si fl 10 ki 
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Anna Lmdh, 19572005 

ring'. Ook dit boekje be
vat tien zegels, nu zon
der waardeaanduiding 
(prijs 5k.). 

Anna Lmdh 
Ook op II november ver
scheen een boekje ter 
herdenking van de in 
september vermoorde 
Anna Lindh, Zwedens 
ministervan buitenland

De drie Zwitserse ontwerpen 

se zaken. Het boekje be
vat twee zegels van5.50 
en twee van lo k., met 
een portret van de politi
ca. Vier kronen per boek
je gaan naar het door de 
regering ingesteld speci
aal fonds, waarvan de 
gelden gebruikt kunnen 
worden bij het bestrijden 
van alle vormen van ge
weld en het bevorderen 
van democratie en men
senrechten. 
Het gaat in feite om een 
herhaling, want ook de 
moord op de politicus 
Olof Palme (in ig86) was 
aanleiding tot de uitgifte 
van een postzegelboekje. 

Zwitserland 
Nieuiue taneuen 
In samenhang met de 
nieuwe posttarieven die 
op i januari van kracht 

zullen worden, komt de 
Zwitserse post met nieu
we permanente zegels 
met als thema 'Zwitsers 
design'. Het gaat om 
drie waarden die ook per 
tien in een postzegel
boekje verkrijgbaar zul
len zijn. De verschij
ningsdatum is 30 decem
ber. 
De drie klassieke Zwit
serse designs zijn de fau
teuil van Le Corbusier, 
HeidiWeberversie uit 
1959 (i.oof.), desta
tionsklok die in 1944 
door Hans Hilfiker werd 
ontworpen (0.85 f.) en 
de Rexdunschiller van 
Alfred Neweczeral 
(0.15 f.). Sommige dood
gewone huishoudelijke 
artikelen kunnen het re
sultaat zijn van klassieke 
ontwerpen. 

MICHEL NIEUWS IN DECEMBER: 
JUNIOR catalogus 2004 € 13,80 
CEPT catalogus 2004 € 21,80 
UNO Speciaalcatalogus 2004 € 21,80 
GrootBrittannië Speciaal 2004 € 49,80 
Brieven Duitsland 2004 € 39,80 
Nabije Oosten 2004 (Overzee 10) € 49,80 

GrootBrittannië Spec. 2004, samen met 
Kanaal Eil. Spec. 2002/03 € 59,80 
Rundschau jaarabonnement 2004,12 nrs. 
iedere maand franco in Uw bus € 38,40 
Rundschau Opbergmap voor 1 jaargang € 12,00 

auf der heide 
e mail aufderheide@hetnet nl 

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4maandeli)kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

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

GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592350486 
fax 0592355861 
email i zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

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

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

Postzegel handel De Viking 
Voor motief en iandenverzamelingen bent u hier op 
een goed adres. Niet alleen nieuwe uitgiften maar 

ook oudere zijn vaak leverbaar. 

Grote voorraad motief en ruim 60 landenstocks. 

Komt U ook naar de Filateliebeurs 
in de Pandahallen? 

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

Email: pzh.de viking@planet.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistische benodigdheden. 

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

http://pzh.de
mailto:viking@planet.nl
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Wat zijn de vervelende 
karweitjes die het leven 
van een filatelist enigs
zins kunnen bemoeilij
ken? Afweken, tandingen 
meten, afiïietingen con
troleren, naar een catalo
gusnummer zoeken - dat 
zijn er een paar. Met uit
zondering van afweken 
(maar wie weet bestaat 
daar ook een perfect 
hulpmiddel voor) kun
nen die klusjes voortaan 
veel gemakkelijker wor
den verricht. Van de im
porteur van de bekende 
Michel-catalogi, de firma 
J.C. Auf der Heide S.H.D. 
uit Zeist, kregen we de 
Michel Perfoscope-soft-
ware toegezonden. Het 
gaat om een programma 
waarmee postzegeltan-
dingen softwarematig 
kunnen worden gemeten. 
Dat probeerden we na
tuurlijk onmiddelijk. Het 
was even schrikken toen 
er een rolletje plastic fo
lie met daarop een ruitjes
patroon uit het doosje 
kwam rollen. Wat moes
ten we daarmee? De 
schrik was onnodig: om 
tot een zo nauwkeurig 
mogelijk gemeten tan-
dingmaat te komen levert 
Michel er dit calibratie-
hulpmiddel bij. De folie 
wordt op de glasplaat van 
de scanner gelegd (even 
opletten aan welke kant 
het afgeknipte hoekje 
moet liggen!) en daarna 
kan er gecalibreerd wor
den. Afhankelijk van de 
snelheid van de computer 
duurt dit van enkele mi
nuten tot heel kort. De 
calibratiegegevens wor
den vervolgens opgesla
gen en de folie kan de 
kast in: die hebben we 
pas weer nodig als we 
een nieuwe scanner ko
pen. De vraag, waarom er 
zo nodig gecalibreerd 
moet worden is eenvou
dig te beantwoorden: het 
scanoppervlak van zelfs 
de allerduurste scanner 
laat variaties zien. Door 
de calibratiefolie te ge
bruiken worden de afwij
kingen die bij het scan
nen optreden vastgelegd; 
bij het scannen van de te 
meten zegels wordt het 
calibratiebestandje ge
bruikt om de meetresul
taten te corrigeren. 
Het meten van tandingen 
is vervolgens kinderlijk 
eenvoudig: je scant een of 
meer postzegels. Tussen 
de uiterste hoeken van de 

Voorbeeld van het meten uon een (m ditgeual horizontole) tondmg; in 
rood de afgeronde maat; tussen haakjes is de decimale notering uermeld. 
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Het vaststellen von het exacte beeld/ormaat is een Jluitje van cent. 

zegeltanding trekje met 
de muis een lijntje en zie
daar: de (afgeronde) tan-
dingmaat verschijnt in 
beeld. Wil je tot op vier 
decimalen achter de 
komma meten? Dat kan: 
druk op de infoknop. 
Het aardige is dat het me
ten niet beperkt blijft tot 
losse zegels. Ook zegels 
'op stuk' of zegels die in 
een blokje zitten kunnen 
moeiteloos gemeten wor
den, zo bleek ons. 
Onze vaste medewerker 
Rein Bakhuizen van den 
Brink heeft jaren geleden 
gepleit voor het hanteren 
van decimale tandingno-
teringen. Zijn voornaam
ste argument was dat het 
archaïsche breukensys
teem (waarbij de maten 
op het dichtsbijzijnde 
kwart worden afgerond) 
te onnauwkeurig is (een 
zegel met de decimale 
tanding 13.376 wordt ge
noteerd als tanding i3'/2, 
terwijl een zegel met de 
maat 13.374 tanding i3'/4 
heeft). Een decimale no
tering is uiteraard veel 
nauwkeuriger. 
Maakt de Perfoscope-
softwaren een eind aan 
die 'breukenmisstand'? 
Ja en nee. Het is in ieder 
geval mogelijk om veel 

nauwkeuriger tanding-
maten te noteren dan 
voorheen gebruikelijk 
was. Maar er zijn nog 
twee handicaps. De eer
ste is dat de catalogi nog 
steeds gebruik maken 
van het 'oude' systeem 
van halles en kwarten. Je 
zult de gemeten waarden 
dus moeten herleiden tot 
die oude maten. Dat doet 
de Michel Perfoscope-
software gelukkig zelf; 
geen vuiltje aan de lucht 
dus. De tweede handicap 
wordt veroorzaakt door 
de gebruiker: hoe nauw
keuriger hij meet, hoe 
exacter de maten. Omge
keerd: een wat slordig 
uitgevoerde meting kan 
een ongebruikelijke maat 
opleveren. Het vergt dus 
enige zelfdiscipline om-
met de software op ver
antwoorde wijze om te 
gaan. Wie dat er voor 
over heeft zal zijn zegels 
voortaan fluitend van ple
zier meten. 
De Perfoscope-software 
kan overigens nog meer; 
exacte maten in millime
ters weergeven (zo kunt u 
controleren of van een 
klassiek blokje misschien 
- om het wat 'strakker' te 
maken - de randen zijn 
bijgesneden) en hoeken 

meten (staat die opdruk 
wel onder de juiste hoek 
op de zegel?). Aardig. 
Nog aardiger is het dat 
het pakketje waarin de 
Perfoscope-software 
wordt verpakt een ca
deautje bevat: een tweede 
CD/ROM, met daarop de 
MichelScope-software. 
Daarmee vervalt een ver
velend 'filatelieklusje': 
het opzoeken van een ze
gel in de catalogus. Jam
mer dat het alleen om 
Duitse zegels gaat, want 
het MichelScope-pro-
gramma werkt fantas
tisch. Ook hier moet er 
eerst weer een scan wor
den gemaakt van de ge
zochte zegel(s). Vervol
gens worden met de muis 
de uiterste hoeken van de 
zegel aangeklikt, waarna 
het zoeken kan begin
nen. Meestal vindt de 
software de gezochte ze
gel al met de standaard
instellingen, maar als het 
niet mocht lukken kan 
een schuifbalk worden 
gebruikt om op kleuren 
danwei op vorm te zoe
ken. Niet alleen de ge
zochte zegel komt in 
beeld (geheel linksboven, 
voorzien van het catalo

gusnummer), ook een 
aantal andere zegels 
wordt getoond. Je kunt 
namelijk ook op motief 
(thema), formaat, kleur 
of tekening zoeken. Als 
de nadruk bijvoorbeeld 
op de tekening van de ze
gel wordt gelegd, kun je 
alle exemplaren van een 
langlopende serie zicht
baar maken; gemakkelijk 
in die gevallen waarin 
een serie zich over een 
aantal jaren uitstrekt. 
Het allerbeste nieuws is 
misschien nog wel dat de 
Perfoscope- en Michel-
scope-software tijdelijk 
heel goedkoop is: los 
kosten ze gewoonlijk res
pectievelijk 69 en 49 
euro, maar tot 31 decem
ber van dit jaar is de prijs 
voor de twee samen een 
heel stuk lager (zie hier
onder)! 

Michel Perfoscope en Michelscope, 
sojtuiare om tandingen te meten, 
moten vost te leggen, hoeken te 
meten en catalogusnummers te 
zoeken. Verkrijgbaar bij de betere 
postzegeluJinkel In/ormotic: J C. 
Au/der Heide S H.D .OudeWou-
denbergse Zandweg 4,3707 AN 
Zeist, telefoon 030-5924800. 
Prijs (Pefoscope samen met Mi
chelscope)- 49 euro 

Een von de zegels die op een poststuk zijn geplalct is met behulp von de 
computermuis 'ingekaderd'; nu kon op de zoekbalk ujorden gedrukt. . 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2004 
(verschijnt begin februari 
2004) moeten uiterlijk op i 
januari 2004 in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 20 en 21 december; 
Krommenie. Saenphüex 2003, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65-ja-
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, e-mail 
hksmit@chello.nl. 

2004 

• 17 januari: 
Almere. Almere Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filrawijkcentrum, Walt 
Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek-
straat26,1316 SRAlmere, te
lefoon 036-5341470. 
• 30 januari-3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 
Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308-320 
Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, Hong Kong. 
• 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhock 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 25-jarig 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 
0315-242990. Of per e-mail: 
ha.breukcr@chcllo.nl 
• 8,9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Hanng-
ulict en Grcuchngen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
Goeree-Overflakkee. De Sta-
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187-611542, e-mail 
sban5ma@xs4all.nl. 
• 6,7,8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarsevene
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met vele NVPH-han-
delaren. Viering Dag van de 
Jeufldjilatehc (thema: Sprook
jes). Autotron Rosmalen. Ca. 
850 kaders. Inschrijfformu
lieren verkrijgbaar bij K. 
Loch, J. van Eijckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, telefoon 
040-2119654 of e-mail 
cloch7i2@jTeeler.n! Algemene 
informatie is verkrijgbaar bij 
C.J. van Kempen, e-mail 
c.j.uankempen@planet.nl 

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 3 o juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, MüUenborner Strasse 62, 
D-54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/9544-0, fax 
06591/954499 of per e-mail 
pcter@mucllcr-muellenborn.de 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 13 december: 
Dronten. Open Hof, Coper-

' nicuslaan, 13.30-16.30. Tele
foon 0320-314305. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
6567680. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-

' 16. Telefoon 023-5613929 
j (na 20 uur). 
i Maassluis. Burgerzaal Stad-

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 399a, 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, io-i6. 
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, 
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• 7,8 en 9 mei: 
Klosterneuburg (Oosten
rijk). Ouebna 2004, tentoon
stelling in categorie 2 met in
ternationale deelname (alle 
klassen, incl. jeugd en open 
klasse), georganiseerd door 
BSV Donau. Babenberghalle. 
Openingstijden: op 7 en 8 
mei van 9 tot 17 uur en op 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, A-1225 
Wenen (Oostenrijk), tele
foon/fax (00)43-12832817 of 
per e-mail bsu.d0nau@5mx.net 
• 22 tot en met 30 mei 2004: 
Valencia (Spanje). Es-
pana 2004, internationale 
postzegeltentoonstelling on
der het patronaat van de FIP 
met o.a. eenkadercollecties. 
Ciudad de las Artes las Cien-
cias (City oJArts and Science). 
Inlichtingen: H. Buitenkamp, 
Van Beresteijnstraat 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, 

huis, 12-16. Telefoon 06-
15224937-
Steenbergen. De Vaert, Kap. 
Kockstraat 54,10-15. Tele
foon 0167-561988. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 
•14 december: 
Boxtel. VMBO-college, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tele
foon 0411-673775. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan41,10-16. 
Telefoon 0597-572676. 
Veghel. Postzcflelcontartdafl 
2003 Ambiance, NBC-Laan, 
10-15. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-14. Telefoon 024-
6413608. 
• 19 december: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
• 20 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele-

Slotemaker de Bruïneweg 
272, 20-22. Telefoon 024-
3974654. 
• 27 december: 
Apeldoorn. Kaijersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 494, 
10-16. Telefoon 055-
5787263. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat 76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Dalfsen. Parochiehuis, Em-
mastraat2i, 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. lubal. 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 Home, 
Werthastraat i, 9.30-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 

• 29 december: 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,10-17. Tele
foon 071-3614198. 

2004 

• 2 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
• 3 januari: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg 48,13-17. 
Telefoon 038-4479883. 
• 4 januari: 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
6217973. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
Velserbroek Het Polderhuis, 
Vestingsplein 58, tijden on
bekend. Telefoon 023-
5382274. 
• 5 januari: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld-
plein 7,19-onbekend. 
• 7 januari: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was-
senaarsestraat, 13.30-17. Te
lefoon 071-3614198. 

' • 10 januari: 
I Dronten. Open Hof, Coper-

nicuslaan, 13.30-16.30. Tele-
1 foon 0320-314305. 

Hilversum. De Koepel, Kapit-
1 telweg 3g9a, 12.30-16.30. Te-
ä lefoon 036-5304354. 

Hoofddorp. De jeugd van Gi-
I stèren, Beemsterstraat 4,10-
' 16. Telefoon 023-5613929 

(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad-

j huis, 12-16. Telefoon 06-
15224937-
Utrecht. Internationale Vcrza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 

' Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 

< • II januari: 
Utrecht. Internationale Verza-

j melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 16 januari: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
•17 januari 2004: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10-
16. Telefoon 0596-622496. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973. 
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Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
■18 januari: 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Dieraenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 24 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
• 25 januari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
■ 26 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 2022. Telefoon 024

3974654
• 31 januari: 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/hoek Von
dellaan, 1018. Telefoon 
0341554535
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 39ga, 12.3016.30. 
Telefoon 0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10
16. Telefoon 0713614198. 
Purmerend. Concordia, Koe
markt45,1016. Telefoon 
0299426576. 
Roermond. Wijkgebouw, 

Sch. V. Hertefeltstr. 26a, 13
16. Telefoon 0475495899. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597572676. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

POSTZEGELVEiUNGEN 

• 18 januari: 
Roosendaal. Bijzotuierc collec
tie Nederland (WimJ. Bonkers, 
deel I); poststukken, postzegels en 
stempels. Veiling 'René Hille
sum', René Hillesum Filate
lie, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal. Telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail uijb@filatelist.com, site 
uiuiiu./ilotehst.com. 
• 18 januari: 
Roosendaal. Filatclistische H
temtuur, waarbij bibliotheek 
België. Boekenland, Postbus 
170, 4700 AD Roosendaal. 
Telefoon 0165527130, fax 
0165527194, emailadres 
u)jb@filatelist.com, website 
u)u;u)./ilatelist.com. 
• 18 januari: 
Roosendaal. Poststukken/ 
postgeschiedcnis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal. Telefoon 0165
527130, fax 0165527194, e
mail u;jb@filateltst.com, web
site u)u;ui._platelist.com. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

2 januari: 
Beatrixzegcls. Zegels van €0.57 

en €0.72 in velletje van vijf 
zelfklevend e zegels. 
2 januari: 
Oude Kunst. Priorityzegels van 
€o.6i en 0.77 in velletje van 
vijf zelfldevende postzegels. 
iVlailervan 50 zegels (zelfkle
vend) van €o.61. 
2 januari: 
Cour de Justice. Courzegels van 
€0.39 en 0.61 in velletjes van 
10 dezelfde, gegomde zegels. 
31 januari: 
150 jaar KNMI. 'Het weer', 
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: 
Zomerzegels 2004. Postzegel
velletje met tien gegomde ze
gels van eo.39HO.19 (zes ver
schillende zegeltypen). 
imei: 
Uitbreiding Europese Unie. Post
zegelvelletje met tien ver
schillende gegomde postze
gels van €0.39. 
7 mei: 
VijfKg jaar JcugdFilatelie 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. 

COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdagvan 1017 "Uf) za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uuf; op ^5 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.
65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.
Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5.p.p. 

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

ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 
gebruik maken van de biblio
üieek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BOIJ0S
ilBUOTHEEK 

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 (www.nbßi.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 
Als u wik weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibIiotheek(a)nbJi).org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 
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MICHEL PERFOSCOPE 
Hiermede wordt Uw computer tot een ideaal filate
listisch meetapparaat, waarmee tandingen probleem
loos gemeten worden van zegels, blokken, vellen en op 
brieven. Nauwkeurig tot 4 cijfers achter de komma. 
Tevens is het mogelijk iedere gewenste afstand te 
meten; tussen letters, de lengte en hoogte van opdruk
ken, de diameter van stempels, de hoek van diagonale 
opdrukken. Hierdoor is het een ideaal apparaat om 
vervalsingen op te sporen. 

MICHEL SCOPE 
Wanneer u een postzegel van Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein of 
Oostenrijk onder de Michel Scope plaatst, geeft deze in Uw beeldscherm 
feilloos het corresponderende Michel catalogus nummer weer. 
Voor beide apparaten heeft U een Scanner nodig en een PC met Windows 
98 of nieuwer. 
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Het was kil en vochtig in 
Amsterdam, de herfst had 
de nazomer definitief ver

drongen. Het liep tegen zessen 
en de straatlantaarns sprongen 
aan. De oude man schuifelde 
langs de winkel en wierp een 
blik in de etalage. Vervolgens 
deed hij een paar stappen ach
teruit en las de naam op de ge
vel. 'Postzegelhandel de Graaf 
en zoon,' mompelde hij. 'Einde
lijk!' Hij klapte zijn paraplu 
dicht, maakte de deur open en 
ging naar binnen. 'Goedemid
dag, of beter gezegd goeden
avond,' klonk het vriendelijk. De 
oude man zette zijn paraplu in 
de bak en liep langzaam in de 
richting van de toonbank. 'Ook 
een goedenavond. Mijn naam 
is Samuel Rosenberg. Ik wil 
graag de heer De Graaf senior 
spreken.' De ongeveer zestigja
rige man achter de toonbank 
schudde nauwelijks merkbaar 
zijn hoofd. 'Die is helaas vorige 
week overleden.' De oude man 
liet zich op de kruk zakken, die 
schuin tegenover de toonbank 
stond. 

Secondenlang was het stil. 
'Dat spijt me,' zei de oude 
man, die uit zijn evenwicht 

leek. 'Dat spijt me werkelijk. 
Bent u de zoon?' De man ach
ter de toonbank knikte. 'Dan 
moet ik maar bij u te biecht. Ik 
heb namelijk lang geleden een 
album met postzegels van uw 
vader gekocht en ben hem nog 
altijd een deel van het geld 
schuldig.' 'Weet u dat wel ze
ker?', vroeg de zoon, die al ruim 
tien jaar de administratie deed 
en de naam Rosenberg hierin 
nog nooit was tegengekomen. 
'Absoluut!', zei de oude man, 
nu met iets krachtiger stem. 'En 
ik ben hier gekomen om mijn 
schuld te voldoen.' Hij pakte 
zijn portemonnee en legde een 
aantal munten op de toonbank. 
Bij het neerkomen rinkelden ze 
zacht op de dikke glasplaat. Het 
waren acht gouden tientjes. 

De winkelier staarde ver
baasd naar het geld op de 
toonbank. Hij pijnigde zijn 

hersens en langzaam ging hem 
een licht op. Hij herinnerde zich 
een nota en een envelop die hij 
als kind al op het bureau van 
zijn vader had zien liggen. Toen 
hij ruim dertig jaar geleden in 
de zaak kwam nad hij zijn vader 
voorgesteld om deze slepende 
zaak af te ronden, simpelweg 
door het bedrag af te boeken. 
Die had dit pertinent geweigerd 
en gezegd: 'Deze man komt 
vroeg oT laat zijn rekening beta

len, daar ben ik van overtuigd.' 
Hij had de wens van zijn vader 
gerespecteerd en er verder geen 
aandacht meer aan geschon
ken. 

De oude man besefte dat hij 
de nodige verwarring had 
veroorzaakt. 'Ik ben u op 

zijn minst een verklaring schul
dig. Ik zal u daarom in het kort 
vertellen wat er indertijd is ge
beurd. In mijn jonge jaren pro
beerde ik naast mijn studie wat 
bij te verdienen met het hande
len in postzegels. De gemaakte 
winst gebruikte ik om mijn col
lectie uit te breiden. Uw vader 
wist dat en hield vaak leuke par
tijtjes, restanten en kleine col
lecties voor mij vast. Begin 
1940 had hij een prachtig al
bum liggen, waarvan ik een flink 
deel voor mijn collectie kon ge
bruiken. Maar er was een pro
bleem. Het ging om vijfhonderd 
gulden en dat was een enorm 
bedrag in die tijd. Maar uw va
der gunde het mij en ik mocht 
in gedeelten betalen.' 

De oude man verschoof wat 
op zijn kruk. 'Het ging 
goed met mijn handeltje 

en de studie had er niet onder 
te lijden. Er dienden zich echter 
proolemen aan uit een andere 
hoek. De oorlogsdreiging nam 
met de dag toe. Mijn vader 
voorzag dat Nederland nooit 
neutraal zou kunnen blijven en 
had besloten om met zijn gezin 
het land te verlaten. Onver
wacht diende zich een mogelijk
heid aan en we vertrokken nals 
over kop per boot naar Ameri
ka. De laatste betaling voor uw 
vader lag klaar, maar door ons 
plotselinge vertrek had ik geen 
gelegenheid meer om het geld 
te brengen. In tegenstelling tot 
de rest van de familie zijn wij de 
oorlog veilig doorgekomen. Na 
de bevrijding besloten mijn ou
ders en ik om in Amerika te blij
ven. Ik was getrouwd met een 
Amerikaanse en samen met 
haar had ik een nieuw leven op
gebouwd. De jaren verstreken 
en ik stelde een bezoek aan 
Holland telkens uit. Ik was 
bang, dat ik onzeker zou wor
den over de beslissing om niet 
meer terug te keren. Om de 
paar jaar, als ik mijn bureau op
ruimde, kwam ik Je acht gou
den tientjes tegen.' 

kregen kinderen en ik 
maakte promotie. Ge-'m 

op. Om mijn geweten te sussen 
heb ik in de jaren zestig een 
brief gestuurd, maar die kreeg 
ik terug. Postzegelhandel de 
Graaf was niet bekend op het 
oude adres. In 1980 besloot ik 
om een paar weken naar Hol
land te gaan. De koffers waren 
al gepakt.' De oude man wees 
naar de munten op de toon
bank. 'Die lagen ook al klaar. 
Maar mijn moeder kwam plot
seling te overlijden en ik heb de 
reis moeten annuleren.' 
/ y yc t is er nooit meer van 

I—I gekomen. Twee maan-
X Aden geleden ben ik naar 

een appartement verhuisd. Bij 

het opruimen van oude spullen 
kwam ik de acht getuigen van 
mijn laksheid weer tegen. Ik 
schaamde me diep en besloot 
alsnog actie te ondernemen. Ik 
kreeg een ingeving en raad
pleegde een bevriende postze
gelhandelaar in Boston. Hij is 
Nd van diverse handelarenorga-
nisaties en aan de hand van net 
adressenboek van de IFSDA 
constateerden we, dat er in Am
sterdam nog steeds een postze
gelhandelaar met de naam van 
De Graaf was gevestigd. Hij 
heeft toen onoer een voorwend
sel opgebeld en kreeg een heel 
oude man aan de telefoon, die 

lin en werk vroegen 
alle aandacht. De tijd tikte door. 
Uit angst voor de onvermijdelij
ke confrontatie ruimde ik mijn 
bureau maar liever niet meer 



al sinds 1935 een postzegelwin-
kel bleek te hebben. Na de oor
log was de zaak naar een ander 
deel van de stad verhuisd. Nu ik 
wist dat mijn schuldeiser nog 
leefde hield ik het niet langer 
uit. Ik wilde de zaak persoonlijk 
afhandelen en boekte zo snel 
mogelijk een vlucht. Na drieën-
zestig jaar kom ik nu een paar 
dagen te laat. Het spijt me, 
maar beschouwt u mijn verkla
ring liever niet als een excuus. 
Als ik echt had gewild had ik uw 
vader al ruim een halve eeuw 
eerder kunnen betalen.' 
/ y y e t is nu eenmaal zo ge

l—l lopen,' zei de winkelier. 
X X'Jammer dat hij het niet 

meer mocht meemaken. In ie
der geval bedankt dat u toch 
nog gekomen bent. Heeft u een 
moment?' Hij opende een grote 
lade onder de toonbank en 
vond uiteindelijk wat hij zocht. 
'Deze envelop is voor u!' De 
oude man keek verbaasd. 'Voor 

'H 

mij?' 'Ja, het staat er in potlood 
opgeschreven.' De winkelier las 
nu hardop.' "Na betaling laat
ste termijn aan cliënt geven. In
houd hoort bij aangekochte col
lectie.'" 

eeft u enig idee wat er in 
die envelop zit?', vroeg 
de oude man. De winke

lier schudde zijn hoofd. 'Kunt u 
dan misschien kijken of het nog 
iets van waarde is? Mijn ogen 
zijn namelijk niet al te best 
meer.' De winkelier maakte de 
envelop open en schudde de in
houd voorzichtig op de toon
bank. Een flink aantal postfrisse 
zegels in blokken van vier uit de 
jaren dertig bedekten het glas. 
In een perfecte conditie, alsof 
ze die morgen op het postkan
toor waren gekocht. Hij sorteer
de de postzegels. Het waren al
lemaal complete series 'Beslist 
de moeite waard, mijnheer Ro
senberg! In de loop van de jaren 
is dit heel gewild materiaal ge
worden.' 

De oude man wist niet wat 
hij met deze nieuwe ont
wikkeling aan moest. Hij 

voelde zich steeds ongemakke
lijker in deze situatie en hij be
sloot de knoop door te hakken. 
'U mag de zegels hebben.' De 
winkelier schudde zijn hoofd. 
'Mijn vader zou zich omdraaien 
in zijn graf als ik ze zou accep
teren. Weet u dat de winkel
waarde meer dan drieduizend 
euro bedraagt?' De oude man 
haalde zijn schouders op. 'Als u 
uw geweten wilt sussen geeft u 
mij dan honderd euro, dan is de 
zaak afgedaan.' De winkelier 
weigerde beslist. Na een vreem
de onderhandeling werden ze 
het eens over duizend euro. 
Minder wilde de winkelier be
slist niet betalen. Hij telde het 
geld uit op de toonbank en de 
oude man pakte het een beetje 
morrend op. 'Zo zie je maar, 
wie zijn schulden betaalt, ver
armt niet,' zei de oude man. 
Het klonk onbedoeld cynisch. 
'Geduld is een schone zaak,' zei 
de winkelier. 'Tot ziens dan 
maar,' zei de oude man. 'Ja, tot 
ziens. En een goede terugreis,' 
zei de winkelier. Ze schudden 
eikaarde hand. 

Het regende niet langer. De 
oude man liep langzaam 
terug naar zijn hotel. Hij 

had een onvoldaan gevoel. Plot
seling werd hem de weg bijna 
versperd door een draaiorgel. 
Een grote man hield hem op
dringerig een mansbakje voor. 
De oude man glimlachte, haal
de zijn rechterhand uit zijn zak 
en propte de stapel bankbiljet
ten in de kleine opening van het 
koperen bakje. De orgelman 
keek hem stomverbaasd na. 

Iets sneller schuifelde Samuel 
Rosenberg in de richting van 
zijn hotel. Want als hij ergens 

een hekel aan had, dan was het 
wel aan draaiorgelmuziek. 
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DE EEUWIGE SPANNING TUSSEN 
JURYLID EN EXPOSANT 

Als je iets verzamelt 
komt automatisch een 
keer het moment dat je 
het resultaat van je zoek
tochten aan anderen wilt 
laten zien. In de filatelie 
is dat niet anders. Het 
presenteren van je col
lectie op een tentoon
stelling is daarvoor een 
geschikte manier. Maar 
omdat meer mensen 
daar hun verzameling 
tonen, wordt er automa
tisch onderling vergele

ken. En daarmee is ook 
de competitie een feit. 
Welke verzameling is de 
mooiste? Die simpele 
vraag heeft in de jaren 
geleid tot een uitgebreid 
stelsel van jurering. Van 
regels, klassen, catego
rieën, deskundigen en 
waardering.Niet alleen 
nationaal maar ook in
ternationaal. De regels 
zijn ervoor om op een zo 
neutraal mogelijke ma
nier te kunnen beoorde

len. De categorieën om 
verzamelingen van on
geveer gelijke soort en 
kwaliteit samen te bren
gen, zodat er geen ap
pels met peren worden 
vergeleken. Klassen zijn 
er om meerdere manie
ren van presenteren mo
gelijk te maken waar ook 
weer andere maatstaven 
voor gelden. De juryle
den zijn er om, na een 
gedegen opleiding, de 
inzendingen te beoorde
len en die te waarderen 
met een puntenaantal. 
De punten worden gege

ven aan de hand van cri
teria als kwaliteit, zeld
zaamheid, filatelistische 
kennis e.d. Hiervoor gel
den regels, die echter 
ruimte geven aan inter
pretatie door juryleden. 
Daarmee ontstaat vaak 
een verschil van inzicht 
tussen jury en exposant. 
Als regels ruimte geven 
voor een persoonlijke vi
sie zal die kloof er altijd 
blijven. Postex 2003 bood 
een goede gelegenheid 
om de twee kanten van 
deze eeuwige discussie 
te bezien. 
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Juryleden en inzenders: voor eeuwig tegenover elkaar? 

'MEVROUW, HET ZIT IN U!' 
'Mevrouw, het zit in u!'. Die woorden kreeg mevrouw 
Kleiboer uit Voorschoten te horen bij de jurybespre
king van een van haar tentoongestelde collecties tij
dens Postex2003. Drie leden van de jurycommissie 
stonden in Apeldoorn voor de twee kaders die me
vrouw Kleiboer had gevuld met filatelistische stukken 
over uilen. Zelf stond ze middenin om het oordeel te 
vernemen. 

De collectie van Ancy 
Kleiboer heet Uilenpraat. 
De uil staat centraal in 
deze verzameling, die ze 
voor het eerst ten toon 
stelt. Zestig punten be

sluit de jury. 
Ancy is acht jaar geleden 
begonnen met het the
matisch verzamelen. Zo
wel uilen, als licht zijn de 
onderwerpen die haar be

langstelling hebben. 
'Vorig jaar heb ik voor 
het eerst aan een ten-
toonstelüng meegedaan.' 
zegt ze. 'Het was met 
mijn verzameling 
"Licht". Ik kreeg 66 pun
ten. Dit jaar heb ik de
zelfde verzameling weer 
tentoongesteld, maar he
lemaal aangepast aan de 
juryopmerkingen die ik 
vorig jaar kreeg. Nu be
haalde ik 68 punten. 
Maar twee punten meer.' 

'Ik ben aan tentoonstel
lingen mee gaan doen 
vanwege de uitdaging. Ik 
heb de regels gelezen en 
met een paar daarvan ben 
ik het niet eens. Maar ik 
heb gedacht het toch te 
moeten proberen. Bij de 
vereniging heb ik meege
daan aan een cursus BBE 
(Begeleiding Bij Expose
ren, red.). Daarin leer je 
hoe je een tentoonstel
lingscollectie moet op
bouwen, met een plan en 
met de kleine dingen 
waarop je moet letten. Er 
werd heel veel uitgelegd 
over de regels die door 
juryleden worden gehan
teerd. Zoals over de ma-



nier waarop je teksten 
verdeeld, de diverse fila-
telistische items die je 
wel en niet mag gebrui
ken.' 
'Toch ben ik het met veel 
van de strenge regels niet 
eens. Vaak heb ik het ge
voel datje met een dikke 
portemonnee veel hoger 
scoort dan met een dun
ne. Tijdens de beoorde
ling van mijn collectie 
"uilen" werd er direct 
verwezen naar een verza
meling van de heer Brac
ke. Ik heb die verzame
ling gezien en ik moet 
wel zeggen dat die heel 
mooi is, maar waar ook 
veel dure stukken in zit
ten. Dat kan ik niet op
brengen. Laatst kon ik 
een zegel kopen van tach
tig euro die wel in mijn 
verzameling past, maar 
die erg duur is. Ik heb het 
niet gedaan en waar
schijnlijk kost me dat 
punten.' 
'Je ziet het ook aan mijn 
verzameling "Licht". Ik 
heb de opmerkingen die 
de jury vorig jaar maakte 
opgevolgd, maar krijg 
maar twee punten meer. 
De opmerkingen van de 
jury over mijn uilenverza
meling waren best lo
vend, maar met sommige 
was ik het toch niet eens. 
Ik laat een postzegel
boekje zien met een uil 
op de kaft. Toch vonden 
enkele juryleden dat ik 
dat boekje open had 
moeten tonen en niet al
leen de buitenkant. Ja, 
denk ik dan, waarom ei

genlijk?' 
Toch gaat Ancy Kleiboer 
door met het tentoonstel
len: 'Het is leuk. Je past je 
collectie aan, je blijft op 
zoek. Dat ik nooit de 
hoogste waardering haal 
omdat mijn stukken niet 
zeldzaam genoeg zijn, 
moet ik maar accepte
ren.' 
Een van de juryleden die 
de collectie van Ancy 
Kleiboer heeft beoor
deeld is Pim van den 
Bold. Hij is behalve jury
lid ook voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie. 
Gevraagd naar zijn oor
deel over het jureren en 
de mening van de expo
sant zegt hij heel op
recht: 'Jureren is men
senwerk. Er gaat heus 
wel eens wat fout, maar 
meestal blijkt dat juryle
den het erg met elkaar 
eens zijn. Er zijn proefne
mingen gedaan waarbij 
twee groepjes themati
sche juryleden dezelfde 
collecties beoordeelden. 
In tachtig procent van de 
gevallen lagen die beoor
delingen nog geen vijf 
punten uit elkaar.' 
Van den Bold: 'In Neder
land, maar ook in veel 
andere landen, is er een 
duidelijke schaal waar
mee we beoordelen. Dat 
is om zo objectief moge
lijk naar een collectie te 
kunnen kijken. In die be
oordeling worden punten 
gegeven voor de behan
deling van het thema (35 

punten); kennis en on
derzoek (30 punten); 
kwaliteiten zeldzaam
heid (30 punten) en pre
sentatie (5 punten). Die 
categorieën zijn weer on
derverdeeld. Zo is kwali
teit en zeldzaamheid ver
deeld in 10 punten voor 
kwaliteit en 20 punten 
voor zeldzaamheid.' 
'Mevrouw Kleiboer heeft 
natuurlijk gelijk datje 
zonder zeldzame stukken 
niet snel die twintig pun
ten scoort,' geeft Pim van 
den Bold toe. 'De discus
sie over kostbare zegels 
en veel punten is al vele 
jaren oud. Maar er is ook 
een andere kant. Veel 
mensen geven geld uit 
aan twijfelachtige kwali
teit, terwijl ze, meteen 
beetje beter kijken, voor 
datzelfde geld minder 
stukken maar van veel 
betere kwaliteit hadden 
kunnen kopen.' 

'Het is een beetje zoeken 
naar de juiste balans. Ik 
ken verzamelingen die 
helemaal niet zo specta
culair zijn, maar toch in
ternationaal hoog sco
ren. Het gaat in een ver
zameling om het even
wicht. Het evenwicht tus
sen zeldzaamheid, de 
stukken, de opbouw en 
dergelijke.' 
Van den Bold zegt dat 
mevrouw Kleiboer gelijk 
heeft als ze zegt dat het 
heel teleurstellend is als 
je alle opmerkingen van 
de jury volgt en dan op de 
volgende tentoonstelling 
niet meer dan twee pun
ten extra scoort. 'Dat sti
muleert niet,' zegt hij. 
'Maar het waren wel 
meer punten, en moge
lijk oordeelt een volgende 
jury anders. De lijst die 
we hanteren is voor inter
pretatie vatbaar. Als ik in 
een collectie een zegel zie 

van één vogel met het bij
schrift Deze vô el komt vny 
we\ alleen ingrote^roepen 
uoor dan is dat een min
punt. Je moet dan op een 
zegel of filatelistisch stuk 
laten zien dat die vogel in 
een groep zit. Daar hecht 
ik aan, maar een ander 
jurylid zal daar mogelijk 
anders over denken.' 
Op de suggestie om dan 
honderd dezelfde zegels 
van die vogel te laten 
zien, gaat van den Bold 
echter niet in. 

De strijd tussen jurylid en 
exposant zal altijd blij
ven. Onenigheid over de 
regels ook. Feit blijft dat 
het leuk is om te expose
ren. 
De Bond biedt cursussen 
aan op dit gebied en Van 
den Bold heeft een per
fecte raad: 'Laatje nooit 
door een jurylid ontmoe
digen.' 

HELDERHEID OVER 
EENKADERKLASSE 

De laatste tijd zijn er 
misverstanden gerezen 
in de tentoonstellings
klasse 'eenkader'. Er 
zijn in deze klasse twee 
groepen: categorie i 
(nationaal) en categorie 
2/3. Er is geen onder
scheid tussen de catego
rieën 2 en 3. De bekro
ning is voor beide cate
gorieën gelijk. 
Op het puntenformulier 
kan zowel categorie 

twee als drie staan. 
Heeft men in deze cate
gorie minimaal 27 pun
ten, dan kan er worden 
deelgenomen in de cate
gorie I. Heeft men in de 
categorie i minimaal 27 
punten dan kan er inter
nationaal worden deel
genomen. 
Men mag slechts één
maal de hoogste bekro
ning in een categorie be
halen, dus eenmaal dia
mant in categorie 2/3 en 
eenmaal diamant in ca
tegorie I. Daarna is deze 

verzameling uitgesloten 
van deelname in de des-
betrefiFende klasse. Ze 
mag natuurlijk nog wel 
buiten mededinging 
worden getoond of in de 
propagandaklasse. 
De versierselen die be
horen bij een bekroning 
krijgt men slecht een
maal. Wie in de klasse 
2/3 robijn behaalt krijgt 
een speld, maar wordt 
deze bekroning daarna 
behaald in de klasse i 
dan wordt deze speld 
niet opnieuw uitgereikt. 

BONDSBUREAU 
GAAT EVEN DirHT 

Het Bondsbureau is tij
dens het kerstreces ge
sloten van woensdag 24 
december tot en met vrij
dag 2 januari 2004. Op 
maandag 5 januari zijn 
Thea en Sonja weer op 
het Bondsbureau. 

Het Bondsbestuur 
ende 

medeiüerksters 
van het 

Bondsbureau 
wensen 
Meteen 

Jijne kerstdagen 
en ongelukkig 

en gezond 
2004. 

VOORZITTER NBFV 
EP.EBU9GER CHEB 

De voorzitter van de Ne
derlandse Bond van Fila
telisten Verenigingen, 
Ties Koek, is ereburger 
geworden van de Tsjechi
sche plaats Cheb. Koek 
onderhoudt de contacten 
met deze plaats vooral in 
zijn functie van burge
meester van Rheden. In 
die hoedanigheid heeft 
hij zich onder meer inge
zet voor een uitwisseling 
van jeugd tussen de 
plaatsten Rheden, Fojni-
ca (Bosnië), Cheb en het 
Duitse Burgdorf Bij zijn 
laatste bezoek aan Cheb 
werd hij benoemd tot de 
vijfde ereburger van die 
plaats en ingeschreven in 
het gouden boek van de 
stad. 
Aardig was dat Koek ter 
gelegenheid van zijn ere-
functie een heel speciaal 
geschenk in ontvangst 
mocht nemen uit handen 

van burgemeester Jan 
Svoboda: de postzegel
collectie die de burge
meester van Cheb veertig 

jaar geleden was begon
nen. Het missiewerk van 
de Bondsvoorzitter heeft 
zijn vruchten afgewor

pen. Zelfs in Tsjechië 
weet men nu dat filatelie 
in de hoogste kringen 
voorkomt. 

Bondsuoorzitter Tics Koek (links) is duidelijk blij met het filulelMiMhe cadeau dat hem zojuist is ouerhanditjd 



'APRES MO! LE DELUGE' 
Engelse Vam Buster^-operatie bracht Duitsers zware slag toe 

D O O R P A U L D A V E R S C H O T , E R M E L O - 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 

Hoewel de Slag om Engeland in 
de zomer van 1940 door de 
Roya/ Air Force werd gewonnen, 
bleef de Duitse Lufiwaffe heer 
en meester boven Duitsland en 
de bezette gebieden 
Tot 1942 was Engelse lucht
macht nauwelijks m staat om 
de Duitsers op het vaste land 
van Europa met succes 'aan te 
pakken' In dat jaar kwam daar 
echter verandering in Behalve 
de Amerikanen, die m 1942 van
uit Engeland op beperkte schaal 
begonnen met luchtaanvallen 
op Duitse militaire installaties 
in West-Europa, was ook de 
Royal Air Force m de loop van 

In mei 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, voerde de 

Royal Air Force, de Engelse luchtmacht, de historische 

aanval uit op de stuwdammen in het Duitse Ruhrgebied. 

Deze luchtaanval, die werd uitgevoerd onder de 

codemaom CHASTISE, was een voor die tijd unieke en 

gedurfde operatie {afbeeldingen I en 2). 

1942 en 1943 m staat om de 
bombardementen op Duitsland 
steeds verder op te voeren 
Op 5 maart 1943 begon de Slag 
om de Ruhr (afbeelding j) 

Daarbi) werden de industrieste
den in het Ruhrgebied bijna 
elke dag en nacht door grote 
formaties vliegtuigen gebom
bardeerd, met het doel de mili

taire wapenproductie van Duits
land zoveel mogelijk tot stil
stand te brengen 
Onderdeel van de Slag om de 
Ruhr was de verwoesting van 
een aantal dammen in de rivie
ren in het Ruhrgebied, die de 
watertoevoer aan de staalfabrie
ken regelden en hydro-elektri-
sche energie leverden 
De drie belangrijkste dammen 
waren die m de Mohne bij Cun-
ne, de dam in de Eder bij Hem-
furth [afbeelding 4) en de dam 
m de Sorpe bij Korbecke Sa
men hielden deze drie dammen 
meer dan 330 miljoen kubieke 
meter water tegen 

SCAMPTON • LINCOLN 
Maji KRIi 300S S17 SQUADRON 

Afl)eeldmg 7 Afieelding 2 

Boven afbeelding 4 De dam m de Eder bij Hemfurth hier helemaal intact 
Onder ajbeelding 6 Schematische weergave van de wijze waarop de Duitse dammen 

gebombardeerd werden de in tegengestelde richting roterende mijnen vlogen al 
stuiterend naar de damwand, zonken daar naar beneden en kwamen tenslotte door 

een barometrische ontsteking tot ontploffing 

Afbeelding 3 

Aßeelding 5 
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DE UPKEEPMiJN 
Door de kolossale afmetingen 
bestonden er aanvankelijk geen 
w/apens om deze dammen te 
verwoesten. Een van de meest 
kundige ingenieurs van Enge
land en hoofdontwerper bij een 
vliegtuigfabriek, Barnes Wallis, 
had echter maandenlang de 
structuur van de dammen be
studeerd (q/beeW/ng5). Hij ont
wierp een speciale bom  eigen
lijk een mijn  die, als deze on
der water tegen de damwand 
tot ontplofiRng kwam, de dam 
zou kunnen doen breken. De 
mijn, die de naam Upkeep 
kreeg, woog ongeveer 4.200 
kilo en had de vorm van een 
groot olievat. Het probleem 
was echter om de mijn precies 
tegen de damwand te krijgen en 
daarvoor werd een speciale 
techniek ontwikkeld. Dit hield in 
dat een vliegtuig op een lage 
hoogte (achttien meter) en met 
een exacte snelheid (400 kilo
meter per uur) over het stuw
meer op de dam moest aanvlie
gen om dan de mijn op ca. 400 
meter afstand af te werpen. De 

mijn vloog dan al 'stuiterend' 
naar de damwand {ajbeeld'mg 
6), zonk daar naar beneden en 
kwam tenslotte door een baro
metrische ontsteking tot ont
ploffing (aft>eeldingen y en 8). 
Om te zorgen dat de mijn niet 
meteen bij de eerste aanraking 
met de dam te pletter sloeg en 
ontplofte, moest de voorwaart
se snelheid van de mijn onder
weg worden vertraagd. Wallis 
loste dat op door een mecha
nisme te ontwerpen, waarbij de 
mijn in het vliegtuig vóór het af
werpen, in een tegengestelde 
rotatie werd gebracht {afbeel
ding g). Elke Keer als de mijn 
het water raakte werd deze 
daardoor afgeremd. Voor het 
zover was, werden er heel wat 
proefnemingen op kleine schaal 
gedaan op zelfgebouwde dam
metjes en daarna met vliegtui
gen op een echte, niet meer in 
gebruik zijnde dam in Wales. 

OPERATIE CHASTISE 
De commandant van het Engel
se Bomber Command, Arthur 
Harris, later bekend als Bomber 

Harris {ajbeeiding id), zag aan
vankelijk niets in het drieste 
plan, maar veranderde van me
ning toen hij de filmopnamen 
zag van de proeven in Wales. 
Op 28 februari gaf hij officieel 
toestemming om door te gaan 
met de voorbereiding van de 
operatie Chastise. Vervolgens 
werd op 21 maart een apart 
squadron, het 617 squadron, 
gevormd en gestationeerd op 
de vliegbasis Scampton in Lin
colnshire. Het squadron werd 
uitgerust met viermotorige Lan
caster bommenwerpers, een 
betrekkelijk nieuw type vlieg
tuig, ontworpen door Roy 
Chadwick (ajbeeiding n). De 
vliegtuigen werden speciaal 
aangepast om de Up\(.eep te 
kunnen vervoeren. Als com
mandant van het 617 squadron 
werd de ervaren piloot Guy Gib
son aangewezen, die al 174 
bombardementsvluchten had 
gemaakt [ajbeeidingen 12 en ifj. 
Voorgenomen werd om de aan
val halverwege de maand mei 
uit te voeren, wanneer het wa
terpeil in de stuwmeren zo 

hoog mogelijk zou zijn. Omdat 
voor de operatie Cliastise geen 
bescherming door eigen jacht
vliegtuigen kon worden meege
stuurd, werd besloten om de 
aanval 's nachts uit te voeren, in 
de nacht van 16 op 17 mei 1943. 
Bovendien zou op lage hoogte 
naar het Ruhrgebied worden ge
vlogen om voortijdige ontdek
king door de Duitse radar te 
voorkomen en om de kans om 
door Duitse nachtjagers te wor
den aangevallen zo klein moge
lijk te houden. In de op het be
sluit volgende weken oefenden 
de bemanningen overal boven 
Engeland in het vliegen bij 
nacht op zeer lage hoogte, zon
der dat ze wisten wat de uitein
delijke opdracht zou zijn. De 
voorgenomen operatie CInastise 
werd strikt geheim gehouden. 

DE AANVAL 
Enkele dagen voor de aanval 
werden de Up/teepmijnen afge
leverd op Scampton. Ze werden 
meteen in de Lancasters gela
den, één in elk vliegtuig. Voor 
de aanval werden negentien 

Afbeelding 8 
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Afbeelding 9  Detailopname van de ophanging van een mijn; het 
aandrijfmechanisme waarmee de roterende beweging werd 

veroorzaakt is rechts zichtbaar 
Afbeelding 10 
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Afbeelding 12 

Afljeelding 11 
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Boven afljeelding 73  Guy Gibson, commandant van het 677 Squadron (bovenaan het 
trapje), en zijn bemanning vóór vertrek naar de Ruhrdammen 

il 



toestellen aangewezen, ver
deeld in drie formaties van re
spectievelijk negen, vijf en nog 
eens vijf Lancasters. De laatste 
formatie van vijf vliegtuigen 
diende als reserve. De forma
ties zouden via verschillende 
routes naar de dammen in het 
Ruhrgebied vliegen. De eerste 
formatie van 9 vliegtuigen on
der leiding van Guy Gibson 
kreeg opdracht de Möhnedam 
aan te vallen, om daarna met de 
vliegtuigen die de mijn nog aan 
boord hadden, de Ederdam te 
attaqueren. De andere forma
ties werden naar de Sorpedam 
gedirigeerd. 
In de maanverlichte avond van 
16 mei, omstreeks half tien, 
startten de eerste Lancasters 
van Scampton [afbeelding -14). 
De formatie van Gibson vloog 
via een zuidelijke route over 
Brabant naar het Ruhrgebied. 
Bij het passeren van de Rijn 
werd één toestel door luchtaf
weergeschut neergehaald en 
met acht vliegtuigen begon Gib
son even na twaalf uur 's nachts 
als eerste met de aanval op de 

Möhnedam. Zijn mijn ontplofte 
echter nog vóór de dam. De 
mijn van de volgende Lancaster 
vloog over de dam en ontplofte 
op de elektrische centrale on
deraan de andere kant van de 
dam. Een volgende mijn ont
plofte naast de dam, maar twee 
volgende mijnen raakten de 
dam op de goede plaats (afbeel
dingen 15 en 16). Dedam Drak 
en het water uit het stuwmeer 
begon met verwoestende kracht 
de vallei in te stromen. Met het 
codewoord Nigger (de naam 
van de hond van Gibson, die 
een dag eerder door een auto 
was overreden), werd het bre
ken van de dam doorgeseind 
aan de thuisbasis. Daar werd 
het bericht door iedereen, ook 
Barnes Wallis (afljeeldingiy) 
was daar aanwezig, met gejuich 
ontvangen. Helaas werd bij de 
aanval ook één van de Lancas
ters door de explosie van de ei
gen mijn beschadigd. Het toe
stel stortte neer; er waren geen 
overlevenden. De vliegtuigen 
die hun mijn hadden afgewor
pen keerden terug naar Scamp

ton, maar onderweg werden er 
twee door afweergeschut neer
gehaald. Slechts twee beman
ningsleden konden zich redden 
met hun parachutes en werden 
krijgsgevangen gemaakt. Met 
de drie Lancasters die hun mijn 
nog hadden, vloog Gibson naar 
de Ederdam. Deze dam was 's 
nachts in de diepe vallei moei
lijk te vinden en ook moeilijker 
aan te vallen, omdat een paar 
heuvels hinderlijk in de weg la
gen. Na een aantal mislukte 
aanvliegpogingen, werd deze 
dam op de juiste plaats geraakt 
en brak ook deze dam. Van de 
formatie van vijf vliegtuigen, die 
via een noordelijke route over 
Vlieland en het Ijsselmeer naar 
de Sorpedam vloog, bereikte 
slechts één toestel de dam; 
twee moesten onderweg door 
verschillende problemen terug 
naar 'huis' en twee werden on
derweg neergeschoten, waarbij 
alle inzittenden werden ge
dood. De enig overgebleven 
Lancaster van deze formatie 
wierp zijn mijn af op de Sorpe
dam, maar deze bleef intact. De 

formatie van de vijf reserve
vliegtuigen volgde dezelfde rou
te als Gibson. Uit deze formatie 
werden onderweg boven Bra
bant twee toestellen neerge
schoten, waarbij alle beman
ningsleden op één na, die 
krijgsgevangen werd gemaakt, 
om het leven kwamen. De ove
rige drie wierpen in opdracht 
van Gibson hun mijnen af op 
twee andere dammen, de Lis-
ter- en de Schwelmedam, maar 
zonder succes. 

RESULTAAT EN GEVOLGEN 
De verwoesting van twee van de 
drie oorspronkelijk aangewezen 
dammen werd als een groot 
succes aangemerkt en werd uit
voerig in de pers gemeld. De 
gehele operatie was een enor
me morele 'oppepper' voor het 
Engelse volk (afbeeldingen i8 en 
79). Guy Gibson (afbeelding 20) 
kreeg voor zijn leiderschap en 
de uitvoering van de operatie 
het Victoria Cross, de hoogste 
Engelse militaire onderscnei-
ding (afbeelding21). Ook diver
se andere bemanningsleden 

Links' ajbeeidmg i8- De Möhnedam enkele dagen 
vóór de aanval. 

Onder ajbeeldmg 17 - Barnes Wallis, een van de 
kundigste ingenieurs van Engeland die als hoofd
ontwerper bij een vliegtuigfabnek werkte, bestudeerde 
maandenlang de structuur van de Duitse dammen 
om de aanval een zo groot mogelijke kans van slagen 
te geven 

Rechts afbeelding ig - De Möhnedam op de 
ochtend na de aanval, het waterpeil in het 

stuwmeer is duidelijk gezakt 



kregen onderscheidingen. De 
tol die werd betaald was echter 
hoog. Van de negentien vlieg
tuigen keerden er acht niet te
rug en van de 133 bemannings
leden waren er 53 om het leven 
gekomen en drie krijgsgevan
gen gemaakt, een verliesper
centage van 42%. Dat was heel 
hoog, omdat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog voor bombarde
mentsvluchten een verliesper
centage van 5310 procent als 
aanvaardbaar werd beschouwd. 
Bovendien behoorden de om
gekomen bemanningsleden tot 
de besten van het Bomber Com
mand. Voor de Duitsers was het 
een zware slag. Door de ver
woestende waterstromen uit de 
Möhnedam kwamen 1.294 
mensen om het leven, waarvan 
ongeveer de helft Russische 
krijgsgevangenen. Ook was veel 
vee omgekomen en waren 
meerdere elektrische krachtcen
trales, pompstations en huizen 
verwoest. Het breken van de 
Ederdam veroorzaakte minder 
slachtoffers, maar veel meer 
materiële schade. Tot de getrof

fen objecten behoorden 25 ver
keers en spoorbruggen, een 
spoorwegstation en diverse 
spoorlijnen {aßseeldmg 22). De 
Duitsers dirigeerden na de aan
val 10.000 militairen met lucht
afweergeschut en versperrings
ballons naar alle dammen om 
een herhaling van deze aanval 
te voorkomen. Bovendien wa
ren voor het herstel van de 
dammen, bruggen en andere 
installaties nog eens 30.000 
mensen nodig; waarschijnlijk 
daardoor konden de Duitsers 
de verdedigingswerken in Nor
mandië niet tijdig voor de geal
lieerde invasie in juni 1944 vol
tooien. De Slag om de Ruhr ein
digde officieel op 26 juli 1943, 
maar tot aan het eind van de 
oorlog werden de fabrieken in 
dit industriegebied nog herhaal
delijk gebombardeerd. De ver
woeste dammen waren pas m 
1947 geheel hersteld. 

'APRES MOI LE DÉIUGE' 
Tien dagen na de aanval, op 27 
mei 1943, kwam de Engelse ko
ning George VI op bezoek bij 

het 617 squadron. Omdat het 
squadron nog maar pas be
stond en nog geen embleem 
met wapenspreuk had, stelde 
hij als wapenspreuk voor Apres 
moi Ie deluge ('Na mij de zond
vloed') en zo geschiedde (af
beeldmg23). Het 617 squadron, 
ook vaak het Dam Busters 
Squadron genoemd, werd na de 
operatie Chastise voor andere 
speciale opdrachten bestemd. 
Met onder meer het tot zinken 
brengen van het Duitse slag
schip Tirpitz in november 1944 
verwierf het 617 squadron nog 
meer faam [afbeelding 24). Quy 
Gibson kreeg echter na de ope
ratie Ciiastise een bureaufunc
tie, omdat Bomber Command 
hem niet wilde verliezen bij een 
andere operatie. Die bureau
baan beviel Gibson niet en na 
een tijdje wist hij Bomber Harris 
over te halen om weer te mo
gen vliegen. Gibson kwam om 
het leven in september 1944, 
toen zijn Mosquito bommen
werper in Brabant neerstortte; 
hij is begraven in Steenbergen. 
In de loop van de oorlog sneu

velden ook alle bemanningsle
den van de Lancaster waarmee 
hij naar de Ruhrdammen was 
gevlogen. 
De Dam Busters verhuisden la
ter naar een vliegbasis bij 
Woodhall Spa, waar na de oor
log een monument voor het 
squadron werd opgericht. Het 
monument kreeg de vorm van 
een gebroken dam met daarop 
de namen van alle bemannings
leden die in de oorlog sneuvel
den, in totaal 230 namen [af
beelding 25). Het 617 squadron 
bestaat nog steeds en heeft dit 
voorjaar in de Golfoorlog met 
Tornado jachtbommenwerpers 
deelgenomen aan de strijd bo
ven Irak. 

De illustratie op pagina 950 van dit ar
tikel werd gemaakt door Rikyu 
Watanabe. 

Op het internet zijn diverse websites 
gewijd aan het fascinerende verhaal 
van de Dambusters; enkele links: 
 www.dambusters.org.uk 
 history.powys.org.uk/history/ 

rhayader/dambuster3.html 
 postofïice.guernsey.net/issues/ 

memories_ww2_i943. 

Afbeelding 20 ■ Guy Cibson werd voor zijn lei
aerschap en voorde uitvoering van de operatie 
onderscheiden met het Victoria Cross 

Ajbeeïding 22  De operatie 'Chastise' zorgde daarnaast voor aan
zienlijke materieie schade en had daarnaast veel doden tot gevolg 

Ajbeeïding n 

Afbeelding 2 

^ ^ O " « * Afbeelding 25  Dit na de oorlog opgerichte monument 
m Wooahall Spo, in de vorm van een gebroken dam, 
vermeldt alle namen van bemanningsleden die in de 

oorlog sneuvelden tn totaal zijn 230 namen op het mo
nument aangebracht 

http://www.dambusters.org.uk
http://history.powys.org.uk/history/
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DECEMBIRZEGELS 

In 1987 introduceerde 
PTTPost de Decemberzegei, 
die het mogelijk maakte 
om tegen een geredu
ceerd tarief kerst- en 
nieuwjaarswensen te ver
zenden. Commercieel ge
zien een groot succes, 
gezien de steeds hoger 
wordende oplagen van de 
velletjes. Na zestien jaar 
wordt het tijd voor een te
rugblik op deze nieuwe 
traditie. 
De eerste uitgifte, een 
eenvoudige ster (afbeel
ding 1), verscheen in een 
boekje. De ster is vaker 
gebruikt als onderwerp; 
zie de ajbeeidmgen 2 
(poinsettia), m de volks

mond 'kerstster') en 3 
(sterrenregen. Dick Bru-
na). Het versturen van 
brieven en kaarten zelf 
was in 1991 (ajbeelding 4) 
het onderwerp; een brief 
kon aan de kerstman van 
afbeelding 5 worden ge
zonden. Vaak luidt de 
meegezonden boodschap 
'prettige feestdagen en al 
het goede in het nieuwe 
jaar', soms is het een vre
desboodschap (ajbeelding 
6, gesymboliseerd door 
de vredesduif). Let dit 
jaar op de kaarten die u 
gekocht hebt en op de 
nieuwe decemberzegels. 
Als de afbeelding van de 
zegel klopt met de kaart, 
plak de zegel dan eens 
aan de beeldzijde. Als 

TPGPost Post meewerkt 
en goed stempelt, krijgt u 
een echt gelopen maxi-
mumkaart! Een goed uit
einde en het beste begin 
van het nieuwe jaar, maar 
de post zal er wel niet blij 
mee zijn. 
Traditioneel halen we 
een kerstboom in huis en 
tuigen hem op met de 
kerstballen van ajbeelding 
7, of hangen (ajbeeldmg 8) 
een krans aan de deur. 
Het kerststalletje wordt 
opgezet (ajbeelding g) en 
na het ontsteken van de 
kaars (ajbeeldmg 10) ho
ren we engelen zingen 
(ajteeldmg 11). Zij verkon
digen ons de blijde bood
schap en dan is het écht 
Kerstmis. 

Deze ontwerpen van de ' 
Nederlandse december
zegels wijken duidelijk af 
van die in het buitenland, 
waar het veelal traditio
nele kerstzegels met een 
christelijk motief zijn. In 
Nederland is de bena
ming decemberzegel geko
zen om gevoeligheden bij 
andersdenkenden te ver
mijden. De meest experi
mentele zegel verscheen 
in 1997: twee hoofden en 
een hartje (ajbeelding 12), 
waarmee op moderne 
wijze het overbrengen 
van de kerstgedachte tus
sen twee personen is 
weergegeven. Wie her
kent hier op het eerste ^ 
gezicht een kerstzegel in? ] 
Vervolgens moeten we I 

aftellen tot het op oude
jaarsavond klokke twaalf 
slaat (ajbeeldmg 13). Dan 
kunnen we de champag
ne laten knallen (14) en 
het vuurwerk afsteken 
(15). De gemiddelde fila
telist ziet u op ajbeelding 
16 een feestelijk dansje 
maken om het begin van 
het nieuwe postzegeljaar 
te vieren. Mooie nieuwe 
uitgiften zijn er al direct 
in het nieuwe jaar (twee 
schilderijenzegels) en 
eind januari is het weer 
pret op de traditionele Fi-
lateliebeurs. Die onder
werpen komen volgende 
maand in deze rubriek 
aan de orde, met de 
mooiste stempels van de 
afgelopen jaren. 



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) 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

orgattiseert op 

200 
de 166-ste postzegelveiling te Deventer in het Mercure Hotel 

Grote veiling: Nederland en 0.(i. w.o. topnummers. Ken grote afdeling stempels 
Holland op zt^els en poststuiiken. Grote engros voorraad postzegels gehele wereld en als 

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

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

.j,} van de opbrengst, voordat u een beslissing neemt. Vw verzameling wordt deskundig 
/f verkaveld en gepresenteerd in on/e luxe catalogus met uitgebreide fotopagina s. 

Dagelijks kunt u in/.enden,neem vrijblijvend contact op! 

Londen 

Köln 

...mw 

New York 

'Laat o, 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN 
k* l!iinkf.rcverwe}i 1.V15 7413 \A DKVKN IER lel. 0S7O-631224 1<ax 0570-636293 

1 -mail into^inondialstainps.nl ««vv.mondialstamps.nl 95S 



'DE FILATELIE HELFT MIJ O M DE VERHALEN 
UIT DE OORLOG TE VERTELLEN' 

Gesprek met Roelof IJspeerdj vuttend chef monteur 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 buitengebieden van Henge
lo. Na de eerste nachtvorst is 
het kwik zo rond het middaguur 
toch weer boven de tien graden 
gekomen. Een ArdennerKnol 
stapt door de wei, duiven koe
ren in een til van het model dat 
lang geleden op het leesplankje 
van Jetses stond en kippen lo
pen kakelend door hun ren. 
Roelof IJspeerd houdt van die
ren, dat kun je zo wel zien. 
Maar we hebben de lange rit uit 
het westen niet gemaakt om 
over zijn levende have te pra
ten. Ons onderwerp van ge
sprek is de bijzondere manier, 
waarop hij zich met de filatelie 
bezighoudt. Nog tot 31 decem
ber van dit jaar is een deel van 
zijn collectie te bewonderen in 
het Nationaal Oorlogs- en Ver
zetsmuseum in Overloon. Met 
deze wetenschap laat het the
ma van zijn collectie zich iets 
makkelijker raden. IJspeerd ver
zamelt kamppost uit de Tweede 
Wereldoorlog en verder alles 
wat met deze kampen en hun 
gevangenen te maken heeft, zo
als identiteitsbewijzen, kampre-
glementen en ontslagpapieren. 
Over dit onderwerp houdt hij 

Aangrijpend, interessant en soms zelfs spannend zijn ze, 

de verhalen die we ook nu, meer dan een halve eeuw na 

dato, over de Tweede Wereldoorlog te horen en te lezen 

krijgen. Ook Roelof IJspeerd werd er door aangegrepen; 

het inspireerde hem een verzameling aan te leggen die 

als herinnering èn als waarschuwing wordt gebruikt. 

ook geregeld dialezingen voor 
(postzegel)verenigingen en 
scholen in Nederlanden Duits
land. Hij wil de verhalen uit de 
oorlog blijven vertellen, omdat 
dit volgens hem de beste reme
die is om een herhaling te voor
komen. Om zijn gedrevenheid 
goed te kunnen begrijpen is het 

Il N F l L A T E L I E 

A F L E V E R I N G , l I l | f 

noodzakelijk om de klok ruim 
vijftig jaar terug te draaien... 

OMRINGD DOOR VERHALEN 
'Ik ben maart 1943 geboren, in 
het midden van de oorlog. Ik 
kan me daar natuurlijk niets 
meer van herinneren. Maar wel 
de verhalen, die ik na de oorlog 
allemaal hoorde. Ik vond die 
aangrijpend, interessanten 
soms zelfs spannend, al hoorde 
ik ze vele malen. Mijn oma had 
onderduikers gehaa, maar ook 
een Duitse deserteur onderdak 
geboden. Mijn moederen haar 
oudere broer zaten in het verzet 
in Enschede. Een buurman had 
in de Spaanse Burgeroorlog ge
vochten en de buren van de an
dere kant waren voor de oorlog 
uit Duitsland gevlucht. Hoewel 
veel mensen het er na de bevrij
ding liever niet meer over had
den, werd in mijn omgeving al
tijd over de oorlog gesproken. 
Dat heeft mij in grote mate ge
vormd en mijn levenslange in
teresse in dit onderwerp veroor
zaakt, ook omdat ik vind dat we 
de vreselijke gebeurtenissen uit 
die tijd nooit mogen vergeten.' 
'Rond mijn achtste begon ik 
postzegels te verzamelen. Mijn 
ouders vonden dat een goed 
idee. "Daar kun je wat van op
steken!" zeiden ze. Ik ruilde veel 
met een oudere heer, die een 

Roelof IJspeerd als jeugdige ANWB'er 

paar huizen verderop woonde. 
Achteraf denk ik dat hij mij be
hoorlijk sponsorde, want ik 
kreeg altijd veel meer zegels te
rug dan ilc hem gaf Van hem 
kreeg ik het advies om te gaan 
specialiseren. Ik besloot een 
landencollectietegaan begin
nen van Tsjecho-STowakije, daar 
had ik al het een en ander van. 
Bovendien vond ik de Tsjechi
sche postzegels mooi. Zo 
kwam ik in het bezit van een ze
gel die was uitgegeven ter nage
dachtenis van net bloedbad van 
Lidice, een Tsjechisch dorp dat 
in de oorlog volledig werd uitge
moord. In tegenstelling tot ons 
Hollandse drama in Putten wer
den niet alleen de mannen, 
maar ook alle vrouwen en kin
deren om het leven gebracht. 
Ook de DDR gaf veel herden
kingszegels over dit soort ge
beurtenissen uit. Langzaam 
maar zeker was mijn belang
stelling voor de Tweede Wereld
oorlog steeds nadrukkelijker in 
mijn albums terug te zien.' 

AUTOTECHNIEK 
Behalve zijn collectie vroeg ook 

Roelof IJspeerd: .plicht om iets met zijn collectie te doen drukte zwaar op zijn schouders.. 

TENTOONSTELLING 'KAMPPOST' IN MUSEUM OVERLOON 

In het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon - om precies te 
zijn in het kampengebouw 'De Kluister' is nog tot en met 30 december de 
tentoonstelling 'Kamppost' te zien. Het gaat om in bijgaand interview be
schreven particuliere collectie van Roelof IJspeerd uit Hengelo die bestaat 
uit brieven van en aan gevangenen in concentratiekampen. Het Nationaal 
Oorlogs- en Verzetsmuseum is gevestigd op het adres Museumpark i in 
Overloon. Het museum is de genele maand december geopend, met uit
zondering van 24, 25 en 31 december. U kunt er van 10 tot 17 uur terecht. 
De toegang voor volwassenen bedraagt 6.50 euro; voor kinderen en oude
ren gelden kortingsregelingen. Houders van een Museumjaarkaart heb
ben gratis toegang. U kunt het museum voor nadere inlichtingen bellen; 
het telefoonnummer is 0478-641820. Het museum is vanaf NS-station 
Venray met de bus of een treintaxi bereikbaar. 



Aan oude racemotoren sleutelen andere passie van gedreven postzegelverzamelaar 

de studie de nodige aandacht: 
'Na de lagere school ging ik 
naar de lts. Ik was geïnteres
seerd in autotechniek en ik heb 
me daar in de loop van de jaren 
verder in bekwaamd. Overdag 
werken bij de ANWB en 's 
avonds naar school, in die tijd 
was dat heel normaal. Na het 
voltooien van mijn opleiding 
werd ik chef-monteur bij een 
Ford-dealer in Enschede. Later 
kwam ik toch weer in dienst bij 
de ANWB, als keurmeester op 
een keuringsstation.' 
Zijn loopbaan in de filatelie 
maakte ook een behoorlijke 
ontwikkeling door. 'Ik was lid 
geworden van de Enschedese 
Philatelisten-Vereniging en daar 
kreeg ik van diverse leden het 
advies om het niveau en de 
aantrekkelijkheid van mijn col
lectie te verbeteren door er 
poststukken aan toe te voegen. 
Ik kwam in die jaren opeen her
denkingsbijeenkomst in Bo
cholt, een Duitse stad waar ti j
dens de oorlog tweeduizend 
Russische krijgsgevangenen 
zijn vermoord. Door een toeval 
kwam ik erachter dat in de 
plaatselijke derde-wereldwinkel 
een tentoonstelling van antifas
cistische postzegels werd ge
houden. Ik besloot daar een 
kijkje te nemen en zag tot mijn 
verbazing allemaal zegels die ik 
ook al in mijn collectie had. Ik 
zou er zelf ook een expositie 
van kunnen maken!' 
De collectie van IJspeerd groei
de als kool. 'Mijn moeder had 
uit het verzet nog veel oude re
laties en van een van die perso
nen heb ik de hele correspon
dentie gekregen. De man was in 
de zomer van 1941 opgepakt en 
belandde via SchoorI en Amers
foort in Buchenwald. Die brie
ven hebben mij veel geleerd 
over bijvoorbeeld de censuur 
van alle post, die uit en naar de 
kampen werd verstuurd. In 
kamp SchoorI bijvoorbeeld 
werd alle post gelezen door de 
vrouw van de commandant, die 
Nederlandse was. Haar man 
zette er na goedkeuring zijn pa
raaf op. De brieven uit Buchen
wald moesten verplicht in het 
Duits worden geschreven. De 
blokoudste, een medegevange
ne dus, was de eerste die de in
houd controleerde. Als die er 
door de Duitsers ongewenste 
mededelingen en berichten 
door liet glippen werd hij ter 
verantwoording geroepen door 
de kampcensuur, die ook alles 
las. Vervolgens werd in Keulen 
bij het censuurbureau alle uit
gaande post voor de derde 
maal gecensureerd.' 
IJspeerd toont een envelop met 
een blauwe veeg. 'Als het ver
moeden bestond dat er een 
tekst met onzichtbare inkt was 
geschreven dan gebruikten ze 
die blauwe vloeistof om de ge
heime boodschappen zichtbaar 
te maken.' 

LEZINGEN 
Roelof IJspeerd werd lid van de 
vriendenkring van Mauthausen 
en Verenigd Verzet 1940-45 
kwam steeds geregelder in con
tact met mensen die in de kam
pen hadden gezeten. Velen ble
ken nog allerlei brieven, docu
menten en andere zaken uit die 
periode te hebben bewaard. Als 
IJspeerd ze dan over zijn collec
tie vertelde of er iets van liet 
zien, kreeg hij meer dan eens 
dezelfde reactie: 'Neemt u het 
maar mee. Bij ons ligt het toch 
maar in een la; misschien kunt 
u er nog wat mee doen.' Zo 
heeft hij in de loop van de jaren 
veel gekregen en af en toe kocht 
hij wat op veilingen. Toen hij zo 
zoetjes aan een groot aantal bij
zondere stukken in zijn bezit 
had, voelde hij steeds nadruk
kelijker de plicht op zijn schou
ders rusten om er iets mee te 
gaan doen. IJspeerd besloot 
om, als onderdeel van een 
werkgroep van vier mensen, le
zingen op scholen te gaan hou
den. Hij liet zich daarbij het 
liefst vergezellen door iemand 
die het verblijf in een of meerde
re kampen had overleefd. Voor
al deze getuigenissen uit de eer
ste hand maakten - dit tot grote 
verbazing van de leerkrachten -
zelfs de rumoerigste klassen 
muisstil. Het bleek iedere keer 
weer, dat zowel de Hollandse 
als de Duitse jeugd wel degelijk 
geïnteresseerd is in dit soort 
aangrijpende verhalen, ook al 

zijn ze uit een periode, die zeker 
voor hun begrip al een lange 
tijd achter ons ligt. 
IJspeerd is ervan overtuigd, dat 
de verhalen uit de oorlog zullen 
blijven voortleven bij de huidige 
en komende generaties. Hoe
wel hij daaraan zelfde nodige 
steentjes heeft bijgedragen is 

zijn meer dan gemiddelde be
langstelling voor dit onderwerp 
niet obsessief te noemen. Hij 
heeft namelijk nog enkele ande
re hobby's, die voor het nodige 
tegenwicht zorgen. Voor het 
sleutelen aan oude racemoto
ren kun je hem bij wijze van 
spreken midden in de nacht 
wakker maken. De gevaartes 
staan in de schuur opgesteld en 
worden langzaam maar zeker in 
hun oude luister hersteld, waar
na zijn zoons testen of hij zijn 
werk naar behoren heeft ge
daan. 

TOEKOMST 
Een korte mijmering over de 
toekomst van de filatelie brengt 
het gesprek op zijn derde lief
hebberij: het trainen van jeugdi
getafeltennissers. IJspeerd ziet 
de nodige parallellen met de fi
latelie. 'Hoewel de berichten 
van de verenigingen vaak een 
beetje somber zijn hebben we 
bij onze vereniging in Enschede 
een groeiende jeugdafdeling. 
Tot de leeftijd van rond de vijf
tien jaar gaat het prima. Dan 
krijgen die jonge mensen ande
re interesses. Ze gaan uit met 
vrienden en vriendinnen en ze 
willen een andere wereld ont
dekken. Dat is toch heel begrij
pelijk? Wat mij altijd weer op
valt is dat je tien of vijftien jaar 
later een deel van die groep 
weer ziet teruggrijpen op de be
zigheden uit hun jeugd. Het is 
opvallend dat dit voor zowel de 
filatelie als de tafeltennissport 
geldt. Ik denk dat we te maken 
nebben met een algemeen 
fenomeen. Voor beide takken 
van vrijetijdsbesteding zie ik het 
niet al somber in. Op termijn 
komt dat vanzelf goed.' 



N.V.RH, onder de loep 75 JAAR 
MVPH 

Deze óflevefin^ 

Een NVPH detaillist drijft zijn winkel naar persoonlijk inzicht, 
ledere postzegelzaak krijgt zo een eigen karakter en heeft vaak 
kenmerkende specialismen te bieden. In de komende afleveringen 
nemen wij een kijkje achter de schermen bij enkele leden van 
onze vereniging. Ook de klanten laten we hierbij uitgebreid aan 
het woord, zodat u een goede indruk krijgt van hoe het er in zo'n 
bij de NVPH aangesloten winkel aan toe kan gaan. Daarnaast 
blikken wij terug op de zeer succesvol verlopen Postex 2003, 
waarbij ook aandacht voor de belevenissen van de NVPH 
veilinghouders, die daar voor de bezoekers gratis taxeerden. 

'De klanten moeten lekker zelf hun gong 
kunnen gaan!' 
In gesprek met Wim van Vliet, postzegelhandelaar 

Ugchelen is een gezellig groen dorp dat tegen Apeldoorn ligt 
aangeschurkt. In de Molecatenlaan vinden we de postzegel- en 
partijenhandel van Wim van Vliet. Parkeren is hier nog geen 
probleem en als we de winkel om even over tienen binnenlopen 
zit de grote tafel, die een centrale plaats inneemt, al aardig 
gevuld met koffiedrinkende filatelisten. Eigenaar Wim van Vliet 
(53) en internetveilinghouder Edo Kampmeier (59) van E.S.RA. 
(Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn) wisselen de laatste 
nieuwtjes uit. Trouwe klanten als Henk van der Straten (43), 
Herman Mulder (79) en Lub Klumpje (68) snuffelen in de grote 
bakken met collecties, partijen en restanten om te kijken of er iets 
van hun gading tussen zit. Tussen de bedrijven door willen de 
heren best wat over hun hobby vertellen en hoe ze die hier in 
deze winkel kunnen beoefenen. 
Toen Van Vliet de welzijnszorg een jaar of vijftien geleden 
vaarwel zei wilde hij iets heel anders: Een eigen postzegelwinkel. 
Met zakenpartner Martin Harmens, die helaas enkele jaren 
geleden is overleden, bezocht hij een aantal postzegelzaken en 
besloot na deze rondgang in te zetten op een filosofie, die zich 
op twee woorden toespitst: Sfeer en openheid. Van Vliet licht dat 
laatste toe: 'Ik wilde een zaak, waar de klanten lekker zelf hun 
gang kunnen gaan. Dus, hier kun je rustig met een winkelboek 
aan de tafel gaan zitten of op je gemak een collectie of partij 
bekijken. Het gaat hier niet van "Wat zoekt u?", maar eerder van 
"Hier heeft u een kopje koffie en kijkt u zelf maar wat we hebben 
aan te bieden!"' 

leder bepaalt zyn eigen budget 

leder bepaalt zijn eigen budget 
De klanten blijken de formule te waarderen. Henk van der 
Straten: 'Ik kom hier al een jaar of acht zeer regelmatig. 
Wekelijks besteed ik gemiddeld zo'n veertig uur en honderd 
euro aan mijn collectie van onder andere plaatfouten en 
Oud-Duitsland. Ik voel me hier thuis en het feit dat deze zaak is 
aangesloten bij de NVPH geeft toch een stuk extra zekerheid. 
Ik sta nooit zo stil bij de waarde van mijn verzameling. Mocht 
ik die ooit wegdoen dan kom ik daar vanzelf wel achter Ik zit 
ook op een schietvereniging, dat kost me iedere week alleen al 
10 euro aan kogeltjes. Nou, daar zie ik zeker niets van terug. 
Ik vind allebei mijn hobby's heerlijke bezigheden, dat is voor mij 
het voornaamste. Herman Mulder knikt instemmend: 'Ik geef voor 
mijn collectie postzegels van Duitssprekende landen misschien wel 
een paar duizend euro per jaar uit. Hoewel ik binnenkort tachtig 
jaar wordt, ben ik nog dagelijks 4 tot 5 uur met mijn postzegels 
in de weer. Het is een rustgevende liefhebberij en ik zou het voor 
geen goud willen missen.' 
Ook Lub Klumpje heeft vertrouwen in het NVPH logo: 'Je weet in 
ieder geval dat je een deskundige verkoper treft, die er de juiste 
ethiek op nahoudt. Ik spendeer hier enkele honderden euro's per 

Postex IS volwassen geworden 



jaar aan mijn collectie Nederlandse gebieden, Europese 
landen en Israël De laatste jaren richt ik me voornamelijk op 
poststukken. Het sociale aspect van de hobby vind ik ontzettend 
belangrijk, vandaar dat ik onder andere graag in deze zaak 
kom. Het is hier af en toe net een soort postzegelcafé.' 

Pittige ballotage 
Wim von Vliet hoort zijn klanten goedkeurend aan: 'Ik heb 
vanwege de uitstraling bewust gekozen voor het lidmaatschap 
van de NVPH Voor dit vak bestaat geen opleiding en de heren 
van de ballotagecommissie hebben mij indertijd behoorlijk laten 
zweten Het was met de hakken over de sloot en ze gaven me 
het dringende advies om me in bepaalde zaken nog wat verder 
te verdiepen. Inmiddels is dat allemaal in orde gekomen hoor,' 
zegt hij lachend. 'Mede dankzij de adviezen en tips van enkele 
behulpzame collega's sta ik langzamerhand niet snel meer met 
de mond vol tanden.' 

Veel enthousiast en kooplustig publiek 
op Postex 2003 

_ 

eens dat dit de beste editie was tot nu toe. Ook de organisatie 
kreeg de nodige complimenten. De postzegelshow was probleem

loos verlopen. Vooral de uitstekende bereikbaarheid bij het 
inrichten en verlaten van de stands werd als zeer positief ervaren. 

Gratis taxaties 
Enkele NVPH veilinghouders hielden zich beschikbaar voor gratis 
taxaties ten behoeve van de bezoekers Henk Vleeming van de 
Overijsselse Postzegelveiling kreeg onder andere enkele zeldzame 
poststukken onder ogen en een ongestanst postzegelboekje met 
Beatrixzegels, dat tot op dat moment nog onbekend was. Deze 
items worden in de volgende veiling opgenomen. Theo Bakker 

De Postex postzegelshow ligt alweer enige tijd achter ons. 
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 oktober stond de 
Americahal in Apeldoorn volledig in het teken van de filatelie. 
Een tentoonstelling, de jeugdboek Junior Plaza en de presentie 
van een aantal studiegroepen behoren tot de vaste onderdelen. 
Evenals de aanwezigheid van een aantal handelaren Ruim dertig 
NVPH standhouders had

den de voorraad nog eens t£m^ «« ^% ^ ^ !•% ■■ 
goed door genomen om " R O S t e X 2 0 0 3 W Q S 6 6 1 1 g f O O t S U C C e S " 
de duizenden bezoekers 
met een uitgebalanceerd 

en zo interessant mogelijk aanbod te verrassen. Zondagavond 
konden zij moe maar tevreden de balans opmaken van een uiterst 
geslaagd weekend. Het blijkt dat de show volwassen is geworden 
en zich definitief een plaats op de jaarlijkse kalender van grote 
filotelistische evenementen heeft verworven Een vergelijking met 
het vorige jaar gaat mank, omdat de Postex toen een beetje in de 
schaduw van de Amphilex stond. Maar ook verder terugkijkend 
was het overgrote deel van de standhouders het er roerend over 

van Mondial kreeg een aantal kleine collecties voorgeschoteld: 
'Echte uitschieters zaten er niet tussen Maar er waren wel een 
paar leuke ervaringen. Zo kwamen er op zaterdag een paar 
middelbare scholieren met een stapeltje insteekboeken, waarin 
hun jeugdcollectie zat. Als je dan die spanning op die gezichten 
ziet als je ze gaat vertellen wat ongeveer de waarde zal zijn. 
Ik heb ze gelukkig niet teleur hoeven te stellen, want er zaten 
zowaar enkele leuke zegels tussen het plaatjesgoed.' 
Het is duidelijk dat het publiek voor taxaties van grotere 
objecten de privacy en het gemak van een taxatie aan huis of 
bij het veilinghuis prefereert. Bovendien zijn de bezoekers van 
dit soort evenementen in de regel zeer enthousiaste verzamelaars, 
die er beslist nog niet aan denken om hun collectie van de 
hand te doen. En dat biedt weer de nodige perspectieven 
voor Postex 2004' 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070347 38 49 

Email info@nvph.nl 
Internet VW/W.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


nttr 
F H m ^m NEI 

SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Aandacht voor Werkman 
Eén postzegel van Neder
land (NVPH-nummer 
1631) was voor het Ame
rikaanse blad Philateli-
Graphics aanleiding om 
een lang artikel te schrij
ven over de Nederlandse 
grafisch kunstenaar 
Hendrik Nicolaas Werk
man.De in 1882 in de 

Werk van Werkman-. .belichtin 
'Philateli-Graph:cs' . 

provincie Groningen ge
boren Werkman combi
neerde zijn kunstenaar
schap met dat van zijn 
beroep als drukker. In de 
jaren 1940-1945 maakte 
hij met een groep kunste
naars ook illegale publi
caties. Hij werd gearres
teerd en twee dagen voor 
de bevrijding van Gronin
gen door de Duitsers 
doodgeschoten. 

Opgewekte berichten 
Postzegels zijn van ouds
her - zeker in de geest 
van veel verzamelaars -
nauw verbonden met (ca-
talogus)prijzen. In Duits
land, waar de omruilter-
mijn voor het omwisse
len van zegels is verstre
ken, hangen grote partij
en zegels met waarden in 

„ Marken boven de markt. 
= De marktanalyses van de 
~ Duitse postzegelbladen 
^ zijn niet erg optimis-
" tisch, maar de Deutsche 
ï Briefmarken-Zeitung 
^ (DBZ) van 12 september 
° brengt opgewekte be-
3 richten uit Oostenrijk. 
5 Ook daar was er bij de 
i handel recentelijk nog 

veel kommer en kwel, 
9 é ö ™^3''nu blijkt de belang-
'"" stelling voor zegels -

vooral voor de klassieke -
weer te stijgen; daarmee 
trekken ook de prijzen 
aan. Dure zegels uit het 

Oostenrijk:, .markttrektaan.. 

interbellum (onder andere 
toeslagzegels, zowel ge
stempeld als ongestem
peld) worden in de Mi-
chel-catalogus bedui
dend hoger genoteerd. 
En dat doet ook de Duitse 
verzamelaars, waarvan er 
veel ook Oostenrijk ver
zamelen, toch wel goed. 

Omstreden VN-koopjes 
Zowel de DBZ van 18 juli 
als de Briefmarken-Spie
gel van oktober berichten 
uitvoerig over de - nogal 
controversiële - verkoop 
door de Verenigde Naties 
van filatelistisch archief
materiaal dat afl<omstig 
is van haar drie postdien
sten (New York, Geneve 
en Wenen). Verwacht 
wordt dat dit enorme be
stand aan ontwerpen, 
deeldrukken en proeven 
uiteindelijk drie miljoen 
dollar zal opbrengen. 
Een eerste partij is inmid
dels bij Felzman in Gene
ve geveild. 

Klein maar dapper 
Nogmaals de DBZ: in de 
editie van 26 september 
is een uitgebreide be
schouwing te vinden over 
de postzegels van Liech
tenstein. Het land, dat 
geregeerd wordt door 
vorst Hans-Adam II, be-

Liechtenstein:. welstand dankzij 
mt̂ ijte postzegels .. 

gon in de jaren '50 van de 
negentiende eeuw met 
een eigen postdienst; dit 
in nauwe samenwerking 
met de Oostenrijkse pos
terijen. Tot igi2 werden 
in het land daarom ook 
Oostenrijkse postzegels 
gebruikt. De eerste ze
gels van Liechtenstein, 
die met het portret van 
vorst Jan II, vermeldden 
trouwens behalve de ei
gen landsnaam nog de 
tekst K.K.Oestr.Post. Met 
een oppervlakte van 160 
vierkante kilometer waar
op zo'n 28.000 Liechten
steiners in goede wel
stand leven zijn ook hier 
de postzegels een welko
me bron van inkomsten. 
Interessant is het ook om 
in dit artikel te lezen dat 
in mei 1945 zo'n vijfhon
derd Russen die bij de 
Wehrmacht dienden de 
Liechtensteinse grens 
overstaken en daar in 
twee kampen geïnter
neerd werden. Ze kregen 
eigen militaire dienst-
stempels. 

Pontificale aandacht 
De vijfentwintigjarige 
verjaardag van het ponti
ficaat van paus Johannes 
Paulus II heeft ook in vele 
filatelistische tijdschrif
ten veel aandacht gekre
gen, zoals in de DBZ van 
10 oktober. Bijzondere 
zegels en poststempels 
die in vele landen ter ge
legenheid van een bezoek 
van de paus werden uit
gegeven komen daarbij 
aan de orde. 

Eilandpost 
Onder de titel De lokale 
post op de eilanden buiten de 
kust uan Groot-Brittannie 
brengt het Vlaamse De 
Postzegel een instructief 
artikel over de officieel 
erkende of particuliere 
zegels die daar vandaan 
komen. Officieel (en dus 
bruikbaar voor het post-
verkeer buiten het eigen 
eiland) zijn natuurlijk de 
zegels van Jersey en 
Guernsey, waarvan de ei
gen zegels al dateren uit 
de tijd van de Duitse be
zetting. Andere eilanden, 
zoals Man en Alderney, 
kregen pas in de jaren '70 
eigen zegels. Maar de 
meer dan twintig andere 
eilanden hebben soms 
zegels die uitgegeven 
worden door particuliere 

Locale post uan de Britse eilanden-
..artikel m 'De Postzegel'.. 

pakketpostdiensten of 
gewoon om toeristen wat 
geld uit de zak te klop
pen. Sommige van die ei
landen hebben zelfs hele
maal geen lokaal postver-
keer. 

Zoek de zon op 
Zonaanbidders, zowel in 
religieuze als fysieke zin, 
zijn er altijd geweest. Het 
Franse blad l'Echo (okto
ber) bevat een studie over 
de zon in de filatelie. 
Exotische poststukken en 
moderne postzegels illu
streren dit opmerkelijke 
artikel, waarbij de zegel 
met de Franse koning Lo-
dewijk XIV (genaamd de 
'Zonnekoning') uiteraard 
niet ontbreekt. Behalve 
Japan, dat de zon in zijn 
staatswapen voert, heb
ben ook nogal wat Zuid-
Amerikaanse landen de 
zon in de een of andere 
vorm op hun zegels 
staan, in plaats van de 
obligate generaals en 
presidenten.En soms 
heeft die zon zelfs een 
gezicht. Ook de verduis
terde zon hoort in deze 
verzameling thuis. 

De VN in Parijs 
In hetzelfde nummer van 
de Echo vinden we een 
artikel naar aanleiding 
van het feit dat de Ver
enigde Naties 55 jaar ge
leden voor het eerst een 
Assemble'e in Parijs hiel
den. In 1951 gebeurde dat 
nog een keer en voor bei
de gelegenheden gaf de 
Franse post twee bijzon
dere zegels uit, met spe
ciale stempels, eerste-
dagenveloppen en een 
heleboel maakwerk. 

De tiüee Parijse con/erenties van de 
Verenigde Naties op Franse zegels 

Siam werd Thailand 
Ook in Gibbons een ard-
kel over Siam (nu Thai
land geheten) als postze-
gelland. Honderdtwintig 
jaar geleden kwamen de 
eerste zegels van dit land 
in omloop. De auteur van 
dit artikel zegt niet te we
ten waarom de naamsver
andering van 1940 werd 
ingevoerd. De Yvert-cata-
logus voert de zegels van 
Siam en Thailand alfabe
tisch - en dus apart - op. 
De banden van Siam met 
Engeland waren al in de 
jaren '50 van de negen
tiende eeuw heel nauw; 
er werd een hulppostkan-

Lcuk en inspirerend thema- .de zon op postzegels.. 



Siam (nu Thailand) kan bogen op een rijke postzegelgeschiedenis 

toor van Singapore in 
Bangkok gevestigd. Toen 
Siam eigen postzegels 
kreeg werden die in En

geland, bij De la Rue, ge

drukt. 

Supersonisch 
De Concorde is een prach

tig vliegtuig met een 

ook filatelistisch gezien 

niet onaanzienlijke ge

schiedenis. In de praktijk 
blijkt het in de lucht hou

den van dit supersoni

sche toestel economisch 
niet meer verantwoord en 
daarom is het toestel na 
35 dienstjaren uit bedrijf 
genomen. Gibbons 
Stamp Monthly heeft de 
filatelistische geschiede

nis van het vliegtuig nog 
eens en met vele mooie 
illustraties beschreven. 

HANS GABRIELS 

Triomf der techniek, de Concorde, 
een supersonisch kunststukje. 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Peter uan Spellen. 

In memoriam 
Peter van Spellen 
Zoals we in het vorige 

nummer van 'Filatelie' al 
meedeelden is de samen

steller van het 'Neder

landstalige deel' van deze 
rubriek. Peter van Spel

len, op zaterdag 25 okto

ber jl. overleden. Peter 
heeft zijn taak als blad

recensent vier jaar lang 
trouw vervuld en daar is 
de redactie van dit blad 
hem uiteraard bijzonder 
dankbaar voor. We zullen 
zijn bijdragen en de ple

zierige samenwerking 
met hem erg missen. 
Zolang de opvolging van 
Peter nog niet is geregeld 
 we hopen uiteraard snel 
een vervanger te kunnen 
vinden  wordt het Neder

landstalig deel van deze 
rubriek samengesteld 
door de hoofdredacteur 
van 'Filatelie'. 

Zendingsdrift 
Arie Bakker was niet al

leen een fervent filatelist, 
hij was ook iemand die 
zijn enthousiasme voor 
de hobby op anderen 
probeerde over te dragen. 
Hij deed dat onder meer 
door veel te publiceren, 
onder andere in 'Filate

lie'. Arie is al weer gerui

me tijd overleden, maar 
zijn 'zendingsdrift' werpt 
nog steeds zijn vruchten 
af In het novembernum

mer van het  altijd inte

ressante  Kaaspost 
(NVPV Alkmaar) wordt 
zijn artikelenreeks over 
Fort Sorg afgerond. Het 
is een typisch 'Bakker'

verhaal: filatelie, gecom

bineerd met geschiedenis 
 een onweerstaanbare 
combinatie. 

Mannetje blijkt vrouwtje 
'Een bron van informa

tie, ' zo luidt de ondertitel 
van de Nieuwsbrief van 
de Ruimtevaart Filatelie

club Nederland. En dat is 
het blad dan ook. Zo be

steedt Felix Dijkstra in 
het laatste nummer van 
de jaargang 2003 (het 
blad verschijnt viermaal 
per jaar) onder de titel 
The Girl in the Moon aan

dacht aan (het dromen 

over) maanreizen. Met 
dat 'vrouwtje op de 
maan' wordt verwezen 
naar de film van Fritz 
Lang, Die Frau im Mond. 

FilmaJ'iche 'Die Frau im Mond' 

Het bijna twaalf pagina's 
tellende artikel is bijzon

der interessant en het is 
geïllustreerd met aan

trekkelijk filatelistisch 
materiaal. 

Nuttig hergebruik 
Recycling is een begrip dat 
in onze maatschappij in

middels goed is inge

voerd. Hergebruik kan 
ook op immateriële za

ken worden toegepast en 
in het blad Hermes (Post

zegelvereniging Grieken

land, oktober 2003) is 
daarvan een goed en sym

pathiek voorbeeld te vin

den. Het blad publiceert 
de eerste aflevering van 
een samenvatting die 
Ruud Verberne maakte 
van twee lezingen die in 
december 2002 en maart 
2003 door dr. J.H. Koop

mans werden gehouden. 

Grote Hermeskoppen ■ 
in artikel 'Hermes' . 

..acm bod 

Het gaat om zinvolle recy

cling, want de materie is 
zeker voor Griekenland

verzamelaars  uiterst in

teressant: de bijdrage be

handelt de zogenoemde 
Grote Hermeskoppen 
van Griekenland. 

Stelling in blad Fila Ede ouer uitgijteprogramma TPGPost. ijdele hoop' 

Anonieme stelling 
Zou het om unshjul thin

king gaan? De stelling die 
Fila Ede in het oktober

nummer 2003 afdrukt 
lijkt in die richting te wij

zen: Na Prinsjesdag zal het 
uitgijtebeleid denk ik ook 
neeriuaarts iDorden bijge

steld. Wie die 'ik' is wordt 
helaas niet duidelijk, 
maar dat veel verzame

laars de stelling vol hoop 
zullen willen ondersteu

nen lijkt voor de hand te 
liggen... 

Puzzelen is leerzaam 
'Wat is de officiële naam 
voor roltanding?' Met die 
vraag in het hoofd bleef 
het novembernummer 

—\AA/U" 
^^? ,*r ' i ^ / ' ^ 

Versterkingsperforatie. 

2003 van Onder de loupe 
genomen (Postzegelver

eniging Haarlemmer

meer) geruime tijd open

geslagen voor ons liggen. 
Stom, maar we wisten 
het niet. Gelukkig bracht 
de NVPHcatalogus uit

komst: ucrsterkingsperfora

tie. Weer wat geleerd. 
Waarmee bewezen is dat 
het idee om (dit onder 
het motto Weer eens uiat 
anders) de lezers een fila

telistische puzzel voor te 
leggen een ^oiii idee is: je 
leert wat en de tijd vliegt! 

Sprekende foto's 
Dat een foto meer kan 
zeggen dan duizend 
woorden is algemeen be

kend. De geldigheid van 
dat gezegde wordt weer 
eens bewezen in Bonds

nieuws van de Koninklij

ke Landsbond der Belgi

sche Postzegelkringen 
(4/2003). In een korte bij

drage van de zichzelf als 
'snuffelaar' afficherende 
H. Havrenne nemen de 
drie illustraties meer 
plaats in dan de begelei

dende tekst, maar dat is 
geen bezwaar. De ge

toonde poststukken laten 
het resultaat zien van een 
speurtocht naar brieven 
met een gemengde fran

kering. Er bestaat ook 
nog zoiets als ' samenge

stelde frankering'; de au

teur geeft van beide be

grippen een definitie. 
REDACTIE FILATELIE 

Voorbeeld vayK een enuelop, uoorzien van eengemengdcjrankering 



EN 
AFLEVERING 3 7 (DEEL 1) - ECHTE SPECIMEN-
OPDRUKKEN EN ENKELE VERVALSINGEN 

Marcus Samuel, een be
kend publicist op het ge
bied van specimenop-
drukken, geeft de volgen
de (vrij vertaalde) defini
tie met betrekking tot het 
begrip specimen: 'Een spe
cimen (monster/model) 
is een postzegel of een 
proef van een postzegel 
die dient of moet dienen 
als voorbeeld, waarvoor 
geen frankeerwaarde is 
of wordt betaald en die 
ook niet als zodanig, 
postaal noch fiscaal, mag 
dienen.' 
Een specimen (van een 
postzegel of van post-
waardestuk) kan ver
schillende doeleinden 
dienen, bijvoorbeeld: 
- als monster of voor
beeld voor de landelijke 
postorganisaties; 
- als referentie voor de 
drukker, voorafgaand 
aan het drukken van de 
postzegels, tijdens het 
drukproces en als contro

le na afloop van het druk
ken; 
- als voorbeeld voor de 
diverse postadministra-
ties die aangesloten zijn 
bij de Wereldpostvereni
ging sinds 1879; 
- als presentexemplaar 
voor hoogwaardigheids
bekleders; 
- als oefenmateriaal voor 
postbeambten op zoge
noemde postscholen; 
- om op een tentoonstel
ling te laten zien wat men 
als landelijk postautori-
teit kan en laat drukken 
(denk aan de eerder in 
deze rubriek behandelde 
'DDR-proeven'); 
- als proef of model voor 
de filatelistische pers. 

Vormen van specimen-
opdrukken 
Specimenopdrukken 
en/of-overdrukken kun
nen worden aangebracht 
meteen handstempeltje, 
maar ze kunnen ook wor-

S AMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

den gedrukt. Verder kan 
de specimenstatus ook 
worden duidelijk ge
maakt met behulp van 
speciale perforatievor-
men. Ik geef enkele voor
beelden van mogelijke 
opdrukken/perforaties: 

SPECIMEN 
Een aanduiding die in di
verse vormen kan voor
komen: in hoofdletters, 
met kleine letters, begin
nend met een hoofdlet
ter, met een é-accent (bij
voorbeeld voor Franstali
ge gebieden), cursief of 
vet gezet, met of zonder 
een punt, enzovoort. 

MONSTER 
Bijvoorbeeld Nederland 

WERTHLOS 
Duitsland 

MUSTER 
Onder andere Duitsland 

CANCELLED 
Bijvoorbeeld Engelse ge
bieden 

ULTRAMAR, COLONIAS, 
Espenmen, AMOSTRA 
Portugal en Portugese ge
bieden 

Modelo, MUESTRA 
Spanje en Spaanse gebie
den 

Ook andere vormen van 
vernietiging komen voor, 
zoals door middel van 
hetoverstempelen met 
een administratief stem
pel (bijvoorbeeld Mada
gascar en Angola). Tegen
woordig drukt men vaak 
een cirkel in het midden 
van een blok van vier 
postzegels. 

Het gebruik 
In Engeland werden in 
eerste instantie vóór 1847 
ongebruikte, nietover-
stempelde postzegels 
naar de Postmasters gezon
den als voorbeeld van hoe 
men de nieuwe postze
gels kon herkennen. 
Toen in 1847 de eerste 
specimen van de zegel 
van one shilling van Enge

land naar de Britse Post
masters werden gezonden, 
waren die voorzien van 
een met de hand gestem
peld merk SPECIMEN. 
Men deed dit om fraude 
of oneigenlijk gebruik 
van de zegels door de 
ambtenaren te voorko
men. 
Als er postzegels (en later 
ook postwaardestukken) 
naar de Engelse kroonko-
lonién werden gezonden, 
stempelde of overdrukte 
(en later perforeerde) 
men ze ook ter voorko
ming van misbruik. 
Ook in andere landen, 
zoals Nederland en 
Frankrijk, werden post
zegels die als proef, 
monster of voorbeeld 
dienden voor officiële in
stanties of personen, 
voorzien van specimen 
handstempelopdrukken; 
later werden het gedrukte 
merken. 
Hoogwaardigheidsbekle
ders of speciale buiten
landse gasten kregen 
soms van postadmims-

Ajbeeldmg i - Door 'schaarminnendc bureaucraten' uerknipte 
specimenzegcls (zie de rccfiterzcgel, recKtsondcr) 

Afbeelding 5 - Zegel met daarop twee (aan elkaar uastzittcnde) 
handstempels met de tekst 'SPECIMEN' 

Afbeelding 4 - Tujce Franse specimenopdrukken- linksgroot en 
rechts klein (geplaatst op een model uan een krantenbandje) 

Rechts en hieronder ajbeclding 5 - Een 
uerualste 'SPECIMEN'-opdruk. 

Hicrbouen ajbeeldmg 2 -
Drie typen uan het hand-
stempel met drie (aan el
kaar uastzittende) Franse 
specimenopdrukken. 



traties een cadeautje in de 
vorm van een serie of 
boekje met postzegels; 
die waren dan van de ge
stempelde tekst SPECI
MEN voorzien. 

UPU 'specimen' 
In eerste instantie stuur
den de bij de Wereldpost
vereniging (UPU) aange
sloten postadministraties 
ongebruikte, niet van een 
stempelopdruk voorziene 
zegels naar Bern. Die ze
gels waren bestemd voor 
distributie onder de an
dere aangesloten postad
ministraties. IVlen kon op 
die manier de verschil
lende zegels van bepaal
de emissies beter herken
nen dan wanneer er een 
stempel, een opdruk of 
een perforatie was aange
bracht. Volgens een cir
culaire van 12 december 
1878 moest iedere aange
sloten postadministratie 
zeventig exemplaren van 
iedere postzegel of van 
elk postwaardestuk van 
dat land naar het UPU-
bureau zenden. Later 
werden dit drie postze
gels of postwaardestuk-
ken per aangesloten post
administratie, zoals te 
zien is bij de op de markt 

gekomen gewaarmerkte 
vellen van de postadmini
stratie van JVladagaskar, 
waar men deze drie ze
gels op heeft geplakt. 
Nog later werd de af
spraak vijf zegels per 
postadministratie. Som
mige landen verzorgden 
zelfde distributie van ze
gelwaarden naar hun ko
loniën, een aantal werd 
door het UPU-bureau 
voorzien van postzegels 
ofpostwaardestukken. 

Waarom zien sommige 
specimen er zo belabberd 
uit? Marcus Samuel 
schrijft (wederom vrij 
vertaald) het volgende: 
'Vele van deze specimen 
(monsters of modellen) 
die op de markt zijn ge
komen worden gevonden 
met korte of slechte tan
ding, alleen al omdat de 
specimen doorschaar-
minnende bureaucraten 
zijn gescheiden van an
dere exemplaren. De 
meeste exemplaren zijn 

met weinig gom omdat 
de specimen in referen-
tiecollecties werden op
geborgen.' (afbeelding 1). 
Hieruit blijkt dat postze
gels die van de tekst 'spe
cimen' (of van een ander 
tekst) zijn voorzien en 
verknipt, dun of minder 
mooi zijn, niet als min
derwaardig mogen wor
den beschouwd omdat de 
ambtenaar die ze opplak
te dat met een agressieve 
lijmsoort deed. 

Voorbeelden van speci-
menopdrukken 
Frankrijk 
Frankrijk gebruikte aan
vankelijk een stempel dat 
uit drie naast elkaar ge
plaatste merken (elk met 
hun eigen kenmerken) 
bestond iajbeeldmg 2). Bi] 
brede exemplaren kwa
men hierdoor twee mer
ken (in plaats van één) op 
de zegels terecht (ajbeel-
ding 3). Later gebruikte 
men grote en kleine mer
ken (ojbeelding 4). 

De samensteller van deze rubriek kan - dit in verband 
met gezondheidsproblemen - de komende tijd helaas 
geen dialezingen over het onderwerp 'Vervalsingen her
kennen' verzorgen. Zodra dit weer mogelijk is zullen 
wij dat in Filatelie meedelen. Redactie Filatelie 

SPECIMEN- en ANNULÉ-
merken die op postzegels 
aangebracht werden om 
ze (vanaf 1911) in de post-
opleidingsscholen te 
gebruiken, werden niet 
naar de UPU gezonden. 
Bijna alles wat met de 
post te maken heeft, 
wordt wel op de een of 
andere wijze nagemaakt. 
Van Franse specimenop-
drukken werden ook ver
valsingen gemaakt [af
beelding 5). Ook het later 
op bepaalde zegels of 
aanverwante zaken aan
gebrachte merk ÉPREUVE 
werd vervalst {ajbeeldmg 6). 
Deze vervalsingen zijn te 
herkennen aan de afwij
kende lettervormen en de 
gebuikte inktsoort (die 
glimt meestal meer). 

Nederland 
Ook op Nederlandse 
postzegels is aanvanke
lijk met behulp van hand-
stempels een specimen-
merk op zegels aange
bracht (ajbeeldmg 7). De 
machinale opdruk werd 
onder andere gebruikt 
voor de emissie 'Prinses 
Wilhelmina met hangend 
haar' uit 1893 (ajbeeldmg 8). 
Van de handstempelop-
drukken zijn ook vervals

ingen bekend. De beken
de Haagse postzegelhan
delaar Pierre Vos voorzag 
zegels van het cijfertype 
van 1876 van vervalste 
SPECIMEN-opdrukken 
(ajbeeldmg g). 
Mijn dank gaat naar Jan 
Veraart, die me indertijd 
kopieën van deze vervals
ingen zond. Pierre Vos 
stempelde de zegels aan 
de achterzijde met zijn 
bekende 'vossekopje' en 
de letters VOS er omheen 
(ajbeeldmg 10). Bij zegels 
met een enkel merkje 
gaat het vrijwel altijd om 
exemplaren waaraan hij 
iets heeft toegevoegd, 
zoals de specimen-
opdruk op de bekende 
Nederlands-Indische 
kopstaande opdruk 
BUITEN BEZIT. Vooral de 
zegel van 22'li cent 
(NVPH-nummer g^f) is 
hierom berucht. 

(ujordt vervolgd) 

Literatuur: 
Aan het eind van het 
tweede deel van deze af
levering (januarinummer 
2004) wordt een litera
tuuropgave verstrekt. 

Ajbeeldmg 6 - Zê el met een vervolste 'ÉPREUVE'-opdruk (links); rechts een detailopname van de opdruk 

Afbeelding 8 - Gedrukte 
'SPECIMEN'-opdruk op de 
emissie van i8gj, type 
'Wilhelmina met handend 
haar' 

v̂ -̂  y\ n_'^_. 

Afbeelding 7 - Twee voorbeelden uan met een handstempel 
aangebrachte 'SPEClMEN'-opdrukken op zegels uan detu;eedc 
emissie uan Nederland 

TiijV^ V?-
e 

Afbeelding 10 - Een zoge
noemd keurstempel uan 
Pierre Vos, bestaand uit 
een gestileerd vossenkopje 
met de letters 'VOS' 

SPEGIMENl 
Afbeelding 9 - Een vervalste handstempel 'SPECIMEN'-opdruk van Pierre Vos 



Het mooiste jaaroverzicht van 2003. 
Bijzondere verhalen op een paar vierkante centimeter 

Misschien is't wel uwjaar geweest, dit jaar. Want verhaal. U vindt ze terug 

sinds dit jaar is het mogelijk uzelf opeen nieuwe, op de postzegels die we dit 

unieke postzegel te zetten. Maar het is ook het jaar jaar uitbrachten ter gele-

geweest van onder meer Nelson Mandela, Vincent genheid van zijn 150ste 

van Gogh en Douwe Egberts. 

2003 

Het verhaal van 

Nelson Mandela. 

Kent u iemand die zich 

zo intensief en met 

zoveel succes inzet voor gelijke rechten voor ieder

een? En die zo onze bewondering en aandacht 

verdient? Hij werd 85jaar,ditjaar.Metde uitgifte 

van een speciale postzegel houden we het unieke 

gedachtegoed van Nelson Mandela levend. De 

postzegel is een blijvende herinnering en vertelt 

het verhaal van een bijzonder en sympathiek mens. 

Het verhaal van Vincent van Gogh. 

Wist u dat Vincent van Gogh veel zelfportretten 

schilderde omdat hij geen geld had voor een 

model? Zijn schilderijen vertellen zijn levens

geboortedag. Een unieke 

collectie in het klein die u het verhaal vertelt over 

het werk en leven van Vincent van Gogh. 

Het verhaal van 

Douwe Egberts. 

Als u van koffie of thee 

houdt, is de kans groot 

dat u Douwe Egberts kent. DE bestaat dit jaar 250 

jaar. Dus vroegen we topontwerper Anthon Beeke 

om deze verjaardag te vertalen naar een passend 

postzegelontwerp. 

Het DE-logo beeldt hij af als een koffieboon, 

cafeïne als feestelijke gouden stipjes. De zegel werd 

zelfs versterkt met de geur van koffie. 

Deze jubileumzegel vereeuwigt voor u het verhaal 

van 250 jaar Nederlandse koffiehistorie. 

In DE huiskleuren geur. Wrijf en ruik maar. 

¥mi».M-
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"l^ÊKM 

^H 
^̂ ^H IOM^^H 

a.^ - " m 
% m& 
' $ 1 

-« , 1 -
ÄiJ 

• 1 

®#®®4»# j i£ ia r^ 

W^MÊ i 
1 

M 

pag. S2-S3 Het verhaal van Nelson Mandela pag. 10-v Het verhaal van Vincent van Ccgh pag 44-45 Het verhaal van Douwe Egberts 



Dit is uw kans om een uniek jaaroverzicht in uw 

bezit te krijgen: het Jaarboek Nederlandse 

Postzegels 2003. Het boek is een luxe uitgave met 

80 pagina's, volledig in kleur. Het boek vertelt u de 

fascinerende verhalen 

achter de postzegels. 

U kunt er bovendien 

alle zegels die in 2003 

zijn uitgegeven in 

bewaren. Een uniek 

historisch document 

met blijvende waarde. 

En een waardevol geschenk voor uzelf of ter 

gelegenheid van een geboorte, huwelijk of 

jubileum. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel 

en bij de grotere postkantoren. Maar u kunt het 

boek ook thuis laten 

bezorgen. 

Maak dan gebruik van 

de onderstaande 

bestelcoupon en u 

ontvangt het boek zo 

spoedig mogelijk 

thuis bezorgd. 

/SBAZ-nummer go-8oo-/42-s-3 

i • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • I 
Bestelcoupon 
I I stuur mij het Jaarboek Nederlandse Postzegels 2003 met alle postzegels (t.w.v.€45,-) 

Prijs:€ 65,- inclusief verzendkosten* 
I I Stuur mij het Jaarboek Nederlandse Postzegels 2003 zonder de postzegels 

Prijs.€ 25,- inclusief verzendkosten* 

Voorletters: 

Adres 

Postcode 

Naam: 

Plaats: 

M/V 

X31 

' I k machtigTPG Post om éénmalig het 
totaalbedrag van mijn bestelling van 
mijn bank of girorekening af te ichrijven 

bank /gironummer 

datum handtekenins 

Stuui de bon in een envelop zondei postzegel naar 
TPG Post Antwoordnummer 216,9700 VB Groningen 

Voor meer informatie belt u met 050 -58612 34 of kijkt uopwwwtpgpost nl \z£ | l ' G I ^ ^ J 5 I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 

Elke postzegel vertelt een verhaal 



Als in deze rubrielc wordt ge
sprol<en van afbeelding melding 
3/352 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
22'04. Roofdieren. 
€0.20, 0.60, 3.. Resp. Muste
la erminea, Vulpes vulpes, 
Martes martes (hermelijn, 
gewonevos, boommarter). 

%i 

ANDORRA FRANS 
ii2'03. Jaar van Paul Gau
guin (18481903), schilder. 
€0.75. Werkvan Gauguin: 
'Moederschap'. 

PRlNf OttK\ 

ANDORRA SPAANS 
20ii'o3. Kerst. 
€0.26. Kruis in Andorra la 

„ Vella. 
CS 

° BULGARIJE 
oe i8 'o3. Llindenopstand 
^ honderd jaar geleden, hon
s derdste sterfdag Goze 
■^ Deltschew (18721903). 
"j 0.36 L. Portret organisator 
° Llindenopstand tegen Tur

— ken. 

DENEJVIARKEN 
7ii'03. Serie Deense mu
sea, 'het Jelling van de konin
gen' (openluchtmuseum, in
formatiecentrum, op lijst we
relderfgoed Unesco* sinds 
1994)
4.25,5.50,8.50,11.50 kr. 
Resp. steen van Thyra (ko
ning Gorm de Oude richtte 

SAMENSTELLING: CHKJSTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

dit monument op voor zijn 
vrouw Thyra, sieraad van De
nemarken; eerste geschreven 
vermelding 'Denemarken'; 
958) en stenen van grafmo
nument in vorm schip, zilve
ren schaal van Gorm en detail 
inscriptie Thyra's steen en 
plattegronden grafheuvel en 
kerk, steen van Harald Blaa
tand (910986) opgericht 
voor zijn ouders Gorm en 
Thyra en relief met doop Ha
rald, muurschildering uit 
kerk Jelling en plattegrond en 
huidige kerk. 

7ii'03. Honderd jaar gele
den eerste Deense Nobel
prijswinnaar, Niels Finsen 
(18601904), fysiologie en ge
neeskunde, 1903. 
6.50 kr. Portret en monu
mentvoor Finsen 'Naar het 
licht' in Kopenhagen. 

DUITSLAND 
i3ii'03. Toeslagzegels 
Kerst. 
€0.4510.20, 0.5510.25 (toe
slag voor rijkssamenwer
kingsverband onafhankelijk 
maatschappelijk werk). Af
beeldingen knipplaatjes van 
rond 1900, resp. aanbidding 
van de herders met in stal Je
zus en Jozef en Maria, in stal 
Heilige Familie. 

igii 'oj. Tweehonderdste 
geboortedag Gottfried Sem
per (18031879), architect. 
€0.55. Verlicht Semperopera
gebouw in Dresden. 

i3ii'03. Katholieke vrou
wenbond in Duitsland hon
derd jaar. 
€0.55. Compositie van kruis 
en schimmen van mensen. 

i3ii'03. Tien jaar Verdrag 
van Maastricht betreffende 
Europese Unie. 
€0.55. Europese sterren. 

ESTLAND 
9io'o3. Klederdrachten. 
4.40, 6.50 kr. Kleding uit 
midden ig""' eeuw uit provin
cie Tartoe, resp. vrouw en 
meisje uit Aksi, man en 
vrouw met meisje uit Otepaa. 

■ «■■■■■^■^PV^i« 
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FINLAND 
3iio'o3. Kerst. 
€0.45, 0.65. Resp. jongens
elfje bij brievenbus en post
duifmet muts, meisjeselfje 
met hartvormig koekje. 

; 0,45€ SUOMI FINlANg^ \ 
i 

3iio'o3. Zegel voor onder
nemingen, kerstgroet. 
I klass. In het kadertje waar
binnen ondernemingen ei
gen ontwerp mogen maken: 
mand appels met kerstgroen 
en sterren. 

ii2'03. Zestigste verjaardag 
Finse president Tarja Halo
nen (24i2'43). 
€0.65. Portret Halonen. 

FRANKRIJK 
ioii'o3. Honderd jaar sinds 
eerste uitgifte 'Semeuse de 
Roty'. 
€0.50. De zaaister ontworpen 

door Louis Oscar Roty (in 
boekje waarin vijfmaal 'zaai
ster' en vijfmaal 'Marianne'). 
ioii'o3. Rode Kruis, toe
slagzegel. 
€0.5010.16 in boekje van 
tien. Detail schilderij Pierre 
Mignard 'De maagd en drui

loii 'oj. Europese hoofd
steden, Luxemburg. 
Velletje met viermaal €0.50. 
Citadel St.Esprit, kathedraal 
NotreDame, grootherto
gelijk paleis, brug Pont Adol
phe; op rand 'Dame en Or', 
wapenschild groot hertog
dom, ruiterstandbeeld Wil
lem II, monument Dicks
Lentz (schrijvers volkslied): 
uitbouw huis. 

ioii'o3. Andy Warhol 
(19281987), Amerikaans 
kunstenaar. 
€1.11. Portret Marilyn Monroe 
(19261962) uit 1967. 

\ RF i , i i€ 

S3 
^ ^ ^ 
r'"HHRHOL»:^| 
ioii'o3. Beste wensen. 
Tweemaal €0.50. Roodborst
je met hulstblaadje op be
sneeuwde tak, 'Meilleurs 
Voeux' in letters (ook boek
jes). 

ii2'03. Gezamenlijke uit
gifte van Frankrijk en India. 
€0.50, 0.90. Resp. haan (il
lustratie manuscript 'Heures 

al'usagedeRome', 15''' 
eeuw), pauw (Indische juwe
lierskunst uit 19''' eeuw); ook 
boekje met vier Franse en vier 
Indiase zegels, op rand Eif
feltoren, Taj Mahal, olifant. 

I « « « V « ■ 
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GRIEKENLAND 
9g'03. Olympische Spelen 
2004, Athene. 
€0.30, 0.30, 0.35, vijfentwin
tigmaal 0.48 (in boekje). 
Mascotte sport, resp. tram
polinespringen, badminton, 
baseball, waterpolo, schoon
springen, zwemmen, tafel
tennis, basketbal, voetbal, 
handbal, wildwaterkanoën, 
windsurfen, ritmische gym
nastiek, judo, boogschieten, 
kanoën, roeien, roeien, 
schermen, tennis, karate, 
wielrennen, mountainbiken, 
volleybal, hockey, boksen, 
gewichtheffen, gewichthef
fen. 
i7io 'o3. Verdwijnende be
roepen. 
€0.03, o.io, 0.50,1., 1.40, 
4.. Resp. handgemaakte 
trappen, schoenmaker, smid, 
ambachtelijk drukker, dui
kers naar sponzen, weefster. 

GROOTBRITTANNIË 
i3i 'o4. Serie vervoer, klas
sieke stoomlocs (eerste tocht 
stoomlocTrevithick's Peny
darren tweehonderd jaar ge
leden). 
20, 28 p.. E, 42,47, 68 p. 
Resp. Dolgoch 04oT 
'Rheilffordd Talyllyn Rail
way' in Gwynedd, CR 439 
044 'Bo'ness and Kinneil 
Railway' in West Lothian, 
GCR 8K 280 'Great Central 
Railway' in Leicestershire, 
GWRManor 460 'Severn 
Valley Railway' in Worcester
shire, SR West Country 462 
'Bluebell Railway' in East 
Sussex, BR Standard 4 264T 
'Keighley & Worth Valley 
Railway' in Yorkshire. 

HONGARIJE 
203'o3. Wenszegels. 
Vijfmaal 40 Ft., doorlopend 



beeld (in boekje). Kerkje, 
margriet, margriet, paas
eieren, raam en versierde 
boom. 
lóg'og. Op weg naar Euro
pese Unie, I. 
115 Ft. Europese sterren als 
klok met wijzers op 11.20 
uur. Komen meer uitgiften: 
130 Ft.: 11.35 uur. 

lög'og. Gezonde voeding. 
120 Ft. Stukjes fruiten groen
te en 'Elke dag heb je drie
maal recht op het beste'. 

lóg'og. Europese autoloze 
dag. 
150. Ft. Voeten en fietswiel. 

^3'9"'°3 Honderdste ge
boortedag Rezso Soo (1903
1980), botanist. 
44 Ft. Naar Soo genoemde 
orchidee: Dactylorhiza 
fuchsii subsp. sooana. 

309'03. Boekenkunst, geza
menlijke uitgifte met China. 
Tweemaal 44 Ft. Geïllustreer
de kroniek (geschiedenis 
Hongarije van Hunnen in 
Pannonia tot 1333) en Natio
nale Szechenyi Bibliotheek, 
Boek met Zhougewoontes 
waarin houtsneden 12''« eeuw 
met Tianyi Bibliotheek. 

«i^i^w^^^^^^^^iimF^nw 

lERiAND 
i6io'o3. lohannes Paulus II 
vijfentwintig jaar paus. 
€0.48, 0.50, 0.57. Portret 
paus, resp. met staf, en Sint
Pieter, en beeldmerk Ver
enigde Naties. 

loii 'oj. Kerst. 
€0.48,0.48,0.50,0.57. 
Resp. vlucht naar Egypte 
(Maria met Kindje en os, 
ezel, schaap), geboorte 
Jezus (Maria met Kindje 
op ezel daarnaast Jozef), 
engel, drie koningen. 

ITALIË 
i5io'03. Honderdtwintig 
jaar nucleair instituut 'Confe
dihzia'. 
€2.58. Stilistisch gebouw 
weerspiegelt in modern ge
bouw en dakpannen. 

120° ANNIVEFTSARIO 
NUCLEI IST inmvl CONFEDtUZlA 

i ,'TALIA €2,58 'i 

i5io'03. Bernardino Ra
mazzini (16331714), grond
legger bedrijfsgeneeskunde. 
€0.41. Opengeslagen boek 
met portret wetenschapper 
en titelpagina 'De morbis ar
tificum diatriba'. 

24io'o3. Kerst. 
€0.41,0.62. Resp. schilderij 
'Geboorte Christus' van Gian 
Paolo Cavagna uit basiliek 
'Santa Maria Maggiore' in 
Bergamo, kerstster (Euphor
bia pulcherrima). 

JERSEY 
ioii'o3. Herdruk '2003' van 
kerstbellen uit 2001. 
22i'o4. Festivals, schaken 
(honderd jaar Britse schaak
federatie, tachtigjarig be
staan FIDE* en schaakclub 
Jersey). 
29,30,39,48,53,69 p. 
Schaakstukken, resp. toren, 
paard, loper, pion, koningin, 
koning. 

22i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Blok £ I.. Aap met shawl op 
tak. 

LIECHTENSTEIN 
24ii'o3. Kerst, achterglas
schildering. 
0.70,0.90,1.30 F. Resp. 
aartsengel Gabriel, stal in 
Bethlehem, drie wijzen. 

24ii'o3. Wijnbouw in de 
winter. 
0.70, 0.90,1.20 F. Resp. 
proeven (mensen, vaten, gla
zen), oogst ijswijndruiven 
(besneeuwde wijnstokken en 
druif), vullen flessen (men
sen, vaten, flessen). 

«««••««•■««I 

24ii'o3. kindertekeningen. 
0.70,1.80,1.80 F. Resp. Koe, 
appelboom, bij. 

Fürstentum LecHemtoin 

LITOUWEN 
4io'o3. Postgeschiedenis. 
I. Lt. In 1664 besloot het par
lement van groothertogdom 

Litouwen tot vestigen van 
postkantoren in Vilnius, Kau
nas en Gardinas: landkaart, 
gebouw en lakstempel. 

Sii'oj. Kersten nieuwjaar. 
I., 1.70 Lt. Huisjes, resp. 
kerstlichtjes, nieuwjaars
nacht. 
i7i2'03. Serie 'uit voorraad 
musea', luchtvaartrauseum. 
Tweemaal i. Lt. (samen
hangend met tussenveld). 
Zweefvliegtuigen, resp. BRO
12, BK7 'Lietuva'; op tussen
veld BRO20. 

MONACO 
i3io'o3. Kerst. 
€0.50. Cactus met bloem in 
vorm ster. 

■■■■■■■»■■■■»■■■■■■■ 

OOSTENRIJK 
iiii 'o3. 'Licht in de duister
nis', fonds voor snelle hulp 
aan mensen die buiten hun 
schuld in moeilijkheden kwa
men. 
€0.55. Twee handen om ver
lichte bol. 

i9ii'03. Honderdvijfenze
ventig jaar pianofabriek Bö
sendorf 
€0.75,1.25. Vleugel, portret 
Oscar Emmanuel Peterson 
(1925, jazzpianist) en vleugel. 

28ii'o3. Kerst 2003. 
€0.55. Glasinloodraam 
'Geboorte van Christus' in 
parochiekerk Hohenems 
(1951, door Fritz Krcal). 
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5i2'o3. Frankeerzegels, va
kantie in Oostenrijk, IV. 
€0.45. St. Martin kapel in be
sneeuwd Kleinwalsertal. 

—. '«r'.'Tva 

5i2'03. Mijn eigen zegel. 
Tweemaal €0.55 (liggend en 
staand model). Lege ruimte 
op zegel voor eigen foto. 

i ÖSTERREICH €0.55 
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POLEN 
9IO'D3. Mondiale dag van 
de post. 
2.10 Zl. Trompeten gevou
wen vliegtuigjes. 
i4io'o3. Serie Mariaheilig
dommen. 
1.20,1.80, 2.10 Zl. Schilderij
en, resp. 'Moeder van de Ver
losser' uit kerk van de Heilige 
Verlosser in Warschau, 'Hei
lige Moeder van Welwillend
heid' uit basiliek in Krzeszo
wice, 'Heilige Moeder van 
Zieleniec' uit kerk in Ziele
niec. 
20io'o3. Honderd jaar mo
torraces in Polen. 
Driemaal 1.20 Zl. Motoren uit 
resp. 1903, eindjaren twintig 
(Rudge), eindjaren dertig 
(NSU). 

29io'o3. Folkloristische 
groep 'Slask' vijftig jaar. 
Tweemaal 1.20 Zl. (doorlo
pend beeld) in blok van vier. 
Dansgroep. 
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3iio'o3. Vogels. 
Viermaal 1.20 Zl. in velletje 
van acht zegels. Pandabeeld
merk WWF* en verschillende 
afbeeldingen visarend (Pan
dion haliaetus). 



3iio'o3 Internetservice 
'Panorama van Polen'. 
2.10 Zl. Twee ooievaars en 
'www.poland.gov. pi'. 

PORTUGAL 
iio'oj. Fonteinen in Por
tugal. 
€0.30, 0.43, 0.55, 0.70,1., 
2.. Fonteinen, waterspuwers 
in resp. Vila Real, Porto, Evo
ra, S. Marcos de Tavira, Cas
telo de Vide, Guarda. 
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gio'og. Geschiedenis Por
tugees glas. 
€0.30,0.55,0.70,2.; blok 
€1.50. Stukken uit glasmuse
um, resp. glazen beker met 
portret koning José I (iS""' 
eeuw), glas met portret Maria 
II (19''« eeuw), vaas met blauw 
(20™ eeuw), vaas met rood 
(20SK eeuw); glasinloodraam. 

23io'o3. Scheikunde en 
medicijnen. 
€0.30,0.43,0.55,0.70. Resp. 
Perzisch potje (12''', 13'''̂  eeuw) 
en Romeins vaasje (i"«, i^' 
eeuw), karafje (ca. 16521677) 
en vaas (ca. 16371651), vijzel 
(1763) en vijzel (17'''' eeuw), 
distilleertoestel (ca. 1910) en 
potje (ca. 18901930). 

3iio'03. Design. 
Negenmaal €0.43. Werktafel 
en stoel öosé Espinho, 1970), 
kraan (Carlos Aguilar, 1998), 
openbare telefoonpaal (Pedro 
Silva Dias, 1998), serveertafel 
(Cruz de Carvalho, 1957), bu
reau (Daciano da Costa, 
1962), keukenmessen (Edu
ardo Alfonso Dias, 1976), 
stoel (Leonor en Antonio 
Sena da Silva, 1973), ther
mosfles (Carlos Rocha, 
1962), stoel (Antonio Garcia, 
1970)

ROEMENIË 
309'o3. Extreme sporten. 
5.000, 8.000,10.000, 
30500 L. Resp. windsurfen, 
parachutespringen, motor
racen, skiën. 

ROMANIA : 

RUSLAND 
5ii'o3. Slag bij Sinope hon
derdvijftig jaar geleden. 
Blok 12. r. Schilderij 'Slag bij 
Sinope', Russische eskader 
verwoest Turks eskader; op 
rand portret admiraal 
P.S. Nakhimov en tekst 
Nicolaas I. 

SAN MARINO 
24io'03. Theater 'La Fenice' 
in Venetië heropent op 14 de

cember 2003 na brand in 
1996. 
€3.72 in velletje van vijf ze

gels. Vogel. 

* 
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24io'o3. Kerst 2003. 
Velletje met zestienmaal 
€0.41. Kerstplaatjes in vorm 
van ganzenbordspel. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
i4io'03. Krant 'Vecernje 
Novosti' vijftig jaar. 
32 Ndin. (€0.50). Krantver
koper. 

i6io'o3. Mondiale dag van 
het kind. 
28.70, 50. Ndin. (€0.50, 
0.80). Tekeningen van ge

handicapte kinderen, resp. 
mensen met vogel en bloem, 
haas met schilderpalet. 
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24io'o3. Dag van de post. 
16. Ndin. (€0.25). Postzegel

catalogi (ook pandabeeld

merk WWF* te zien). 

SPANJE 
249'03. Tweehonderd jaar 
Academie voor militaire inge
nieurs. 
€0.51. Academiegebouw en 
beeldmerk met kasteel en 
kroon. 
6io'o3. Vijfenzeventig jaar 
technische hogeschool voor 
luchtvaartkundige inge
nieurs. 
€0.51. Gebouw polytechni
sche universiteit Madrid en 
beeldmerk. 
i4io'o3. America Upaep* 
2003,spoorwegen. 
€0.76. Schaalmodel stoom
locomotief'Long Boiler', 
type 120. 
i7io'o3. Luis Seoane, schil
der. 
€1.85. 'De oude man en het 
vogeltje'. 
30io'03. Serie 'wijnen met 
classificatie naar herkomst', 
Penedés. 
€0.26. Wijnglas. 
3ii'o3. Honderdjarige 
kranten. 
Driemaal €0.26. 'El Correo de 
Andalucia' (1899), 'Faro de 
Vigo' (1853), 'La Voz de Gali
cia' (1882). 

TSJECHIË 
22io'o3. Bloemen. 
0.50, 6.50 Kc. Resp. koren

bloem, dahlia. 

CISK,'\RPPLBUKA 
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22io'o3. Frankeerzegels: 
een roos boven Praag, een 
lantaarn. 
6.50, 9.KC. Praag met ster
renkundige toren van Cle
mentinum en rozen (idem 
233'o3, andere kleur), me
talen lantaarn op hoek Novy 
Svet bij kasteel van Praag. 

f .K.SKA REPUiuIi 
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5ii'03. Frankeerzegels, 
Vaclav Klaus (1941, president 
Tsjechië). 
6.50 Kc. Portret. 
5ii'o3. Kerst. 
6.50 Kc. Besneeuwde kerst
boom. 

CESKA REPUBLIKA 
■■■■■■■■■■•■■■ 

5ii'o3. Kunst. 
17., 20., 26. Kc. Schilderij
en, resp. 'Arm platteland' 
(1900) van Max Svabinsky 
(18731962), 'Herfst in Vel
trusy' (1896) van Antonin Sla
vicek(i870i9io), 'Eleonore 
uit Toledo' (na 1540) van Ag
nolo Bronzino (15031572). 

CESKÄ REPUBLIKA 

TURiajE 
257'o3. Frankeerzegels, 
fruitbloesem. 
500.000, 700.000, 750.000, 
1.000.000, 3.000.000 TL. 
Resp. Cydonia oblonga, Pru
nus avium. Prunus domesti
ca, Punica granatum, Citrus 
aurantium. 

WITRUSLAND 
November ' 03 . Honderd jaar 
FIFA*. 
270, 380,430, 740 r. Vier

maal beeldmerk FIFA* en 
voetbalscène. 
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ZWEDEN 
ioii'o3. Kerst in Sundborn, 
honderdvijftigste geboorte
dag schilder Carl Larsson 
(18531919). 
Vijfmaal 'inrikes' (kerstze
gels, 5. kr.); tweemaal 9. kr. 
in boekjes. Schilderijen, resp. 
kind op ski's, meisje met 
mandje, kind bij tafel, kind 
met slee, kind aan tafel; 
vrouw met dienblad eten, 
kind in arrenslee. 

iiii'o3. Anna Lindh (1957
2003). 
5.50,10. kr. (in boekje met 
vier zegels voor 3 5.  kr.: 
4. kr voor Gedenkfonds 
Anna Lindh). Portret Zweed
se minister van Buitenlandse 
Zaken. 
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ZWITSERLAND 
30i2'o3. Zwitsers ontwerp. 
15, 85,100 c. (in boekjes). 
Resp. dunschiller en wortel
tjes, stationsklok en rails, 
stoel op tegels. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
309'o3. 'United we stand'. 
$ 1.15 (in velletje van vier). 
World Trade Center en vlag
gen Verenigde Staten en Aitu
taki. 

i89'03. Literatuur. 
27,45 KZr.; velletje met 27, 
45 KZr. Portretten van Anto
nio Jacinto (19241991; dich
ter en politicus); Agostinho 
Neto (19221979; dichter, 
arts en president Angola); 
twee andere portretten, door
lopend op rand. 

http://www.poland.gov
file:///umvi


ANTIGUA EN BARBUDA 
5-ii-'o3. Kerst 2003, kunst 
van klassieke Italiaanse 
meesters. 
$ 0.25, 0.30, 0.45,0.50,0.75, 
o.go, 2.50; blok $ 6.-. Details 
van resp. 'Madonna en Kind' 
door Bartolommeo Vivarini 
(1425-1499), 'Heilige familie' 
door Pompeo Girolano Bato-
ni (1708-1787), 'Madonna en 
Kind' door Benozzo Gozzoli 
(1421-1497), 'Madonna en 
Kind' door Gozzoli, 'Madon
na en Kind geven zegen' door 
Gozzoli, 'Madonna en Kind' 
(circa 1530-40's), 'Benois 
Madonna' door Leonardo Da 
Vinci (1452-1519); 'Maagd en 
Kind met engelen' van Rosso 
Fiorentino (1495-1540). 

ARGENTINIË 
4-io-'o3. Mondiale postzegel
tentoonstelling Bangkok 2003. 
Velletje met tweemaal 75 c. 
Maskers, resp. zwarte duivel 
uit carnaval Argentinië, geest 
die terugkeer viert prins Ves-
sandorn (voorlaatste incarna
tie Boeddha) van Phi Khon 
festival Thailand; op rand 
beeldmerk tentoonstelling en 
meer gemaskerde figuren. 

ii-io-'03. America Upaep*, 
inheemse flora en fauna. 
Tweemaal 75 c. Nothofagus 
pumilio, Vultur gryphus (resp. 
beukachtige, Andes-condor). 

ARUBA 
30-9-'03. Beschermde die
ren, zeeschildpadden. 
25, 60, 75,150 c. Resp. 
Eretmochelys imbricata, Der-
mochelys coriacea, Chelonia 
mydas, Caretta caretta. 
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BOLIVIA 
i8-7-'03. Vijfenzeventig jaar 
Centrale Bank van Bolivia. 
4.- Bs. Munt en bankbiljet
ten. 

: CORREOSDEBOLIVM 
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25-7-'o3. Vijfjaar Constitu
tioneel Hof 
1.50 Bs. Beeldmerk. 
23-9-'o3. America Upaep*, 
inheemse flora en fauna. 
6.-, 7.- Bs. Resp. Chenopo-
dium quinoa, lama's. 

MHMMMMMMItMf 

30-9-'o3. Vijfenzeventig jaar 
Academie voor taal in Bolivia. 
6.- Bs. Drie portretten. 

BRAZILIË 
4-9-'03. Honderdste geboor
tedag Candido Portinari 
(1903-1961). 
R$ 0.80. Zelfportret schilder. 

5-9-'03. Knooppunt respect 
en burgerrechten, 
' i ' porte nacional comercial', 
'nao comercial'. Verkeers
borden, resp. waarschu
wingsbord met vredesduif, 
verbodsbord met fles. 
i8-9-'03. Honderd jaar voet
balclub Gremio in Porto 
Alegre. 
R$ 0.60. Beeldmerk, '100'. 

30-9-'03. Herinnering spoor
wegen. 
R$ 0.74. Locomotief'Maria 
Fumaca' model 608. 
4-io-'o3. Spelletjes op straat. 
Viermaal R$ 0.50. Kinderen, 
resp. met vliegers, spelend bij 
flatgebouw, touwtje sprin
gend, met hoelahoep. 

9-io-'o3. Programma in strijd 
tegen honger 'Fome Zero'. 
R$ 0.50. Bord met mes en 
vork. 
29-io-'o3. Exportproducten. 
BlokR$ 1.30. Fruiten kunst
nijverheid, brug over rivier 
Sao Francisco van Petrolina 
naarjuazeiro. 

BURKINA FASO 
30-6-'o3. Kunstnijverheid. 
100,170, 425 F. Resp. masker 
met lang hoofd (Pouni), 
bronzen beeld 'tom-tom' 
speler (Mossi), 'Calao' mas
ker (Pouni). 

CANADA 
i-io-'o3. Canadese astro
nauten. 
Velletje met achtmaal 48 c. 
Ronde zegels met portret as
tronaut en fonkelende ster uit 
beeldmerk Canadees ruimte
bureau, op achtergrond foto 
belangrijke gebeurtenis van 
resp. Mare Garneau, Roberta 
Bondar, Steve MacLean, 
Chris Hadfield.Robert 
Thirsk, Bjarni Tryggvason, 
Dave Williams, Julie Payette. 

4-io-'o3. Nationale symbo
len, gezamenlijke uitgifte 
met Thailand (postzegelten
toonstelling Bangkok 2003). 
Tweemaal 48 c. Bladeren 
Acer saccharum, bloemen-
tros Cassia fistula. Ook velle
tje met beide zegels, op rand 
beeldmerk tentoonstelling. 
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7-io-'o3. Jean-Paul Riopelle 
(1923-2002), schilder. 
Velletje met zesmaal 48 c ; 

blok $ 1.25. Op de zeven ze
gels staan details uit 'L'Hom-
mage a Rosa Luxemburg' 
(1992) met verborgen copy-
rightdatum (licht op met 
fluor); op rand blok duif in 
perforatie. 
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4-ii-'03. Kerstcadeaus. 
48, 65, c , $ 1.25 (in boekjes). 
Geschenk met (op achter
grond activiteiten buiten), 
resp. kunstschaatsen (wan
delaars met slee en kinderwa
gen, schaatsers), teddybeer 
(ijshockeyers), houten eend 
op wieltjes (skiers). 

i9-i2-'o3. Frankeerzegels 
met nieuwe waarde. 
49,49, 80 c , $ 1.40, 49 c , 
$ 5.- (in boekjes en op rol). 
Resp. vlag en panorama Ed
monton, driemaal esdoorn-
blad, koningin Elizabeth II, 
eland. 

CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
i2-7-'oi. Vogels. 
50,75,100,150 F.; twee vel 
met negenmaal 325 F.; twee
maal blok 1500 F. Resp. Fra-
tercula arctica, Nyctea scan-
diaca, Aptenodytes forsten, 
Sula nebouxii; Aratinga 
solstitialis, Ramphastos cu-
vieri, Chlorostilbon mellisu-
gus, Anodorhynchus hyan-
cinthinus, Amazona arau-
siaca, Psephotus chrysoptery-
gius, Pelecanus occidentalis, 
Phoenicopterus ruber, Ram
phastos ambiguus; Tauraco 
erythrolophus, Ceyx cyano-
pectus, Faico biarmicus, Aga
pornis personata, Tricho-
glossus haematodus, Psittacus 
erithacus. Neophron per-
cnopterus, Balearica pavoni-
na, Leptoptilos crumemfe-
rus; Haliaeetus leucocepha-
lus, Cygnus olor. 
i2-7-'oi. Dieren. 
280, 300, 350,400,450, 500 
F.; vel met negenmaal 300 F.; 
vel met zesmaal 350 F.; 
driemaal blok 1500 F. Resp. 
Salamandra salamandra, Epi-
platys annulatus, Pseudotro-
pheus zebra, Trichechus se-

negalensis, Pelomedusa sub-
rufa, Xenomystus nigri; Da-
maliscus dorcas, Manis tem-
mincki. Hyaena brunnea, Ly-
caon pictus, Diceros bicor-
nis, Osteolaemus tetraspis, 
Cercocebus torquatus, Buno-
lagus monticularis, Myosciu-
rus pumilio; Plotosus linea-
tus, Protopterus dolloi, Erpe-
toichthys calabaricus, Mala-
pterurus electricus. Disco-
glossus pictus, Dugong du-
gong; Afropavo congensis. 
Hippopotamus amphibius, 
Julidochromis ornatus. 
i2-7-'oi. Reptielen en amfi-
bieèn. 
Twee vel met zesmaal 350 F.; 
tweemaal blok 1500 F. Resp. 
Trionyx spiniferus, Cyclura 
cornuta. Boa constrictor, 
Corallus caninus, Trachemys 
scripta, Dermophis mexica-
nus; Epicrates cenchris, Bufo 
marinus, Basiliscus plumi-
frons, Leptodactylus penta-
dactylus, Chelydra serpenti
na, Pseudoeurycea leprosa; 
Thrasops sp., Dendrobates 
sp. 
i2-7-'oi. Vlinders. 
Twee vel met zesmaal 350 F.; 
viermaal blok 1500 F. Resp. 
Battus polydamas, Mesene 
phareus, Anartia jatrophae, 
Siproeta epaphus, Uraneis 
ucubis, Pereute leocodrosi-
me; Papilio garamus, Eunica 
orphise, Parides lysander, 
Dryas julia, Adelphia mythra, 
Thecla coronata; Pieris rapae, 
Morpho peleides, Prepona 
meander, Heliconius melpo-
mene. 
ig-7-'oi. Vogels, II. 
Twee vel met zesmaal 350 F.; 
tweemaal blok 1500 F. Resp. 
Colibri sp., Bombycilla ce-
drorum, Mellisuga helenae, 
Muscicapa indigo, Strepto-
pelia decipiens, Porphyrie 
porphyrio; Passerina cyanea, 
Dendroica pinus, Colaptes 
auratus, Passerina ciris, Wil-
sonia citrina, Coereba flaveo-
la; Pandion haliaetus, Buteo 
jamaicensis. 

26-7-'oi. Paddestoelen. 
550, 600, 650, 700 F.; vel met 
achtmaal 350 F.; blok 1500 F. 
Resp. Coltricia montagnei, 
Inocybe fuscodisca, Hydnum 
imbricatum, Hygrophorus 
miniatus; Coprinus picaceus, 
Crinipellis zonata, Hypholo-
ma fasciculate, Cortinarius 
caerulescens, Amanita mus-
caria, Cortinarius obtusus, 
Entoloma serrulatum, Strobi-
lomyces strobilaceus; Sarco-
sphaera coronaria. 
3i-7-'oi. Prehistorische die
ren. 
50,100,150, 200 F.; twee vel 
met twaalfmaal 240 F.; twee
maal blok 1500 F. Resp. Ana-
tasaurus, Apatosaurus, Allo-
saurus, Velociraptor; Rham-
phorhynchus, Pteranodon, 
Tyrannosaurus rex, Deino-
nychus antirrhopus, Para-
saurolophus, Corythosaurus, 
Patagosaurus, Triceratops, 
Brachylophosaurus, Euro-
plocephalus, Dimetrodon, 



Leptoceratops; Perosaurus, 
Albertosaurus, Dryptosaurus, 
Archaeopteryx, Ouranosau-
rus, Myahuera, Camptosau-
rus, Ichthyosaurus, Geosau-
rus, Trilobit, Plesiosaurus, 
Lewisiceras; Stegosaurus, 
Herrerasaurus. 

3i-7-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Belgica 
'oi in Brussel, prehistorische 
dieren. 
250,300,325,375 F.; twee 
vel met zesmaal 350 F.; twee
maal blok 1500 F. Resp. Apa-
tosaurus, Berioryx, Dimetro-
don, Albertosaurus; Tricera-
tops, Ornithocherius, 
Brachiosaurus, Utahraptor, 
Tyrannosaurus rex, Stego
saurus; Diplodocus, Pachyce-
phalosaurus, Archaeopteryx, 
Pteranodon, Herrasaurus, 
Struthiomimus; Proleratops 
en Deinonychus, Rhampho-
rhynchus. 
23-7-'o2. Natuurrampen en 
aanslagen in 2001. 
Vel met zesmaal 390 F. Aard
beving in Gujarat (India), 
aanslag op Wereldhandels
centrum in New York, bos
branden bij Sydney (Austra
lië), wervelstorm Cuba, wer
velstorm Canda, uitbarstmg 
Etna op Sicilië; ook blok van 
elke zegel. 
23-7-'o2. Europese schilder
kunst ig""" en 20'" eeuw. 
Twee vel met zesmaal 390 F. 
Claude Monet (1840-1926, 
Frans schilder), 'Vrouw met 
parasol' van Monet, 'Argen-
teuil' van Manet, Edouard 
Manet (1832-1883, Frans 
schilder), William Turner 
(1775-1851, Engels schilder), 
'Ochtendnevel over Cumber
land' van Turner; 'Meisje met 
mandoline' van Picasso, Pa-
blo Picasso (1881-1973, 
Spaans schilderen beeldhou
wer), Georges Braque (1882-
1963, Frans schilder), 'De 
muzikante' van Braque, 'De 
vrouw in het blauw' van Lé
ger, Fernand Léger (1881-
1955, Frans schilder). 

CHILI 
i2-io-'o3. America Upaep*, 
inheemse flora en fauna. 
$ 240, 300. Beeldmerk 
Upaep* en resp. flora (boom, 
cactus, wilde fuchsia, andes-
spar, winde, oranje bloe
men), fauna (kikker, gems, 
vos, vlinder, papegaai). 

COMOREN 
g-io-'oj. Orchideeën. 
50, 75,100, 600 f. Verschil

lende orchideeën. 
9-io-'03. Geurende bloemen. 
50, 600 F. Resp. kenanga, 
vanille. 
g-io-'o3. Handwerk. 
100, 300 F. Resp. houtsnij
werk, draaglamp. 
g-io-'03. Walvissen en dolfij
nen. 
75, i.ooo F. Resp. dolfijn, 
walvis. 

COOKEILANDEN 
30-g-'o3. 'United we stand'. 
90 c. (in velletje van vier). 
Toorts vrijheidsbeeld en vlag
gen Verenigde Staten en 
Cookeilanden. 

COSTARICA 
3-g-'03. Kinderboeken. 
Vel met tienmaal 25 Cs. 
(waardeaanduiding ook in 
braille). Scènes uit boek 'Co-
cori' van Joaquin Gutierrez. 
io-g-'03. Nationaal volkslied 
honderdvijftig jaar. 
Tweemaal 75 Cs. (samenhan
gend). Jose Maria Zeledon 
Brenes, vlag en woorden 
volkslied. 

DOMINICA 
2i-6-'03. Geschiedenis lucht
vaart. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 6.-. Resp. Spoetnik 
(1957), Joeri Gagarin (1934-
1968) eerste man in ruimte 
(1961), Neil Armstrong 
(1930) eerste man op maan 
(1969), Skylab 1(1973); 
vlucht boven Mount Everest 
(1993)-
2i-6-'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met viermaal $ 2.-; 
blok $ 5.-. Kampioenen, 
resp. Firmin Lambot (1919), 
Philippe Thys (1920), Leon 
Scieur (1921), Lambot (ig22); 
Francois Faber (1909). 
5-n-'o3. Kerst, kunst uit Ita
liaanse renaissance. 
$ 0.50, 0.90,1.45, 3.-; blok 
$ 6.-. Details van resp. 'Ma
donna en Kind met jonge Jo
hannes' van Correggio (1489-
1534), Madonna met Chris
tus en heiligen doorTitiaan 
(1473-1576), 'Madonna en 
Kind met engelen met mu
ziekinstrumenten' door 
Correggio, 'Madonna' van 
Correggio; 'Heilige Familie 
met Johannes de Doper' door 
Andrea Del Sarto (1486-
1530). 

EL SALVADOR 
30-g-'o3. Onafhankelijkheid 
2003 (sinds 1821), vrouwelij
ke voorstanders onafhanke
lijkheid. 
2.50, 2.70; blok 4.-C. 
($ 0.29, o.31; 0.46). Resp. 
portret Maria Felipa Aranza-
mendi, portret Manuela An-
tonia Arce de Lara; schilderij 
zinspelend op eerste roep om 
onafhankelijkheid in i8ii. 

MlÉlMÉÉtMMÉ* 

8-io-'03. Vijfentwintig jaar 
strijd tegen de honger in El 
Salvador. 
i.50;blok4.-C. ($0.17; 
0.46). Beeldmerk FAO"̂  en 
resp. mensen bezig met land-
bouw(producten), meisje bij 
boom en man met oogst en 
mensen aan lopende band. 

GABON 
27-7-'oi. Wetenschappelijke 
ontdekkingen en uitvindin
gen uit 20 "' eeuw. 
100,125, 225 F. Resp. extrac
tie insuline, ontwikkeling te
levisie, ontwikkeling zakre-
kenmachine. 
2001. Traditionele dansen. 
100,130, 225 F. Resp. 'men-
gane', 'maghouba', 'ndjobi'. 
2001. Flora. 
100,125, 225, 260 F. Resp. 
Pseudogardenia kalireyeri, 
Ouratea turnerae, Strophan-
thus gratus, Spathodea cam-
panulata. 

GAMBIA 
i-7-'o3. Vijftig jaar Corvette. 
Vel met viermaal 15.-D.; blok 
45.- D. Resp. Corvette Shark 
(i960), cabriolet Corvette 
Stingray (1964), cabriolet 
(1956), Corvette (1967) (op 
rand vel: meisje doet lippen
stift op in cabriolet); Stingray 
(1964, op rand nog een auto 
en beeldmerk General Mo
tors). 

GRENADA 
25-8-'o3. Militaire actie be
vrijding Irak. 
Twee vel met achtmaal $1.-. 
Resp. Britse legervoertuigen 
en Gazelle helikopter. Hover
craft, Jaguar vliegtuig, HMS 
Liverpool, Harrier GR7, tank 
Challenger 2, Chinook heli
kopter. Tornado F3; (Britse 
militairen en vlag:) tank en 
generaal Mike Jackson, vlieg
tuig en plaatsvervangend 
maarschalk Glenn Torpy, 
vliegtuig en maarschalk 
Brian Burridge, schip en ge
neraal Tony Milton, soldaten 
met geweren en generaal 
Peter Wall, generaal Barney 
White-Spunner, schip en he
likopter en admiraal Alan 
West, vliegtuig en maar
schalk Peter Squire. 
23-io-'o3. Prehistorische die
ren. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 2.-; tweemaal blok $ 6.-. 
Resp. Allosaurus, Crylopho-
saurus, Eoraptor, Caudi-
pteryx; Spinosaurus, Herre

rasaurus, Protarchaeopteryx, 
Sinosauropteryx; Tricera-
tops, Archaeopteryx. 
23-io-'03. Flora en Fauna. 
$ 1.25,1.25,1.25, 3.-; velletje 
met viermaal $ 2.-; blok $ 6.-. 
Vogels, resp. Pandion haliae-
tus, Vireo olivaceus. Icterus 
galbula, Anas bahamensis; 
Vireolanius leucotis, Co-
laptes auratus, Dendroica 
fusca, Todirostrum cine-
reum; Guiraca caerulea. 
$ I.-, I.-, I.-, 3.-; velletje met 
viermaal $ 2.-; blok $ 6.-. Vis
sen, resp. Haemulon chrysar-
gyreum, Chaetodon ocella-
tus, Epinephelus fulvus, Abu-
defdufTaurus; Bodianus pul-
chellus, Thalassoma bifascia-
tum. Gramma melacara, 
Centropyge argi; Chaetodon 
striatus. 
$ 0.25,0.50,0.75, 3.-; velletje 
met viermaal $ 2.-; blok $ 6.-. 
Bloemen, resp. Allamanda 
cathartica, Selenicereus gran-
diflorus, Anthurium andraea-
num, Nerium indicum; Passi
flora caerulea. Hibiscus rosa-
sinensis. Euphorbia pulcher-
rima, Strelitzia reginae; Belo-
perone guttata. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
23-io-'o3. Flora en fauna. 
$ 0.25, 0.50, 0.50,1.-; velletje 
metviermaal $ 2.-; blok. Vo
gels, resp. Pheucticus ludovi-
cianus. Icterus bullockii, Du-
metella carolnensis, Guiraca 
caerulea; Passerina amoena, 
Passerina cyanea, Selaspho-
rus platycercus, Piranga oli-
vacea; Hirundo rustica. 
$ 0.25,0.75,1.25, 2.-; velletje 
metviermaal $ 2.-.; blok. Vis
sen, resp. Dascyllus trimacu-
latus, Diodon hystrix, Dascyl
lus melanurus, Dascyllus re
ticulates; Hemibalistes chry-
soptera, Hemigymnus mela-
pterus, Heniochus acumina-
tus, Heniochus varius; Euxi-
phipos navarchus. 
$ 0.75,1.-, 1.25, 2.-; (velletje 
melding 11/886); blok. Bloe
men, resp. Rhododendron 
maxophyllum, Paeonia culü-
var. Camellia japonica. Rho
dodendron maximum; Viola 
palmata. 

GUYANA 
25-8-'o3. Internationaal jaar 
zoetwater. 
Velletje met driemaal $ 200.-; 
blok $ 400.-. Doorlopend 
beeld Kaieteurwatervallen; 
Amazonerivier, op rand vo
gel. 
25-8-'o3. Honderd jaar Tour 
de France. 
Velletje met viermaal $ 150.-; 
blok $ 400.-. Kampioenen, 
resp. Jacques Anquetil 
(1964), Felice Gimondi 
(1965), Lucian Almar (1966), 
Roger Pingeon (1967); Jan 
Jansen (1968). 
25-8-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
Twee velletjes met viermaal 
$ 150.-; tweemaal blok 
$ 400.-. Vliegtuigen, resp. 
vliegtuig gebroeders Wright, 
SPAD13, Sopwith Fi, Alba
tross D.II; Nieuport 17, S.E. 
5a, D.H. 4, vliegtuig gebroe
ders Wright; Fokker DVII, 
vliegtuig gebroeders Wright. 

HAITI 
io-7-'oi. Tweehonderd jaar 
grondwet. 
1,2,5,10, 25, 50 g.; twee

maal blok 25 g. Resp. zes
maal opengeslagen boek; 
portret Toussaint Louverture 
(1743-1803, stichter onafhan
kelijke staat), opengeslagen 
boek. 

HONGKONG 
i6-io-'03. Eerste Chinese, be
mande ruimtevlucht succes
vol. 
$ 1.40,1.40 in velletje met 
tweemaal vijf zegels. Resp. 
ruimtevaarder, raket. Ook 
boekje met velletjes zegels 
van China, Hongkong en 
Macau. 

6-ii-'03. Chinese percussie
instrumenten. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.-; blok 
$ 13.-. Resp. drum, kleppers, 
cimbaal, gongs; bel. 

25-ii-'o3. Werelderfgoed 
China. 
$ 1.40,1.80, 2.40, 2.50, 3.-, 
5.-. Resp. Potala-paleis, ko
ninklijk paleis van Ming- en 
Qin-dynastie, mausoleum 
eerste Qin-keizer, berg 
Huangshan, brug en binnen
stad Lijiang, vallei Jiuzhai-
gou. 

IRAK 
3-9-'oi. Een jaar al-Aksa-
intifadah. 
25, 25, 50 Din.; tweemaal 
blok 250 Din. Resp. Saddam 
Hoessein en pijl van Irak naar 
Palestiniè, gemaskerde 
straatvechter en vlag en Rots-
koepelmoskee, man met ma
chinegeweer en Rotskoepel-
moskee; kind gooit steen. 



Mohammed Dorra (ig88
2000) en zijn vader Jamal. 
i69'oi. Negenentwintig jaar 
geleden olieindustrie gena
tionaliseerd. 
25, 50 Din. Resp. arbeider en 
soldaat en boortoren en vlag, 
fabriek petroindustrie en vlag 
en duif. 
7io'oi. Wereldkampioen
schap voetbal voor junioren 
in Argentinië. 
25, 50 Din. Voetballers resp. 
voor wereldkaart, voor kaart 
Azië en bokaal. 
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26ii'oi. Tien jaar sinds 
Amerikaanse inzet van bom
men met verarmd uranium 
tegen Irak. 
25, 25, 50 Din.; blok 250 Din. 
Resp. misvormd kind en 
bommen, vluchtende vrouw 
met kinderen en bommen, 
vluchtend gezin en bommen; 
misvormd kind en bommen. 
6i'o2. Dag van het leger. 
25,50,100 Din.; blok 
250 Din. Resp. soldaten en 
vlag en pantservooertuig en 
gevechtsvliegtuig en schip, 
monument, soldaat en vlag 
en pantservoertuig; monu
ment (als 50 Din.). 
i6i'o2. Elf jaar sinds Ameri
kaanse aanval. 
100 Din. Vluchtend kind en 
bommen. 
20i'o2. Dag van Jeruzalem. 
25, 50,100Din. Driemaal 
Saddam Hoessein met hoed 
en geweer en Rotskoepel
moskee. 
82'o2. Negenendertigste 
gedenkdag staatsgreep. 
50,100 Din. Resp. vuist 
breekt keten en vlaggen, 
mensenmenigte en symbolen 
van industrialiseren. 
i32'02. Tiende gedenkdag 
bombardement schuilkelders 
alAmiriyah. 
25, 50 Din. Tweemaal raket
ten en bunker. 
2i3'02. Voorjaarsfeest. 
25,50,150 Din.; blok 
250 Din. Resp. rozen, rozen, 
narcissen en anjers en 
papaver; boeket. 
ii4'02. 'Hajeer'jaar (1423
2002). 
25 > 5°. 75 Din. Resp. moskee 
en spinnenweb, moskee, 
spinnenweb en duif 

IBAQ ï««*A 

224'o2. Dag van de post. 
50,100 Din.; blok 250 Din. 
Resp. envelop en postduif, 
vliegtuig en schip en loc; we
reldbol en brief 

284'o2. Vijfenzestigste ver
jaardag Saddam Hoessein. 
25, 50, 75,100 Din.; twee
maal blok 250 Din. Portretten 
Saddam (1937). 
305'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
50,100,150 Din. blok 250 
Din. Viermaal beeldmerk 
kampioenschap, bokaal en 
voetbalscènes. 
56'02. Twee jaar alAksa
intifadah. 
5.000 Din. Strijder, vrouw, 
kind en dode. 
io6'o2. Moskeeën. 
25. 5°' 75 Din Resp. sjeik 
Marufmoskee, alMouiz
moskee, UmalMarik
moskee. 
88'o2. Dag van overwin
ning. 
25, 50 Din.; blok 150 Din. 
Tweemaal Saddam Hoessein 
en valk en raketten met Iraak
se vlaggen en olijftak; Ha
liaeetus leucocephalus (Ame
rikaanse zeearend). 
io9'o2. Historische sche
pen. 
150, 250, 500 Din. Resp. pa
pyrusboot, krijgsgalei, zeil
boot. 

i5io'02. Dichters. 
25, 50, 75,100 Din. blok 
150 Din. Resp. Jameel Sidqi 
alZahawi (18631936), Abdul 
Musin alQadumi (1868
1935), Badr Shaker alSayab 
(19261964), Ma'roufal
Rasafi (18771945); Badr 
Shaker alSayab en roos. 
i5io'o2. Referendum. 
100,150 Din.; blok 250 Din. 
Resp. Saddam Hoessein met 
juichende mensen en hand 
met hart, vuist achter stem
bus; idem 100 Din. 
i5ii'02. Dag van Bagdad. 
25. 5°. 75 Din; '''ok 250 Din. 
Resp. vrouw en meisje, goo
chelaar met kinderen, praten
de vrouwen; muzikanten. 

ioi'o3. Zoogdieren. 
25, 50, 75,100,150 Din.; 
blok 250 Din. Resp. Oryx leu
coryx, Acinonyx jubatus, Pan
thera leo. Castor feber, Equus 
hemiones; Panthera leo. 
52'o3. Tien jaar universiteit 
Saddam Hoessein. 
50,100 Din. Tweemaal beeld
merk. 

IRAN 
244'o2 tot i67'02. Fran
keerzegels, vogels. 
200,400, 4500 Ris. Resp. 
Erithacus rubecula, Cyanistes 
caeruleus, Streptopelia 
turtur. 
i68'03. Vijftig jaar dienst 
voor sociale zekerheid. 
600 Ris. Ornament. 

248'o3. Martelaren. 
600 Ris. portretjes, aanhang
sel met tekst. 

258'o3. Week van de rege
ring. 
600 Ris. Portret, vlag, tekst. 
Qg'oj. Bescherm de Kaspi
sche Zee, gezamenlijke uit
gifte met Rusland. 
Tweemaal 600 Ris. (samen
hangend). Waterdruppel 
waarin contouren Kaspische 
Zee en resp. zeehond met 
jong (Phoca caspica), Euro
pese huso (Huso huso); aan
hangsel met Russische en 
Iranese vlag; ook velletje met 
tweemaal de twee zegels. 

JAMAICA 
Namen vogels melding 
10/782 en 11/887, Birdlife. 
Spindalis nigricephalus 
($ 15), Geotrygon versicolor 
($ 40), Totus todus ($ 45), Vi
reo osburni ($ 60); Nesopsar 
nigerrimus (vijfmaal $ 30 ver
schillend op vel). 
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KAAPVERDIË 
20i2'oi. Honderdste ge
boortedag Antonio Aurelio 
Goncalves (19011984), 
schrijver. 
100. e. Portret en tekst. 
264'o2. Geneeskrachtige 
planten, II. 
10., 50., 60., 100. e. Resp. 
Euphorbia tuckeyna, Limo
nium spectabile, Aeonium 
gorgoneum, Polycarpaea gayi. 
227'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
60., 100. e. Voetbalscènes. 
99'02. Schildpadden. 
10., 20., 30., 60., 100. e. 
Verschillende afbeeldingen 
Caretta caretta. 

KOREA ZUID 
259'03. Serie 'cultuur', IV, 
tafels. 
Viermaal 190 w. (samenhan
gend). Tafels uit 19'''' eeuw, 
resp. 'Haejuban', 'Iljuban', 
'Punghyeolban', 'Gujokban'. 

28io'03. Honderd jaar 
YMCA* in Korea. 
190 w. Lachende gezichtjes 
en letters YMCA. 
3iio'o3. Honderd jaar 
'SoongEui'school, meisjes
school gesticht door Ameri
kaanse missionaris, nu van 
kleuterschool tot college. 
190 w. Tekening meisje met 
boek en gebouwen, wapen
schild. 

LAOS 
205'o2. Laos vijftig jaar lid 
UPU*. 
3.000 k. Postdragers met zak 
post aan stok. 

LIBIË 
i54'oi. Strijd tegen Ameri
kaanse agressie. 
Velletje met zestienmaal 
100 Dh. Exploderend vlieg
tuig, bommenwerper, piloot, 
neerkomende bommenwer
per, parachute, vallende 
bommen, huilend meisje, 
brandend palmenbos, laag
vliegend vliegtuig, kapotte 
vaas, teddybeer, wekker, 
bomtreffer, geblindeerde toe
schouwer, redding kind, 
vluchteling. 
i57'oi. Irrigatieproject. 
Vel met zestienmaal 200 Dh. 
Fabrieksschoorsteen, ope
ningwaterpijp, palm, wijn
stok met druiven, regenboog 
en kind, regenboog en 
zwemmer, vrouw met schaal 
vruchten, vrouw met vaas, 
vrouw, vrouw, gans, jongen, 
muzikant met tamboerijn, 
muzikant met blaasinstru
ment, trommelaar, tractor 
met eg. 
ig'oi. Tweeéndertigste ge
denkdag septemberrevolutie. 
Zestienmaal 100 Dh. in boek
je of in vel; tweemaal blok 
300 Dh. Moe'ammar al
Kaddafi met tulband (1942, 
president Libié), ruiters en 
fabriek, vliegtuig en kameel, 
inschenken thee, kinderen in 
feestkleding, kinderen voor 
ruïne, speerdrager en ka
meel, dromedaris, vrouw met 
kleine trommel en sieraad, 
gevecht, man in feestkleding, 
tractor en tak fruitboom en 
dromedaris, pottenbakker, 
weefster, handwerker, 
Kaddafi; tweemaal Kaddafi, 
waterpijp en vruchten. 
iio'oi. Internationale dag 
wezen. 
100, 200, 300 Dh. Driemaal 
weesmeisje. 
ii2'oi. Zorg voor ouden en 
zieken. 
200, 300 Dh. grijsaard en 
zieke. 

IMACAU 
gio'og. I Ching, Pa Kua, III. 
Velletje met achtmaal 
2. ptcs. (zeshoekig); blok 
8.ptcs. 
2gio'o3. Vijftigste Grand 

Prix van Macao. 
I., 1.50, 2., 3., 3.50, 
4.50 ptcs; blok met ronde ze
gel 12. ptcs. Raceauto's. 

MALI 
73'o3. Cultuur en natuur. 
50, 385,485, 565 F. Resp. 
bruid van volk Songhai, 
vrouw woestijnvolk Peul, 
rotswanden Badiangara, 
mensen bij twee balafons 
(houten xylofoons met kale
bas resonatoren). 

IVIAROKKO 
i28'03. Wereldcongres 
jeugd. 
6.50 Dh. Bol en beeldmerk. 
208'03. Veertigste verjaar
dag koning Mohammed VI. 
2.50, 6.50 Dh. Portretten. 

2i8'03. Vijftigste gedenk
dag revolutie van koning en 
volk. 
6.50 Dh. Drie mannen. 

3Og'03. Vissen. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Spari
soma cretense, Anthias 
anthias. 

ROYAUME DU MAROC 

gio'03. Mondiale dag van 
de post. 
6.50 Dh. Wereldbol met sa
tellieten. 
3iio'o3. Week van solidari
teit 2003. 
Tweemaal 6.50 Dh. Ronde 



zegel met gestileerde figuren, 
man bij kind in bed. 

m 

5-i i - 'o3 . Achtentwmtigste 
'Marche verte' (Spaanse Sa
hara). 
6.50 Dh. Stoet mensen met 
vlaggen, ge ta l '28 ' . 

MAYOTTE 
S-g- 'oj . College Mtzamboro. 
€0.45. Schoolgebouw. 
S-g- 'oj . 'Ziyara de Pole'. 
€0.82. Huisje en muren. 
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i / ' i i - ' c j . Basketbal. 
€0.50. Bal gaat in net. 

i7- i i - '03. Rots van Dzaoudzi. 
€1.50. 

MICRONESIË 
8-9-'03. Paul Gauguin (1848-
1903), schilder. 
Velletje met viermaal 80 c ; 
blok $2 . - . Resp. detail 
'Vahine No Te Tiare', 'De ge
liefde', 'drieTahitianen in ge
sprek', 'Arearea'; 'TaMatete' . 
S-g-'oj. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(1894-1978, Amerikaans illu
strator), scouting. 
Velletje met viermaal 80 c.; 
blok $ 2.-. Resp. detail scou-
tingkalender 1963, een scout 
is behulpzaam, hopman, de
tail scoutingkalender 1963; 
groep jongens wordt wegge
jaagd bij zwemwater (Sater-
day Evening Post, 1921). 
6-io-'o3. Honderdste sterf
dag James Abbott McNeil 
Whistler (1834-1903), im
pressionistisch schilder. 
$ 0.37, 0.55, 0.60, 0.80; velle
tje met driemaal $ i.-; blok 
$ 2.-. Schilderijen, resp. 
'Blauwe en zilverblauwe golf 
Biaritz' (1862), 'Bruin en zil
ver: oude Battersea-brug' 
(i859-'65), 'Nocturne in 
blauw en zilver: de lagune, 
Venetië' (i879-'8o), 'Schemer 
in vleeskleur en groen: Valpa

raiso' (1866); 'Symfonie in 
wit no. 2: het kleine witte 
meisje', 'Bij de piano', 'Sym
fonie in wit no. i: het witte 
meisje'; 'Portretvan Thomas 
Carlyle: arrangement in grijs 
en zwart no. 2 ' {1864). 

NEPAL 
7-7-'o3. Koning Gyanendra 
Bir Bikram Shah Dev (1947). 
5.- R. Portret koning en veel 
mensen, duiven. 

7-7-'03.Thee. 
25.- R. Theeplantage. 

3i-8-'03. Dilli Raman Regmi 
(1913-2001). 
5.- R. Portret politicus en his
toricus. 

NEVIS 
i3'5''°3- Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje met viermaal $ 1.80; 
blok$ 5.-. Vliegtuigen van 
Alliott Vernon Roe, resp. 
driedekker (1909), dubbel
dekker Type D (1911), Avro 
Type F, Avro 504; Avro No. 
561 (1924). 
5-ii-'o3. Kerst, schilder
kunst. 
$ 0.30,0.90,1.20, 5.-; blok 
$ 6.-. Details van resp. 'Ma
donna del Magnificat' van 
Sandro Botticelli (1445-1510), 
'Madonna met de lange nek' 
van Parmigianino (1503-
1540), 'Maria en Kind met 
heilige Anna' door Leonardo 
Da Vinci (1452-1519), 'Ma
donna en Kind en scènes uit 
leven heilige Anna' van Fra 
Filippo Lippi {1406-1469); 
'Madonna en Kind' van Ra
fael (1483-1520) uit Hermi
tage in driehonderdjarig Sint-
Petersburg. 

NIEUW-CALEDONIÉ 
9-io-'o3. Schilders uit 
Oceanië, Tatin d'Avesnières. 
135 F. Vrouwen en schip in 
haven. 

7-ii-'o3. Regionale land
schappen, L'ile Ouen. 
i i o F . 
7-ii-'o3. Prettige kerst, ge
lukkig nieuwjaar. 
100 F. Tekening vrolijk band
je: zanger, drummer en gita
rist. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
28-8-'o2. Inheemse orchi
deeën. 
5, 30, 45 t., 1.25,1.45, 
2.65 K.; velletje met zesmaal 
2.- K.; blok 7.- K. Resp. Cadetia 
taylori, Dendrobiumanos-
mum, Dendrobium bigib-
bum, Dendrobium cuthbert-
sonii, Spiranthes sinensis, 
Thelymitra carnea; Dendro
bium bracteosum, Calochilus 
campestris, Anastomus osci-
tans, Thelymitra carnea, 
Dendrobium macrophyllum, 
Dendrobium johnsoniae; 
Bulbophyllum graveolens. 

PARAGUAY 
i8-7-'o3. Vee. 
i.ooo, 3.000, 8.000 Gs. Resp. 
varken, schaap, geit. 

5,10, 20, 25, 40, 50, 60,70, 
100,150,175 F. In verschil
lende kleuren: vrouw. 
i2-3-'o2. Elegantie uit Sene
gal, 'LaLinguère'. 
200, 250, 290, 300, 360, 370, 
390,425, 500, 800, i.ooo F. 
Hoofd vrouw. 
io-i2-'o2. Paarden. 
30, 200, 250, 300 F. Resp. 
'mbayar du baol', 'lempar du 
cayor', 'narougor', 'foutanke'. 

20-i2-'o2. Ecotoerisme. 
90, 250, 300, 380 F. Resp. 
apenbroodboom, vogels uit 
nationaal park Djoudj, man-
grovebos, lianenbrug. 

PENRHYN 
30-9-'03. 'United we stand'. 
$ 1.50 (in velletje van vier). 
World Trade Center en vrij
heidsbeeld met vlaggen Ver
enigde Staten en Penrhyn. 

POLYNESIË 
i-io-'o3. Vlag Polynesië. 
60 F. Nationale vlag. 
6-ii-'o3. Bora bora (eiland 
vroeger Vavau). 
Tweemaal 60 F. Luchtfoto, 
schilderij eiland. 

26-i2-'o2. Fauna. 
75, 290, 360, 380 F. Resp. 
Gorilla gorilla, Ceratothe-
rium simum, Geochelone 
salcata, Giraffa cameloparda-
lis (gorilla, witte neushoorn, 
Afrikaanse schildpad, giraf
fe). 
i9-i-'03. Vijfentwintigste ral
ly Parijs-Dakar. 
360,425 F. Resp. auto's, mo
torrijders. 

6-i2-'o3. Tiki (mythisch we 
zen met menselijk gestalte). 
190 F. Tiki. 

QATAR 
i-io-'o3. Juwelen. 
25, 25, 50, 50,150,150 R. 
Resp. Al Mashmoom oorbel
len, Al Mertash ketting, Kha-
tim ring, Ishqab oorbellen, 
Tassa hoofdversiering, 
Shmailat armband. 

SENEGAL 
i2-3-'02. Vrouw van volk Peul 
(Fulani). 

20-6-'o3. Nepad (new part
nership for Africa's develop
ment). 
200, 250, 250, 290, 360 F. 
Resp. handen met papier en 
bloem uit kaart Afrika, schil
derij met dier, kaart Afrika 
met industriesoorten, kaart 
Afrika met vogel, tekening 
gezichten. 

SIERRE LEONE 
2i-6-'03. Internationaal jaar 
zoet water. 
Velletje met driemaal 
2.000Le.; blok5.000 Le. Resp. 
'Tonkoui' , 'Tagbaladougou', 
waterval 'dóu Zoud'; 'Scaries'. 
i-7-'o3. Honderd jaar teddy
beren. 

Vel met viermaal 1500 Le.; 
blok 5.000 Le. Duitse beren, 
resp. met paraplu en shawl, 
met helm en fles, ballerina, 
trompetter; in Volkswagen. 
i-7-'03. Rotaryclub Sierre 
Leone veertig jaar. 
Velleqe met driemaal 2.000 
Le.; blok 6.000 Le. Resp. man 
met bril, Paul Harris en ge
bouw, mensen; Bhichai Rat-
takul (president Rotary). 
i-7-'o3. Mona Lisa vijfhon
derd jaar. 
Velletje met driemaal 
2.000 Le.; blok 5.000 Le. Resp. 
Chartier: Mona Lisa maitres-
se van Frans I, Mona Lisa uit 
Cheramy-coUectie, het schil
derij van Leonardo da Vinci; 
detail gezicht. 
i4-7-'03. Honderd jaar lucht
vaart. 
Vel met viermaal 1500 Le.; 
tweemaal blok 5.000 Le. 
Resp. eerste vliegtuig gebroe
ders Wright (1903), Voisin-
Farman (1907), Levasseur 
Antoinette (1909), Nieuport 
(1910); Roland Garros vliegt 
non-stop over Middellandse 
Zee (1913), Henri Farman in 
Voisin-Farman {1908). 

SINGAPORE 
9-i-'o4. Chinese dierenriem, 
jaar van de aap*'''. 
Local, $ I.-. Resp. aap met 
hart, twee apen. 

SOMALIË 
io-6-'o2. Wereldkampioen
schap voetbal. 
100, 200, 600, 3300 Sh.So.; 
tweemaal blok 3300 Sh.So. 
Voetbalscènes. 
io-6-'o2. Speelkaarten. 
100, 200, 600, 3300 Sh.So.; 
blok 3400 Sh.So. Resp. boer, 
ruiter, koning, dame; dame. 
io-6-'o2. Vijfenzestigste 
sterfdag Guglielmo Marconi 
(1874-1937), Italiaans ingeni
eur, Nobelprijs Natuurkunde 
in 1909. 
100, 400, 3500 Sh.So.; blok 
3200 Sh.So. Portreten resp. 
zendmasten, schakelschema, 
schip; zendmasten (op rand 
portret, kaart rond Atlanti
sche Oceaan, apparaat). 

io-6-'o2. Apen. 
100, 500, 3.000 Sh.So.; blok 
3300 Sh.So. Resp. Cercopi-
thecus ihoesti, Saimiri sciu-
reus, Alouatta caraya; Alouat-
ta caraya. 
io-6-'o2. Prehistorische 
rotstekeningen. 
100, 500, 3.000 Sh.So.; blok 
3700 Sh.So. Resp. antilopen, 
giraffes, jacht; handomtrek. 
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ST. KITTS (ST. CHRISTOF
FEL) 
62'02. Vijftigjarig jubileum 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. koets, prins 
Philip, met moeder, in bont
jas; met prins Phihp. 
i88'03. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Vel met zesmaal $ 1.60; blok 
$ 5.. Schilderijen, resp. kind 
met houten paard, kind met 
bal, vlindervanger, jongen 
met krab, baby met noppen
jurk, 'El Bobo'; moederen 
kind. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
30io'o3. Aardbeienjam uit 
Langlade. 
€0.50. Bakje aardbeien. 

SPM 

30io'o3. Vijftig jaar Lions
club. 
€0.50. Beeldmerk Lions en 
jaartallen. 
7ii'o3. Schip 'L'Afrique'. 
€0.90. Zinkend schip (L'Afri
que vergaan op 20 juli 1912 
bij kaap Angeac). 

ST. VINCENT 
258'03. Mihtaire actie be
vrijding Irak. 
Twee vel met achtmaal $1.; 
vel met zesmaal $ 1.50. Vlag 
en resp. vliegtuig en generaal 
Richard B. Meyers, helikop
ter en soldaten en luitenant
generaal David McKernan, 
vliegtuig en luitenant
generaal Michael Moseley, 
schepen en viceadmiraal 
Timothy Keating, zegel en 
soldaten en luitenantgene
raal Jay Garner, soldaten en 
generaal Tommy R. Franks, 
mariniers en generaal Earl 
B. Hailston, vliegtuig en ge
neraal John P. Jumper; sol
daat Jessica Lynch, generaal 
Tommy Franks, bewapende 
helikopter Spectre, voertuig 
Stryker, USS Constellation, 
USS ICitty Hawk. 

TANZANIA 
2003. Belangrijke markt
gewassen. 
250,300, 600, 800 Sh. Resp. 
katoen, cashewnoot, sisal, 
kruidnagel. 

CASHS 
KOBOSHO 

TUNESIË 
259'o3. Fauna en flora. 
100, 250, 250, 390, 600, 
i.ooo m. Resp. Hondsroos 
(Rosa canina), schaap, jas
mijn, struisvogel (Struthio 
camelis), algazel (Oryx dam
mah), mirte (Myrtus com
munis). 

ÜEPUBLIQUE TUNISIENKE 

VERENIGDE NATIES 
24ii'o3. In memoriam: ge
vallen voor de vrede. 
US$ 0.60, Zw.Fr. 0.85, €2.10. 
Driemaal beeldmerk Verenig
de Naties, VNvIag half stok, 
daaronder in drie talen 'In 
memoriam: gevallen voor de 
vrede'. 

VERENIGDE STATEN 
8io'o3. Stop geweld in het 
gezin. 
First class (45 c) . Kinder
tekening huilende vrouw. 

FAMfti = ■ 
VIOLENCE 

24io'o3. Frankeerzegel 
Amerikaanse kleine zilver
reiger. 
37 c. Egretta thula. 

VIETNAM 
238'o2. Vijfenvijftigjaar 
vakbond post en telecommu
nicatie. 
800 d. Mensen, computers en 
satelliet. 
27g'o2. Bruggen. 
800, 800, 2.000,10.000 d. 
Resp. LongBienbrug (1902), 
Song Hanbrug (draaibrug, 
2000), Truong Tienbrug 
(ontworpen door Eiffel, 

1897), MyThuanbrug (hang
brug, 2000). 

ioio'o2. Tweeenzeventig 
jaar Commissie voor partij
ideologie en cultuur, presi
dent Tran Due Luong reikt 
ereteken 'Gouden Ster' uit. 
800 d. Lotus, boek, onder
scheiding. 
i5ii'o2. Honderd jaar Me
dische Universiteit Hanoi. 
800 d. Nieuw gebouw, Ho 
Dac Di (eerste hoofd college), 
onderscheidingsteken en 
medaille. 
2oii'o2. Dagvan leraar. 
800 d. Leraar leert leerling 
schrijven en olijftak. 
i5i2'o2. Jaar van de ram**. 
800, 8.000 d. Verschillende 
symbolische rammen en bla
deren. 

2ii2'o2. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen tussen 
Vietnam en ZuidKorea (ge
zamenlijke uitgifte met Zuid
Korea). 
Tweemaal 800 d. Pagode op 
een kolom (Mot Cot, 1049) in 
Hanoi, Dabo pagode in 
Gyeongju ZuidKorea (8ste 
eeuw). 
i2'o3. Landschappen in 
zuiden Vietnam, II. 
800, 3.000, 7.000 d. Resp. 
zonsopgang in rubberplanta
ge (Binh Phuoc), meer Ba Om 
(Tra Vinh), vissers op zijrivier 
Rach GamXoai Mut. 
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32'o3. Zestig jaar cultureel 
programma Vietnam. 
800 d. Vlag en bronzen 
drum. 
i3'03. Vijftig jaar revolutio
naire film in Vietnam. 
50 d. Phi Nga speelt Hoai 
(1959)
253'o3. Driehonderdvijftig 
jaar provincie Khanh Hoa. 
800 d. Beeldmerk jubileum 
en oude citadel Dien Khanh. 
i4'03. Driewielige karretjes. 
800, 3.000, 8.000 d. Resp. 
Hanoikar en stadspoort 
Quan Chuong, Ho Chi Minh
kar en lothedraal Notre 
Dame, Hai Phongkar en 
stadspostkantoor. 
i5'03. Avonturen van de 
krekel door To Hoai. 
800, i.ooo, 2.000, 3.000, 
5.000, 8.000 d. (samenhan
gend). Resp. moeder krekel 
en kinderen, volwassen kre

kel en vogel, krekel naden
kend bij bladeren, huiskrekel 
en veenmol zweren broeder
trouw, twee krekels, krekels 
voorstellend alle dieren leven 
in vrede met elkaar. 
56'03. Dieren uit nationaal 
park Ba Vi. 
800, 800, 5.000,10.000 d. 
Resp. Chinees schubdier, 
rode eekhoorn, Aziatische 
zwarte beer, 'serow'. 
i'7''°3 Tweeëntwintigste 
Spelen van Zuidoost Azië. 
800, 2.000, 3.000, 7.000; 
blok 10.000 d. Vlag, beeld
merk spelen en resp. voetbal, 
hordelopen, kanoën, worste
len; mascotte (op rand sta
dion en vlaggen deelnemen
de landen). 

287'o3. Negende congres 
federatie vakbonden in Viet
nam. 
800 d. Beeldmerk, paar han
den en negen rozen. 
ig'o3. Camelia's. 
800, i.ooo, 5.000, 6.000 d. 
(diamantvormig). Resp. Ca
mellia petelotti. Camellia ru
briflora. Camellia vietnamen
sis. Camellia gilberti. 

WALLIS EN FUTUNA 
6ii'03. Geurend fruit. 
250 F. Parinari insularum. 

*: Gebruikte afkortingen: 

FAO 

FIDE 

FIFA 

Unesco 

Upaep 

UPU 

WWF 
YMCA 

Food and Agricul
ture Organization 
Federation Interna
tionale des Echecs 
Federation Interna
tionale de Football 
Association 
United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 
Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 
Young Men's Chris
tian Association 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i2'o3 tot 2ii'o4 Jaar 
van de ram (geit of schaap), 
22i'o4 tot 82'05 Jaar van 
de aap. 

EEN STEEKJE LOS? 
Van een misdruk kun je 
eigenlijk niet spreken; 
misschien is 'missteek' 
(mistake?) beter. We heb

ben het over een afwij

king bij de Zwitserse 'ge

borduurde' zegel van 5 
frank. Bij het Zwitserse 
blad Berner Brie/marken Zei

tung zijn al twee meldin

gen binnengekomen van 
zegels waaraan een nul 
ontbreekt. En er is met de 
zegels niet gemanipu

leerd, zegt BischqfTextil, 
die de bewuste emissie in 
opdracht van de Zwitser

se posterijen geborduurd 
heeft. Het blijkt om een 
foutje in het productie

proces te gaan: draad

breuk. De fout wordt in 
de volgende Zumstein 
SpezialKataloi) vermeld. 

Je zult ze maar nodig 
hebben: perfect plakken

de plakkers, met smaak

loze gom, transparant, 
dun en verwijderbaar. Ze 
zijn er vast wel, maar er 
zijn bepaalde verzame

laars die zweren bij een 
bepaald merk. De plak

kers van Dennison moeten 
van prima kwaliteit zijn, 
want zelfs oude verpak

kingen worden gezocht. 
Een zakje dat lang gele

den 25 cent kostte, 
bracht bij eBay $15.50 op. 
Het blad dat dit nieuws 
bracht, Linn's, berekende 
dat een plakker uit het 
pakje ongeveer I ' / J cent 
kost. In veel gevallen dus 
meer dan de waarde van 
de zegel die ermee in een 
album wordt geplakt. 
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De laatste maanden van 
het jaar is het bij de post-
administraties weer de 
tijd van de kerstzegels. 
Nog altijd houden veel 
landen vast aan traditio
nele afbeeldingen die een 
duidelijke relatie met het 
oorspronkelijke kerst
feest hebben. Vaak wor
den het dan zegels met 
reproducties van religi
eus getinte schilderijen. 
In de loop van de tijd is 
het accent echter wel ver
schoven: veel meer dan 
vroeger wordt het accent 
nu gelegd op Kerstmis 
als een feestelijke ge
beurtenis, met de kerst
man als centrale figuur. 
Voorbeelden van beide 
'stromingen' zijn volop 
te vinden in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften'. 
En er is nog een derde 
stroming bijgekomen: 
'onechte' kerstzegels, ze
gels die als kerstzegels 
worden gepresenteerd, 
maar in feite niets met 
het kerstfeest te maken 
hebben. De meest 'on
echte' kerstserie die ik tot 
nu toe gezien heb, is die 
van Ascension Island van 
I november jl.. Het on
derwerp mag dan de First 
Anniuersary of Democracy 
2003 zijn, de zegels zijn 
voorzien van de aandui
ding Christmas. 
Een 'vreemde vogel' is 
ook de serie van Belize 
van 5 november, die de 
scharlakenrode ara laat 

Een leuke serie die de 
verzamelaars van het the
ma 'Astronomie' plezier 
zal doen is de kerstreeks 

^ van Sint Helena van 6 ok-
= tober, met als thema de 
° zuidelijke sterrenhemel. 
~ Maar net als bij de kerst-
^ serie van Groot-Brittan-
ï nie ('ijs- en sneeuwsculp 
^ turen') is een relatie met 
° Kerstmis met te ontdek-
3 ken. In het laatste geval 
5 gaat het volgens mij ge-
z: woon om een 'winterse-

- "^ rie'. 

De Engelse reeks is overi
gens wel heel mooi. De 
bijzondere creaties op de 
zegels zijn vervaardigd 
door de Schotse kunste

naar en beeldhouwer 
Andy Goldsworthy. Royal 
Mail is wel zo verstandig 
geweest de aanduiding 
Christmas weg te laten. 
Op de 2nd Class-zegel 
zien we een ijsspiraal, 
door Goldsworthy sa
mengesteld uit ijskegels 
uit de Glen Marlin Falls in 
Dumfriesshire. 
De ster van ijspegels op 
de ist Class-zegel werd in 
hetzelfde gebied ge
maakt, bij Scaur Water; de 
kunstenaar hield het 
dunne uiteinde van de pe
gels in sneeuw en water 
en liet ze daarna in de ge
wenste vorm bevriezen. 
De muur van bevroren 
sneeuwblokken (E-Class-
zegel) maakte een reis 
naar Japan noodzakelijk. 
De gloeiende üchtbollen 
in het hart van de blok
ken ontstonden door een 
gat tot bijna de andere 
kant van een blok te bo
ren. 
Ook om de holle ijsbol te 
creèren (zegel van 53 p.) 
moest Goldsworthy 
kunstgrepen toepassen. 
Als u genoeg geduld hebt 
kunt u ook zo'n bol ma
ken. 
Over de zegel van 68 p. 
verstrekt Royal Mail geen 
informatie. Het ziet er 
ook niet erg ingewikkeld 
uit. 
Vier piramides van 
sneeuw maken (zegel van 
£1.12) lijkt niet zo'n 
moeilijk karweitje, maar 
het gaat hier om objec
ten, vervaardigd van 
sneeuw van de Grise Fjord 
op het Canadese eiland 
Ellesmere, dat binnen de 
poolcirkel ten noordwes
ten van Groenland ligt. 

Ook stads- en regiopost
diensten geven jaarlijks 
wel kerstseries uit, vaak 
met een aangepast tarief 
(zoals bij kortingzegels 
van TPGPost). Meestal 
zitten daar nogal wat ze
gels met winterse beel
den tussen. Wie de inte
ressantste zegels er tus
senuit wil halen moet 
over enige locale kennis 
beschikken. Voor onder
getekende vormde de 
kerstserie 2003 van Re-
gioPost Noord-Oost 
Friesland in Kollum in ie
der geval geen probleem. 
Een van de zegels toont 
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de Stellingmolen Zelden
rust (1862) uitDokkum. 
Een oude bekende, want 
ook de Zomerzegel van 
4+4 cent uit 1963 laat een 
van de twee Dokkumer 
stellingmolens zien. 
Op een andere Regio
postzegel zien we een 
wmterse afbeelding van 
het Simke Kloostcrmanhüs 
(Tsjerkebuorren 27) in 
Twijzel, waar de bekende 
Friese schrijfster Simke 
Kloosterman (18871938) 
woonde. In een van de 
vertrekken van het huis is 
een literair museum on
dergebracht. De gemeen
te Achtkarspelen (waar
toe Twijzel behoort) 
heeft een eigen website, 
wwiü.achtkarspelen.nl, met 
een rubriek Simke seit 
('Simke zegt...'); elke 
maand wordt hier een ci
taat uit een van Klooster
mans boeken belicht. 

LEUKE FRANSE 
RATATOUILLE 

Bij de Franse jeugdreek
sen van de afgelopen ja
ren lag de nadruk op de 
thema's 'transport' en 
'vervoer'. Volgend jaar 
komt daar verandering in 
(het thema 'sport' staat 
dan op het programma), 
maar dit jaar worden de 
verzamelaars van ver
voersthema's nog op hun 
wenken bediend. La Poste 
heeft er onder het motto 
Utilitaires et^randes echelles 
een thematische ratatouil
le van gemaakt. Aardig is 
dat er voertuigen worden 
getoond die het dagelijk
se leven van de Fransen 
hebben beïnvloed, met 
als gemeenschappelijke 

noemer dat het om een 
soort premières gaat. la 
Poste volstond er mee om 
van slechts vijf van de 
tien voertuigen uitgebrei
de informatie te verschaf
fen. 

Autobus 'Isobioc', type 
648 DP 102 
Het prototype van deze 
bus werd voor het eerst 
getoond op de Salon de 
Paris van oktober 1938. 
Het was een voor die tijd 
revolutionair ontwerp; 
het publiek was er en
thousiast over. Een nor
male autobus woog rond 
de 7.500 kilo, maar de 
voor 44 passagiers ge
schikte Isobioc kon toe 
met 3430 kilo. 

Camion de chantier 
Het gaat om een Berliet 
Tioo, een vrachtwagen 
uit 1957. Het gigantische 
gevaarte werd vooral in
gezet bij het zoeken naar 
aardolie. De persoon op 
de linker treeplank is 
nauwelijks zichtbaar. Het 
voertuig was in staat ze
stig ton te vervoeren. 

Rode brandweerauto 
De rode brandweerauto, 
voorzien van een JMagi
rusladder, is een Dela
hflye uit 1938. 

Witte ambulance 
Hier zien we een Heuliez 
& Citroen DS. 

TN6 
De bekendste autobus 
van Parijs is de Renault 
TN6, een vervoermiddel 
dat in 1932 voor het eerst 
op de busroutes werd in
gezet. De bus kon vijftig 

personen vervoeren. De 
TN6 verving de oude 
Schneiders en de trams op 
het Parijse vervoersnet. 
In totaal hebben 770 van 
deze bussen de inwoners 
van de lichtstad vervoerd. 
In 1969 werden ze na 
veertig jaar 'trouwe 
dienst' vervangen. 

Bcrhet22HPtypeM 
Parijs was ook in 1910 al 
een wereldstad en er wer
den dus veel goederen 
getransporteerd en afge
leverd. Paard en wagen 
werden verdrongen door 
Berliet 22 HP type M, een 
vrachtwagen die 25 kilo
meter per uur kon rijden. 
Dat de bestuurdersplaats 
van een afdakje was voor
zien zal destijds wel als 
comfortabel zijn ervaren. 

Tractor type 302 
In de Franse serie is zelfs 
plaats ingeruimd voor 
een tractor. Het gaat om 
een trekker van het type 
302, een tractor die, toen 
hij in 1950 op de markt 
kwam, door de boeren 
als een noviteit werd be
schouwd. Het leverde de 
fabrikant, de Sociéte' 
Franjaise de Vierzon (SVF) 
een enorm verkoopsuc
ces op. 

Politiebus 
Van de politiebus weten 
we niet veel meer dan dat 
hij van het Franse merk 
Citroen is. 

Renault Kangoo 
Op het velletje is ook la 
Poste present: met een Re
nault Kangoo die als post
auto wordt gebruikt. 

Hotchkiss PL 5 o 
Brandweerverzamelaars 
komen met dit velletje 
aan hun trekken, want er 
is nog een tweede zegel 
die voor hun thema ge
schikt is: de brandweer
wagen van het merk 
Hotchkiss, type PL 50. 
Deze brandweerauto was 
in 1964 voor het eerst te 
koop. 

Een aantrekkelijke aan
vulling op het Franse 
velletje is de serie Brand
weerwagen die Tsjechië 
op 15 oktober uitgaf ter 
gelegenheid van het 
140jarig bestaan van de 

Tsjechische brandweer. 
Het doel van de uitgifte is 
op de zegels vermeld, net 
als een (in het Tsjechisch 
gestelde) omschrijving 
van de afgebeelde voer
tuigen. 

Er zit een duidelijke 'his
torische lijn' in de reeks: 
van de houten brand
weerwagen uit 1822 
(6.50 k.) via de motorwa
gen uit 1933 (9 k.) naar 
de CSA 8/Avia Daewoo 
brandweerwagen uit 
2002 (12 k.). 
Tsjechië gaf ook in 1997 
een zegel uit met een 
brandweerwagen uit 
1933, de Tatra. En in 
1964, bij het eeuwfeest 
van de Tsjechische 
brandweer, verscheen er 
een zegel met een brand
weerwagen van het type 
Skoda 706 RT. 

BEDREIGDE 
CHARME 

Als je begin oktober een 
persbericht (met zegels) 
ontvangt over een emis
sie die op 2 februari 2004 
uitkomt, dan mag je toch 
spreken van ware luxe; 
over zoveel voortvarend
heid kunnen we in ons 
land alleen maar dro
men. 
Niet vanwege de als af
beelding gekozen roof
dieren, maar wel voor de 
wijze waarop die dieren 
worden getoond komt de 
serie van Aland voor de 
schoonheidsprijs in aan
merking. De roofdieren 
zijn heel bekend en ook 
veelvuldig op zegels afge
beeld, maar apart is dat 
de zegels een fijnzinnige 
sfeer ademen. Afbeel
ding, achtergrond en be
lettering harmonieren 
perfect met elkaar en dat 
verklaart waarom de 
reeks deze maand in de 
rubriek 'Thematisch 
panorama' is beland, 
waarbij ik ook hun 
Roemeense 'tegenhan
gers' Iaat zien. 

■ Aland 

,*^ 
II 

L
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Op de zegel van 0.20 'po
seert' een hermelijn in 
witte wintervacht (Muste-
la arminea) voor de foto
graaf. De hermelijn - een 
in bijna alle Europese 
landen voorkomende 
martersoort - is op Aland 
bijzonder zeldzaam en is 
daar - het ligt voor de 
hand - een beschermde 
diersoort. Meer zuidelijk 
behouden de hermelijnen 
hun bruine vacht, zoals is 
te zien op een Roemeen
se zegel uit 1997. 

fJi 

De rode vos (Vulpes vulpes) 
is vaak en in heel ver
schillende poses op ze
gels afgebeeld. 'Reintje 
de Vos' spreekt dan ook 
tot de verbeelding, on
danks zijn killers-instinct, 
waarvan veel dieren in 
een dichtbevolkt land als 
het onze het slachtoffer 
worden. De mooie zegel 
van 0.60 - let bijvoor
beeld op de uitdrukking 
van de snuit - contras
teert sterk met de Roem
eense zegel uit van 7401. 
1996. 

Op de zegel van 3.00 
spiedt een boommarter 
(Martes martes) naar 
prooi. Zijn soortgenoot 
op de al wat oudere 
Roemeense zegel ziet er 
heel wat ruwer uit. 
Een leuk 'familieportret' 
van de boommarter is te 
vinden op een WWF-serie 

van Ierland uit 1992. De 
vergelijking met de 
Roemeense zegels is niet 
helemaal eerlijk, maar 
het contrast tussen de ze
gels laat zien dat thema
tische verzamelaars anno 
2003 vaak kunnen kie
zen. Esthetische overwe
gingen spelen daarbij een 
rol, zowel de afbeelding, 
de inpasbaarheid qua 
kleur, de afmetingen en 
andere details (bijvoor
beeld of een dier naar 
links of naar rechts kijkt, 
ofwel naar binnen of naar 
buiten op het blad in de 
verzameling) 

Iets minder tot de ver
beelding sprekend vind 
ik de serie 'Roofvogels' 
in de Tsjechische reeks 
'Natuurbescherming', 
die op 15 oktober werd 
uitgegeven. De reeks is 
bedoeld om de Tsjechen 
bewust te maken van de 
vele bedreigingen waar
aan deze roofvogels bloot 
staan. 

der een strip van drie ze
gels. In het ene geval gaat 
het om giftige, in het an
der geval om eetbare 
soorten. 

De karbolchampignon 
[Agaricus xanthodermus of 
Psalliota xanthodermus) is 
een licht giftige padde
stoel. 
Naar de Nederlandse 
naam Clathrus ruber of 
Clathrus cancellatus moest 
ik even zoeken. Een ver
melding op het Internet 
in combinatie met de Van 
Dale Duits brengt me op 

ze licht giftig, maar u 
kunt ze gerust paneren 
en bakken. 
Tot slot nog de vissige 
russuia (Russuia xerampeli-
na), een vrij smakelijke 
paddestoel die voor zover 
ik heb kunnen nagaan 
niet eerder op een post
zegel werd afgebeeld. 

SLOVEENSE 
HUISDIEREN 

In de Faunaserie die Slo
venië op 18 september uit
gaf zijn op het oog gewo
ne huisdieren afgebeeld. 

i-iu; feta eemestitile 

LJupi petci earnest 

De rode wouw (Miluus 
miluus) op de zegel van 
6.50 k. en de slechtvalk 
(Falco peregnnus) op die 
van 8 k. zijn in Tsjechië 
zo goed als uitgestorven. 
De dwergarend (Hiera-
aetus pennatus, zegel van 
9 k.) is er zeldzaam en is 
slechts nog zo nu en dan 
te zien. 

BEDRIEGLIJKE 
CHARME 

Giftige paddestoelen 
zien er soms zeer aan
trekkelijk uit; een geval 
van 'bedrieglijke char
me'. Roemenië heeft een 
serie van zes paddestoe
lenzegels keurig verdeeld 
over twee velletjes met ie-

de scharlakenrode tralie-
zwam; deze behoort tot 
de stinkzwammen. 
Op de derde zegel is de 
panterameniet (Amanita 
pantherina) te zien, een 
bijzonder giftige en soms 
zelfs dodelijke padde
stoel. 

De eerste van drie eetbare 
paddestoelen is de rosse 
populierboleet (Leccinum 
aurantiacum, ook wel Bole-
teus aurantiacus of Leccinum 
rujum). De smaak van het 
vlees van deze paddestoel 
is aangenaam; de boleet 
is geschikt voor vele culi
naire toepassingen. 
Op de tweede zegel zien 
we de zwavelzwam (Laeti-
porus sulphureus). Vers zijn 

Llufetci sbäüUiate 

Maar niets is minder 
waar: het gaat om be
dreigde inheemse rassen. 
Vooral het inheemse ka
rakter maakt deze zegels 
thematisch interessant. 
Meestal betekent het dat 
deze nog niet eerder zijn 
afgebeeld en dat er nieu
we aanwinsten aan de ver

zameling kunnen worden 
toegevoegd. 
Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de zegel van 95 s., 
die gewijd is aan het 
Ksrko polje-varken, het eni
ge inheemse varkensras in 
Slovenië. Leuk is dat be
halve een zeug ook vijf 
biggen zijn afgebeeld. Het 
ras staat bekend om zijn 
vlees van uitstekende 
kwaliteit. De eerste uitge
breide beschrijving van dit 
ras werd tegen het eind 
van de negentiende eeuw 
gepubliceerd. Na 1972 
nam de interesse voor de 
varkens af Op basis van 
onderzoek naar de aantal
len Ksrko polje-varkens in 
drie provincies, zijn ze 
aangemerkt als bedreigde 
diersoort en opgenomen 
in de Sloveense genbank. 
Er is geen enkele nood
zaak dat u weet dat deze 
zegel als een aanwinst in 
mijn Varkensverzameling 
zal worden opgenomen. 
Ik maak er alleen melding 
van omdat het mij gere
geld opvalt, dat er ook 
voor spaarzaam verzamel
de thema's toch zo nu en 
dan aantrekkelijke zegels 
in hetwereldwijde(!) aan
bod opduiken. Maar dat 
geldt ook voor ander fila-
telistisch materiaal. Sinds 
verzamelcoUega's weten 
dat ik 'varkensfokker' ben 
geworden, groeit de ver-



zameling gestaag. Laat 
'onbekendheid' u er dus 
niet zo snel van weerhou
den voor een bepaald the
ma te kiezen. 

Ook de zegel van 109 s. 
met een koe en een kalf 
van het Cikaras is verze
kerd van een plekje in 
een internationale verza
meling. Het ras werd 
ontwikkeld vanuit een 
lichtrode inheemse koe 
uit de provincie Bohinj. 
Daarom werden ze ook 
wel Boliinjkoeien ge
noemd. Hoewel ze rela
tief veel melk produceer
den, konden ze toch niet 
'concurreren' met de 
productievere koeien van 
het Pinz^auerras uit de 
naburige Oostenrijkse 
provincies. Dus propa
geerden de autoriteiten 
de invoer van Oostenrijk
se stieren. Het gekruiste 
ras werd Cika genoemd. 
In 1950 waren er onge
veer 80.000 Cikakoeien, 
daarna ging het bergaf
waarts met dit ras. Het 
wordt nu als een be
dreigd ras beschouwd. 
Het schaap met twee 
lammeren op de zegel 
van 148 s. is van het in
heemse JezerskoSolcaua
ras, dat vlees van uitmun
tende kwaliteit levert. 
Vanwege de zwarte vlek

ken bij de ogen worden 
deze schapen ook wel 
Brillenschapen ge
noemd. Het ras is opge
nomen in een speciaal 
programma voor de in
standhouding van in
heemse rassen. 
Voor de twee Stiermarkse 
kippen  een haan en een 
hen  is zelfs een leuk 
blokje ingeruimd. Het is 
het enige inheemse kip
penras dat zijn oorsprong 
heeft in de streek tussen 
de Mura en de Sava in het 
Sloveense en Oostenrijk
se deel van Stiermarken. 
In de veertiende eeuw 
werd er al melding van 
gemaakt. Het ras was een 
aantal malen bijna uitge
storven. Economisch ge
zien speelde het geen rol 
meer, maar het oude ras 
wordt nu beschouwd als 
'nationaal erfgoed' dat 
behouden dient te blij
ven. 

FOUT OP FINS 
VUURTORENBLOKJE 

Het moet een gruwel zijn: 
doe je je best om een 
mooi velletje uit te geven, 
in dit geval met een grap
je (lichtgevende vuurto
rens), blijkt er een fout in 
te zitten. Toch is het Fin
land Post overkomen. 
Vuurtorenverzamelaar K. 

Honig ontdekte dat m de 
vermelding van de positie 
boven de zegel met de 
vuurtoren van Russarö 
een storende fout is ge
slopen. Uitgaand van de 
op de velrand vermelde 
positie (50°46'o" N) zou 
de vuurtoren in WitRus
land moeten staan. Vol
gens de List ofLicjhts moet 
dat zijn 59°46'o" N. 
De heer Honig heeft Fin
land Post op de hoogte ge
steld van de vergissing. 
Het bedrijf reageerde met 
de mededeling dat de 
fout niet zal worden her
steld. Dat verhindert ons 
niet de heer Honig te 
danken voor zijn oplet
tendheid. 

DE OPMERKELIJKSTE 
VAN 2003 

Omdat dit de laatste afle
vering van dit jaar is, ves
tig ik graag nog de aan
dacht op voor mijn ge
voel de opmerkelijkste 
serie van dit jaar, name
lijk die van de Bahamas 
(uitgiftedatum 30 april), 
met als onderwerp de 
50tli National Family Is
and Regatta. Zo'n familie
regatta is als we de zegels 
mogen geloven een erg 
vrolijke boel, maar zou u 
hen gezelschap willen 
houden? 
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RECTIFICATIE AR i . . . ..„ „ä 
DE EERSTE' (NOVEMBERNUMMER 2003) 

In 'Filatelie' van novem
ber jl. is een vervelende 
fout gemaakt in het arti
kel dat Frans Hermse on
der de titel Oekraïne \oa.s de 
eerste op pagina 856 en 
857 publiceerde. 
Bij het artikel was een 
landkaartje van Oekraïne 
opgenomen dat een aan
tal vette, onderstreepte 
'hoofdplaatsen' moest 
tonen. 
Het ging bij deze 'hoofd
plaatsen' om steden die 
als sorteercentrum voor 
de Oekraïense post fun
geerden. Helaas paste het 
kaartje niet goed in het 
kader, zodat het nut van 

de illustratie zo goed als 
nihil was. 
We drukken het kaartje 
hieronder nogmaals af en 
vermelden ook de sor
teercentra en hun postco
degetallen nog een keer: 

Hoofdplaats 
Kharkov 
Kiev 
Odessa 
Mycolaiv 
Dneprpetrovsk 
Zaporozlye 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevoIacus.nl, steeds wisse
lend aanbod- serieuze belangstel
lenden, zonder internet kunnen 
een gratis Iijst aanvragen: Flohil: 
06-51386306 Snelheid en kwali
teit! 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O 
Tel/fax: 020-6974978 en 
wvi'w. wien.nl 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakiie PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel/fax. 046-451 27 51. Ook 
rariteiten' 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels: 50 grams IJsland - €25,-; 
150 grams Finland - €20,-, 120 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden - €10,- in een brief op 
op gironummer 1624853. Franco 
thuis. Correspond in English. 
Want-list service. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE-602 17 Norkoping, Zweden. 
E-maiI: lennart.runfors swipnetse 

Euro cept De hoogste prijs voor 
uw verzameling, ook deelverza-
mehng/series/blokken Eurocat 
inkoop/Verkoop, tel : 0180-
520069/fax 0180-523342 
E-mail: pluijmpies@hotmail.com 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris 
€195,-, DDR 1965 t/m 1990 post
fris €265,-. Prijslijst gratis, Edith 
van der Linden, Waldstr. 6, 
82284 Grafrath, Germany. 
Fax. 0049 8144 939509 of 
evdlinden@t-online.de 

Nederland postfris v.a. 27,5%. 
Nederland gebruikt v.a. 27,5%. 
Tevens abonnementen België 
e a.. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474, 
e-mail- theowi]k(3)2onnet.nl 

Nederland & Ver. Europa pfr + 
gest. Stuur uw nummers en ont
vang mijn prijs F. Ghijben, 
Zonegge 19-16, 6903 GV 
Zevenaar. Tel./fax 0316-52924 
E-maiI: f ghiiben(S)wanadoo.nI 

200 aanbiedingen per maand, 
stuur uw E-mail adres naar 
f.ghijbencpwanadoo.nl 
F. Ghijben, Zonegge 19-16, 
6903 GV Zevenaar 
Tel/fax 0316-529241 

lerland-IJsland Bijna alles in 
voorraad, gebr., ongebr. Uw lijst 
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-
cohjst. W de Pender, 
Hr. Ottostr 21, 
4205 TP Gonnchem 
Tel.: 0183-623357 
E-maiI h]depuitg{a)planet.nl 

uj Ansichten, munten en zegels, 
(=1 postz.boekjes, blokken 
Ui wTvw.pennyblack nl 
—I Groen Volkers 072-5116991 
t— 
2 Verenigd Europa & VR China 
i*. Harne Baken t&f 013-4684615. 

Zie: www.harriebaken oom 

97a Roemenie 5% -15% Michel pfr. 
gest. 1858-2003. Gratis prijslijst. 
Dan S., OP48-CP27, Boekarest-2, 
Roemenie. 

Provincievelletjes: alle 13 voor 

€125,-. Per stuk vanaf €8,- . 
Duitsland 2002: postfris €72,50, 
gestempeld: €57,50. Duitsland: 
85 versch. vanaf 2000 tot heden 
€10,- of 200 versch. van 1995 tot 
heden €30,- incl. 3 cpl series 
Wohlfahrt Giro 5312882 
Verseveld-Boschman, De Olmen 
80, 6903 BP Zevenaar. Tel.: 0316-
343537. Euromunten: 12 landen 
UNC €99,- Van de 12 landen de 
I, 2 en 5 cent €15,-. Finl. cpl 
€12,- de 1,2,5 et. €4 , - Finland 
Triple set BU 1999-2001 €99,-. 
Ook euromunten per land. 
E-mailadres: van.verseveld(c[)wxs.nl 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. oCH Fr. Eet. V.a. 35% J 
Romkens, tel 045-546 28 94 

Prijslijst U.S.A. incl vrijwel alle top 
brieven af no 1.2 plaatnos etc. tel. 
0183-567203, Van Toor, Lingedijk 
77 a, 4247 EG Kerdichem, email 
gtoort@chello.nI 

Duitsl. en geb België Engel, en 
Kol. Kanaaleil. Scand. Spanje IJsl. 
Italië Portug. Frankr. Griek 
Luxemb. Nor Zwits. Turk. Vatic. 
Geheel Oost Europa Albanië 
Mexico Egypte Chili Japan 
Colombia Cuba. G. Toor, 
Lingedijk 77 a, 4247 EG 
Kedichem, tel 0183-567203. 

Gratis prijslijst o.a. Nederland + 
Engeland. K Buisman, 
Liendenhof 217,1108 HN A'dam 
020-6905029. 

Australië: Nieuwtjesdienst 
Australië^ Ik heb er éen. Bel 
Freddy van Halm 06-12871218 na 
18.00 of email naar 
haImpje(a)chelIo.nI halmpje 

Diverse partijen ed., grote stok 
W-Europa/Nog Centro Filatelico, 
Woerden, 0348-423885, 
www.centrofilatelico.nl 

Stuur €20,- naar P Bootsma, 
Postbus 8198,1802 KD Alkmaar, 
tel.: 072-5643172, fax.: 072-
5643964 of giro 5745102 en ont
vangvoor €205,-caü.w. NVPH 
'04 gest,0, ©0 plus mijn prijslijs
ten met goedkope aanbiedingen. 

Frankrijk vanaf 20%. Maasdam, 
K. Karelpl. 6, 6511 ND 
Nijmegen. TeL: 024-3600324. 

Aruba en Antillen 25 t/m 45%, 
ook voor voordelig abonnement, 
j a nkooI(3)2o nnet.nl. 
Tel.:0299-436823 

Zwitserland 200 versch. €5 , - ' 
Tevens wordt uw mancolijst CH 
correct en gunstig verzorgd. 
v d.Noord, Spaarne 60, 
20II CK Haarlem. 

Rusland C-)0, gestempeld, blok
ken velletjes zegels 25% Michel 
C. V. Beveren, tel: 06-23587327. 

Suriname Republiek v/a 25%, ook 
voor voordelig abonnement. 
]ankool(ä)zonnet.nl. 
Tel.. 0299-436823. 

Prov. velletjes Nbr en Limb, in 
ruil voor andere provincies. Jac 
Kuijsters, Lange Wagenstr. 6, 
5i26BCGilze TeL. 0161-451830. 

Bund, Berlijn, DDR, Zwitserland, 
20 tot 25% cat.w voor lijsten 
R. Dorman, Meidoorn7, 7742 RS 
Coevoorden of internet hier.is/rick 

Maandblad Philatelie ingebonden 
1958-1998 / stokpaardje '83-'98. 
J Verbeek, tel.: 030-2890082. 

Componisten op postzegels ver
zameling 800 stuks ook losse 

exemplaren. Stok, IJsselzicht 
flat 509 St Helena Baat, 
2904 AE Capelle a/d IJssel. 

Japan 100 gr. grootformaat €20,-
zeer recent. C. van Willigen, 
tel.:0184-614801. 

www.postalplaza.nl is bijzonder 
goed om uw zegels te 
(ver)kopen. R.W. Egberts, tel.-
038-8501882 

Teab: Handboek Postw. Ned. 
compleet t/m 24̂  aanv. Aanschaf 
±€550,- L. Tuinman 
tel.: 0562-442912. 

T.k. in cass 100 miniatuur postz. 
in zilver. PTT-mapjes voor 
postpr. B. Westervoorde 
Tel.. 0570-619595. 

Kleinrondstempels, welke no's 
mist u? misschien heb ik ze voor u. 
G. Hamstra, tel.: 0594-505434. 

int'I Bulletin Neth Philately. News 
opinion articles, 4x16 pp 17 euro 
per year, Frans Rummens, 
Raperbeek 82,3772 RW Barneveld. 

Losse maandbladen "Philatelie" 
jaargang 1943-1989. Prijs €150,-
Pasterkamp, tel: 0527-685138. 

Duitsland lokale uitgifte 1946 
Aschaffenburg in complete 
postfrisse vellen van 25 sets cw 
€19875,-, vraagprijs €250,-
P. van Ooi, tel : 06-53703920, 
babbie(a)tiscali nl 

KI. rond PK-HPKvoor 30-50% 
J. v.d. Waart, Zuidoosterlaan 18, 
6591 AN Gennep, 0485-517756 

Nieuwste kilo Ned. 2003 inc. port 
€12,- opbrengst voor Mercy Ships, 
giro 3478522. E. Nijman, 
Molenvlietlaan 54, 
3271 BN Mijnsheerenland, ook 
manco's Ned, Europa, motief 

Te koop: verschillende postzegels. 
H. Wissink, tel.. 0547-260736. 

BRD. Gest. 1951-2002 Yr cat. 
€2600,- in 2 Schauber albums 
bod? Davoalbum FDCNed. 
78-103+172-327 B. Post, 
tel : 0181-315943. 

Aland/Faroer postfr. tegen 15-
25% cat wrd ook blokken/pzb's 
Stuur voor prijsopg. uw manco-
lijst naar P. Pelt, Ind. tuin 33, 
3078 VE Rotterdam of 
email pvpeIt@zonnet.nl 

GEVRAAGD 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder gom 
koopt PIM. van den Düngen 
Tel. 06-53204122 

Postfrisse frankeergeldige postzegels 
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 BreedtBruijn, tel-033-4946980 
of 06-14679827 (Leusden). 

Plaat- etsingnummers koop/ruil. 
H.T Hospers, Binnenhorst 10, 

790g CM Hoogeveen. 
Inl: Tel.-0528-268642 

Ruilen schapverpakkingen. Gevr. 
Joodse Br., Sch. kunst 17e eeuw, 
Hoogtep. 20e eeuw, Nachtw 
looc, 200 jaar Rijksmuseum. 
Aangeb: Nachtw. iioc. Sail, 6x 
Kinderp. 2000, Rotterdam, 
Nieuwe kunst. T. Blokland, 
tel.:0182-517889 

Ik koop of ruil flrmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig W.J. Manssen. 
Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk. 
Tel. 0341-417980. E-mail: 
jaapmanssen@hotmail.com 

Plaat- etsingnummers in-/verkoop. 
M. Weidemann, 
Graan v. Visch 15405, 2132 EG 
Hoofddorp, 023-5635806, 
e-mail m p.weidemann@freeler.nl 

Firmaperforaties. Koop of ruil. 
M. Silkens, Kortenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
Tel.-035-6234423. 

Ver. Europa cept postfris 1956/1992 
€4800,-, ook deelcollecties 
C. Cruyssen, tel.: 0181-624635 
of 06-29227782. 

Legioen velletjes max. €50,-
ongebruikt. L J Roelvink, 
Proosdijland 60, 
3645 LE Vinkeveen 

Bundelwaar Nederland vanaf 
NVPH-cat, nr. 1814. 
W. Vreeswijk, C. Houtmanstraat 12, 
3572 LW Utrecht, 
tel. 030-2730744. 

Postale etiketten NL. Volgens 
"De Vries" Pasterkamp, 
P. Bloemstr. 12, 8321 XE Urk, 
tel.- 0527-685138. 

Verzameling Portugal 
Aanbiedingen aan A. Schenau, 
tel : (antwoordapp.) / fax -
0183-666440. 

Ruilen, gevr. elk aantal Thailand 
tegen zelfde aantal + 20 % wereld 
van zelfde kwaliteit. 
H. Langendoen, Houtvest i, 
7213 BH Gorssel. 

Ruilen: compleet vel Ital. vliegtuigen 
catnr. 1790/3, gevraagd Austr. 
blokken. W. Kooi, Esstraat 10-42, 
7131 CT Lichtenvoorde. 

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
ging van abonnementen. 
Inl.'A. Bouwense, tel. 0113-212762 
E-mail: a bouwense@wolmaii.nI 

Smdiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en gebieden Blad, meetings, 
veilingen, rondzending, bieb. 
Bel 070-3860232 zie 
www.sgbritannia.nl; See you" 

Postzegels enz. koop, verkoop of 
ruilen. Stockmann Zevenaar, 
tel. 0316-526265. 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen 
verzorgt Tevens post(waarde)-
stukkenNOG Brochure: 
Zeeuws-Vlaanderen 7, 
8302 PD EMMELOORD, 
0527-615129; 
berendokma@planet.nl. Ukunt 
ons ook vinden op www.csk.nu 

Smur mij 150 zegels, zelfde aan
tal retour. LH. Verweij, 
Binnenkoppel 12, 
4116 DW Buren. 

Verzamelt u Ned. Flora^ Graag 
reactie W. Halferkamps, 
LeBlancstr 3, 5831 GM 
Boxmeer. Tel. 0485-573468. 

Stuur 100 zegels Berlijn, Rijk of 
W. Duitsland, 100 retour 
E. Vroege, Beneden Rijweg 337, 
2983 GE Ridderkerk. 

Want serious parmers for 
©©/gestempeld NL, Lux, Belg, 
Scan, against RO, Hung, DDR, 
Pol, Buig, China, Jap. 
Mzchel Baran, Vascauteanustr. 18, 
700462-IASA-6, Romania, 
E-mail: necobaran@jahoo com 

Verz. zoekt Nobelpr. winnaars; 
wie doet dit ook' Heb veel 
ruilmat W. Dolfink, 
tel.: 023-5336927. 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.P.) 

http://www.flevoIacus.nl
http://wien.nl
mailto:pluijmpies@hotmail.com
mailto:evdlinden@t-online.de
http://www.harriebaken
mailto:gtoort@chello.nI
http://www.centrofilatelico.nl
http://nnet.nl
http://www.postalplaza.nl
mailto:pvpeIt@zonnet.nl
mailto:jaapmanssen@hotmail.com
mailto:p.weidemann@freeler.nl
mailto:bouwense@wolmaii.nI
http://www.sgbritannia.nl
mailto:berendokma@planet.nl
http://www.csk.nu


B R E D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
Bovensfraat 286-a, 3077 BL Rotlerdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
eniailBredenhof@cs.com • ln1emehwww.brecienhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag lot en met vrijdag van 9.00 lot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Veizendkoslen € 4 ^ . Rembours €6,50. Boven €100,-ae«)verzen(fl<osten.Pi^sw|cigingen voorbehouden. 

SPECIALE EINDEJAARS-
AANBIEDINGEN; 

WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 
TSJECHIË MISSIE, FINLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE ZEER NIEUW, CANADA 

GROOTFORMAAT, ENGELSE GEBIEDEN, JAPAN GROOTFORMAAT, MALTA GROOT
FORMAAT, U.S.A. MISSIE, NOORWEGEN MISSIE BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
IKG. MISSIE TSJECHIË NU 17,50 

1KG. MISSIE AUSTRALIË NU 25,00 
IKG. MISSIE ZUID AFRIKA VEEL NIEUW NU 19,00 

ZOEKT U KILOWAAR VAN LANDEN DIE NIET OP ONZE LIJSTEN VOORKOMEN 
OF HEEFT U MODERNE KILOWAAR TE KOOP LAAT HET ONS DAN WETEN, 

OOK WANNEER U UW VERZAMELING WILT VERKOPEN 
BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

tettüii MMtoÈm m giBrart» PEüüSiEtfS'ii' ̂ î Biya][L(o)\iî Miß a, 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x 10x 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L 4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,75 13,00 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 

0fflfl§ïïE(2)[HiK] wm mBmMMM 
250GI?AM STROKEN ZWART OF BU\NCO NU 17,00 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

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 
U S A 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2003 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
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 

100 gr 250 gr 500 gr 
7,00 16,50 31,50 

13,50 32,50 
16,00 39,00 
7,00 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
7,50 17,50 32,50 

57,95 V 
11,00 26,50 50,00 
15,00 36,50 72,00 
32,50 
11,35 27,00 --

86,00 
14,00 33,50 

9,10 21,50 41,00 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 
7,50 17,00 
8,00 19,00 38,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 - -
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155,00 

9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 

mailto:eniailBredenhof@cs.com
http://ln1emehwww.brecienhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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VEILING 593 
12, 13 en 14 januari 2004 

Een veiling om reilitiaizend naar uit te zien: 

1 

Uitzonderlijk mooi buitenland w.o. 
klassiek Engelse Koloniën, ^ 

Indonesia, Rusland en Saoedi-Arabië 
Daarnaast de gebruikelijke kostbare stukken, 

spannende collecties, mooi kleinrond 
Nederland en weer veel posthistorie 

r-~ 

pp»Twww*rf»»»*«»*»«»»r»^ 
gasteüaiaig 

^^m^ 

Van Dieten Postzegelveilingen, ivaar de filatelist thuis is 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

II m 
^\^ 

w 
ai. 

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

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 
www.vandieten.com 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.com



