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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
/ veiling 26 t/m 30 maart 
Voor deze veilingen ontvingen wij vele mooie inzendingen waaronder: 

- van wijlen Simon Rietveld ex. voorzitter en erelid NVPH 
collectie en voorraad Nederland en Overzeese Gebieden 

- 2e deel van de collectie Mw. Cougnon-Franssen w.o. 
zeer mooi Zwitserland, Engeland, Scandinavië, etc. 

- Nederlands Indië, een zeer mooie en gespecialiseerde uitgebreide collectie met vele 
tandingen, foutdrukken, proeven, stempels, postgeschiedenis etc. verkaveld in vele 
honderden kavels 

4L gebruikt luxe! 

11 gebruikt luxe! 
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gebruikt zeldzaam! 

12 gebruikt luxe! 

121/2ct Willem strip v. 4 en 2ct Cijfer strip v. 5 op prachtige aangetekende brief van 
Tegal via Londen naar Barbados 1899 zeldzaam! 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op internet 

WWW.NPV.NL 
vanaf ca. 25 februari, alle foto's in kleur 

gedrukte catalogus te verkrijgen na overmaking van € 10,- op giro 461000 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie en adviezen: 
Leeuwenveldseweg 1 4 - 1382 LX Weesp 

Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl
http://www.npv.nl
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101 in blok van 4 stempel Halsteren 

Pb. 284 portret van koningin zonder tekst, onbekend 
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137 stempel Aldershot luxe! 
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1 pos. B 39 ongebruikt 186 gebruikt luxe dienst 027 gebruikt zeldzaam' 136 gebruikt luxe! 
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NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
boven €100,-EURO 

1 
2 
3 

15-
12,50 
74,-

1/3 gave randen 
1/3 z fraai 
4 
5 
6 
6zf r 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 
13 
14 
14zfr 
16 
16zfr 
17 
18 
18zfr 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
29zfr 
30/33 
30/33a 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
43a 
43b 
44 
45 
46 
47 
47A 
47B 
48 
48zfr 
49 
56/76 
61b 
77 
78 
79 
80 luxe 
80zfr 
82/83 
84/86 
84/86 (W) 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 luxe 
101 zfr 
102/03 
104 
105 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
130 zfr 
131 
132 
133 
133A 
134/35 
136/38 
136/38 Tent 
139/140 
141/143 
144/48 

55,-
8,-
4,-

48,-
24,-

1,50 
2,-

17,-
12,50 
55,-
88,-
4 1 , -

2,50 
40,-
20,-
40,-
20,-
9 -

36,-
20,-
10,-

1,-
1,50 
3,50 
3,50 

25,-
2,75 
6,50 

22,-
70,-
35,-
3,-
3,-
3,-
3,-
2,-
6,80 
3,-
9,-

28,-
10,-
44,-

7,50 
10,-
80,-
95,-
85,-

295,-
150,-

75,-
20,-
50,-

0,50 
1,50 
3,50 

495,-
290,-

9,-
32,-

2 75 
4,25 
3,50 
5,70 
5,-

16,-
10,-
22,50 
20,-

550,-
290,-

4 50 
88,-
75,-

1,50 
1,50 
5,-
3,50 
4,50 

140,-
60,-

130,-
1,-
9,-

22,-
20,-
85,-
88-

3 00 
6,00 
2,75 

149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/46 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 d los 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403 B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 
535 
536 a 

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

3 1 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
4,50 

84,-
13,50 
4,50 

22,-
13 50 
4 4 -

6,-
120 
8.-

11 50 
7,50 
2 75 
6,-

2 0 -
1 5 -
13,50 
25, -
12,-
12,-
12,-
12,50 

2,25 
15,-
1 3 -
1 3 -
12,-
4,50 
2,25 
1,50 

12,-
1 1 , -

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

16,-
16,-

3,40 
14,-
20,-
26,-
26,-
40,-
1 8 -
20,-

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

48,-
60,-

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

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

536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 
enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 

2,50 

2,50 
1,50 

17,-
28,-
18,-

8,50 
10,-
6 75 

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

30,-
5,50 

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

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

14,-
6 -
1,-
4,40 
5,50 
1 -
4 , -
6,90 
6 75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5.90 
6,60 
4,50 
2,75 
2,75 
5,50 
2,75 
3 60 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding, los 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 
Rolt series 
1/18 
19/31 
32 

18,-
2 , -
4,25 
6, -
6,-

11 , -
8,-
6,50 
7,75 
3,50 

79,50 
30,-

7,50 
30,-
17,-
9,-

18,-

15,-
27,-
54,-

6,60 
110,-

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

27, -

225,-
70,-

33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

134-
48,-
78,-
33,-
14,-
14,-
17,-
26,-
22,-
20,-

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
28 
2Bf 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
1/3 
4/5 
6/8 
9/11 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
20/24 
25/26 
27/40 
27+28+30 
Fosfor 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 zfr 

10 
11 
12 
12 zfr 
Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 

7,50 
10,-
19,-

175,-
6 5 -
20,-
1 6 -

36,-
22,50 
2 0 -
85, -

6 50 
77,-
27,-
4 5 -
7 8 -
1 2 -
1 4 -
60,-

200,-
4,50 

1,75 
0,75 
6 50 
1,25 

65, -
70,-

125,-
28,-
2 0 -
20,-

3,-

7,50 

25,-
25,-

7,-
100,-

20,-
7,-

680,-
12,50 
12,50 
18,-
19,-

225,-
95 , -

33,-
8 8 -
42,-

3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 

220,-
44,-
48,-

7,-
25,-
36,-
33,-

Internering 
1 gebr. 125,-
2 (X) 45 , -

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

J.H. Ackermann 
R O S E N D A E L 2 - 1 1 2 1 HH L A N D S M E E R - T e l . 0 2 0 - 4 8 2 3 9 6 6 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maande l i jks verschijnt 

op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 

JAARABONNEMENT 2 0 0 4 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n V. K.V.B P, B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon informatie en 

een proefnummer: V^erfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

PS Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan 

lnl.;Kortrijksestraat22,B-3010 LEUVEN Tel en Fax. 0032-16254970 

KOM NAAR DE 
57E CAPELSE POSTZECELBEVRS 
Zaterdag 28 en zondag 29 februari 2004 

Capelle a/d l)ssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren m e t v o o r elk w a t wi ls 
• Een "stuiverhoek" met vele honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdek t parkeren grat is! 
• E indpunt m e t r o ' de Terp ' /Cape l le a / d Ijssel 

• Open ings t i j den be ide dagen van 1 0 . 0 0 - 17 .00 uur. 

Voor inlichtingen: tel.: 06-51245528 (Hr. A.j. Elshoff) 

Internet: HTTP://home.hccnet.nl/g. v.d.koore/ 

(FILATELISTEN VERENIGING) 
SSEL- & LEKSTREEK 

KOMENDE BEURSDATA: 1 8 / 1 9 SEPTEMBER EN 2 7 / 2 8 NOVEMBER 

IJ 

IWWW.KIENH0RST.COM 
NUookinHOOGEVEEN 

COINSELLING - KIENHORST 
Van Echtenstraat 23 

Tel. 0528-273634 

TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 
STUUR UW AANBOD 

evl. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

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

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

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

-mail: insulinde@wanadoo.ni 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
T„i "<;.,i_5i5879/511190 

1-520302 
E-mail: kienhorst@planet.nl 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

HTTP://home.hccnet.nl/g
http://IWWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
http://www.kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.ni
mailto:kienhorst@planet.nl


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% 
31% 
31% 
32% 
31% 
32% 
32% 
32% 
31% 
41% 
32% 
32% 
32% 
31% 
26% 
28% 
26% 
24% 
23% 
25% 
28% 
24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
29% 
31% 
31% 
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 

1956' 2002^ 
EUROPA 'CEPT' 

gevraagd 
tegen de hoogste prijs 

Vraag onze nieuwe 
lijst of kijk op 
onze website 

Hele en 
halve vellen 

hogere prijs 
in overleg 

Voor actuele 
prijzen en voor 

prijzen losse series 
kijk op 

.www.europost.nL 

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

Cat.nr. 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

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

% cat.w. 
38% 
28% 
35% 
29% 
30% 
30% 
34% 
28% 
30% 
29% 
26% 
26% 
27% 
30% 
31% 
31% 
31% 
31% 
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 
LP 12/13 

Omschrijving 
Frankeer Koni|nenbura hoae waarden 
Zomerzeaels 1940 
Guilioche 'ciifers' 
Kinderzeaels 1940 
Leaioenblokken (LUXEi) 
Frankeer Wilhelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoae waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amphilex 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 

10.00 
42,50 

7,00 
15.00 

225,00 
^ Bij grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen * excl langlopende series en blokken 

Leveringsvoorwaarden Nederland 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd d w z zonder plakker of roest Blokken mogen geen vouwtjes hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen 
zonder discussie retour Betaling op uw bank of girorekening binnen 21 dagen of contante betaling bij levenng in de winkel volgens afspraak Levering per aangetekende post of 
volgens afspraak in de winkel Overzicfitelijk aanleveren bijvoorbeeld per jaargang in voordrukalbums of op kaart bij vellen/vetdelen in map per soort blokken in zakjes per soort en 
voor een vlotte afwerking een duidelijke lijst bijgevoegen 
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

• * * • www.europost.nl 
• EUROPOST "DE DIEZE' T 

E-Mail: 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 in fonummer : 073-6841807 
fax. 073-6147589 WWW.eurOpOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vriidag 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
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fe. TE KOOP GEVRAAGD. 
PI WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 
^ EUROPA 

f% P̂* 
- 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 
Kwalitei 
Betaling 

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.-

svoorwaarden. 
t. Postfris, zonder plakker of plakkerresten. Mooi gecentreerd. Blokjes zonder i 

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: 
Vlobiel: 

/ouwtjes. 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren € 10.-
Madeira € 1 O.
Monaco € 16.-
Portugal € 10.-
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 € 1 O.
Albanië € 17.50 
Cyprus * € 4.-
Faroer € 4.-
Guernsey € 5.-
Joegosl. € S.
Monaco € 1 S.
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


^ 

EIH 

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

k IE KOOP GEVRAAGD. 
1 NEDERLAND, SERIES, 

POSTFRIS 1940 t/m 1960 
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'/2 c 
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 JuHana 
Voor het Kind 1948 
Zomerzegels 1949 
Juliana (en-face) 
Juliana (en-face) (Hoge wrdn) 
Zonnebloem 
Wereldpostvereniging UPU 
Voor het Kind 1949 
Opruiming, 6c op 70c 
Zomerzegels 1950 
Kerken 
Leidse Universiteit 
Voor het Kind 1950 
Zomerzegels / Kastelen 1951 
Voor het Kind 1952 
Jan van Riebeeck 
Mijnwerker 

Voorwaarden: 
• Betalinj 

€ 9,50 i 
€ 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 1 
0,75 j 
1,00 
2,00 ' 
1,00 ' 

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

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

5,75 f 
2,50 ' 
8,25 ; 
0,20 1 

21,00 
35,00 ? 
3,25 ; 

10,50 • 
15,00 ; 
6,50 i 
6,00 1 
0,50 

1 

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 plakkt 
• Aantallen boven 100 van de zelfde serie(s) m overleg 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

l 583-587 
588-591 
592-595 
596-600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

;rresten 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 

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) 

0318 - 61 03 34 
0318 - 65 11 75 

M ̂  
*[ A t " / ]g\ 

E 

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

m 

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 

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

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


GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

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

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

Voorwaarden: 

469-473 

538-548 

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

938 

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

5.25 
3.50 l 
0.95 
4.00 
0.55 , 
3.10 
4.20 
7.75 

23.00 
70.00 , 
22.00 i 

€ 61.00 
€ 
€ 
€ 

24.00 
21.00 
20.00 i 

€ 66.50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

22.00 
13.00 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 j 
6.75 \ 
2.25 \ 
2.85 
2.00 
7,75 
3.00 
5.00 1 

Jaar: 
1970 

= 1971 
1972 
1973 
1974 

; 1975 
: 1976 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

^ 1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

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

1314-1319 

1385-89, 

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

1439 
1461 
1487 
1525-34, 

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

1561-77 

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

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

6.00 

5.00 
4.00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling m de winkel mogelijk 
Minimum levering: € 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 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

40203B 
592595 

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

Legioenzegels 1942 2 € 
ITEP Complete vellen 

90,00 

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

1 € 
1 € 

€ 
€ 
€ 
€ 

l € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

15,00 
1,25 
1,25 ' 
2,00 
3,50 
3,75 ■ 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 > 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 

1190 
1214 
1223 
1236 
1279 
1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

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

1 € 
1 € 
1 € 
l € 
1 € 

€ 
€ 

l € 
l € 

€ 
l € 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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 

Amphilex 1967 
(886888) 

Complete vellen 
€ 45,00 

Tevens kopen wij: 
• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

Nederland postfris 
• losse series, vanaf 1961 
Nederland voor 1940, 
• postfris, 
• postfris met plakker 
• mooi gebruikt 

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

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 031865 1175 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06  55 36 88 38 
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Ä 
EST 

Jaar Land 

1956 Luxemburg 
1956 Nederland 
1957 Duitsland 

TE KOOP GEVRAAGD: ^ 
Losse series Europa CEPT 1 

Inkoop 

450,00 
48,00 

1,25 
1 1957 Duitsland (met watermerk) 3,00 

1957 Italië 
1957 Luxemburg 
1957 Nederland 
1958 België 
1958 Italië 
1958 Duitsland 
1958 Nederland 
1958 Saarland 
1959 België 
1959 Duitsland 
1959 Luxemburg 
1959 Nederland 
1959 Zwitserland PTT 
1959 Zwitserland 
1960 Engeland 
1960 Ierland 
1961 San Marino 
1962 Cyprus 
1962 Monaco 
1963 België 
1963 Cyprus 
1963 Ierland 
1963 Monaco 
1963 Portugal 
1964 Cyprus 
1964 Griekenland 
1964 Ierland 
1964 Monaco 
1964 Noorwegen 
1964 Portugal 
1964 San Marino 
1965 Cyprus 
1965 Finland 
1965 Griekenland 
1965 Ierland 
1965 Monaco 
1965 Noorwegen 
1965 Portugal 
1965 San Marino 
1966 Griekenland 
1966 Ierland 
1966 Noorwegen 
1966 Portugal 
1966 IJsland 
1967 Andoaa (Frans) 
1967 Cyprus 
1967 Griekenland 
1967 Ierland 
1967 Monaco 
1967 Nederland 
1967 Nederiand (met fosfor) 
1967 Noorwegen 
1967 Portugal 
1967 Turkije 
1968 Andorra (Frans) 
1968 België 
1968 Cyprus 
1968 Griekenland 
1968 ledand 
1968 Monaco 
1968 Portugal 
1968 Turkije 

2,00 
110,00 

7,50 
4,00 
0,50 
3,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,00 
1,50 
3,00 

45,00 
2,50 
4,00 

60,00 
30,00 
80,00 

1,5 
1,00 

65,00 
2,25 
1,00 

15,00 
32,00 

2,50 
6,00 
1,00 
1,25 

20,00 
1,75 

30,00 
0,50 
1,00 

12,50 
1,50 
1,50 

35,00 
0,75 
1,00 
2,50 
1,00 

35,00 
1,50 

10,00 
2,50 
0,50 
4,00 
1,00 
0,75 
1,25 
1,00 

35,00 
1,00 

20,00 
1,00 
1,50 
1,00 
1,00 
2,25 

40,00 
2,00 

Jaar Land 

1969 Andorra (Frans) 
1969 Cyprus 
1969 Engeland 
1969 Finland 
1969 Griekenland 
1969 Ierland 
1969 IJsland 
1969 Monaco 
1969 Portugal 
1969 Turkije 
1969 Zweden 
1970 Andorra (Frans) 
1970 Cyprus 
1970 Griekenland 
1970 Ierland 
1970 IJsland 
1970 Monaco 
1970 Portugal 
1970 Turkije 
1971 Andorra (Frans) 
1971 België 
1971 Cyprus 
1971 Finland 
1971 Griekenland 
1971 leriand 
1971 IJsland 
1971 Monaco 
1971 Portugal 
1971 Turkije 
1972 Andorra (Frans) 
1972 Cyprus 
1972 Finland 
1972 Griekenland 
1972 leriand 
1972 IJsland 
1972 Monaco 
1972 Portugal 
1972 Turkije 
1973 Andorra (Frans) 
1973 Cyprus 
1973 Finland 
1973 Ierland 
1973 IJsland 
1973 Luxemburg 
1973 Monaco 
1973 Noorwegen 
1973 Portugal 
1973 Turkije 
1974 Andorra (Frans) 
1974 Andorra (Spaans) 
1974 België 
1974 Cyprus 
1974 Finland 
1974 Ierland 
1974 Luxemburg 
1974 Portugal 
1975 Andorra (Spaans) 
1975 Cyprus (Turkse Post) 
1975 leriand 
1975 IJsland 
1975 Luxemburg 
1975 Portugal 
1976 Andorra (Frans) 
1976 Cyprus (Turkse Post) 
1976 Cyprus 
1976 leriand 

Inkoop 

20,00 
1,25 
0,25 
1,00 
2,00 
1,50 
1,00 
6,00 

60,00 
1,00 
3,50 

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

55,00 
1,50 

27,50 
1.50 
1,50 
2,00 
1,75 
1,50 
1,50 

10,00 
35,00 

1,25 
30,00 

5,00 
2,00 
1,00 
9,00 
1,50 
2,00 

30,00 
5,00 

15,00 
1,50 
0,75 
1,50 
1,50 
1,00 
5,00 
1,50 

75,00 
3,00 

25,00 
2,50 
0,50 
1,50 
1,50 
4,00 
2,00 

80,00 
1,50 
1,00 
4,00 
0,75 
1,50 

85,00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Jaar Land 

1976 IJsland 
1976 Luxemburg 
1976 Portugal 
1976 Turkije 
1977 Andorra (Frans) 
1977 Cyprus (Turkse Post) 
1977 Griekenland 
1977 Cyprus 
1977 Guernsey 
1977 leriand 
1977 IJsland 
1977 Luxemburg 
1977 Portugal 
1977 Turkije 
1978 Andorra (Frans) 
1978 België 
1978 Cyprus (Turkse Post) 
1978 Denemarken 
1978 Finland 
1978 Griekenland 
1978 Cyprus 
1978 leriand 
1978 IJsland 
1978 Luxemburg 
1978 Portugal 
1978 San Marino 
1978 Turkije 
1979 België 
1979 Cyprus (Turkse Post) 
1979 Denemarken 
1979 Duitsland 
1979 Finland 
1979 Griekenland 
1979 Cyprus 
1979 Ierland 
1979 IJsland 
1979 Luxemburg 
1979 Monaco 
1979 Oostenrijk 
1979 Portugal 
1979 San Marino 
1979 Turkije 
1980 Cyprus (Turkse Post) 
1980 Denemarken 
1980 Duitsland 
1980 Finland 
1980 Griekenland 
1980 Ierland 
1980 IJsland 
1980 Luxemburg 
1980 Oostenrijk 
1980 Portugal 
1980 San Marino 
1980 Turkije 
1981 Andorra (Frans) 
1981 België 
1981 Cyprus (Turkse Post) 
1981 Denemarken 
1981 Finland 
1981 Griekenland 
1981 leriand 
1981 IJsland 
1981 Luxemburg 
1981 Oostenrijk 
1981 Portugal 
1981 San Marino 

/ . ■  < \ i \ 

'—^>5' 

Inkoop 

1,00 
1,00 

85,00 
7,00 

15,00 
1,50 
0,75 
2,00 
1,50 

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

12,00 
17,50 

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



Jaar 

1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

Land 

Turkije 
Zweden 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Madeira 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Denemarken 
Finland 
leriand 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Azoren 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
leriand 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland uit boekje 
Ierland 
IJsland 
Italië (samenhangend) 
Madeira 

Inkoop 

3,50 
1,00 
1,50 
0,75 
2,00 
1,00 
0,75 
1,75 
2,50 
7,50 
6,00 
1,00 
0,75 
1,00 
1,50 
3,00 
1,00 
1,50 

50,00 
1,00 
7,50 
3,00 

10,00 
18,00 
7,50 
2,00 
1,00 
0,50 
1,50 
3,00 

27,50 
3,00 
1,00 
2,00 
1,50 
5,00 
9,00 
1,50 
5,00 
3,50 
1,00 
1,50 
0,50 
2,00 
3,00 

32,50 
1,00 
2,00 
1,50 
1,25 
2,00 
6,00 
5,00 
2,50 
8,00 
2,50 
1,00 
1.50 
0,50 
1,00 
2,50 

45,00 
1,50 
2,00 
1,50 
9,00 
1,00 
1,25 
2,00 
5,00 
0,75 
2,00 

25,00 
10,00 
8,00 
2,00 

Jaar 

1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 

Land 

Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 

Inkoop 

0,50 
1,00 

26,00 
17,50 
7,50 
1,00 
1,50 
1,00 

Cyprus (Tu. Post, uit boekje) 0,50 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
leriand 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Man 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren ( wh) 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Gibraltar 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
Cyprus 
leriand 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 

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

18,00 
18,00 
4,00 

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

11,00 
5,00 
2,50 
5,00 
1,50 
2,50 

Cyprus (Tu. Post, uit boekje) 1,00 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira (uit blok 2644) 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
San Manno 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 

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

19,00 
25,00 

6,00 
1,00 
5,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,25 

Jaar 

1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

Land 

Engeland 
Finland 
Frankrijk 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Bulgarije 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Hongarije 
Noorwegen 
Nederland 
Oostenrijk 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
Tsjecho-Slowakije 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Azoren 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Gibraltar 
Griekenland 
Griekenland (uit boekje) 
Cyprus 
IJsland 
Italië 
Madeira 
Monaco 
Nederland 
Oostenrijk 
Portugal 
Roemenië 
Spanje 
Turkije 

Inkoop 

1,50 
5,50 
1,50 
1,50 
1,50 
7,00 
1,50 
5,00 
5,00 
0,75 
0,50 
5,00 
4,00 
5,00 
1,00 
5,00 
1,25 
0,25 
4,00 
1,50 
1,25 
2,00 
7,00 
1,50 
1,50 

10,00 
1,50 
5,00 
5,00 
2,00 
3,50 
0,75 
0,50 
1,00 
5,00 
0,50 
1,00 

17,50 
9,00 
1,50 
2,00 
1,25 
4,00 
1,50 
1,25 
1,50 
1,50 
3,00 
1,75 
1,75 
1,00 
4,00 
1,50 
2,00 
6,50 
1,00 
0,75 
2,00 

12,00 
1,25 
3,00 

Postzegel- en Munthandel 

"DUTCHSTAMP" 
Eigenaar: J Komrij 

Maandereind 61 
6711AB Ede 

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 

e-mail: 
postzegels @ dutchstamp.nl 

Website: 
www.dutchstamp.nl 

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


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

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

Wij hebben 3 varianten te weten 
Type Manager®, 
een goed gevulde doos 
Type Director®, 
met nog meer materiaal 
Type President®, hier zijn 
geen woorden voor, zoveel moois 

Prijs 

Prijs 

Prijs 

> 

€ 50,00 

€ 100,00 

€ 200,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN FEBRUARI 2004 
DDR: Envelop met "AUFBAUSERIE"van 1980/1981 compleet gebruikt in 
vellen van 100", enkele waarden met eerste dag stempel, leuk voor plaat
foutjes etc Cataloguswaarde bedraagt € 930,00 en wij bieden dit aan voor 
het ongelofelijke bedrag van slechts € 27,50' Is minder dan 3%cat w " Nu 
TEAB 
1632 
W-EUROPA & ENGELSE GEB Stockboek 64 biz nokvol (gebr) met ca 
1750 zegels waarde variërend tussen 1,50 en 3 Euro, dus giga catw Prima 
voor de boekjes plakker was € 250,00" Nu t e a b 
1634 
IJSLAND- Michel nr 187/189 gebruikt catw € 30,00 was € 7,50 Nu t e a b 
1635 
IJSLAND: Michel nr Dienst 63/65 gebruikt catw € 50,00 was € 12,50 Nu 
t e a b 
1643 
CURASAO No 95 {21ct) in compleet vel van 100 stuks, postfris zonder 
plakker Cat waardee 4 000,00 i " SUPER ZELDZAAM, DIT KOMT NOOIT 
MEERwas 595,00 i' ' "(Foto zie onze internetsite) Nu t e a b i 
1650 
OOSTENRIJK 4 LUXE BOREK KLEMBAND VOORDRUK ALBUMS (ZWART 
KUNSTLEER) met PRACHTCOLLECTIE vanaf de eerste zegel tot ver in de 
jaren 1970 in begin vnl gebruikt maar later ook veel postfris, vooral klas
siek goed vertegenwoordigd, cat waarde ++ 2 000,00 was € 335,00"" 
Nu tea b 
1655 
NEDERLAND 379 a/d (stroken) 5 sets AAN ELKAAR Catw € 65,00 was 
€ 15,50" WINSTPAKKER Nu t e a b 
1673 
NEDERLAND Aut boekje 6b postfris, helaas met "halve kaft" catw 
€ 147,50 was € 25,00" Nu t e a b 
1724 
INDONESIA: Importa voordruk-ringband album met prima collectie van 
1948-1996, vanaf 1950 tot ca 1985 praktisch compleet postfris z pl(vaak 
zit onder de klemstrook het zelfde zegel gebruikt er ook nog m i) vanaf 
1985 best redelijk gevuld met postfris of gebruikt Tevens aardig wat Port, 
Riau en Irian Barat Totale catw bijna € 4 000,00 Nu € 385,00 
1733 
//VDOWfSM- SCHAUBEK Voordrukalbum met flinke verzameling vanaf 
1948-1984 op slechts een klem aantal zegels en blokken na compleet, voor 
1974 alles ongebruikt, daarna deels ong en aardig wat postfris o a de 
blokken (geen voetbal aanwezig) tevens veel port, dienst en Irian Barat 
Totale catw Ca € 3 000,00 Nu Koopje € 225,00 (WINSTPAKKER) 
1739 
NEDERLAND- MINI VERZAMELING FDC's nos E47 tm € 57 beschreven of 
getypt catw € 114,00 en dat voor maar € 17,50 
1747 
OOSTENRIJK. LINDNER LUXE T-VOORDRUKALBUM (NW STAAT) met leuke 
collectie (on)gebr Vanaf 1850-1919 prima voor de starter incl een aardig 
aantal zegels ook dienst etc Nu € 50,00 
1748 
RUSLAND/SOV.UNIE: klem stockboekje met vnl (on)gebr (met modern) 
met een catw van € 475,00 en dat voor maar € 37,50 
1765 
DEUTSCHES REICH- no 573/575 postfris z pi catw € 30,00 Nu € 9,00 
1768 
DEUTSCHES REICH, no 651/659 ongebruikt catw € 15,00 Nu € 3,50 
1774 
NEDERLAND- Nos 310/312 gebruikt 20 series' Catw € 50,00 Nu € 4,75 " 
VOOR DE BEURS" 

1775 
NEDERLAND No 312 gebruikt 56 stuks" Catw € 112,00 Nu € 8,50 " 
OOKVOOR DE BEURS' 
1776 
CURASAO No 91 in postfris blok van 4 zegels catw € 28,00 Nu € 9.95"' 
1779 
MONACO Block no 16 (Michel) CERT 1980 postfris catw € 16,00 Nu 
€5,50 
1780 
PORTUGAL Block no 27 (CEPT 1970) postfris (kl knikje) catw € 30,00 Nu 
€9,00" 
1781 
REP SURINAME Vellen nos 4/6 postfris catw € 45,00 Nu € 9,95 ,' 
1785 
NED ANTILLEN: portzegels nrs 44/60 postfris zpl catw 15,00 Nu € 4,50 " 
1786 
NED ANTILLEN: portzegels nrs 44/60 in blok van 4 postfris zpl catw 60,00 
Nu€ 15,50 ' " 
1796 
WERELD. Doos nokvol met ruim TIENDUIZEND afgeweekte zegels, geen 
massa, in principe alles minstens 30 jaar oud,ook veel klassiek" o a oude 
franse kolomen Nu € 37,50 
1797 
VER EUROPA-MEELOPERS 2 Lindner luxe T-voordrukalbums (NW STAAT) 
met heie mooie postfrisse collectie tussen 1952en 1988 ook veel vellen 
catw IS echt hoog maar kost slechts 195,00 
1800 
DUITSLAND. ASCHAFFENBURG(PRIVATE /LOKALAUSGABEN) Nos 1/III in 
complete vel van 25 stuks postfris zpl catw € 18 975,00 Nu € 999,00'" 
1802 
ISRAEL: ca 75 verschillende onbeschreven FDC's (met full tab) uit periode 
eind 60 begin 70er jaren Flinke catw En dat voor maar € 15,00 (is maar 20 
et per stuk ") 
1805 
CURASAO No 80 gebruikt catw € 229,00 Nu € 89,00 
1806 
CURASAO: No 81 gebruikt catw € 276,00 Nu € 109,00 
1807 
NEDERLAND Mo 536 (5 gulden en face) pfr z pi catw € 600,00 Nu 
€ 179,00 
1810 
NEDERLAND Nos 4/6 ongebr met gom catw € 2 240,00 Nu € 495,00 
1812 
NEDERLAND SUPER COLLECTIE EERSTE DAG ENVELOPPEN (FDC'S) IN 
5PRIMA ALBUMS (WAARVAN 1 NW LUXE DAVO) EN WAT ZIT DAAR DAN 
ALLEMAAL IN, DAT ZULLEN WIJ U HAARFIJN UITLEGGEN EERSTE DEEL IS 
GETYPT/BESCHREVEN € 17,E19,E20,E22,E25 tm E33, E35 tm € 37 EN 
VANAF E41 GEHEEL COMPLEET TOT EN MET No € 475 (IS DE LAATSTE VAN 
2002") TOT NO 78 , DUS GETYPT OF BESCHREVEN EN VANAF NO 79 ALLES 
ONBESCHREVEN, DAAR BIJ OOK ALLE A NUMMERS (BOEKJES EN KIND-
VELLEN) EN ALS EXTRA DE SCHAARSE A NUMMERS TE WETEN E136a, 
E144a, E153A DIT IS EEN ÉÉNMALIGE KANS OM VOOR EEN ZEER SCHERPE 
PRIJS EEN HELE MOOIE COLLECTIE AAN TE SCHAFFEN TOTALE CATALOGUS
WAARDE BEDRAAGT 2700 EURO (WAS IN DE OUDE TIJD TOCH BIJNA 6000 
GULDEN" EN WIJ BIEDEN DEZE TOPPER AAN VOOR € 485,00 (IS MINDER 
DAN 19% ' " ) 

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

Kijk op onze site voor onze overige partijen 

gTAMPg 

GLOBAL S T A W DEALERS» 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie: Dirk N Sluis 

Cees Buddingh'hof 158,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23 OOuur: 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

STAMPg 

GLOBAL STAMP DEALERS' 

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

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


DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 
gratis vrijblijvende taxatie 

POSTZEGELVERZAMELINGEN 
PAPIERGELD / BANKBILJETTEN 

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 
etc, etc, etc. of engrosposten, automaatboekjes, fdc's, speciaal-
en/of motief verzamelingen, nalatenschappen, kortom: wij zijn 
ALTIJD geïnteresseerd. 

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

" R E E D S RUIM 3 5 JAAR "EEN ZAAK VAN VERTROUWEN" 

mailto:willemtieman@yahoo.com


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

1) NEDERLAND periode ca 1872/1997 (xx/x/O) avonturenpartij, zeer ge
varieerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, stockboeken, albums, 
ook b V vele complete postfrisse series 50er jaren alsmede FDC's, 
postw stukken en vele hoge waarden "rijp en groen" (cat w ruim 
€ 6 000,-, zeer geschikt voor handelaar of wederverkoper) 
Spotkoopje' € 495-

2) NEDERLAND ca 1872/1980 (O/xx/x) fantastisch mooie, interessante 
avonturenpartij, zeer veelzijdig incl talloze complete senes "rijp en groen" 
incl vele goede en betere zegels en series o a nrs 534/537 ongestem
peld etc , etc (catw ruim € 13 000,-, zeer geschikt voor handelaar/we
derverkoper, speciaal-verzamelaar etc ) Spotkoopje' € 995-

3) NEDERLAND periode 1852/1939 avonturen-uitzoekpartij, smikkelen en 
smullen voor specialist, div kwaliteiten incl veel stempel- en tanding-
avontuur' Enorm hoge cat w i Geschikt voor vele doeleinden handel, we
derverkoop, specialisatie, rondzending etc , etc Hoogst interessante en 
veelzijdige prachtkoop' € 2.000,-

4) NEDERLAND 1852/ca 2000 waanzinnig veelzijdige en interessante par
tij om uit te zoeken incl vele complete senes, ook veel topmateriaal, ten 
dele op albumbladen Koopje' €5.000,-

5) NEDERLAND 1852/1944 belangrijke, prachtige vrijwel complete verza
meling overw ongestempeld resp postfris, vanzelfsprekend incl nrs 80, 
101, brandkasten etc , etc Topcollectie ' € 10.000,-

6) AFGHANISTAN: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en bete
re/zeldzamere stukken €175,-

7) ANGOLA: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeld
zamere stukken €80 , -

8) ARABISCHE WERELD (Oliestaten) gigantische grote en uitgebreide ver
zameling van dit z g plaatjes-achtige matenaal, voor liefhebber veel te 
genieten blokken, velletjes, specialiteiten etc , etc € 350,-

9) BEIEREN (klassiek) partij om uit te zoeken € 250,-
10) BELGIË ca 1860/2002 partij om uit te zoeken waann veel avontuur, ook 

veel complete postfnsse senes etc etc Prachtkoop i €150, -
11) BELGIË: geweldig leuke partij om uit te zoeken €400, -
12) BOLIVIA: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeld

zamere stukken € 455,-
13) BULGARIJE: leuke partij €150, -
14) BURUNDI: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 

zeldzamere stukken € 125,-
15) COLUMBIA: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 

zeldzamere stukken € 300,-
16) CYPRUS: leuke grote partij om uit te zoeken €250, -
17) D.D.R. penode ca 1945/1990 gigantische partij/verzameling om uit te 

zoeken, onuitgezocht op foutdrukken etc (ENORM hoge cat w , incl tal
loze complete series, blokken etc ), zeer veelzijdig en interessant, belang-
njke prachtkoopi Koopjei € 200,-

18) DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin veel topmateriaal 
waar qua franje en sjeuigheid heel veel aanzit Zeer veelzijdig en hoogst 
interessante partiji €1.500,-

19) DUITSLAND: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken € 125,-

20) DUITSLAND ca 1872/1945 gigantisch grote partij/verzamelingomuitte 
zoeken, onuitgezocht op bijzonderheden/foutdrukken etc , zeer veelzijdig 
en interessanti € 350,-

21) DUITSE RIJK 1872/1945 gigantische avonturenpartij/collectie "rijp en 
groen" waarin veel opwindend materiaal o a veel infia etc, etc 
Fundgrube van de eerste orde' € 1.400,-

22) DUITSE BUNDESPOST/West Berlijn etc penode 1945/2002 (xx) grote 
belangrijke verzameling postfns zonder plakker, uitsluitend complete se
ries Luxe prachtobject voor 'n vriendenprijsje' € 2.550,-

23) ENGELAND: geweldig leuke partij (incl klassiek) om uit te zoeken 
€170,-

24) ENGELAND ca 1850/2002 grote avonturenpartij om uit te zoeken, zeer 
veelzijdig en interessant ook klassiek etc Prachtkoop' € 455,-

25) ENGELAND ca 1890/ca 1990 geweldig leuke en interessante partij in 
grote doos incl automaatboekjes, vele complete series, postgeschiede-
nis, bneven, kaarten etc , zeer veelzijdig, koopje' € 3.500,-

26) ENGELSE KOL.&GEB.: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes 
en betere/zeldzamere stukken € 300,-

27) ESTLAND, Letland, Litouwen grote collectie/partij om uit te zoeken, zo
wel vooroorlogs als modern, zeer gevarieerd incl vele bijzonderheden, 
kaarten, bneven, poslgeschiedenis etc , etc (Fundgrube') € 520,-

28) FAR-OER: leuke coll/partij om uit te zoeken €100, -
29) FAR-OER en Aland grote, belangnjke avonturenpartij/collectie zeer ge

varieerd, incl talloze complete senes Zelden aangeboden in ENORME 
hoeveelheid' € 800,-

30) FINLAND: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken €200,-

31) FIUME (klassiek) avonturenpartij €220,-
32) FRANKRIJK: leuke partij om uit te zoeken € 205,-
33) FRANSE KOL.&GEB.: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en 

betere/zeldzamere stukken € 450,-
34) GEHELE WERELD: enorm grote doos met vele duizenden zegels w i 

aardig Spanje, Engeland en Noorwegen Leuke snuffelpartij w i absoluut 
vondsten en avontuur zit Hoge catw Gunstig' €550, -

35) GEHELE WERELD: grote partij om uit te zoeken, collecties, verzamelin
gen, FDC's, restanten, dozen, massagoed, zakjes, coli fil literatuur, spe
ciaal cat, stockboeken vol, half vol en leeg incl o a prachtig Nederland 
incl talloze complete series 50er jaren o a Kerken, Zomerseries 
1950,51,52, 53,54,55,56 Sterk West-Europa, /\zie, ZdAmenka, 
Afrikaanse landen etc , etc Zeer veelzijdige en interessante partij met 
enorme winstmogelijkheden voor handelaar, belegger, veilinghouder etc 
In de voordeelaanbieding € 4.000,-

36) GEHELE WERELD ca 1885/ca 1990 gigantische partij, vele landen, col
lecties incl met filatelistisch, njp en groen, ook veel massagoed, stock
boeken, albums vol en leeg of bijna leeg, anderzijds vele goede verzame
lingen o a West-Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, 
veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, prima 
winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijnoprui-
ming van de collecties/ partijen waarvoor wij geen tijd hebben om uit te 
zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" die wij er voor 'n zeer 
klem prijsje willen uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop nemen etc , 
etc Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald wor
den, een personenauto vol materiaal' Spotkoopje' € 5.000,-

37) GIBRALTAR: leuke partij om uit te zoeken € 250,-
38) GROENLAND: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en bete

re/zeldzamere stukken €175,-
39) GROENLAND: grote partij om uit te zoeken incl topmatenaal Belangrijke 

prachtkoop' € 1.000,-
40) GUERNSEY: grote avonturenpartij €215,-
41) GUERNSEY: grote avonturenpartij om uit te zoeken ovenA/egend in com

plete postfrisse series, ook specialiteiten etc , etc , zeer gevarieerd 
€ 755,-

42) HONGARIJE incl klassiek belangrijke grote verzameling incl veel pnma 
en exclusief materiaal, een zeer interessant en waardevol object voor 'n 
heel, heel vriendelijk prijsje Gigantische cat w' € 460,-

43) IERLAND: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken € 200,-

44) IRAK: leuke prachtpartij om uit te zoeken € 200,-
45) IRAN/PERZIE: leuke partij om uit te zoeken € 200,-
46) ITALIË: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/zeldza

mere stukken € 300,-
47) JOEGOSLAVIË en geb penode ca 1918/1990 avonturenpartij, zeer ge

varieerd en veelzijdig, incl collecties restanten, ook b v vele complete 
postfrisse series, postgeschiedenis, veel topmateriaal Hoogst interes
sante partij waarin zeer veel prima en opwindend materiaal vele avonden 
uitzoeken, sorteren en genieten' Spotkoopje' € 2.500,-

48) JORDANIË avonturenpartij €210,-
49) LIBANON e a Midden Oosten (zonder Oliestaten) hoogst interessante 

en veelzijdige partij om uit te zoeken € 200,-
50) LIBERIA: grote avonturenpartij incl mooi klassiek € 470,-
51) LUXEMBURG: grote avonturenpartij in vele complete postfnsse senes 

Belangrijke prachtkoop' € 500,-
52) LUXEMBURG 1852/2000 grote partij om uit te zoeken €2.000,-
53) MAROKKO: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 

zeldzamere stukken €125, -
54) MOCAMBIQUE: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en bete

re/zeldzamere stukken € 175,-
55) MONTENEGRO 1874/1913 collectie/partij €275,-
56) NED.INDIE & Rep Indonesië fantastisch mooie, veelzijdige verzame-

ling/partij waarin veel zoek- en snuffelwerk, ook wat Jap Bez en 
Rev Penode etc Belangrijke prachtkoop ' €1.550,-

57) NED.NIEUW GUINEA per 1950/1962 partij/collectie om uit te zoeken in
cl toppertjes en betere/zeldzamere stukken € 125,-

58) NICARAGUA: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en bete
re/zeldzamere stukken € 80,-

59) NICARAGUA: belangrijke collectie/partij incl klassiek € 700,-
60) NOORWEGEN: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en bete

re/zeldzamere stukken € 200,-
61) OOSTENRIJK incl oud materiaal gigantische grote partij/verzameling 

om uit te zoeken incl talloze complete postfnsse senes etc etc 
Belangrijke prachtkoop' € 300,-

62) OPPER-VOLTA: prachtige verzameling, met veelal zeldzaam en onge
bruikelijk matenaal postfns Unieke prachtkoop' € 300,-

63) POLEN: grote avonturenpartij €1.000,-
64) PORTUGAL periode ca 1860/1990 grote, zeer veelzijdige avonturenpar

tij € 300,-
65) PORTUGAL 1853/ca 2000 grote, belangrijke verz /partij om uit te zoe

ken €1.000,-
66) PORT. KOL.en GEB.: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en 

betere/zeldzamere stukken €175,-
67) ROEMENIE incl klassiek gigantisch grote en gezellige collectie/partij 

waarin veel zeldzaam en ongebruikelijk materiaal Prachtkoop' € 460,-
68) RUSLAND: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en 

betere/zeldzamere stukken € 125,-
69) RUSLAND: grote avonturenpartij waann veel klassiek, smikkelen en 

smullen voor specialist (vele duizenden zegels, senes, bloks, w i vele 
zeldzaamheden)' €1.550,-



70) RUSSISCHE GEBIEDEN: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes 
en betere/zeldzamere stukken € 200,-

71) SAAR 1920/1959 avonturen-uitzoekpartij € 2 3 0 -
72) SERVIË 1866/1920 groteavonturenpartij € 5 7 5 -
73) SKANDINAVIE penode ca 1860/1990 gigantische partij/verzameling om 

uit te zoeken, onuitgezocht op foutdrukken, bijzondere stempels etc 
ENORM hoge cat w, zeer veelzijdig en interessant' € 250-

74) SPAANSE KOL. en GEB.: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes 
en betere/zeldzamere stukken € 4 8 0 -

75) REP.SURINAME penode 1975-ca 2001 (xx) grote, gespecialiseerde post-
frisse verzameling in luxe album vrijwel compleet met vele, vele extras 
(ruim 1 000 verschillende postzegels, 16 brugparen en 72 blokken/ 
velletjes etc)cat w € 3 596 70 plus-plus Nu € 1.000-

76) TSJECHOSLOWAKIJE1918/ca1990 verzameling verregaand compleet 
incl veel prima en exclusief materiaal Een zeer interessant en waardevol 
object voor 'n heel, heel vriendelijk prijsje 
Gigantische cat w I €300,-

77) TUNESIË partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken €300,-

78) TURKIJE: collectie/partij om uit te zoeken, zeer gevarieerd en veelzijdig in
cl brieven, kaarten, postgeschiedenis etc Leuke koop, interessant' 

€ 3 9 5 , -
79) TURKIJE 1863/ca2000 onvoorstelbaar mooie en hoogst interessante 

veelzijdige partij om uit te zoeken € 450,-
80) TURKIJE penode ca 1890/1980 (O/xx/x) grote avonturenpartij incl klas

siek, zeer veelzijdig waarin enerzijds talloze complete postfrisse series, 
brieven, kaarten met en zonder postzegel en anderzijds veel rariteiten, fout
drukken etc Hoogst interessante en veelzijdige prachtkoopi € 800,-

81) URUGUAY: partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes en betere/ 
zeldzamere stukken € 125,-

82) VER.EUROPA LUXEMBURG 1956/1978 (xx) 100% compleet postfris 
zonder plakker € 600,-

83) VER.EUROPA FDC's penode ca 1957/2002 luxe onbeschreven verzame
ling incl topstukken, ook doubletten (ruim 700 stuks, prachtkoop, ENORM 
hoge cat waardel) Nu €1.100,-

84) VER.STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij, zeer veelzijdig 
waarin o a veel oud, postgesch , brieven, kaarten precancels etc € 440,-

85) VER.STATEN VAN AMERIKA: gigantische leuke, gezellige partij mol klas
siek om uit te zoeken' Zeer veelzijdige en hoogst interessante prachtkoop' 

€1.500, -
86) ZD AFRIKA (Rep) penode ca 1961/2002 collectie/partij merendeels in 

complete postfrisse series Prachtkoop' € 200,-
87) ZD AFRIKA en Gebieden incl klassiek/oud matenaal grote collectie/ 

partij om uit te zoeken, zeer veelzijdig en interessant' € 500,-
88) ZD AFRIKA en Gebieden partij om uit te zoeken, incl vele curiositeiten en 

bijzonderheden € 4.000,-
89) ZWEDEN ca 1880/heden partij/collectie om uit te zoeken incl toppertjes 

en betere/zeldzamere stukken € 300,-
90) ZWEDEN ca 1858/ca 2000 zeer interessante en veelzijdige avonturenpar 

tij waarin veel prachtig materiaal € 550,-
91) ZWITSERLAND ca 1854/2002 grote avonturenpartij "rijp en groen" waar

in veel prima matenaal "Fundgrube"' € 700,-

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

ZIJN DOORG/SANS M E I FILATELISTISCH 

92) OUDE AANDELEN en Obligaties bijzonder leuke collectie, zeer gevaneerd 
waarin diverse prachtige decoratieve stukken (ruim 100 stuks, pracht
koop') €100,-

93) AANDELEN (oude) verzameling/partij incl doubletten waann vele mooie 
decoratieve stukken, zeer gevarieerd en hoogst interessant' (ruim 250 
stuks) Prachtcollectie' € 295,-

94) AANDELEN (oude) verzameling/partij, zeer veelzijdig en interessant incl 
doubletten waarin vele mooie, zeldzame en decoratieve stukken (ruim 
1000 stuks) €1.500,-

95) OUDE AANDELEN vanaf ca 1880 zeer interessante collectie, zeer geva
rieerd incl doubletten, waarin veel prachtig materiaal o a U S A , 
Nederland, Frankrijk etc, ruim 2 500 stuks vrijwel alleen zeldzame, 
schaarse en zeer decoratieve stukken, 'n droom van een collectie' 

€ 3.500,-

96) AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND los en op brief/kaart ook mol 
vele doubletten en massagoed (ruim 20 000 strookjes) € 400,-

97) ANSICHTKAARTEN KON.HUIS NEDERLAND en buitenland prachtige 
verzameling waarin veel prachtig klassiek matenaal, zeer veelzijdig en on
gebruikelijk geheel, fantastisch om uit te zoeken' Topobject waarin veel 
klassiek materiaal van grote schoonheid' € 200,-

98) ANSICHTKAARTEN etc thema "Honden" mooie veelzijdige verzameling 
incl fotomateriaal, fantasie, hondenbelastingpenningen, afbeeldingen op 
collectors-Items etc, etc incl veel prachtig klassiek materiaal 
Prachtkoop' €230,-

99) ANSICHTKAARTEN KONINKLIJK HUIS NEDERLAND: grote verzame
ling oude ansichtkrtn etc waann vele van de jaren ca 1898/1930 € 495,-

100) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) collectie/partij om uit te zoeken, 
overwegend Nederland topografie, incl vele stads- en dorpsgezichten be
gin vorige Eeuw met klem- en grootrondstempels etc incl vele topstukken' 
(ruim 8 000 kaarten waarvan minstens 3 000 stuks oudere zwart-wit, zeer 
geschikt voor handel, wederverkoop, veilinghouder etc , etc) € 1.000,-

101) BANKBILJETTEN GEHELE WERELD penode ca 1900/1990 verzame
ling incl doubletten, ook schaarse en betere biljetten, van vele landen 

€ 2 0 0 , -
102) BANKBILJETTEN NEDERLAND: mooie verzameling incl doubletten 

€ 5.000,-
103) DIEREN (thema) WWF verz postf senes en FDC's m 2 luxe albums met 

uitv beschrijving ENORM hoge aanschafwaarde' Nu € 120,-
104) OUDE GAS- en ELECTRAPENNINGEN: mooie collectie van dit geweldig 

interessante verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfabrie
ken (ruim 600 penningen incl ook veel massagoed - dat thans ook heel 
schaars aan het worden is - cat w ruim € 5 000,- (Kooy) 
Koopje' € 4 2 5 , -

105) LUCIFERSMERKEN/etiketten periode ca 1910/1960 zeer interessante 
en zeer gevarieerde/veelzijdige verzameling overw Nederland (vele dui
zenden stuks, hoogst interessante koop') € 100,-

106) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc twee enorm grote dozen met 
onuitgezocht materiaal, zeer interessant en veelzijdig incl prachtig en 
spectaculair klassiek Vele duizenden en duizenden stuks, vele, vele avon
den uitzoeken, avonturen en genieten' € 200,-

107) LUCIFERSMERKEN/etiketten etc periode ca 1910/1970 gigantisch 
partij/verzameling waann naast de bekende geijkte en algemene "60er ja
ren senes" ook veel zeldzaam, klassiek en ongebruikelijk materiaal zit 
Leuk om uit te zoeken incl veel topmatenaal (vele, vele duizenden stuks) 

€ 3 0 0 , -
108) MILITARIA: collectie waann o a 1^-en 2» Wereldoorlog, censuur, fotoma

teriaal, prentbnefkaarten, curiositeiten, postgeschiedenis, propaganda
materiaal etc , etc , zeer veelzijdig en interessant' € 475,-

109) MUNTEN NEDERLAND 2002: "huwelijksmunten" 10 euro zilver en 10 
euro goud beiden "prooflike" duo m speciale houten NederI Munt casset
te (cat w NVMH€ 175,-als losse munten plus-plus) €135,-

110) MUNTEN Ned.Antillen en Curasao periode ca 1944/1995 collectie/par
tij uitsluitend luxe matenaal en zeldzame topstukken, zoals FDC-sets, 10, 
25 en 50 gulden-stukken zilver (o a Synagoge 1982, opl slechts 10 000 
stuks') Proof en Prooflike alleen geteld op pure NOMINALE waarde, de 
aanschaf- resp uitgifteprijs was vaak veel en veel hoger Ant guldens 
f 810,-, Ned gid f 1 134 - = € 514,58 Spotkoopje' € 400,-

111) MUNTEN FRANKRIJK ca 1850/1980 gigantische, belangrijke collec-
tie/partij om uit te zoeken incl vele prachtige klassiek oude grote zilveren 
munten 'n "mer a boire" voor de liefhebber' €1.000,-

112) OLYMPIADE ca.1904/1980: avonturenpartij/collectie zeer veelzijdig en 
interessant waarin o a div specialiteiten "Amsterdam 1928" etc, etc 
Hoogst interessante prachtkoop' € 300,-

113) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven collectie incl vele zeldzame en betere albums, 
sommige ook incompleet, ook veel losse plaatjes, bijna uitsluitend interes
sante motieven Periode ca 1900/1960 (ruim 100 albums waann vele zeld-
zaamheden') € 850,-

114) RODE KRUIS (thema) uitgebr en zeer ongebruikelijke topcollectie post
zegels FDC's, bneven, kaarten, afstempelmgen etc , etc vanaf periode 
ca 1915 incl unica en vele zeldzaamheden, prachtkoop' € 220,-

115) WATERTORENS Nederland unieke verzameling op oude en zeer oude 
ansichtkaarten etc periode vanaf ca 1900, van Aalsmeer tot Zwijndrecht 
mol vele klassieke zeldzaamheden, ook vele interessante extra's thema 
drinkwaterwinning en "water, het wonder uit de kraan" Belangrijke 
prachtkoop' € 300,-

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 
willeintieman@yahoo.com 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willeintieman@yahoo.com


Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

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

Onze 181^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 
2004. 

Met een uitgebreid aanbod van Nederland en O.R. betere zegels, 
afstempelingen, poststukken (o.a. censuur Nederlands Indië), 

goede collecties en engrosposten. 

Internationale antwoordcoupons van België en Luxemburg. 

Buitenland apart verkavelde betere series en zegels 
(o.a. België, Spanje en Israël zowel gestempeld als */**), 

landen en motiefcollecties uit meest 
particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

en informatie over onze veilingvoorwaarden. 



WWW.FILAnUEi.OKET.NtJi 
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 thematische collecties. 

GEEN 
INTERNET? I 
BEL VOOR 

LIJSTEN 
PER POST! 

MROOP 
3 i 3;i 

:;cH3 

Ook grote part i jen 
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 
NiTooS Opwww.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 Caspari hangboekjes, mailers en 
specialiteiten. Onze Internet site wordt wekelijks verder uitgebreid 

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

TOPnaJZEN! 
Nieuwsbr ief 
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. 

In format ie 

I n t e r n e t Onze internetpagina's worden wekelijks geactualiseerd en 
uitgebreid. Op onze internetpagina's vindt u vele in en verkooplijsten. 
Het adres is: wvvw.filatelieloket.nl 
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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. 

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

NIEUWE COLUECTAROM® DVDROM WESTEUROPA EDITIE WM 
y^^, jJbs<u(oirci mui^ 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 
prijsnotermgen. 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 met meer nodig 

BIJNA ALLE ZEGELS AFGEBEELD 
Ook alle waarden uit frankeerseries 

ACTUELE PRIJZEN 
Prijzen worden jaarlijks aangepast aan de actuele markt 

EENMAAL 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 

 LIJSTEN 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 

C o l l e c t  A  R O M ® p r o d u c t e n z i jn v e r k r i j g b a a r b i j : 
N V P H V a k h a n d e l F i l a te l i e o f v i a o n z e w e b s i t e . 

COLLECTAROM* 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (+31) 0172492 747 Fax (+31) 0172 472 492 

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

jssm Informatie over update aanbod en 
onze andere Produkten zie: 

WWW.COLLECTAROM.NL 
U l<unt zich hier ook aanmelden 

voor de nieuwsbrief. 

http://WWW.FILAnUEi.OKET.NtJi
http://Opwww.filatelieloket.nl
http://wvvw.filatelieloket.nl
mailto:e.boere@xs4all.nl
http://www.fiiotelieloket
mailto:verkoop@collect-a-rom.nl
http://www.collect-a-rom.nl
http://WWW.COLLECT-A-ROM.NL
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AFBEELDINGEN VAN NIEUWE INTERESSANTE BRIEVEN BIJ 

POSTSTUKKEN  NEDERLAND EN OVERZEE 
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DE E U R O HEEFT K O O P K R A C H T IN DE VS 
M A A K ER MISBRUIK V A N ! ! l i l 

http://www.NETHERLANDSSTAMPS.com


•^^^ostzegelhandel K. D€h HGRTOG VIIAhGn 

Verzamelt u Nederland, 
Nederlandse Antillen, Suriname Aruba, of plaatfouten? 

Dan zijn wij u gaarne van dienst! 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en 
series incl. blokjes en 
kerstvellen 

Jaar Nummer Prijs e 

356373 
443448 
449^73 
474489 
490499 
500512 
51317 en 
538548 
518533 
534537 
549567 
568577 
578600 
601616 
617636 
465b634b 
637640 
641654 
655670 
671687 
688706 
707719 
720735 
736751 
752763 
764783 
784810 
811835 
836855 
856875 
876899 
ompti i lex 

velletjes van 10 
1968 900917 

918938 
940958 
952b958b 
963983 
9841001 
10021024 
10251042 
10431063 
10641083 
10841107 
109811020 
10981102 
blok 9̂ 4 
11081118 

1940 
1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

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

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

112,50 
1,— 

1 0 , 

9 9 , ~ 
6 , 

1 2 , 

3 5 , 

1 9 9 , 

695,— 
1 1 0 , 

3 3 , 

9 1 , 

3 8 , 

7,— 
1 1 , 

16,1 
3 3 , 

3 2 , 

1 1 0 , 

3 1 , 

1 9 , 

19 , 

2 6 , 

8 , 

1 5 , 

1 1 , 

3,50 
2 3 , 

5,— 
1 2 , 

6 6 , 

9,— 
1 2 , 

1 5 , 

1 3 , 

1 8 , 

1 3 , 

1 3 , 

1 2 , 

1 2 , 

6 , 

1 0 , 

3 , 

6 , 1 
5,50 

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

1108011180 6 , 

11281150 
11511171 
11721190 
11911214 
12151236 
12371252 
12381251A 1 2 , 

12601279 8 , 

12801299 
13001320 
13211344 
13451366 
13671390 
13911419 
14201439 
14401461 
14621487 
15151543 
15441580 
15951629 
16301663 

1 0 , 

9 , ~ 
7 , 

1 0 , 

9,— 
2 4 , 

1 2 , 

1 3 , 

1 2 , 

1 2 , 

1 8 , 

2 0 , 

1 8 , 

2 1 , 

2 3 , 

2 9 , 

3 0 , 

3 2 , 

3 0 , 

NEDERLAND 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s) 

Scherpe prijzen 
vanaf 30%. 

Jaar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973-f 
1974-^ 
1975-f 
1976-f 
1977-f 
1978-1-

1979-f 
1980-^ 
1981 + 
1982-f 
1983-^ 
1984-^ 
1985-f 
1986-f 
1987-^ 
1988-1-

1989-f 
1990-f 
1991 + 
1992-f 
1993-f 
1994-f 
1995 ■̂  
1996-1-

1997-1-

1998-f 
1999-1-

2000-f 
2001 + 

ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
A N R 
ANRi 
ANRi 
A N R 
ANRi 
ANRi 
ANRi 
A N R 
A N R 
ANRi 
A N R 
A N R 
A N R 
A N R 
ANRi 

Prijs € 

2 5 , 

9,— 
5 , 

1 1 , 

8 , 

15,— 
14,— 
11,— 
1 7 , 

44,— 
3 4 , 

2 0 , 

1 8 , 

7,— 
6 

5,~ 
5,— 
5 , 
5 , 
8 , 

10,— 
1 0 , 

1 0 , 

16,— 
1 5 , 

1 0 , 

1 3 , 

16,— 
2 3 , ~ 
2 5 , 

2 5 , 

3 0 , 

3 4 , 

4 0 , 

5 4 , 

5 0 , 

6 2 , 

6 1 , 

Alle nummers zijn 
ook los verkr i jgbaar 

ARUBA 
ARUBA Postfris, 
complete j aargangen. 

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

prijs € 14,— 
1 0 , 

1 4 , 

1 3 , 

14,— 
1 3 , 

12 ,~ 
1 3 , 

1 6 , 

1 8 , 

17,— 
2 8 , 

20,50 
29,50 
2 6 , 

2 3 , 

Complete 
verzameling 

Aruba 
postfris 

1986 t/m 2001 

€ 250,

NEDERUVND AUTOMAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
68 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
88 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
148 
15A 
16A21 
22A28 
2933 
34 
3536 
37 
38448 
45 46 
47A47B 
48 
49 
50 
51 
52 
53AD 

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

8 9 , 

25,— 
2 5 , 

6,— 
1,50 
3,50 

1 6 , 

2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

2 8 , 

6,50 
13,50 
32,50 

8 ,  1 
9 9 , 

69,— 
54,— 
69,— 
2 0 , 

1 0 , 

6,— 
3 9 , 

59,— 
9 9 , 

6 9 , 

1 8 , 

4,— ! 
5,1 
7,— 

11 ,— 
7,50 
8,— 

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

54 t/m 61 2,50 
62 3,50 
63 3,50 
64 2,50 

Prijs € 
met 

Telblok 

4,— 
6,— 
4,— 

44,— 
19,— 
6,— 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

35,— 
10,— 
19,— 

11,— 

75,— 

18,—! 
14,—! 

39,— 
6,— 
7,— 
9,— 

18,— 
1 1 , 

13,50 
12,— 
15,— 
6,— 
6,— 
3,—! 

per boekje 

per boekje 

per boekja 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete Jaargangen 
vanaf 30%! 

Jaar 

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

Prijs € 

45,— 
11,— 
9 , 

8,— 
15,— 
19,— 
2 0 , 

2 0 , 

22,— 
40,— 
39,  

3 5 , 

3 9 , 

3 4 , 

3 2 , 

4 0 , 

4 0 , 

60,— 
7 6 , 

8 0 , 

8 0 , 

8 6 , 

9 5 , 

7 0 , 

9 0 , 

9 1 , 

9 1 , 

Postzegelboekjes 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

port 16 

p. stuk 1,35 
4,— 
5,50 
8,50 
5,50 

9,— 

"♦■ y y Y i 

Bi) a a n k o o p v a n 
€ 50,  Sur iname 
of meer, ontvang t u 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

Nederland foutief 
exclusief. 

Cot. Prijs 
€ € 

127BVXX 1.275, 875,

712FBxxxHoekb!ok 
iinks boven 
uniek 1.820,

1036FXXX 575,

1222VXXX 800,

1225FXXX 1.025,

Dienst 17AFQ 
Blok met 
veirond 625,

1.250,

395,

600,

750,

485,

ledere klant 
ontvangt een 

gratis attentie 

NEDERUNDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Jaar 

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

Prijs f Prijs € 
postfris gestempeld 

4,— 
3 , 

11,— 
5,— 

10,— 
10,— 
11,— 
2 0 , 

16,— 
23,— 
22,— 
18,— 
2 1 , — 
19,— 
25,— 
25,— 
33,— 
3 1 , — 
26,— 
35,— 
29,— 
42,— 
55,— 
7 6 

66,— 
63,— 
80,— 

104,— 

3,50 
2,50 
9,— 
4,50 
9,50 

10,— 
11,— 
1 6 

1 3 , 

1 9 , 

1 9 , 

14,— 
1 8 , 

1 6 , 

2 0 , 

22,— 
3 0 , 

2 9 , 

2 5 , 

3 2 , 

2 6 , 

3 8 , 

POSTFRIS TETEBECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

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

Prijs C 

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

1 1 , 

12,50 
5 , 

4,50 
17,50 
2 0 , 

1 0 , 

Zonder Nederland en 
woardeinschritt 

1225f 

Nieuw in de N.V.RH, 
catalogus. 
Plaatfouten! 
(biz. 331 t / m 359) . 
Een leuk verzamel

gebied o m nu mee te 
beginnen! 
Hieronder enkele post

frisse aanbiedingen uit 
onze voorraad. 

Nr. 

402P 
406P 
409P 
418P 
419P 
422P 
422P2 
422P3 
424P 
446P 
454P 
533P 
661P 
681P 
725P 
760P 
811P2 
811P3 
829P 
830P 
841P 
841 PI 
850P1 
853P 
854P 
903P 
930P 
931P 
948P 
970P 
1052P 
1069P 
1070P1 

Prijs 

7 , 

5 , 

4,50 
3,50 
9,— 
1,— 

€ 1 0 , 

€ 8 , 

€ 3,— 
€ 3,50 
€ 6,50 
€ 3 0 0 , 

€ 18,— 
€ 18,— 
€ 25,— 
€ 17,— 

2,50 
2,50 
6 

9,— 
4,50 
4,50 
7,— 
7,— 

€ 36,

€ 7,

€ 3,50 
€ 4,50 
€ 3,— 
€ 12,50 
€ 15,— 
€ 12,— 
€ 10,— 

Beste i i ingen z e n d e n naa r : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraat 4 
4132XGV1anen 
Tel. 0347372908 of 0347320943 
Fax 0347371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35, worden fronco toegezon
den. Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zolang de voorrood strekt. 

K a n t o o r o p e n o p 
d o n d e r d a g 9.00  1 2 . 3 0 
e n v a n 1 3 . 3 0  1 8 . 0 0 . 
O p a n d e r e d o g e n r e g e l m a t i g 
o p e n , e v e n b e l l e n v a n t e v o r e n . 

ennai l : p o s t z e g e l t i a n d e l d e n h e r t o g @ r d n e t . n l Z e t f o u t e n v o o r b e t i o u d e n . 

mailto:postzegeltiandeldenhertog@rdnet.nl


m IHUNTE5I 
LI—^ SAFES 

producent van: 

» Kluizen 
„- Brandkasten 

Documentkasten 
VdS kluizen 

fWapenkluizen 
iPistoolkluizen 

]^unitiekluizen 
Natokluizen 

Wapenkamers 
Laptopkluizen 

Computerkluizen 
Datasafes 

Sleutelkluizen 
^ Inbouwkluizen 

Kluisdeuren 
Archiefdeuren 

l Kassakluizen 
Vloerkluizen 

i Muurkluizen 
f Prefabkluizen 
'iAfstortkluizen 

Inworpkluaen 
Medicijnkluizen 

Zadelkluizen 
. Autokluizen 

fCbemiekluizen 
Maatwerk 

HUNTER SAFES 
Kelvinstraat 19 

7575ASOIdenzaal 
Tel. 0541-522315 
Fax 0541-522190 

na 1700 
iSM 06-53165255 

iiU 

BANKRELATIE 
L Giro 358933 

INSCHRIJVING 
K.V.K. 
54479 

BTWNR. 
112822526 M 

INTERNET 
wwwkluis.com ' ^ 

Hunter@kluis.com 

Prijzen ex BTW 
Bezorging door 

geheel Nederland 
voor fl 92,59 

(Muv De eilanden) 

Sterk in 

Separaat afsluitbaar 
binnen l<luisje M-4 

3 in lioogte 
verstelbare schappen 

M-4 Kluis €379,-
Afmeting hxbxd 
150x40x35cm 
Gewicht ca. 75 kilo 
Mauer veiligheids
slot met gehard 
staal 
4 zware schoten 
Binnenkluis 
3 verankerings-
gaten 
3 schappen 
Antiek-zilver 
gemoffeld 

inpandige 
schanieren 

goed
keurings
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling 

veiligheidsslot 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige deur 

3 veranke-
ringsgaten 
in achterwand 

M-4 DP Kluis €758,-
Als M-4 
Dubbelwandig en 
geïsoleerd volgens 
DIN 4102 
Gewicht ca. 140 kg 

Aanbieding 
t /m maart 

maar...OP = OP 

Documentenkluizen 
braak en brandwerend 

D-ïDP 
€1799 D-2DP 

€1345 

Zeer zwaar uitgevoerde brand en braakwerende kluizen voor 
het opbergen van administratie en waardevolle spullen. 

Standaard voorzien van het elektronisch slot Lagard, VdS klasse I 
Drie stuks verstelbare legborden en een binnenkluis. 

Extra voordelig is deze maand de D-2 kluis. 
Afmeting 150x80x45 cm, gewicht 180 kilo, Ral9002. 

D-2 Normaal € 1499 nu voor € 1345 

GESTEMPELD 
cat nr 

1 
2 
3 
'4 
5 
6 
9 
10 

12 
13 
14 
16 
17 

|18 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30-33 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

pn/s 

16,80 
11,50 
69,00 

8,20 
4,10 

55,00 
17,25 
10,40 

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 

cat nr 

46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
78 
79 
80 
82-83 
84 86 
84 86a'd3m 
87-89 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102-103 
104 
105 
106 

129 
130 

132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 

pms 

14,50 
86,50 

240,00 
79,00 
18,50 

1,95 
4,00 

poa 

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

16,50 
9,90 

24,25 
20,00 
poa 

7,00 
87,00 
77,00 

0,80 

4,80 
165,00 
135,00 
13,00 
21,00 
93,00 

2,40 
6,95 

GESTEMPELD 
cat nr 

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 

pn/s 

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 

3,401 
2,20 
2,25 
1,80 
2,75 

11,50 
23,50 
23,50 

Roltandmq | 

1-18 
19-31 
32 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78 81 
82-85 
36 89 
90-93 
94-97 
98-101 

187,50| 
61,Ot 
poa 

121,0C 
45,00 
82,00 
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 

109,0C 
26,5C 
41,0C 

*GratlS prijslijst met aanbiedingen m postlr/sse en geslempelde zegels f de etc van Nederland en Overzee 

I D£ COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNETiiiiiii www postzegelhoes nl \ 

Tel: 077 - 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

3% korting bij vooruitbetaltng 
Giro 346 82 65 Banit 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax 077 - 354 72 42 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Speciaal werk openingstijden: maandag t /m vrijdag 08.30 t /m 17.00 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

YAM ¥MIET 
KIJK OP WWW.PZH-VANVLIET .NL 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

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

Geopend: woensdag t.m vrijdag 11.00-17 00. Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecatenloan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel. 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

http://wwwkluis.com
mailto:Hunter@kluis.com
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Philatelist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 'Filatelie' 
bevatbuiten verantwoordeIiji<heid 
van de redactie  de officiële mede
delingen van de Nederlandse Bond 
van FilatehstenVerenigingen NBFV, 
alsmede de informatiepagina's van de 
NVPH. 'Filatelie' verschijnt omstreeks 
het midden van elke maand (niet in 
juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
JeaninedeTroye 
Telefoon: 03343 35 231 
Telefax: 03343 35 ^55 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 0251313939 
Telefax: 0251310405 
Email: aboservice(a)aboIand.nl 
Website: www.aboland.nl 

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

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij 'Filatelie' is aangesloten (zie 
'Verenigingsadressen' elders in dit 
nummer). Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt. 
2. een individueel abonnement: 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 22. (Nederland) of 
€ 35.50 (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging abonnement'. 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement €25.  , 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 individueet abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements
periode worden beëindigd. U doet dit 
door uiterlijk vier weken vóór het af
lopen van uw abonnement een briefte 
schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres: zie 'Abonnementen'). 

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

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2004 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
37.000 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 

Inhoud Filatelie 
ui t de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied België 

Maximafilie 

.122/123/124 

.126/127/128 

130 

.132 

Luchtpostnieuws 

Verenigingsadressen 

Bon voor kleine annonces 

■134 

136 

.137/138/139 

Bondspagina 
..139 

..140 
De bonte wereld van het circus  de Europazegels van 2002 

144/145/146/147/148 
Filatelistische evenementen 

iso/isi 
Nederlandse stempels 

Postwaardes tukken 
.151 

Wij lazen voor u 

Interview met Inge Madlé 

Postzegelboekjes 

Informatiepagina's van de NVPH 

Vervalsingen herkennen 

Boekenplank 

.152/153 

■154/155 

.156/157 

.158/159 

..160/161 

.162/163/164 

165 
Lezerspost 

De gebroeders Bollekens, vliegtuigbouwers uit Antwerpen 
.166 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

.168/169 

.170/171/172/173/174/175/176/177 

178/179/180 

182 

Bijj^d^oorgagin^ 
Postzegels graveren  het is een kunst op 
zich. Paul van Beek sprak met Inge Madlé, 
'huisgraveur' van Joh. Enschedé Haarlem 
en liet zich voorlichten over het hanteren 
van de burijn. Wordt de graveur bedreigd 
door de computer? Daar lijkt voorlopig nog 
geen sprake van te zijn... 

Advertentieïndex 

Ackermann 104 
Apeldoornse Postz.handel 125 
Boomstamps pzh 118 
Bredenhof / de Berm 183 
Burg Van den 125149 
CoUectarom 117 
Davo 181 
Dutchstamp 106107108109110111 
Ebay Benelux 125149 
Edith van der Linden 149 
Europost De Dieze 105 
Herscheit Ron pzh 125 
Hertog Karel den 119 
Hollands Glorie 118 
Hollandse De pzv 131 
Hunter 120 
IJssel & Lekstreek Fil. Ver 104 
JanningRob 118 

Maierleed 162 

J 
Bijna onvoorstelbaar is de omvang van 
de zogenoemde Maiervervalsingen. 
Geen wonder dat Henk van der Vlist het 
niet in één aflevering afkan... 

Bollekens 168 

■^«ëfpiiEg^ 
i^_a,.^ 

Ze werden door de Belgische regering 
niet erg netjes behandeld: de Antwerpse 
gebroeders Bollekens, vliegtuigbouwers 
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. 

De Kus 178 
Het feit werd  wellicht onbewust 

onthuld door TPGPost zélf: er komt een 
Nederlandse postzegel met daarop de 

fameuze kus van 2 februari 2002. Onze 
thematische medewerker Drewes 

Veenstra haakt er gretig op in. 
7i , *MSäSi. .a i ,»teV« % 

Kienhorst 104 
Leopardipzv 167 
Lodewijkpzh 149 
Mastrigtv. (safe) 118 
Maximafilie Ver 135 
Meinhardt 135 
Nederlandsche Postz.veiling 102103 
Nederlandse Ver. Them. Fil 181 
Nijmeegse pz+mh 120 
Nijs, W i m d e 135 
NVPH 133 
Oudsten den Trefpunt 181 
PietersenF 125 
Postbeeld 125 
Post Groenland 124 
Postzegel De 104 
Postzegelhoes, ' t 120 
Postzegel Partijen Centrale 142143 

Postzegel Partijen Handel 141 
Rietdijk 184 
Rijmond pzv 167 
Spijkernissepzh 12g 
Stamps DNS 112 
Stamps 4U 125 
St.Verzamelend Ned 125 
Tieman Willem pzh 113114115 
Vergossen Ruud 14g 
Vliet, Van 120 
Wapler Christian 128 
Wiggers de Vries pzv 116 

Tiscar 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 Uitaeuersuerbond 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 '"̂ ''̂ ''m'x'g e v e r s v e r b o n d 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.filatelie.ws
http://www.aboland.nl
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KIWIPEX: 
PAPIERVERSPILLING 

In deze tijden, waarin we 
worden opgeroepen toch 
vooral 'milieubewust' te 
zijn, kan het persbericht 
dat de organisatoren van 
Kiimpex 2006 onlangs ver
spreidden hier en daar 
voor gefronste wenk
brauwen zorgen. 
Om de tentoonstelling te 
promoten worden kleine 
blokjes van Ross Depen
dency (Zuidpoolgebied, 
Nieuw-Zeeland) uitgege
ven. Het gaat om eerder 
uitgegeven zegels van 5 
en 20 cent, die van een 
opdruk zijn voorzien. 
Om een soort blokrand te 
creëren zijn de vellen zo 
versneden, dat er sprake 
is van één centrale zegel, 

omringd door stukjes van 
andere zegels. Om één 
blokje te maken waren 
daardoor een hele zegel 
nodig en ook nog eens 
vier halve en vier kwart
zegels. De donkere vlak
ken op de illustratie hier
onder geven de versne
den exemplaren weer; ze 
werden bedrukt met een 
groene deklaag, die no
dig was om de zilveren 
opdruk aan te brengen. 
Die ene zegel in het mid
den, die is frankeergel-
dig. Dus als u het gebied 
Ross Dependency graag 
compleet wil hebben, zit 
er niets anders op dan de 
twee blokjes te kopen - ze 
kosten NZ$10 per paar... 
Het e-mailadres van Ki-
UJipex 2006 luidt als volgt: 
kiu)ipex(3)paradise net.nz 

VERSCHOVEN 
DRUKGANG 

De heer J.C. Erkens, een 
trouw bezoeker van de 
website van Filatelie, 
mailde ons beeldmateri
aal van een Beatrixboekje 
met daarin vijf postzegels 
van 2.50 gulden. De kaft 
van het boekje toont dui
delijk aan dat de zwarte 
drukgang een aantal mil
limeters verschoven is. 
Gevolg: de getekende 
tanding sluit niet goed 
aan bij de zegels en de 
vermelding 'f12.50' heeft 
door een onbedoelde 
schaduwwerking plotse
ling 'diepte' gekregen. 
Gezien de productiewijze 

Links een normaal boekje, rechts met een uerschouen zuiarte drukgang. 

van deze boekjes kunnen 
er meer exemplaren van 
deze afwijking bestaan. 

Tot dusver is dit echter de 
eerste en enige melding 
van zo'n boekje. 

JOHN ZET HET 
MES ERIN 

Overal ter wereld volgen 
de postzegelemissies el
kaar met steeds korter 
wordende tussenpozen 
op, maar John Negro-
ponte (foto) zorgt voor 
een opmerkelijk geluid. 
John is de Amerikaanse 
ambassadeur bij de Ver
enigde Naties in New 
York en hij heeft zich on
langs gebogen over de 
vraag of er bij de VN wel
licht wat geld kan wor
den bespaard. 
Het antwoord is 'ja', zegt 
John. Een van zijn ideeén 

John Negroponte 'Hefde post-
administratie uan de VN op'. 

is simpel en verrassend. 
In zijn eigen woorden: 
Eliminate the moribund Uni

ted Nations Postol Admini
stration. Vrij vertaald: 
'Doek de ten dode opge
schreven postadminstra-
tie van de Verenigde Na
ties op.' Negroponte be
cijfert dat met het stop
zetten van de United Na
tions Postal Administration 
(UNPA) jaarlijks zo'n 1.5 
miljoen dollar kan wor
den bespaard. Zouden 
Johns plannen doorgaan 
dan vallen er drie postze-
geluitgevende organisa
ties weg: UNPA New 
York, UNPA Geneve en 
UNPA Wenen. Of het zo
ver komt? Wedden van 
niet? 

DECEMBERZEGELS 2003 EN NIEUWE WAARDE 
BEATRIXZEGEL: VARIANTEN BIJ DE VLEET 

Komt het doordat de op
lage zo hoog is of is het 
gewoon toeval? We weten 
het niet, maar we krijgen 
relatief veel meldingen 
binnen van Decemberze-
gels van 2003 die een 
mankement vertonen. 
De vondst van de heer 
Reiziger, lid van Filatelis
tenvereniging Groningen 
(afbeeldingA), leverteen 
prachtig gezicht op. Na
tuurlijk is het jammer dat 
niet alle zegels meer in 
het velletje zitten, maar 
ook zo ziet het er specta
culair uit. De slittanding 
is ongeveer zes millime
ter in horizontale rich
ting verschoven. 
Hetzelfde is het geval bij 
de zegel 'op stuk' die 
TheodeMunnikuit 
Roosendaal ons zond (af
beelding B) en ook de 
foto die we ontvingen van 
Herbert van den Bos en 

Ivo Naninck (afbeelding 
C) vertoont zo'n hori
zontale verschuiving. Per 
Jacobs meldde eveneens 
een velletje met horizon
taal verschoven slittan
ding. Het is niet uitgeslo
ten dat er nog meer van 
zulke velletjes opduiken. 
Ogen open, dus... 
Van de heer W. Schermer 
uit Alkmaar kregen we 
een fotokopie van een 
velletje met een papierlas 
(afbeeldng D). Waar
schijnlijk is de papier-
baan gescheurd en heeft 
men de breuk in de druk
kerij 'gelast' met een 
strook rood plakband. De 
heer Schermer kan zich 
zonder twijfel verheugen 
in het bezit van een bij
zonder velletje. 
Nu we het toch over af
wijkingen hebben: Her-
bert van den Bos meldde 
een variant van de on

langs verschenen nieuwe 
Beatrixzegel van 57 cent 
(afbeelding E). De slit
tanding van de zegels is 
zodanig verschoven dat 
er een brede, witte onder

rand is ontstaan. Op de 
plek waar de drukvorm-
nummers afgedrukt zijn, 
is de verschuiving duide
lijk te zien: de combina
tie W1W1W2W1 

is bijna in het zegelbeeld 
terecht gekomen. Ook 
het haar van de koningin 
verraadt dat de stans ver
schoven is; het kapsel 
raakt de slitrand. 



IN MEIIAORIAM EVA 
BESNYO 

Op 12 december jl. over
leed op gjjarige leeftijd 
Eva Besnyö. De van oor
sprong Hongaarse Bes
nyö, die naam maakte als 
fotografe en die in de ja
ren zestig van de vorige 
eeuw in het nieuws kwam 
door haar betrokkenheid 
bij Dolle Mina, is ook bij 
fdatelisten bekend. De 
jongere verzamelaars on
der de lezers van dit blad 
weten waarschijnlijk van 
het bestaan van een zegel 
uit de serie 'Nederland en 

het water' van dit jaar, 
waarop een foto van Bes
nyö prijkt. Wat de oudere 
filatelisten betreft: die 
zullen haar naam vooral 
kennen van de Kinderze
gelserie van 1947, die 
twee verschillende kin
derfoto's toont (zie de af
beelding). Besnyö ver
huisde om begrijpelijke 
redenen in 1932 van Ber
lijn naar Nederland en 
woonde sindsdien onaf
gebroken in ons land. 
Haar werk wordt gety
peerd door gevoel voor 
menselijke emotie. 

IN ZWEDEN KAN 
(BIJNA) ALLES 

Souplesse is niet het aller
eerste waaraan je denkt 
als het om de posterijen 
van om het even welk 
land gaat. Maar de PTT 
in het Zweedse plaatsje 
Haninge is toch wel heel 
klantvriendelijk. De man 
of vrouw die een pakketje 
aan Boekenland in 
Roosendaal zond heeft 
het zich erg gemakkelijk 
gemaakt. Vrankenng pd 
baksiden vermeldt de 

voorzijde. Vertaald: fran
kering aan achterzijde. 
En daar zaten de zegels 
dan ook, keurig in een 
plastic zakje verpakt. In 
Haninge deden ze er niet 
al te moeilijk over: de ze
gels werden er geduldig 
uitgehaald, netjes afge
stempeld en weer terug 
in het zakje gestopt... 
'Zweden, land van de on
begrensde mogelijkhe
den', luidt het commen
taar van René Hillesum, 
die ons onderstaande fo
to's toestuurde. 
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MAARTNUMMER IN.. 
TEKEN SCANDINAVIË 

Het maartnummer van 
'Filatelie' komt in het te
ken van de Scandinavië
filatelie te staan. Aanlei
ding is het feit dat ook de 
op 9 en 10 april in Gouda 
te houden Brievenbeurs 

'Scandinavië' als thema 
heeft. 
In het aprilnummer van 
'Filatelie' hopen we on
der meer aandacht te 
kunnen besteden aan het 
GSE Voorjaarsevenement 
in Rosmalen, dat op 6, 7, 
8 en 9 mei zal worden ge
organiseerd. 

RESTITUTIEREGELING DUBBEL BETAALDE 
ABONNEMENTEN MAANDBLAD FILATELIE 

VNKUNST DOET 
HET PRIMA 

Veel verzamelaars ken
nen 'm: de allereerste ze
gel van de Verenigde Na
ties. De tekening die er
voor werd gebruikt (zie 
hierboven), een schilderij 
van de kunstenaar O.C. 
Meronti ('Volkeren van 
de wereld'), kwam op 18 
november bij het Ameri
kaanse veilinghuis Greg 
Manning onder de hamer 
als one o/the most impor
tant pieces o/20tli century 
stamp art (zoals het post
zegelblad Lmn's Stamp 
NeuJS het omschreef). De 
opbrengst van de teke
ning was $4.600.. 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende het^ehele 
jaar 2003 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
2002 ontvingen, krijgen 
het bedrag voor 2003 au
tomatisch op hun girore
kening gestort; zij hoe
ven hun restitutie dus 
niet apart aan te vragen! 
De overschrijvingen wor
den in de loop van de ko
mende maand bij de giro 
ingeleverd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking denken te 
komen kunnen uo'ór 1 
april 2004 een briefkaart 
sturen aan de penning
meester van Filatelie: 
H.P.G. van der Lienden 
Berlage erf 37 
3315 JJ Dordrecht 
Vermeld op uw kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehelejaar 2003 lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Fila
telie zijn aangesloten ko
men in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 

Filatelie 
SMAK GELD WERD 
NIET BENUT 

Een somber berichtje uit 
Engeland. Daar had de 
National Lottery (zeg maar 
de Staatsloterij) een goed 
idee: er werd door het 
kansspelbedrijffi 2.500.
uitgetrokken voor filate
listische doeleinden. Om 
met dat geld iets te doen 
werden in Chester exact 

98 lagere scholen bena
derd; wie een plan had 
dat de jeugd weer aan het 
postzegelverzamelen zou 
kunnen krijgen, mocht 
het geld hebben om zijn 
of haar denkbeelden te 
verwezenlijken. 
Maar helaas, ook na lang 
wachten was het resultaat 
van de aktie nada, niente, 
niets. 'Kinderen van nu 
komen tijd tekort,' zo 

zegt Terry Bennett, een 
plaatselijke verzamelaar. 
'Ze vinden het heel ge
makkelijk om de knop 
van een computer in te 
drukken, maar een verza
meling opzetten  ho 
maar.' Het Staatsloterij
geld ligt nog steeds te 
wachten, maar veel hoop 
dat er een beroep op zal 
worden gedaan hebben 
de Engelsen niet... 

op De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2003 
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of bijdrage 
in de nietjilateltstische pers komen uitsluitend bijdragen in de 

Nederlandse taal in aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam maken op 

filatehstische artikelen die in het jaar 2003 in de 
nietfilatehstische pers zijn verschenen en die naar zij menen 

voor bekroning in aanmerking komen. 
Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de jury van de 

L.H. Tholentrofee: 

Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31,2596 VK Den Haag. 

Voordrachten van kandidaten moeten vergezeld gaan van 
(een kopie van) de bijdrage die voor belaoning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 12 maart 2004 door 
de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postz^elverzamelaars 



PTT'ERS OP DE 
BROMMER 

Het veroorzaakte nogal 
wat opschudding: het 
plan van de Oostenrijkse 
posterijen om de brieven
bestellers van Salzburg 
op de bromfiets te zetten. 
Dankzij Fritz Kaiser uit 
Hilversum zijn we op de 
hoogte van dat plan. Wat 
is er aan de hand? Er 
moet bij de post bezui
nigd worden en zodoen
de ontstond het idee om 
de bestellers een deel van 
het jaar uit hun auto's te 
halen en ze de post op 
knalgele brommers (of 
scooters) te laten rond
brengen. Dat de bestel
lers met ontzetting op het 

plan hebben gereageerd 
is begrijpelijk: door het 
drukke verkeer en door 
het winterse weer lijken 
ze onnodige risico's te 
gaan lopen. De leiding 
van de posterijen vindt 
dat overdreven: uit de 
statistieken zou blijken 

dat automobilisten net 
zoveel kans op een onge
luk lopen als bestuurders 
van brommers en scoo
ters. En wat het winterse 
weer betreft: als het erg 
koud of glad is mag de 
auto wèl gebruikt wor
den, zo zegt de directie. 
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OP ZOEK NAAR 
NIEUWE MARIANNE 

De Fransen hebben wat 
te doen, de komende tijd. 
Want de premier van 
Frankrijk, Jean-Pierre 
Raffarin, heeft een lande
lijke ontwerpwedstrijd 
uitgeschreven om tot een 
nieuwe zegel met het 
portret van het nationale 
symbool Marianne te ko
men. Iedereen die dat wil 
mag aan de wedstrijd 
meedoen. Er is maar één 
voorwaarde: Marianne 
moet de fundamentele 
waarden van Frankrijk zo 
goed mogelijk weerspie
gelen. Op 15 maart 2004 
sluit de inzending. Een 
jury zal dan een eerste se

lectie van honderd ont
werpen samenstellen. 
Het publiek mag uit die 
honderd een top-drie sa
menstellen, waarna de 
Franse president Jacques 
Chirac de definitieve keu
ze zal maken. Van het 
winnende ontwerp zullen 
alleen al in het eerste jaar 
van gebruik, 2005, zo'n 
drie miljard zegels ge
drukt worden. 

FANATIEKE FANS VAN HENRY MANCINI 
WENSEN GEEN GEKIETEL OP ZEGEL 

Je kunt overal wel een 
probleem van maken. En 
dat is dan ook precies wat 
een aantal - kennelijk 
nogal fanatieke - fans van 
de componist Henri 
Mancinideed. 
Toegegeven, ze waren 
best blij dat er op 13 april 
van dit jaar een Ameri
kaanse postzegel zal uit
komen waarop hun mu

zikale idool figureert, 
maar tevreden over het 
ontwerp, nee, dat nou 
ook weer niet. 
Het bezwaar van de fans 
was dat de cartoonfiguur 
Pink Panther (Mancini 
schreef een liedje bij de 
tekenfilmavonturen van 
het bewuste beest) de 
componist lijkt te kiete
len. De zegel zou daar

mee oneerbiedig ten op
zichte van Mancini uit
pakken. 
Kennelijk was de Ameri
kaanse PTT in een milde 
bui, want het ontwerp 
wordt aangepast: in de 
nieuwe versie wordt er 
niet gekieteld, maar 
slechts gewezen ('dat is 
'm', schijnt de roze pan
ter nu te bedoelen). Dank 
aan Lmn's Stamp News, dat 
de 'kietelaffaire' uit de 
doeken deed. Zo tuordt de Mancini-zejjel dus nièt. de roze panter mag niet kietelen 



Gratis wereldcatalogus in Meur 
freestampcatalogue.com 
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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 

I E R L A N D 
• Alleen kwaliteit 
• Voor beginner en specialist 
• Redelijke prijzen 
• Grote keus en ruime voorraad 
• Behandeling van mancolijsten 
• Kopen met volledige garantie 
• Verzending per omgaande, of 
• Bezoek bij u aan huis 

Vraag mijn gratis uitgebreide prijslijsten (standaard of gespecialiseerd) 
geheel vrijblijvend aan F Pietersen Donkeregaarde 78 
3436 ZH Nieuwegein (geen winkel geen voorraad thuis) 
tel 030 6052566 e-mail frank pietersen @xs4all nl 

PIETERSEN: STRONG IN FINE IRISH STAMPS 

www.stamps4u.nl 

DIRECT BESTELLEN VAN EEN SROOT AANTAL LANDEN VIA ONZE SITEI 
Gespecialiseerd in Nederland Overzee en West-Europal 

• Mail ons uw mancolijstje (inf o@stQmps4u nlV 
• Bel voor al uw vragen 06 132944891 

I StQmps4U de leukste internetpostzegelhonde! van Noord Holland 

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELMARKT 

20-21 maart 2004 
VAN 9:30 - 17:00 UUR 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

reweg nabij rotonde De Berenkuil en A27 
Er IS 2,75 km tafel aanwezigi ENTREE: € 3,50; pas 65+€ 3,00 
inlichtingen bij de organisator Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

gelegen aan de Sartreweg nabij rotonde De Berenkuil 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

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

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

GROENLAND IJSLAND FINLAND en ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag zie ook P.Z.H R O N H E R S C H E I T 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren 
van betere zegels op Internel Tel 0313 419041 Faxnr 0313 413295 
http //pzhronh fiiasoft nl E mail pzhronhCa bart nl 

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

voor informatie en/of gratis prijslijst 

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

De nieuwe 

koper 

manier van postzegels | 

1 en verkopen ! | 
L [ ^ m m 

http://freestampcatalogue.com
http://PostBeeld.com
http://www.stamps4u.nl
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(5)xsAaIl.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ffidziew0n/fila/druktech.htm 

NIEUWE OPLAGEN VAN 
i q (SEMI)PERMANENTE ZEGELS 

•T: 

Nog in 2003 versehenen 
van een aantal zegels on
verwachts nieuwe opla
gen die te herkennen zijn 
aan papier en/of druk
richting. De drukrichting 
O(nder) bij de in 2003 
verschenen Beatrixwaar
den 39, 55 en 70 cent was 
kennelijk niet als defini
tief bedoeld. Van de ze
gels van 39 en 55 cent 
verschenen namelijk op
lagen met drukrichting 
B(oven). Voor de zegel 
van 5 5 cent viel deze va
riant eigenlijk niet meer 
te verwachten, want met 
de tariefverhoging per i 
januari 2004 (van 55 naar 
57 cent) is er voor deze 
waarde geen grote vraag 
meer. 
Lang onopgemerkt bleef 
een oplage op dof papier 
(met de fosforbalk links) 
van de VanGoghzegel 
van 39 cent. Deze oplage 
is vermoedelijk nog ge

drukt vóórdat de Lvor
mige fosforbalk er moest 
komen. Opvallend is ook 
hier dat de drukrichting 
tegengesteld was. Een 
andere drukrichting 
houdt immers ook in dat 
alle acht of negen drukci
linders (vier voor de 
voorzijde, vier voor de 
achterzijde en eventueel 
nog één voor de fosfor
balken) op dezelfde wijze 
in de Chesnutdrukpersen 
moeten worden ge
plaatst. 
Het papier voor de zegels 
met het portret van ko
ningin Beatrix was aan de 
zegelzijde steeds dof ge
weest, het papier voor de 
hangblokjes voor de drie 
VanGoghzegels was van 
het begin af aan glan
zend. De herdrukken van 
39 en van de 59 cent 
('Zonnebloemen' nu cor
rect gespeld) werden op 
dof papier gedrukt. 

Overzicht hangblokjes (semi)permanente zegels 

Nr Eerste 
dag 

Omschrijving 
emissie 

iHBL.W (druk Walsall)met 'Beeldrecht Hoofddorp' 
5x Beatrix 0.39 TPGPost 

02.01.2003 
oi6a 
oi6b 
oi6c 

02.01.2003 
017a 
017b 

02.01.2003 
oi8a 

5X Beatrix 0.55 

jx Beatrix 0.70 

iHBL.W (druk Wokall) 
lox Van Gogh 0.39 

019a 02.01.2003 fosforbalk links 
oigb ??.o8.2003 fosforbalk links 
oigbc 77.09.2003 Lvormige fosforbalk 

020a 02.01.2003 

020b ??.o8.2003 

02ia 02.01.2003 

2003 

Hecht
punten 

8  i.omm 
8 o.6mm 
8  i.omm 

8 i.omm 
8  i.omm 

8 i.omm 

5X Van Gogh 0.59 
fosforbalk boven; WiWiWiWi 
randtekst 'Zonneboemen 
fosforbalk boven; W1W1W1W2 
randtekst 'Zonnebloemen' 

5X van Gogh 0.75 
fosforbalk boven 

De beschrijving van drukrichting e.d, is ten opzichte van 

iHBL.W(dnjkWakall)mrt'BeeldrechtAimtcrdom'* 
022a (I?).06.2003 5X Beatrix 1.00 

Druk Bar
richting code 

+7360 

0 
0 
B 

+8824 
0 
B 

+8831 
0 

+8862 
B (glanzend) 
O(dof) 
B (glanzend) 

+8879 

0 (glanzend) 

O(dof) 

+8886 
0 (glanzend) 

het hangende blokjei 

8 i.omm B +7414 

*: m december 2002 verhuisde de Stichting Beeldrecht van Hoofddorp naar Amsterdam. 

Artikel
nummer 

223102 

233101 

233102 

236701 

236702 

236703 

223107 

SEMIPERMANENTE 
ZEGELS IN 2004 

Vanwege de tariefverho
ging van 1 januari jl. ver
schenen op 2 januari van 
dit jaar nieuwe zegels 
met de beeltenis van de 
koningin (standaardta
rief). Verder werden, ter 
aflossing van de Van
Goghzegels in de oude 
waarden, zegels uitgege
ven op het thema 'Oude 
Kunst' (prioritytarief). 
Laatstgenoemde zegels 
tonen details uit het werk 
van de schilders Metsu en 
Vermeer. De nieuwe ta
rieven zijn als volgt: 

s^ljüli" "•'*■"'•"""'"" Pllülül 
«BJMeJMMeRMiaigawuft,^ *nr'i ■«■i— 

1 Brieven tot 2 o gram 

ik Normaal Priority 
* " Europa 57 72 

Buiten Europa 61 77 
De vier nieuwe waarden 
worden verkocht in 

hangblokjes van vijf ze
gels met de copyright
aanduiding '2004'. De 
tendens om geen postze
gelboekjes in klein for
maat meer uit te geven 
lijkt met deze emissies te 
worden bevestigd. Het 
laatste boekje  '5 van de 
kaart'  was ook al veel 
meer een hangblok, on
danks de vouw die het 
mogelijk maakte dit 
blokje tot een boekje te 
vouwen. 

Bij de Beatrixzegels werd 
een nieuwe cilinder van 
het portret van de konin
gin in gebruik genomen; 
dit is aangegeven met het 
drukvormnummerW2. 
De zegels met de priority
labels zijn zoals gebrui
kelijk weer in een mapje 
(nummer 291) versche
nen dat van elke waarde 

Overzicht hangblokjes: 

Nr Eerste Omschrijving 
dag emissie 

iHBL.E (druk Joh. Enschtd^ 
023 25.11.2003 Decemberzegels 20x0.29 

iHBL.W (druk Wflkall) mrt 'Beeldrecht Amsterdam' 
02.01.2003 5x Beatrix 0.57 

024a 
02.01.2003 5X Beatrix 0.72 

025a 

Hecht
punten 

8  i.omm 

8  i.omm 

Op de verpakking van 25 stuks staat de barcode+405 65, respectievelijk 
van de ALDnummers; 845, respectievelijk 847 

iHBL.W (druk Wttlsoll) 
02.01.2004 5X Oude kunst (Metsu) 0.61 

026 
02.01.2004 5X Oude kunst (Vermeer) 0.77 

027 

Op de verpakking van 50 stuks staat de barcode+40602 
van deALDnummcrs: 846, respectievelijk 848 

Overzicht geïntegreerde hangboekjes 

Nr Eerste Omschrijving 
dag emissie 

iHB.W(drukWaUalö 

043 02.09.2003 5X Van de kaart 0.39 

02.01.2004 50X Oude kunst (Metsu) 0.61c 
044 

12 

12 

Druk Bar Artikel
richting code nummer 

B 

B 

140589, 

+40282 231362 

+40558 243101 

+40572 243102 

alsmede een vermelding 

1 
+40596 246701 

B (glanzend papier) 
+40626 246702 

B (glanzend papier) 

respectievelijk+40653, 

Hecht
punten 

alsmede een vermelding i 

Druk Bar Artikel
richting code nummer 

12 
o.8/o.6mm B 

+40424 236701 

+40657 246601 

twee volledig doorge
stanste zegels bevat. 
Hierbij is niet alleen de 
scheiding van het priori
tylabel weer erg grof uit
gevallen, maar ook zijn 
de 'pseudotanden' aan de 
onderzijde bijna driehoe
kig (dit in tegenstelling 

tot diezelfde tanden aan 
de bovenzijde). De pro
ductbarcode van het 
mapje is +41340. 

De zegel van 61 cent 
(Metsu) verscheen ook 
nog in geïntegreerde 
hangboekjes van vijftig 

zegels. Papier en druk
richting van de zegels 
zijn gelijk aan die van de 
hangblokjes en ook de 
rasterstanden zijn iden
tiek gekozen. Anders dan 
bij de hangblokjes staat 
hier echter copyright 2003 
KoninkkhjkeTPG PostB.V. 

http://www.xs4all.nl/ffidziew0n/fila/druktech.htm


Van links naar rechts zijn de typen LAS 5 , LAS 5 en LAS 6 afgebeeld, een beschnjuin^uan de typenuerschillenyindtu in de hieronder a^edrukte tekst 

DE LANDELIJKE AANTEKENSTROOKJES 
(VERVOLG) 

In het aprilnummer 2002 
van 'Filatelie' werd een 
begm gemaakt met het 
bespreken van de diverse 
Nederlandse postzegels 
en postale etiketten, stro
ken en labels die voor
zien zijn van een unieke 
barcode ten behoeve van 
de 'elektronische opvol
ging' (het Track and Trace-
systeem). 
Om uw geheugen op te 
frissen: het gaat om de 
volgende producten. 

- diverse barcodestroken 
voor pakketten; 

- pakketpost-postzegels; 
- landelijke aanteken-

strookjes; 
- aangetekend-

postzegels; 
- garantiepost-

postzegels; 
- barcodestroken voor 

expressestukken; 
- TNT postzegels. 

De term 'postzegels' 
wordt hierboven bewust 
gebruikt om aan te geven 
dat het om een vooruit
betaling van de franke
ring gaat, waarbij de 
postzegels op de zending 
worden bevestigd of ge
plakt. Het zijn dus geen 
zelfstandig te verzenden 
objecten, zoals briefkaar
ten, adreswijzigingskaar-
ten, luchtpostbladen en 
dergelijke, waarvoor in 
de filatelie de term 'post-
waardestuk' is gereser
veerd. 
In deze rubriek kwam de 
Track and Trace voor aan
getekende post het eerst 
aan de beurt. De pakket
post-postzegels en de 
TNT-producten kwamen 
ter sprake naarmate er 
nieuwe exemplaren ver
schenen en hetzelfde 
geldt voor de nieuwe ser
vice van TPGPost, 
GarantiePost. 

Bij de landelijke aante-
kenstrookjes (LAS) werd 
tot dusverre een oplopen

de reeks van lettercombi
naties gebruikt: van RRRS 
tot RRRY. Tot onze grote 
verbazing verschenen be
gin 2002 echter strookjes 
met de letters RRRM, een 
jaar later gevolgd door 
strookjes met de combi
natie RRRL. Anders ge
zegd: we gaan terug in 
het alfabet! 

Het laatste LAS-model 
was gedurende lange tijd 
type 4, een type dat ei
genlijk, gezien rastering 
envelopmaak, nog ver
der onder te verdelen valt 
in twee subtypen. Eind 
2003 bracht TPGPost 
echter een nieuw sticker-
boek in omloop met 
daarin slechts 200 stro
ken (voorheen 400). De 
stroken in de nieuwe 
boeken lijken op het eer
ste gezicht als twee drup
pels water op de vorige, 
maar er is toch wel het 
nodige veranderd, ge
noeg in ieder geval om 
een vijfde type in te voe
ren. 

In overleg met andere 
verzamelaars van dit ma
teriaal is besloten om een 
drastische typen- en 
nummerwijziging door te 
voeren, naar we hopen 
tijdig genoeg (dus voor

dat al te veel mensen de 
oude nummering defini
tiefin hun collecties heb
ben toegepast). 

De wijziging houdt in dat 
LAS type 4 uiteenvalt in 
twee typen: LAS 4 en LAS 
5, en dat het nieuwe type 
het nummer LAS 6 krijgt. 
En aangezien de subty
pen die tot dusver onder-

, scheiden werden recht-
I streeks te maken hadden 

met de letter achter de 
combinatie RRR (dus S, T 
enzovoort) is ook beslo
ten om dezelfde letter te 
gebruiken voor de subty
peaanduiding. Dit is het 
resultaat: 

LAS 4 
'NL' geheel naar rechts 
uitgelijnd met 'recom-
mandé', geldt ook voor 
de 'L' en de 'é', barcode-
nummer niet naar rechts 
uitgelijnd met de barcode 
zelf; barcodeveld nog iets 
langer, begint vóór de 'A' 
van 'Aangetekend'; bar
code zelf 9.6 mm hoog; 
12.5 mm vanaf het einde 
van het barcodenummer 

I tot aan het einde van de 
I barcode. 

De twee reepjes met 
nummer naast elkaar 
staan, zowel links als 

' rechts met ronding en 3 
hechtpunten. Het groen 
is fijn gerasterd (raster 
50). 

LAS 5 
Geheel als 4, afgezien 
van het raster van het 
groen dat grof is geras
terd (raster 33). 

LAS 6 
Qua tekening als 4 en 5, 
maar de rode 'R' loopt 
niet meer zo ver door 
naar boven tot in de 'A'; 
'NL' staat dichter bij de 
rode lijn. Het raster van 
het groen heeft nu raster 
36, wat grof IS, maar 
door de kleinere raster-
punten veel fijner oogt. 

Aan de hand van de in
houd van opeenvolgend 
genummerde stickervel-
len uit de stickerboeken 
valt op te maken dat de 
oorspronkelijke opmaak 
van LAS 4 (met raster 50 
dus) zes rijen van twee 
stroken breed moet zijn 
geweest: de velpositie-
kenmerken keren terug 
om de twaalf stroken 
(nummers), terwijl bij 
LAS 5 (met het grovere 
raster 33) de velpositie-
kenmerken om de zes
tien stroken terugkomen, 
ofwel om het andere 
stickervel van acht (twee
maal vier). 

Dit betekent echter nog 
' niet dat de drukvorm 

voor de stroken van LAS 5 
tweemaal acht stroken 
groot is geweest. Inte-

^ Aangetekend 
imék 

NL 
„J-VÜ-^ 3S RRRY 7291479 

3S RRRY 7291479 

Landelijke Aantekenstrook met combinatie RRRY, in d\tgeval een uariant die op deze en de uoljcnde pagina luordt beschreven 

gendeel, we zien dat de 
rastering van de rode 'R' 
binnen één stickerboek 
constant is (zie afbeel
dingen), met in het groen 
of 2+g rode punten of 
1+6, direct na de split
sing van het staande deel 
van de 'R' en de slinger 
naar rechtsboven. Omdat 
papierrichting en druk-
richting in alle gevallen 
verticaal zijn, moeten de 
twee soorten stroken 
naast elkaar op de druk-
cilinders hebben geze
ten; de drukbaan zal in 
tweeen gesplitst zijn, al
vorens hij tot stickers 
werd verwerkt! De twee
deling (met I, dan wel 2 
punten) geldt voor alle 
versies van LAS 5. 

Nog niet eerder werd ge
meld dat bij de combina
tie RRRX zowel de grove 
als de fijne rasters voor
komen. RRRX met grof 
raster heeft een opmaak 
van viermaal acht stro
ken, die met het fijne ras
ter een opmaak van -
waarschijnlijk - viermaal 
zes. 

Bij LAS 6 is de rastering 
van alle stroken binnen 
het stickervel verschil
lend; herhaling treedt 
pas op na zestien stro
ken. Ook van dit type 
mag worden aangeno
men dat er gewerkt werd 
met twee baanhelften. 

De stickervellen in het 
200-stroken boek (P 
2203 (versie 0308 -
030313) kunnen zowel 
van LAS 5 als LAS 6 zijn. 
De overgang van LAS 5 
naar LAS 6 is vermoede
lijk bij de nummers met 
begincijfers 400. 

In aanvulling op het op 
de volgende pagina afge
drukte tabelletje kan nog 
het volgende worden op
gemerkt. 
Bij de combinatie RRRY is 
een variant bekend waar
bij de onderhelft die nor
maal in het stickerboek 



Overzicht landelijke aantekenstrooicjes (LAS) 

Typenummer 

LAS4V 
LAS4W 
LAS4X 

LAS5X 
LAS5Y 
LAS5M 
LAS5L 

LAS6L 

Letters 

RRRV 
RRRW 
RRRX 

RRRX 
RRRY 
RRRM 
RRRL 

RRRL 

Rastering 

R50/45 graden 
R50/45 graden 
R50/45 graden 

R33;45 graden 
R33;45 graden 
R.33/45 graden 
R33/45 graden 

R36;45 graden 

Aangetroffen (met eerste 3 cijfers) 

nog niet gevonden 

stickervellen 604; los nr 884 

los nr 780; stickervellen 940, 996 

vanaf februari 2002 
vanaf februari 2003; 
hoogste nummer stickervel 364 

vanaf december(') 2003; 
laagste nummer stickervel 433 

(vervolg aantckenstrookjes) 

of op het stickerblad ach
terblijft niet aanwezig is. 
Er is dus oolc geen 'ver
zendbewijs' e.d. De groe
ne afscheiding onderaan 
ontbreekt en dat maakt 
de strook zo opvallend. 
De rode lijn loopt links 
niet door en eronder is 
ook geen groen gedrukt. 
Alle vier de hoeken zijn 
ook rond! De complete 

strook is 48 millimeter 
hoog (dat wil zeggen 
even hoog als de gewone 
strook, inclusief het deel 
met 'verzendbewijs'). 
Aangetroffen is de com
binatie RRRY 729147g. AI 
eerder werden bij LAS 3 
enkele vergelijkbare stro
ken gevonden. Zou het 
om een experiment gaan 
met iets anders dan de 
gewone stickerboeken? 
Rollen wellicht? 

DE EMS EXPRESSEBARCODESTROKEN: 
DRIE SOORTEN BEKEND 

Na de verzelfstandiging 
van de PTT in igSg werd 
per I juni iggo de verzen
ding van expreszendin
gen anders verrekend. In 
plaats van (onder meer) 
het expresrecht van f4.
kwamen de 'aanvullende 
diensten' met bedragen 
bovenop het gewone ta
rief. Ook de benamingen 
werden gemoderniseerd: 
Expressepost werd EMS 
Express (ofwel Express Mail 
Seruice Express). 

De tarieven zouden later 
geregeld worden bijge
steld en uiteindelijk wor
den vereenvoudigd (zie 
het tabelletje hieronder). 

Al op I oktober igg2 ver
viel bij EMS de gewichts
klasseonderverdeling: 
f 5.50 extra. 
In iggo deden de eerste 
barcodestroken ten be

hoeve van het Track and 
Tracesysteem hun intre
de. De barcodenummers 
beginnend met XA of XX 
gevolgd door negen cij
fers en eindigend op 
'NL'. Ik ken drie soorten 
(zie afbeeldingen), die 
vermoedelijk het decen
nium hebben uitgediend, 
totdat op I juni 2000 de 
binnenlandse expres
seservice werd onderge
bracht bij TNT. 
Zijn er meer soorten stro
ken geweest? Opvallend 
is ook dat het laatste cij
fer van de negen altijd 
een '3 ' is. Het voorlaatste 
cijfer is zeker geen con
trolegetal geweest, om
dat oplopende nummers 
bekend zijn: 

XX 065 47g 803 NL 
XX 065 47g 813 NL 
XX 065 47g 823 NL 
XX 065 47g 833 NL 

Tarieven EMS Express 

 EMS Express tot 250gram 
idem, tot5oogram 
 idem, boven 5oogram 
 met ontvangsbevestiging 
 aantekenen 
 verzekerd vervoer 
 rembours 
 ongefrankeerd retour 
*. perjiooo  aangegeven waarde 

2.50 
4.50 
5.00 
i.oo 
2.00 
1.50* 
1.50* 
1.50 

'SMS EXPRESS 
PTT Post b.v. 

liilllllii 
XA Ol** 370 913 NL 

44e Speciale Veiling Thematische & Postgeschiedenis Maart 2004 in Berlijn 
rcHA«£o?55» 

■̂  INTENATIONALES ^ 
AVUSRENNEN 

BERLIN « u u u i g s i i 

Grote veiling voor motieven en postgeschiedenis. Meer dan 12.000 veilingkavels. Het 
zwaartepunt ligt deze keer bij natuur & milieu: van agrarische tot zoologische thema's: 
voeding, tabak, wijn, bier, honing, paddestoelen e.a.. Rode Kruis en medicijnen, post 
& posthistorie, scheepvaart en scheepspost, UPU, Verenigde Naties alsmede een ruim 
aanbod SPORT: van alpinisme tot wandelen. 

De rijk geïllustreerde catalogus is verkrijgbaar tegen een kostenbijdrage 
van € 10, (contant, frankeergeldige zegels of betaalcheque) Gaarne met 
opgave van UW verzamelgebieden. De catalogus verschijnt februari 2004. 

Meer informatie vindt u op het internet bij www.waplerthemaphil.de 

CHRISTIAN WAPLER, POSTFACH 30 37 69, D10726 BERLIN 

http://www.wapler-themaphil.de


Aankoop Nederland postfris 

cat.nr. 

500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
538/41 
542/43 
544/48 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
588/91 
592/95 
596/600 
602/06 
607/11 
612/16 
641/45 
649/53 

prijs 

€ 3,50 
€ 0,60 
€ 1,40 
€ 2,30 
€ 7,00 
€ 7,00 
€ 2,10 
€ 8,00 
€ 26,00 
€ 35,50 
€ 2,25 
€ 8,00 
€ 14,00 
€ 9,00 
€ 5,50 
€ 3,50 
€ 2,50 
€ 48,50 
€ 3,00 
€ 7,00 
€ 5,75 
€ 10,50 
€ 13,75 
€ 6,40 1 

cat.nr. 

655/659 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
683/87 
688/92 
700/01 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
727/28 
731/35 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
774/76 
839 
854 
983 
886/88 los 
886/88 vel 

F 

€ 
€ 
€ 

)rijs 

9,00 
5,75 
5,50 

€ 10,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2,50 
2,50 
7,00 
7,00 
5,50 
7,50 
3,75 
5,75 
5,00 
3,75 
7,25 
6,25 
3,25 
2,25 
7,50 
0,80 

€ 15,75 
€ 
€ 

9,00 
3,80 

€ 45,00 

1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 

1964 

1965 

1966 
1967 

1968 

1969 

1970 
1971 

Luxemburg 
België 
Ierland 
San Manno 
Cyprus 
Portugal 
Cyprus 
Gnekenland 
Ierland 
Portugal 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Cyprus 
Portugal 
Andorra Fr 
Portugal 
Andorra Fr 
Portugal 
Monaco 
Portugal 
Portugal 
Andorra Fr. 
België 
Monaco 
Portugal 

Aankoop Europa-cept losse 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

140,00 
6,00 

63,00 
34,00 
96,00 
16,00 
79,00 

3,50 
6,00 

26,00 
39,00 
15,00 
39,00 
35,00 
42,00 
16,00 
31,00 
21,00 
46,00 

6,00 
60,00 
59,00 
30,00 

2,00 
10,00 
34,00 1 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
1981 
1982 
1983 

1984 
1985 
1986 

1987 
1988 
1989 
1990 

series 
Andorra Fr 
Cyprus 
Ierland 
Portugal 
Portugal 
Ierland 
Portugal 
Ierland 
Portugal 
Portugal 
Turkije 
Ierland 
Turkije 
Andorra Fr 
Ierland 
Ysland 
Ierland 
Ysland 
Ierland 
België 
België 
Ysland 
België 
België 
België 
België 

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

30,00 
6,00 
9,00 

39,00 
79,00 

7,00 
85,00 

8,00 
91,00 
88,00 

9,00 
10,00 
12,00 
14,00 
4,00 
7,50 

11,50 
18,00 
13,00 
2,50 
2,00 

10,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Ook geinteresseerd in: complete collecties en stocks van Verenigd Europa, Nederland, Monaco en Portugal 

Condities: Postzegelhandel Spijkenisse 
Prijzen betreffen postfrisse topkwaliteit Ysvogelhoek 6 
Betaling binnen 14 dagen 3201 HR Spijkenisse 
Grote partijen worden afgehaald Fax-Tel 0181-624635 of 06-29227782 

Europa-cept Nederland 

jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

prijs 

€ 53,00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

halve of hele vellen 
conditie: 

7,50 
2,50 
6,50 
1,80 
1,70 
1,00 
0,60 
1,30 
2,10 
3,10 
1,20 
1,80 
1,40 
1,40 
2,00 
1,90 

+ 15% 
goed gecentreerd 



äHUHMSk 
31 JANUARI 2004: 
150 JAAR KNMI 
Op 31 januari 1854 werd 
bij Koninklijk Besluit van 
koning Willem III het 
Koninklijk Nederlands Me
teorologisch Instituut 
(KNMI) officieel opge
richt. Het initiatief tot 
oprichting van het insti
tuut ging uit van Buys 
Ballot (18171890), de be
roemde meteoroloog, die 
directeur werd van het 
toen al Koninklijke Insti
tuut in Utrecht. Het 
KNMI is nu als agent
schap van het ministerie 
van Verkeer en Water
staat een publiek insti
tuut, waarvan de taken in 
de Wet op het KNMI zijn 
vastgelegd. 
Een van de hoofdtaken 
van het KNMI is het uit
geven van weerwaarschu
wingen met het oog op 
de veiligheid. 
Het KNMI dankt zijn 
naamsbekendheid vooral 
aan de dagelijkse bericht
geving over het weer. 
Al in 1924 zond 'De Bilt' 
met een eigen zender 
weerberichten de ether 
in. Vanaf 1936 berichten 
de nieuwsdiensten over 
het weer en bestaan er ru
brieken en weerpraatjes. 
Ter ere van het i5Qjarig 
bestaan van het KNMI 
gaf TPGPost op 31 janua
ri jl. een velletje uit met 
tien gegomde postzegels 
in twee verschillende ver
sies. De postzegels heb
ben een frankeerwaarde 
van €0.39. 

Afbeeldingen 
Het weer in Nederland is 
bijzonder veranderlijk en 
het is daarom misschien 

ibTPCPOST Wi^rherichi I>Ojaar KNMI 

wel het meest besproken 
onderwerp. Het gaat 
daarbij vaak om de vraag: 
regent het of schijnt de 
zon? De zegels haken 
daar op in. 
Zoals gezegd zitten er 
twee verschillende post

zegelversies in het velle
tje; op de ene zegel zien 
we Nederland in de zon, 
op de andere regent het. 
Op de tabs aan de linker
kantvan het velletje staan 
'weerweetjes' zoals de 
hoogste en de laagste ge

meten temperatuur in 
Nederland. Rechts wor
den op de tabs weertypen 
verbeeld, zoals onweer, 
sneeuwen wind. 
Het is dus mogelijk om 
met deze zegels een 
'weerbericht' ('zon' of 

'regen') aan een ander te 
zenden. Met behulp van 
de tabs kan dat globale 
weerbericht nog verder 
verfijnd worden. 

Ontwepers 
Het ontwerp van de post
zegels is afkomstig van 
Bureau COUP uit Amster
dam, de naam waaronder 
Peter van den Hoogen en 
Erica Terpstra sinds 1988 
samenwerken. Het duo 
combineert grafisch ont
werpwerk en illustraties 
met audiovisuele vorm
geving. Van den Hoogen 
studeerde Grafisch ont
werpen aan de Hoge
school voor de Kunsten 
in Utrecht en doceerde 
dynamische typografie 
aan de Willem de Koo
ningAcademie in Rotter
dam. Terpstra heeft een 
technische achtergrond. 

2 MAART 2004: 
ZAKENPOSTZEGELS 

Op 2 maart aanstaande 
verschijnen nieuwe zake
lijke postzegels van €0.39 
en €0.78. Ze worden uit
gegeven in mailers die 
honderd zelfklevende ze
gels bevatten. 

HELP HE 
I 

GIRO DEVENTER 

404040 
8 4 nd 

NATIONAAL FONDS KINDBRHULPf 

Bnnkpoortstraat 32 7411 HS Deventer 
iel 0570 611 899 fax 0570 645 602 

Internet www kinderhulp nl e mail nfo@kinderhulp nt 

VOOR KINDEREN MET MINDER KANSEN 

Ui l t u adverterenf .♦ 

Voor meer informatie 

Jeanme deTroye 

T 0334335231 

F 0334335255 
E jdtroye® 

brouwer nl 

) Brouwer Media 
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Veiling Nr. 83 ** 
wordt gehouden 

op zaterdag 28 februari 2004 
te Alkmaar 

Kijkdagen in 
Amsterdam, Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

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

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

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

SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

15 MAART 2004: 
KUIFJE EN DE MAAN 

Op 15 maart aanstaande 
verschijnt een blok met 
daarin vijf naast elkaar 
geplaatste zegels van 
€0.41 zonder priorlabel. 
De zegels worden uitge
geven ter gelegenheid 
van het feit dat vijfenze
ventig jaar geleden het 
eerste Kuifjeverhaal in 
druk verscheen. Boven
dien wordt gevierd dat 
het vijftig jaar geleden is 
dat het album Mannen op 
de Maan verscheen. 
De vijf zegels tonen 
zwart/witfoto van een 
modelraket met de teke
naar Hergé, een techni
sche tekening van een ra
ket en drie bladzijden uit 
de Kuifjestripalbums Ra
ket naar de Maan en Man
nen op de Maan. 
Achter de naam 'Hergé' 
gaat de bekende stripte
kenaar van Kuifje, Geor
ge Remi, schuil. 
De zegels in het blokje 
hebben een staand for
maat. Op de zegels zelf is 
de naam van de ontwer
per gedrukt en ook de ze
gelnummers: van 2004 

(6a) tot en met 2004 (6e). 
De blokken zijn in raster
diepdruk uitgevoerd. 
Daarvoor werd gebruik 
gemaakt van een van de 
twee Goebelpersen die 
bij de Belgische postze
geldrukkerij in Mechelen 
in gebruik zijn. 
De zegels in het blokje 
hebben het formaat 3 (zie 
het hieronder afgedrukte 
tabelletje) en de perfora
tiemaat is 11V2 (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de cilinderom
trek. 
De vier zijranden van het 
blok zijn niet doorgeper
foreerd. Er zijn vermoe
delijk vier blokken op de 
drukcilinder geplaatst. 
Op de onderrand van de 
blokken staat rechts de 
productbarcode, te weten 
(8808H. 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

48.00x27.66 mm 
38.32 X 27.66 mm 
40.20x27.66 mm 
48.75 X 38.15 mm 

KlCiqiJEKUItM> : KUItKUiaHM» 
a «HCiet Ml »M « o 

KUIFJE EN DE MAAN • TINTIN ET LA LUNE 

^HLOQUEKUl to^ 
^ o HEBGt ■ ML 2004(6&) 

KLSIQUEUlGlEa^ 
o HERGÉ • ML 3004 (6d) 

DE BELGISCHE 
SUIKERINDUSTRIE 

Op 15 maart 2004 ver
schijnen drie zegels van 
€0.49 met prioriabel in 
blokken van tien (twee
maal vijf zegels). De ze
gels, die gewijd zijn aan 
de suikerindustrie, zijn 
ontworpen door de boek
illustrator Frederic Thiry 
die al eerder, in het jaar 
2000, de RodeKruisze
gel ontwierp. Thiry, ge
boren in 1967, is bekend 
van boekenreeksen zoals 
Astu vu Ie canard dans les 
ma^asins', Astu uu ie chat 
dans la maison' en Astu vu 
lechien dans la vi!le> 
De zegels zijn in raster
diepdruk uitgevoerd op 
een van de beide in Me
chelen gebruikte Goebel
persen. Het zegelformaat 
is 3 (zie het tabelletje) en 
de perforatiemaat is ii'li 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). 
De eerste zegel toont een 
suikerbiet, de tweede 
beeldt de suikerindustrie 
uit en de derde is voor
zien van een stadszicht 

van de bekende Belgische 
'suikerstad' Tienen. De 
opschriften zijn in twee 
talen aangebracht, waar
bij om en om Neder
landsFrans, FransNe
derlands en Nederlands
Frans is gebruikt. De tek
sten zijn in kleine letters 
(onderkast) geschreven 
met als uitzonderingen 
de 'R' van het Franse 'in
dustRie' en de 'T' van het 
Nederlandse 'indusTrie'; 
die 'R' en 'T' fungeren als 
een soort 'handtekening' 
van ontwerper T(hi)R(y). 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004 5(a) toten met 2004 
5(c), gevolgd door 'Thiry'. 
De blokken zijn in vier 
panelen gedrukt, waarbij 
in de blokranden van de 
panelen i en 3 links één 
perforatiegat is aange
bracht; rechts is de blok
rand doorlopend geper
foreerd. Bij de panelen 2 
en 4 links is dit net an
dersom. 
Op de onderrand staat 
rechts de productbarcode 
+8777('),+87840. 
+879i(')

BELGIË 
BelGlQUE 

TURELUUR EN RODE ANJER OP 
LANGLOPENDE FRANKEERZEGELS 

Op ig november 2003 
werden de zegels in het 
type 'Tureluur' van €0.70 
op fluorpapier gedrukt, 
in blokken van tien. 

Op 19 januari 2004 kwam 
een nieuw postzegel

boekje uit met daarin tien 
zelfklevende zegels met 
prioriabel in het type 
'Rode anjer' van André 
Buzin). De waarde van de 
zegel, €0.49, staat niet op 
de zegel vermeld (foto). 
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SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAILADRES: EDWARDFROON@FREELER.NL 

FRANSE KAARTEN 

Zoals beloofd besteden 
we nu aandacht aan 
maximumkaarten van de 
Franse vereniging Les 
Maximaphiles Franfflis. De 
vereniging is een voor
beeld voor andere lan
den. Vanaf de oprichting 
in 1944 maakt men schit
terende maximumkaar
ten, krachtig gesteund 
door de prachtige stem
pels van la Poste die elke 
keer bij de emissies ver
schijnen. De vereniging -
een echt instituut - heeft 
veel aandacht voor gele-
genheidsstempels en de 
schitterende vlagstem-
pels (Flammes). Op de 
foto bewondert uw ru
briekredacteur met Anny 
Boyard, de voorzitster 
van de Franse vereniging, 
de nieuwe realisaties van 
de Franse vereniging van 
midden 2003. 
De meest gewaardeerde 
Franse serie is de langlo
pende serie kunstzegels 
in groot formaat. De ze
gel uit 2001 van Monets 

leermeester, de Neder
lander Jongkind, is een 
mooi voorbeeld (afbeel
ding 1, 'Havengezichtvan 
Honfleur'). In 2003 werd 
in dezelfde reeks aan
dacht besteed aan beeld
houwkunst: 'De Slaven' 
van Michelangelo uit het 
Louvre (ofbeeldmij 2, 'Ster
vende slaaf). Een heel 
andere kunstsoort stond 
centraal bij de Europaze
gels van 2003: affiche
kunst. Op afbeelding 3 een 
recent affiche van de 
kunstenaar Savignac. 
Frankrijk geeft zegels uit 
met opmerkelijk veel ver

schillende, interessante 
thema's. Neem de Mar-
supilami uit de strip Rob-
bedoes van afbeelding 4. Op 
afbeelding 5 zien we een 
schitterende Bugatti uit 
het Nationaal Automo
biel Museum van Mul
house. Het secundaire 
onderwerp op dezelfde 
zegel (ajbeelding 6) is het 
oude bolwerk van de 
stad. Ook in Mulhouse te 
vinden is het stadhuis op 
de automaatstrook van 
ajbeeldmg 7. Op afbeelding 
8 zien we de tram van 
Nantes; let op hoe correct 
kaart, zegel en speciaal 

stempel op elkaar afge
stemd zijn. 
Een thema dat we op Ne
derlandse zegels nauwe
lijks meer zien, is 'mili
taire onderwerpen'. Vol 
trots stoomt op ajbeelding 
g het Franse nucleaire 
vliegdekschip Charles de 
Gaulle op. Ajbeelding 10 is 
een gemeenschappelijke 
uitgifte met Slowakije 
over Milan Stefanik. Deze 
geboren Slowaak werd in 
1912 genaturaliseerd tot 
Fransman. In de Eerste 
wereldoorlog onder
scheidde hij zich als pi
loot en hij wist op te 
klimmen tot brigadege-
neraal. Na de stichting 
van Tsjechoslowakije 
werd hij daar minister 
van Oorlog, zoals dat 
toen heette. Hij stierf ten 
gevolge van een vlieg
tuigongeluk in mei 1919. 
De pilote Jacqueline Au-
riol (1917-2000, ajbeelding 
n) was een langer leven 
beschoren; ze werd 
geëerd meteen 'hoge 
waarde'. De testpilote 
kon bogen op meer dan 

vijfduizend vlieguren, 
waarvan tweeduizend tij
dens proefvluchten in 
140 verschillende vlieg
tuigen en helikopters. De 
kaart toont haar in de 
cockpit van een prototype 
van deMystère 20. 
Voor Franse maximum
kaarten kun je heel goed 
terecht op de Parijse fila-
teliebeurs, de Salon d 'Au-
tomne, die dit jaar van 
11 tot en met 15 november 
Porte de Champerette 
wordt gehouden. Er zijn 
daar tegen redelijke prij
zen veel maximumkaar
ten bij een keur van han
delaren. Mocht u zo lang 
niet kunnen wachten, 
dan kunt u eerder al te
recht op de Salon du Tim
bre, die van 25 juni tot 4 
juli in het Pare Florale in 
Vincennes bij Parijs ge
houden wordt: een grote 
postzegeltentoonstelling 
annex beurs met aan
dacht voor maximafilie. 
Volgende keer: aandacht 
voor de Noordse landen, 
in het speciale Scandina-
vië-nummervan Filatelie. 

^ «ifê ^ mp. m §«nT QüÉ 
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Maximafilie 
Bent u het met ons eens dat bij maximumkaarten de 
afbeelding en de achtergrond van postzegels beter tot zijn 
recht komt? 
Het verzamelen van postzegels moet toch eigenlijk een 
aansprekende en actieve hobby zijn? 
Verbreed en verdiep uw blik op postzegels door lid te wor
den van de vereniging die iets toevoegt aan de uitgifte van 
Nederlandse postzegels. 
De 'Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie' is 
veelzijdig en biedt u: 
• Vier keer per jaar het gevarieerde Verenigingsblad met 

uitgebreide artikelen over kinderpostzegels en maximum
kaarten. 

• Driemaal per jaar een bijeenkomst te Utrecht 
• Veilingen met veel kinderbedankkaarten en maximum

kaarten. 
• MOGELIJKHEID TOT HET NEMEN VAN EEN 

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

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

Kom kennismaken! Eerstvolgende bijeenkomst zondag 
22 februari om 10.45 u. in het Cultureel Centrum 'Oog in Al' 
aan de Händelstraat 3 te Utrecht, of vraag de introductie
folder aan bij het secretariaat: Wil Verbeek, Oranjepolder-
erf 6,2807 NE Gouda, tel. 0182 - 531449. 

I 

Zie ook onze websites: www.maximafilie.zipzap.to 
wviAw.kinderpostzegels.zipzap.to 

E-mailadres- wvhb_13@hetnet.nl 

MAXIMAFILIE: EEN BETERE KIJK OP POSTZEGELS! 

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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Zonnebloem catalogus Indonesië 2 0 0 4 

Zonnebloem catalogus Suriname 2 0 0 4 9 , 9 0 

-landencatalogi elk 5,00 
leverbaar 2003: België, Europa GERT, Frankrijk, Groot-Brittannie, 
Israël, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigde Naties 
leverbaar 2002: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland & Liechtenstein 

ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2 0 0 4 kleur 11,OO 

Seven Seas Australië pocket 2 0 0 4 in kleur 14 ,50 

aanbieding: Gibbons Stamps of the World 2003 
wereldcatalogus in 4 delen van 188,00 voor 149,00 

Scott catalogus USA pocket 2 0 0 4 in kleur 21 ,00 

www.collectura.com 
Winlteltijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 
Telefoon 070 365 22 27 
E-mail 
Postgiro 125.34.14 

17.00, zaterdag 10.00-14.00 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura.com 
Fortis Bank 80.70.90.077 

Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer
kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

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 ) I3S 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

http://www.maximafilie.zipzap.to
mailto:wvhb_13@hetnet.nl
http://www.collectura.com
mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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KLM 
KLM en Northwest Airlines 
vliegen met ingang van 
de komende zomer
dienstregeling voortaan 
ook naar Minneapolis en 
Houston. Voor de vluch
ten naar Minneapolis 
wordt gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
type MDii, voor die naar 
Houston van een toestel 
van het type B767300ER. 
Zoals we al eerder meld
den zal de KLM ook gaan 
vliegen naar Riga (Let
land) en Kristiansand 
(Noorwegen); voor deze 
vluchten zal een Fokker
70 van KLM Cityhopper 
worden gebruikt. 
Nog meer KLMnieuws: 
de toestellen van het type 

B777 vliegen de komende 
tijd naar allerlei bestem
mingen in de gehele we
reld; de vliegtuigen van 
het type B747300 zullen 
steeds minder te doen 
krijgen. 
ETicketin^  het via het In
ternet bestellen van tic
kets  is nieuw voor de 
meeste luchtvaartmaat
schappijen; KLM heeft 
besloten het voortouw te 
nemen. Met ingang van 
10 december 2003 werd 
op dit terrein samenwer
king gezocht met Conti
nental Airlines; acht dagen 
later voegde ook American 
Airlines zich erbij.Er zijn 
nu vijf maatschappijen 
bij deze activiteit betrok
ken, want eerder al ging 

KLM in zee met Northwest 
Airlines (sinds 12 juni 
2003) en Alaska Airlines 
(12 november 2003). 

BUSINESS JET 
Met ingang van i juni 
2004 zal Business Jet van 
Rotterdam naar Newark 
vliegen. Wekelijks ge
beurt dat zesmaal. Er 
wordt een toestel van het 
type B737BBJ gebruikt. 
Er wordt getracht om 
post mee te geven, maar 
of dat lukt is op dit mo
ment nog niet duidelijk. 

RYANAIR 
De 'prijsvechter' Ryanair 
vliegt al naar een aantal 
luchthavens in Neder
land, maar post mee ne

men ho maar. Toch zit er 
een kleine kans in dat het 
nu gaat gebeuren. Vanaf 
februari 2004 zal de 
maatschappij beginnen 
met vluchten tussen 
Eindhoven en Barcelona. 

ZEPPELIN EN 
BALLONVAARTEN 
Ook in 2003 werden weer 
Zeppelin en ballonpost
stukken vervoerd tijdens 
de Weihnachts en Christ
kindlvaarten [r en 2]. 

TAG DER 
AEROPHILATELIE 
In Zwitserland werd de 
jaarlijkse Tag der Aerophi
latelie op 3 mei 2003 ge
houden. De hiernaast af
gebeelde envelop werd 

ter gelegenheid daarvan 
uitgegeven [3]. 

43STE DAG VAN DE 
AEROFILATELIE 
De 43ste Dag van de Aerojï
latelie wordt dit jaar ge
houden in Apeldoorn, tij
dens Postex 2004 (15,16 
en 17 oktober a.s.). Het 
gaat ook ditmaal weer 
om een wedstrijd annex 
propagandatentoonstel
ling (thema: Uiveruluchten 
in het algemeen, [4]); ook 
is een beperkt aantal i
kadercollecties te zien. 
U kunt zich voor de expo
sitie aanmelden bij de 
heer W. van der Helm, De 
Kolk 13, 3931 WN Wou
denberg, telefoon 033
2858424. 

Msm 

Befördert mil dem Freiballon 
DERGEE VI 

am 30 11 2003 Startzeit 
Slartort Clinstlurxll 
Max Höhe 500 m Distanz 
Landezeit 1315 Uhr Landeort 
Pilot Hall Dreyer 

11 40 Utir 

4km 
AschKh 

■ 

The 
Flying Dutchman 
P.O. Box 157 

HL 2 6 4 0 AB PYNACKER 
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TAG DER AEROPHILATELIE 
ALTENRHEIN 2003 

Sdwwtt. Mii jptJathfnixnM 

PhilalelislenClub 
Swissair 
8058 ZunchFluglwfcn 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, •■cormeijcr.2@ 
planrt.nl. 
Federatie I.V. Philatclica: J.M.G. 
V. Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132,2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekom. 
Jeu^dFilatclie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174631015, wujillcke.tnb®) 
wxs.nl. 
Ncd. Ver. Voor Thematische Filate
lie: J.C. van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, ©010
4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©0786930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546
861525, iib.l(arsch@hccnrt.nl. 
Almere: 
VPVA Almere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©0365341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49,2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
■ '̂P_m_udpoel@)hetnrt.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67, 3831 
HP Leusden, ©0334945343, 
!JMDdWeijilen0)mdis,nl. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelveen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Ab
coude, ©0294283962. 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©0204922810. 
ASVShcll Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206303913. 
PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 
PVPostaumaat; H.L.J. van den 

OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braak:ensiek(a)worldonline.nI  telefoon 0186571776 

Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077 JX Amsterdam, ©020
6764098, '• huandenbrink^hi.nl. 
AmsterdamNoord: 
PVAmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055
3558138. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
Apeldoorn,©0555223655, 
iiarendmaas@daxis.nl. 
Appingedam: 
PV Appini]edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat22,9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, ^jjuiskesg) 
hetnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PV Baarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vercniflinä Philrtelica Büdhoeue
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof5,1171 LL Bad
hoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat 31, 3772 
CE Barneveld, ©0612398602 
,i'deglobebarnei;eld(a) 
ujanadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644CGEwijk, ©0487
521618. 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM Bilt
hoven, ©0302281610. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpcn ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 

20, 7609 CB Almelo, ©0546

864988, ficor.meijer@)hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeer e.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©04H

673775
Breda 
PV Breda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BriellcWcstuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70,8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capeile a/d IJssel: 
FVIJssel&Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCocuorden e.o.; J. Bakker, Sin
gelbcrg 65, 7772 DC Harden
berg, ® 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133,7491 AD Del
den, ©0743761719. 
Delft: 
WP DcIJt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 

CRDelft, ©0152564838, 
li^'hansmuis^jcuanmuisuiinkel. 
speedlinq.nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©05966262x3. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
>Jpauluaessen(3)hotmail.com. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperlo: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinx
perlo, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313474392. 
Doetinchem: 
FV'DeGlobe';J.H. Peters,G 
Grootestraat 36,7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV'De Postjafler'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV'StichtsOuerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. H.A. Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
310101, Mliaklos@drontcn.net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53,6651 
CR Druten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 
©0475330788. 
PhVGelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osteriinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, 'g.radstaatig) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Elst,©048i374ii6, 
:n.mol@)u)anadoo.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.I. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel, Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CW Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Oucrflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
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Eedenstraat 42,7471 ZRGoor, 
©0547273033, hcnlü© 
uiorldonline nl 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o , I A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183

633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702 
PhilatdicaDenHaag.Ir P Gle
rum, Parsifalstr 33,2555 WH 
Den Haag, ©0703233098 
PC 'De Knng', W Hoogendi|k, 
WeerseIostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Tc Wervc.üfd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Slingelandt
plantsoen 12,2253 WT Voor
schoten 
PV'Vredestein',P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV 'sGraucnhage e o , j Alsem
geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IVPhilatelica.D Roosjen, Me

2enlaani3,g753 HXHaren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaamrijk
straat 44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19 00 uur) 
IVPhilatclica,H) Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV 'Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemi], postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat79,2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA. IC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderioijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5,3842ZZHar
derwijk, ©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardmxveld, ©0184
618112, ^]vhg\)\)(g)wanadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankri|klaan 59,1966 VC 

^ Heemskerk, ©0251233894 
=> Heerenveen: 
S PVHcereniieen,G de Beer, De 
— Plassei, 8449EHTerband, 
1 ©0513625239 
^ Heerhugowaard: 
2 PHV Hccrhugouiaard e o , mw 
" L J Folkers, Bloemaerdaanii, 
^ 1701VH Heerhugowaard, 
^ ©0725715665 
" Heerlen: 
< PV Heerlen e o , mw C H Wol

— singGrens, Promenade 267, 
—'^— 6411JJ Heerlen, ©045

I ^ a 5717790 
J Q Heeze: 

Filatelie Hccze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, L J Hordijk, Ro
zenstraat ir, 1782 MS Den Hel

der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J I Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Hel
levoetsluis, ©0181322699. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken', T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, !•) p2udehelm@planet nl 
WPV Helmond,] Neggers,Van 
't HofFstraat4,5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertogcnbosscheFV, P L M 
Teurlings, Havikskruidstraat 
3, 5262 DG Vught, ©073
6567680, • email@ 
teurlinflsonlme nl 
Heusden: 
PV'Black Penny',M LH Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M.Th.M. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
WPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsmgel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchill
straat 141, 7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hooaeueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogczandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sü
rumlaan 19, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFriesland, J L M 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 
TJ Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV, üfd Gooi8. Eemland, 
H M van der Spoel, Handel
laan 6,1272 EE Huizen,©035
5262702 

K 

Kampen: 
IVPhilatehca, J G Fidder, Galle
straat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke', H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

Langedijk: 
IVPhilatelica,S Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 

NoordScharwoude, ©0226

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, ■ uersluis a@) 
iDorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Fnesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IVPhilatehca, RKJHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, W Groenewegen, 
Roerdompstraat 12,2352 CL 
Leiderdorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228312871 
AV'DePhilateIist',WL Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CR Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; J P G van der 
Meer, Hondsroos 6,3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uur), 
• jpaudmeerjgcffihetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe', mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C 
Hooftstraat 7,7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
■ unssenburg g(5)hctnet nl. 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, AC Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144BL 
Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimbura,B J M Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797i AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV'Waterland', R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, su) storm(J)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burgemees
ter Van Trichüaan 116, 3648 
VK Wilms, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan g, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noord wijk: 
V P N , B Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatehca,) M G vanMuIle
kom, Maandagsewetermg 183, 

2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150,8071 KP Nunspeet, 
©0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
■*iinfo@)nupunijmegen nl 
FV'Nouiopost', W I M Goos
sens, Vendeherstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024

3974654, '^m j m goossens(g> 
chcllo nl. 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJOl
denzaal, ©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzond , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', H Wegh, B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (Frl): 
Stellinguieruer Fil Ver, P Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, Bea
trixstraat 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Ins', D Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IV Philatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat ig5,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Mehsse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe,W JG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg4g, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero', R P L Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, • raerdtsg) 
hetnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F BijI, Ko
ningsland 71, 69gi DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den,©0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatehca, W v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC 
Peize, ©0505032608, 
siu) üd ucldc(g)hccnrt nl 

Roermond: 
PV Roermond, Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 
HC Heythuysen, ©0475

495899 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13, 
4706 HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal,AJM Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010
4562597 
PC Rotterdam,; Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21,2312 ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatehca, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijsscn, D Grunwald, 
Groenlmg 12,7463 BJ Rijssen, 
©0548542669,  d grunwa\d@ 
wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsujijk, D van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS,H de Ruiter 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPVSassenheim,BG Doorne 
kamp. Kwekersweg 92,2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV 'Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schoonhoven: 
Schoonhouense Ver uan Postzegel 
uerzamelaars, H Schep, Bene
luxlaan 8, 2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP, H A van Heel, Tibosch
laan 28, 5481MJ Schijndel, 
®0735475744 
Sittard: 
FVSittard e o , O.P.D. Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philchca , J van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemland,J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela 
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, RM Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spij
kenisse, ©0181643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatehca, H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501VE Stads 
kanaal, ©059g6i6693, 
• h apperlo@hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham,mw D Vrugt, Pr 
Christinastraat42,8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk, A H de Rid

der, Lingestraat 5,4535 EP 



Terneuzen, ©0115697125 
PVZeeuiuschVIaandcrcn, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
Philatelistendub Tiel, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilburfl, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 
Mupttilbur3@planct nl 

U 

Uithoorn: 
FilVcr Uithoorn,! SP Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297 563646 
Utrecht: 
UPhV, J van der Meulen, Elbe
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©0302613733 
PV Utrecht, JC Siebrasse, 
Heemcamp 16, 3992 SJ Hou
ten, ©0306373634 

Vaals: 
PV Dnelandfnpunf, H J Brouns, 
Karolingenstraat g, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe', H A Weerdeste
ijn, Doetinchemseweg 48, 
7021 BT Zelhem, ©0314 
622272 
Veendam: 
FV Veendam e o , mw G R Bee
reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 

©0598618974 
Veenendaal: 
FV'De Globe, C A Meurer, Vi
valdistraat 5,3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062 
PV Fnmarket', E de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhouen,JJJ Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV De Globe,! F Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV PhilaVenlo'.MJM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 H! 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn, G Süjsiger, 
Pr !ulianastraat26,4i32CB 
Vianen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96,3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissingen: 
Vlissingse FV,! Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist, M van Hul
ten, Mutsaersstraat 7, 5262 JA 
Vught, ©0736567737 
VolkelUden: 
IVPhilatelica,EK Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412454110 
Voorschoten: 
>n'PV, H A ! Kouwenhoven, 
Arendserf 10,2251 MR Voor
schoten, ©0715616167 

W 

Waalwij'k: 
WPV De Langstraat,! A M van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760 
Wageningen: 
FV'De Globe', N H Edelen
bosch. Asterstraat 387, 6708 
DW Wageningen, ©0317
424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L L Kamminga, 
Spinozalaan i DI, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV'Waubach', E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , G P A H 
Hendnkx, Irenelaan 27,6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Weesp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294
416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffclaar, J Kort, Plane
tenlaan 8,1771 BZ Wiermger
werf, ©0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica,mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswij'k: 
FV'DeGlobe', B J Pampiermole, 
Ln V Hilbehnk 44,7101WN 
Winterswijk, ©0543521960 

FV 'De Klomp , G J A Epping
broek, Koekoeksr 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerden,G J van der Waal, 
Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
©0348567157, t̂ ajilatclic 
u)oerden(3)u)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep , J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483 
Wijchen: 
FV De Globe',! H G Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN 
Wijchen 
Wijk bij' Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede, F ! van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, 
©0343573979/0648138293 

IJ 

IJmuiden: 
PVlJmmden, G Swets, Kon 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255516574, incl 
rondzendverkeer, «3su;ets(3) 
jrecler nl 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn', H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde,J NoUet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist

Zeister Zê el Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17,3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe', mw E van Keste
renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV'De Globe', JJ Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiueland, J C 
Steutel, Lange Blokweg 2,4301 
NX Zierikzee, ©0111416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33,2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524 
Zuidlaren: 
n'Philatehca,H Nijland, De 
Hilde 36,9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV'De Globe, RM Huttinga, 
v d Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Retjio Zujartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28, 8064 
DG Zwartsluis, ©038
3866228 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte o , mw J C 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088 
Zwolle: 
PVZu)olle,JW Havers, Den 
Uylstraat 14,8015 DX Zwolle, 
©0384600508 

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

eniging of als u een indi
vidueel abonnement bent 
aangegaan. 
Dus als u iets 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 

ÏJ] 
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 

a DIVERSEN 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7.50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijfde telcst uan uw annonce hierbouen netjes uit Gebruik per letter, leesteken qf spatie e'e'n 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'. 



iJBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantiaan 11, 3526 AK Utrecht 
(£030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau@nbfv.nI 

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

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
'Z'03 3-4943 970 

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

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

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek-
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, p/a Zeelantiaan 11 
3526 AK Utrecht 
©030-2894290 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Larenseweg 38 
7214 PD Epse 
©0575-494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
e-mail: webmaster@nbfv.org 

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

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek is op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©035-5412526. 
Bibhothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©030-2205348 
E-mail: bibIiotheek(3)nbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Bondsinformatiebureau 
Mr. W.P. Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

— Bondskeuringsdienst 
«^ Voorzitter: G.J.M. Bessels 
^ Keurzendingen aangetekend naar de 
au secretaris: 
=« A.W.A. Steegh 
1^ Van Dalenlaan 128 
^ 2082 VH Santpoort-Zuid 
— ©023-5384212 (na 20 uur) 

Service-afdeling 
Informatie over de Service
afdeling wordt verstrekt door het 
Bondsbureau in Utrecht . 
Bestellingen: via het Bondsbureau, 
Postbankrekening 2015960 

Bezinning na overlijden Pieter van de Loo 

BONDSKEURINGSDIENST 
ZET ZIJN WERK VOORT 

140 
Directeur Verzekeringen 
J.F. den Hertog 
Hermelijnstr. 46 
6573 XZ Beek-Ubbergen 
©024-6841200 

Het betreurenswaardige 
overlijden van Pieter van 
de Loo in juni 2003 
kwam voor de Bondskeu
ringsdienst (BKD) als 
een heel zware schok. 
Pieter was voorzitter van 
de dienst en had een bij
zonder grote kennis van 
vervalsingen. Dat viel al
lemaal in één klap weg. 
De overige leden van de 
Bondskeuringsdienst 
hebben er voor gekozen 
om het werk voort te zet
ten. De heer G. Bessels 
heeft de functie van voor
zitter op zich genomen. 
Het secretariaatsadres 
blijft zo als het was: bij 
de heerA. Steegh. 
De leden hebben de 
afgelopen maanden hard 
gewerkt aan een reorga
nisatie. Het resultaat 
mag er zijn. Behalve de 
verdere uitbreiding van 
de bibliotheek en de -
referentieverzameling, 
zijn er meer keurmees
ters aangetrokken om de 
hoge kwaliteit en exper
tise van de Bondskeu
ringsdienst te (blijven) 
garanderen! 

De geavanceerde appara
tuur die gebruikt wordt 
voor keuringen en de col
lectie vergelijkingmateri
aal om vervalsingen te 
herkennen worden on
dergebracht in het 
Bondsbureau. Verder is 
de website vernieuwd en 
kunt u de komende jaren 
meer promotie van de 
dienst verwachten. 
De Bondskeuringsdienst 
is niet de enige instantie 
in Nederland die postze
gels keurt op echtheid. 
Ook een aantal gecertifi
ceerde handelaren keurt 
zegels. Het keuren via de 
Bondskeuringsdienst 
heeft echter een aantal 
voordelen: 
- de Bondskeurings

dienst is niet aflianke-
lijk van veilinghuizen, 
handelaren en dergelij
ke en geeft dus een on-
afliankelijk en objectief 
oordeel; 

- de kosten van een keu
ring zijn gering; 

- de Bondskeurings
dienst beschikt over 
een groot aantal gespe

cialiseerde experts, die 
niet alleen veel kennis 
hebben van hun eigen 
aandachtsgebied, maar 
die bovendien expertise 
hebben op het gebied 
van druktechnieken en 
processen, inkten, 
stempels, etc. 

• behalve filatelistisch 
materiaal van Neder
land en de Overzeese 
Rijksdelen kan ook ma
teriaal (dit na overleg) 
van een geselecteerd 
aantal andere landen 
worden gekeurd; even
tueel kan worden be
middeld bij de toezen
ding aan een buiten
lands keuringsinsti
tuut; 
elk stuk wordt door ten
minste drie keurmees

ters gekeurd, waardoor 
een goed resultaat bij 
voorbaat vaststaat. 

- de Bondskeurings
dienst beschikt over ge
specialiseerde onder
zoeksapparatuur, als
mede over een uitge
breid keuringsarchief, 
een eigen bibliotheek 
en een internationale 
referentieverzameling 
die bij het onderzoek 
worden geraadpleegd. 

- tijdens de keuring is het 
materiaal goed verze
kerd. 

De kosten van een keu
ring bedragen vanaf €10.-
per keuring, exclusief 
portokosten. Als men 
prijs stelt op een fotocer
tificaat waarin de keu
ringsuitslag wordt vast

gelegd, dan kost dat €7.-
per cerdficaat extra. 
Wordt een stuk 'vals' be
vonden dan bedragen de 
kosten vanaf €5.- per 
keuring, exclusief porto
kosten. Van valse stuk
ken wordt alleen op uit
drukkelijk verzoek een 
certificaat gemaakt. 
Op alle keuringen zijn de 
Algemene Keuringsvoor-
waarden van de Neder
landse Bond van Filatelis
tenverenigingen en de 
Bondskeuringsdienst van 
toepassing; deze voor
waarden staan op het 
standaard keuringsaan
vraagformulier vermeld. 
Het formulier en alle ver
dere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de 
secretaris van de Bonds
keuringsdienst, de heer 
A.W.A.Th. Steegh, Van 
Dalenlaan 128, 2082 VH 
Santpoort-Zuid. U kunt 
de heer Steegh ook bellen 
(023-5384212, na 20 uur) 
of e-mailen (e-mailadres; 
j.steeflh@quicknet.nl). 

CURSUS VOOR REDACTEUREN 
VAN VERENIGINGSBLADEN 

Na het succes van de 
Workshop Publiciteit, die 
deze maand voor de vijf
de keer wordt gehouden, 
begint de Bond in maart 
een nieuwe serie cursus
sen speciaal voor redac
teuren van verenigings
bladen. 
Veel redacteuren van 
clubbladen zitten met 
een groot aantal vragen. 
Hoe schrijf ik een artikel? 
Hoe kan ik er voor zor
gen dat het blad beter ge

lezen wordt? Hoe kom ik 
aan kopij? Kan het blad 
er niet wat beter uitzien? 
Hoe bespaar ik op de 
kosten? Hoe ga ik om 
met advertenties? 
Op deze vragen geeft de 
workshop antwoord. Het 
wordt weer een interac
tieve bijeenkomst, waar 
niet alleen wordt geluis
terd, maar ook veel in de 
praktijk geoefend. 
Aan de orde komen ook 
de diverse mogelijkheden 

BONDSSPELDEN 
IN HET JAAR 2 0 0 3 

De Bond zet geregeld 
mensen in het zonnetje 
die zich bijzonder ver
dienstelijk hebben ge
maakt voor de filatelie in 
Nederland. Dit wordt ge

daan door het toekennen 
van een zilveren of gou
den Bondsspeld. De 
Bond hanteert een strak 
criterium op grond waar
van de spelden worden 
uitgereikt. In 2003 kre
gen de volgende perso
nen een onderscheiding: 

om een blad goed vorm te 
geven. Hoe kan ik een 
vaste tekst laten terugko
men? Welke lettertypes 
gebruik ik? Hoe ga ik om 
met foto's? Kan ik tekst 
om de foto heen laten lo
pen? Welke programma's 
zijn er om snel een vaste 
lay-out te maken? Welk 
formaat moet het blad 
krijgen? 
Alle informatie wordt na
tuurlijk weer gebundeld 
in een werkboek. Vereni
gingen die aan de work
shop willen meedoen, 
kunnen zich melden bij 
het Bondsbureau. 
De bijeenkomsten wor
den gehouden in het 
Bondsbureau in Utrecht, 
op zaterdagen van half elf 
tot ongeveer half vier. De 
kosten bedragen =»10.-
per persoon. Koffie en 
thee zijn hierbij inbegre
pen; de lunch moet apart 
betaald worden. 

Goud: 
Mevr. G.C. Bakker-Bakker, IJmuiden 
Mevr. J.W. Feikema-Groosjohan, Rucphen 
J. van Rooijen, Utrecht 

Zilver: 
H.H.G. Baars, Heeze 
A. Haen, Amsterdam 
Mevr. Th. G. van Hoogstraten-van Rijswijk, Nijmegen 
A. Kaslander, Aalsmeer 
F. Klijn, Heerhugowaard 
J. Menningh, Utrecht 
J. in 't Veld, Drunen 

De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-
verenigingen kunt u 
ook op het Internet 
vinden: 

www.nbfv.nl 

Neem ook eens een 
kijkje! 

http://www.nbfv.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nI
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:j.steeflh@quicknet.nl
http://www.nbfv.nl


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 winicels 

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 

ROTTERDAM 
VENLO 
HENGELO 
DEN HAAG 
AMSTERDAM 
UTRECHT 
LEEUWARDEN 



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 
142 Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t/m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

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

http://www.filatelie.net


Ons aanbod zal uw hart veroveren! 
Onze inkopers reizen van "hot naar her" en doen hun 
uiterste best om u te plezieren met een uitgebreid en 
gevarieerd aanbod. Zoals de afgelopen maand is ons team 
naar België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk geweest. 

Dat heeft als voordeel, dat er een steeds breder aanbod 
voor u bechikbaar is. En dat komt het verzamelplezier 
en uw collectie alleen maar ten goede. 

Wij kijken er naar uit om u in de winkel te onvangen. 
Meer dan 3000 verzamelaars komen regelmatig bij 

,de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag! 

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.postzegelpartijencentraie.nl 

• • • • • * • • • • ■ 
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Jb 

Plet Heinst raat 112 
2518CM Den Haag 
Tel: 070  362 52 63 
Fax: 070  362 54 15 

Openingstijden: 
maandag t/nn zaterdag 
09:00  17:00 uur 

stuur onderstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis en geheel vrijblijvend onze maandelijkse partijenlijst. 

INFORMATIEBON 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats s^^^f^'mmm t/w«iaisï3isem«a» s

*'"*'*'̂ "' '•^^rm 

l Telefoon: 
Email 
Interessegebieden 

http://www.postzegelpartijencentraie.nl


DE BONT WERELD 
VAN HET CIRCUS 

Europazegels 2002 brengen vrolijk thema in beeld 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T I . S . M . I N G E B A U W E N S , LEDE ( B E L G I Ë ) 

Toen het thema voor de 
Europazegels van 2002 bekend 
werd, was één ding meteen 
duidelijk: dat wordt een vrolijke 
boel! En Inderdaad de bonte 
wereld van het circus leent zich 
daar ook voor. Maar bij een ge
zamenlijk thema Is het resul
taat de optelsom van de (talrij
ke!) afzonderlijke uitgiften. Er 
kunnen fraaie uitgiften tussen 
zitten, maar het blijft afwachten 
of het totale beeld ook tot de 
verbeelding spreekt. In 2002 
was dat zeker het geval. Een 
circusvoorstelling is een men
geling van optredens door 
mens en dier. Het circus Is 
meer dan alleen de fameuze 
clown, ook al oefent een 
beroemde potsenmaker als 
Oleg Popov een enorme aantrek
kingskracht op het publiek uit. 
Als we het gevarieerde eindre
sultaat van de Europazegels 
van 2002 bekijken kunnen we 

Het artikel uit 2002' van de Belgische verzamelaarster 

Inge Bauwens was een soort aonloop tot de nu volgende 

bijdrage. Want nu de oogst van de Europazegels van dat 

joar in ogenschouw kon worden genomen, buigt onze 

thematische medewerker D. Veenstra zich over het voor 

2002 uitgekozen onderwerp: het circus! 

deze jaargang als geslaagd be
stempelen. Zoals gebruikelijk 
zijn die ook opgenomen In het 
jaaroverzicht van de Europaze
gels. 
En dan nu: 'Licht uit, spot aan'. 
De voorstelling (van een deel 
van de in 2002 verschenen Eu
ropazegels) gaat beginnen... 

HET CIRCUS IS 
GEARRIVEERD! 
De Belgische Europazegel werd 

ontworpen door de elfjarige 
Maarten Verhaegen uit Heren-
tals. Hij nam deel aan de teken
wedstrijd die voor dit doel werd 
georganiseerd voor de jeugdige 
leden van Stampilou, de jeugd
club van de Belgische Post. 
Voor de circustent staat rechts 
van de Ingang de spreekstal-
meester, die het hooggeëerde 
publiek uitnodigt de voorstelling 
te bezoeken. Links zien we een 
jonglerende clown en in de piste 

voert een zeeleeuw de overbe
kende act met een bal op. 
Op de Tsjechische zegel Is ook 
een circustent afgebeeld, met 
op de voorgrond een leeuw en 
een clown. 
Ook op de zegel van n .50 m. 
van de Kroatische Republiek 
staan zo te zien drie kleine cir
custenten met op de voorgrond 
in leder geval één clown. 
De Ierse Post heeft al jaren de 
gewoonte behalve zegels ook 
twee velletjes van tien zegels uit 
geven, die aan de linkerkant zijn 
voorzien van een extra groot 
vignet. Op het vignet bij de ze
gels van 41 c. ('clown') staat op 
de voorgrond de breed lachen
de spreekstalmeester van het 
circus. Een klein meisje kijkt 
verwonderd naar hem op. Op 
de achtergrond stroomt het tal
rijke publiek toe. Dat wordt on
getwijfeld een uitverkochte 
voorstelling! 



Een circustent die w/ordt geflan

keerd door twee leeuwen ont

waren we op het linkerrijtje ze

gels in het Nederlandse velletje. 
TPCPost deelde destijds mee 
dat de afbeelding op een circus

affiche is gebaseerd. De zegel 
had dus net zo goed in 2003 
(thema: 'Affiches') kunnen wor

den gebruikt, maar het afgelo

pen jaar liet Nederland weer 
eens verstek gaan. Wat mij be

treft gaat het om een afbeelding 
zonder uitstraling; TCPPost 
komt duidelijk in de onderste 
regionen terecht. 

Het belangrijkste schouw/toneel 
van het circus is de piste. En 
daarbij moeten we niet alleen 
naar de grond, maar ook om

hoog kijken. 
Je kunt de Europazegels van 
2002 niet in strak afgebakende 
hokjes stoppen. VeeTontwer

pers lieten zich namelijk verlei

den om op één zegel verschil

lende circusonderdelen uit te 
beelden. Dat is ook zo bij de an

dere Nederlandse zegel; door 
het beperkte formaat van de ze

gel is er een soort zoekplaatje 
ontstaan. 
Ook op het blokje van Joegosla

vië is het een vrolijke boel, al 
zijn de onderdelen hier wat her

kenbaarder: een op een bal ba

lancerende olifant en een fiets

ende aap. 
De Franse zegel Le Cirque toont 

bekende verschijningen in de 
piste: we zien een paard, een 
olifant en twee musicerende 
clowns. De aan een touw han

gende dame moet waarschijn

lijk een trapezewerkster voor

stellen. 
Ook de Oostenrijkse zegel is op 
deze wijze geïnspireerd. Behal

ve een likkebaardende leeuw 
zien we de opmerkelijke ver

schijning van een Pierrot. Boven

in zijn trapezewerkers in actie. 
Of de in livrei gestoken aap in 
de voorhang van de circustent 
op werkelijkTieid berust, is niet 
bekend... 
De Finse zegel toont een leuk 
beeld van de piste tijdens een 
voorstelling. Het accent ligt op 
de paardendressuur, maar tege

lijkertijd is ook een trapezewerk

ster bezig met haar act. Op de 
velrand van het blokje van tien 
zegels zijn paarden afgebeeld. 
Italië gaf onder de titel Ei circo 
een frisse zegel uit, waarin een 
leuk grapje is verwerkt: de oli

fant links licht het tentdoek op, 
zodat ons een blik in de piste 
wordt gegund. 
Net als België organiseerde ook 
de Faeröerse postadministratie 
een tekenwedstrijd om tot een 
ontwerp voor de Europazegels 
van 2002 te komen. Met haar 
grappige tekening van een cir

cusvoorstelling op de zegel van 
8 k. won de dertienjarige Sara 
Zachariasdóttir de tweede prijs. 
Op de zegel met de vrolijke cir

cuscollage van Rusland ontdek

ken we de bijna onvermijdelijke 
beer op een motorfiets. Is de 
hier afgebeelde clown soms de 
beroemde clown Oleg Popov? 
Dat laten we maar in net mid

den. 
Ook Monaco zocht het op bei

de zegels in collages van het cir

cusgebeuren, onder andere met 
een wereldbol met het gezicht 
van een clown. 

DE CLOWN: DE ZIEL 
VAN HET CIRCUS 
Het zal u niet verbazen dat 
clowns in allerlei gedaanten 
prominent op de Europazegels 
2002 werden afgebeeld. We be

spraken er al een aantal, maar 
daarnaast zijn er nog ongeveer 
veertig die je als 'clownszegels' 
zou kunnen beschouwen. 
Dankzij de creativiteit van de 
ontwerpers is er gelukkig geen 
sprake van eentonigheid. Inte

gendeel, het gaat om een bonte 
verscheidenheid. 
Behalve drie zegels gaf Albanië 
ook een interessantblokje uit. 
We zien een clown die de zegel 
in het blokje als een affiche 
vasthoudt; die zegel toont het 
doek 'Het circus' van de Franse 
schildere. Seurat (18591891). 
Op de zegel Ei eire van Frans

Andorra zijn een clown en een 
Pierrot aan elkaar 'gekoppeld'. 
BosniëHerzegowina liet de 
ontwerper een wel wat overdre

ven vrolijke clown uitbeelden, 
die ook werd afgebeeld op de 
omslag van het postzegelboek

je. De clown heeft zijn paraplu 
opgezet terwijl de zon volop 
schijnt. 
Echt leuk is de zegel van 0.65 I. 
van Bulgarije met een clown die 
op een soort trompet blaast en 
zijn hoed licht om te laten dat 
daaronder een ei was verbor

gen. 
Denemarken koos de methode 
die België en Faeröer ook volg

den: de basisscholen werden in

geschakeld bij een ontwerpwed

strijd, met als resultaat meer 
dan twaalfduizend circusteke

ningen. Twee tekeningen van 
optredende clowns werden uit

verkoren voor de beide Deense 
zegels. Post Danmarii gaf te

vens een serie van zes prent

briefkaarten (postwaardestuk

ken) uit met tekeningen van de 
finalisten van deze ontwerp

wedstrijd. 
Duitsland koos voor een een

voudige, maar wel sprekende 
zegel die de belangrijkste ken

merken van een clownsgezicht 
in beeld brengt. 
Op de zegel van 6.50 k. van Fa

eröer staan drie clowns die 
door de dertienjarige Anna Kat

rina Olsen werden getekend. 
Gibraltar portretteerde vier be

kende clowns; de portretten zijn 
gesigneerd. De naam Croc/c 
(echte naam Karl Adrien Wet

tach, 18801959) op de zegel 
van 40 p. zal u waarschijnlijk 
nog het bekendst in de oren 
klinken. De andere zegels tonen 
Josh Grimaldi (17781837), Ni
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colai Polakovs (1900-1974) en 
Hubert Jean Charles Cairoli 
(1910-1980). Gibraltar paste 
hetzelfde velletjessysteem toe 
dat we bij Ierland zien, alleen zit 
het grote vignet hier rechts. 
Een grappige zegel werd gepre
senteerd door Groenland. Hier 
test een Groenlands meisje of 
de rode neus van de clown wel 
'echt' is. 
De serie van Groot-Brittannië is 
gebaseerd op een zogenoemde 
autotomata die de directeur 
van de ontwerpafdeling van de 
Royal Mail ontdekte in een 
kunstwinkeltje in Southwold 
(Suffolk). Een autotomata (ook 
wel automata is een mecha
nisch opwindmechaniek, m dit 
geval van een rond model van 
een circus met elf octs. Vijf van 
die acts zijn op de Engelse cir
cusserie te zien. Op de zegel 
van 45 p. zit een clown in een 
Krazy Kar. 
Guernsey gaf zoals gebruikelijk 
weer een serie van zes zegels 
uit. De nogal rommelige zegel 
van 27 p. toont een aantal 
clowns. 
De Ierse zegel van 41 c. kwam al 
ter sprake; het is een duidelijke 
en tot de verbeelding sprekende 
zegel. 
Kroatië verrast ons met een 
kunstzinnig duo. Op de zegels 
zien we in een afwijkende 
kleurstelling alleen de omtrek 
van de clownsfiguur, compleet 
met paraplu en wandelstok, 
staand in het licht van de 

schijnwerper - heel bijzonder. 
Op de zegel van 0.80 m. van de 
Kroatische Republiek zijn een 
clown en een leeuw met een bal 
in de weer. Of het in de piste 
ook zo toegaat, valt te betwij
felen. 
Op de kleine zegel van Letland 
zit een clown in het licht van de 
schijnwerper op de grond, ter
wijl zijn collega toekijkt. Niet 
echt spectaculair. 
De zegel van 1.30 f van Liech
tenstein met een jonglerende 
Pierrot is 'op afstand' herken
baar. Die kan alleen maar zijn 
ontworpen door huisontwerper 
Paul Flora, die al heel wat leuke 
Liechtensteinse zegels op zijn 
naam heeft staan. 
Grappig is ook de zegel van 
Malta met het accent op het ge
schminkte gezicht van een 
clown. De ontwerpster heeft 
een uitsnede gemaakt van een 
bekroonde foto van twee 
clownsgezichten. 
Man, als vanouds present met 
een serie van vijf zegels, liet in 
zijn kerstserie(!) op de enige 
Europazegel van 37 p. een 
clown afbeelden. 
Het vaste trio Portugal, Azoren 
en Madeira paste een bijzonde
re vormgeving toe: drie verschil
lende, cartoonachtige clowns
gezichten benadrukKen de bij
zondere kenmerken daarvan. 
Roemenië beeldde op zijn twee 
zegels het gezicht van een 
clown af De grafische composi
tie doet volgens de PTT denken 

aan oude circussen, maar dat 
lijkt toch wat te hoog gegrepen. 
De zegel van Slowakije trekt de 
aandacht: we zien het schilderij 
'Clown met trompet' van Emil 
Bacik (1929-1999). 
De Turkse zegel laat - denken 
we - een jonglerende harlekijn 
zien. 
Op de zegel van 400 r. van Wit-
Rusland balanceert een clown 
op een eenwielertje op het slap
pe koord. 
Ook de Ijslandse zegel van 60 k. 
is een groot vraagteken: wat de 
functie van de vier vlammen bo
ven zijn handen? In het zoek
licht zien we twee naar elkaar 
toe zwevende trapezewerkers. 
Twee leuke clowns zijn te vin
den op de uit vier zegels be
staande Zweedse serie. Op de 
ene zegel is de Spaanse clown 
Charlie Rivel (1896-1983) afge
beeld, de andere (waarop een 
clown en een kind hun rode 
neuzen tegen elkaar drukken) 
staat in het teken van de actie 
'Clowns zonder grenzen'. Doel 
van die actie is 'vreugde te bren
gen in het leven van mensen, 
van wie de lach is verstomd'. In 
ons land kennen we een verge
lijkbare organisatie, de Clini-
Clowns, die werd opgezet om 
ernstig of chronisch zieke kin
deren in ziekenhuizen wat aflei
ding te bezorgen. 
Zwitserland beeldde twee cir
cusschilderijen van Hans Falk 
af Op de zegel van 70 r. speelt 
een Pierrot met een koord, op 

die van 90 r. zien we een clown 
met rekwisieten. Het is gissen, 
maar het lijkt er op dat hij een 
imitatieslang vasthoudt. 

DIEREN ALS 
CIRCUSARTIEST 
Sinds het ontstaan van het cir
cus spelen dieren er een be
langrijke rol. Een rijke verschei
denheid aan dieren - van groot 
tot klein - treedt in de pistes op. 
Opmerkelijk genoeg hebben de 
Europazegels van 2002 maar 
weinig aandacht voor dit aspect 
van het circus en ook de rol van 
de mens komt maar beperkt 
voor het voetlicht. Olifanten en 
paarden vervullen min of meer 
een hoofdrol.^ 
De zegel van Aland is een dui
delijk voorbeeld van dat laatste: 
hij toont het karakteristieke 
beeld van een olifant met zijn 
berijdster in de piste. De olifant 
balanceert een bal op zijn slurf 
De zegel van 3000 m. van Azer
beidzjan laat een circusact zien 
waarbij mens en dier als een
heid optreden: een jongleur ver
toont zijn kunsten op een dra
vend paard. Op de zegel van 
0.25 I. van Bulgarije is een fraai 
staaltje van olifantendressuur 
afgebeeld. 
Grieks-Cyprus brengt met een 
zegel van 20 c. de act van een 
evenwichtskunstenaar op een 
paard gestileerd in beeld. 
Informatie over de twee Griekse 
zegels ontbreekt helaas. Op de 
zegel van €0.6o is een olifant 
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bezig met een balanceeract met 
ballen, terwijl de zegel van 
€2.60 de bekende combinatie 
van evenwichtskunstenaaren 
paard toont. 
Hij is nogal rommelig, maar de 
Engelse zegel van 65 p. laat een 
wit paard zien dat eerder uit de 
piste lijkt te springen dan een 
act op te voeren... 
Leuker is de ist C/oss-zegel, 
waarop een dompteur zijn 
hoofd in de wijd geopende muil 
van een leeuw steekt, je moet er 
niet aan denken wat er dan kan 
gebeuren! 
Het beeld dat de Hongaarse ze
el biedt oogt heel wat vriende
ijker: een olifant torst het cijfer 

'2' van de waardeaanduiding 
62 ft. 
De zegel van 44 c. van Ierland 
toont een circuspaard met de 
berijdster in amazonezit. 
De dressuur van dieren komt 
uitvoerig aan bod op het al ge
noemde blokje van Joegoslavië; 
de zegel van 45 nd. geeft een 
aardig beeld van de dressuur 
van paarden. 
De beide zegels van Macedonië 
vallen op door hun aparte grafi
sche vormgeving. Op de zegel 
van 6 d. is een zeeleeuwendres-
suur in beeld gebracht. 
Noorwegen, net als Nederland 
een 'gelegenheidsdeelnemer' 
aan de Europa-zegels, beeldde 
vorig jaar voor het eerst het the
ma 'circus' op postzegels af 
Op de zegel van 8.50 k. is een 
olifant een hoofdrol toebedeeld. 

maar welke is niet duidelijk. 
Kennelijk is de verbeelding van 
de ontwerper op hol geslagen, 
want hoe we het personage op 
het hobbelpaard (een aap?) dat 
iets in de bek van de olifant 
stopt, moeten interpreteren - de 
Noorse posterijen delen het 
ons niet mee. 
Oekraïne wilde kennelijk het ac
cent op de roofdierendressuur 
leggen, maar volstond jammer 
genoeg met afbeelden van een 
tijger en een leeuw 'in staking'. 
Het tweetal heeft het nationaal 
circus van dat land als thema. 
De zegels van San Marino ma
ken een surrealistische indruk; 
ze symboliseren hoofdzakelijk 
de gevoelens van kinderen als 
belangrijkste circusbezoekers. 
Het resultaat is dat de ontwerp
ster een soort'half droom, haif-
werkelijkheid'-situaties heeft 
willen creëren. Daarom zweven 
het paard en de acrobate op de 
zegel van €0.62 boven de piste. 
Slovenië, altijd goed voor leuke 
zegels, zorgde op zijn 'D'-zegel 
voor een grappige presentatie 
van een oTifantennummer: een 
als circusartiest verklede 
muis(!) tilt een olifant op. Een 
nooit eerder vertoonde ort! 
Leuk zijn ook de op de achter
grond waarneembare circusten
ten bij avond. 
De Servische Republiek Srpska 
(Bosnië-Herzegowina) plaatst 
ook de dierendressuur in de 
schijnwerpers. Op de zegel van 
1 m. zien we een staaltje paar-

dendressuur, die van 1.50 m. 
laat zien waartoe olifanten in 
staat zijn. 
Op de zegel van 500 r. van Wit-
Rusland is vrij neutraal het 
hoofd van een circuspaard afge
beeld. 
Een zegel van Zweden toont 
een olifant met berijdster; bei
den werkzaam bij het oudste 
Zweedse circus, Scott (1937). 

ACROBATliK 
De acrobatiek neemt nog 
steeds een prominente plaats 
in op het programma van vrij
wel elk circus. De Europazegels 
van 2002 weerspiegelen dat be
lang. 
De zegels van Albanië zijn uit
sluitend gewijd aan de acroba
tiek; op die van 40 I. zien we 
een koorddanser met - waar
schijnlijk - een dame die op zijn 
hoofd balanceert. 
De kleurige koorddanser op de 
zegel van Spaans-Andorra ver
richt zijn act in het felle licht van 
een schijnwerper. 
Voor een komische noot zorgen 
clownachtige figuren op het 
slappe koord, zoals de gesti
leerde figuur op de zegel van 
30 c. van Grieks-Cyprus en die 
op de 2nd C/oss-zegel van 
Groot-Brittannië, die duidelijk 
maakt dat de eenwieler een ge
liefd circusattribuut is. 
De zegel van 65 p. van Guern
sey toont de 'serieuze' variant 
daarvan op het strakke koord. 
Op de Liechtensteinse zegel 

van 90 r. laat Paul Flora een 
heer in rokkostuum over het 
koord dansen. 
Een vrolijke boel is het op de 
Luxemburgse zegel van €0.45. 
De ontwerper van de twee 
Macedonische zegels volstond 
met het op het koord plaatsen 
van de bewuste attributen; de 
artiesten moet u er maar bij 
denken. 
De Noorse zegel van 5.50 k. 
toont een jonglerende clownsfi
guur op het slappe koord. 
Trapezewerkers vormen een bij
zondere circusattractie, maar 
de vliegende mens is op de Eu
ropazegels van 2002 maar 
spaarzaam afgebeeld. 
Een spannende afbeelding vin
den we op de zegel van 36 p. 
van Guernsey, terwijl de zegel 
van 28.70 nd. van Joegoslavië er 
niet voor onderdoet. 
De zegel van €0,36 van San Ma
rino - we zien onder andere een 
artiest aan de trapeze - heeft 
een surrealistische uitstraling. 
Slangenmensen zijn op slechts 
drie zegels afgebeeld. 
Op de zegel van 200 I. van Al
banië is te zien tot welke won
derlijke standen deze artiesten 
in staat zijn. 
Op de zegel van Estland is Ri
chard Jogimar bezig met zijn 
act. 
Een opmerkelijk zegel is die van 
Polen met de poster 'Circus 
met Mona Lisa' van Maciej Zd-
zieblan-Urbaniec; 'Mona Lisa' 
als slangenmens! 
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Overzicht Europazegels 2002 (thema 'Circus' 

Land 

Aland 
Albanië 

Andorra (F) 
Andorra (S) 
Armenië 

Azerbeidzjan 

Azoren 

België 
Bosn Herz 

Datum Aantal 

0305 
01 05 

10 05 
0905 
3007 

II 03 

0905 

0405 
2004 

Bosn Herz KR 05 04 

Bosn Herz SR 

Bulgari)e 

Cyprus (Gr) 

Cyprus(Tk) 

Denemarken 

Duitsland 
Esdand 
Faeroer 

Finland 
Frankrijk 
Georgië 

Gibraltar 

Griekenland 

Groenland 
Gr Brittannie 

Guernsey 

Hongarije 
Ierland 

Itahe 
Jersey 

0305 

2203 

0905 

2705 

1505 

02 05 
0905 
0804 

1504 
02 03 
22 03 

0403 

0905 

2406 
0904 

0602 

0905 
1405 

0405 
1203 

i 
4 

i 
I 
2 

2 

2 

I 
I 
2 

2 

2 

2 

I 

2 

I 
I 
2 

I 
I 
2 

5 

2 

I 
5 

6 

I 
2 

I 
4 

Waarde(n) 

0 40€ 
401 
901 

2201 
3501 
046 e 
0 50€ 
70 d 

500 d 
1000 m 
3000 m 

0 52€ 
156« 
0 52€ 

2 50 m 
I 50 m 
080 m 
I oom 
I 50 m 
025I 
065I 

20 c 
30 c 

600 0001 
600 0001 

4 0okr 
5 00 kr 

0 56« 
6 50 kr 
6 50 kr 
8ookr 

0 6o€ 
046« 

40 t 
801 
30p 
40 p 
42 p 
54 p 

0 6o€ 
2 60€ 
nkr 
2nd 
ist 
E 

45 p 
65 p 
22 p 
27 p 
36 p 
40 p 
45 p 
65 p 
62 (t 

041« 
044« 
041« 
23 p 
29 p 
38 p 
68 p 

Srt* 

B 

Pb 

B 

Pb 

Pb 

Pb 

Pb 

B 

Pb 
Pb 

Pb 

Pb 

[zEJ 
[E] 
[E] 
[zE] 
[zE] 
[zE] 
[E] 
[El 
(zEJ 
(zE) 
[zEJ 

Onderwerp 

Kindertekening (olifant in piste) 
Koorddanser 
Jongleurs 
Slangenmens 
Schilderij Het circus (G Seurat) 
Clown/Pierrot 
Koorddanser 
Hoge hoed met speelkaarten/vogels 
Jonglerende clown 
Straatcircus 
Idem in de piste 
Cartoonachtig clownsgezicht 
Driemaal idem 
Kindertekening tent zeehond clown 
Clown 
Clowns circustent 
Clown en leeuw 
Clown dressuur 
Olifantendressuur 
Olifantendressuur 
Clown 
Equilibrist/paard 
Koordanser 
Man op stelten 
Koorddanseres 
Kindertekening (clown) 
Idem 
Lachende clown 
Slangenmens 
Kindertekening (drie clowns) 
Circusvoorstelling (idem) 
Paarden/trapezenummer 
Circuscollage 
Acrobaat 
Arüest/circustheater 
Clown (J Grimaldi) 
Clown (Grock) 
Clown (N P Obe) 
Clown (H 1 C Cairoh) 
Olifantendressuur 
Evenwichtskunstenaar op paard 
Clown met Eskimomeisje 
Artieste op het slappe koord 
Dompteur/leeuwentemmer 
Fietsnuramer 
Clown in auto 
Paardennummer 
Jongleur 
Clowns 
Trapezewerkster 
Messenwerper 
Cascadeur 
Actop het hoge koord 
Olifant 

Z(2x) Clown 

[zE] 
[El 
[El 
[zE] 

Vrouw op paard 
Circuscollage 
Praalwagen (dieren) 
Idem (clown) 
Idem (Pierrot) 
Idem (zeeleeuwdressuur) 

Und 

Joegoslavië 

Kosovo 
Kroatië 

Ledand 
Liechtenstein 

Litouwen 

Luxemburg 

Macedonië 

Madeira 

Malta 
Man 
Moldavië 
Monaco 

Nederland 

Noorwegen 

Oekraïne 

Oostenrijk 
Polen 
Portugal 

Roemenie 

Rusland 
San Marino 

Slovenië 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
Turkije 
Vancaan 

WitRusland 

IJsland 

Zweden 

. 
Zwitserland 

* Verklaring 
B = Blok Pb 

Datum Aantal 

0305 

0905 

0405 
0403 

0405 

1405 

0905 

0905 

0905 
05 II 
0505 
0305 

20 09 

0404 

0305 
0505 
0905 

0905 

0905 
2203 

22 05 
06 05 
0905 
0705 
0505 
13 06 

3004 

0905 

0205 

1505 

3 

2 
2 

I 
2 

2 

2 

2 

2 

I 
I 
I 
2 

2 

2 

2 

I 
I 
2 

2 

I 
2 

I 
I 
I 
I 
I 
2 

2 

2 

4 

2 

/an de afkortingen 
= Postzegelboekje 

Waarde(n) 

28 70 nd 
50 0ond 
45 00 nd 

)77€/45 00 
350k 
500 k 

60s 
0 9or 
1 30 fr 
I 701 
I 701 
0 45€ 
0 52€ 

6d 
36d 

0 52€ 
156€ 

i6c 
37 P 

3i 
046 t 
046 c 
0 54€ 
054c 
550k 
850k 
175g 
175g 
o87€ 

2Zt 
0 52€ 
156 c 

17 5001 
25 5001 

8r 
036t 
0 62€ 

40 t 
18 sk 
0 50€ 

gkc 
500 0001 

0 4I€ 
0 62€ 
400 r 
500 r 

60 00 kr 
85 0okr 

8kr 
8kr 
8kr 
8kr 
75'
90 r 

[E] = zegel voorzien van Post Europ logo [eZ' 
Z = zelfklevend 
K = keerdruk 

Srt* 

B 
Pb 

K 

B 

Pb 

B 

B PI 

B 

Pb 

Pb 

Onderwerp 

Trapezenummer 
Door hoepel springende njger 
Op zegel paardendressuur 
Acts met circuspaarden 
Silhouet clown met paraplu 
Idem 
Clowns 
Koorddanser 
Jonglerende Pierrot 
GewichthefFer 
Gewichtheffer 
Kindertekening (koordanseres) 
Kindertekening (jonglerende clown) 
Symbolische voorstellingen circusacts 
Idem 
Cartoonachtig clownsgezicht 
Driemaal idem 
Clownsgezicht 
Clown 
Kunstwerk boven ingang circus 
Globe met circuscollage 
Circuscollage 
Circustent/twee leeuwen 
Circuscollage 
Jonglerende clown op het slappe koord 
Olifantendressuur 
Tijger 
Leeuw 
Tijger/aap/Pierrot 
Poster 
Cartoonachng clowsgezicht 
Driemaal idem 
Clownsgezicht 
Clownsgezicht 
Circuscollage 
Trapezewerker 
Paardennummer 
MUIS draagt olifant 
Schilderij Clown met trompet 
Zeeleeuw (kindertekening) 
Circustent/clown/leeuw 
Harlekijn(nar) 
Schilderij Christus en het circus 
Detail zelfde schilderij 
Clown op fiets 
Paard 
Clown 
Stokpop 
Clown 
Clown en kind met clownsgezicht 
Mens met grote luchtballon 
Meisje op olifant 
Pierrot (schilderij) 
Clown (schilderij) 

= zegel zonder Post Europ logo 
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ALLERLEI 
Er zijn bij de Europazegels van 
2002 enkele emissies die nogal 
afwijken van het normale pa

troon Zo doet de zegel van 
70 d van Armenië eerder den 
ken aan een uitgifte voor een 
goochelaarscongres uit de 
hoge hoed komen speelkaarten, 
ballen en vogels 
Naar het waarom van de twee 
zegels van TurksCyprus kun 
nen we alleen maar raden Zou 
je bij een ervan ('meisje op 
koord') de relatie met het circus 
nog met enige fantasie kunnen 
leggen, bij de andere lijkt er 
sprake te zijn van een soort 
folkloristische optocht 
Dan doet Jersey het beter hier 
koos men afbeeldingen van 
praalwagens die in de afgelo

pen jaren deelnamen aan het 
jaarlijkse Battle of Flowersbloe

mencorso De voorstelling op 
de wagen uit 1980 (23 p ) Tiad 
bijvoorbeeld als titel Circus 
Time Het blokje van Jersey 
heeft een fraaie rand met daar

op een zeehond en een olifant 
De zegel van Moldavië toont 
een kunstwerk boven de ingang 
van het Staatscircus van Chisi

nau, een groot circustheater uit 
1982 met inschuifbaar dak, dat 
plaats biedt aan bijna tweedui

zend toeschouwers 
Het Vaticaan presenteert op de 
zegel van €0 41 het schilderij 
'Christus en het circus' van de 
twintigste eeuwse schilder Aldo 
Carpi (18661973) De zegel van 
€o 62 toont een detail van dit 
schilderij 

Op de zegel van 85 k van Ijs

land IS het opvallendste ele

ment althans voor een circus

zegel  de afbeelding van een 
stokpop 

CIRCUS ALS 
VERZAMELTHEMA 
Vrijwel elk thema krijgt dankzij 
de Europazegels van 2002 een 
extra impuls, al blijkt uit het ar

tikel dat Inge Bauwens m dat 
jaar publiceerde, dat de verza

melaars van dit thema beslist 
niet afhankelijk zijn van deze 
eenmalige'injectie' Want ook 
'tussentijds' verschijnen er ze

gels en blokken die de moeite 
waard zijn en heus met alleen 
van Monaco (vanwege het jaar 
lijks daar georganiseerde cir

cusfestival) Een serie zoals die 

van Oezbekistan uit 2000 ('Na 
tionaal Circus') heeft een heel 
andere sfeer uitstraling dan de 
serie van Canada uit 1999 En 
de zegel van NieuwCaledonie 
uit 2002 met een beeld van een 
circusschool is helemaal een 
echte aanwinst 

Noot: 
■ Postzcflfls en het circus Van ̂ odsdiensti 
ge processies tot Cirque du Soleil door Inge 
Bauwens, Herenthout (België), 
maandblad 'Filatelie', mei 2002 



TE KOOP GEVRAAGD 
Verenigd Europa 

De hoogste prijs voor losse nummers postfris 
1956 Luxemburg 
1957 Luxemburg 
1958 België 
1958 Duitsland 
1958 Saarland 
1959 Zwitserland 
1959 Zwitserland-ptt 
1960 Ierland 
1961 San-Marino 
1962 Cyprus 
1963 Cyprus 
1963 Portugal 
1964 Cyprus 
1964 Ierland 
1964 Portugal 
1965 Cyprus 
1965 Ierland 
1965 Portugal 
1966 Portugal 
1967 Andorra-frans 
1967 Ierland 
1967 Portugal 
1968 Andorra-frans 
1968 Portugal 
1969 Andorra-frans 
1969 Monaco 
1969 Portugal 

450,00 
140,00 

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

50,00 
65,00 
30,00 
95,00 
80,00 
16,00 
40,00 

6,00 
26,00 
35,00 
15,00 
40,00 
42,00 
16,00 
4,00 

35,00 
20,00 
46,00 
20,00 

6,50 
60,00 

1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1974 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1980 
1981 

Andorra-frans 
Portugal 
Andorra-frans 
Monaco 
Portugal 
Andorra-frans 
Ierland 
Portugal 
Turkije 
Portugal 
Andorra-frans 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Andorra-frans 
Ierland 
Turkije 
Andorra-frans 
Finland 
Ierland 
Portugal 
Turkije 
Luxemburg 
IJsland 
Monaco 
Finland 
Ierland 

18,00 
60,00 
30,00 
10,00 
35,00 
30,00 
10,00 
40,00 

5,00 
80,00 
25,00 
85,00 
90,00 
90,00 
15,00 
10,00 
12,00 
20,00 

7,50 
5,00 
7,00 
8,00 
7,50 
5,00 
7,50 
3,00 
4,00 

1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 

Portugal 
Turkije 
België 
Gnekenland 
Ierland 
IJsland 
België 
Cyprus-turks 
Finland 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Turkije 
België 
Finland 
Italië 
Ierland 
Turkije 
België 
Finland 
Turkije 
Acores 
Cyprus-turks 
Finland 
Ierland 
Italië 
San-Marino 

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

12,50 
7,50 
1,50 

50,00 
8,00 

11,00 
20,00 

7,50 
27,50 

2,00 
5,00 
5,00 

10,00 
40,00 

2,00 
5,00 

50,00 
2,00 

10,00 
5,00 

30,00 
7,50 

25,00 

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

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

20,00 
7,50 
6,00 
5,00 
5,00 

20,00 
22,50 
20,00 

5,00 
6,00 

12,50 
20,00 

5,00 
4,00 

30,00 
6,00 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 

10,00 
25,00 
10,00 
6,00 
7,50 

15,00 
4,00 

Overige losse nummers, blokken en complete jaren op aanvraag 
1956 - 1992 Compleet 5500 euro 
1956 - 2002 Compleet 6000 euro 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Europazegels van NEDERLAND 

Postfris 
956: 55,00 euro 
957: 8,50 
958: 2,60 
959: 7,00 
960: 1,90 
963: 1,80 
964: 0,70 

1965: 0,50 
1966: 1,40 
1967: 2,20 
1967 (fosfor) 
1968: 1,30 
1969: 1,90 
1970: 1,50 

3,25 

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

Voor hele vellen of halve vellen betalen we onze prijs + 15% extra!!! 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te 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 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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

voor informatie en/of gratis prijslijst 

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

Tel.: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 

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 
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IIAIELISIISCHE 
Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2004 
(verschijnt begin april 2004) 
moeten uiterlijk op i maart 
2004 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 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. 

TENTOOHSTEILINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 14 februari: 
Herentals (België). Dag van de 
Postzegel, manifestatie geor
ganiseerd door de postzegel
kring 'Themakempen' . Mid
denschool, Augustijnenlaan 
31. Voorverkoop emissies 
'Dag van de Postzegel' en 
'This is Belgium'. Ruilbeurs, 
jeugdactiviteiten, niet-com-
petitieve tentoonstelling. In
lichtingen: J. Janssens, 
Greesstraat 7, B-2200 Heren-
tals (België). 
• 27 ,28 en 29 februari: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader-
klasse, open klasse en jeugd-
klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen Vars
seveld, Lichtenvoorde, Dinx-
perlo, Doetinchem en Win-
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. 
Breaker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315-242990. e-mailadres 
hä.br£uker(p)chello.nl 
• 29 februari: 
Nijmegen. Postzegel-Totaal, 

^ postzegelevenement, georga-
=> niseerd door Filatelisten-Ver-
° enigingNoviopos. Wijkcen-
_ trum De Klokketoren, Slote-
•^ maker de Bruïneweg/hoek 
=, Muntweg. Bekertoernooi 
^ Bond, Computer i n d e filate-
L̂  lie, tentoonstelling van col-
"- lectiesvanNoviopost-leden, 
^ gratis taxaties, opruimings-
^ en restantenmarkt, jeugdacti-
2 viteiten. Handel aanwezig. 
— Openingstijden: van 10 tot 17 

uur. Informatie: telefoon 
1 C A 0314-661433. 
I i lV • 8 ,9 en 10 april: 

Sommelsdijk. Tussen Harin^-
ulict en Grevclingen, 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 
sbon3ma(g)xs4all.nl. 
• 9 en 10 april: 
Gouda. Elfde Brieuenbeurs, ge
organiseerd door de Stich
ting De Brievenbeurs. Sport
hal De Mammoet, Burge
meester Van Reenensingel; 
hoek Groen van Prinsterer-
singel. Openingstijden: op 
vrijdag 9/4 van 11 tot 18 uur 
en op zaterdag 10/4 van 10 tot 
17 uur. Thema: Scandinavië. 
Diverse exposities. Inlichtin
gen: Postbus 6044, 2702 AA 
Zoetermeer, e-mailadres 
heijsm0@xs4all.ni 
• 6 , 7 , 8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseuene-
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met vele NVPH-han-
delaren. Viering Dag van de 
Jeufldjilatelie (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-mailadres 
cloch712@ireeler.nl Algemene 
informatie is verkrijgbaar bij 
C.J. van Kempen, e-mail 
c,j.vankempcn@plonct.ni 
• 7 , 8 en 9 mei: 
Klosterneuburg (Oosten
rijk). ÖDebrm 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 g 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.donau@flmx.net 
• 15 en 16 mei: 
Horst. Maasdorpenjilcx II, ten
toonstelling in categorie 3, 
georganiseerd door de FV 'De 
Maasdorpen'. Thema: 'Filate
lie en entomologie'. De Riet, 
Weitersweide 22. O.a. collec
tie vlinders van de heer H. 
Grens, Horst. Openingstij
den: onbekend. Inlichtingen: 
Lottumseweg 36, 5971 BW 
Grubbenvorst, e-mailadres 
ascot@home,nl 
• 22 tot en met 30 mei: 
Valencia (Spanje). Espaiïa 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 
patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercollecties. Ciudad 
de las Artes las Ciencias (City 
o/Arts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be-
resteijnstraat 23a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598-
636165. 
• 3 , 4 en 5 juni: 
Essen. 15. Internationale Bricf-
markcn-Messe en Thematika 04, 
internationale ruilbeurs en 

thematische tentoonstelling 
in de Messe Essen. Ca. 140 
stands, waaronder 65 van 
postadministraties. Inlichtin
gen: Postbus 108254, 
40863 Ratingen (Duitsland). 
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2004, na
tionaal postzegelevenement 
met tentoonstelling (catego
rieën 2 en 3, eenkader, jeugd 
en propaganda). Americahal, 
Laan van Erica 50. Opening
stijden: op vrijdag 15/10 en 
zaterdag 16/10 van 10 tot 17 
uur en op zondag 17/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmelding 
sluit op 30 april 2004. Aan
meldingen en informatie: 
L.L. Louwerse, Koningin Wil
helminastraat 51, 2811TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103. 
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. 43ste Dag van de 
Aerofïlatelie, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der'. Americahal, Laan van 
Erica. Luchtposttentoonstel
ling (categorieën 2 en 3, een
kader, open klasse en propa
ganda). Thema: Uivervluch-
ten (ook luchtpostverzame
lingen met andere thema's of 
onderwerpen kunnen wor
den tentoongesteld). Infor
matie en aanmeldingen bij de 
secretaris van 'De Vliegende 
Hollander', De Kolk 13,3931 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424, e-mailadres 
U)Danderhelm@ncrvnet.nl 
• 16 en 17 oktober: 
Gerolstein (Duitsland). Gero-
Phila 2004, tentoonstelling in 
categorie 3 met internationa
le deelname (alle klassen, 
incl. jeugd en open klasse, 
geen inschrijving voor litera
tuurklasse mogelijk), georga
niseerd door 'Eifelland', Ge
rolstein. Stadthalle 'Rondell'. 
Openingstijden: op 16 okto
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober van 10 tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, Müllenborner Strasse 62, 
D-54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/9544-0, fax 
06591/954499 of per e-mail 
petcr@mueller-muellcnborn.dc 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 14 februari: 
Almere-Haven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10-
16. Telefoon 036-5331981. 
Alphen aan den Rijn. De 
Bron, Troubadourweg 2,10-
17-
Dromen. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. Tele
foon 0320-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoofddorp. De leugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Oosterwolde (Fr.). De Mien-
te, Snellingerdijk39,10-16. 
Telefoon 0516-441646. 
Sassenheim. De Blauwband, 

5 Meiweg 39,11-16. Telefoon 
0252-215972. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 
• 15 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 10-16. Tele
foon 0251-313852. 
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,10-16. Telefoon 0547-
363000. 
's-Gravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
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. 
• 20 februari: 
Leiden, ' t Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
•21 februari 2004: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-343885. 
Bilthoven. Filotelistischc Con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
1,10-16. Telefoon 0346 -
572593 (na 19 uur). 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 8,10-14. Telefoon 
0297-289322. 
Papendrecht. De Palm, Van 
derPalmstraat3,10-16. Tele
foon 0184-421023. 
• 22 februari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
SintMaartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breestraat i, 10-
16. Telefoon 0223-532525. 
• 28 februari: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,10-16. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep i, 10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,10-16. Telefoon 
0313-650802. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
495899. 
Ruurlo. Fiia/estivol. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-477727. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-

4216493. 
• 29 februari: 
Capelle a/d IJssel. De Tref-
terp. Marsdiep 1,10-17. Tele
foon 010-4508474. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017-
Maasbracht. De Spil, Suiker-
doossingel 19,9.30-16. Tele
foon 0475-483630. 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de 
Bruïneweg/hoek Muntweg, 
10-17. Telefoon 0314-661433. 
Ruurlo. Filajestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-477727. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,10-17. Tele
foon 0255-516547. 
• I maart: 
Winschoten. Ons Gebouw, 
Burgemeester Schönfeld-
plein 7, ig-onbekend. 
• 3 maart: 
Noordwijk-Binnen. Speciaal 
DOor ouderen. De Wieken, Was
senaarsestraat, 13.30-17. Te
lefoon 071-3614198. 
• 5 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 071-5896925. 
• 6 maart: 
Ede. De Kei, Peppelersteeg 
12,10-17. Telefoon 0318-
416160. 
Groningen. Huize Patrimo
nium, Beukenlaan 36,10-16. 
Telefoon 050-5349131. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Holten. SG De Waerden-
borch, Haarstraat 14,10-16. 
Telefoon 0548-361062. 
Leiden. Kantine CL Dr. W.A. 
Visser 't Hooft, Kagerstraat 1, 
10-16. Telefoon 071-
5762265. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Nunspeet. De Wheme, De 
Bouterlaan 5,10-16.30. Tele
foon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5642024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 10-15. Te
lefoon 030-2886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg48,13-17. 
Telefoon 038-4479883. 
• 7 maart: 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,11-15.30. Tele
foon 023-5334252. 
Hengelo (O). Kantine Akzo 
Nobel Chemicals, Boortoren-
weg 18,10-17. Telefoon 074-
3762990 (na 18 uur). 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-16. Telefoon 073-
6217973. 
Nieuwegein. ' tVeerhuis, Nij-
enmonde4,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
D.U. Stikkerlaan 41,10-16. 

mailto:heijsm0@xs4all.ni
mailto:cloch712@ireeler.nl
mailto:j.vankempcn@plonct.ni
mailto:bsu.donau@flmx.net
mailto:Danderhelm@ncrvnet.nl
mailto:petcr@mueller-muellcnborn.dc


Telefoon 0597572676. 
• 13 maart: 
Drachten. ItFallaet, DoIIard 
119,1016. Telefoon 0513
688296. 
Drenten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, 1216. Telefoon 06

15224937
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
1016. Telefoon 0715611719. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 14 maart: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 19 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 40, ig21.45. Tele
foon 0715896925. 
• 20 maart 2004: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297343885. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10
16. Telefoon 0596622496. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 

115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62, 1016. Telefoon 
0714016500. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 

' Haarlaan 8,1014. Telefoon 
0297289322. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 

I 0317614760. 
I • 21 maart: 
; Boxmeer. Van Diepen, 

Spoorstraat 74,1016. Tele
i foon 0485571842. 
, KaalheideKerkrade. De Jr

eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 

, Uden.Trefcentrum Bitswijk, 
i Cellostraat 2,1012.30. 

Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0317614760. 

j VeghelZuid. De Golfstroom, 
! VanDiemenstraat ia, 9.30
' 12.30. Telefoon 0413

367786. 
• 22 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272, 2022. Telefoon 024

3974654
• 27 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Deventer. Zalencentrum, J. 
van Vlotenlaan 85,1016. Te

lefoon 0570652596. 
I Hilversum. De Koepel, Kapit
. telweg 399a, 12.3016.30. Te

lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10
16. Telefoon 0713614198. 
Rotterdam. Sociëtiet, West
plein 9,10.3016. Telefoon 
0104654941. 
Veenendaal. CSG, Boompjes
goed 14,1016. Telefoon 
0318520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

' • 28 maart: 
' Diemen. De Schakel, Burge

meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 

■ 'sGravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg54,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

. 3255017

i 

^ NIEUWE EffiiSSiES 

Nederland 

2 maart: 
Zakelijke postzegels. Mailers 
met honderd zelfklevende ze
gels van €0.39 en €0.78. 

I 6 april: 
Zomerzetjels 2004, Postzegel
velletje met tien gegomde ze
gels van eo.39eo.19 (zes ver
schillende zegeltypen). 
I mei: 
Uitbreiding Europese Unie. Post
zegelvelletje met tien ver

i schillende gegomde postze

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

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
251S AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Internet: www.muscom.nl 
Geopend: ma t/m vrij van 10

17 uur, za, zo en feestdagen 
1217 uur; op 25 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
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

BONDSBIBIIOTHEEK 
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 uuren elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de web
site van de NBFV 
(luiuiu.nbfv.nl) en het aanklik
ken van de Bibliotheekzegel 
bereikt u de informatie die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. U 
vindt er een overzicht van de 
lopende tijdschriftenabonne
menten, ziet welke boeken er 
nieuw aangeschaft zijn en 
kunt er nagaan op welke wij
ze deze boeken te leen zijn. 
Aan een overzicht van de (ou
dere) tijdschriften wordt hard 
gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheck@nbJi).org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 3126, 2 2 8 0 GC RJISWIIK 
EMAIL: KEES.VERHULST(a)WANADOO.NL 

Helaas heeft u deze rubriek 
een aantal keren moeten 
missen, maar ook in 2004 
hoop ik u weer informatie te 
kunnen geven over de bij
zondere Nederlandse post
stempels die zullen worden 
gebruikt. Het verschijnen 
van deze rubriek is afhanke
lijk van het aantal (bijzonde
re) poststempels dat zal 
worden gebruikt. In 2003 
ontving ik per post en per e
mail van u vele reacties. Har
telijk dank daarvoor. Ook in 
2004 zal ik weer proberen de 
juiste antwoorden op uw 
vragen te geven. 

Wolk van een baby 
Ter gelegenheid van de ge
boorte van Prinses Amalia 
gaf TPGPost samen met 
Muntpost een geboorteenve
lop uit. De envelop is gefran
keerd met de Amaliazegel 
en is afgestempeld met een 
bijzonder poststempel. Het 
ontwerp van het stempel is 
vrij eenvoudig; het bestaat 
voornamelijk uit typografie. 
In twee (bijna) ronde cirkels 
staat de volledige naam en 
de titel Prinses der Nederlan
den, Prinses uan OranjeNassau. 
Verder zien we een kleine 
wapperende vlag met post
zegeltanding en natuurlijk 
de datum, 07122005. De 
letterkeuze sluit aan bij het 

stempel voor de huwelijks
envelop van 2 februari 2002. 
Opvallend is dat de envelop 
is gestempeld met de datum 
7122003, terwijl de officië
le uitgifte van de postzegel 
16 december 2003 was. En
velop en stempel zi|n ont
worpen door Birza Design 
uit Deventer. Volgende keer 
zal ik u een afbeelding to
nen. 

Kerst en nieuwjaar 
Tijdens de afgelopen kerst
en nieuwjaarsperiode zijn 
weer de bekende TPG Post
machinestempels gebruikt, 
met ernaast een neutrale 
stempelvlag in de vorm van 
golfjes. Opvallend daarbij 
was dat er een nieuw soort 
dagtekeningstempel werd 
gebruikt. De uitvoering van 
dit stempel komt overeen 
met de stempels uit Finland. 
Ik beeld een voorbeeld van 

P H 1 L A V E N L O 
11923 2003( 
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zo'n stempel voor u af. 
Nummer 109 werd gebruikt 
in het Sorteercentrum Brie
ven in Den Haag. 

Phila Venlo 
De nu volgende informatie 
heeft mij laat bereikt, maar 
ter gelegenheid van de ten
toonstelling Phila Venlo werd 
een gelegenheidsenvelop 
uitgegeven met een bijzon

/ 121?3j?l 
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Een uoorbecld uan de 'Finse' stempels die m de eindejaarsperiode m (}ebruii< warzn 

der poststempel . Phila Venlo 
19232003 werd gehouden 
op I en 2 november 2003. 
Als u het evenement hebt ge
mist en u wilt alsnog een 
stempelafdruk van het ge
noemde stempel bemachti
gen, dan kunt u de tentoon
stellingsenvelop bestellen 
door €1.75 te storten op gi
rorekening 8123961 ten 
name van Phila Venlo te 
Venlo. 
De enveloppen zijn alle ge
frankeerd met de Provincie
postzegel van Limburg. De 
ontwerper van het tentoon
stellingslogo is M. Becker. 

Filateliebeurs Loosdrecht 
Van 23 tot en met 25 januari 
2004 werd voor de zestiende 
keer de Filateliebeurs in de 
Pandahallen in Loosdrecht 
georganiseerd. Ter gelegen
heid van de beurs was een 
stempel in gebruik met een 
afbeelding van drie contra
bassen (stempel rechtsbo
ven). De tijdens de beurs ge
houden Filatelistendag werd 
herdacht met een stempel 
dat twee houten loopkruk
ken laat zien (rechtsonder). 
Ter gelegenheid van diezelf
de Filatelistendag verscheen 
een envelop die nog steeds 
kan worden besteld door 
€2.25 over te maken op Post
bankrekening 3921514 ten 

23-24-25 januari 

16^ f i latel iebeurs 
L O O S D R E C H T 

name van J.G.E. Petersen 
Beheer bv te Laren. Voor 
elke verkochte envelop 
wordt €0.50 overgemaakt 
naar het Liliane Fonds. 
Ter gelegenheid van de Fila
teliebeurs verscheen beurs
envelop nummer 200401 
met een afbeelding van een 
trompet. De stempels en de 
beursenvelop werden ont
worpen door Birza Design 
uit Deventer. 

http://eo.39-eo.19
http://www.muscom.nl


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

Aland 
Net zoals eerder in moe
derland Finland zijn in 
het postaal autonome 
Aland postwaardestuk
ken uitgegeven ten gun
ste van het Rode Kruis. 
De emissie van 3 novem
ber 2003 omvatte drie 
briefkaarten en twee 
voorgefrankeerde enve
loppen met wenskaart. In 
het zegelbeeld staan een 
kerstboom en het sym
bool van het Rode Kruis, 
plus de tekst 'Port be
taald voor alle landen'. 
Oorspronkelijk waren 
uitgiften van Aland alleen 
geldig voor binnenlands 
gebruik en voor verzen
ding naar Finland, maar 
daarvan is nu blijkbaar 
geen sprake meer. 

Australië 
Op 6 januari 2004 ver
schenen de twee traditio
nele voorgefrankeerde 

enveloppen ter gelegen
heid van het Chinese 
Nieuwjaar. De ene enve
lop is bedoeld voor bin
nenlands gebruik, de an
dere voor verzending 
naar het buitenland; prij
zen respectievelijk $ 0.60 
en $ 1.80. Deze uitgifte 
voor het 'Jaar van de Aap' 
is weer ontworpen door 
Luis Chang. 

Enkele dagen eerder, op 
2 januari 2004, werd een 
voorgefrankeerde enve
lop uitgegeven ter gele
genheid van het eeuw
feest van het parlements
gebouw van Western 
Australia. De envelop is 
geïllustreerd met een 
oude en een moderne af
beelding van het gebouw. 
In het zegelbeeld van 50 
cent is het nieuwe wapen 
van het parlement opge
nomen, met de zwarte 
zwaan die ook te zien 
was op WestAustrali
sche postzegels in de pe

riode 18541913. Met in
gang van deze emissie is 
het formaat van de voor
gefrankeerde enveloppen 
van Australië gestandaar
diseerd op II bij 22 centi
meter (DL). 

Brazilië 
In Brazilië verschenen 
vijf speciale luchtpostbla
den voor Kerstmis 2003 
[i]. Afbeeldingen: re
spectievelijk de Heilige 
Familie, de Drie Konin
gen en de Ster, een vre
desduifbij een kerk, drie 
engeltjes die een kerst
wens uitspreken, een 
kerstman met een wen
senlijst. Alle bladen kos
ten R$ o.99 per stuk. 

China (Taiwan) 
Op 25 december 2003 
verscheen een geïllus
treerde briefkaart ter ge
legenheid van het vijftig
jarig bestaan van de Chu 
Kwangtoren. Voor het 
zegelbeeld is gebruik ge

Fsliz Matalt 
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maakt van een postzegel 
uit 1959, waarop de toren 
werd afgebeeld. In de 
rechterbenedenhoek van 
de kaart is een eigentijdse 
foto van de toren afge
drukt [2]. 

Estland 
Het 150jarig bestaan van 
het Estlands Natuurhis
torisch Genootschap 
werd herdacht met de uit
gifte van een kleurrijke 
briefkaart van 3.60 k. In 
het zegelbeeld staat een 
portret van de natuurhis
toricus Karl Ernst von 
Baer (die van 1869 tot 
1876 voorzitter van het 
genootschap was) en op 
de linkervoorzijde zijn 
verschillende objecten uit 
de natuur te zien [3]. De 
keerzijde van de kaart is 
heel bijzonder: deze is 
voorzien van een licht
grijze onderdruk met il
lustraties van dieren, 
schelpen en instrumen
ten. 

Ook het 85jarig bestaan 
van de posterijen in Est
land was aanleiding voor 
de uitgifte van een brief
kaart [4]. Zegelbeeld 
('port betaald binnen
land') en illustratie zijn 
gebaseerd op het postlo
go en als lichtgrijze on
derdruk op de keerzijde 
is een tekst aangebracht. 

Frankrijk 
De Franse Posterijen heb
ben ter gelegenheid van 
de Kerstmis en Nieuwjaar 
weer flink uitgepakt. Op 
8 november 2003 ver
schenen: 
 een vierkante prêtapos
terenvelop met zegel
beeld 'Roodborstje' en 
een bijpassende wens
kaart 'Vier seizoenen ge
luk', verkocht per set van 
vier stuks voor €6. [5]; 
 een set van vijf verschil
lende prêtaposterenve
loppen 'Vormen en kleu
ren' met zegelbeeld 'Bes
te wensen' [6] en bijpas
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sende wenskaarten (prijs 
€4-57); 
- een set van vijf verschil
lende prêt-a-poster-enve-
loppen met zegelbeeld 
'Chalet' en bijpassende 
wenskaarten (€4.57); 
- een envelop met zegel
beeld 'Chalet' meteen 
kaart die met behulp van 
meegeleverde stickers 
naar eigen smaak kan 
worden opgesierd (prijs 
niet bekend); 
- een envelop zonder 
kaart voor zendingen tot 
en met 20 gram, met ze
gelbeeld 'Beste wensen' 
(tekst), verkoopprijs 
€0.65. 

Nog niet eerder gemeld 
is de uitgifte van een prét-
a-poster-envelop met ze
gelbeeld 'MontBlanc'; 
envelop en wenskaart 
zijn getooid met mooie 
foto's van de Alpen [7]. 
Uitgiftedatum 6 oktober 
2003, prijs €2.-. 

Litouwen 
Litouwen gaf een brief
kaart uit met als onder
werp 'Het Park van Euro
pa'; de kaart verscheen 
op 29 november 2003 en 
is ontworpen door de 
beeldhouwer Gintaras 

Karosas, die ook verant
woordelijk was voor de 
inrichting van het park. 
Dat park is een open
luchtmuseum met een 
oppervlakte van 55 hecta
re, waar meer dan negen
tig kunstwerken te zien 
zijn van kunstenaars uit 
29 landen. 

Moldavië 
Op 5 november 2003 
werd een envelop uitge
bracht ter gelegenheid 
van het Moldavische 
voorzitterschap van de 
Raad van Europa. In het 
zegelbeeld van 40 b. staat 
het speciaal ontworpen 
embleem voor dit voor
zitterschap, dat duurde 
van 15 mei tot 6 novem
ber [8]. De envelop is 
geïllustreerd met het em
bleem van de Raad van 
Europa en een kaart van 
Moldavië tegen de ach
tergrond van een kaart 
van Europa. 

Myanmar 
Het is altijd leuk om 
postwaardestukken te 
zien uit wat minder be
kende landen. Van een 
medeverzamelaar kreeg 
ik een envelop uit Myan
mar [9], het Aziatische 

land dat tot 198g Birma 
heette. De envelop ver
scheen oorspronkelijk in 
2000. In het zegelbeeld 
van 2 k. zien we een gou
den beeld van een moe
der met kind; daarom
heen is een sierlijke rand 
gedrukt van blauwe en 
rode lijnen. De envelop is 
aan de achterzijde bijge-
frankeerd met postzegels 
van 10 en 20 k., die afge
stempeld zijn op 23 juni 
2003. 

Slowakije 
Van II tot en met 14 sep
tember 2003 bracht paus 
Johannes Paulus II een 
bezoek aan Slowakije. Op 
een briefkaart die bij die 
gelegenheid werd uitge
bracht, staat een foto van 
de Heilige Vader op een 
zetel terwijl hij een zege
nend gebaar maakt. De 
briefkaart is van het type 
7 k. 'Zobor' met verkoop
prijs, postlogo en kaart-
volgnummer (105) in de 
linkerbenedenhoek. 

Ook is er een voorgefran
keerde envelop 8 k. 'Wa
pen' verschenen met de 
afbeelding van twee 
munten en de jaartallen 
1328-2003. 

Verenigde Staten 
In november meldde ik 
de Amerikaanse kerst
briefkaarten van 2003, nu 
kan ik ze ook laten zien 
[10]. De kaarten worden 
geleverd in vellen van vier 
stuks, elk voorzien van 
een zegelbeeld van 23 
cent. Op de beeldzijde 
van de kaarten staat de
zelfde afbeelding als in 
het zegelbeeld, maar 
zonder landsnaam en 
waardeaanduiding. 

Wit-Rusland (Belarus) 
Er verschenen in Wit-
Rusland brieflcaarten met 
waardeaanduiding 'B' 
(tarief binnenland); 
- acteur A. K. Iliinsky 
(1903-1967). In hetzegel-
beeld een portret van de 
acteur plus een afbeel
ding van hem op het to
neel [11]. De illustratie 
links toont Iliinsky in de 
rol van Khlestakov in 'De 
Revisor' van Gogol, met 
op de achtergrond het 
Nationaal Theater in Vi
tebsk . Uitgiftedatum 11-
11-2003; 
- schrijver F.S. Pestrak 
(1903-1978). Zegelbeeld 
portreten boek [12], illu
stratie: compositie van 
verschillende thema's uit 

zijn boeken (27-11-2003); 
- schrijver L. Lagin (1903-
1979). Zegelbeeld portret 
met schrijfmachine, illu
stratie ontleend aan zijn 
sprookje 'Oude man Hot-
tabych' (4-12-2003) [13]; 

Er verschenen ook enve
loppen met waardeaan
duiding 'A' (tarief bin
nenland): 
- 500 jaar stad Volkovysk. 
Zegelbeeld wapen van de 
stad, huizen en kerk; illu
stratie stadsgezicht uit de 
19e eeuw (14-11-2003); 
- 55ste verjaardag van de 
Universele Verklaring 
van de Rechten van de 
Mens. Zegelbeeld em
bleem van de Verenigde 
Naties en mensen uit ver
schillende werelddelen; 
illustratie wimpel met 
VN-embleem, tekst (10-
12-2003); 
- schilder Ivan Ahrem-
chik (1903-1971). Zegel
beeld portret; illustratie 
Ahremchiks portret van 
actrice L. P. Aleksan-
drovskaja (16-12-2003). 

Bij alle hier genoemde 
postwaardestukken was 
op de dag van uitgifte een 
speciaal eerstedagstem-
pel beschikbaar. 

W 



F l m ^m NEi 
SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

IS4 

il 
B f^L^ jjr .,̂ ^̂  t i j ^H^S^^^^^ ! 

De Fransen bcscKouioen Ader als Voorloper' van de broers Wright. 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Wright or wrong? 
Op 17 december jL was 
het een eeuw geleden dat 
voor het eerst een door 
een motor aangedreven 
vliegtuig de lucht in ging. 
Althans, dat zegt men 
over de gehele wereld en 
in de pers  ook de filate
listische  is aan deze 
prestatie van de gebroe
ders Wright de nodig 
aandacht besteed. Behal
ve in Frankrijk, want daar 
is men er van overtuigd 
dat de vüegmachine van 
de twee Amerikaanse 
fietsenmakers al dertien 
jaar eerder (en ook beter) 
door een Franse ingeni
eur was gemaakt. Waar 
Clément Ader vijftig me
ter (maar wel net boven 
de grond) in de lucht 
bleef, kwam de dubbel
dekker van Orville 
Wright niet verder dan 3 6 
meter. Maar Wright zette 
door en bleef zijn toestel 
verbeteren. In 1908 bleef 
hij al gedurende 38 mi
nuten en over een afstand 
van 39 kilometer in de 
lucht. De Briefmarken
Spiegel (december 2003) 
heeft er een interessant 
artikel over. 

Tempelhof 
Het Duitse blad Die Luft
post (nummer 32003) 
slaat een stapje over en 
brengt een artikel over 
het tachtigjarig bestaan 
van de eerste Duitse 
luchthaven voor het bur
gerverkeer, die van Tem
pelhof in Berlijn. Dit 
vliegveld zal waarschijn
lijk in de loop van dit jaar 
worden gesloten. Al in 
1926 kreeg de Berlijnse 
luchthaven een buizen
postverbinding met het 
hoofdtelegraafkantoor 

ter stede, een feit dat het 
snel groeiende belang 
van de luchtpost aan
toonde. 

Ballonpost 
Veel eerder al was het be
lang van luchtpostverbin
dingen in oorlogstijd be
wezen: tijdens de Frans
Duitse oorlog van 1870. 
Niet met motorvliegtui
gen, maar met luchtbal
lonnen, om aan de om
singeling door de Duitse 
troepen te ontkomen. Uit 
Belfort, Metz en vervol
gens Parijs probeerden 
de ingesloten Fransen, 
zowel militaire als civiele 
post naar de rest van 
Frankrijk en ook naar het 
buitenland te krijgen. 

houd van de brieven er
bij. Deel I van de reeks 
stond in het nummer van 
november/december 
2003. 

Zeldzame randjes 
Filatelisten slagen er al
tijd weer in nieuwe verza
melwaardige zaken te 
vinden waarvan zij ver
wachten dat ze op den 
duur hoger gewaardeerd 
zullen worden. De Brief
markenSpiegel (decem
ber jl.) noemt als zodanig 
hoekrandstukken. Met de 
komst van de minivelle
tjes, die vaak zijn voor
zien van fraaie versierin
gen op de randen, is de 
belangstelling voor de 
vroegere hoekstukken 
(bij voorkeur gestempeld 
met leesbaar stempel) 
toegenomen en waarde
voller geworden. Vooral 
doordat veel verzame
laars de neiging hadden 
die randjes van de zegels 
te scheuren zijn ze zeld
zaam. 
Het blad analyseert de 
prijsontwikkelingen en 
constateert dat kwaliteit 
en leesbare stempels uit 
de gebruiksperiode prijs
bepalend zijn. Bij de eer
stedagenveloppen is 
vooral van belang of het 
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Ballons Monte's:. exclusief, kostbaar en fascinerend uerzamel̂ ebied 

Die ballonpost is altijd 
een van de fascinerendste 
onderdelen van de Franse 
filatelie geweest; tot op 
de dag van vandaag heeft 
dit verzamelgebied nieu
we elementen en inzich
ten opgeleverd. In het 
vermaarde Amerikaanse 
blad The Collectors Club 
Philatelist is de bekende 
auteur Ernst M. Cohn 
met een driedelige studie 
over dit onderwerp be
gonnen. Niet alleen be
schrijft hij de diverse 
vluchten en de manier 
waarop zij postaal wer
den behandeld, maar hij 
betrekt soms ook de in

om echte (geen later ge
fabriceerde) exemplaren 
gaat. 

Autobahn 
De Deutsche Briefmar
kenZeitung van 5 de
cember vraagt aandacht 
voor de zegels van de se
rie 'grote bouwwerken' 
uit de jaren 19661969, 
die wat in de verdrukking 
is gekomen door de serie 
'Grote mannen' uit de ja
ren 19611964 en de lage 
waarden uit de serie 
'Bouwwerken' uit 1964
1968. 
American Philatelist 
brengt een artikel over 

Gebouujen en de Autobahn m 
DBZ en American Philatelist. 

zegels en postwaarde
stukken die betrekking 
hebben op de Duitse Au
tobahnen uit de jaren '30 
van de vorige eeuw. Niet 
minder dan negen zegels 
produceerde het Hitler
regime om de aanleg van 
dat militairstrategische 
wegennet te propageren. 
Hetzelfde blad bevat ook 
een alleraardigst artikel 
over het verdwijnen van 
de briefl^aart (als gevolg 
van het verhogen van het 
tarief) en daarmee van de 

Bundesarbeits^ememschajt 
Bahnpost. Deze studie van 
de hand van Horst Brom
manSchmidt beschrijft 
in detail de organisatie 
van deze Duitse Dienst
post met Duitsland tij
dens de bezetting, inclu
sief dienstregelingen, 
routes en afbeeldingen 
van gebruikte stempels. 

Erofilatelie 
Frivole afbeeldingen op 
postzegels zijn zeld
zaam. Landschappen, 
vorsten of presidenten, 
bouwwerken of werken 
van kunstenaars m over
vloed, maar wat lichtzin
niger ogende dames, ho 
maar. Spanje weet er ech
ter wel weg mee. Al in 
1930 bracht de Spaanse 
PTT de wereld in grote 

Een relatief kuis voorbeeld uan het 
uierk van Romero de Torres 

The Poor Man's Telegram' een Amerikaans postujaardestuk 

kunst van het schrijven 
van vrolijke, hartelijke en 
vaak ook liefdevolle tek
sten . Ook voor zakelijke 
mededelingen was de 
briefkaart heel lang een 
belangrijk vehikel. De 
Amerikaanse posterijen 
zorgden vanaf 1870 voor 
honderden verschillende 
modellen van deze 'tele
grammen voor minver
mogenden', zoals ze aan
vankelijk wel werden ge
noemd. 

ArGestudie 
Die Bahnposten der Deut
schen Dienstpost Niederlande 
is een publicatie van de 

opwinding met een fraaie 
postzegel waarop het be
roemde schilderij met de 
naakte Maya van Goya 
languit was afgebeeld. In 
een museum kon zo'n 
werk misschien wel han
gen, maar zo open en 
bloot voor iedereen te 
aanschouwen op een 
postzegel  dat was 
schrikken. 
Het nummer van Cronica 
Filatélica van december 
met op het omslag de af
beelding van een schilde
rij van Romero de Torres 
liegt er ook niet om. In 
1965 gaf de Spaanse post 
een serie zegels voor de 



ï  5

IJ D 1 

Afteaiel 

Snuc i * " / » « ' X W " ' 
p,._, StBMEr^tWf 

^ 

N G S K A A R T | 
' RETOUR AFZENDER * 

^ a r c Majesteij, 
Koningin 

t ^ e i s Soestcli)T? 

i ^ o« > ■ ^ 

Het netzenden Dan deze kaart leuerde een dankbare koninklijke reactie op. 

Dag van de Postzegel uit 
met schilderijen van Tor
res. Op een daarvan staat 
het schilderij 'De donke
re vrouw', maar ook en
kele andere dames uit die 
serie mogen er zijn. In 
hetzelfde nummer ook 
een heel serieus stuk over 
de vijfentwintigste ver
jaardag van de Spaanse 
Constitutie. Spanje heeft 
wel meer parlementaire 
constituties gehad, maar 
geen vorige heeft het zo 
lang uitgehouden. 

Verrassend veldeel 
Nog iets heel moois om 
naar te kijken: Gibbons 
Stamp Monthly meldt en 
toont een veldeel van niet 
minder dan 42 exempla
ren van de eerste postze
gel, de fameuze Penny 
Black. Het is waarschijn
lijk tussen 1925 en 1930 
met enkele albums met 
klassieke Zwitserse en 
Italiaanse zegels in een 
bankkluis gedeponeerd 
en daar vergeten. Alleen 
de Royal Collection kan op 
een dergelijk groot blok 
bogen. Naar verluidt is 
het al voor anderhalf mil
joen euro verkocht. 

Onbekende kaarten 
In Nederland onder de 
Loep (december) staat 
een uitvoerig artikel over 
de postverbindingen van 
Rotterdam naar het zui
den vanaf1854 en het ge
bruik van het stempel 
Rotterdam (Brievenbus). Het 
artikel werd door). Dek
ker geschreven en gepu
bliceerd in 1967, maar nu 
door F. Stohr aangevuld 
met afbeeldingen van 
stempels, een routekaart 
en relevante correspon
dentie. Verder in dit 
nummer een artikel over 
de briefkaarten met toe
slagzegels voor het 
vluchtelingenwerk, die in 
de jaren '60 van de twin
tigste eeuw aan de Neder
landse koningin ge
stuurd konden worden; 
ze werden dan met een 
dankwoord van koningin 

Juliana geretourneerd. 
De kaarten zijn over het 
algemeen weinig bekend. 
HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Voor het voetlicht 
Verzamelaars hebben 
vaak een interessant ver
haal te vertellen: wat ze 
verzamelen, waarom ze 
het doen en welk stuk of 
welke postzegel uit hun 
collectie ze het mooist 
vinden. In Hertogpost 
van de 
'sHertogenbossche Filate
listen Vereniging kunnen 
zulke verzamelaars hun 
ei kwijt: in de rubriek 
Mijn mooiste postzegel ko
men ze aan het woord. 
Hubert van Werkhoven 
haalt in nummer 11/2003 
Wim van Eist voor het 
voetlicht  niet toevallig, 
want Van Elst's verzame
ling draagt de titel Kerst
mis m veel Jacetten. Een 
leuk idee, zo'n rubriek. 
Misschien een tip voor 
redacteuren die moeite 
hebben hun blad elke 
maand weer met iets 
leuks te vullen? 

Raadsel ontsluierd 
Na driekwart eeuw ont
dekt: de betekenis van de 
perpn 'MK' in Nederland
se zegels. Waar anders 
dan in het blad Perfin
post (nummer 67, no
vember 2003) zou je zul
ke informatie mogen ver
wachten? Het orgaan van 
de Perfin Club Nederland 
weet te melden dat het 
gaat om zegels die af
komstig zijn uit de post
zegelkas van Modckurzel, 
een Duitse firma waarvan 
wordt vermoed dat hij 

Dit letterduo u)as lang een raadsel. 

ook een vestiging in Am
sterdam had. 

Houdt stand! 
De ZuidHollandse Ver
enigingvan Postzegelver
zamelaars (ZHPV) maakt 
organisatorisch gezien 
moeilijke tijden door. 
Daarom valt het te prij
zen dat de vereniging on
danks de problemen haar 
uiterste best doet om ook 
nu het eigen verenigings
blad  zij het met een wat 
lagere frequentie  in 
stand te houden. En dat 
lukt heel goed. Van een 
maandblad mag echter 
niet meer worden ge
sproken, vinden de sa
menstellers; men heeft 
het nu over een medede
lingenblad. 

Alle tijd 
Mag je een beschadigde 
postzegel in je collectie 
opnemen? 'Nooit, zou ik 
willen zeggen,' schrijft A. 
Berkhoudt in het decem
bernummer 2003 van 
Oosterhouter Post, het 
blad van de Oosterhoutse 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars. Om er 
meteen aan toe te voe
gen: 'Maar er zijn uitzon
deringen'. Berkhoudt 
gaat in vogelvlucht in op 
het verzamelen van Ne
derlandse stempels en 
geeft daarbij een aantal 
praktische tips. Dat het 
werk van de schrijver na 
vijftig jaar 'nog niet com
pleet' is, vindt hij geen 
bezwaar: 'Verzamelen 
doet u voor uw gehele le
ven, dus u hebt de tijd.' 

Weinig en toch veel 
Teruglopende ledenaan
tallen? Er zijn maar wei
nig postzegelverenigin
gen die er geen last van 
hebben. Dat moet vaak 
frustrerend zijn, zeker als 
het om verenigingen gaat 
die er alles aan doen om 
het hun leden naar de zin 
te maken. Afgaand op het 
uitstekende blad dat de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
uitgeeft is de LVvP zo'n 
club. Geen wonder dat 
voorzitter Hogendoorn 
in het decembernummer 
van De Sleutelpost zorge
lijk klinkt als hij de cijfers 
presenteert: 670 leden in 
1985, 600 in 1990, ruim 
500 in 1995, bijna 400 in 
2000... Gelukkig blijkt de 
preses geen doemdenker: 
'Als dit [..] zo doorgaat, 
hebben we in 2025 nog 
altijd 150 leden. En als 
die [...] naar de vereni
gingsavonden komen, 
moeten we toch naar een 

grotere ruimt gaan uitkij
ken.' 

Bruikbare tip? 
Een puike methode om 
het briefgeheim te bevei
ligen vinden we in het de
cembernummer 2003 van 
Hoornblazer (Vereniging 
van Zaanse Postzegelver
zamelaars 'De Post
hoorn'). Het blad citeert 
een iiojaar oud kranten
bericht waarin wordt ge
adviseerd driehoekige 
uitsparingen in een enve
lop aan te brengen en wel 
op de plaats waar de 
postzegel geplakt wordt. 
Postzegel en briefinhoud 
worden dan aan elkaar 
gehecht, zodat het onge
oorloofd openen van zo'n 
couvert duidelijke sporen 
nalaat. De postzegel blijft 
jammer genoeg niet heel, 
dus zo puik is de metho
de nu ook weer niet... 

Kort en kostelijk 
Kort Amerikaans is de titel 
van een boek van Jan 
Wolkers, maar ook van 
een vaste rubriek in 
USCA Post van de Vereni
ging voor USA en Canada 
Filatelie. Ook in het num
mer van november staat 
deze kostelijke rubriek 
weer boordevol weetjes 
en wetenswaardigheden. 
Bijvoorbeeld dat er Ame
rikanen zijn die Rodman 
Edward Serling met een 
zegel willen eren. Ser
ling? Het blijkt om de be
denker van de tvserie The 

Rodman Edward Serling 

TuJiiiflhtZone ('Tweeduus
ter') te gaan. Serling is al 
vele malen gelauwerd, 
maar een postzegel, nee, 
is er nog niet. 

Themaopa 
Je kunt er van wakker lig
gen of het kan je Sibe
risch laten: haalt de fila
telie het jaar 2025? Peet 
van Tol heeft er in ieder 
geval over nagedacht. En 
in een twee pagina's tel
lende bijdrage in het de
cembernummer 2003 van 
Waalzegel schrijft hij er 

zelfs over. Het roer moet 
om, vindt hij. Vereni
gingsveilingen die 
hoofdzakelijk uit losse 
nummertjes Nederland 
bestaan: weg ermee. The
matisch verzamelen heeft 
de toekomst en zou dus 
ook moeten worden 
weerspiegeld door de ka
vellijsten in het vereni
gingsblad. 'Je kunt er 
niet vroeg genoeg mee 
beginnen,' schrijft Van 
Tol over thematisch ver
zamelen. Om de daad bij 
het woord te voegen 
schonk hij al zijn klein
kinderen (zes in getal) 
een 'beginnersboekje' 
om er alvast aan te wen
nen. Die aanpak blijkt te 
werken, tot groot plezier 
van opa Van Tol. 'Ik 
noem mij met enige trots 
(Groot)vaderMotief,' zo 
besluit hij zijn artikel. 

Bijdrage van buiten 
Kunnen nietleden een 
bijdrage leveren aan bla
den van postzegelvereni
gingen? Welzeker kan 
dat! Het bewijs wordt ge
leverd door Corre(i)o La
tino Americano, het blad 
van de Postzegelkring La
tijns Amerika. Dat plaatst 
in hetnajaarsnummer 
2003 een artikel van de 
hand van mevrouw P.J.W. 
van Gestelvan het Schip 
 zelf geen lid van de PLA 
 dat werd bewerkt door 
het lid Ap Koopman. De 
bijdrage behandelt de 
grenzen van Ecuador en 
is in kleur geïllustreerd. 
Het gaat om het eerste ar
tikel 'van buiten de re
dactie' dat in Corre(i)o is 
geplaatst. 

Canadese vormen 
Een driehoekige zegel, 
dat vond je vroeger al 
heel wat. Maar met de 
technische mogelijkhe
den die de eenentwintig
ste eeuw te bieden heeft 
is tegenwoordig bijna al
les mogelijk. 
De lezers van Onder de 
loupe (NVPV afdeling Al
melo) weten daar alles 
van, want in het decem
bernummer 2003 van dat 
blad laat Gerard Smit een 
aantal voorbeelden zien. 
Het Chinese Nieuwjaar met 
zijn vreemde vormen is de ti
tel van zijn bijdrage. 
Rechthoekig, ruitvormig, 
gebogen, cirkelvormig, 
achthoekig  je kunt het 
zo gek niet noemen of 
het bestaat. En dan te be 1 
denken dat al die voor ' 
beelden afkomstig zijn 
van een en hetzelfde 
land: Canada. 
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'EEN COMPUTER KAN H H GEVOEL 
VAN EEN GRAVEUR NIET VERVANGEN' 

Gesprek met Inge Madléy vormgever en graveur 
T E K S T : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N  F O T O : J O H . E N S C H E D É , HAARLEM 

Haarlem, de Waarderpolder. 
Nadat joh. Enschedé in het cen
trum van de stad na een kleine 
drie eeuwen definitief uit z'n 
jasje was gegroeid, werd een 
groot deel van deze drukkerij 
van postzegels, bankbiljetten 
en waardedocumenten m dit 
bedrijvenpark ondergebracht. 
Na een zoekpartij op en rond 
het terrein van het omvangrijke 
bedrijf, dat op diverse num
mers aan de Jan van Krimpen
weg is gevestigd, vinden we na 
flink wat heen en weer gerij ein
delijk de juiste ingang en mel
den we ons  tot onze schrik 
ruim twintig minuten te laat 
bij een knorrige receptioniste, 
die nogal kortaf reageert. Als zij 
het voor het zeggen had zou 
onze afspraak met Inge Madié, 
de vaste vormgever en graveur 
van Joh. Enschedé, waarschijn
lijk ter plekke worden geannu
leerd. Gelukkig loopt het alle
maal met een sisser af. Even la
ter wordt ons zelfs een kopje 
koffie aangeboden. 
Na enkele minuten wachten 
komt er een dame met een im
mense map de spreekkamer 
binnen. Inge MadIé heeft een 
aantal voorbeelden van haar 
werk meegenomen. Die blijken 
een prima leidraad te zijn voor 
een boeiend gesprek meteen 
veelzijdige vrouw. Ze wist al op 
jonge leeftijd welke kant zij op
wilde... 

GEDEGEN OPIEIDING 
'Ik ben in 1963 geboren in Am
sterdam en ik ben altijd gek ge
weest op tekenen. Waarschijn
lijk heb ik dat van mijn groot
moeder, want die kon heel 
mooi schilderen. Na de lagere 
school en de havo bezocht ik de 

^ mts voor gouden zilversme
° den in Schoonhoven. Ik koos 
" voor de richting graveren. Hier 
 ben ik opgeleid voor het maken 
■^ van gravures die, als onderdeel 
S of ornament van een groter ge
" heel, veelal een versierend ka
"^ rakter hebben. In 1985 kwam ik 
S als graveur bij Joh. Enschedé in 
5 dienst en daar leerde ik van 
^ mensen als Jan Nijhuis dat een 
"" gravure in het drukkersvak veel

1 f £ al een heel andere en meer spe
• * ' cifieke functie heeft.' 

Joh. Enschedé zag wel wat in 
haar. Op kosten van haar werk
gever volgde zij in Zwitserland 
een aanvullende training voor 

E N F I L A T E L I E 

Het is een oud en eerlijk ambacht: graveur. Met behulp 

van een burijn, een soort gutsje, worden dikke en dunne, 

maar altijd minuscule lijntjes uitgestoken. Is er nog plaats 

voor de graveur in onze moderne tijd? Nou en of! 

Gegraveerde postzegels worden niet voor niets door veel 

filatelisten gekoesterd. 

het tekenen en graveren van on
der andere portretten voor 
bankbiljetten. Weer terug in Ne
derland stond haar een vierjari
ge opleiding tot grafisch vorm
gever te wachten. Dit keer wat 
dichter bij huis, in Utrecht. Als 
laatste onderdeel van haar uit
gebreide scholing leerde ze om
gaan met gespecialiseerde 
computerprogramma's op het 
gebied van beveiligd drukwerk. 
De veelzijdigheid van haar op
leiding vind je ook terug in haar 
werk. Als ontwerper en vormge
ver heeft ze in de loop der jaren 
haar sporen verdiend en hoewel 
het een relatief klein deel van 
haar werkzaamheden vormt, is 
ze haar eerste liefde, het grave
ren, altijd trouw gebleven. Het 
is een exclusief procédé, dat 
voor postzegels meestal alleen 
nog wordt gebruikt voor zeer 
bijzondere uitgaven en hoge 
nominale waarden. 

hpj\ßm'^' 
PRESTIGIEUS PROJECT 
Acht jaar geleden viel MadIé, 
wat die gegraveerde postzegels 
betreft, met haar neus in de bo
ter. Joh. Enschedé kreeg van de 
Engelse Royal Mail de opdracht 
om de serie hoge waarden met 
de afbeeldingen van kastelen in 
productie te nemen. Die was al 
een tijdje in gebruik, maar bij de 
postgigant was kennelijk niet ie
dereen helemaal tevreden over 
het resultaat. Aan de hand van 
deze bijzondere en eervolle op
dracht vertelt MadIé het een en 
ander over het graveursvak. De 

grote map wordt opengeslagen: 
'De basis voor deze uitgifte was 
een fotoserie van prins Andrew. 
Zoals je ziet waren de foto's aan 
de donkere kant. Dat was waar
schijnlijk de reden dat de zegels 
bij de eerste producent een 
beetje donker en somber uitvie
len. De lijnen van de gravures 
waren te diep uitgestoken en 
slibden dicht. Bovendien was er 
van de zijde van de opdrachtge
ver behoefte aan extra beveili
ging tegen vervalsingen; het 
ging hier immers om behoorlijk 
hoge waarden tot en met vijf 
pond. Het gouden portret van 
de Engelse koningin kon door 
Joh. Enschedé meteen speciale 
inkt worden gedrukt, waardoor 
het bij kopiëren zwart wordt.' 
En de geschiedenis herhaalde 
zich. Net als een kleine halve 
eeuw daarvoor verscheen er 
een Engelse kastelenserie met 
hoge waarden in meerdere gra
vures. MadIé vertelt hoe het 
graveerproces voor postzegels 
verloopt. 'Natuurlijk luister je 
eerst goed naar de wensen van 
de klant. Vervolgens wordt het 
ontwerp, in dit geval dus de fo
to's van prins Andrew, omgezet 
in lijnen, waarbij je steeds reke
ning moet houden met de tech
nische eisen en de druktechni
sche haalbaarheid. De tekenin
gen gaan naar de klant en aan 
de hand van eventuele op en 



Inge MadIé ' het gevoel van een graveur kun je met vervangen door een computer 

aanmerkingen op de artistici
teit, worden de definitieve teke
ningen gemaakt, meestal op 
400 procent van de ware groot
te. Na goedkeuring worden 
deze weer verkleind tot 100 pro
cent en met behulp van een fo-
togevoelige laag op een staal
plaat aangebracht. Nu begint 
het eigenlijke graveerwerk. Met 
behulp van een burijn, een stuk 
gereedschap dat het best met 
een gutsje te vergelijken is, wor
den de dikke en dunne, maar al
tijd minuscule lijntjes uitgesto
ken.' 
Tussen de bedrijven door 
maakt MadIé enkele malen een 
drukproefje, het liefst in de de
finitief voor de zegel gekozen 
kleur. Ze gebruikt hiervoor een 
eeuwenoude spakenpers, die 
het voor dit doel beste resultaat 
geeft. Het aantal proefdrukken 
moet beperkt blijven, anders 
verliezen de uitgestoken lijnen 
hun scherpte. Het resultaat 
wordt galvanisch gereprodu
ceerd tot het gewenste aantal 
voor de drukplaat. Uiteindelijk 
leidt dit vervolgens tot het eer
ste goedgekeurde drukvel, 
waarmee de opdracht wordt af
gerond. 

EUROBILJETTEN 
Op de afdeling pre-press van 
joh. Enschedé, waar MadIé deel 
van uitmaakt, werkt een team 
van elf mensen, die ieder hun 
eigen specialiteiten hebben. 
Jaarlijks wordt door dit clubje 
mensen met behulp van ge
avanceerde computersoftware 
een groot aantal opdrachten ge
realiseerd. 
We bladeren door de map en 
MadIé laat een aantal dingen 

zien, die ze in de loop der jaren 
heeft gemaakt. Aquarellen van 
vogels, die de basis vormden 
voor een langlopende serie Su
rinaamse postzegels, het com
plete ontwerp voor het laatste 
bankbiljet van Hongkong, de 
Nederlandse zegels ter gelegen
heid van het driehonderdjarig 
bestaan van haar werkgever in 
2003 en.- haar grote trots - de 
ontwerpen voor een complete 
serie eurobankbiljetten, waar
mee ze samen met 43 andere 
inzenders meedeed aan de gro
te Euro-ontwerpwedstrijd. De 
rode draad door haar ontwer
pen IS de kunstgeschiedenis, 
omdat kunst zich al heel lang 
niets aantrekt van landsgren
zen. Onlangs is er een boek ver
schenen van alle meedingende 
ontwerpen, inclusief die van de 
winnaar, de Oostenrijker Robert 
Kalina, die we inmiddels alle
maal kennen. Binnenkort zal 
een rondreizende tentoonstel
ling van alle originele ontwer
pen in het gebouw van de Ne
derlandse Bank te zien zijn. 

BEVEILIGING 
De specialisatie van Joh. En
schedé maakt dat vrijwel alle 

opdrachten waar MadIé mee te 
maken krijgt beveiligingsaspec
ten in zich meedragen. Voor 
bankbiljetten en andere waarde
papieren spelen deze vaak nog 
een grotere rol dan bij het pro
duceren van postzegels. Ener
zijds kan dit de bewegingsvrij
heid van de vormgever belem
meren en treedt er een harnas-
effect op. Anderzijds is het een 
grote uitdaging om juist binnen 
net kader van die beperkingen 
deze beveiligingelementen es
thetisch zodanig in het ontwerp 
te integreren dat het eindpro
duct er niet onder te lijden heeft 
of nog beter, daar zelfs mooier 
van wordt. MadIé beseft als 
geen ander dat de ontwikkelin
gen op beveiligingsgebied niet 
stilstaan en dat Joh. Enschedé 
deze op de voet zal volgen. Het 
geeft haar in ieder geval de ga
rantie dat er ook in de komende 
jaren voldoende uitdagingen in 
haar vak blijven bestaan. 

HOBBY'S 
Hoewel haar dagelijkse werk in
tensief is en voortdurend de no
dige artistieke eisen stelt is ze 
zo verknocht aan haar bezighe
den dat ook haar hobby's in de
zelfde sfeer liggen. Zo bezoekt 

ze musea en galeries, waarbij 
vooral mooi gemaakte grafische 
kunstwerken haar belangstel
ling geniet. Dit soort kunst 
wordt door haar zelfs, heel 
voorzichtig en gericht, verza
meld; vooral het werk van de in 
Frankrijk werkende Iranees 
Chahab. Ze vindt dit behalve 
mooie ook technisch raadsel
achtige en qua vorm fascineren
de moderne kunst. Daarnaast 
vindt ze geregeld tijd om zelf 
aquarellen te maken. Kortom: 
werken hobby's lopen sterk 
door elkaar en de gedachte 
dringt zich op dat haar werk 
meteen ook haar grootste hob
by is. 

COMPUTER EN TOEKOMST 
De techniek van het drukkers
vak, die tot voor enkele decen
nia terug vele eeuwen lang nau
welijks veranderingen kende, is 
met de opkomst van de compu
ter in een stroomversnelling ge
komen. En dat had niet alleen 
het gevolg dat de lettergieterij
en ter ziele gingen en er een 
einde kwam aan het tijdperk 
van met de hand gezet druk
werk. Ook voor haar werk waren 
er grote gevolgen. Inge MadIé: 
'Ja, ga maar na! Toen ik in 1985 
bij Enschedé kwam, werkten er 
op mijn afdeling, waar alle voor
bereidingen voor het drukken 
worden gedaan, vijfenveertig 
mensen. Nu nog maar elf Hier
uit blijkt al dat de computer ons 
veel werk uit handen heeft ge
nomen, zeker als je bedenkt dat 
we vergeleken met toen onge
veer het tienvoudige maken. 
Het IS zelfs mogelijk om com-
putermatig te graveren, maar 
dan heb ik het wel over mathe
matische structuren, waarbij de 
lijnen allemaal dezelfde diepte 
hebben. Misschien zal het ooit 
mogelijk zijn om met de com
puter bijvoorbeeld ook van zo'n 
Engels kasteel een perfecte gra
vure te maken. Maar het instel
len van de dikte en diepte van 
de lijnen zal zoveel tijd in be
slag nemen, dat ik zeker weet 
dat ik binnen de kortste keren 
de burijn weer zelf ter hand 
neem. Het gevoel van een gra
veur kun je niet vervangen door 
een computer en als het zou 
kunnen dan kost het ongetwij
feld meer tijd dan het zelf doen. 
Het is een geruststellende ge
dachte en ook de reden dat ik 
de toekomst van het graveurs
vak zonnig inzie.' 
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Aland 
50jaarula5 
De vlag van Aland viert 
dit jaar zijn vijftigste ver
jaardag. Hoewel het ge
bied al een zekere vorm 
van autonomie kreeg in 
1921, duurde het tot april 
1954 voordat de eerste of
ficiële vlag kon worden 
gehesen. Het werd een 
geelrood kruis op een 
blauwe achtergrond. 
Dit jubileum wordt op 23 
april gevierd met een spe
ciale eerste-klaszegel 
(waarde nu 60 c ) , waar
op de vlag staat afge
beeld. De zelfklevende 
zegel is uitsluitend in een 
boekje van acht stuks ver
krijgbaar [i]. 

Albanië 
Klederdrachten 
In 2001 verscheen in Al
banië een boekje met af
beeldingen van nationale 
klederdrachten. Ook af
gelopen jaar blijkt er zo'n 
boekje uitgekomen te 
zijn. Het bevat een velle
tje met twaalf postzegels 
van 30 1. 

Australië 
Australia Day 
Elk jaar besteedt de post 
op Australia Day met een 

I serie postzegels aandacht 
aan Australiërs die een 
belangrijke bijdrage le-
ver(d)en aan de nationale 
identiteit. 
Wie er geëerd wordt of 
worden, is pas bekend op 
de dag van uitgifte, 23 ja
nuari. Ik kom er dus later 
op terug. Wel staat vast 
dat de uitgifte ook ver
krijgbaar is in een boekje 

' van tien zegels van 50 
I cent. 

België 
Anjer 
Sinds 19 januari is de Bel
gische post weer een 
bloemenboekje rijker, dit 
keer gevuld met tien an
jers [2]. Het zijn weer 

I zelfklevende zegels zon-
I der waardeaanduiding, 

maar met de vermelding 
Prior, wat inhoudt dat de 
zegels gebruikt kunnen 
worden voor binnenland
se brieven tot 50 gram. 
Op dit moment is het ta-

j rief voor deze prioritaire 
genormaliseerde brieven 
49 c. 

Canada 
Nieuwe taneuen 
In het decembernummer 
meldde ik al dat er in Ca
nada nieuwe permanente 

waarden zouden verschij
nen in verband met de 
nieuwe tarieven in janu
ari en dat er dus ook 
nieuwe boekjes zouden 
komen: vier stuks. Abu
sievelijk gaf ik als uitgif
tedatum 19 november; 
dat moest zijn 19 decem
ber. De nieuwe tarieven 
traden in werking op 12 
januari van dit jaar. Het 
persbericht van Canada 
Post vermeldt met enige 
trots dat het binnenlands 
tarief van 49 c één van de 
laagste in de industrie
landen is. 
De details met betrek
king tot de boekjes klop
ten wel. Nog niet bekend 
was overigens dat op de 
koninginnezegel van 49 
cent een lachende konin
gin Elizabeth stond afge
beeld. Een beetje bijzon
der, dus die beelden we 
hierbij af [3]. 

Denemarken 
Nieuu) automaatboekje 
Als gevolg van de nieuwe 
tarieven verscheen er op 
2 januari een Deens auto
maatboekje met twee ze
gels van 4.50 k. (type-
Margrethe) en twee van 
0.50 k. (type-golflijnen). 

Kinderhulp 
Vorig jaar startte de 
Deense post met toeslag
zegels in een boekje. De 
opbrengst voor 'Artsen 
zonder Grenzen' was 
toen met ruim anderhalf 
miljoen Deense kronen 
boven verwachting. Dit 
keer hing de uitgifte sa
men met de internationa
le Dag van de Kinder
hulp. De opbrengst van 
de op 14 januari versche
nen toeslagzegel gaat 
dan ook naar kinderfond
sen. De zegel van 
4.50-1-0.50 k. is alleen per 
tien in boekjes verkrijg
baar [4]. 

Villa Spurueskjul 
De derde serie 'Deense 
woningen' verscheen ook 
op 14 januari. De zegel 
van 4.50 k. meteen af
beelding van de begin ne
gentiende eeuw gebouw
de Villa Spurueskjul, in Vi-
rum ten noorden van Ko
penhagen, is ook in een 
boekje verkrijgbaar [5]. 

Frankrijk 
Vlindertjes 
De in Australië geboren 
Anne Geddes maakte de 
foto's voor de Franse ge
boortezegels. Deze foto

grafe vergaarde wereld
wijde bekendheid door 
haar foto's van baby's als 
bloemetje, vlindertje of 
bijtje. Fotografische ver
beelding dus. Geen won
der dat haar foto's van 
babyvlindertjes model 
stonden voor de boekjes 
met tien zegels van 50 c. 
voor het frankeren van 
post met geboortekaart
jes C'est unejille en C'est un 
jargon. 
De zegels in de boekjes 
zijn zelfklevend [6]. De 
uitgiftedatum was 9 janu
ari. 

Gibraltar 
Ferrari 
Het duurt nog even, maar 
op I november wijdt Gi
braltar diverse uitgiften 
aan producten van het 
befaamde Italiaanse au
tomerk Ferrari. Er ver
schijnt ook een boekje. 

Groot-Brittannië 
Tu;ee prestyeboekjes in 2004 
Net als vorig jaar ver
schijnen er in Groot-Brit-
tannie dit jaar weer twee 
prestigeboekjes. Een 
dure grap meestal, maar 
wel te koop voor de no
minale zegelwaarde. 
Het eerste boekje komt 



uit op 16 maart en bevat 
een grote verscheiden
heid aan postzegels. Het 
boekje heeft als titel Let
ters by night en sluit aan 
bij de serie 'Klassieke lo
comotieven', 'die al op 13 
januari verscheen. Het 
boekje is een eerbetoon 
aan het postvervoer per 
trein, dat in januari na 
166 jaar werd beëindigd. 
Behalve de locomotieven-
zegels zitten er in het 
boekje zegels met plaat
jes van stationsrestau-
rantuithangborden (wat 
een woord!), permanente 
iVlachin-zegels en regio
nale Schotse zegels. De 
exacte inhoud is me nu 
nog niet bekend. 
Op 25 mei wordt het 
tweede eeuwfeest van de 
Royal Horticultural Society 
gefêteerd met een presti-
geboekje. 

Ierland 
Nieume permanente zegels 
In aansluiting op de wij
ziging in de tarieven voor 
post naar het buitenland, 
kwamen er in Ierland op 
5 januari twee nieuwe 
permanente zegels: 60 c. 
'papegaaiduiker' en 65 c. 
'zanglijster' [7]. Beide 
zijn ook in boekjes van 
tien stuks verkrijgbaar. 

Wenszegels 2004 
De in Ierland erg popu
laire wens- of liefdesze
gels verschenen op 30 ja

nuari. Dit keer waren ze 
voorzien van dieren als 
stripfiguur. De speciale 
Loue-zegel laat twee ver
liefde apen zien, waar
mee de link naar het Jaar 
van de Aap ook weer ge
legd is [8]. 

Malta 
Boekje uit 2003 
Intussen heb ik wat meer 
informatie over het in het 
vorige nummer genoem
de Maltezer boekje [9]. 
Het blijkt alleen te koop 
in een mapje met toeristi
sche informatie, wat re
clame en vijf postkaarten. 
Geen wonder dat het zo 
lang duurde voordat het 
de boekjesverzamelaar is 
opgevallen. Op de zegel 
van 16 cent staat een af
beelding van een bunker 
uit het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Het is één van de zegels 
uit de serie 'Militaire ar
chitectuur' van 21 maart 
2003. 

Noorwegen 
Drie locale boekjes 
In het voorbije najaar ver
schenen nog drie locale 
Noorse postzegelboek
jes. Allereerst een boekje 
van Harstad, ter gelegen
heid van de tentoonstel
ling Hdlogaland 2003 (in
houd vijfmaal 5 k. 'grafi
sche kunst'). Afgebeeld 
is een kunstwerk van 
Kaare Espolin Johnson. 

Een tweede boekje met 
dezelfde inhoud is even
eens door Harstad uitge
geven en heeft als thema 
'Galerie Espolin'. Het 
derde boekje is van Fred-
rikstad en werd uitgege
ven bij de tentoonstelling 
Prejil 03. Inhoud vijfmaal 
5.50 k. 'OlavVi903-
2003'. 

Uruguay 
Twintig procent korting 
Uruguay kwam op 18 juni 
van het afgelopen jaar 
met twee merkwaardige 
boekjes. Het ene bevat 
tien postzegels uit iggi 
met een afbeelding van 
een paardentram; het an
dere tien uit 1993 met een 
miereneter. Van beide is 
de waardeaanduiding af-
geblokt, zodat er op de 
zegels geen aanduiding 
van de waarde te beken
nen valt. In de boekjes 
staat wel vermeld dat de 
zegels bestemd zijn voor 
binnenland ('mierene
ter') of buitenland 
('paardentram'), maar 
aan de zegels zelf is dat 
niet te zien. Lijkt me las
tig voor de gebruiker. 
Op de rand van het boek
je wordt overigens wel 
vermeld dat het om een 
korting van twintig pro
cent gaat [10]. 

IJsland 
Oude auto's 
IJslands eerste auto da

teert uit 1904. De echte 
invoer van auto's (T-
Ford) startte pas jaren la
ter, in 1913. Omstreeks 
1920 reden er zo'n hon
derdzeventig automobie
len op het eiland. Tot 
i960 hanteerde de rege
ring invoerbeperkingen, 
daarna ging ook dit ei
land mee in de vaart der 
volken. 
Een uit vier waarden be
staande serie, te verschij
nen op 15 april, geeft 
voorbeelden van model
len uit de begintijd: twee 
zegels van 60 k. met de 
Pobeta (1954) en de Ford 
Fairlane Victoria (1956) en 
ook twee van 85 k. met de 
Volkswagen (1952) en de 
Chevrolet Bel Air (1955). Er 
komt een boekje met vier 
zegels van 60 k. en één 
van viermaal 85 k. [11] 

Europa 
Het Europazegel-thema 
van dit jaar ('zomerva
kantie') vult de IJslandse 
post in met een zegel 
(60 k.) waarop fietsende 
vakantiegangers te zien 
zijn en met een zegel 
(85 k.) met avonturiers in 
speciaal uitgeruste voer
tuigen. Beide vakantie-
vormen zijn populair op 
het eiland. Tussen mei en 
oktober komen er hon
derden fietsende vakan
tiegangers, voornamelijk 
uit Europese landen. En 
avontuurlijke vakanties 
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in IJslands ijslandschap 
worden ook al gemeen
goed. 
Beide zegels zijn vanaf 19 
mei ook in boekjes be
schikbaar. 

Zweden 
Twee boekjes injanuan 
Er verschenen op 26 ja
nuari in Zweden twee 
postzegelboekjes: het 
ene is een Europaboekje 
dat het Zweedse outdoor-
gebied Laponia onder de 
aandacht brengt (prijs 
van het boekje 40 k.), ter
wijl het andere 'Een geur 
van liefde' heet, waarbij 
de post weer behulpzaam 
is bij het verspreiden van 
zoete geurtjes. Het boek
je kost 55 k. 

Intussen is ook het boek-
jesjaarpakket 2003 ver
krijgbaar: alle boekjes te
zamen in een fraai pakket 
voor de prijs van 491 k., 
zijnde de nominale waar
de van alle postzegels. 

Zwitserland 
Maareen boekje' 
In het door de Zwitserse 
posterijen verstrekte 
overzicht voor dit jaar 
vond ik slechts één boek
je: een felicitatieboekje 
met tien zegels van i f., te 
verschijnen op 7 septem
ber. Dus geen Pro Patria-
en geen Pro Juuentute-
boekje dit jaar? Ik houd u 
op de hoogte. 
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N.V.RH, onder de loep 

^ X In deze aflevering. 

Laten wij u kennismaken met de derde in het rijtje van detaillisten, 
die wij nader aan u willen voorstellen. Onder het motto 'Er zijn 
meer wegen die naar Rome leiden' krijgt u zo een goede indruk 
over de verschillende visies en werkwijzen, die onze leden er op 
nahouden. Uiteraard altijd binnen het kader van de garanties, 
die zij de klant door hun lidmaatschap van de NVPH hebben te 
bieden. 
Daarnaast aandacht voor een leuk initiatief van lid Clemens Smits, 
die in het tienjarig bestaan van zijn bedrijf een goede aanleiding 
zag om een korttoernooi voor collega's te organiseren. 

'Goede service is de sleutel tot de 
tevredenheid van de Idant' 
In gesprek met Paul Lagemaat en 
mevrouw Lagemaat-Spelten, detaillisten 

Het centrum van Amersfoort. Aan de rand hiervan vinden we op 
de Kleine Haag nummer 13 de postzegelhandel Marko Paulo. 
Wordt de naam van die Italiaanse ontdekkingsreiziger niet op een 
andere manier geschreven? De 76-jarige oprichtster van de winkel, 
mevrouw Lagemaat-Spelten weet het antwoord. 'Ik heb een twee
ling, en die jongens heten Mark en Paul. Toen ik in 1980 met de 
postzegelhandel begon heb ik hun namen een beetje verbasterd 
en toen kwam er Marko Paulo uit, inderdaad naar die ontdekkings
reiziger Omdat iedere filatelist in feite de wereld ontdekt. Alleen 
op een comfortabeler manier, hij of zij hoeft alleen maar zijn 
postzegelalbums te pakken ' 
Mevrouw Lagemaat ontdekte de postzegelhandel op latere leeftijd 
en begon met haar eigen collectie als voorraad. De eerste omzet 
werd geboekt door de verkoop van een 'dubbele koe' van 
Nederland. Op het hoogtepunt van de doorloperrage waren die 

Mevrouw Lagemaat-Spelten (midden) en Paul Lagemaat (rechts) 

zaken en in 1991, na het overlijden van hoor man, kwam haar 
zoon Paul (34) in de zaak. Hij heeft inmiddels het roer grotendeels 
overgenomen. 'Ik had een paar jaar gewerkt voor een uitzend
bureau en al verschillende boontjes gehad. Ik stond op drukke tijden 
wel eens achter de toonbank en kwam er langzamerhand achter 
dat ik het leuk vond om met postzegels én met mensen om te gaan 
Ik heb er nog nooit een moment spijt van gehad, dat mijn loopbaan 
deze richting is opgegaan ' 

Assortiment 

Paul Lagemaat vertelt wat Marko Paulo zoal heeft te bieden: 
'Nieuwtjes van de hele wereld, albums en supplementen Daarnaast 
een uitgebreide voorraad van Nederland en Overzee alsmede 
Europese landen en thematisch materiaal. In 1997 hebben wij het 
lidmaatschap van de NVPH gekregen en wij streven er alti|d naar 
om onze klanten tevreden te houden. Het bieden van goede service 

staat hierbij hoog in het vaan
del. Moeder is het met hem 

"Het bieden van goede service staat hoog in het vaande l" eens AIS de kiant tevreden 
de winkel uitgaat heb je schik.' 
Toch interessant om eens te 

vragen wat de klanten er zelf van vinden Ben Helms (57) is al 
klant sinds 1980 en heeft in de loop der jaren een goede indruk 
gekregen. 'Ik kwam al bij de familie Lagemoot thuis en dot contact 
is blijven bestaan sinds ze de winkel kregen Je kunt zeggen dat 
we langzamerhand zeer goede bekenden van elkaar zijn geworden 
Ik stel deze en andere sociale contacten, die uit de filatelie voort
vloeien, zeer op prijs ik verzamel Nederland en Overzee en daar 
heb ik mijn handen aan vol. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n honderd 
euro per maand aan mijn hobby besteed Eens per |aar kijk ik in de 
catalogus of de prijzen nog een ontwikkeling hebben doorgemaakt, 
maar het plezier van het verzamelen is voor mij veel belangrijker 
dan de beleggingsgedachte.' 
Dot geldt ook voor de 67-jarige Frans Roest: 'Ik verzamelde als kind 
al postzegels, maar daarna is mijn collectie een beetje in het slop 
geraakt Tientallen jaren lang heb ik wel veel zegels weggelegd. 
No mijn pensionering kreeg ik eindelijk meer tijd en heb ik de draad 
weer opgepakt Ik kom hier nu sinds een jaar en heb in die korte 

intertijd zeer gezocht. Van het een kwam het ander en gaandeweg 
werd er een slaapkamer tot miniwinkeltje omgetoverd. 'Ik vond 
het handelen in postzegels meteen een zeer boeiende bezigheid 
Het achterliggende doel was om iets op te bouwen voor mijn 
zonen. En dat is gelukt!' 
Nadat zij gedurende enkele jaren voornamelijk op beurzen een 
klantenbestand had opgebouwd streken zij en haar man neer in 
het centrum van Amersfoort. Langzaam maar zeker groeiden de 



^■-<É 

tijd veel geleerd. Als betrekkelijke leek moet je jezelf 
natuurlijk niet in het diepe gooien. Ik krijg hier bruikbare 
adviezen en dat certificaat van de NVPH hangt er natuurlijk 
niet voor niets. Verder waardeer ik de gezellige sfeer, het lijkt 
hier soms net een bruin café.' 

Jeugd en filatelie 

Paul Lagemcat verzamelt zelf Oostenrijk en Alderney, maar houdt 
die activiteiten bescheiden Moeder is sinds haar collectie het begin 
van de voorraad vormde niet meer aan verzamelen toegekomen. 
Hoe is het eigenlijk met de belangstelling van het gemiddelde 
publiek voor de filatelie? Lagemaat jr. geeft een impressie' 'We zijn 
in een moeilijke tijd begonnen en hebben in het begin van de jaren 
tachtig in een neergaande markt ons klantenbestand opgebouwd. 
Aan een toevloed van nieuwe klanten hebben wij nooit gebrek 
gehad en ook de jeugd weet de winkel te vinden Ik heb er geen 
moeite mee om een pakketje of een insteekboekje weg te geven 
als een ouder aarzelt om iets voor ze te kopen. Ik vind het gewoon 
leuk om jonge mensen kennis te laten maken met de filatelie en ze 
bij het verzamelen te stimuleren. Bovendien blijft het oude gezegde 
van kracht; Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!' 

Team Smits houdt wisselbeker in eigen huis 

'Gewoon een gezellig evenement met leuke collega's'. Dit stond in 
de uitnodiging voor het karttoernooi, dat ter gelegenheid van het 
10jarig bestaan van Smits Philately werd gehouden. Dus trokken 
een aantal postzegelhandelaren samen met hun aanhang naar 
'de Fabrique' in Maarssen, het meest geavanceerde kartcentrum 
van Nederland. Uiteindelijk trokken vijftien deelnemers de stoute 
schoenen en racepakken aan om na een korte instructie de training 
aan te vangen. Hierbij viel op dat de volledige directie van de 
Nederlandsche Postzegel Veiling zich vooraan in het front meldde. 
Daarna werden de minibolides volgens de trainingstijden opgesteld 
en kon de echte wedstrijd beginnen Hoewel de collegialiteit onder 
handelaren in de regel groot is, waren er gezien het aantal aan

rijdingen en botsingen kennelijk tot nog wat kleine rekeningetjes 

Het team van Smits Philately met de wisselbeker 

te vereffenen. Of had het meer te maken met het feit dat je van 
het knijpen in een pincet geen echte spierballen krijgt? In ieder 
geval kende de wedstrijd een spannend en sensationeel verloop. 
Marcel van den Brink werd uiteindelijk de winnaar van het 
individuele klassement en het team van Smits Philately nam 
vanwege de beste collectieve prestatie de enorme wisselbeker 
mee naar huis. 
Sport verbroedert en van karten krijg je trek. Dat was te merken 
aan de gezellige sfeer en de eetlust tijdens het dinertje dat na 
afloop van het toernooi werd gehouden. 
Er kwamen de nodige verhalen los en die gingen nu eens niet 
alleen over postzegels. Of team Smits de wisselbeker ooit gaat 
verdedigen moet worden afgewacht. Wat echter wel vaststaat 
is dat het initiatief om 'eens wat anders te doen' met de collega's 
door alle deelnemers zeer werd gewaardeerd en zeker navolging 
verdient. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Deelnemeis in kartcentrum 'de Fabrique' te Maarssen 

Telefoon 070347 38 49 

Email info@nvph.nl 
Internet VWNTW. n v p h . n l 

mailto:info@nvph.nl
http://nvph.nl


Ë SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLISTAIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 38 [1]  'MAIER, EEN ENVELOPPE INHOUDENDE 
EEN HOEVEELHEID TRANSPARANT PAPIER, CELLULOIDE ETC.' 

Toen Jan Giphart, con
servator van het toenma
lige Postmuseum (later: 
PTT Museum, Museum 
voor Communicatie) in 
Den Haag, in mei 1967 in 
hetNederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie op de pagina's 253 tot 
en met 265 de 323 door 
R.E.P. Maier vervalste 
stempels afbeeldde, kon 
hij niet bevroeden dat er 
nog veel meer stempel
vervalsingsmateriaal aan
wezig was in de zeven do
zen met in beslag geno
men spullen van Maier. 
Op de door rijksrecher
cheur J.J.H. Schetters op
gestelde lijst van zeven 
dozen, die in 1962 bij Do
meinen werden gedepo
neerd, wordt bij verpak
king IIL, onder punt 32, 
genoemd: een enveloppe in
houdende een hoeveelheid 
transparant papier, celluloï

de etc, (zie afb. A en B). Bij 
die 'hoeveelheid celluloï
de' bleek het bij nadere 
beschouwing om een 
aantal in celluloid gesne
den sjablonen van stem
pels te gaan. 
Toen ik mij na 1985 in
tensiever ging bezighou
den met het fenomeen 
Maier, kreeg ik in het 
Postmuseum van de 
toenmalige conservator 
Rob Lagerwey volledig 
toegang tot het in het 
museum opgeslagen ma
teriaal. 
Bij het doorzoeken van 
de enveloppen en dozen 
waarin het materiaal was 
opgeborgen, kwam ik in 
een envelop in celluloid 
gesneden stempelvor
men tegen. 
Omdat ik bij het keuren 
van voorfilatelistische 
NederlandsIndische 
brieven stempelafdruk

ken onder ogen kreeg 
waarvan de gebruikte 
stempelkleur afweek van 
wat gebruikelijk was, ben 
ik de gestempelde brie
ven in hetMaierarchief 
beter gaan bekijken. 
Het bleek dat Maier voor 
sommige stempels een 
bepaalde rode kleur ge
bruikte die absoluut niet 
overeenkwam met de 
normale, in die tijd ge
bruikte stempelkleur. 
Blijkbaar was er in de 
loop van de tijd een che
mische verandering ont
staan in de samenstelling 
van de door Maier ge
bruikte inkt. Het was op 
dat moment immers al 

vijftig jaar geleden dat hij 
begonnen was met het 
namaken en stempelen. 

Rubricering 
Na 1993 kon ik mij inten
siever bezig houden met 
het materiaal van Maier. 
Voor die tijd werd er niets 
gerubriceerd. Om in die 
situatie verandering te 
brengen moesten eerst 
de al in 1962 op kartons 
afgestempelde en ge
nummerde vervalste 
stempels worden geru
briceerd en beschreven. 
Vervolgens was het zaak 
de inmiddels op kartons 
aangebrachte brieven van 
hetMaierarchief te num
meren en te kopiëren. Als 
ik er achter wilde komen 
uit welke archieven het 

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 

materiaal was vervreemd 
(van sommige brieven 
was dit bekend dankzij 
het procesverbaal), dan 
moesten alle 'vervalste' 
brieven beschreven wor
den. 
Bij het globaal doorwer
ken van deze brieven 
bleek (en ik had dat eer
der ook al geconstateerd) 
dat verscheidene stem
pels niet voorkwamen in 
de lijst van dein 1967 af
gestempelde en gepubli
ceerde vervalste stem
pels. 

Tamponering 
In 1997 werd in overleg 
met de museumconserva
toren Charles Boissevain 
en Mark Kleijnen een af
spraak gemaakt: ik zou 
mij volledig richten op 
het catalogiseren van de 
coUectieMaier. De letter
lijke tekst van mijn 'aan
stellingsbrief luidde: 
'Uitgangspunt bij de ca
talogisering van de Col
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Paneel geheel links: ajbceldingen 
1, 2,3 en 4  sjobloonnummers 
66, 67 en 68 (in zwart); daaron
der sjabloonafdrukken (in rood), 

Boucn: ajbeeldingen 5, 6 en 7 
sjabloonnummers 6g en ja 
(linksbouen, in zwart); ernaast en 
erondersjabloonajdrukken (rood). 

Links: ajbeeidingen 8 en g 
sjabloonnummer 71 (in zwart); 
eronder een a/druk in rood. 

Rechterpagina, linker paneel; aj
bceldmgcn 10,11,12,15 en 14 
sjabloonnrs 72, 72a en 73 (bo

uen, zwart) en ajdrukken in rood; 
o,a. een gecombineerde ajdruk. 

Rechterpagina, rechterpaneel: aj
bceldingcn 15,16,17,18 en ig 
sjabloonnummers 74, 74a en 75 

(links, in zwart); rechts: sjabloon
ajdrukken in rood, waaronder een 

gecombineerde ajdruk. 
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Afbeeldingen A en B tiuee dichtbetypte kantjes met een ouerzicht uan het materiaal dat in ig 62 bij Domeinen in Dordrecht uierd gedeponeerd 

lectie Maier is, dat zoda
nige gegevens worden 
vastgelegd dat de collec
tie als 'ijkpunt' kan die
nen bij het bepalen van 
vervalsingen die elders in 
de verzamelaarswereld 
voorkomen. 

Gestreefd wordt naar het 
publiceren van jouw be
vindingen op het terrein 
van de vervalste Indische 
stempels na afloop van 
dit catalogiseringspro
ject, zodat de verzame
laarswereld kan profite

ren van de resultaten van 
JOUW onderzoek. Het PTT 
Museum stelt het zeer op 
prijs dat je deze werk
zaamheden wilt aanpak
ken en wij hopen op een 
vruchtbare samenwer
king.' 

Ik begon ermee de cellu
loidsjablonen weer op te 
diepen en die daarna te 
tamponeren: met rode en 
zwarte stempelinkt op 
stukjes papier. Dit ge
beurde in volgorde van 
wat er in de opbergenve

lopjes aanwezig was. 
Er bleken niet alleen sja
blonen van stempels aan
wezig te zijn. Maier kras
te ook andere stempels 
en opdrukvormen in het 
materiaal, die hij vervol
gens beinkte en dan af
wreef op papier. Het re
sultaat kon hij natekenen 
en zo het aureool geven 
van echtheid. 
Het laatste deel van de 
sjablonen bestond uit 
modellen, bestemd voor 
de perforatie van postze
gels en zogenoemde 
dienstperforaties. 

Het was nodig om de sja
bloonafdrukken die ik 
tussen oktober 1997 en 
maart 1998 had vervaar
digd (getamponneerd of 
in papier geperforeerd), 
in de computer van het 
PTT Museum op te slaan, 
samen met al het beken
de vervalste stempelma
teriaal. 
De 323 verschillende 
stempelafdrukken die in 
1962 op stukjes karton 
waren afgestempeld, kre
gen een eigen record en 
plaatsnummer. De num
mering hiervan liep van 
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record i/plaatsnummer 
la tot en met record 
323/plaatsnummer 65e. 
Als u zich afvraagt waar
om het plaatsnummer 
soms van een a, b, c, d of 
e werd voorzien: dat was 
indertijd gedaan omdat 
men meerdere kaartjes 
op een vel kopieerde. 

De eerste in celluloid ge
sneden sjabloon kreeg 
record 324/plaatsnum-
mer 66 en het laatste per
foratiemodel record 
392/plaatsnummer 130. 

Tekeningen en 
afdrukken 
Er was echter nog een 
moeilijkheid. In het 
Maier-achief zijn teke
ningen aanwezig van 
stempels, zogenoemde 
calques (op 'calqueerpa
pier' - transparant mate
riaal - gemaakte tekenin
gen) en afdrukken van 
deze tekeningen. Gezien 
de goede kwaliteitvan 
deze afdrukken moeten 
ze afkomstig zijn van 
cliché's (drukmateriaal). 
Verder bevat de collectie 
veel voorbeeldmateriaal 
(Maier heeft altijd be-

Paneel hicrbouen ajbeeUmgrn zo, 
21 en22-sjabloonnummfr76 
[geheel links, in zwart) en twee 
afdrukken, 
geheel rechts een combinatie van 
dcsjablonen/éen 6g. 

Paneel rechts, ajbeeidingen 25 
(links) en 24, 25 en 26-

sjabloonnummers 77, 78 en 79 
(links, in zujart); rechts 

sjobloonafdrukken m rood. 

weerd dat hij dit materi
aal had gemaakt om er 
een boek over stempels 
mee te illustreren). 
Om zeker te weten dat ik 
al deze stempelvormen, 
getekend, afgestempeld 
of op andere wijze gepro
duceerd, had gerubri
ceerd ben ik het materi
aal gaan kopieren en be
schrijven. 
Alle stempels, of het nu 
tekeningen of afdrukken 
waren, werden voorzien 
van een nummer. Ver
schillen in tekeningen of 
afdrukken werden apart 
beschreven. Begonnen 
bij 500 ben ik momenteel 
geëindigd bij 152g - een 
onvoorstelbare hoeveel
heid. En nog is het einde 
niet in zicht! Het verder 
nog aanwezige materiaal 
wordt eveneens geko
pieerd en moet, nadat dit 
is gebeurd, worden be
schreven. Eventuele nieu
we stempels (of stempels 
die niet overeenkomen 
met de al genoteerde) 
dienen te worden genum
merd en gerubriceerd. 

Hetvolgende traject is 
dat de in het archief aan

wezige brieven daarna 
worden beschreven en de 
daarop gebruikte afstem
pelingen worden vergele
ken met de al genoteerde 
stempels. Dan pas kan 
het resultaat van al dat 
werk worden opgeslagen 
in de computer. 
In het brievenarchief van 
het Museum voor Com
municatie blijken overi
gens ook op andere 
plaatsen Maier-vervalsin-
gen te zitten. In de verza
meling van Van Nifterik 
zijn bijvoorbeeld brieven 
met vervalste stempels 
aanwezig. De brieven zijn 
door Van Nifterik voor de 
Tweede Wereldoorlog 
gekocht. 

Sjablonen in celluloid en 
afdrukken daarvan 
Maier sneed stempels die 
bij elkaar hoorden in het
zelfde materiaal. Eerst 
kraste hij het gehele 
stempel in het celluloid, 
daarna sneed hij delen 
van het stempel uit en 
wel zodanig dat er altijd 
een soort 'bruggetje' tus
sen het celluloidmateri-
aal overbleef. Deze brug
getjes voorkwamen dat er 

delen uitvielen. Na het 
tamponeren van de sja
blonen vulde hij dan de 
open ruimten op met 
inkt, zodat de stempelaf
druk weer compleet 
werd. Ook sneed hij 
soms cirkeldelen uit; die 
kon hij (door de sjabloon 
te draaien) gebruiken om 
er een complete cirkel 
mee te tamponneren (zie 
afbeeldingen 12 en 13). 
Eerst laat ik u de inge-
kraste en uitgesneden 
sjabloon zien. Om het ge
heel zichtbaar te maken 
heb ik zwarte inkt in de 
tekening gewreven en de 
rest zoveel mogelijk 
schoongemaakt. 
Vervolgens ziet u de ge-
tamponneerde afdruk 
(met rode inkt) van de 
sjabloon. Als de sjabloon 
uit meerdere delen be
staat, bijvoorbeeld let
ters, figuren, cirkeldelen 
e.d., dan ziet u eerst de 
letters, figuren, cirkelde
len e.d. apart en vervol
gens de samengestelde, 
soms complete afdruk. 
Om een stempel van een 
cirkel te voorzien ge
bruikte Maier niet in alle 
gevallen een sjabloon. In 

bepaalde gevallen ge
bruikte hij de uitgekraste 
vorm om de contouren 
van de cirkel over te bren
gen op het papier. Met 
behulp van die vorm te
kende hij vervolgens de 
cirkel met inkt in. 
Toen het materiaal in be
slag werd genomen, was 
jammer genoeg niet alles 
wat Maier in de loop van 
de jaren had gefabriceerd 
meer aanwezig. Daar
door zal het altijd wel een 
raadsel blijven wat Maier 
allemaal heeft vervalst. 

Noot: 
Aan het eind van deze artikclense-
rie ouer Moier luordt een lijst̂ e-
publiceerd van de â cbeelde sjo
bloonafdrukken en -perforaties 
met record- en plaatsnummer en 
een korte omschrijmn̂ . 

Mijn dankflaat uit aan naar Rob 
Lâ erujey, Charles Boisseuain, 
Monique Erkelens, Mare Kleijnen, 
Koos Havelaar en Saskia Spiek-
man, die het mij in de â elopen 
jaren mogelijk hebben gemaakt 
me bezig te houden met het Moicr-
archicf In het bijzonder unl ik 
Saskia Spiekman noemen, zij 
geeft mij momenteel de ruimte om 
bij haar, in de bibliotheek uan het 
museum, mijn archicfUjerk te uer-
nchten. 
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In de jaren '70 en '80 van 
de vorige eeuw gaf- toen 
nog - PTTPost een mooie 
reeks jaarboekjes uit. Die 
boekjes waren aanvanke
lijk niet zo heel erg in
drukwekkend, maar al 
vrij snel werd duidelijk 
waar het heenging: jaar 
na jaar werd er steeds 
meer aandacht besteed 
aan vormgevingtechni-
sche aspecten van de be
handelde emissies. Voor
al verzamelaars met be
langstelling voor grafi
sche kunst smulden van 
de serie, die echter op 
een gegeven moment, 
waarschijnlijk vanwege 
zoiets triviaals als finan
ciële bezuinigingen, door 
PTTPost werd beëindigd. 
Het is dus niet zo heel erg 
onverklaarbaar dat er ver
zamelaars zijn die den
ken dat TPGPost met de 

uitgifte van het Jaarboek 
Nederlandse Postzegels 
2003 een traditie in ere 
heeft willen herstellen. 
Maar zo is het nieuwe 
jaarboek kennelijk niet 
bedoeld: vanaf de eerste 
pagina's wordt duidelijk 
dat er in deze publicatie 
van alles over de in 2003 
uitgegeven postzegels te 
vinden is, maar niet uit
sluitend over vormge
ving. Dat kan ook niet 
anders, gezien de grote 
oplage van het boek (zo'n 
dertigduizend exempla
ren, waarvan enkele dui
zenden in het Engels). Bij 

dergelijke oplagen is 
sprake van een boek voor 
een algemeen publiek en 
niet voor de bescheiden 
incrowd die wordt ge
vormd door de liefheb
bers van toegepaste 
kunst. 
Is het Jaarboek daarmee 
een alledaagse publicatie 
geworden? Nee, dat zeker 
niet. Wel een kleurig en 
uiterst toegankelijk kijk
en leesboek, met volop 
informatie over de in 
2003 verschenen zegels. 
Vormgever Ingmar Birza 
uit Deventer heeft het 
boek op aantrekkelijke 
wijze vormgegeven. 
De bijdragen in het jaar
boek variëren nogal qua 
lengte en dat is begrijpe
lijk: over een emissie als 
'Nederland en het water' 
valt nu eenmaal meer te 
vertellen dan over een bij-
plakzegeltje van 2 euro
cent. 
Het Jaarboek Nederland
se Postzegels is ook een 
prima beuiaarboek. Bij elk 
artikel is door het aan
brengen van een klem-
strook ruimte vrijgehou
den voor het onderbren
gen van de in het desbe
treffende artikel behan
delde zegels. Dit ver
klaart ook waarom het 
jaarboek in twee uitvoe
ringen verkrijgbaar is: 
zonder, maar ook mèt 
alle postzegels van het 
jaar 2003. Wie de versie 
met zegels aanschaft, 
krijgt overigens een kor
ting van vijf euro. 
De doelgroep van het 
Jaarboek Nederlandse 
Postzegels in aanmer
king nemend mag wor
den gesproken van een 
geslaagd initiatief Het 
jaarboek is overzichtelijk 
ingedeeld, kleurig van ui
terlijk, informatief van 
inhoud en druktechnisch 
gezien perfect verzorgd. 

Natuurlijk zou je, met de 
publicatiereeks uit de vo
rige eeuw in het achter
hoofd, kunnen wensen 
dat het grafisch ontwik
kelingsproces van de 
postzegels wat uitgebrei
der behandeld zou wor
den, of dat de ontwerpfi-
losofieën van de bij de 
postzegels betrokken 
grafici nadrukkelijker 
voor het voetlicht zouden 
worden gebracht. Maar 
dat zou dan toch enigs
zins haaks op de formule 
staan die TPGPost kenne
lijk voor ogen heeft ge
had, namelijk een aanpak 
waarbij je zoveel moge
lijk lezers aan je bindt. In 
een tijd waarin nadrukke
lijk wordt geprobeerd om 
de filatelie te ontdoen van 
zijn stoffige en enigszins 
elitaire imago (hoe onte
recht zulke etiketjes ook 
mogen zijn) kan zo'n 
aanpak veel goed doen. 
Als er toch enige kritiek 
moet worden geleverd, 
dan zou die hooguit op 
de prijs van het Jaarboek 
betrekking kunnen heb
ben. Vooreen publicatie 
met een zo grote oplage 
zou je een wat 'porte-
monneevriendelijkere' 
prijs mogen verwachten. 
En dat geldt zeker als het 
boek niet uitsluitend als 
een profit maker wordt be
schouwd, maar ook als 
een instrument om het 
verzamelen van postze
gels te stimuleren. Die 
pogingen kunnen name
lijk nooit genoeg worden 
'gesubsidieerd'. 
Jaarboek Ncderlondsf Postzegels 
2005; m opdracht van TPGPost 
samengesteld en ueruaardigd door 
UitgeuerijDavo, Dcuenter Tekst. 
Noor Krikhaar, Huizen. Ontwerp-
BirzaDesignDeuenter Sepp., 
geill (kleur),formaat 22x22 cm 
(hardcouer). Verkrijgbaar op de 
postkantoren en bij de erkende 
uakhandel. Prijs €65 - (inclusief 
zegels) o/€25.- (exclusiefzegels, 
eenlossejaarcollettiekost€45 -). 

Alweer enige tijd geleden 
verscheen een nieuwe 
editie van het derde deel 
uit de reeks Europacata-
logi van Michel, Nord-
und Nordwesteuropa. 
Hoewel je dat aan de bui
tenkant van de Michel-
catalogi niet kunt afzien, 
verandert er 'van binnen' 
meestal genoeg om er ge
wag van te maken. Zo is 
er een wijziging doorge
voerd in de zogenoemde 
Jahr^an^suisrttabellen, 
overzichtjes waarop ra-
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MICHEL 
Nord- und Nordwesteuropa 2003/200^ 

zendsnel te zien is wat de 
cataloguswaarde is van 
een bepaalde jaargang. 
Voortaan hebben die 
overzichtjes uitsluitend 
betrekking op de goed
koopste zegels uit zo'n 
jaargang. Belangrijker 
zijn de overzichtstabellen 
die bij Ierland en Luxem
burg zijn toegevoegd; die 
helpen de gebruiker bij 
het zoeken naar zegels 
uit langlopende series. 
De redactie heeft nu ook 
rekening gehouden met 
sterk gestegen prijzen bij 
sommige Nederlandse 
uitgiften en hetzelfde 
geldt voor de noteringen 
van Belgische eerstedag-
enveloppen. 
Michcl-Europa-Kotolog Band } , 
Nord- und Norduiesteuropo 
2003/2004,1 742 pp ,geill 
(zjw}, Jormaat 15x2 o cm Uitgc-
geuen doorSchuianebergcr Verlag, 
München (Duitsland). Verkrijg
baar bij de Vakhandel Filatelie. 
Prijs-€00.-. 

Tentoonstellingscatalogi 
komen in deze rubriek 
doorgaans maar spaar
zaam aan bod. Van twee 
recent gepubliceerde Ne
derlandse catalogi willen 
we hier gewag maken. 
De catalogus van Saen-
philex 2003 (20 en 21 de
cember 2003) bevat veel 
lezenswaardige informa
tie, waarvan we in het bij
zonder twee bijdragen 
naar voren willen halen. 
Een postkantoor in Krom

menie is een prachtig ver
haal over het postvervoer 
van en naar Krommenie, 
een artikel dat begint met 
het schetsen van het be
lang van zeildoekweverij 
in genoemde plaats en 
dat eindigt met de ope
ning in 1985 van een 
nieuw postkantoor in de 
Noorderhoofdstraat. 
De andere bijdrage. De 
Posthoorn, werd geschre
ven door John Dehé over 
het muziekinstrument 
dat op talloze plaatsen in 
de wereld als symbool 
voor de posterijen wordt 
gebruikt. De Saen-phi-
lexcatalogus is uitste
kend gedrukt en netjes 
gelumbeckt. 

Geheel in kleur en werke
lijk schitterend gedrukt is 
de catalogus van de een
daagse tentoonstelling 
Almere Philex 2004. Ook 
hier treffen we een aantal 
interessante redacfionele 
bijdragen aan: over de 
geschiedenis van de ver
eniging, over hoe de post 
met Almere meegroeide, 
over postzegelverzame-
len en over de danser
serie van Nederlands-In-
dië uit 1941. Alleen al van
wege zo'n prachtig boek
werkje zou je kunnen op
merken dat het organise
ren van een tentoonstel
ling - hoe arbeidsinten
sief het ook is - beslist de 
moeite waard is. 
Catalogus 'Saenphilex 2005', 64 
pp.geill (z/u)),JormaatA5 Uit-
gegeuen door Vereniging uan 
Zaanse Postzegelverzamelaars 'De 
Posthoorn'. Informatie. H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog aan 
de Zaan, hksmit(a)chcllo.nl 
Catalogus 'Almere Philcx 2004', 
64pp.,geill. (kleur),JormaatA5 
Uitgegeuen door Vereniging uan 
Postzegelverzamelaars Almere 
VPVA Injormatie Kreeftstraat 
57,1317 KP Almere. 

SÄEWPHILE.X 
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SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF KUNT 
U SLECHTS ÉEN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKOR
TEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN KLEUR (FOTOKOPIEËN) KOMEN VOOR PLAATSING IN AANMERKING. 
PLAATSING VAN EEN BRIEF HOUDT NIET AUTOMATISCH IN DAT DE REDACTIE HET MET DE BRJEF-
SCHRUVEREENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

ECHTE ZEGELS, 
MAAR ONBEKEND? 

Vorige winter ben ik met 
mijn gezin op valrantie 
geweest naar St. Vincent 
en de Grenadinen. Aldaar 
heb ik wat gestempelde 
zegels gekregen, die ik in 
de Michel-catalogus niet 
terug kan vinden. Mis
schien zoek ik niet goed 
of misschien zijn het 
geen reguliere postze
gels. Ze zijn wel normaal 
afgestempeld. Het gaat 
in alle gevallen om zegels 
met een opgedrukte nieu
we waarde. Ik ga er van 
uit dat de zegels gewoon 
aan het loket te koop zijn 
geweest. Veel zegels van 
St. Vincent die door Mi
chel worden vermeld zijn 
uitsluitend bij de filate-
listische dienst aldaar te 
koop. De zegels die ik 
toon, zijn volgens mij ze
gels die voor normaal ge
bruik zijn bedoeld. 
Alle zegels van het gebied 
- Bequia, Union Island, 
Mustique, St. Vincent, de 
Grenandinen van St. Vin
cent en St. Vincent/Gre-
nadinen (zes postzegel
gebiedjes in een land dat 
kleiner is dan Andorra!) 
zijn overigens overal op 
alle eilanden geldig! 

F.B DIJKSTRA, WIRDUM 

AUTEURSNAAM 
WEL VERMELD 

In 'Filatelie' van januari 
jl. is op 71 in de rubriek 
'Wij lazen voor u' de be
spreking te vinden van 
het artikel Sint Hubertus 
helpt in het november
nummer van 'Gabriel ' . 

De recensent schrijft: 'In 
een helaas niet onderte
kende bijdrage... ', maar 
ik maak u er op attent dat 
op pagina 16 van het be
wuste nummer de au
teursnaam, Hein Vru^gink, 
wordt vermeld. 
Overigens lees ik de be
wuste rubriek altijd met 
veel aandacht en genoe
gen. 

JOKE VAN STRIEN-VEURTJES 
REDACTEUR 'GABRIEL' 

ARGENTINIË: 
ZEGELS OF NIET? 

Ik stuur u een scan van 
een serie zegels(?) van 
Argentinië (foto onder). 
Deze zegels worden ver
kocht als postzegels, 
maar op de website van 
de Argentijnse PTT ko
men ze niet voor. 
Ook in het Duitse postze
gelblad Miche! Rundschau 
worden ze niet genoemd. 

Zijn deze zegels bij Fila
telie bekend? 

ARNOLD VAN BALGOOI 

U was net iets te snel met 
uw vraag, want in Michel 
Rundschau 2004/01 wor
den de zegels vermeld. Ze 
verschenen op 6 septem
ber 2002 en zijn bestemd 
voor - wat het blad noemt 
- Geschajtskunden, zakelijke 
klanten dus. Het exacte 
doel van deze emissie is 
ons helaas niet bekend 
(misschien weet een van 
de lezers van fdatelie 
meer?). Michel vermeldt 
een serieprijs van negen
tien euro. 

INBRAAK IN 
NEDERWEERT 

Op Tweede Kerstdag 
2003 is bij een inbraak in 
Nederweert mijn vrijwel 
complete verzameling 
Duitsland ontvreemd. De 
verzameling was verdeeld 

over vijf banden, waarvan 
er gelukkig een aan de 
aandacht van de dieven is 
ontsnapt.De omschrij
ving van de overige vier 
banden is als volgt: 
- twee Davo-albums met 
daarin Deutsches Reich 
en bezette gebieden plus 
Bund met alle blokken, 
Zeppelinzegels enz. 
- een Davo-album 'Ber
lijn' (geheel compleet!) 
- een KaBe album met 
Oud-Duitse Staten. Het 
merendeel van de zegels 
en blokken is ongebruikt 
ofpostfris. 
Behalve deze hoofdverza
meling werden ook nog 
enkele stockboeken, 
waaronder Nederland in 
blokken van 4; een PS II 
album met Nederlandse 
FDC's (nrs. 2 t/m 250) en 
een met handgeschreven 
tekst voorzien thema
tisch album 'Muziek' 
meegenomen. 
Als u informatie hebt die 
me verder kan helpen, 
neem dan contact op: te
lefoon 0495-625154 (of 
met de politie in Neder
weert of Weert). 

BOY HENDRJX, NEDERWEERT 

INBRAAK IN 
BLARICUM (NH) 

Op 23 december 2003 
werd in Blaricum (NH) 
een omvangrijke postze
gelcollectie gestolen, 
waaronder zes zelfge
maakte albums met een 
uitgebreide en unieke 
collectie 'Nederland Eer
ste Emissie 1852', gespe
cialiseerd verzameld. 
De delen I en II zijn brui
ne albums in bruine foe

dralen, de delen III, IV en 
V groene albums in groe
ne foedralen en deel VI 
een blauw album in een 
blauwe foedraal. 
Deel I bevat plaatrecon-
strucdes van de platen 
van de zegels van 5 cent 
(I t/m VI type a t/m r) en 
15 cent (plaat I a t/m d); 
alles in gebruikte staat. 
Deel II bevat plaatrecon
structies van de platen 
van de zegel van 10 cent (I 
t/m X type a t/m q), ook 
in gebruikte staat. 
Deel III bevat brieven met 
zegel in alle kleurvarian-
ten, tarieven etc. van de 
zegel van 5 cent (plaat I 
t/m VI). 
Deel IV bevat brieven met 
zegel in alle kleurvarian-
ten, tarieven, etc. van de 
zegel van 10 cent (plaat I 
t/mX). 
Deel V bevat brieven met 
zegel in alle kleurvarian-
ten, tarieven, etc. van de 
zegel van 15 cent plaat I. 
Deel VI omvat een com
plete tentoonstellings-
coUectie met alle voorko
mende varianten en bij
zonderheden, w.o. plaat 
IA tweemaal los exem
plaar en IX op brief; 1/4 
veldeel kartonproef in 
zwart; vijf proeven: 2x5 
cent (ix kobaltblauw en 
IX grijsblauw), 2x10 cent 
(IX steenrood en ix don
kerblauw) en IX15 cent 
(diep oranje); 1/3 deel van 
een onbedrukt vel post
zegelpapier; een harmo
nicavouw op een zegel 
van 10 cent plaat V; alle 
voorkomende typen van 
'streepje op wang' plaat 
III, V, IX en X (dik en dun 
papier); inleidingsbladen 
met de ontstaansgeschie
denis van de Eerste Emis
sie 1852; alle voorkomen
de kleurvarianten; brief-
stukje 2x5 cent blauw 
tweede emissie gecombi
neerd met 15 cent Eerste 
Emissie; kissprints op 
vele platen en diverse 
waarden. 

HANS CAARLS, BLARICUM 

Behalve het bovenstaan
de werd op hetzelfde 
adres nog een aanzienlij
ke hoeveelheid filatelis-
tisch materiaal gestolen; 
een uitvoerige specifica
tie van dat materiaal is te 
vinden op de site van Fi
latelie {www filatehe.ws); 
klik onder het kopje 'Ser
vice' op de link 'Inbraken 
en diefstallen'. Red. 



POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Gratis taxtatie op ons kantoor na telefonische afspraak 

van 20 Februari tot en met 3 April elke vrijdag en zaterdag. 

Onze 51ste veiling vindt plaats op 14 en 15 Mei 2004 
in brasserie Woudestein van voetbalclub Excelsior. 

Inleveren voor deze veiling is mogelijk t/m 3 April. 

Enkele redenen om bij Rijnmond in te leveren: 
1. De catalogus wordt gestuurd naar 1900 Nederlandse en 600 buitenlandse adressen. Verder wordt een link 

per e-mail gestuurd naar meer dan 3000 webadressen van voornamelijk Engelstalige filatelisten w.o. vele 
in Azië. 

2. Goede verkaveling is bij ons vanzelfsprekend. Deskundigheid wordt bij ons gegarandeerd door een team 
van parttime medewerkers en relaties. 

3. Al onze losse nummers zijn te bezichtigen op onze website www.xs4all.nl/~rynmond. Tevens kunt U daar 
nu de opbrengsten van veiling 50 zien. Opbrenglijsten van deze veiling en veiling catalogus worden u 
toegestuurd tegen € 2,- postzegels. 

4. Ons bedrijf is te omschrijven als middelgroot, wat voor uw inzending een groot voordeel kan zijn, immers 
uw collectie valt meer op en krijgt daarmee meer aandacht van onze kopers. 

5. Concurrerende tarieven aangaande commissies. Voor grotere inzendingen is een speciale commissie 
mogelijk. Indien gewenst wordt er voorschot gegeven op uw inzending. 

Westewagenstraat 60, 5011 AT Rotterdam 
Postbus 2859, 5000CW Rotterdam 

Tel: 010-2150986, Fax: 010-2151750, 
E-mail: rynmond@xs4all.nl 
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LEÓPAROI 

lÉtÉÉMtÉfll 

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 128 
13 maart 2004. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 maart van 14.00 - 20.30 uur en op de veiiingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollel<ties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 129 te houden op 8 mei 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. 

http://www.xs4all.nl/~rynmond
mailto:rynmond@xs4all.nl


DE GEBROEDERS BOLLEKENS, 
VLIEGTUIGBOUWERS UIT ANTWERPEN 
Hoe de Belgische regering haar \uchtvaartpior\iers behandelde 

D O O R W I L L Y V A N R I E T , W I L R I J K ( B E L G I Ë ) 

STALE 
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Fragment van een briefkaart met daarop het 
stempel 'Anvers Aviation • Antwerpen vlieg
week' van 23 oktober 1909 

Visitekaartje van de Société Cooperative 
'Jero'Jero was afgeleid van de voornaam 
van de naam van vader jeroom Bollekens. 
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Boven brief van 28 december 7916, verzonden door 'Constant Suykerbuyk, A ̂ 05 
Werkhuis Bollekens Belg Leg ' De brief die aan een adres m Nederland werd ge
stuurd, is gefrankeerd met een zegel van 20 centime Het paarse stempel ('C F ') 
toont aan dot het schrijven via de censuur m Folkestone liep De militaire code, A ^os 
(=vliegwezen/avion) werd mfebruan 197g gewijzigd m Z ig2 

Links een foto, afkomstig uit een verkoopbrochure van de firma Bollekens De op bet 
gras geparkeerde toestellen staan op het vliegveld van Smtjob 

Het begon met de Antwerpse 
Vliegiveekvan 1909. Baron Pier
re de Caters en Jan Olieslagers 
hadden pech. De vliegtuigen 
van beide piloten werden een 
puinhoop. Baron De Caters 
bleef in Wilrijk en maakte daar 
kennis met de familie Bollekens. 
Deze ontmoeting was het begin 
van de activiteiten van de latere 
vliegtuigbouwer Bollekens. 
De drie gebroeders Bollekens 
werkten als schrijnwerkers en 
rolluikenfabrikant in Antwerpen 
in de Pelikaanstraat. De broers 
waren net klaar met het afwer
ken van het houtwerk van het 
zojuist voltooide Centraal Sta
tion in Antwerpen. Na enkele 
onderhandelingen werd het 
vliegtuig van het type 'Voisin' 
van Baron De Caters hersteld. 
Na drie dagen was het vliegtuig 
weer luchtwaardig, zodat de ba
ron de resterende dagen nog 
aan de wedstrijden kon deelne
men. 

De Caters bestelde onmiddellijk 
een tweede vliegtuig, dat al 
veertien dagen Tater werd afge
leverd. Het was de definitieve 
start voor de firma Bollekens 
als vliegtuigbouwer. Op een ter

Dot de gebroeders Bollekens uit Antwerpen, die jorenlang 

tot tevredenheid van hun opdrochtgever  de Belgische 

regering  vliegtuigen bouwden, een proces aanspanden 

tegen diezelfde klant valt ook na ruim tachtig jaar nog 

goed te begrijpen. Willy van Riet beschrijft de affaire in 

het nu volgende artikel. 

rein in St. Job, dat het eigen
dom van de baron was, werden 
hangars opgericht voor de ei
gen maatscnappij van De Ca
ters, Ai/iator. Twee Belgische of
ficieren, Sarteel en Montens 
d'Oosterwijck, kregen in St. Job 
hun pilotenopleiding op een oe
fenterrein van 500 hectare. 
Toen Ai'iator\n 1909 failliet 
ging, nam de firma Bollekens 
het bedrijfin eigen beheer over. 
Luitenant Georges Nelis (de la
tere stichter van SNETASabe
na) bezocht regelmatig de ter
reinen en ondernam daar proef
vluchten. 

In 1911 nam het Belgische leger 
het besluit over te gaan tot de 

aankoop van vliegtuigen van 
het Franse fabrikaat Farman. 
Maar koning Albert I was van 
oordeel dat een bestelling in 
Frankrijk de Belgische neutrali
teit m het gedrang zou brengen. 
Luitenant Nelis vestigde de 
aandachtvan zijn superieuren 
vervolgens op de firma Bolle
kens. Baron de Caters had al 
sinds 1908 getracht de licenties 
van de Formo/ivliegtuigen voor 
België en Nederland te verwer
ven, maar zonder succes. De 
onderhandelingen die Bolle
kens in de tussentijd met Far
man had gevoerd leverden wèl 
resultaat op. Als merknaam 
werdJero gekozen, naar de 
naam van de vader van de 

broers, Frans Jeroom Bollekens. 
Ondanks dit alles weigerde de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers een bestelling voor het 
leger goed te keuren. Maar de 
gebroeders Bollekens werkten 
door; er werden vier vliegtuigen 
gebouwd zonder officiële goed
keuring. Tenslotte werden zij 
toch met goedkeuring in ge
bruik genomen. 
In 1912 werd de eerste escadril
le opgericht met de vier F.i 6
vliegtuigen. In 1914 beschikte 
het Belgisch leger over 25 vlieg
tuigen van het typejero
Farman. Voor deze nieuwe in
dustrie was er belangstelling 
van over de gehele wereld. De 
Belgische mecaniciens stonden 
destijds bekend om hun ge
avanceerde techniek. 

De Eerste Wereldoorlog begon 
op 4 augustus 1914 met een 
aanval van de Duitsers op de 
forten van Luik. De Koning, de 
koninklijke familie en de rege
ring zochten hun toevlucht in 
de als onneembaar beschouw
de vesting Antwerpen. De Bel
gische luchtmacht had al zijn 
toestellen verzameld op het 
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\/oor en achterzijde van een brief naar Nederland, op 6 januari icji8 verzonden verzonden door 'Willy DeBie, A 305, Armee l 
Bollekens Op de achterzijde het aankomststempel ('sCravenhage 23 118 12V) en een bestellerstempel (A184). 

mmmmmmmmmmimmimÊimmmÊm 

'. militaire code A 305 verwijst naar het Werkhuis 

Service des Fabrications de ['Aviation Militaire 
.V 
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Een hezoekerskaart van de 'Service des Fabrications de l'Aviation Militaire' van het 'Ministère de l'Armement et des Fabncations de Cuerre' Ingevuld moesten worden de naam van de 
bezoeker, de te bezoeken persoon en het doel van het bezoek, samen met gegevens over de locatie waarop bezoeker en bezochte elkaar zouden ontmoeten Op de achterzijde is het 
stempel 'Entree' geplaatst en de datum (28 DEC 18), alsmede een handtekening en de aantekening 'personnel civile' 

Wilrijkse Plein. Antwerpen 
werd van 20 augustus tot 8 
september 1914 verdedigd door 
luitenantgeneraal Dufouren 
van 8 september tot 10 oktober 
1914 door luitenantgeneraal 
Victor Deguise'. Door de oor
logsomstandigheden daartoe 
gedwongen verlieten de Ko
ning, zijn familie en de regering 
de stad Antwerpen op 3 okto
ben9n4. De overgave van de 
stad met al haar forten werd 
zes dagen later, op 9 oktober, 
ondertekend. De Duitse militai
ren bezetten vrijwel meteen de 
gehele omgeving. 
De regering stelde de firma Bol
lekens in Antwerpen een trein 
met 35 wagons ter beschikking 
en de gehele Belgische lucht
macht vertrok met de trein naar 
Oostende. In Stene werd een 
atelier gevorderd voor het her
stellen van de beschadigde 
vliegtuigen. De toestellen kon
den na drie dagen weer de lucht 
in, maar er moest wel dag en 
nacht worden gewerkt. 
Na enkele dagen kwam het mili
tair bevel om alles weer in te 
pakken. De trein reed via Le Ha
vre naar Calais in Frankrijk. In 

deze stad werd het bedrijf on
dergebracht bij de ateliers Le
gros, gelegen in de rue de Laro
che, waar er weer normaal kon 
worden gewerkt door de onge
veer veertig geschoolde Ant
werpse arbeiders, vijftien onge
schoolde Franse werknemers 
en enkele gedetacheerde mili
tairen. De productie in de perio
de tussen 1915 en 1917 bedroeg 
84 nieuwe toestellen. Boven
dien werden er op grote schaal 
reparaties verricht. Maar in de 
lente van 1917 kwam er opeens 
een einde aan de bestellingen. 
De firma Bollekens werd werk
loos. 

Het was een bijzonder zonder
linge zaak, want er was nooit 
één klacht over het bedrijf ge
weest en de prijzen van het be
drijf lagen ongeveer vijftien pro
cent lager dan die van de Fran
se firma's, die wel orders bleven 
ontvangen. 
De grote verrassing kwam even 
later. De bestellingen werden 
toevertrouwd aan het toenmali
ge neutrale Amerika; de Franse 
Brevetten en licenties werden 
de Verenigde Staten gratis ter 

beschikking gesteld. De gang 
van zaken was eens te meer ver
bazingwekkend omdat de Ver
enigde Staten nog een grote 
achterstand op Europa hadden. 
De gang van zaken had een 
diepgaande invloed op de ver
dere ontwikkeling van de Ame
rikaanse vliegtuigindustrie. 

Eugeen Bollekens heeft deze 
feiten en de handelwijze van de 
Belgische regering nooit kun
nen verkroppen. Na de oorlog, 
in 1919, deed hij de Belgische 
regering een proces aan, dat 
zich heeft voortgesleept tot in 
1942. De firma Bollekens won 
het geding uiteindelijk, maar de 
toegewezen vergoeding was erg 
laag, gelet op de grote ontwaar
ding van de vroegere goud
frank. En zelfs dat betekende 
nog niet het einde van de ellen
de. Want na de Tweede Wereld
oorlog werd de toegekende ver
goeding beschouwd als 'oor
logswinst' en... wat de Staat 
had gegeven, werd voor 45 pro
cent weer teruggeëist. 
De zaak van de gebroeders 
Bollekens, die werd gesticht in 
1858, had vóór de Eerste We

reldoorlog tweehonderd man 
personeelin dienst. Het bedrijf 
was bijna volledig naarde blik
sem toen Eugeen Bollekens in 
1918 in Antwerpen terugkeer
de. Zijn firma had geen klanten 
meer, de kas was leeg en de 
Duitsers waren met de rest van 
zijn machines weg. Toch wist 
het bedrijf er weer bovenop te 
raken, maar vliegtuigen wer
den er nooit meer gebouwd bij 
Bollekens. 

Noot: 
': Uit La defense de la Position Jortrfiee 
d'Anuers en 1914 door It.gen. Victor 
Deguise; uitgave BergerLevrault, 
Parijs (1921). 

lllustratieverantwoording: 
De getoonde stukken Icomen deels uit 
de eigen verzameling van de auteur en 
daarnaast uithetboekDc Antiuerpse 
Luchtuaartiueek van 1909, eveneens van 
de auteur (1987). 

Geraadpleegde literatuur: 
De Antwerpse Pioniers uan de Luchtvaart 
door Th. Pulinckx, Antwerpen. 

Dit artikel werd oorspronkelijk gepu
bliceerd in het Maandblad van de Stu
diekring van de Koninklijke Vlaamse 
Bond van Postzegelverzamelaars 
KVBP, nummer325, maart2003. 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als m deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bi] een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
26-3-'04. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
Blok€ 0.55. Reuzinnen Fenja 
en Menja, op rand zee. 

I ^A 

23-4-'o4. Serie 'mijn Aland' 
door bekende personen, III, 
Mauno Koivisto (1923) teken
de als president Finland wet 
waardoor Aland in 1984 eer
ste eigen postzegel uitgaf 
€ 0.80. President Koivisto in 
zeilsloep 'Cajsa' tussen Stor-
by en Signilskar (1986). 
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A L A N D 
0,80 € 

23-4-'04. Vijftig jaar vlag van 
Aland. 
I"' klasse in boekje van acht. 
Alandse vlag achter op boot. 

ALBANIË 
20-8-'o3. Inheemse vogels. 
Velletje met viermaal 70 L. 
(doorlopend beeld). Ciconia 
ciconia, Aquila chrysaetos. 
Bubo bubo, Tetrao urogallus. 
2-9-'o3. Eerste voetbalwed
strijd in Albanië negentig jaar 
geleden. 
Tweemaal 80 L. (samenhan
gend). Oostenrijks-Hongaars 

elftal van militairen, elftal Al
banië (augustus 1913). 
20-9-'03. Honderdtwintigste 
sterfdag Edouard Manet 
(1832-1883). 
40,100 L.; blok 250 L. Schil
derijen Franse schilder, resp. 
detail 'Ontbijt in het atelier', 
'De fluitspeler'; Manet (op 
rand detail 'Olympia'). 

ALDERNEY 
29-i-'04. Paddestoelen. 
22, 27, 36,40,45, 65 p. Resp. 
Hypholoma fasciculate, 
Aleuria aurantia, Coprinus 
micaceus, Langermannia gi-
gantea, Macrolepiota proce-
ra, Xylaria hypoxylon. 

ANDORRA FRANS 
i-i2-'o3. Frankeerzegels. 
Zonder waardeaanduiding, 
€ 0.75, 0.90. Resp. wapen
schild Andorra, 'de doedel
zakspeler', 'legende van de 
den van de Margineda'. 

AZERBEIDZJAN 
zo-ii-'oj. Musical 'Arshin 
mal Alan' van U. Hajibekov 
negentig jaar. 
10.000 m. StofFenverkoper en 
toneelscène. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
30-g-'03. Natuurschoon in 
Bosnië-Herzegovina. 
1.50 (M). Waterval Skakavac. 

30-g-'03. Geschiedenis Bos
nië-Herzegovina, monumen
tale versieringen. 
I.-, 2.- (M). Resp. Cekrelci 

Muslihudin-moskee, Hajji Si-
nan's Dervish-klooster. 

3-io-'o3. Week van het kind. 
0.50 (M). Kindertekening 
drie mensen. 

27-ii-'o3. Architectonisch 
erfgoed, postkantoor Saraje
vo (1903-2003). 
3.- (M). Klok en lampen in 
hal. 
27-ii-'o3. Eerste president 
presidium Bosnie-Herzegovi-
na. 
2.-(M). Portret Alija 
Izetbegovic. 

BULGARIJE 
i5-9-'03. Internationaal jaar 
zoetwater, bergen en ecotoe-
risme. 
0.65 L. in vel waarop drie ze
gels en drie aanhangsels. 
Deel kaart en berglandschap; 
op aanhangsels meertjes en 
waterval. 
ig-g-'o3. Honderd jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Verenigde Staten. 
0.65 L. Papieren strik in kleu
ren Amerika en Bulgarije. 

CYPRUS TURKS 
2i-io-'o3. Bloemen. 
150.000,175.000, 500.000, 
525.000 TL. Resp. Gladiolus 
triphyllus, Tulipa cypria. Ra
nunculus asiaticus. Narcis
sus tazetta. 

DENEMARJCEN 
2-i-'04. Frankeerzegels. 
4.25,4.50,12.50,13.-, 
15.- kr. Resp. metgolflijnen, 
koningin Margrethe, drie
maal wapenschild met drie 
leeuwen. 

DAHMARK 
1 
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i4-i-'o4. Honderd jaar dag 
van hulp aan het kind. 
4.50-1-0.50 kr. Rups en vlinder 
met gezichtjes (door Flem-
mingQuist Moller, 1942); 
ook postzegelboekje. 

DAN MARK 
B0RNEHJ.CLPSDAGEN 

450 
50 

i4-i-'04. Serie 'Architectuur 
Deense huizen', III, 1700-
1850. 
4.50, 6.-, 7.-, 12.50,15.- kr. 
Resp. landhuis 'Spurveskjul' 
(mussennest) in Virum 
(1805), buitenhuis 'Liselund' 
op M0n (1792), stadshuis 
'Kampmannske Gard' in Var-
de (1781), 'HarsdorfTs Huis' 
in Kopenhagen (1780), Bui
tenhuis 'NysO' in PraestO 
(1673); ooic postzegelboekje 
met 4.50 kr. 

DUITSLAND 
8-i-'o4. Frankeerserie, be
zienswaardigheden. 
€ 0.25, 0.40. Resp. hoofdin
gang residentieslot Arolsen, 
standbeeld Johann Sebastian 
Bach in Leipzig. 

8-i-'o4. Stad Schleswig 
twaalfhonderd jaar. 
€ 0.55. Karakteristieke ele
menten uit Scheswig (kerk, 
gebouwen, zeil, penning, 
paardenkop). 

8-i-'04. Toeslagserie 'voor 
het milieu', duurzame ener
gie. 
€ 0.55+0.25. Vier symbolen 
voor duurzame energie: wol
ken, zon, aarde, bomen. 
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8-i-'03. Serie 'afbeeldingen 
uit Duitse steden', stad 
Landshut in Beieren achthon
derd jaar 
€ 0.45. Stadsbeeld met twee 
kerken. 

ESTLAND 
4-i2-'03. Tweehonderdste 
geboortedag Friedrich Rein-
hold Kreutzwald (1803-
1882), onderwijzer, arts en 
schrijver nationaal epos 'Ka-
levipoeg'. 
Velletje met 4.40, 6.50 kr. 
Resp. fragment illustratie na
tionaal epos door Kristjan 
Raud (vikingschip met roei
ers), detail portret Kreut
zwald (1952) door Karl Tael; 
op rand eik uit geboorte
plaats Kadrina en hoofdge
bouw universiteit Tartu. 

FAERÖER 
26-i-'o4. Eiland Suouroy. 
Velletje met tienmaal 5.- kr. 
Nederzettingen en dorpjes 
Akrar, Sandvi'k, Sumba, Por-
keri, vuurtoren Akraberg, 
Hvalba, Famjin, Hov, Frooba, 
OraviT«. 
26-i-'04. Eilanden. 
5.50,7.- kr. Resp. Stora Di-
mum, Litla Dimum. 

FINLAND 
i4-5-'03. Zegel voor onderne
mingen. 
I"' klasse. Amor (ook moge
lijk met eigen motief onder
neming). 

i4-i-'04. Jean Sibelius (1865-
1957)-



Driemaal i'", driemaal 2''' 
klasse Resp portretten Jean 
Sibelius en zijn vrouw Aino, 
tekening Ainola (hun woon
huis in Jarvenpaa, heden mu
seum), fragment manuscript 
'Voces intimae' (1909), wa-
terverfschilderij van Akseli 
Gallen-Kallela (1865 1931) 
met portret Sibelius en fan-
tasielandschap en een lege 
plek (de schilder hoopte dat 
Sibelius hier zelf een bijdrage 
zou schilderen), handen Si
belius boven toetsenbord 
zwanen en partituur althobo-
solo uit 'Lemmmkainen' 

i4-i-'o4. Johan Ludvig Rune-
berg (1804 1877), nationaal 
dichter, auteur Finse volks
lied 
Velletje met viermaal € o 65 
Titelpagina 'Finse oorlog' 
(1808-1809) met silhout Ru 
neberg, eerste regels volks 
lied Finland met landschap, 
tekening Sven Dufva tijdens 
slag bij Koljonvirta, silhouet 
Runeberg en standbeeld ge
maakt door Waker Runeberg 
(1838-1920) 
i4-i-'o4. Met vriendschap, de 
kus 
Zesmaal i'" klasse in boekje 
Foto's in zwart-wit vlak voor 
of na een kus 
i4-i-'04. Linnaeusklokje 
€ o 30 Lmnaea borealis ge 
noemd naar Zweeds natuur
onderzoeker Carl von Linne 
(1707-1778) 

FRANKRIJK 
8-i2-'o3. Unesco*, Lapland 
en Sint-Petersburg 
€050,0 75 Beeldmerk 
Unesco en resp rendier 
(Lapland sinds 1996 op lijst 
werelderfgoed Unesco), 
Opstandingskerk of de kerk 
van de Verlosser in het Bloed 
in Sint-Petersburg (gebouwd 
1883-1907, sinds iggo Iijst 
werelderfgoed Unesco) 

1 
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i5-i2-'o3. Passagiersschip 
Queen Mary 2 

€ o 50 Queen Mary 2, 345 m 
lang, 41 m breed, 74 m hoog, 
gaat varen tussen Southamp
ton en New York vanaf 2004 

i2-i-'04. Valentijnsdag, Ga-
brielle Chanel (1883-1971) 
€0 50, o 75, velletje metvijf-
raaal € o 50 (hartvormig te 
maken) Resp parfumfles 
Chanel no 5 met sieraad 
dame in Chanel pakje en Eif 
feltoren, vijfmaal zegel par
fumflesje, op rand kettingen 
en strikjes 

i2-i-'04. Anne Geddes, baby
foto's 
Tweemaal € o 50, in boekjes 
met tien zegels Baby m bij-
enpakje op bloemknop en 
'het IS een meisje', baby met 
vlindervleugels en 'het is een 
jongen'. 

i2-i-'o4. Tekstzegels 
Tweemaal €050 'Dit is een uit
nodiging', 'heel hartelijk dank' 
i2-i-'o4. Lille 2004, Europese 
hoofdstad van cultuur 
€ o 50 Gebouw manifestatie 
'aanvallen van waanzin' ar
tistieke animaties 

GEORGIË 
2003. Tien jaar republiek Ge
orgië 
25 (T), velletje met 25, 50, 
100 (T) Overdruk 'tiende ver
jaardag' over zegels 1993 met 
vlag, landkaart en beeldmerk 
Verenigde Naties, resp Yvert 
nr 58,58,59, 60 

iS-ii-'oj. Druiven 
10, 20, 30, 50,80 (T) Resp 

'Aladasturi', 'Rkhatsiteli', 
'Ojaleshi', 'Goruli Mtsvane', 
'Aleksandrouh' 
('Khvanchkhara') 
28-ii-'o3. Tien jaar lAAS (In
ternational Association of 
Academies of Sciences) 
30 (T) Beeldmerk organisa
tie 
28-ii-'o3. Toerisme 
10, 20, 30, 50 (T) Resp ski
gebied Bakuriam, rots met 
holen Vardzia, cruiseschip 
aan kade Batumi, bergen en 
Ritsameer 
28-ii-'o3. Zijderoute 
80 (T) Kaart met zijderoute 
door Turkije naar Georgië en 
Azerbeidzjan 

GRIEKENLAND 
28-ii-'o3. Olympische Spe
len Athene 2004, atleten 
€ o 20 o 30, o 40, o 47, 2 -, 
2 85 Atleet, resp met ge
wichten, met speer, met 
paard en wagen, met schild, 
hardlopend, met discus 

GROOT-BRITTANNIË 
i9-i2-'o3 Rugbyteam Enge
land wereldkampioen 
Velletje met i", V', 68, 68 p 
Scenes van overwinning (20-
17) op Australië 22 november 
2003, resp supporters met 
Engelse vlaggen, team in 
kring wereldbeker, team van 
rugzijde, op rand roos, kruis 
St George 

3-2-'o4. Wenszegels 2004 
Vijfmaal i" Enveloppe, resp 
als dubbeldekker, krijgt 
zoen, als luier, wordt post
zak, m snavel eend 

26-2-'o4. Publicatie eerste 
twee delen 'In de ban van de 
ring' van J R R Tolkien 
(1892-1973) vijftig jaar gele
den 
Velletje met tienmaal i" Te
keningen door de schrijver 
van plaatsen uit het boek, 
resp kaart uit 'In de ban van 
de ring' (getekend door 
Christopher Tolkien), het 
woud van Lothlorien (voor
jaar), stofomslag'het genoot 
schap van de ring', Rivendel, 
Grote zaal in 'Bag-End , Ort-
hanc, deuren van Dunn, Ba-

rad-Dür, Minas Tirith, 
Fangorn-woud 
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GUERNSEY 
29-i-'o4. Bedreigde diersoor
ten, stompneusaap 
Blok £ 2 Pygathrix roxellana 

2g-i-'o4. Clematissen uit ue 
kwekerij van Raymond 
Evison op Guernsey 
Vijfmaal GY (Guernsey), vijf 
maal UK (Verenigd Konink 
rijk) Clematis, resp 'Rose-
moor', 'Arctic Queen', 'Har
low Carr', 'Guernsey Cre-
anm', 'Josephine Evijohill', 
'Blue Moon', 'Wisley', 'Libe
ration', 'Royal Vlvet', 'Hyde 
Hall' 

HONGARIJE 
i8-io-'o3. Datum melding 
12/967, klok 130 Ft 
i8-io-'03. Tweehonderdste 
geboortedag Ferenc Deak 
(1803-1876) 
Blok 500 Ft Portret polmcus, op 
rand gebouwen, krantenkop 

30-io-'o3. kerst 
35, 44 Ft Resp rendier, en
gelen boven huizen 

7-ii-'03. Mondiaal weten
schapsforum 
Blok 500 Ft Handen boven 
toetsenbord computer, 
beeldmerk forum op beeld
scherm. Aarde, op rand cd's, 
binaire code, delen web
adressen, detail moederbord 
computer 

JERSEY 
g-3-'o4. Europa 2004, vakan
tie 
29,30,39, 69 p (alleen 30 en 
39 p met'Europa') Toeristi
sche plaatsen op Jersey, resp 
haven St Aubin, kasteel 
MontOrgueil vuurtoren Cor 
biere, haven Rozel 

6-4-'o4. Eenden en zwanen 
32, 33, 40,49, 62, 70 p , blok 
£ 2 - Resp Anas crecca, Cyg-
nus olor, Anas clypeata, Ay-
thya farina Cygnus atratus, 
Anas penelope, Anas platy-
rhynchos, op rand eend met 
jongen 

KROATIË 
i4-g-'o3. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
tuberculosebestrijding 
1 15 kn Tekst 
20-io-'03. Driehonderd jaar 
orde van de Ursulinen 
2 50 kn Geboortekerk m 
Varaldin (iS"!» eeuw) en detail 
houten beeld Moeder der 
smarten (15''' eeuw) 

lo-ii-'oj Kerst 
2 30 kn Drie koningen 
(afbeelding zie volgende pagina) 



2i  i i  '03 . Moderne Kroati
sche kunst. 
1.80, 3.50, 3.50 kn. Resp. 
'Bloemenmeisje' 1973 (Slau
ko Kopac, 19131995), 'Ste
nen muur ' 1971 (Oton Ghha, 
19141999), 'Pont des Arts ' in 
Parijs 1908 (Josip Racic, 
18851908). 

r 
i  i2 '03. Zestiende wereld
kampioenschap handbal 
voor vrouwen ( i tot 14 de
cember in Kroatië). 
5. kn. Actiefoto handbal. 

; TSHP 
•* " ' 

LITOUWEN 
6i2 'o3. Litouwen voor der
de keer Europees kampioen 
basketbal (Zweden, 
i49'03). 
Blok 5. Lt. Bokaal en bal; op 
rand medailles 1937,1939, 
2003. 

UETtlVC» 
ĴNINKAI 

i7 i2 '03. Serie 'uitvoorraad 
musea', luchtvaartmuseum 
(gesticht in 1990 in Kaunas). 
Tweemaal i. Lt. Zweefvlieg
tuigen, resp. BK7 'Litouwen' 
(1972), BRO12 (i960). 
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MACEDONIË 
i7 io 'o3. Kresnenskoop
stand honderdvijfentwintig 
jaar geleden. 

9 den. Oproerlingen en zegel 
op document. 

8ii'o3. Vijftigste sterfdag 
Dimitar Vlahov. 
9 den. Portret politicus en pa
pieren. 

i 9  i i  ' 03 . Kerst. 
9 den. Schilderij van Maria op 
troon met Jezus op schoot, 
engelen en mensen. 

i7 i2 'o3 . Honderd jaar 
luchtvaart. 
50 den. Gebroeders Wright 
en vliegtuig. 

MALTA 
309 'o3. Zeilen. 
8, 22, 35 c. Zeilschepen in 
wedstrijd van resp. Siracuse, 
Middellandse Zee, Koninklij
ke Zeilclub Malta. 

29io 'o3. Windmolens. 
II, 27,45 c. Resp. graanmo
len Valletta (1572), 'Mithna ta 
Kola' in Xaghra op Gozo 
(1731, gerestaurrerd in 1992, 
nu museum), 'Mithna taxXa
rolla' in Zurrieq (tot 1930 in 
gebruik). 

MOLDAVIË 
5i i 'o3. Moldavië voorzitter 
Comité van Ministers Raad 
van Europa. 
3. L. Portret Vladimir Voro
nin, president Moldavië. 
i4  i i  'o3 . Opmerkelijke per
sonen. 
0.40,1.502., 3.90, 5. L. 
Resp. Nikolai Donici (1874
1956) en sterrenkijker, Niko
lai Dimo (18731959) en zon
nebloemen, Nikolai Costen
co (19131993) en boeken
kast, filmregisseur Milestone 
Lewis (18951980), schilder 
Vincent van Gogh (1853
1890) en zeilbootjes. 

MONACO 
5i'04. Honderdjarig be
staan stad Beausoleil. 
€ 0.75. Gebouwen, tram en 
wapenschild. 

«••t«««««i««««*«t«** i«*<««l 

5i'04. Zeventienhonderd 
jaar heilige Devote, be
schermheilige van Monaco, 
Corsica en Middellandse Zee 
(gearresteerd door Romeinen 
omdat ze christen was, gered 
en in boot 'Vallon des Gau
mattes'). 
€ 0.50, 0.75, 0.90,1., 4.
Resp. arrestatie, proces, ste
niging, in boot, bescherming 
van heilige Devote. 

m 
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Cj'MONACG'i) 

OEKRAÏNE 
i9i2'o3. Traditionele kle
ding. 
Velletje met zesmaal 45 k. 
Klederdrachten bij resp. feest 
MariaBoodschap in Kharkiv, 
dag van St. Andreas in Khark
iv, rituelen huwelijkskoppe
ling in Sumy, voor het huwe
lijk in Sumy, vastenavond in 
Donetsk, oogstfeest in Do
netsk. 

'(■•f •#»••■■■■■»■»•■■ ■■■■■!■■ 

i z  i i  ' o j . Kerst. 
7,16, 22, 50 c. Resp. Maria en 
aartsengel Gabriel, Jozef en 
Maria met Kind, herders, ko
ningen. 

OOSTENRIJK 
i i 'o4. Nieuwjaarsconcert 
2004, lyccardo Muti (1941). 
€ I.. Portret dirigent, viool 
en beeldmerk Wiener Phil
harmoniker. 

i6i'04. Seijo Ozawa (1935). 
€ I.. Portret dirigent, sinds 
2002 van Staatsopera Wenen. 

232'o4. Jose Carreras 
(1946) dertig jaar bij Staats
opera Wenen. 
€ I.. Portret zanger. 

POLEN 
27 i i  'o3 . Kerst. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 Zl. 
Resp. stal in Bethlehem, drie 
koningen en ster, aankondi
ging geboorte door aartsen
gel Gabriel, vlucht naar Egyp
te. 
i2 i2 '03. Polen en Poolse 
cultuur op buitenlandse post
zegels. 
1.20,1.80, 2.10, 2.60 Zl. 
Resp. Zweedse zegel (Yvert 
nr. 2176): portret Wislawa 
Szymborska (Nobelprijs let
terkunde 1996), Franse zegel 
(Yvert nr. 1533): portret Ma
ria SklodowskiCurie (Nobel
prijs natuurkunde 1903, 
scheikunde 1911), Zweedse 
zegel (Yvert nr. 1376): Cses
law Milosz ontvangt Nobel
prijs letterkunde uit handen 
koning Karel XVI Gustaaf, 
zegel Vaticaan (Yvert 455): 
'Zwarte Madonna' van Czes
tochowa (Mariaschildering 
14''= eeuw in klooster orde 
H.Paulus de Eremiet in Jasna 
Gora). 

ROEMENIË 
29i i  'o3. Vijfentwintigjarig 
pontificaat paus Johannes 
Paulus II. 
Tweemaal 16000 L. in vel van 
acht met tussenvelden waar
op mijter, kroon en tweemaal 
staf Paus Johannes Paulus II 
met patriarch Roemeense or
thodoxe kerk, resp. in mei 
1999 in Roemenie, in oktober 
2002 in Rome. 

RO.MiNÎ  160001 

%! • Il 

w 4 m^ 
5i2 'o3. Kerst. 
Tweemaal 4000 L. (doorlo
pend beeld). Kerstman en 
sneeuwman dragen samen 
brief 

H O M Ä N I A R O M X N I A ^ 

R U S L A N D 
5i2'03. Frankeerzegels. 
I., 1.50, 6., 10.r. Resp. 
Ostankinopaleis en beeld 
Apollo, Gatchinskypaleis en 
monument Paul I, Grote Pa
leis in Petrodvorets met beeld 
'Samson trekt kaken leeuw 
open', Catharinapaleis in 
Tsarskoje Selo en beeld 
Aphrodite. 
io i2 '03. Nationale vergade
ringvan Russische Federatie. 
Tweemaal 2.50 r. mettussen
veld. Tien jaar federale raad 
(gebouw, vergadering), aen 
jaar parlement Russische Fede
ratie (gebouw, vergadering); 
op tussenveld vlag Rusland. 

SERVIË E N M O N T E N E G R O 
i  i i  'o3. Museumstukken. 
16., 24., 26.20, 28.70 Ndin. 
(€ 0.25, 0.35, 0.40, 0.50). 
Resp. icoon uit 1645 met Jo
hannes de Doper, houten 
kruis uit 1602 met snijwerk, 
mijter uit midden 15''' eeuw, 
tabernakel (gouden kerk) uit 
1550. 

i2  i i  '03 . Stad Pancevo acht
honderdvijftig jaar. 
32. Ndin. (€ 0.50). Wapen
schild en stadsgezicht. 

2i  i i  'o3 . Gelukkig nieuw
jaar. 
10. (in boekje), 13.50 (in 
boekje), 26.20 Ndin. Resp. 
kerstman met zak cadeautjes 
en rendier, kerstballen, ijs
kristallen. 

; ^ 
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VATICAAN 
i8-ii-'o3. Kerstmis. 
€ 0.41. Geboorte Christus. 
Zegel ool< in blolc met op 
rand paus Paulus VI (vijfen
twintigste sterfdag) en 
kerstscène. 

i8-ii-'03. Josemaria Escriva 
de Balaguer (1902-1975). 
€ 0.41. Portret oprichter Opus 
Dei (in 1992 zalig, in 2002 
heilig verklaard) en roos. 

iS-ii-'oj. De reizen van paus 
Johannes Paulus. 
€ 0.62, 0.77, 2.07. Resp. in 
mei 2002 naar Azerbeidzjan 
en Bulgarije, in juli en augus
tus naar Canada en Guatema
la en Mexico-stad, in oktober 
naar Polen. 

IJSLAND 
i5-i-'04. Zomerbloemen. 
50.-, 55.- kr. Resp. Tagetes pa
tuia. Begonia x tuberhybrida. 

ISLAND 5500 

i5-i-'04. Honderd jaar zelf
bestuur. 
150.- kr. Portret Hannes Haf-
stein (1861-1922), de eerste 
ministervan IJsland. Ook 
blok met deze zegel, op rand 
wapenschild en gebouw. 

ii-3-'04. Trawler Coot. 
50.- kr. De eerste trawler met 
stoom van Oslanders. 

ii-3-'04. Geothermische 
energie. 
50.-, 55.-, 60.-, 90.-, 250.- kr. 
Resp. warmwaterbassin, geo
thermische kas, transportlei
ding, turbine, kaart IJsland 
met geothermische zones. 

ZWEDEN 
26-i-'04. Serie werelderf
goed. Lapland; ook: Europa 
2004, ecotoerisme. 
Tweemaal lo.- kr. in boekje 
van vier. Landschappen in La
pland (sinds 1996 op lijst we
relderfgoed Unesco*). 

26-i-'04. Bloemen. 
Vijfmaal 5.50 kr. in boelqe 
van tien. Resp. tulp, lelie, hi
biscus, amaryllis, aronskelk. 

26-i-'04. Gereedschap hout
bewerking. 
4.80, 5.-, 5.50 kr. Resp. boor-
omslag, spanzaag, blok-
schaaf 

BUITEN EUROPA 
ANTIGUA EN BARBUDA 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Viermaal $ 1.65. Cercopithe-
cus diana, Papio sphinx, Ate-
les flisciceps robustus, Alou-
atta palliata. 

ARGENTINIË 
S-ii-'oj. Kerst. 
Tweemaal 75 c. Jozef, Maria 
en Kind gesneden uit olijf
hout (provincie Entre Rios), 
kerststal van klei met lama 
(Purmamarca). 

ASCENSION 
6-2-'04. Birdlife Internatio
nal, II, maskerrotspelikaan. 
15, 35, 40, 50, 90 p. Verschil
lende afbeeldingen Sula dac-
tylatra. Velletje met de zegels 
in doorlopend beeld. 
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AUSTRALIË 
3-2-'o4. Tasmanie 1804-
2004, stichting nederzetting 
Hobart in 1804. 
Velletje met 50, 50 c , $ i.-, 
I.-. Over vier zegels schelpen
ketting 'Thalotia conica' en 
resp. 'CheshuntHuis' ge
bouwd in 1850 door William 
Archer, schelpenketting 
'Phasianotrochus bellulus', 
schilderij van John Glover 
(1767-1849) 'Mount Welhng-
ton and Hobart Town from 
Kangaroo Point', foto van 
Olegas Truchanas (1923-
1972) 'Mountains upon 
mountains'; op rand kaart uit 
1841 en satellietbeeld eiland. 

BAHREIN 
20-ii-'03. Mondiale dag van 
het kind. 
100,150, 200, 250 fils. Resp. 
kind met boeken aan tafel, 
kind voor raam met bloemen, 
spelende kinderen op gras, 
schoolklas. 

pvvovwrMwsw 
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i6-i2-'03. National dag 2003. 
100, 200, 250; blok 500 fils. 
Viermaal koning Hamad bin 
Isa al Khalifa te paard met 
groetende hand. 

BANGLADESH 
29-5-'o3. Tweeëntwintigste 
sterfdag president Zia ur-
Rahman. 
48.-T. Portret. 
i-6-'o3. Nationale campagne 
bomen planten. 
8.-, 12.- T. Resp. handen met 
plantje in hoopje aarde en 
symbolisch gezin, bomen en 
vruchten en bladeren en 

i2-6-'03. Planten fruitbo
men. 
6.- T. Fruitsoorten en moeder 
met kind geven jonge fruit
boom water. 

Ttt'nt'rt 

BANGLADESH ' 

i2-8-'03. Vis. 
2.-T. Labeo calbasu. 
i4-8-'03. In gebruik stellen 
directe trein tussen Rajshahi 
en Dhaka. 
10.- T. Trein langs perron. 

BERMUDA 
i9-2-'o4. Koninklijke zeehaven. 
$ 0.25, 0.35, 0.70, 0.85, 0.95, 
I.-. Resp. poort, kerk, haven 
met kerk, haven met plezier
vaartuigen, poort, haven. 

BHUTAN 
ii-n-'03. Unicef* onderwijs 
voor elk meisje en jongen, 
Meena. 
Velletje met 5,5,10,20 nu. 
Kind met resp. vogel, boek, 
jonger kind, bal; op rand 
beeldmerk Unicef*. 
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BOTSWANA 
23-i2-'o3. Serie watergebie
den, IV, de Limpopo. 
0.55,1.45,2.50,2.75,3.30 p. 
Velletje met deze zegels. 

BRAZILIË 
Aanvulling melding 10/778, 
dolfijnen. Zegel is hologram. 
3i-io-'03. Kerst. 
Tweemaal R$ 0.50. Driehoe
kige zegels in verschillende 
kleur: versierde kerstboom. 
5-ii-'03. TCU (Tribunal de 
Contas da Uniao), opening 
cultureel centrum Marco An
tonio Vilaca. 
R$ 0.74. Gevelelement TCU-
gebouw, beeldmerk TCU, 
trofee vereniging kunstcritici 
Sao Paulo. 

7-ii-'o3. Honderdste geboor
tedag Ary Barroso (1903-
1964). 
R$ 1.50. Portret componist, 
stadion Maracana in Rio de 
Janeiro en toetsenbord piano, 
muzieknoten 'Aquarela do 
Brasil'. 
i3-ii-'03. Honderdtachtig 
jaar Nationaal Congres. 
R$ 0.74. Gebouw Nationaal 
Congres aan Plein der Drie 
Machten in Brasilia, twee 
vroegere gebouwen: 'Palacio 
dos Arcos' en 'Cadeia Velha'. 

2i-ii-'03. Diplomatieke be
trekkingen tussen Brazilië en 
Libanon. 
R$ 1.75. Libanese ceder in 
Braziliaanse kleuren. 
i-i2-'03. Strijd tegen HlV-vi-
rus en aids. 
R$ 0.74 (hartvormig te ma
ken). Rood lintje in vorm hart 
met twee symbolische ar
men. 
6-i2-'03. Avontuurlijke spor
ten, parapente. 
R$ 0.75. Man in parapente 
boven baai Sao Conrado (Rio 
de Janeiro). 

9-i2-'o3. Honderdvijftigste 
geboortedag Capistrano de 
Abreu (1853-1927). 
R$ 0.50. Portret historicus en 
etnograaf, woonhuis (nu 
stichting Capistrano de 
Abreu), prent over Brazilië uit 
Atlas Miller van 1519 
UK volgende ipagma). 

II' 
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CENTRAALAFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
lyy'oi. Wereldkampioenen 
schaken. 
Zesmaal 605 F. in paren en in 
velletje van zes. Schaakbord 
met partij KasparovAnand, 
Gary Kasparov (1963, Rus
land), Viswanathan Anand 
{1969, India), schaakpartij 
AnandShirov, schaakpartij 
PonomariovManchuk, Rus
lan Ponomariov (1983, Oek
raïne). 
237'o2. Kosmonauten. 
Velletje met zesmaal 605 F. 
loeri Gagarin (19341968) en 
Wostok I, Pavel Vinogradov 
(1953) enMIR24, Valentina 
Tereschkova (1937) en Wo
stok 6, Walerij Kubasov 
(1935) en koppeling Apollo
Sojoez (1975), Aleksej Leo
now C1934) en Woschod 2, 
Sergej Treschev en ruimtesta
tion ISS. 
237'o2. Belangrijke filan
tropen. 
Velletje met zesmaal 665 F. 
Paul P. Harris (18681947, 
stichter Rotary), prinses Dia
na (19611997), paus Johan
nes Paulus II (1920), sir 
Alexander Fleming {1881
1951, Brits bacterioloog, No
belprijs 1945), moeder Teresa 
(19101997, Indiase klooster
zuster). Meivin Jones (1879
1961, stichter Lions). Ook: 
zelfde zegels in blokken. 
237'o2. Luchtvaart. 
Velletje met zesmaal 665 F. 
Ferdinand graaf von Zeppelin 
(18381917) en luchtschip NT 
07, eerste vlucht Concorde, 
landing Concorde in Alaska, 
graaf Zeppelin in uniform en 
luchtschip NT, graaf Zeppelin 
en luchtschip NT Lz N07, 
Concorde boven New York. 
Ook: zelfde zegels in blokken. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
8i'o4. Openstelling natio
nale snelweg nummer 3. 
NT$5., 25.;blokNT$20.
Resp. knooppunt Jhonggang, 
wegrestaurant Cingshuei; 
wegrestaurant Cingshuei. 

CHRJSTMASEILAND 
6i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
50 c., $ 1.45; velletje met vier
maal 10,15, 25 c; velletje met 
50 c , $ 1.45. Tekens dieren
riem, resp. tweemaal aap (te
keningen uit boek 'De reis 
naar het westen' uit 16 '■' 
eeuw); rat, buffel, tijger, ko
nijn, draak, slang, paard, 
geit, aap, haan, hond, zwijn; 
zelfde als losse zegels (op 
rand dansende aap met lange 

stok). Ook velletje met 50 c., 
$ 1.45 waarop overdruk 
'Hong Kong Stamp Expo 
2004'. 

COLOMBIA 
2iii'o2. Honderd jaar gele
den vredesverdrag duizend
dagenoorlog. 
1600 P. Viering. 
30io'o3. Universiteit Co
lombia honderdzeventien 
jaar. 
Velletje met 1200,4100 P. 
doorlopend beeld. Twee bi
bliotheken, beeldmerk, por
tretjes, boek, bloemen. 

3iio'o3. Vijftig jaar departe
ment van veiligheid. 
Blok 4100 P. Ontwerp met 
tekst, op rand wapenschild. 
jiio'o?. Generaal Ramon 
Arturo Rincon Quinones 
(19221975). 
1000 P. Portret. 

COLOMBU $1,000 
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7n'o3. Ter herinnering 
deelneming Koreaanse Oor
log (vijftig jaar geleden). 
Tweemaal 1200 P. Wapen
schild, kaart met bestands
lijn. 
2i2'03. Kerst. 
Zesmaal 1000 P in vel met 
twaalf zegels. Kerstversiering 
tegen sterrenhemel en resp. 
herder, konijn, hond, paard, 
lam, takje. 

COSTA RJCA 
ii2'o3. Voor het kind. 
Viermaal 23 Cs. Viermaal in 
verschillende kleuren: kinde
ren kijken naar kerstster. 

D O M I N I C A 
iS'oj. Honderd jaar lucht
vaart. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $6.. 
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I Januari 2004. Chinees nieuw
I jaar, jaar van de aap**. 
I Viermaal $ 1.50. Cebuella 

spp., Cercopithecusaet
hiops, Erythrocebus patas, 
Macaca nigra. 

D O M I N I C A A N S E REPU

BLIEK 
252'o3. PanAmerikaanse 
spelen, sport. 
$ 4., 6., 12.. Beeldmerk en 
tekst. 

EGYPTE 
30io'o3. Orde van advoca
ten eenennegentig jaar. 
30 P. Vrouwe Justitia en 

J beeldmerk organisatie. 
J 23ii'o3. Feesten, bloemen. 
^ Viermaal 30 P. Zonnebloem, 
g lelie, roos, pioenroos. 
« November 2003. Artiesten. 
II Viermaal 30 P. Filmregis
m seurs, resp. Henri Bakarat, 

Kamal Selim, Salah Abu Seif, 
^ Hassan El Emam. 

; EL SALVADOR 
i4ii'03 Nationale monu
menten, kerken. 
Vijfmaal 4. C. (samenhan
gend); blok 5.C. ($ 0.46, 
0.57). Kerken, resp. 'Imma
culada Concepcion de Maria' 
in Citala, 'Santiago Apostol' 
in Chalchuapa, 'San Pedro 
Apostol' in Metapan, 'Nues
tra Senora de Santa Ana' in 
Chapeltique, 'Santiogo Apos
tol' in Conchagua; toren 'El 
Calvario' in San Salvador, op 
rand rest kerk.. 

ioi2'03. Toerisme. 
Viermaal 1.50 C. (samenhan
gend) ($ 0.17). Traditioneel 
feest volk Panchimalco in de
partement San Salvador, 
strand Shalpa in La Libertad, 
kerkje van Juayua, ruïnes van 
Tazumal in departement San
ta Ana. 

GAMBIA 
i7ii'o3. Kerst, kunst Euro
pese meesters. 
3., 5., 7.,? D.; blok 75.D. 
Details van resp. 'Madonna 
en de groothertog' van Rafael 
(14831520), 'Madonna del
1'Impannata' van Rafael, 
'Aanbidding der koningen' 

van Filippo Lippi, 'Aanbid
ding in het bos' F. Lippi; 'Ma
donna del Carmelo' van 
Giambattista Tiepolo. 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Viermaal 15. D. Lemur, Ao
tus trivirgatus. Colobus poly
komos, 'golden snobnose'. 

G H A N A 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Driemaal 5000 Cs. Macaca 
nigra, 'Mullers gibbon', Hy
lobates lar. 

G R E N A D A 
i7ii'03. Kerst, kunstEuro
pese meesters. 
$0.35,0.75,1., 4.; blok 
$ 6.. Details van resp. 'Ma
donna en Kind' van Giotto 
(12661337), 'DeOgnissanti 
Madonna' van Giotto, 'Ma
donna en engelen' van Giot
to, 'Madonna en Kind' van 
Giotto; 'Heilige Familie met 
Johannes de Doper en heilige 
Elizabeth' van Nicolas Pous
sin(i594i665). 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Viermaal $ 1.50. Propithecus 
verreauxi, Nasalis larvatus, 
gibbon, makaak. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
i7ii'03. Kerst, kunst Euro
pese meesters. 
$ 0.35, 0.75, 0.90, 3.; blok 
$ 6.. Details van resp. 'Taber
nacolo dei Carnesecchi' van 
Dominico Veneziano {1400
1461), 'Madonna en Kind' op 
altaarstuk van Magnoli door 
Veneziano, 'Madonna' van 
Duccio di Buoninsegma 
(12551319), 'Madonna en 
Kind' van Veneziano; 'Ma
donna en Kind' van Robert 
Campin (13781444). 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Viermaal $ 1.50. Saguius oe
dipus, chimpansee, Papio 
hamadryas, 'redvakari'. 

GUATEMALA 
22ii'o2. Eerste Guatemal
teekse beklimming Mount 
Everest door Jaime Vinals een 
jaar geleden. 
3.Q. Mount Everest 
(8850 m) en silhouet alpinist 
Vinals (1964). 
9'7''°3 Traditionele dans
maskers. 
0.20, 2., 3., 4.; blok 5. Q. 
Dansmasker, resp. van vero
veringsoorlog (Totonicapan), 
dans van Moren en christe
nen (Sacatepéquez), dans van 
de herten (Alta Verapaz), 
dans van wilde jaguars (Toto
nicapan); dans van de ge
loofsvernieuwing 'Paabanc'. 
298'o3. Honderdste ge
boortedag Josemaria Escriva 
de Balaguer y Albas (1902
1975) in 2002. 
0.20, 0.50, 3., 10. Q. Portret 
jurist, katholiek theoloog en 
oprichter Opus Dei en resp. 
veldarbeider, visser in kano, 
Atitlanmeer, kerk. 

GUYANA 
2003. Frankeerzegels, vlin
ders. 
$ 20, 55, 80,100,160, 200, 
300,400, 500,1000, 2000, 
3000. Bloem en vünder, vlin
ders resp. Catonephela numi
lia, Anteos clorinde, Phoebis 
philea, Eumaeus atala, Anar

tia jatrophae, Battus polyda
mus, Papilio cresphontes, 
Preponademophon, 'blue 
night butterfly', 'orange 
theope butterfly', Actinote 
pellenea, 'common morpha'. 
2003. Honderd jaar lucht
vaart. 
$ 100,160. Resp. Alliot Ver
don Roe (eerste Brit die vlieg
tuig bouwde en vloog), Sa
muel Franklin Cody (eerste 
gemotoriseerde vlucht in En
geland). 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**. 
Viermaal $ 100.. Microcebus 
murinus, Indri indri, aap, Le
ontopithecus rosalia. 

INDLA 
i4io'o3. Narendra Mohan. 
5. R. Portretjournalist. 
2iio'o3. Govindrao Pansa
re. 
5. R. Mensen en portret mar
telaar. 
30io'o3. Wenszegels. 
4., 4. 5. 5. R. Resp. vis en 
zeester, vogels, vlinder en 
bloemen, eekhoorns. 
iii'o3. Honderdvijftig jaar 
telecommunicatie in India. 
5. R. Mobiele telefoon, tele
graaf en satellietantenne. 
7ii'o3. Tweehonderd jaar 
Bengaalse soldaten. 
5.R. Gebouw. 
gii'og. Honderd jaar Kalka
Shimla spoorweg. 
5. R. Trein, sneeuwland
schap. 
i2ii'o3. Natuur, slangen. 
Viermaal 5. R. Python, ad
der, koningscobra, slang. 
i4ii'o3.Dagvan het kind. 
5. R. Meisjes in blauwe uni
formen, school, bomen, ge
bouwen. 
22ii'03. Tweehonderdvijf
entwintig jaar Garderegiment 
Grenadiers. 
5. R. Groep soldaten. 

27ii'o3. Vijfennegentigste 
verjaardag Harivansh Rai 
Bachan. 
5.R. Portret dichter. 
29ii'o3. Gezamenlijke uit
gifte met Frankrijk. 
Tweemaal 22. R. Resp. haan 
(illustratie manuscript 'Heu
res k 1'usage de Rome', 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. 

3i2'03. Honderdste ge
boortedag Yashpal. 
5. R. Portret schrijver. 
iii2'o3. Tweehonderdste 
zitting Rajya Sabha (Eerste 
Kamer). 
5.R. 
i8i2'03. Mukut Behari Lal 
Bhargava. 
5. R. Portret en handteke
ning. 



20-i2-'03. Swami Swaroopa-
nandji. 
5.- R. Tempel en portret. 
22-i2-'03. Nationale acade
mie voor muziek, dans en 
drama. 
Driemaal 5.- R. Muziekband-
je, dansers, toneel. 

IRAN 
i2-5-'o3 tot i4-7-'o3. Fran-
keerzegels, vlinders. 
100,200,300, 500, 600 Ris. 
Resp. Zygaena sp., Issoria La-
thonia, Argynnis paphia, Poly-
gonia Egea, Papille machaon. 
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g-io-'03. Wereldpostdag. 
Viermaal 600 Ris. (samenhan
gend). Beeldmerk UPU* en 
satelliet en laptop met apen
staartje, postauto's en -vlieg
tuigen, postkantoor uit begin 
20'" eeuw en postwagen, rui
ter en wagen en beelden. 

JAMAICA 
December 2003. Kerst. 
$ 15, 30, 60. Bloem en Kindje 
Jezus met resp. handen met 
geschenken, twee handen, 
Jozef en Maria. 

3i-i2-'03. Revolutie Haïti 
tweehonderd jaar geleden. 
$ 40. Toussaint Louverture 
(1743-1803), voormalig slaaf 
en leider opstand, te paard. 
2003. Honderd jaar wet die 
hotelbouw en toeristenindus
trie bevordert. 
$ 40 in velletje met zes zegels. 
Ralph Lauren, filantroop 
voor Jamaica, met op achter
grond strand 'Doctors Cave', 
Montego Bay. 

KAZACHSTAN 
i5-ii-'03. Tien jaar munteen
heid tenge. 
25.-1. Beeldmerk gelegen
heid. 
27-ii-'03. Schilderkunst (ge
zamenlijke uitgifte met Oez
bekistan). 
Tweemaal 100.-1. 'Geluk' 
1966 van S. Aitbaev uit Ka-
zachstan (man en vrouw in 

landschap met dieren), 'Mor
gen. Moederschap' 1962 van 
R. Ahmedov uit Oezbekistan 
(bedden buiten met slapende 
man en moeder met kind). 

KA3AKCTAH 

KIRIBATI 
i5-i2-'03. Kerst, kerken. 
$ 0.25, 0.40, 0.50, 0.60, 0.75, 
1.50, 2.50; velletje met deze 
zegels. Resp. viermaal kerkje, 
groep mensen, dak op palen, 
kerkje. 

KOREA NOORD 
25-7-'03. Staatslening. 
140.- w. Obligaties van 5000, 
1000 en 500 w. en van 100 w. 
uit 1950. 
5-9-'o3. Paddestoelen. 
3.-, 12.-, 70.-, 130.-w.; blok 
250.- w. Resp. Pholoiota 
flammans, Geastrum fim-
briatum, Coprinus atramen-
tarius, Pleurotus cornuco-
piae; Iilfvingia applanata. 

5"9''03- Postzegeltentoon
stelling in nieuwe postzegel
tentoonstellingsgebouw van
wege vijfenvijftigste verjaar
dag Volksrepubliek Noord-
Korea. 
3.-, 60.-w. Resp. nieuwe ge
bouw, tentoonstellingska-
ders en drie zegels (twee 
oude en zegel 3 w. 9-9-'03). 
g-g-'oj. Vijfenvijftigste ver
jaardag Volksrepubliek 
Noord-Korea. 
3.- w.; blok 120.- w.; vier vel
letjes met tweemaal 60.- w. en 
tussenveld. Resp. beeldmerk 
en vlag; portret president Kim 
Il Sung; achtmaal schilderijen 
over nieuw Korea. 
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4-io-'03. Mondiale postze
geltentoonstelling Bangkok 
2003. 
Blok 150.- w. Beeldmerk ten
toonstelling over blok 'hon
den en katten' van 2-io-'02. 

KOREA ZUID 
6-ii-'03. Nationale tubercu-
loseorganisatie vijftig jaar. 
igo w. Dubbel kruisteken van 
hartjes (beeldmerk organisa
tie). 
i2-ii-'03. Serie 'orchideeën', 
III. 
Viermaal 190 w (samenhan
gend). Cremastra appendicu-
lata, Cymbidium lancifolium. 
Orchis graminifolia, Bulbo-
phyllum drymoglossum. 

i-i2-'03. Nieuwjaarswensen, 
jaar van de aap**. 
Velletje met tweemaal 190 w. 
Zelfde afbeelding: aap en ijs
kristallen (lichten op in don
ker). 
9-i2-'o3. Registratie van cul
turele schatten Zuid-Korea 
op lijst werelderfgoed Unes
co*. 
Velletje met 190, 280 w. Dol
mens in resp. Ganghwa, 
Hwasoon en Gochang; op 
rand opgravingsplaats, 
speerpunten, aardewerken 
vaas, bewerkt koper. 

io-i2-'03. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
India (gezamenlijke uitgifte 
met India). 
Tweemaal 190 w. Sterren
wachten van beide landen, 
resp. in Gyeongjucheomse-
ongdae (632-647 v.C.) en 
JantarMantar(i727-i728) in 
Jaipur. 

LAOS 
i2-9-'03. Manuscripten op 
palmbladeren. 
1500, 2000, 2500, 3500 k. 
Resp. lezende monnik, ma
nuscript, houten doos voor 
manuscripten, bouwwerk. 
4-io-'o3. Boeddhabeelden uit 
Luang Prabang. 
500,1500, 300 k.; blok3500 
k. Boeddhabeelden, op rand 
blok pagodes. 
i-i2-'03. Stoffen uit Laos. 
500,1000, 3000,4000 k. Vier 
maal verschillend: voorbeeld 
stof en vrouw met wikkelrok 
(Sin mal) en sjaal (Bieng 
phae). 

LIBERIA 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**; Chi
nese kunst. 
$ 25.- in velletje van vier; blok 
$ 50.-. Van Liu kul Ling 
(1885-1967) resp. 'De aap en 
de dennenboom'; 'Het geluid 
van de herfst'. 

MAAGDENEILANDEN 
December 2003. Kerst 2003. 
$ 0.20, 0.40, 2.50; velletje 
met deze zegels en $ i.- in 
doorlopend beeld. Geschie
denis van de H. Ursula, 
komst Engelse ambassa
deurs; schilderij van Vittore 
Carpaccio (1455/65-1526). 

MACAU 
i-i2-'o3. Serie 'Musea en hun 
collecties'. Museum van 
Kunst. 
I.-, 1.50, 2.-, 2.50 ptcs.; blok 
7.- ptcs. Museumstukken, 
Resp. beeld, kerk op berg, 
gebouw, twee mannen; stad 
met haven. 
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MALDIVEN 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**; Chi
nese kunst. 
Velletje met viermaal 5.- Rf.; 
blok 12 Rf Werk van onbe
kende artiest uit Soeng-dy-
nastie (960-1290). 

MICRONESIË 
2003. Kerst, schilderijen Ita
liaanse meesters. 
37, 60, 80c., $1.-; blok $1.-. 
Madonna van resp. Leonardo 
da Vinci (1452-1519), da Vin
ci, da Vinci, Rafael (1483-
1520); Aanbidding der konin
gen van Giambattista Tiepolo 
(1696-1770). 
22-i2-'03. Honden en katten. 
Twee velletjes met viermaal $ 
0.80; tweemaal blok $ 2.-. 
Resp. lapjeskat. Calico kort-
harige Japanse kortstaart, 
exotische korthaar, 'Dilute 
Calico'; Australian shepherd, 
greyhound, Engelse bulldog, 
Schnauzer; lynx korthaar, 
dwergpoedel. 
22-i2-'o3. Vogels, amfibieën 
en reptielen. 
Tweemaal: velletje met vier
maal $ 0.80; blok $ 2.-. Resp. 
(vogels:) Ara chloroptera, 
Phoenicopterus ruber ruber, 
Ara ararauna, Bucorvus abys-
sinicus; Phoenicopterus ru
ber ruber;(Amfibieën en rep
tielen:) Eublepharis macula-
rius, Agalychnis callidryas, 
Furcifer pardalis, Dendroba-
tes auratus; Furcifer verruco
sus. 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**; Chi
nese kunst. 
$ 0.50 in velletje van vier; 
blok $ I.-. Werk van Gao Qi-
Feng(i889-i933). 

MONGOLIË 
2003. Roofvogels. 
100,150, 300,400, 550 T. 
Resp. Gyps himalayensis. 
Gyps vulvus. Neophron 
percnopterus, Aegypius 
monachus, Gypaetus barba-
tus. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
27-ii-'o3. Frankeerzegels, ei
landen. 
50,75,95,120,145,240, 
285, 380 c. Per eiland: afkor
ting gehanteerd in luchtvaart, 
afbeeldingen karakteristieke 
toeristische attracties en geo
metrisch figuur gebaseerd op 
vlag, resp. Bonaire (slaven
hutten), Curagao (Handels
kade in Willemstad), Saba 
(kerken: de Heilige Rozen
krans in Heli's Gate en Angli
caanse kerk in The Valley), 
St. Eustatius (Simon Doncker 
House en Fort Oranje), St. 
Maarten (contouren eiland 
bij zonsondergang), Cura9ao 
(Koningin Emmabrug), St. 
Maarten (Simpson Baai), ab
stracte vormen (symbool 
voor smeltkroes van culturen 
van de vijf eilanden). 

NIEUW-CALEDONIË 
24-io-'o3. Overdruk zee-
schildpadden. 
Velletje in vorm schildpad 
met tweemaal 30, tweemaal 
70 F. van ii-4-'o2 met over
druk 'World Stamp Cup 
2003, wereldkampioen'. 

NIUE 
2003. Honderd jaar Tour de 
France. 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 4.-. Kampioenen, resp. Ni
cholas Frantz (1927), Frantz 
(1928), Maurice de Waele 
(1929), Andre Leducq (1930); 
Leducq (1930). 
2003. Vijftig jaar corvette. 
Vel met viermaal $ 1.50; blok 
$ 4.-. Resp. cabriolet (1954), 
corvette (197g), cabriolet 
(1956), stingray (ig64) (op 
rand beeldmerk General Mo
tors en vlaggen; corvette 
(ig7g) (op rand corvette, 
beeldmerk en vlaggen). 

NORFOLKEILAND 
Aanvulling melding 11/888, 
kerst. Resp. ster en aarde 
vanuit heelal 'vrede op aarde', 
boom en duif en regenboog 
om aarde 'geluk voor de we
reld', hart en hartvormig pak
je met lint 'geef het geschenk 
van liefde', kruis en kande
laar 'vertrouw in geloof. 

OEZBEKISTAN 
8-7-'03. Joraxon Sultanov. 
500.- (S). Portret. 
i7-g-'03. Vogels. 
100.-, 100.-, 125.-, 125.- (S). 
Resp. Ciconia ciconia asiati-
ca, Ciconia nigra, Platalea 
leucorodia, Phoenicopterus 
ruber. 
7-io-'o3. Hoofdbedekkin
gen. 
100,-, 100.-, 100.-, 125.-, 125.-
155-'. 155-- (S)- Resp. 'Kula-
rung', 'erkaklar', 'bayram'. 
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'ayollar taxya', 'ayollar', 'bo-
lalarbayram', 'erkaklar', 

PALAU 
i-i2-'o3. Kerst, kunst Euro
pese meesters. 
$ 0.37, 0.60, 0.80, ?; blok 
$ 2.-. Details van resp. 'Ma
donna Delia Melagrana' van 
Sandro Botticelli (1445-1510), 
' Madonna Del Magnificat' 
van Botticelli, 'Madonna en 
Kind met heiligen en enge
len' van Andrea del Sarto 
(1486-1530), 'Madonna van 
Roseto' van Botticelli; 'Ma
donna en Kind met heiligen 
en engelen' van Domenico 
Ghirlandaio (1449-1494). 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap"**; Chi
nese kunst. 
$ 0.50 in velletje van vier; 
blok $ I.-. Werk van Ren Yu 
(1854-1901). 

PERU 
i-y-'og. Organisatie Manuela 
Ramos honderd jaar (men
senrechten). 
3.80 S. SymboHsch ontwerp. 
i - i o - ' o j . 'Noticias' van RPP 
(Radio Programa del Peru) 
veertig jaar. 
4.- S. Radiotoren. 
7-io- '03. Fernando Belaunde 
Terry (1912-2002). 
1.60 S. Portret voormalig pre
sident. 
i i-io-'og. Heiligverklaring 
Josemaria Escriva de Bala-
guer (1902-1975). 
1.20 S. Portret priester en le
raar, oprichter Opus Dei, 
stichter Piura-universiteit (in 
1992 zalig, in 2002 heilig ver
klaard) . 
3-ii-'o3. Vijftigste sterfdag 
Teresa de la Cruz Candamo 
(1875-1953). 
4.- S. Portret non, wereldbol 
met Amerika en foto's kloos
terzusters. 

i3-i i- 'o3. Honderdvijftigjaar 
verdrag over vriendschap, 
handel en scheepvaart tussen 
Peru en Italië. 
Tweemaal 2.- S. (doorlopend 
beeld). Wereldkaart met vlag 
van Peru naar Italië. 

28-ii-'o3. Intercultureel 
tweetalig schoolproject 'wa
terslang'. 
Tweemaal 2.- S. Beeldmerk, 
kindertekening tent met ko
ning en koningin; waterslang 
over beide zegels. 

POL'raESIË 
i-io-'o3. Tiki (mythisch we
zen met menselijk gestalte). 
100 F. Tiki op schilderij van 
A. Marere. 

i9-i2-'o3. Polynesisch land
schap. 
90 F. Dorp Paopao met kerk 
en palmen op eiland Moorea. 

SENEGAL 
2003. Kunst. 
250 F. Schilderij. 
2003. Mensen. 
360 F. Tekening met drie 
mensen. 

SINGAPORE 
9-i-'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
'Local', $ 2.-. Resp. aap met 
hart, twee apen. 

SIERjRA LEONE 
i7-i i- '03. Kerst, kunst Euro
pese meesters. 
100,150, 500,4000 Le.; blok 
5000 Le. Details van schilde
rijen door Rosso Fiorentino 
{1494-1540), resp. 'Madonna 
en Kind met heilige Anna en 
vier heiligen', 'Madonna en 
Kind met twee heiligen', 'Ma
donna en Kind gezeteld tus
sen vier heiligen' uit altaar
stuk Ognissanti, 'Madonna 
tussen twee heiligen'; 'Ma
donna met heihgen'. 

SRI LANKA 
27-g-'o3. Zusters van de Hei
lige Engelen. 
4.50 Rs. Portretje man, wa
penschild en gebouw. 
27-9-'o3. Inheemse vogels. 
Vel metvijfentwintigmaal 
4.50 Rs. Vogels. 
6-io-'o3. Mondiale dag wonen. 
4.50 Rs. Wereldbol. 
9-io-'o3. Wereldpostdag. 
23.-Rs. 
2i-io-'o3. Nationale edel
steen. 
4.50 Rs. Blauwe saffier. 
22-io-'o3. Paus Johannes 
Paulus II. 
4.50 Rs. Portret. 
23-io-'o3. Deepavali, festival 
van het licht. 
4.50 Rs. Man, vrouw en licht. 

ST. KITTS (ST. CHRJSTOF-
FEL) 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**; Chi
nese kunst. 
$ 1.40 in velletje van vier; blok 
$ 3.-. Werk van Giuseppe 
Castighone (1688-1768), Chi
nese naam Lang Shih-ning. 

ST. VINCENT 
5-ii-'03. Prehistorische dieren. 
Twee vel met viermaal $ 2.-; 
tweemaal blok $ 5.-. Resp. da-
spletosaurus, utahraptor, scu-
tellosaurus, scelidosaurus; 
syntarsus, velociraptor, mono-
nikus, massospondylus; pte-
rodactylus, giganotosaurus. 
i-i2-'o3. Tijdschrift 'Playboy' 
vijftig jaar. 
Velletje met zesmaal $ 1.50. 
Omslagfoto's blad, resp. Ma
rilyn Monroe (1953), konij-
nenkop door Andy Warhol 
(1986), lipstickkussen en for
meel gekleed konijn met 
wandelstok (i960). Donna 
Michelle (1964), vrouw likt 
zogenaamde postzegel met 
konijnenbeeld (1973), vijftig
jarig bestaan (januari 2004). 
2003. Kerst. 
$ 0.70, 0.90, i . io. Kinderte
keningen, resp. palmboom 
en voetstappen kerstman op 
strand met zeester, dolfijn 
trekt kerstman op surfboard 
en zak geschenken, zonneba
dende kerstman. 

SYRIË 
5-3-'o3. Frankeerzegels, 
plein van de martelaren. 
£ 300. Plein in Damascus. 
i5-6-'03. Internationale bloe-
mententoonstelling, Latakia. 
Vijfmaal £ 10 (samenhan
gend). Verschillende bloe
men, papavers, margrieten, 
verschillende bloemen, zon
nebloemen. 

TADZJIKISTAN 
i-9-'o3. Opmerkelijke personen. 
Tweemaal 1.23 Tr. Honderd-
vijfentwintigste geboortedag 
schrijver en wetenschapper 
Sadriddin Aini (1978-1954), 
duizendste geboortedag 
dichter en filosoof Nosir 
Khusrav (1004-1088). 

i-9-'03. Tien jaar lAAS (Inter
national Association of Aca
demies of Sciences). 
Tweemaal 1.23 Tr. (samen
hangend). Satelliet en vlieg
tuig en chemieflessen, astro
naut en computer en model 
atoom plus beeldmerk orga
nisatie. 
Oktober 2003. Fauna. 
Velletje met 0.08, 0.20, 0.53, 
0.64,1.23,1.27,1.76, 2.29 Tr. 
Resp. Mimas tilitae, Mustela 
erminea, Testudo horsfieldii. 
Mantis religiosa, Lanius col-
lurio, Canis aureus, Capra 
falconeri, Alcedo atthis. 

Oktober 2003. Sportvliegtui-
gen. 
Velletje met achtmaal i.- Tr, 
Onder andere L-29A 'Delfin 
Akrobat', Yak-55, Cessna-
172, Europa XS, BO-2og 
'Monsun' , CAP-io; op rand 
vliegtuigjes aan de grond en 
parachutes. 

Oktober 2003. Jaar van hel
derwater, kindertekeningen. 
Viermaal 0.66 Tr. (samen
hangend). Vis boven water, 
rivier, bergen en water, tent 
bij stroomversnelling. 

TOKELAU 
i3-io-'o3. Postzegeltentoon
stelling Bangkok 2003. 
Blok $ 4.-. Beeldmerk ten
toonstelling op blok 'jaar van 
de ram 'van3-2 - ' 03 . 
7-ii-'o3. Postzegeltentoon
stelling Welpex 2003. 
Blok $ 4.-. Strand met pal
men. 

22-i-'04. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
Blok $ 4.-. Tekening apen. 

28-i-'o4. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004. 
Blok $ 4.-. Beeldmerk ten
toonstelling in goud op blok 
' j aarvandeaap 'van 22-i- 'o4. 

TONGA 
ii-9-'03. Mooie stranden van 
Tonga. 
$0.15, 0.90,1.40, 2.25. 
Stranden. 

io-i i- 'o3. Kerst, oude kerk
gebouwen. 
$ 0.15, 0.90,1.40, 2.25. Kerk
gebouwen. 

TRISTAN DA CUNHA 
8-i-'04. Datum melding 
11/889, geschiedenis schrijven. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i-7-'03. Herdruk vlinders. 
$ 0.25, 5.-, 10.-. '2003' en 
resp. Papilio polyxenes, Papi-
lio palamedes, Eurytides 
marcellus. 
i7-i i- '03. Vlinders. 
$ 0.50, 0.60, 0.80,1.-, ; blok 
$ 2.-. Resp. Papilio thersites, 
Papilio andraemon, Papilio 
pelaus, Consul hippona; Pa
pilio pelaus. 
i7-i i- 'o3. Honden. 
$ 0.50, 0.60, 0.80,1.-,; blok 
$ 2.-. Resp. beagle, sabueso 
espanol, basset. Jack Russell 
terriër; teckel. 
24-ii-'o3. Kerst, kunst Euro
pese meesters. 
$ 0.25, 0.60, 0.80,1.-; blok 
$ 2.-. Schilderijen, resp. 'De 
Harpijen-Madonna' door 
Andrea del Sarto (1486-1530), 
'Madonna en Kind met heili
ge Giovanino' door Sarto, 
'Madonna en Kind met heili
gen Giuseppe en Pietro Mar-
tire' van Sarto, 'Madonna en 
Kind met engelen' van Sarto; 
"altaarstuk 'Montefeltro' 
door Piero della Francesca 
(1410/1420-1492). 

TUVALU 
Januari 2004. Chinees nieuw
jaar, jaar van de aap**; Chi
nese kunst. 
$ 0.75 in velletje van vier; 
blok $ 1.50. Werk van Chang 
Dai-Chien (1899-1983). 

VANUATU 
i-i2-'03. Nachtvlinders. 
35, 90, i io , 135 vt. Resp. 
Daphnis hypothous, Hippo-
tion celerio, Euchromia 
creusa, Eudocima salaminia. 

VERENIGDE STATEN 
23-9-'o3. District of Comumbia. 
37 c. Detail stadsplattegrond 
Washington met afbeeldin
gen stad en kersenbloesem. 

2-i-'o4. Serie 'natuur', ko
raalrif in Grote Oceaan. 
Velletje met tienmaal 37 c. 
(doorlopend beeld). Leven 
beneden oceaanoppervlak: 
Heliopora coerulea, Porites 
sp., Pocillopora eydouxi, Ba-
listoides conspicillum, He-
teractis magnifica, Amphi-
prion perideraion, Carcharhi-
nus melanopterus, Poma-
canthus imperator, Chaetodon 
auriga, Arothron nigropunc-
tatus, Acropora sp.. Echidna 
nebulosa, Hexabranchus 
sanguineus, Cheihnus undu-
latus, Pterois volitans, Zan-



:lus cornutus, Charonia trito
lis, Eretmochelys imbricata, 
^canthaster planci, Bolbo
netopon muricatum, Para
anthurus hepatus, Thelenota 

manas, Acanthurus oli
?aceus, Plectorhinchus vitta
:us, Labroides dimidiatus, 
Fungia sp., Rhinecanthus 
rectangulus. 

13
iaar 
37 

['04. Chinees nieuwjaar, 
van de aap**. 

:. Aap in knipwerk. 

I4I 
37 c 

'04. Love. 
Hartvormige snoepjes 

met I love you. 

^ 
% 

\ ^ 

USA 
37 

you 

20i'o4. Serie 'black herita
ge', XXVII, Paul Robeson 
(18981976). 
37 c. Portret zanger en ac
teur, zette zich ook in voor 
burgerrechten en sociale 
rechtvaardigheid. 

ZIMBABWE 
i4io'o3. Mondig worden 
vrouwen. 

300., 2.100.. Resp. vrouw 
met toga (onderwijs) en geld
koffer (financiële hulp) en 
weiland (land voor boer) en 
medailles (mogelijk leider
schap), vrouw met toga en 
bul en vrouw bij kookpot. 
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28io'o3. Bedreigde plan
ten, medische kruiden. 
$ 200., 500., 1000., 3000., 
4200., 5400.. Resp. Penta
nisia schweinfurthii, Triclice
ras longipenunculatura, Tac
ca leontopetaloides. Capsi
cum annum, Tulbaghia al
liaceae, Cleome gynandra. 
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ZUIDGEORGIÉ EN 
ZUIDELIIKE SANDWICH
EILANDEN 
December 2003. Aspecten 
van ZuidGeorgië. 
Vel met zestienmaal 40 p. 
HMS Sappho bezoekt Grytvi
ken (1906), Noors rendier 
geïntroduceerd (1911), groot
ste walvis gestrand: 35,5 m 
(1912), reis Shackleton over 
eiland (1916), herinnerings
kruis voor Shackleton (1922), 
onderzoek (1925), eerste ge
motoriseerde vlucht boven 
ZuidGeorgië (1938), opera
tie Taberin (1943), bezoek 
hertog van Edinburgh (1957), 
onderzoek station vogels 
(1958), beklimming berg Pa
get (1964), bevrijding eiland 
(1982), koninklijk charter en 
wapen (1985), museum 
(1992), toegepastvisserijon
derzoek (2001), herstelwerk 
Grytviken (2003). 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
i32'04. Vijftigjaar Mawson
basis. 
50, 50 c , $ I., 1.45. Resp. ce
remonie van naamgeving op 
13 februari 1954, gebouwen 
zoals het er nu uitziet, cara
van die ook kan drijven en 
vliegtuig Havilland Beaver, 
kolonie keizerspinguïns (Ap
tenodytes forsteri). 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
5i2'o3. Datum melding 
11/889, pinguïns. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i 

8i2'o3. Datum melding 
ii/88g, basiskampen. 

8i2'o3. Datum melding 
11/889. blauwe vinvis. 

«v««v««^^ 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
ii'04. Mineraal. 
€o.i5.Chalcedoon. 

£T AllIASCTiaOES u , I D ; 
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ii'04. Mario Marret. 
€ 0.45. Portret deelnemer 
poolexpeditie (overwinterde 
in 1952 op zuidpool). 
ii'04. Basis Alfred Faure 
Crozet veertig jaar. 
€ 0.50. Gebouwen van de ba
sis. 

ii'o4. Robert Genty (1910
2001). 
€ 0.50. Portret kolonel. 
ii'04. Lissodelphis peronii. 
€ 0.75. Dolfijn en vogels. 

ii'o4. Vluchten 'Twin otter' 
op zuidpool. 
€ 0.90 (ronde zegel). Kaart 
zuidpoolgebied en vliegtuig. 

ii'04. Ijsberg. 
€ 1.30. 
ii'04. Inrichting recreatie
park 'TAAFland' (Terres Aus
trales et Antarctiques 
Fran^aises). 
Velletje met viermaal € 0.50. 
Attracties in park, resp. mu
seum baleinenfabriek, bal 
van de zeerobben in Saint 
Paul en Amsterdam, ijscopa
leis, hotel met zwembad en 
pinguïns. 

ii'o4. Graf van de onstand
vastige matroos. 
€ 2.50. Kruis en stenen. 
ii'04. Postagentschappen. 
Velletje met viermaal € 0.90. 
Viermaal gebouw, op rand 
zuidpoolgebied. 
ii'o4. Krill. 
€ 4.. Euphausia superba. 

TtBtSMJSÏMlEStT 

ii'o4. 'Dives'. 
€ 4.50. Schip (kwam in 1874
1875 naar zuidpool met ploeg 
astronomen om Venus voor 
zon langs te zien gaan). 
ii'04. Hydrografische op
meting Adélieland. 

Blok€4.90. Open meetvaar
tuig; op rand hydrografische 
kaart. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Unicef United Nations In
ternational Children 
Emergency Fund 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i2'03 tot 2ii'o4 Jaar 
van de ram (geit of schaap), 
22i'04 tot 82'o5 Jaar van 
de aap. 

Nu de complete set (vier 
dikke delen) van Stanley 
Gibbons ' Simplified Ca

talogue 'Stamps of the 
World' in Colour op ons 
bureau ligt, is pas goed te 
zien wat een karwei de 
redactie  of in ieder geval 
de drukker  van deze pu

blicatie achter de rug 
heeft. Want gebruikers 
van deze wereldcatalogus 
weten het: tot dusver wa

ren de afbeeldingen altijd 
in zwart/wit. Dat is dus 
met deze editie van 2004 
veranderd: alle zegels 
zijn in kleur te bewonde

ren. En dan te bedenken 
dat het om bijna hon

derdduizend plaatjes 
gaat! Maar al die moeite 
is zeker niet tevergeefs 
geweest, want de catalo

gus heeft sterk aan aan

trekkelijkheid gewon

nen. Wie nu terloops 
door de in totaal bijna 
vierduizend bladzijden 
tellende delen bladert 
ziet meteen dat de her

kenbaarheid van de ze

gels stukken groter is ge

worden. 

Ilet is niet de enige ver

betering die de makers 
van de catalogus hebben 
doorgevoerd: ook de pa

pierkwaliteit is verbeterd, 
met als gevolg dat de de

len dikker uitvallen dan 
voorheen. 
In deze nieuwste editie is 
een begin gemaakt met 
een andere niet geringe 
klus. Tot dusver werden 
in de 'Simplified' de zo

genoemde souvenirblok

jes geheel buiten be

schouwing gelaten. Nog

al inconsequent, want die 
blokjes zijn net zo fran

keergeldig als de 'gewo

ne' zegels. Stanley Gib

bons heeft dat kennelijk 
ook ingezien en heeft dit

maal alle souvenirblokjes 
vermeld die door de lan

den van het Britse Ge

menebest zijn uitgege

ven. Later zullen ook de 
blokjes van andere lan

den vermeld worden (een 
klein deel ervan, namelijk 
de blokjes die in het afge

lopen jaar verschenen, is 
trouwens nu al in de ko

lommen van de catalogus 
te vinden). 
De vier delen (AD, EJ, 
KRen SZ) vermelden 
ca. 400.000 zegels. Zoals 
de redactie terecht op

merkt: het is een prima 
catalogus voor wereldver

zamelaars en thematici. 

'Stanley Gibbons Simplified Cata
logue Stamps of the WorW in Co
lour'; ca. 4.000 pagina's, geill. 
(kleur),formaat 23x30cm. Uitge
geven door Stanley Gibbons, 
Ringujood en Londen (GB). Ver
krijgbaar bij deVakhandel Filate
lie. Prijs: €208.go (4 delen). 

Z^ 
SIMPUFIED CATALOGUE 

STAMPS or THE WORLD 
IliCOlOUl 
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Het kan bijna niet anders 
of u denkt bij het lezen 
van de kop hierboven, DE 
KUS, aan dè kus: die van 
de 'balkonscène', na het 
huwelijk van Willem-
Alexander en Maxima. De 
kus werd uitgewisseld op 
uitdrukkelijk verzoek van 
het talrijke, op de Am
sterdamse Dam toege
stroomde publiek. 
Op dat moment wisten 
we nog niet dat TPGPost 
eind december 2003 een 
eigen 'charmeoffensief 
rond het Koninklijk Huis 
zou inzetten. In de tijd 
dat PTTPost nog niet was 
geprivatiseerd, had de 
koningin bij de uitgifte 
van bepaalde postzegels -
zoals de kunstzegels -
nog wel eens een stem in 
het kapittel. Nu zal TGP 
Post vooral commerciële 
belangen op het oog heb
ben gehad. Gedenkwaar
dige en feestelijke mo
menten van ons Konings
huis worden van oudsher 
op postzegels vastgelegd, 
zo deelde TPGPost mee 
en dat verklaart wellicht 
deze explosie van ko
ninklijke uitgiften. Royal
ty doet het goed, ook in 
de filatelie. Niet alleen bij 
ons, maar ook in Dene
marken, Groot-Brittan-

nië en Luxemburg. Neem 
Denemarken: vier van de 
twaalf uitgiften van dit 
jaar hebben een 'konink
lijke' relatie. Behalve een 
zegel met het portret van 
koningin Margrethe wor
den twee zegels uitgege
ven bij het huwelijk van 
kroonprins Frederik met 
Mary Donaldson. Verder 
verschijnt er een zegel 
om de zeventigste ver
jaardag van prins Henrik 
te vieren, terwijl het 300-
jarig bestaan van paleis 
Frederiksberg zelfs drie 
zegels zal opleveren! 
TGPPost doet het ook in 
drieën: behalve een ge
boortevelletje (prinses 
Amalia) en een velletje op 
het thema 'Koningin 
Beatrix en haar gezin' 
(beide in december ver
schenen) komt er na de 
doop van het prinsesje 
Amalia ook nog een vel
letje over het gezin van 
Willem-Alexander en 
Maxima. Wat dat laatste 
velletje betreft: TPGPost 
houdt niet zo van het 
vroegtijdig bekend ma
ken van zegelafbeeldin
gen, maar in december 
2003 werd al een tipje van 
de sluier opgelicht. In 
een folder van de Collect-
Club is dat complete velle

tje netjes afgedekt, maar 
op de voorzijde zijn twee 
zegels te zien die in dat 
velletje kennelijk een 
plaatsje zullen krijgen. 
Een van de twee - de ze
gel met de befaamde 
'kus' [i] - brengt ons bij 
het hoofdthema van deze 
aflevering van 'Thema
tisch panorama'. 
Thematisch gezien is de 
'kuszegel' een aanwinst, 
want we treffen in de fila
telie relatief weinig van 
zulke zegels aan. Zelfs op 
schilderijenzegels zie je 
de kus maar zelden. Oos
tenrijk gaf in 1961 de ze
gel 100 jahreKunstierhaus 
uit; die toont het schilde
rij 'De Kus' van A. von 
Pettenkofen [2], meteen 
jongen en een meisje die 
over de heg een kusje 
'stelen'. In de grappige 
stripserie van Denemar
ken uit 1992 zit op z'n 
minst één zegel die pri
ma in dit thema past: de 
vrouw van de dichter Jör
gen Mogensen drukt haar 
man een kus op het voor
hoofd, terwijl ze koffie in 
zijn pijp giet [3]. Als je 
verliefd bent, doe je wel 
vaker vreemde dingen... 
En de zegel met de teke
ning 'Omarming' van 
Ivar Gl0rup laat veel aan 
de verbeelding over [4], 
maar het is vrijwel on
denkbaar dat dit liefdes
paar elkaar niet kust. 
Een klassiek voorbeeld 

van de kus is het gelijkna
mige beeld uit 1886 van 
de Franse beeldhouwer 
Auguste Rodin (1840-
1917), dat is afgebeeld op 
een zegel in de Engelse 
serie Greetings in Art uit 
1995 [5] en trouwens ook 
figureert op de Neder
landse zegel 'De reiziger' 
uit 1989 [6]. Een bijzon
dere Tsjechische zegel uit 
1994 toont het schilderij 
'De oude man en het 
meisje' [7] van de Vlaam
se schilder Lucas van Ley-
den(i494-i533).Het 
doek kun je op veel ma
nieren uitleggen, maar 
het is wel duidelijk dat de 
kus bij het meisje geen 
tedere gevoelens op
roept! 
Leuk is ook een Russi
sche briefkaart uit 1994, 
waarop een jongeman te
gen een achtergrond van 
talrijke gezichtloze da
mes een 'onzichtbare' 
dame kust [8]. 
In december jl. publi
ceerde Royal Mail een 
persbericht over een serie 
van vijf groetenzegels 
(Occasions 2004) die de 
envelop als thema heeft 
(3 februari jl.). Op een 
van de zegels krijgt een 
envelop een kus [9]. Ier
land haakte met zijn serie 
Love Stamps 2004 (30 ja
nuari jl.) in op het Jaar 
van de Aap: op een van de 
zegels staan twee kussen
de apen [10]. Zo te zien 

doen niet alleen egels het 
voorzichtig... 
En zo zullen er nog wel 
meer wensenseries zijn 
waarin kussen te ontciek-
ken zijn, maar ik heb ze 
uiteraard niet allemaal 
voor u kunnen napluizen. 
Speciale aandacht vraag 
ik voor het Finse postze
gelboekje 'De kus' (14 ja
nuari jl.); mijn collega 
Walter de Rooij beeldde 
het in december 2003 al 
afin zijn rubriek 'Postze
gelboekjes'. Daarom 
toon ik nu de kaft van het 
boekje [11], waarop een 
vrouw als het ware les 
geeft in kussen. De zegel
ontwerpers, Susanna 
Rumpu en Ari Laka-
niemi, benaderen het 
thema op bijzondere wij
ze: ze geven niet zozeer 
het moment van het kus
sen weer, maar hebben 
eerder de vluchtige mo
menten net voor of net na 
een kus willen vangen. 
De teksten zijn van Juice 
Leskinen. Alles bij elkaar 
levert het een sfeer op die 
je als hoopvol, speels, 
dromerig en teder zou 
kunnen omschrijven. 
Marja Phihlman van de 
Finse filatelistische 
dienst stuurde me de 
vertaling van de Finse 
teksten. Ik geef die door, 
met de kanttekening dat 
in de vertaling subtilitei
ten verloren kunnen 
gaan: 
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HET BRONOVO-
ZIEKENHUIS 

Op 7 december stond het 
Bronovoziekenhuis in 
Den Haag een dag lang in 
het brandpunt van de be
langstelling: de dag dat 
Amalia, het dochtertje 
van kroonprins Willem-
Alexander en prinses 
Maxima, geboren werd. 
Het ziekenhuis, dat al va
ker koninklijke patiënten 
behandelde, heet officieel 
Ziekenhuis Bronouo; dat 
blijkt ook blijkt uit het ju-
bileum-frankeerstempel, 
dat in 1990 bij het 125-ja-
rig bestaan werd ge
bruikt. Het ziekenhuis 
werd in 1865 gesticht als 
's Gravenhaagsche Diacones-
seninrichting, een naam die 
later werd veranderd in 
Ziekenhuis Bronouo, naarde 

eerste besturend zuster, 
Sara Katharina(!) de 
Bronovo. In 1972 ging het 
ziekenhuis samen met 
Nebo-ziekenhuis op in de 
Stichting Bronovo-Nebo. 
Die beheert nu het Zie
kenhuis Bronovo en het 
Verpleeghuis Bronovo. 
De stichting nam ook het 
beheer over van het Ge
zondheidscentrum Was
senaar, waar specialisten 
uit het Bronovozieken
huis spreekuur houden. 
Handig voor de ouders 
van Amalia, die overigens 
ook het Juliana Kinderzie
kenhuis in Den Haag in 
de buurt hebben. 
Dank gaat naar Konink
lijk Huis-verzamelaar Jef
frey Groeneveld uit Pur-
merend, die voor de hier 
vermelde informatie 
zorgde. 
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Suukko-jos n ruusu nun 
kulAa kuitenkm: 'Een kus -
als het geen roos is, is het 
nogwel een bloem'. 
Anna pusu: 'Geef ons een 
knuffel/zoen'. 
Suutele: tulee rauhallista 
kum mijrskyn sxlmassa: 
'Kus: je zult vrede vinden 

zoals in het oog van een 
storm'. 
Toisen posksen pamuu 
liuulet. Sydamesi snno 
kuulet: 'Jouw lippen zo 
heet tegen een wang. 
Hoor, het is je hart dat 
klopt'. 
Anna pusu' Anna suukkkoi 

Samo etko tuu uai tuukko': 
'Knuffel me! Kus me! Zeg 
me datje komt, ofverlaat 
me!' 
De tekst in het eerstedag-
stempel van de zegels 
heeft - niet zo verrassend 
- de vorm van een mond. 
Andere voorbeelden van 

kuszegels komen uit Bel
gië [12] en Estland [13]. 
En laat ik - al is het op de 
valreep - een recent Ne
derlands voorbeeld niet 
vergeten: de zegel met de 
tab 'Mijn knufFeltje', uit 
het vorig jaar verschenen 
velletje 'Tien mooiste van 

Nederland' [14]. 
Tot slot een frankeer-
stempel van de Duitse 
Fleurop-organisatie met 
een afbeelding van de lip
pen van een mond [15]. 
Heeft een bloemetje 
soms ook niet de functie 
van een kus? 

WALVISSEN 
NU SLANKER 

Het is altijd leuk als een 
niet-filatelistisch blad 
een artikel over themati
sche filatelie bevat. 
Waarschijnlijk dankzij de 
auteur ontving ik het de
cembernummer 2003 van 
het maritiem maandblad 
De Blauwe Wimpel, met 
daarin een artikel van de 
heer C. de Jong uit Zuid-
Afrika. Titel: Wabissen op 
Zuid-AJTikaanse postzegels. 
De auteur behandelt de 
WWP-serie Whales ojthe 
Southern Oceans uit 1998. 
Interessant is te lezen dat 
walvissen de laatste de
cennia veel slanker dan 
voorheen worden afge
beeld. We danken deze 
correctie aan de onder
waterfotografie. Dit ver-
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klaart waarom de walvis
sen op de serie uit 1998 
veel slanker zijn dan die 
op de serie van 1980! 
Ik grijp deze gelegenheid 
aan om twee nieuwe 
WWF-walvissenseries te 
melden. De Cayman-
eilanden gaven op 26 no

vember 2003 een serie 
van vier zegels uit met af
beeldingen van de Indi
sche griend (Globuephala 
macrorhynchus). Brits 
Zuidpoolgebied deed 
hetzelfde met de blauwe 
vinvis (Balaenoptera muscu-
lus) op 5 december 2003. 

EK VOETBAL 
IN PORTUGAL 

Oranje gaat dus toch nog 
naar Portugal. Zo langza
merhand zal dus wel be
langstelling ontstaan 
voor het thema 'EK Voet
bal Portugal', waarbij we 
het vooral van Portugal 
zullen moeten hebben. 
Vorig jaar verschenen er 
al zegels en blokken met 
- onder andere - de des
betreffende voetbalsta
dions en er zal nogwel 
meer volgen. 
Interessanter is - niet 
omdat het om een fran-

keerstempel gaat, maar 
vanwege de tekst - het 
frankeerstempel van de 
FIFA uit het Zwitserse 
Zurich met de tekst Fair 
Play. Laten we hopen dat 
deze boodschap door de 
deelnemende elftallen 
wordt opgepikt, want -
en ik beken dat ik me er 
mateloos aan erger -
voetbal lijkt tegenwoor
dig steeds vaker op rug
by. Misschien dat het 
stempel me daarom zo 
aanspreekt. Het lijkt me 
in ieder geval een ver
plicht nummer voor 
voetbalverzamelaars. 
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DE COMPONIST 
SIBELIUS 

De Finse componist Jean 
Sibelius (1865-1957) mag 
dan buiten Finland niet 
de allerberoemdste zijn, 
hij heeft een aantal be
kende werken op zijn 
naam staan. Muziekver-
zamelaars zullen hem 
dan ook zeker in hun ver
zameling willen opne
men. Als het om Europe
se emissies gaat zijn ze 
vrijwel geheel op Finland 
aangewezen. In 1945 ver
scheen een zegel bij zijn 
tachtigste geboortedag, 
in 1957 gevolgd door een 
zegel die zijn overlijden 
dat jaar herdacht. Behal
ve deze twee portretze
gels kwamen er in 1965, 
op het eeuwfeest van zijn 
geboorte, twee thema
tisch gezien bijzonder in
teressante zegels uit die 
het notenschrift van het 
symfonische gedicht Fm-
landia toonden. 
Maar een echte themati
sche topper is de uitgifte 
op 14 januari jl. van een 
serie van maar liefst zes 
zelfklevende zegels, ge
wijd aan deze nationale 
persoonlijkheid. Dankzij 
dat relatief grote aantal 
zegels kan een breed 
'portret' van de compo
nist worden gepresen
teerd. Op een van de eer-
steklaszegels is de com
ponist bijvoorbeeld sa
men met zijn vrouw Aino 
afgebeeld. Het gaat om 
twee afzonderlijke por
tretten: Sibelius' portret 
werd geschilderd door de 
Finse kunstenaar Albert 
Edelfelt (1854-1905), dat 
van zijn vrouw door haar 
broer Eero Järnefelt 
(1863-1937). 
Edelfelt schonk zijn por
tret aan het echtpaar toen 
het hun huis Amoia in ge
bruik nam. Ainola is afge
beeld op een van de ande
re zegels. Het huis, dat 
werd ontworpen door de 
architect Lars Sonck, is 
zo'n veertig kilometer ten 

noorden van Helsinki ge
bouwd, bij hetTuusu-
lanjarvi-meer. Sibelius 
liet het in 1904 bouwen, 
toen hij 39 jaar was; hij 
bleef er wonen tot aan 
zijn dood in 1957. Ainola 
werd in 1972 verkocht 
aan de Finse staat. Sinds 
1974 is het een museum. 
Een derde zegel toont een 
fragment van het manu
script van het strijkkwar
tet Voces Intimae uit 1909. 
Een ander portret van Si
belius vinden we op een 
van de tweedeklaszegels; 
het maakt deel uit van de 
triptiek En Saga ('Een 
sprookje', 1894), geschil
derd door Akseli Gallen-
Kallela(i865-i93i).Dit 
werk behoort tot de Ai-
nola-collectie. Het lin
kerpaneel beeldt een 
landschap af. De schilder 
liet het rechterpaneel on-
beschilderd, in de hoop 
dat Sibelius dit zelf zou 
vullen. De maestro loste 
deze verwachting echter 
niet in. 

Een van de andere twee
deklaszegels laat een foto 
van twee zwanen zien, 
weerspiegeld in het wa
ter. Dit is een verwijzing 
naar The Siuan oJTuonela, 
een compositie die deel 
uitmaakt van de 'Lem-
minkäinen'-reeks uit 
1900. Onder de zwanen 
zien we een deel van de 
partituur, te weten de 
solo van de Engelse 
hoorn. 
De derde tweedeklasze-
gel toont de handen van 
Sibelius op het klavier 
van een vleugel. 

HERALDIEK 
OP POSTZEGELS 

Het thema 'Heraldiek' 
doet het niet zo heel goed 
bij thematische verzame
laars. Toch is er materi
aal volop, zoals blijkt uit 
het dubbelnummer van 
het Heraldisch Tijdschrift 
(april/september 2002) 
dat ik van Rob van Dijk 
uit Arnhem ontving, au

teur van een bijna veertig 
pagina's tellend hoofdar
tikel in dat nummer. Het 
artikel, Heraldiek op postze
gels, geeft door zijn brede 
benadering een goed in
zicht in de verzamelmo-
gelijkheden van het the
ma 'Heraldiek'. Interes
sant is ook de bijdrage 
Dorpswapens op re îopostze-
flels van de heer J.P.C. 
Hoogendijk uit Leusden. 
Het beschrijft de zestig 
zegels (zes velletjes van 
tien) met de wapens van 
de dorpen in het bezorg-
gebied (grofweg Noord-
Oost Friesland) van Re-
gioPost Noord-Oost Fries
land in Kollum. De zegels 
werden in januari 2002 
uitgegeven. 

MINDER BEKENDE 
PADDESTOELEN 
Omdat we nog maar pas 
aandacht hebben besteed 
aan paddestoelen kwam 
de serie 'Paddestoelen' 
van Alderney (29 januari 
jl.) eigenlijkwat te vroeg. 
Maar negeren kunnen we 
de serie niet, want vier 
van de zes afgebeelde 
soorten zijn tot dusver 
niet of nauwelijks op 
postzegels afgebeeld. 
Leuk is dat de paddestoe
len in hun natuurlijke 
omgeving getoond wor
den, al doet de onrustige 
belettering daar wat af
breuk aan. 
Op Alderney kun je meer 
dan driehonderd ver
schillende soorten pad
destoelen aantreffen, veel 
voor een gebied met zo'n 
klein oppervlak. Dat er 
op Alderney weinig be
strijdingsmiddelen wor
den gebruikt schijnt hier 
debet aan te zijn. 
De zegel van 22 p. laat 
een groepje gewone zwa-
velkoppen (Hypholoma 
Jasciculare) zien, een soort 
die op dode boomstron
ken groeit. De zwavel-
koppen zijn tamelijk gif
tig, zij het niet dodelijk. 
Gelukkig is de smaak ex

treem bitter, een 'inge
bouwde rem' die con
sumptie tegengaat. 
Op de zegel van 27 p. 
zien we een grote oranje 
bekerzwam (Auleuria au-
rantia), een niet-giftige 
paddestoel. 
Een groepje eetbare glim-
merinktzwammen (Copn-
nus micaceus) figureert op 
de zegel van 36 p. en de 
eveneens eetbare reuzen-
bovist (Lan^ermanniaai-
gantea] treffen we aan op 
de zegel van 40 p. De 
laatste soort, die veelvul
dig op Alderney voor
komt, kan een diameter 
van wel tachtig centime
ter bereiken. In een pad
destoelenencyclopedie 
las ik dat in Tsjechië het 
grootste vruchtlichaam 
werd gevonden; het had 
een omtrek van 212 centi
meter en woog bijna 21 
kilo! 
De vaak op postzegels af
gebeelde grote parasol-
zwam (Macrolepiota proce-
ra), afgebeeld op de zegel 
van 45 p. - is eetbaar en 
bijzonder smakelijk. 
Op de zegel van 65 p. - je 
moet wel 'inzoomen' om 
er een duidelijk beeld van 
te krijgen - is de gewei-
zwam (Xylarm hypoxylon) 
te vinden. De paddestoel 
dankt zijn naam aan zijn 
vorm. De zwam behoort 
tot de groep van de niet-
eetbare paddestoelen en 
geen wonder - hij is zo 
hard als hout! 

ROKEN OP 
HET WERK 

Roken - of eigenlijk niet 
roken - staat momenteel 
volop in de belangstel
ling. Het is thematisch 
gezien een leuk onder
werp, want je kunt de 
hand leggen op tal van 
suggestieve zegels. Het 
opbouwen van een col
lectie 'Paffen is maf!' (de 
slogan komt voor in een 
Belgisch machinestem

pel uit 1994) moet dan 
ook mogelijk zijn. 
Het gaat in de strijd tegen 
het roken vooral om ro
ken op de werkplek; dat 
blijkt zelfs voor de Twee
de Kamer een 'brandend' 
probleem te zijn (ook 
voor de rokende parle
mentariërs zélf). Minister 
Hoogervorst van Volks
gezondheid lag in de Ka
mer onder vuur vanwege 
zijn vergaande voorstel
len voor de Horeca. 
Maar hoe schenk je daar 
in een verzameling 'Paf
fen is maP aandacht aan? 
Het kan dankzij een Oos
tenrijkse zegel die het 
schilderij Caffee Giradi 
toont, zegel nummer 25 
uit de serie Moderne Kunst 
in Österreich. Het doek, 
geschilderd door Wolf
gang Herzig, heeft een 
sterk autobiografisch ka
rakter. Omdat de infor
matie die de Oostenrijkse 
PTT verstrekte, vrij uit
voerig is weten we om 
welk café het gaat: het 
etablissement Espresso 
Giradi van de familie Pro-
dreka, te vinden in de 
Weense Friedrichstrasse 
en het stamlokaal van de 
kunstenaarskring waar
toe ook Herzig behoorde. 
Ook wie de geportretteer
de ober is weten we: hij 
heet Romy (of Romano). 
Hij staat dominant op het 
doek, compleet met een 
nonchalant in zijn linker
had gehouden sigaret. 
Dat kan in de toekomst in 
ons land niet meer! 



THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurrijke tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en nieuws uit de thematische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* kortingen op abonnementen maandblad Filatelie en 

Mijn Stokpaardje 
Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 

E-mail: h.j.tolleaar@hccnet.nl 
Telefoon: 0317-317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 
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Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564PD Utrecht | 
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S.J.C. den Oudsten eankSS 1 

SUPPLEMENTEN 2003 

l 

de onderstaande DAVO supplementen 2003 zijn nu bij uw 
handelaar verkrijgbaar: 

Geïllustreerd Verzamelen Nederland 
Geïllustreerd Verzamelen Nederland Velletjes 
Nederland Basis, Nederland Extra 
Nederland Velletjes, Velletjes Extra 
Nederland Port Betaald 
Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname 
Postzegelmapjes 2e helft 2003 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure aan. Bezoek ook onze website: www.davo.nl 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel.. 0570-502700, e-mail: info@davo.nl 
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AANGEBODEN 

Ansichten, munten en 
zegels, postz.boekjes, blok

ken: www.pennyblack.nl 
Groen Volkers 0725116991 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles in voorraad. 
Stuur uw mancolijst. 
W. de Pender, Hr. Ottostr. 21, 
4205 TP Gorinchem. 
Tel.:0183623357. 
Email: hjdepuitg@planet.nl 

Roemenië 5%  1 5 % Michel 
pfr. gest. 18582003. Gratis 
prijslijst. Dan S., 
OP48CP27, Boekarest2, 
Roemenie. 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 125,. Per stuk vanaf 
€ 8, . Duitsland 2002: post
fris € 72,50, gestempeld: € 
57,50. Duitsland: 85 versch. 
vanaf 2000 tot heden € 10,
of 200 versch. van 1995 tot 
heden € 3 0 ,  incl. 3 cpl 
series Wohlfahrt. Giro 
5312882 VerseveldBoschman, 
De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar. Tel.: 0316343537. 
Euromunten: 12 landen UNC 
€ 99 ,  . Van de 12 landen de 
I, 2 en 5 cent € 15, . Finl. 
cpl € 12, de 1,2,5 t̂ t € 4 ,  . 
Finland Triple set BU 1999
2001 € 99 ,  . Ook euromun
ten per land. Bmailadres: 
van.verseveldcfflwxs.nl 

D.D.R. 25% Bund Berlin 
Reich N.L. o CH. Fr. Eet. V.a. 
35°/o J. Romkens, 
tel.: 045546 2 8 9 4 

200 aanbiedingen per 
maand, stuur uw Email 
adres naar 
fghijben(g)wanadoo.nl 
F. Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 
Tel/fax. 0316529241 

Gratis prijslijst o.a. 
Nederland + Engeland. 
K. Buisman, Liendenhof 217, 
1108 HN A'dam 0206905029. 

Australië: Nieuwtjesdienst 
Australië? Ik heb er één. 
Bel Freddy van Halm 
0612871218 na 18.00 of 
email naar 
halmpje(3)chello.nl halmpje 

Diverse partijen ed., grote 
stok WEuropa/Nog. Centro 
Filatelico, Woerden, 
0348423885, 
wvvw.centrofilatelico.nl 

Rusland ■ •, gestempeld, 
blokken velletjes zegels 25% 
Michel C. v. Beveren, 
tel.: 0623587327. 

Int'l Bulletin Neth Philately. 
News opinion articles, 4x16 
pp 17 euro per year, Frans 
Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Bameveld. 

Verenigd Europa & VR 
China. Harrie Baken t&f 013
4684615. Zie: www.harrieba
ken.com 

Opgelet!! Bekijk mijn aanbie

dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 0455251176. 

200 Postz. Duitsland gest., 
BRD, DDR of gem. naar 
keuze e 9,95, giro 5118104 
t.a.v. postzegelsmunten. 
Info. Ook andere aanbiedin
gen, vraag info. Hans Hover, 
0332984222 email: 
info(a)postzegelsmunten.info 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
0464512751. Ook rariteiten! 

BRD: 100 versch. gebr. grf. 
€ 5, , 200 idem € 10,. Giro 
972073 t.n.v. G. Schonewille, 
Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
Rijswijk, tel.: 0703941745. 

W. Europa 1000 versch. € 7, . 
Scandinavie (incl. IJsland) 

j 600 versch. grf € 8,. 
I P. Boers, Wagenmaker 6, 

5683 MX Best, giro 1324692. 

Maandblad Filatelie los 
1981 t/m 2003 € 30,  . 
A. Bergman, Pr. Annaln. 

' 342, 2263 XT Leidschdam. 
0703272050. 

ie : Portugal: complete post
frisse verzameling i960 t/m 
1994. 2e: Indonesië: complete 
postfrisse verzameling 1948 
t/m 1997. 3e: Indonesië: 
proefdrukken; foutdrukken & 

I variëteiten. 4e: Ruimtevaart: 
kleine verzamel. 5e: Neder

land: FDC met handtekening 
van ontwerp(st)ers. Lijsten via 
email. J. Rotmans 
0104103980 e

[ maihjan.ro@12move.nl 

Te koop: postzegels, 
postzegelalbum. H. Wissink, 
tel.: 0547260736. 

Ned. aanbieding, pfr gest. 
autbj. comb, FDC kindbe
dank. (ook geur.) maxikrt. 
Lamantrip, 0499474163. 

', Te koop cpl. verzameling 
Franse koloniën in 40 albums, 
inclusief Bureaux frangaises 
en Territoires d'outremer. 
Verzameling mag in delen, per 
land of deel van een land ver
kocht worden. J. Nollet, tel.: 
0365224929. 
Email: j.nollet@planet.nl 

China zeer uitgebr. prijslijst v.a. 
1900, rep, vre, provincies vlgs. 
mi, sg, chan, yang. E. Boers, 
email: ed7b0ers@hetnet.nl 
tel.: 0703855135. 

Ruimtevaartpostzegels post
fris 19952003 € 450,  . Ned. 
postfris 2003 jaargang € 
50,  . Euro proefontwerpen 
Zwitserland 2003 € 35 ,  . H. 
v.d. Pols, tel.: 0180615887. 

IJsland 75 versch. € 12,. 
Scandinavië (incl. IJsland) 
600 versch. grf € 8,. 
P. Boers, Wagenmaker 6, 

5683 MX Best, Giro 1324692. 

Vaticaan postfr. + 
Liechtenstein postfr, ongebr. 
Uw lijst naar: P. Krom, 
Mercuriusstr. 6, 
2172 CE Sassenheim. 
Tel. 0252211272. Pr. 20% 

Zwitserland 18502004. 
Lichtenstein 19122004, 
uitgezochte kwaliteit, 
1 s/gestempeld zeer voorde
lige prijzen. Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH6612 Ascona. 
Tel./Fax: 
00410917912354. 

USA 100 versch. grf met 37c 
zegels € 7, , 10 sets van 4 
zegels met nieuwste € 8,, 
20 sets idem € 15, 30 sets 
€ 20, , vlaggen (50), vogels 
(50), dieren (50), bloemen 
(50), presidenten, greelings 
(50) €15,per serie. 
Giro 1282149 tnv J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. 

600 verschillend Europa 
€ 5 ,  in brief of giro 3330084. 
G. Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond. 

Te koop boeken Filatelie, 
postzegels enz. H. Wissink. 
Tel.: 0547260736. 

T.k. imp. edb. Ned. Nr.i174 
t.e.a.b.. M.A. van Vliet, 
tel: 0180517441. 

Te koop: 250 gram wereld 
€ 10,, missiepakket 500 
grfm wereld € 20, , missie
kilo wereld € 35 ,  . Ook nog 
cept series/zegels te koop, 
vraag info: J. Pekel, 
Lichtenbergstr. 25, 6433 BP 
Hoensbroek. Postbank 
5338059, tel.:0455213901. 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. 
Wien, Pb 22517, 
i ioo DA A'dam Z.0. 

Tel/fax: 0206974978 en 
www.wien.nl 

GEVRAAGD 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. H.M. van Dijk, 
tel: 0553660475 

Firmaperforaties. Koop of 
ruil. M. Silkens, 
Kortenaerlaan 18, 1215 NH 
Hilversum. 
Tel.: 0356234423. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 2261 HV 
Leidschendam of 
tel.: 0703272108 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collec
ties. M. Breedt Bruijn, 
tel: 0334946980 of 06
14679827 (Leusden). 

USA carriers, lokals + reve
nues tot 1940 vlgs Scott of 

j Michel catalogus. 
I Aanbiedingen aan: 
I S. Koning, Lijnbaanstr. 58, 

1501 PD Zaandam. Evt. ruilen 
voor andere zegels, ik heb 
veel klassieke van de gehele 
wereld (nummering volgens 

, Michel catalogus). 
I 

1 Australië gebr. Yvert no's 
I i / i i 18/31 31/41 ruilen tegen 
' Nederlandse series. G. 

Hamstra, 0594505434. 

Davoalbums + voorbedr. 
pagina's evt. met zegels af 
+ 1987 voor Ned. Frankrijk 

Zweden (gebr.) Ned. boekjes. 
I P. Houx, tel. 0433218183. 
I 

Kilo's moderne kantoorpost 
Nederland onafgewerkt. 
W. Vreeswijk, 0302730744. 

Verzamelaar USA vraagt te 
koop: verzameling USA. 
Email: 
paulpvdhaar@wanadoo.nI 
Tel.: 0629230085. 

Gevraagd: wie heeft voor mij: 
I ansichtkaarten Sassenheim, 

munten en postzegelvelletjes. 
P. Krom, Tel. 0252211272. 

Stuur mij 100 of meer gr. 
form, zegels van Italië zelfde 
aantal retour. A. Veerman, 
Melisandepad 10, 
3816 RM Amersfoort 

Smur mij 100 grf zegels zelfde 
aantal retour. M.C. 
Hoogervorst, J.M. Halkesst4i, 
2461 RR Ter Aar. 

Verzamelaar zoekt firmaper

foraties, alle landen koop of 
ruil. W,J, Manssen, 
tel: 0341417980 

Wie o wie zend mij zijn/haar 
persoonlijke postzegel. 

J. Sluis Overesselijksestraat 
2a, 4751 TROudGastel. 

DIVERSEN 

Postzegels enz. koop, ver

koop of ruilen. Stockmann 
Zevenaar, tel.: 0316526265. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113212762. Email: 
a.bouwense@wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen. 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 2518 G\ 
Den Haag, tel.: 0703460328 

Nat. postzegel+poststukken 
beurs zat. 13 maart van 
ioi7uur in De Koepel, 
Kapittelweg 399 a, 
Hilversum. Toegang gratis. 
Fil. ver. Hilversum en 
omstreken. Inlichtingen: 
0365304354. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondzen
dingen, 8 bijeenkomsten p.j. 
in Utrecht. Contr. € ig ,  . 
Info: Frits Bakker, 
tel/fax: 0546827552, 
Email:CFVMarianne(5)cs.com. 

Nunspeet 1504 grote verza

melbeurs in Sportcentrum 
De Brake, Oosteinderweg 19, 
van 1016.30, entree vrij, bus
pendel van/naar station 
Nunspeet. 
Inl. tel. 0341256163 
of 0624698352. 

Filatelistisch 
nieuws? 

i J ^ A 
«« 

^jßsSft Mod uiior postztséxniinulaan 

http://www.pennyblack.nl
mailto:hjdepuitg@planet.nl
http://wvvw.centrofilatelico.nl
http://www.harriebaken.com
http://www.harriebaken.com
http://marktplaats.nl
mailto:maihjan.ro@12move.nl
mailto:j.nollet@planet.nl
mailto:ed7b0ers@hetnet.nl
http://www.wien.nl
mailto:paulpvdhaar@wanadoo.nI
mailto:a.bouwense@wolmail.nl


BRE D E N H O F - P O S T Z E G E L I M P O R T 
W)venstraat286-a, 3077BLRofterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-47971 
email Bi'eclenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winicel gesloten. Bestelling op giro/txinkoveischrijving is vokioende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582 
Verzendkosten €4,50. Rembours €6,50. Boven €100,- geen veaendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

WIJ HEBBEN DEZE MAAND WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR BINNEN ZOALS: 
TSJECHIË MISSIE^ FINLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE^ NIEUW CANADA 

GROOTFORMAAT^ ENGELSE GEBIEDEN^ MALTA GROOTFORMAAT, 
U.S.A. MISSIE BELGIË GROOTFORMAAT EN NOORWEGEN MISSIE, 

BEL VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR: 
1KG. MISSIE TSJECHIË NU 17,50 

500gr. AUSTRALIË grootformaat NU 22,50 
1KG. MISSIE SCANDINAVIË NU 30,00 

lOOgr. LIECHTENSTEIN NU 30,00 
9KG. MISSIE NEDERLAND NU 75,00 

LAATSTE NIEUWS: 
ZOJUIST HEBBEN WIJ TWEE GROTE NALATENSCHAPPEN BINNEN 

GEKREGEN MET ZEER VEEL LEUKE VERZAMELINGEN EN RESTANTEN 
KOM LANGS OM ZE TE BEKIJKEN 

KUK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

Lmttoü QiüÉiÉtoÉüii M Éyis^Piw 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 

L 4/8 ^ 16 BLZ WIT 7,95 5,25 
L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 
L4/24 48BLZWrr 18,95 12,25 
L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,75 
WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 18,25 

5,05 4,70 4,45 
7,35 7,00 6,50 
11,40 10,70 10,20 

13,00 12,80 11,90 

PER STUK DUURDER 
5,90 6 00 5,50 
9,50 9,00 8,30 

13,00 12,70 12,10 
17,00 16,60 16,00 

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 NORAAAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 13,50 32,50 -
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 16,00 39,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,00 23,50 43,00 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 7,50 17,50 32,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 57,95 v 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKIESZEGELS 11,00 26,50 50,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 15,00 36,50 72,00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL.& MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 7,50 17,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 8,00 19,00 38,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 31,00 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 11,50 27,50 --
USA. LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 9,50 22,50 42,50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 11,50 27,50 53,00 

mailto:eclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1919 Rietdijk 2004 

Postzegelveiling no. 382 (voorjaar 2004) 
► Ook inzenden? 4 

Voor onze volgende veiling zoeken wij wederom materiaal. Ook u kunt profiteren van 
de expertise en het uigebreide internationale klantenbestand van Rietdijk. Wij 
nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen om uw collectie te laten taxeren. 
Wij kunnen u dan alles vertellen over de mogelijkheden die Rietdijk u te bieden heeft. 

Wederom hebben wij voor u begin mei 2004 een uitstekende gelegenheid uw collectie 
of voorraad (deels) te verkopen door deze in een internationale etalage te plaatsen. 
Inzendingen kunnen dagelijks (van maandag tot en met vrijdag) worden aangebracht, 
voor importante collecties is huisbezoek mogelijk! Inzendingen voor de 382e veiling 
kunnen tot medio maart worden aangebracht! 

Rietdijk een begrip in de Nederlandse filatelie en dit zijn de redenen: 
* Ruim S ̂  jaar ervaring in de filatelie; 
* Een uitgebreide internationale klantenkring; 
* Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
* de mogelijkheid van een renteloos voorschot; 
* Deskundige verkaveling; 
* Presentatie in luxe veilingcatalogus met mooie fotobijlage; 
* Extra publiciteit bij speciaalcollecties; 
* Veiling in klasse, Bilderberg hotel in Scheveningen; 
* Bezoek aan huis voor grotere objecten; 
* Gratis verzekering. 

Bel voor alle gewenste informatie of voor een gratis taxatie 
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Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0'^()364 "95 " (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
www.rietdijkveilingen.nl 
inJ(Karietilijl\veilingen.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 
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London 

http://www.rietdijk-veilingen.nl



