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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
veiling 26 t /m 29 maart 

TEN KANTORE: LEEUWENVELDSEWEG 14, WEESP 

INDELING DER VEILING - PROGRAM OF SALES 

Eerste zitting: kavels 1 t/m 738 
VRIJDAG 26 maart 19.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES 
NEDERLAND EN OVERZEE VOORRADEN 
WERELD BRIEVEN 
WERELD DOZEN 

Tweede zitting: kavels 1001 t/m 1763 
ZATERDAG 27 maart 12.30 uur 
BUITENLAND LOSSE KAVELS, 
BUITENLAND COLLECTIES EN RESTANTEN 

Derde zitting: kavels 1999 t/m 3206 
MAANDAG 29 maart 12.30 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 

Vierde zitting: 4000 t/m 4842 
MAANDAG 29 maart 19.00 uur 
NEDERLAND 1^ EMISSIE 
POSTHISTORIE NEDERLAND EN OVERZEE 

KIJKDAGEN-VIEWING 

22 maart 

23 maart 

24 maart 

25 maart 

26 maart 

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

DONDERDAG 

VRIJDAG 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-19.30 uur 

10.00-17.00 uur 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op internet 

WWW.NPV.NL 
gedrukte catalogus te verkrijgen na overmaking van € 10,- op giro 461000 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie en adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 

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

http://www.npv.nl
http://www.npv.nl


Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

Ä*̂ "ü„. ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets uitje 

muntenverzameling verkopen? 

Op eBay vind je vele collega-verzamelaars of 

liefhebbers die hun objecten aanbieden of 

juist op zoek zijn naar iets heel speciaals. 

Inschrijven is gratis, bieden en kopen 

makkelijk en spannend. 

Kom snel naar www.eBay.nl 

GfPf 
xMVA/w.ebay.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 met 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 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

_¥AM Yumr 
KIJK OP yynAAA/.PZH-VANVLIET.NL 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart. 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige v/inkel 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) 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 2 en 3 april 2004 
haar 131® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan '.' 

http://www.eBay.nl
mailto:bpv@iae.nl
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Curagao postfris 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81xx 
80xx 
81xx 
82/88XX 
89/99XX 
100xx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/62XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

6,50 
5 0 , 

1 2 , 
6 5 , 

3 0 , 

4 8 , 

4 0 , 

2,50 
4 5 , 

9 8 , 

4 0 , 

9 8 , 

1 6 , 

3 5 , 

1 2 5 , 

7 0 , 

9 5 , 

,— 
— 
ï-12,50 
— 

3 9 8 ! 

1 2 5 , 

1 7 5 , 

9 5 , 
1 3 5 , 

3 , 

8,50 
5 , 

— 
2,50 

160,— 
4,50 

8 8 , 

1 8 , 
2,50 
2,— 

12,50 
2 2 8 , 

2,50 
7 0 , 

2 , 
1 1 , 
8 , 
6 
2 , 

4 4 , 

2 3 5 , 

3 2 , 

3 1 , 
1 0 , 

5 , 
9 , 

1 8 , 

enz tot heden 
leverbaar, 
nnancolijs 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx 
43faxx 
44faxx 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
21/30XX 
34/43XX 
44/60XX 

jaarne 

1 3 5 , 

3 4 , 

3 2 , 

144,— 
9 0 , 

12,50 
12,50 
12,50 
2 0 , 

12,50 
1 8 , 

1 2 , 
2 7 0 , 

,— 
210,— 

9 , 

1 xx=postfris zonder plak 
1 x= ongebr 

Nrs NVPH 
met plakker 
Aanbod ge 

franco vanaf € 150op 

« 
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Aanbod 
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m CURACAO 1 
S Nederlandse Antillen 
9 vanaf 40% netto (EURO) 
i 

f 
t 

^ ^ 
jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 
2003XX 
Postz boekjes 
1/2xx 
3/4/kx 
3/4BXX 
5xx 
6xx 
têtebeche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curasao 

7,— 
4,50 
5,50 
3 , 
3 , 
2,50 
5,50 
3 , 
4,— 
5 , 

1 6 , 
3,50 
4 , 
4 , 

11,— 
9 , 

1 0 , 

1 0 , 

11,— 
2 0 , 

1 6 , 
2 2 , 

2 2 , 

1 8 , 

2 1 , 

1 9 , 
2 6 , 

2 6 , 

3 3 , 

3 1 , 
2 5 , 

3 5 , 

2 9 , 

4 1 , 

5 6 , 

7 2 , 

6 4 , 

6 0 , 

6 8 , 

7 7 , 

7 4 , 

5,60 
8 , 
8 , 
2,50 
6 , 

4,50 
3,50 
8 , 
3,25 
5 , 

1 2 , 

7 , 
1 0 , 

1 0 , 
1 8 , 

12,50 

ongebr met plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bx 
12Bax 
1/b( 
2h. 
3f« 
4Ax 
7Ax 
9Ax 

5 , 
3 5 , 

9 , 
4 8 , 

8 8 , 

2 5 , 

3 6 , 

3 2 , 

2 , 
3 4 , 

7 0 , 

3 5 , 

3 3 , 

11 ,— 
4 8 , 

1 5 , 
6 0 , 

5 0 , 

2 8 , 

12Fx 3 5 , 

ker met gom (jo 
geen teken is 

5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24/b( 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
lOOF+keur 
101/02X 
104/20X 
119x105 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/67X 
168/77X 
178/81X 
185/96X 
200/06X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 31x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 
Lp 18/25X 
Lp 26/40X 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 65fx 
LD 69/81X 

1 2 0 , 

2 3 , 

1 3 , 

8 5 , 

1 2 , 
44,— 

1 5 0 , 

1 1 0 , 

3 6 , 

5 0 , 

9 5 , 

6 2 , 

1 9 , 
3 5 , 

3 6 , 

6 , 
2 6 , 

1 2 8 , 

5 , 
6 0 , 

1 5 5 , 

1 9 , 
2 9 , 

x200 , 

3,50 
144,— 
4 4 , 

4 8 , 

3 5 , 

7 0 , 

14,— 
9,50 

1 6 8 , 

5 6 , 

9,50 

2 5 , 

1 2 0 , 

2 0 , 

1 8 , 

52,50 
9 0 , 

1 4 , 

1 5 , 
1 2 0 , 

6 4 , 

1 6 , 

1 6 , 

2 2 6 , 

7,— 
Lp 82/88X 1 8 0 , 

Porto 
2llx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
8IIIX 
9IIIX 
lOll lx 
plaatfout 
6fbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 

1 1 0 , 

1 8 , 
4 0 , 

7,50 
1 2 5 , 

8 , 
8 , 

2 8 , 

114,— 
1 1 0 , 

7 0 , 

1 0 , 

1 4 , 

9 0 , 

1 3 5 , 

14,— 
10,50 
13,60 
15,60 
1 6 , 

15,50 
1 4 , 

1 3 , 

1 6 , 

1 7 , 

1 6 , 
2 4 , 

1 8 , 
2 4 , 

2 1 , 
1 5 , 
11,50 

) postfris zonder plakker zonder 
mooi gebruikt (o) gebruikt stem 

dig voorzover de voorraad strekt Postgiro 2710 
dracht Geen wiinkel, bezoek gaarne na telef afspr 

J.H. ACKERMANN 
2  1121 HH LANDSMEER  Tel. ( 

2003XX 15,

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
9A 
4B 
7B 
9B 
12B 
12Ba 
ID 
5D 
7D 
8D 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
81(0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
104/13(10 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180(0) 
181 zfr 
185/95 
230/33 
233 los 

2 8 , 

3 6 , 

1 8 , 
1 9 , 

2 8 , 

2 8 , 

8 , 
5 4 , 

6,60 
3 9 , 

1 2 , 
6 8 , 

3 0 , 
44,— 
11,— 
12,50 
17,— 
7,50 
5 
6,50 

14,— 
4 0 , 

1 2 , 

8 , 
2 1 , 

2 1 , 

1 3 , 

1 9 , 

9 
1 2 , 

2 0 , 
2 0 , 
2 4 , 

2,50 
3 4 , 

7 6 , 

1 8 , 

2 4 , 

8 , 
1 0 , 

) 1 5 
1 0 , 

9 
1 5 , 

6 , 

9 
44,— 
4 8 , 

11 ,— 
1 0 , 

1 2 , 

1 8 , 
7,60 

12,50 
1 0 , 

77,— 
7 4 , 

2 8 , 

47,50 
3 8 , 

enz leverbaar ook 
losse viiaarden 
Lp 4/16 
Lp. 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
411 
11/20 
34/43 
44/60 
4111 
4z.fr 
7111 

gom zoals 

14,— 
9,50 
9,50 

1 2 0 , 

9,50 
1 6 , 
1 4 , 

1 0 , 

1 8 , 

5 
4 4 , 

1 6 , 
6 0 , 

4 8 , 

1 6 0 , 

44,— 
1 2 5 , 

8,50 
1 2 6 , 

6 0 , 

9 9 , 

uitgegeven, 1 
pel met controleerbaar 1 
40 Porto extra, ectiter 1 
aak 

)204823966 | 

mvan: 

Kluizen 
Brandkasten 

Documentkasten; 
VdS kluizen 

Wapenkiuizen 
Pistoolkluizen 
Munitiekluizen, 

Natokluizen 
Wapenkamers 
Laptopkluizen fl

Computerkluizen 
Datasafes 

Sleutelkluizen ,̂  
Inbouwkluizen '■■ 

Kluisdeuren 
Archiefdeuren f 
Kassakluizen 
Vloerkluizen 
fi/luurkluizen 
Prefabkluizen 
Afstortkluizen 
Inworpkluizen 

Mediqnkluizen ^ 
Zadelkluizen m 
Autokluizen 

Chemiekluizen 
Maatwerk 

'M 
HUNTER SAFES 

Kelvinstraat 19 
7575ASOIdenz33l 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 

na 17.00 
GSM 0653165255 

BANKRELATIE 
Giro 358933 

Separaat afsluitbaar 
binnen i^luisje IVI4 

INSCHRIJVING 
K.V.K. 

B H 
BTWNR. 
112822526 

INTERNET 
wwwklui5.com 

Hunter@kluis.com 
^m 

Pri|zen incl. BTW 
Bezorging door 

geheel Nederland 
voor € 53,

(M.U.V. De eilanden) 

Sterk in 1 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

M4 Kluis €379,

Afmeting hxbxd 
150x40x35cm 
Gewicht ca. 75 kilo 
Mauer veiligheids
slot met genard 
staal 
4 zware schoten 
Binnenkluis 
3 verankerings
gaten 
3 schappen 
Antiekzilver 
gemoffeld 

inpandige 
schanieren 

goed

keurings

plaatje 

4 punt deur

vergrendeling 

veiligheidsslot 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel

wandige deur 

3 veranke

ringsgaten 
in achten/vand 

M4 DP Kluis €758,
Als M4 
Dubbelwandig en 
geïsoleerd volgens 
DIN 4102 
Gewicht ca. 140 kg 

Aanbieding 
t /m april 

maar...OP = OP 

Documentenkluizen 
braak en brandwerend 

D3DP 
€1799 

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 D2 kluis. 
Afmeting 150x80x45 cm, gewicht 180 kilo, Ral9002. 

D-2 Nomaal € 1499 nu voor € 1545 

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

http://4z.fr
http://wwwklui5.com
mailto:Hunter@kluis.com


Een selectie uit het aanbod 

TOPSTUKKEN 1852 
van veiling 594, die van 24 - 26 mei plaatsvindt 

Rotterdam 1-1-1852 Postfris randblok nr. 3a 

Bijzondere brieven, waaronder een brief waarop o.a. 
een verticale strip van 5 van de 5 cent en plaat VI op dik papier: 

de enig bekende verticale strip van 5 op brief en tevens de grootst bekende eenheid van nr. 1q 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

j ^ %, 

■sf"^ Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 
tel: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: info@vandieten.nl 

postbanknr. 9106115, banltrelt.nr. 421460814 
wvvw.vandieten.com 

mailto:info@vandieten.nl
http://wvvw.vandieten.com


Nationale 

en Muntenbeurs 

zaterdag van 10 tot 18 u. 

zondag van 10 tot 17 u. 

toegang slechts € 3,00 geldig voor zaterdag en zondag! 

S n t W G r P G ^ P O ^^"^ ̂ ^" Rijswijcklaan 191 
Bouwcentrum 2020 Antwerpen 

27 en 28 maart 2004 

info: N I P A vzw-Bordink 35-B-2170 IVIerksem 
tel.: 0032 3 644 37 37 fax: 0032 3 644 38 38 
www.nipa.be 
info@nipa.be 

http://www.nipa.be
mailto:info@nipa.be


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.ln € 
20,25 
11,00 
3,70 

15,95 
1,95 

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

220,80 
70,00 

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

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

9,45 
12,15 
7,85 

24,80 
12,75 
19,65 
21,65 
19,80 
22,40 
18,80 
28,30 
10,25 
16,10 
11,90 
9,55 
9,55 

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

% Ink. 
26% 
32% 
27% 
25% 
26% 
24% 
27% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
32% 
32% 
32% 
3 1 % 
4 1 % 
32% 
32% 
32% 
3 1 % 
26% 
28% 
26% 
24% 
23% 
25% 
28% 
24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
29% 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
29% 
30% 
27% 
27% 
30% 
27% 
24% 
24% 
27% 
25% 
25% 
24% 
26% 

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

22,50 
70,00 
22,00 
60,00 
24,00 
21,00 
20,00 
66,50 
22,00 
13,00 
13.00 
18,00 
5,25 

10,50 
6,75 
2,25 
2,75 
2,00 
7,00 
3,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
4,50 
6,50 
2,50 
4,00 
3,50 
3,00 
3,00 
4,00 
3,50 
3,50 
3,50 
4,00 
4,75 
4,00 
6,00 
5,00 
4,00 
4,75 
5,50 
6,25 
8,75 

1956' 2002^ 
EUROPA 'CEPT' 

gevraagd 
tegen de hoogste prijs 

V r a a g onze nieuwe 
lijst of kijk op 

onze website 

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% 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
30% 
29% 
29% 
27% 
24% 
29% 
29% 
27% 
29% 
22% 
27% 
27% 
27% 
26% 
30% 
27% 
27% 
26% 

Inkoop € 
15,00 

1.25 
1.25 
2.00 
3.50 
3.75 
8.50 
4.50 
3.25 
4.25 
1.60 
1.10 
0.75 
0.35 
0.95 
0.55 
0.95 
0,95 
0.90 
0.45 
0.90 
0.90 
1.15 
0.75 
1.20 
1.15 
1.20 
1.25 
1.00 
1.20 
1.20 
1.40 
1.60 
1.25 
1.50 
0.80 
1,90 

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

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

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

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

Omschrijving 
Frankeer Konimenbura hoae waarden 
Zomerzeaels 1940 
Guilloche 'enters' 
Kinderzeaels 1940 
Leaioenblokken (LUXEi) 
Frankeer Wilhelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoae waarden 
Frankeer Juliana en orofiel 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 * exc! langlopende senes 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 Overzichtelijk aanleveren bijvoorbeeld per jaargang in voord rukalbums 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 Itjsten te vervallen 

•*^t www.europost.nl'^^fc^ 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^""^^'^ europost@euronet.nl 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

* * ^ 

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

tel. 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
fax. 073-6147589 WWW.eurOpOSt.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag l/m vrijdag lO.Ofl-17.45 uur, zat. 10.00-17.00 uur 

http://www.europost.nL
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 

" A L RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN W A A R D " 

1) NEDERLAND ECU-BRIEVEN nrs 1 tot en met 42 100% compleet in al
bum, enorm hoge oorspronkelijke aansctiafwaarde Nu € 85,-

2) NEDERLAND JAARCOLLECTIES (xx) in speciaal door PTT-post uitgege
ven luxe carnetspostfris 1978 tot en met 1985 100%compleet €100,-

3) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. nrs 50 t/m 79 perio
de 1998/2002 complete verzameling €110, -

4) NEDERLAND 2002 NVPH-nrs 2065/2076 (xx) in speciaal luxe cassette in 
velletjes van 12 zegels de zg bekende "Provincie-velletjes" + gratis ex
tra vele specialiteiten/cunositeiten De complete set van 12 provincievel-
len in mapjes (cat w € 234,-) Elders in de handel normaal tussen de 
€150,-en €180,- Nu €110, -

5) NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN penode 1964/1980 verzameling 
(123 stuks waarin vele zeldzame en ongebruikelijke stukken en aantrek
kelijke motieven) €125,-

6) NEDERLAND penode 1941/1993 (O) mooie verregaand complete verza
meling gestempeld € 200,-

7) NEDERLAND periode 1995/2002' postfns-collectie in luxe Davo-album 
(postkantoorprijs € 296,49, album gratis extra) Nu € 250,-

8 )NEDERLAND 1867 (x) Berger-Levrault serie PROEVEN (12 stuks, zie 
proeven-cat 1966) € 275,-

9) NEDERLAND penode 1940/1959 (xx/x) verz verregaand compleet in 
Lindner-Falzlosalbum postfr resp ongebr (oatw € 1 818,55, 362 post
zegels) € 300,-

10) NEDERLAND 1960/1993 verzameling in 2 luxe Lindner-Falzlosalbums in 
doorsnee goede kw/aliteit postfris zonder plakker, 'n enkeling ietsje m m , 
cat w € 1 299,-, postkantoorprijs € 357,18 (f 787,12), 852 postzegels en 
44 blokken/velletjes Nu € 350,-

11) NEDERLAND postfns in complete senes periode ca 1967/2001 postkan
toorprijs f 977 83 = € 443,72 (750 zegels, zeer hoge cat w/') Nu € 380,-

12) NEDERLAND MAXIMUMKAARTEN (Molenreeks) nrs 1 tot en met 575' 
Penode 1980/2001 complete verzameling waarvan de uitgifteprijs/aan-
schafwaarde zeer ruim € 1 200,- bedroeg incl vele aantrekkelijke motie
ven In deze compleetheid zeer zelden aangeboden, vooral de laatste 10 
jaar erg schaars' € 400,-

13) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. nrs 1 t/m 19b 1964/ 
1975 in Davo-album Cat w 2004 € 989,25, 45 boekjes €450,-

14) NEDERLAND JAARCOLLECTIES (uitg PTT) postfns 1989 tot en met 
1999 en 2002 en 2003 (13 complete jaargangen) € 450,-

15) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. nrs 1 t/m 15 1964/ 
1973 cat w 2004 € 1 025,40, 40 boekjes € 480,-

16) NEDERLAND penode ca 1966/2002 (xx) verzameling in 2 luxe Davo-al-
bums incl o a de 1967 Amphilex-velletjes, etc , etc (cat w €1451,75, 
pure postkantoorprijs € 508,70, albums gratis, 561 postzegels en ca 100 
" verschillende blokken, velletjes, boekjes Nu €500, -

17) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. nrs 1 Vm 15 1964/ 
1973 manco's nrs 6b, 9b, 9cf 9df, 9ef in luxe DavoChnstal-album Cat w 
2004 € 1 106,40, 42 boekjes € 550,-

18) NEDERLAND (velletjes) periode 1967/2002 (xx) 100% complete verza
meling luxe kwaliteit postfris zonder plakker (NVPH spec catalogus 2004 
biz 422/423) totaal ca 90 verschillende velletjes, cat w 2004 € 1 290,60 

€ 575,-
19 )NEDERLAND AANTEKENSTROOKJES grote partij/collectie, zeer ge-

vaneerd om uit te zoeken (ruim 60 000 strookjes) € 600,-
20) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. penode 1964/1987 

nrs 1 tot en met 35 op slechts 4 stuks na geheel complete verzameling 
(72 stuks, cat w € 1 539,25) € 720,-

21) NEDERLAND 1940/1990 verz in album "rijp en groen" overw postfns 
zonder plakker verregaand compleet, de meeste series luxe postfris' 
Spotkoopjei € 750,-

22) NEDERLANDFDC'sE48totenmetE472penode1961/2002 luxeverza
meling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelfsprekend 
incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750,-

23) NEDERLAND periode 1979/1983 (xx) verzameling complete postfnsse 
vellen in complete series postkantoorprijs € 1 075,46 (f 2 370,-) cat w 
2004 € 1 955,- Nu € 800,-

24) NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb. etc periode 1964-
2002 collectie/partij om uit te zoeken waann ook leuke boekjes uit de 6 
en 9 sene, ook telblokjes etc , etc , zeer gevarieerd, uitsluitend in prima 
kwaliteit geteld, smikkelen en smullen voor specialisfi Postkantoorpnjs 
€ 1 078,30 Nu €1.000,-

25) NEDERLAND postfns mooie verzameling rolzegels en velrandbijzonder-
heden, een echt seneuze studiecollectie (uitsluitend geteld op postkan
toorpnjs € 1 170,50 (= f 2 579,90) Belangnjke prachtkoopi € 1.100,-

26) NEDERLAND 1978/1984 (xx) engrospost complete postfnsse vellen in 
complete senes voor belegger/vellenverzamelaar postkantoorpnjs 
€ 1 678,99 (f 3 700,-) cat w 2004 € 3 045,- € 1.300,-

27) NEDERLAND FDC's E30 t/m E481a + PBZ1 t/m 6 1957/2003 (manco 
E33) 100% luxe onbeschreven collectie in 3 Davo-albums Cat w 2004 
€ 3 244,65 €1.500,-

28) NEDERLAND 1852/ca 1939 grote avonturen-partij €2.150,-
29) NEDERLAND penode 1977/ca 1986 (xx) verzameling in complete senes 

in complete postfnsse vellen van 100, geschikt voor zg "Bogen-
Sammler" en/of belegger Postkantoorpnjs € 3 233,18 (f 7 125,-), cat w 
2004 € 6 165,-) Nu € 2.750,-

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

31) ALAND 1984/2002 postfnsse collectie in luxe album met vele, vele ex
tra's (240 postzegels, 4 blokken en 9 autom boekjes) 
Prachtkoopi €125,-

32) ARUBA 1986/2001 (xx) complete verzameling postfns, manco alleen 
nrs119/121 (catw €534,50,272zegelsen2blokken) Nu €200,-

33) BELGIË (Bezetting Duits) 1914/1920 100% complete verz incl Eupenen 
Malmedy ongestempeld € 650,-

34) BELGIË 1849/1937 grote iets gespecialiseerde, belangrijke verzameling 
overw ongestempeld € 4.500,-

35) BERLIJN (West) penode 1970/1990 (xx) 100% complete postfns verza
meling in luxe album (cat w Michel € 950,-, 760 ' verschillende postze
gels en 17 blokken) € 395,-

36) BOHEMEN & MORAVIE: verzameling €100, -
37) BOSNIË 1879/1916 grote partij/verzameling € 1.000,-
38) BULGARIJE 1879/1937 grote, mooie collectie klassiek € 2.000,-
39) CARELIE (Finland) 1922 nrs 1 tot en met 15 100% compleet ongestem

peld opl slechts 15 000 senes €150,-
40) DANTZIG 1920/1939 belangrijke, unieke verzameling €2.200,-
41) DENEMARKEN 1851/1937 prachtverzameling €1.500,-
42) DUITSLAND (W/est - Bundespost) periode 1970/1997 (xx) 100% comple

te verzameling postfris incl blokken in luxe postfris album (1 200 verschil
lende I zegels en 27 blokken, cat w Michel € 1 850,-) Nu € 700,-

43) ENGELAND PTT-mapjes periode 1969/2001 (xx) verzameling incl "high-
values" o a de e 5,-' (114 stuks) € 350,-

44) ETHIOPIË: collectie/partij om uit te zoeken mol curiosa etc € 100,-
45) FAR-OER periode 1975/1995 (xx) 100% complete verzameling postfns 

281 zegels en 7 blokken cat w ca € 500,- Nu € 200,-
46) FINLAND: mooie verz , uitsl vooroori matenaal, prachtkoop' €1.500,-
47) FIUME1919/ca 1921 verz waann foutdr extra's etc €1.250,-
48) FRANKRIJK 1^ dag enveloppen (FDC's) penode 1966/1988 gigantische 

luxe onbeschreven speciaal-verzameling incl grote topstukken (ruim 
1400 verschillende FDC'si) Belangrijke, unieke prachtkoopi €550,-

49) FRANKRIJK maximumkaarten penode 1962/1988 grote, gespeciali
seerde verzameling met tal van aantrekkelijke motieven incl vele zeld-
zaamheden en curiositeiten Belangrijke, unieke prachtkoop' Ca 1400 
stuks € 800,-

50) FRANKRIJK ca 1850/2000 enorme grote collectie/partij w i veel schit
terend, belangrijk matenaal, zeer veelzijdig Koopje' €2.100,-

51) GEHELE WERELD: vreselijk gezellige en veelzijdige partij om uit te zoe
ken, zeer gevarieerd in 3 koffers "rijp en groen" incl Ver Europa, 
/Aziatische landen etc , etc merendeels eenvoudig materiaal en massa
goedachtig matenaal maar ook klassiek, postfnsse complete series, exo
tische landen, motieven in de ruimste zin des woords etc , etc (vele dui
zenden en duizenden) € 850,-

52) GEORGIË EN HELIGOLAND: mooie verzameling klassiek € 600,-
53) GROENLAND penode ca 1938/1995 (xx) verregaande complete verza

meling postfns in luxe album (cat w ruim € 500,- plus-plus, 254 verschil
lende ' postzegels en 9 blokken) € 220,-

54) HAWAÏ (klassiek) belangrijke collectie/partij om uit te zoeken incl topma-
tenaal €1.500,-

55) HONDURAS (Brits) 1871 /1937 verzameling € 275,-
56) IERLAND: stockboek met pnma postfns materiaal in vele zeldzaamhe-

den/cunositeiten Prachtkoopi €320,-
57) IERLAND ca 1922/1996 prachtige verzameling vnjwel geheel in postfns

se complete senes (Michel waarde ca € 2 500,-, 860 zegels en 18 blok
ken) Nu €850,-

58 IERLAND 1922/1935 verzameling incl de grote topsenes overw onge
stempeld €1.250,-

59) JAMAICA 1860/1938 charmante verzameling incl heel mooi klassiek 
(ruim 100 zegels) € 500,-

60) JOEGOSLAVIË POSTWAARDESTUKKEN (oud) grote, belangrijke ver
zameling, vrijwel alleen prachtige en decoratieve pronkjuweeltjes, het 
neusje van de zalm' € 550,-

61) LEVANT (Oostenrijks) 1867/1914 enorm hoge cat w i (200 zegels en 12 
poststukken) € 900,-

62) LEVANT (Duits) periode 1884/1908 (x/xx/0) belangrijke prachtcollectie 
incl doubletten, vrijwel compleet (alleen manco nrs 1, 2, 5) cat w 1994 
Yvfrs 25 170,-plus met getelde extra's Hoogwaardig en zeldzaam top-
kwaliteitsobjecfi €1.500,-

63) LIBANON penode ca 1930/2000 grote, belangrijke zeer veelzijdige partij 
om uit te zoeken incl veel exclusief en ongebruikelijk materiaal, ook 
pr br krtn , postgeschiedenis etc € 350,-

64) LIBERIA periode 1864/heden enorme grote, belangrijke collectie/partij 
waann veel ongebruikelijk en opwindend materiaal, foutdrukken, specta
culair klassiek etc , etc Fundgrube' € 4.000,-

65) LUXEMBURG 1852/1937 mooie, belangrijke verzameling €2.250,-
66) MEXICO 1856/1937 prachtige verz op albumbladen €2.250,-
67) MONGOLIË: grote partij om uit te zoeken €150,-



68) MONTSERRAT 1876/1938 mooie verz klassiek €600, -
69) NED.ANTILLEN ranteit/specialiteit cat nr 384 Manuel Carlos Piar in fraai 

decoratief blok van vier met GOED LEESBAAR gecentreerd stempel 
Curagao Willemstad 26 IV 1966 hetgeen zeer curieus is, omdat het zegel 
pas in 1967 werd uitgegeven' € 40,-

70) NED.ANTILLEN 2000 (XX) engrospostje postfris van de BETERE serie 
nrs 1298/1305 in leuke "kleinbogen" van 50 senes 8 waarden compleet 
(cat w € 692,50, 50x € 13,85) Spotkoopjei € 100,-

71) NED.ANTILLEN 1948/1981 (x) verzameling ongestempeld in album 
cat w € 624,40, 476 verschillende postzegels en 18 blokken' € 125,-

72) NED.ANTILLEN 1982/2001 (xx) 100% complete postfns-verzameling 
(cat w € 1 441,75, 634(i) versch postzegels en 36 blokken) Nu € 500,-

73) NED.ANTILLEN ca penode 1960/2000 (xx/O) collectie in veldelen/blok-
stukken etc , zeer geschikt voor handelaar/wederverkoper specialist/pio
nier op 't gebied van plaatfouten etc (cat w € 5 706,65) Nu € 800,-

74) NOORWEGEN 1854/1937 verzameling €1.500,-
75) OOSTENRIJK FDC's luxe onbeschreven mooie verzameling periode al

leen van voor 1977' (357 verschillende ' FDC's, prachtkoop') € 150,-
76) PANAMA 1879/1937 verzameling €900, -
77) POLEN periode 1918/1963 (xx/x) mooie verz "rijp en groen" incl topma-

tenaal en vele goede blokken (cat w ca € 6 500,-) Nu € 700,-
78) POLEN 1918/ca 1938 belangrijke prachtige verz op Yvert-albumbla-

den € 3.000,-
79) PORTUGAL 1853/1940 verzameling €2.500,-
80) ROEMENIEca 1862/1937 prachtcollectie €1.800,-
81) RUSLAND 1859/1937 grote verz oven« ongestempeld €3.500,-
82) SPANJE ca 1955/1982 (xx) postfris-verz verregaand compleet (ruim 

1500(1) versch postz) €300, -
83) SPANJE ca 1900/2000 (O) verz overw gestempeld in 4 Davo-albums 

(2410 zegels en 15 blokken) €350, -
84) SPANJE ca 1940/2000 collectie in 2 insteekboeken (ruim 2 000 zegels 

en i 8 blokken) €425, -
85) SPANJE 1850/1937 grote collectie overw ongestempeld €20.000,-
86) SURINAME (Rep ) (speciale) vellen in compl series postfris, voor spec 

verzamelaar (cat w € 671,-) Nu € 80,-
87) VER.EUROPA ca 1956/2002 verzameling/partij "njp en groen", zeer 

veelzijdig incl talloze thans zeer courante en gezochte postfrisse series 
Prachtkoopi € 300,-

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

89) VER.NATIES NEW YORK FDC-collectie vanaf 1951 luxe onbeschreven 
incl vele bijzonderheden/curiositeiten en ongebruikelijke stukken in 
prachtkwaliteit (ENORM hoge cat w ruim 400 stuks, prachtkoop, zelden 
zo mooi en veelzijdig aangeboden') Nu € 250,-

90) VER.NATIES NY: mooie postfns-verzameling incl blok 1, prachtkoop' 
€400,-

91) ZWEDEN (O) mooieverzamelinggestempeld tot tot ca 1972 (830 post
zegels, allen verschillend) ENORM hoge cat waarde' € 300,-

92) ZWEDEN POSTZEGELBOEKJES (automaatboekjes) fantastische col
lectie postfris incl zeer grote topstukken (268 stuks) Belangrijke pracht
koop' Koopje' € 750,-

93) ZWITSERLAND SOLDATENZEGELSI»-en 2" Wereldoorlog gespecia
liseerde topcollectie tentoonstellingsmatig opgezet in 8 albums (1868 ze
gels, 21 bl /velletjes van 4 etc , 147 brieven), variaties, stnppen, geperf, 
ongetand enz € 3.000,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

94) AANDELEN (oude) verzameling van ruim 100 stuks Prachtkoop incl ve
le mooie decoratieve stukken' € 100,-

95) AANDELEN (oude) verzameling in album, vrijwel alleen stukken uit de 
"ere-gallerij" zoals USA Confed States' en mooie decoratieve stukken 
(ruim 200 stuks, creme de la creme) € 600,-

i) ANSICHTKAARTEN, curiosa etc thema JUDAICA, synagoges, joden-
kaarten etc , etc Nederland en buitenland, zeer veelzijdige en interessant 
incl vele kostbare klassieke schoonheden Prachtkoop' € 200,-

97) ANSICHTKAARTEN (prentbnefkaarten) periode ca 1910 of eerder coli 
schoonheden fantasie vnjwel alleen met goud/relief etc , etc Pure 
schoonheid, charme, stijl en nostalgie, vrijwel uitsluitend binnen dit genre 

topstukken en pronkjuweeltjes' (ruim 200 stuks) € 250,-
98) ANSICHTKAARTEN etc (oude en oudere) periode vanaf ca 1900 

Grote partij om uit te zoeken incl vele zw/w topografie, kleine en kleine
re plaatsen incl zeldzaamheden, ook fantasie etc , vnjwel uitsluitend 
goed verkoopbare kaarten (ca 4500 stuks) Nu € 350,-

99) ANSICHTKAARTEN thema VLIEGTUIGEN Zeppelin - Schiphol etc 
grote serieuze verzameling zeer oude, oude en oudere kaarten waarin 
talloze klassieke schoonheden zwart/wit (ruim 1500 stuks, belangnjke 
prachtkoop, topobject) € 1.500,-

100) ANSICHTKAARTEN HATTEM (GId) unieke studiecollectie in albums 
incl oude zeldzame fotokaarten, alsmede zeldzame vroege litho-kaarten 
etc (duizenden stuks, allen verschillend) € 3.500,-

101) CIRCUS (thema) mooie veelzijdige coli o a histonsch "Barnum & Baily" 
materiaal pr br krtn etc , etc in vele fraaie klassieken € 250,-

102) ERASMUS (thema) mooie verzameling oude prentbnefkaarten, curiosa, 
ecu-penning etc, etc Zeer mooie en liefdevol verzamelde collectie, 
prachtkoop' €150, -

103) GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: mooie verzameling incl doubletten, 
ook vele zeldzaamheden en nauwelijks bekende munten en een verza
meling oude en zeer oude ansichtkaarten met gasfabrieken Belangrijke 
prachtkoop' (ruim 300 penningen, ENORM hoge cat w') € 225,-

104) LANDBOUW (thema)verzameling overw op oude en zeer oude ansicht
kaarten, uitsluitend heel mooi matenaal, prachtkoop' € 220,-

105) LUCIFERSMERKEN/etiketten: gigantisch partij/collectie om uit te 
zoeken waann naast de vele bekende en geijkte senes, ook veel prachtig 
klassiek en veel uniek en ongebruikelijk materiaal Belangrijke pracht
koop' € 325,-

106) MILITAIR: onze land- en zeemacht, prachtige verzameling oude ansicht
kaarten in authentiek oud album uitg Jos Nuss en Co 1910 (103 stuks) 

€500,-
107) MOLENS NEDERLAND, unieke verzameling op oude en zeer oude an

sichtkaarten etc periodevanaf ca 1900 van Aagtekerke tot Zijpe incl ve
le klassieke zeldzaamheden, ook vele interessante extra's thema water
molens etc Belangrijke prachtkoop' € 300,-

108) NEDERLAND postz & gid ZILVER in luxe PTT-post/Kon Ned MUNT-
cassette 2001 € 35,-

109) MUNTEN JULIANA zilver in speciale luxe cassette 100% compleet 
€65, -

110) MUNTEN NEDERLAND Juliana 100% compleet in album Vanzelf
sprekend incl ALLE zilveren guldens, rijksdaalders en 10 gId stukken 

€100,-
111) MUNTEN NEDERLAND muntsets (FDC) 's Rijksmunt verpakt in "boek

vorm" met provincie-penning 1987 tot en met 2002 100% complete 
verz , waarde volgens NVMH € 485,- Nu in de voordeelaanbieding 

€ 225,-
112) PAARDENSPORT/hoefijzers etc belangrijke prachtcollectie, incl top-

materiaal, overw oude prentbnefkaarten en curiosa Prachtkoop' 
€ 2.500,-

113) PADVINDERIJ: leuke verzameling incl sluitzegels, poststukken, prent
bnefkaarten etc , ook div exclusief/resp zeldzaam Zeer mooie koop om 
uit te zoeken € 150,-

114) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 20er- en 30er jaren fantastisch leuke 
en interessante partij om uit te zoeken zowel met als zonder ponsgat 
(voor werkelozen) zeer gevaneerd (ruim 250 stuks, incl vele zeldzaamhe
den) € 650,-

115) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1941 grote avonturen-
partij zowel met als zonder ponsgat (werkeloze) en zelfs een met ster (di
plomaat) Alle bestaande nummers zitten er wel meerdere malen, zelfs in 
aantallen in, vanzelfsprekend ook de zeldzame/schaarse 1924/1925/ 
etc , etc (ruim 1200 stuks, zeer gevaneerd, prima kwaliteit) € 5.500,-

116) SIGARENBANDJES, lucifersmerken, oude ansichtkaarten etc , enorme 
collectie "Ephemera", vignetten etc , etc Fantastische partij om uit te 
zoeken (duizenden stuks, zeer veelzijdig en hoogst interessant incl top
stukken') € 200,-

117) SIGARENBANDJES: gigantische partij/collectie om uit te zoeken waar
in naast de vele bekende en geijkte senes, ook veel prachtig klassiek en 
veel uniek en ongebruikelijk materiaal Belangnjke prachtkoop' € 325,-

118) SUIKERZAKJES: grote partij om uit te zoeken (vele, vele duizenden) 
€ 100,-

119) WIJNETIKETTEN etc grote collectie om uit te zoeken Vele, vele, vele 
honderden incl topchateaux, zeer gevaneerd, fraai en leerzaam 
Belangrijke prachtkoop' €120, -

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 
willemtietnan@yahoo.coin 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willemtietnan@yahoo.coin


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

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

Complete Jaargangen: 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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

13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder Sp.Andon-a) 
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.-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

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

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

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

€10 . -
€10.-
€ 16.-
€ 10.-
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€10.-
€ 1 1 . -
€ 1 1 . -
€ 17.50 
€14.-

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

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

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

* Cyprus (Turkse Post) 

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

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

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

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

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


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

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

Wilhelmina (Konijnenburg) 
„ (Hoge waarden) 

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

Voorwaarden: 

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

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

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

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

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

21,00 
35,00 
3,25 

10,50 
15,00 
6,50 
6,00 
0,50 

1 583-587 
588-591 

1 592-595 
1 596-600 
! 601 
i 602-606 
! 607-611 

612-616 
617-636 
637-640 
641-645 
646 
647-648 
649-653 
654 
655-659 
660 
661-665 
666-670 
671-675 
676-680 
681-682 
683-687 
688-692 
693-694 
695-699 
700-701 
702-706 
707-711 
712 
713-714 

* 715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
LP12-13 

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

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

4,00 
2,50 

47,50 
3,50 
0,05 
9,00 
5,50 
9,00 
2,75 
7,50 

12,00 
0,50 
0,65 
7,00 
0,15 
9,00 
0,30 
4,00 
6,00 

11,00 
2,75 

48,00 
2,50 
5,00 
1,00 
1,75 
7,50 
6,00 
6.75 
0,15 
1,50 
4,00 
0,20 
5,50 
3,00 
0,45 
3,75 
1,00 
6,00 
2,40 
1,45 
6,50 

€ 250,00 

Betaling : 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 
Minimum levering: € 100.-
Kwaliteit: Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Aantallen boven 100 van de zelfde serie(s) in overleg 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

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

http://dutchstamp.nl
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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 
0.95 
4.00 
0.55 
3.10 
4.20 
7.75 

€ 23.00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

70.00 
22.00 
61.00 
24.00 
21.00 
20.00 
66.50 
22.00 
13.00 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 
2.25 
2.85 
2.00 
7,75 
3.00 
5.00 

Jaar: 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1988 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

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

1314-1319 

1385-89, 

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

1439 
1461 
1487 
1525-34, 

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

1561-77 

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

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

6.00 

5.00 
4.00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
Fax: 0318 - 65 11 75 
e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 06 - 55 36 88 38 
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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 
ITEP Complete vellen 
van 25 
Voor het Kind 1965 
Vluchtelingen 
Voor het Kind 1966 
Voor het Kind 1967 
Voor het Kind 1968 
Voor het Kind 1969 
Voor het Kind 1970 
Voor het Kind 1971 
Voor het Kind 1972 
Voor het Kind 1973 
Voor het Kind 1974 
Voor het Kind 1975 
Voor het Kind 1976 
Amphilex ' 77 
Voor het Kind 1977 
Rode Kruis 
Voor het Kind 1978 

2 

4 

€ 90,00 

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

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 PI i Diensten 
Voor het Kind 1981 
Voor het Kind 1982 
Voor het Kind 1983 
Filacento 1 
Voor het Kind 1984 ] 
Voor het Kind 1985 ] 
Voor het Kind 1986 1 
Voor het Kind 1987 
Filacept 
Voor het Kind 1988 ] 
Voor het Kind 1989 ] 
Voor het Kind 1990 1 
Voor het Kind 1991 ] 
Olympische Spelen 
Voor het Kind 1992 ] 
Natuur en Milieu 1 
Voor het Kind 1993 1 

Amphilex 1967 
(886' ■888) 

Complete vellen 
€4i 

'levens k 

5,00 

open wij: 

l € 
l € 
l € 
l € 
l € 
1 € 
[ € 
l € 
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 

• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

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

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

Tel: 0318  61 03 34 
Fax: 0318  65 11 75 
email: postzegels@dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel: 0655 36 88 38 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
itTgr 

Jaar 

1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

Land 

Luxemburg 
Nederland 
Duitsland 

Losse series Europa CEPT 
Inkoop 

450,00 
48,00 

1,25 
Duitsland (met watermerk) 3,00 
Italië 
Luxemburg 
Nederland 
België 
Italië 
Duitsland 
Nederland 
Saarland 
België 
Duitsland 
Luxemburg 
Nederland 
Zwitserland PTT 
Zwitserland 
Engeland 
Ierland 
San Marino 
Cyprus 
Monaco 
België 
Cyprus 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
San Marino 
Griekenland 
Ierland 
Noorwegen 
Portugal 
IJsland 
Andorra (Frans) 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Nederland 
Nederland (met fosfor) 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
België 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
Monaco 
Portugal 
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 

L5 
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 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 

Land 

Andorra (Frans) 
Cyprus 
Engeland 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Zweden 
Andorra (Frans) 
Cyprus 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
België 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Cyprus 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Monaco 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
België 
Cyprus 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 
Andorra (Spaans) 
Cyprus (Turkse Post) 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Andorra (Frans) 
Cyprus (Turkse Post) 
Cyprus 
Ierland 

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 

1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 

Land 

IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Andorta (Frans) 
Cyprus (Turkse Post) 
Griekenland 
Cyprus 
Guernsey 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Andorra (Frans) 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Finland 
Griekenland 
Cyprus 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Griekenland 
Cyprus 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Andorta (Frans) 
België 
Cyprus (Turkse Post) 
Denemarken 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 

wfm\ 
iCïST 

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 
Ierland 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Madeira 
Monaco 
Oostenrijk 
Portugal 
San Marino 
Turkije 
Azoren 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Finland 
Ierland 
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 
1 1987 
l 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) 
Ierland 
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 
Ierland 
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 Marino 
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 I 

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 

nkoop 

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 

Postzeeel- en Munthandel 
(( 

o 

DUTCHSTAMP" 
Eigenaar: J Komrij 

Maandereind 61 
6711AB Ede 

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

e-mail: 
postzegels (S dutchstamp 

Website: 
www.dutchstamp.nl 

nl 

http://www.dutchstamp.nl
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POSTFRIS 

50-55 
81 
82-83 
84-86 
87-89 
90-94 
95 
96 
97 
102-103 
104-105 
106 
107-109 
110-113 
114-120 
129 
132-133 
134-135 
136-138 
139-140 
141-143 
144-148 
166-168 
169-176 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-303 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 
327-331 
332-345 
346-349 
350-355 
356-373 
356a/d 
374-378 
379-391 
379a/d 
392-396 
397-401 
402-403 
402b-403b 
405-421 
428-442 
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 

40,50 
59,50 
17,00 

510,00 
32,50 
12,00 
26,00 
26,00 
65,00 

145,00 
510,00 

4,75 
182,50 

14,60 
57,00 
59,50 

143,00 
66,00 

165,00 
14,50 
19,20 
68,00 
15,00 
13,00 

490,00 
24,00 
47,00 
22,25 

122,00 
36,00 
35,00 
53,50 
49,50 
49,50 

385,00 
59,00 
85,50 

166,00 
82,00 
41,00 
21,50 
99,00 
76,00 
40,50 
49,50 
24,50 
72,00 
78,00 
46,00 
79,00 
55,00 
10,50 
42,75 

7,35 
33,50 
27,25 
26,00 
10,25 
27,90 
26,00 

8,50 
16,50 
29,75 
18,10 

345,00 
24,50 

104,00 
79,00 

8,25 
5,30 
5,00 
2,65 
1,35 
4,95 

175,00 
1,45 
7,45 

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

10,50 
210,00 
695,00 

9,00 
6,75 

12,10 
1,55 

37,50 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

pnjs 

556-560 
561-562 
563-567 
568 572 
573 577 
578-581 
582 
583-587 
588 591 
592-595 
596 600 
601 
602-606 
607-611 
612-616 
617 636 
637 640 
465/634b 
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 
715-719 
720-721 
722-726 
727-728 
729-730 
731-735 
736-737 
738-742 
743-744 
745-746 
747-751 
752-756 
757-758 
759-763 
764-765 
766-770 
771-773 
774-776 
777-778 
779-783 
784-785 
786 790 
791 

56,25 
6,60 

17,50 
20,00 
15,00 
17,85 

1,80 
13,75 
6,60 

58,50 
8,50 
0,50 

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

22,00 
9,25 

19,00 
1,95 
3,45 
9,75 
0,70 

13,20 
1,20 
7,90 

11,00 
24,00 

8,50 
65,00 

8,00 
10,45 
3,95 
5,50 

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

11,00 
5,75 
1,25 
6,00 
2,70 
9,50 
4,60 
2,75 
9,50 
6,00 
0,30 
4,00 
0,95 
4,00 
2,00 
7,50 
1,10 
3,60 
0,80 
5,00 
0,90 
9,50 

zie aan 
bieding 

889 893 
894-898 
899 
901-905 
906-907 
909-911 
912-916 
917 

1,25 
1,65 
3,35 
1,80 
1,10 
0,95 
2,10 
5,25 

cat nr pnis 

920-924 
927-929 
932-936 
937 
965-969 
975-977 
978-982 
983 
985-989 
992-995 
996-1000 
1001 
1003-1006 
1012-1014 
1015-1019 
1020-1023 
1024 
1026-1029 
1032 1035 
1038-1041 
1042 
1043 1045a 
1046-1049 
1052 1054 
1052 paar 
1059-1062 
1063 
1068-1071 
1079-1082 
1083 
1085-1088 
1098-1102 
1098a-1102a 
1103-1106 
1107 

2,00 
1,85 
2,60 
5,60 
3,15 
1,20 
2,90 

13,50 
4,60 
2,10 
1,95 
7,20 
2,50 
0,85 
1,90 
2,25 
5,25 
2,30 
2,10 
2,05 
6,70 
1,90 
2,10 
6,05 
9,75 
1,35 
2,55 
1,45 
1,10 
1,75 
1,30 
2,40 
2,40 
1,00 
1,40 

POSTZEGELBOEKJES 

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

3,50 
5,20 
1,55 
2,00 
1,40 
1,25 
3,20 

86,35 
29,50 
27,30 
4,40 
1,40 
4,40 

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

26,35 
5,35 

13,20 
33,65 

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

VERVOLGBOEKJES 

9G 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 

21,35 
10,50 
6,25 

38,65 
57,75 

Nog redelijk aantal PROVINCIE 
velletjes los verkrijgbaar. 

OP-OP en pri jswijzigingen voorbehouden 

Tiesland 
drente 
nrd-holland 
gelderland 
nrd brabant 
groningen 

17,50 
23,50 
28,00 
12,50 
11,00 
15,00 

z holland 
utrecht 
limburg 
Overijssel 
zeeland 
flevoland 

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

AMPHILEX VELLETJES 1967 
886-888 SET VAN 3 VELLEN 

ZOLANG VOORRAAD STREKT 5 9 , 5 0 

pn/s 

9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
H A F 
11BF 
12A 
13A 
14A 
148 

95,45 
67,75 
19,10 
4,25 
4,85 
6,85 

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

12,40 
3,00 
3,00 

Onderstaande series 
GESTEMPELD 

Roltanding 

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

187,00 
61,00 

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

Luchtpost 

6 8 
12-13 

7,00 
142,00 

Port 

27 
28 
31 43 
42 
43 

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

Internering 

125,00 

Dienst 

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

145,00 
31,00 
22,50 

2,80 
8,15 
5,10 
0,60 
8,50 

Telegram 

24,00 
22,00 

7,50 
110,00 
20,00 

7,00 
poa 

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

230,00 

Post-pakket 

2,70 
30,00 

Post-bewifs 

1 7 260,00 

Staat de door U 

gewenste serie 

met in deze adver

tentie'' De ruimte IS 

helaas met toerei

kend om alles op 

te nemen 

GRATIS PH IJS-

LIJST LIGT VOOR U 

KLAAR 

"Gratis prijslijst met vele postfrisse en gestempelde zegelsNederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STAAT OOK OP INTERNETHiiin mvwpostzegelhoes nl 

Tel: 077 - 351 26 98 
GRATIS PRIJSLIJST 

NEDERLAND en OVERZEE 
3% korting bij vooruitbetaling 

Giro. 346 82 65 Bank. 10 77 01 766 
FRANCO 

LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

internet wwwpostzegelhoes.nl 
E-mail info@postzegelhoes nl 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

COINSELLING-KIENHORST 
Van Echtenstraat 23 
7902 EK Hoogeveen 
Tel- 0528 - 273634 

KIENHORST 
Turtsingei 18 
9712 KR Groningen 
Tel, 050-3131312 

ax 050-3131316 
E-mail: posttrein@planet.nl 

I KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tei. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: l(ienhorst.breda@freelerni 
www kienhorst.nl 

INSULINDE 
L. V. IVIeerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tei 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
;-maii: kientiorst@planet.nl 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

POSTZEGELBOEKJES DUITSE RIJK 
Bijzondere aanbieding van deze zeldzame boekjes, alle in goede kwaliteit 

MH 12 
MH 13 
MH14 
MH 15 
MH 18a 
MH20 
MH23a 
MH24 
MH26 
MH27a 
MH28a 
MH29 
MH32 
MH33 
MH34 
MH35 
MH36 
MH37 
MH38 
MH39 
MH40 
MH43 
MH49 
I-III 

1919 
1920 
1921 
1921 
1925 
1931 
1926 
1927 
1932 
1928 
1929 
1930 
1933 
1933 
1933 
1934 
1936 
1937 
1937 
1940 
1934 
1936 
1947 
1944 

Germania 3 Mk 
Germania 4 Mk 
Germania 8 Mk, Onr. 1 
Germania 12 Mk, Onr 1 
Nothilfe 
Flugpost 
Nothilfe Ausgabe 1 
Hmdenburgspende 
Hmdenburgspende, Onr 18 
Nothilfe 
Nothilfe 
Nothilfe 
Fredericus 
Hmdenburg, Onr 1 
Nothilfe 
Hmdenburg 
Hmdenburg, Onr 4 
Hmdenburg, Onr 8 
Hmdenburg 
Hmdenburg, Onr 15 
Nothilfe 
WHW 
Freimarken Hitler 
Veldpost Deense Legioen, superbe boekje 

190.00 
150.00 
130.00 
300.00 
975.00 
395 00 
395.00 
125.00 
475 00 
255.00 
275.00 
145.00 
95.00 

285.00 
420.00 
420 00 
250.00 
150 00 
100.00 
60.00 

180.00 
50.00 
75.00 

3100.00 

Vraag onze prijskatalogus 2004 Te verkrijgen door overmaking van € 5 00 op postbank 1428625 
t n V Booklets International te Waalwijk Gratis bij bestellingen boven € 25 -
Bestellingen onder € 35 - + € 1 50 portokosten, tot € 125,- + € 6 00 Boven € 125 - portvrij 
Nieuwe klanten vooruitbetaling 

Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk ** www booklets nl * info@booklets.nl 
Tel. 0416 331451 - Fax 0416 342856 

http://wwwpostzegelhoes.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
http://kienhorst.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:kientiorst@planet.nl
mailto:info@booklets.nl


I MONDIAL STAMPS 
Brinkgreverweg 13 7413 AA Deventer 

Tel.0570-633258 Fax.0570-636293 email: info@mondialstamps.nl www.mondialstamps.nl 
NEDERLAND 

slechts 35% 
zolang 

82/83 134/1.55 220/223 
84/86 139/140 224 
87/89 141'143 225/228 
102/103 166/168 229/231 
106 199/202 232'235 
107/109 203'207 236/237 
110/113 208/211 238/239 
132/133 212/219 240/'243 

gestempeld of ongebruikt 
van de cataloguswaarde 
de voorraad strekt 

244/247 269 283/286 313/317 
248/251 270/273 287/'288 318-322 
252/255 274,'277 289/292 323/324 
256 278 293/295 325/326 
257'260 279/282 296/299 327/331 
261/264 283/286 300/304 332/345 
265/266 287'288 305/309 350/355 
267'268 289/282 310/312 374/378 

Bestellingen boven de € 500,- worden franco 
toegezonden. Verzending geschiedt na ontvangst 
bedrag op Rabo 38.45.75.447. 

Bestel NU zolang de voorraad strekt. 
Wij kopen graag uw collectie. Informeer 

vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
NHDFRLANÜ 
1. 1 /.") gestempeld 
2. 4/6 gestempeld 
3. 7/12 gestempeld 
4. 13/18 gestempeld 
5. 34/46 gestempeld 
6. 80 gestempeld met fotocertific3,at 
7. 90/99 ongebruikt 
8. lOOongebmikt 
9. 101 ongebmikt met tbtocertifica,« 
10. 101 gestempeld met Ibtoccrtificsal 
11. 104/105 ongebruikt 
12. 104-105 gestempeld 
1.1, 129-111 oiigebraikt met fotoceitificaat 
14. 129/13! gestempeld 
1.5. 136-118 ongebruikt 
16. 136/118 gestempeld 
n . 144-162 ongebruikt 
18. 146/149 postfris met foloceitificaat 
NEDERLAND - Roltanding 
!9. 33/56 ongebruitó 
20. 71/73 ongebruikt 
21. 78'85 gestempeld 
22. 82/89 gestempeld 
23. 86/101 gestempeld 
24. 94-101 ongebruikt 
NEDERI-AXD - Luchtpost 
25. 12/! 3 post fris met fotocertiflcaat 
NRDERL.\ND-DteiBt 
26. 1 '8 ongcbniikt 
T^. 9/4{! gestempeld 
28. 16/19 post fris 
Nf-DERLANDS IN'DIE 
29. 140 f ongebruikt met fotocertiflcial 
30. 164-166 postfris met folocertifica.it 
11. Brandkast 1 /7 ongebr. 
CURACAO 
12. 178/181 postfris met ftitoccrtilïcaat 
33. l^uchtpcst ! 8/25 ongebruikt 
INDONESIË 
14, 
15. 
16, 
17. 
38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
41. 
44. 
45. 

46. 

RIAL'!/! 2 ongebruikt 
RIS 41-61 vrijwel postfris 
Australië S(! 44 gestempeld met eert. 
Deutsches Reich 418/439 op briefstuk 
Deutsches Reich 496/497 ongebruikt 
met fotocertificaat 
Israel 7 Z179 Zf postfris full tab 
met fotocertificaat Wolf Ising 
Luxemburg 72/83 postfris 
Oo.Mennjk 177 postfris 
Oostenrijk 555.4 postfris 
Oostenrijk 556 K postfris 
Oostenrijk 588 postfris Dollfuss 
Oostenrijk 772 B-775 B postris 
vellen van 8 Rennerbogen 
IJsland [12/114 ongebniikl met keur 
en fotocertificaat 
Zwitserland 6 I gestempeld keur Richter 

60.-
48.-

150,-
108.-
90,-

420,-
120,-
144,-
480,-
540,-
192,-
144.-
240.-
240,-

84.-
72.-

150,-
330,-

132,-
72,-
24,-
30,-
72.-
42 -

420.-

102.-
48,-
72.-

310,-
288,-
168,-

270,-
108,-

300,-
270.-
420.-
330.-
360,-

4.200,-

300.-
240,-
144,-
360,-
510,-

1,080,-

720.-

480.-

NEDERLAND 
Komplete set postfrisse 
PRO VINCI EVELLEN 

voor € 99,-

48. BELGIË 1849/1968 collectie gebruikt en ongebruikt m 2 Leuchtturm albums 2.400,-
49. BELGIË 1849/1984 collectie luxe gestempeld betere nummers en series 1.800,-
50. C'ANAIM collectie gestempeld m album cat,wrd,Michci DM 10,460.- 420,-
51. CANADA 1975/1999 collectie postfris in 1 Lindner albums met diverse extra's 480,-
52. (; YPRl IS 1960/1996 collectie postfri.? met verzameling Turks C>-pi\is vanaf 1975 300,-
51. DENEMARKEN 1854/1991 collectie **/*/o in 3 luxe Safe albums 840,-
54. DENEMARKEN winkelvoonaad vanaf klassiek in 2 boeken incl.Diensl.Port en/,. 1,200,-
55. DUITSLAND omvangrijke collectie strooibiljetten 2e WO m diverse talen 1,140,-
56. BERLLIN postfnsse voorraad m dik insteekboek nominaal DM 1050,- (ex,toesl3g) 540,-
57. DDR 1949'!97.1 collectie ••/*/o in Schwaeberger album met veel betere w.o.blokken 480,-
58. BUND voorraadbook met postfns uitsluitend met hoekvclranden en plaatnummers 420,-
59. BUND 1949/1976 koinplete veraaraeling gestempeld m 2 Lindner albums cat.3000.- 480.-
60. ENCiFIAND 1840/1981 collectie gestempeld in Davo album hoge cat,waarde 420,-
61. GUERNSEYcnAU'>ERNEYcollecrieposlfrismLindneralburat/m 1997 360,-
62. JERSEY collectie postfns t/m 1997 m Lindner album 100,-
63. ETHIOPIË Rode Kruis zegels met opdmkafwijkingen w.o.dubbeldmkken enz. 420,-
64. FRANKRIJK 1849/1989 collectie ongebruikt en gestempeld met o.a.veel klassiek 2.100,-
65. GRIi-KENLAND en gebieden 1880/1996 voorraadbook met »»/»-o met veel beter 1.080,-
66. HONGARIJE winkelvoorraad vanaf Mi,nr,2 t/m 2177 ••/•/o m 4 dikke !)oeken 1.080,-
67. HONGARI.IE winkelvoorraad vanaf Mi.2074 t/ra 4165 **/*/o in 4 dikke boeken 540,-
68. IERLAND 1922.1986 collectie postfns en ongebmikt in album nagenoeg kompleet 1.200,-
69. ISRAEL 1950/1987 collectiepostfns verga.md kompleetin 3 3 Kabe albums 720,-
70. ISR,AEL !965'!991 collectie postfns kompleet in Leuchtturm album 300.-
71. ITALIAANSE ST.ATEK studie verzameling klassiek w.o.fouldnikken.vervalsmgen 2.400,-
72. JAPAN 1950/1993 verzameling postfns in ringband album hoge cat.waarde 480.-
73. JOEGOSLAVIË postfris en gestempeld in 2 Lindner albums w,o.vee! velleties 300.-
74. JOEGOSI AVIEmooic voorraad in dik Bristol insteekboek 240,-
75. JOEGOSL,/WIE postfrisse blokken en velletjes w.o.motief en Verenigd Europa 150,-
76. JOEGOSLAVIË 1919/1979 collectie gestempeld en ongebniikl m 2 Kabe albums 360,-
'77. JOEGOSLAVIË collectie vanaf 1945 postfris en ongebmikt met betere senes 240,-
78. LIECHTENSTEIN postfrisse soorraad komplete uitgaven nominaal Sfr.1362,- 420,-
79. LIEnJTENSTEINposifris.se voorraad vanaf 1960 nominaal Sfr.2085.- 690,-
80. LITAUEN 1919/1998 voorraad **/*/o in insteekboekcat.c,i..17<i0,-euro 600,-
81. MOTIEF KENNEDY en ROOSEVELT verzameling posifns met ook poststukken 240.-
82. MOTIEF KERSTMIS verzameling postfns in dik insteekboek 420.-
83. MOTTEF KUNS1 collectie m 1 S Victona albums opgezet als zege! en max.kaart 840,-
84. NEDERLAND PUN I'S! EMPbLSca.421 stuks tussen nr.1 en 254 deels meervoudig 720.-
85. NEDERLAN D PUNT STEMPELS meervoudig verzameld op blanco bladen 1080,-
86. NEDERLAND 1852/1952 collectie gestempeld en ongebruikt in Safe album 900,-
87. NEDERLAND 18S2/1958 collectie gestempeld en ongebmikt met veel betere 960.-
88. NEDERLAND 1891/1953 vei-zameüng m Davo album 1852/1960 cat.waarde 1975.- 300,-
89. NEDERLAND 1852/1966 collectie ongebruikt en gestempeld cat, 5160,- euro 600,-
90. NEDERLAND 1852/1970 collectie **/*/o met veel betere nummere cat.42'!0,- 840,-
91 NEÜEKI AND 1852/1976 collectie ••/•/o m Davo album cat.3750.- euro 600,-
92. NEDERLAND verzameling vanaf 1867 **;*/o met liefere nummers en series 600,-
91. NEDERLAND 1876/1986 luxe gestempelde verzameling op blanco bladen 780,-
94. NEDERL.AND dik voorraadboek met zegels met rondsterapels vanaf 1894 ook op 1.920,-

schaarse zegels o.a.nr,45{veel)-46(veel)-47(9x) en nr,48 
95. NEDERL.-ys'D emissie 1921 collectie korte en langebalkstempels in 2 dikke boeken 1.680,-
96. Collectie kleinrondstenipels op Spoorwegkaarten, poststukken of brictkaartcn 2.700,-

gcfrankccrd met nr13 en 33a ca.300 stuks 
97. NEDERLANDS INDIE emissie 1913 poststakkcn en zegels in 2 alliums 840,-
98. NEDERLANDS INDIE collectie Luchtpoststukken w.o.bmnenlandse vluchten 2.700,-
99. NIEUW ZEELAND 1967/2000 praktisch kompleet met blokken in 1 albuitis 600,-
100. OOSTENRIJK 1850/2001 dubbel verzameld postfns en gestempeld in 10 albums 2.100,-
101. OOSTENRLIK 1945/1969 nagenoeg kompleet in Lindner album 480,-
102. OOSTENRLIK verzameling CHRISTKINDI brieven 1950/1962 w,o,aangetekeiid 840,-
103 P.4LES ITNA 3 albums met poststukken buitenlandse kantoren in Palestina 720,-
104. POLEN winkelvoorraad vanaf 1918 **/*,'o m 7 voorraadboeken 1,200,-
105. PORTUGAL klassiek tot 1900 op k.a,irtjes m cassette cat.waarde 13.600,- euro 1.320,-
106. ROEMENIE \4 ittkelvoorraad in 6 voorraadboeken vanaf klassiek **/*'o 1.500,-
107. RUSL.-\ND winkelvoorraad »"/»/o vanaf nr.1 in 6 msteekboeken 1 800,-
108. VATICAAK winkelvoorraad vanaf nr.1 m 2 voorraadboeken **/*/o 1.200,-
109. VATICAAN 1958/1997 kompleet postfris m 2 Lindner albums 360,-
110. 7WirSERL.AND 1854/1950 collectie w.o.klassiek gespecialiseerd en Pax serie 720.-

mailto:info@mondialstamps.nl
http://www.mondialstamps.nl
http://folocertifica.it
http://incl.Diensl.Port
http://LIEnJTENSTEINposifris.se


-^f-FILATELIE DE BOEIER A— 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

^Nederland & OR ^ Indonesië 
j Rep. Suriname ^ Zwitserland 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
zie ook onze advertentie in de Filatelie van januari 2004 

U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST (prijzen in euro's) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vgis. NVPH) 

1 
2 
3 
4-6 
9 
12 
25 
29 
44 
56-76 
97 
98 
99 
104 
105 
136-8 
177-98 
212-9 
225-8 
229-31 
232-5 
238-9 
240-3 

14,50 
13,00 
65,00 
63,00 
17,00 
86,00 
25,50 
68,00 
45,00 
20,00 
18,00 
11,20 
27,00 
81,00 
67,00 
82,50 
32,90 
24,00 

7,20 
11,60 

6,75 
20,50 
16,00 

244-7 
257-60 
265-6 
270-3 
278 
289-92 
305-9 
318-22 
327-31 
346-9 
350-5 
356-73 
356a-cl 
402-3 
428-42 
508-12 
513-7 
534-7 
550-5 
556-60 
563-7 
568-72 
573-7 

27,00 
17,60 
4,25 

10,50 
5,20 
3,50 
2,50 
3,00 
2,70 

47,00 
3,25 

79,00 
42,00 

4,75 
6,20 
1,20 
2,30 

13,80 
18,00 
26,00 

8,60 
9,60 
7,20 

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

8,80 
7,90 

31,50 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 

10,00 
6,20 
8,80 
5,20 
6,40 

15,00 
5,60 
4,00 
5,40 
3,20 
6,60 
4,60 
5,80 
4,00 
5,20 
3,80 

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

2,80 
2,40 
3,10 

17,50 
5,40 
5,50 

11,50 
1,70 
6,20 
8,00 
2,20 
2,30 
2,25 
1,35 

roltanding 

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

67,50 
47,50 
31,30 
12,25 
13,25 
15,50 
25,00 

ZWITSERLAND GESTEMPELD (nrs. vgis. Michel) 
95-97 
98-100 
lOlx 
105z 
107y 
107z 
108x 
109z 
111 II 
1121 
113 II 
118 I 
127 
128-9 
130-32 
133-35 
143-44 
146-48 
149-51 
153-55 
157 
171z 
172-74 
175-78 
185-88 
209-12 
214-17 
218-21 
222-25 
226 
229-32 
235-8 

5,45 
9,10 

47,50 
5,80 

19,50 
0,55 
6,50 
3,70 
4,20 
8,90 
2,90 

10,50 
9,10 

51,00 
59,00 
45,00 
17,50 
6,80 

18,00 
17,90 
2,70 
2,15 

35,00 
37,50 
27,50 

8,90 
7,50 
8,00 
4,75 
2,00 
5,45 
7,50 

246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30X 
335-43 
359-62 
377-85 
387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
412-5 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
431-34 
438 
439-42 
blok 11 
blok 12 
460-63 
465-68 

11,00 
9,50 
5,60 
7,00 
6,00 
6,00 

10,50 
134,00 

14,75 
9,10 

42,00 
17,00 
44,00 

2,25 
11,25 
6,10 
1,60 

11,10 
225,00 

2,50 
145,00 

2,75 
37,50 
44,00 
25,00 

9,50 
9,75 
4,75 

120,00 
57,50 
18,00 
4,80 

470 
471-74 
479 
480-83 
492x-5x 
500-5 
506-7 
508-11 
blok 13 
518 
525-28 
529-40 
541-44 
545-49 
550-54 
555-59 
blok 14 
561-65 
566-69 
570-74 
575-79 
580-84 
585 
588-92 
593-96 
597-01 
602-06 
blok 15 
613-17 
618-22 
627-31 
632-36 

15,90 
8,20 

11,30 
7,25 
4,75 
3,75 
7,50 
4,50 

37,50 
22,50 

7,25 
3,50 
3,25 

20,00 
14,00 
14,50 
97,00 
9,90 
3,60 
8,20 
8,20 
9,10 
5,45 
8,20 
2,95 
9,10 
7,25 

45,00 
7,25 
5,20 
7,00 
5,00 

641-45 
648-52 
657-61 
blokte 
674-8 
696-713x 
696-712y 
696-04RX 
696-04Ry 
714-18 
blok 17 
722-26 
731-35 
738-41 
blokte 
768-73 
blok 19 
1057X 
1120-7 
blok 23 
1196 KIb 
1321-6yb 
1405-8 
1483-7 
1502-5 
1548-51 
blok 27 
1597-00 
1649-53 
1663-6 
1681-4 
1701-4 

4,75 
3,85 
4,30 
7,95 
3,20 
3,40 
4,50 
3,40 
3,20 
4,30 

12,50 
3,50 
3,20 
2,00 
2,25 
1,80 
2,25 

15,50 
2,80 
2,95 

14,75 
3,50 
2,00 
3,00 
2,75 
3,00 
4,50 
3,50 
4,40 
3,85 
3,95 
4,05 

Bestellingen bij voorkeur per brief, fax of e-mail. Levering aan nieuwe 
klanten tegen vooruitbetaling. Bij bestellingen tot € 120,- -i- € 2,- admin. 
kosten; daarboven franco aangetekend. Min.order svp € 20,-. 
Levering zolang de voorraad strekt. Type-/zetfouten voorbefiouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting !!! 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax: 0180-690811 
Postbank: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

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

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

FLEVOLACUS 
v e r z e n d a n t i q u a r i a a t A n t i q u a r i s c h e e n 

t w e e d e h a n d s b o e k e n 
A l g e m e n e v o o r r a a d , m e t vee l 

t i la te l le . o r n i t h o l o g i e e n Zu id Afrika. 
O o k r e g e l m a t i g a a n b o d 

v a n g o e d e p r e n t b r i e f k a a r t e n 

A d r e s : 
! P a s t e l s t r a a t 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06 - 51386306 

Emai l : wi lhoIf@cheI lo .nl 

I n t e rne t : www.f levolacus .n l 
( b e t e r e b o e k e n m e t a f b e e l d i n g ) 

Bezoek op afspraak 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

tV- • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

mmmnm 
• Compleet overzicht Dave 

en Importa albums 
• Hawld klemstroken met 

± 15% korting 
• Regelmatig leuke 

aanbiedingen 
• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

Elke maand op onze site 
een ander luxe land-album 
van Davo in de aanbieding 

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
mailto:wilhoIf@cheIlo.nl
http://www.flevolacus.nl
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SraSSBi E 
SLANIA GRAVEERT HONDERPSTE ZEGEL 
VOOR DE PTT VAN DE FAEROER 

Ze zijn er nogal trots op, 
en waarom ook niet? De 
Faeröerse posterijen mo
gen er immers best een 
beetje fier op zijn dat de 
wereldberoemde ontwer
per Czeslaw Slania voor 
de honderdste maal een 
zegel voor deze eilanden
groep graveerde. Het 

gaat om een blokje op het 
thema 'Faeröerse dans in 
Vidareidi'. Slania werkt 
al sinds 1976 voor de pos
terijen van Faeröer. Hij 
haalt dus een gemiddelde 
van bijna vier zegels per 
jaar - en dat dan alleen 
nog maar voor de PTT 
van de Faeröer! 

V 'ïiAF0RCDYA#'25kr: 

lOO/^royskii 
Czeslaw Slania 

Degraueur Czeslaw Slania stak dit biokje zijn honderdste uoor Faeröer 

SPECIAAL BLOKJE VOOR 
ONDEUGENDE WETHOUDERS? 

Er is geen onderwerp te 
bedenken of je kunt er 
wel een postzegel of een 
blokje aan wijden. Wat 
heet: hele series worden 
opgehangen aan thema's 
waarvan je je kunt afvra
gen wat de uitgevende in
stantie er eigenlijk mee 
voorheeft. 
Om een voorbeeld te noe
men: het eilandenrijk 
Sint Vincent ('rijkje' is 
waarschijnlijk een betere 
omschrijving) gaf op i 
december van het afgelo
pen jaar een blokje met 
zes zegels uit die eer be
tonen aan het mannen

blad Playboy. De aanlei
ding tot de uitgifte was 
het gouden jubileum van 

het magazine, dat vooral 
wordt gewaardeerd - zo 
zeggen fervente fans van 
deze publicatie - vanwege 
de interessante inter
views die het bevat... 

IFSDA MELDT 
DIEFSTALLEN 

Ook handelaren vinden 
het vervelend als ze be
stolen worden. Op de 
website van de handela-
renorganisatie IFSDA, 
www.xfsda.com, kunnen 

gedupeerde leden voor
taan diefstallen melden. 
Voorwaarde is wel dat er 
proces-verbaal is opge
maakt en dat de waarde 
van het gestolene mini
maal duizend euro be
draagt. Ook moet het ma
teriaal zodanig worden 

omschreven dat de kans 
op herkennmg groot is. 
Handelaren die belang
stelling hebben voor de 
IFSDA-service kunnen 
contact opnemen met de 
webmaster van de IFSDA, 
Erik Boeré (email: web-
master@ifsda.com). 

VEILINGNIEUWS 
RIETDIJK: MEER DAN 
EEN MILJOEN OMZET 

Op I, 2 en 3 december 
2003 hield Rietdijk in 
Den Haag een grote vei
ling. In totaal werd voor 
meer dan i miljoen euro 
verkocht. Een van de 
grootste inzendingen 
was onderverdeeld over 
duizend kavels met voor
al Nederland, waaronder 
een mooie afdeling half
rondstempels. Omdat de 
collectie bijeen was ge
bracht door een verzame
laar die vooral op kwali
teit lette, ging zelfs het 
goedkope materiaal voor 

^ uitstekende prijzen weg. 
=> Een collectie 'Koninklijk 
^ Huis' in ca. driehonderd 
— banden bracht 16.000 
«t euro op en het mooist be-
^ kende exemplaar van het 
^ halfrondstempel 'Gro-
5 ningen A' ging voor 
^ 4.200 euro van de hand. 

mtow.netdijk-ueilinflen.nl 
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VAN DIETEN: 
EMMABRIEVEN 

Het Haagse veilinghuis 

Van Dieten hield op 12, 
13 en 14 januari zijn 
593ste veiling. Met een 
verkooppercentage van 
97°/o(!) en een omzet van 
bijna i miljoen euro was 
het een geslaagde veiling. 
Hoge prijzen werden be
taald voor de Engelse Ko
lonien. De toeslagprijs 
voor de zeldzame op-
drukzegel van Bermuda 
(SG-nummer 12) bedroeg 
7.800 euro. Het prachti
ge, postfrisse blok van 
vier zegels van 5 pond 
van Gibraltar (zie foto) 
bracht 4.200 euro op. 

B w h B Ë B w h JB [ 

Bouen: Gibraltar, postfris blokje 
uan mer zegels uan £5.-; de op
brengst u;as€4 200 -. 

ropoÄ AcHHHrpaA noAMocmbio ocBoCoiucn 
om BpaAcckofi ÖAokaAi». 

Russisch blolgemet kopstaandgedruktezegels: opbrengst€5.000 • 

Ook bij Rusland was er 
sprake van topprijzen, 
zowel bij collecties als bij 
losse zegels. Een op 
2.000 euro getaxeerd 
blok met kopstaand ge
drukte zegels uit 1944 
bracht 5.000 euro op. 
Een strip van drie onge
bruikte 'Soerakarta'-ze-
gels (Indonesië, 1949) 
ging weg voor 8.200 
euro. De met veel publici
teit omgeven verzame
ling Emma-brieven 
bracht 4.100 euro op. Van 
Dieten is inmiddels druk 
bezig met de voorberei
ding van de veiling van de 
collectie ramppost van 
wijlen W. Baron Six van 
Oterleek (27 mei 2004). 

uiuiiD.uandieten.n! 

RENE HILLESUM: 
COLLECTIE BONGERS 

De op 18 januari gehou
den veilingen van René 
Hillesum Filatelie in 
Roosendaal zijn succes
vol verlopen. Vooral de 
bijzondere veiling van de 
Collectie-Bongers (eerste 
deel) zorgde voor verras
sende resultaten. Een 
prentbrieflcaart met het 
zeldzame brandstempel 
Scheveningen 2 bracht 

bijvoorbeeld r.155 euro 
op en een zegel van 10 
gulden (NVPH nummer 
80) met het grootrond-
stempel 'Halsteren' ging 
weg voor een bedrag van 
687.75 euro (foto onder). 
Opmerkelijk waren ook 
de opbrengsten voor mo
dern materiaal. Een col
lectie 'Beatrix' (inzet van 
60 euro) wisselde voor 
462 euro van eigenaar en 
een enkelfrankering van 
10 cent (type-C rouwel) 
op een kleine envelop als 
braillezending naar de 
Verenigde Staten leverde 
132 euro op. Een absolute 
topprijs voor zo'n regu
lier, modern poststuk! 
Alle genoemde opbreng
sten zijn nog zonder vei-
lingkosten. 

u;u)U).jïlatelist.cotT 

Grootrond Halsteren. €687.75 

http://www.xfsda.com
mailto:webmaster@ifsda.com
mailto:webmaster@ifsda.com
http://netdijk-ueilinflen.nl


5ERUZIE OM 
EILANDJE 

Dndanks felle protesten 
cwam op i6 januari jl. 
;en Zuid-Koreaanse strip 

van vier zegels, gewijd 
aan het eiland Dokdo, ge
woon uitkomt. En dat is 
nogal opmerkelijk, want 
er is een fikse diploma
tieke rel over het zegel-

kwartet ontstaan. Dokdo 
heeft ook een Japanse 
naam - Takeshima - en 
dat is niet toevallig: de Ja
panners vinden namelijk 
dat Takeshima bij Japan 
hoort. En de Koreanen? 
Het zal u niet verwonde
ren dat zij nu juist vinden 
dat Dokdo van hun is. De 
relatie tussen Japan en 
Zuid-Korea, die toch al 
niet erg best was, is door 
de zegeluitgifte verslech
terd. In Japan gaan stem
men op om ook daar een 
of meer zegels aan Dok
do - pardon, Takeshima -
te wijden... 

Links, ze zien er zo onschuldig uit, 
maar ze zorgden uoor ueel ru
moer de Zuid-Koreaanse zegels, 
gewijd Ofln het eiland Dokdo 

OUD ONTWERP 
AFGESTOFT? 

De bekende Nederlandse 
Dntwerper Sem Hartz is 
Dverleden zonder het te 
»veten: dat hij in 1949 ge-
deel tevergeefs honderd 
diadeempjes van de Julia
na 'en face'-zegels heeft 
iveggeretoucheerd (zie 
'Filatelie' 1994/11). 
Hartz, die de graveur was 
ran de bewuste emissie, 
moest de diadeempjes 
die in zijn oorspronkelij
ke ontwerp zaten op last 
ran de toenmalige vor
stin weghalen; ze hield 
niet zo van uiterlijk ver

toon. En zo kwamen de 
nu overbekende zegels 
met een 'blootshoofds' 
weergegeven Majesteit 
uit. 
Tot verbazing van de heer 
A.C. Havinga (die er on
langs over schreef in het 
kwartaalblad De Globe-
Koerier) laten de boekjes
zegels van de Nederland
se Antillen uit 1979 de 
vorstin echter zien... mét 
diadeem! Kennelijk werd 
het 'oude ontwerp' er
gens opgediept en voor 
de emissie gebruikt. De 
heer Havinga vraagt zich 
nu of er niet van een 
'nieuw type' sprake is. 

Afwachten maar wat de 
cataloguscommissie van 
deNVPHdoet... 

MOOIE ROLDUC-
ENVELOP 

De Eerste Kerkraadse 
Postzegelverzamelaars 
hereniging (EKPV) had 
tiet leuk gevonden als het 
300-jarig bestaan van het 
dooster Rolduc met een 
postzegel zou zijn her
dacht. Maar nee, TPG-
Postzagerniksin. 
ammer natuurlijk, want 
ïoveel interessante ze
gels over de roemrijke 
geschiedenis van ons 
and worden er nou ook 
veer niet uitgegeven. 
Vlaar de vereniging zat 
gelukkig niet bij de pak-
<en neer en creëerde toch 

een mooie herdenkings
envelop met een afbeel
ding van het klooster en -
vooruit dan maar - een 
zegel uit de Van-Gogh-
reeks van begin 2003. 
Van deze herinnerings
envelop zijn nog enkele 
exemplaren verkrijgbaar, 
zo laat de vereniging we
ten. U krijgt het couvert 
thuisgezonden als u twee 
euro overmaakt op giro
rekening 1189043 t.n.v. 
penningmeester EKPV, 
Kerkrade. Als u eerst 
meer informatie wenst 
kunt u contact opnemen 
met de heer B. Berends, 
Pastoor Theelenstraat 26, 
6466 JH Kerkrade. 

'^/i/tKKift/nii/i 'no/t/m 

VERZAMELAAR 
BETAALT GELAG 

Leuk hoor, van Royal 
Mail! De Britse PTT heeft 
aangekondigd dat ze een 
bedrag van £1 miljoen zal 
bijdragen aan het fonds 
dat de Olympische Spe
len van 2012 naar Enge
land wil halen. Het be
drijf wil iets goedmaken: 
in november braken er 
wilde stakingen uit. Bin
nen korte tijd lagen mil
joenen poststukken ver
geefs op een besteller te 
wachten. Royal Mail ging 
er zelfs toe over om de 
brievenbussen af te slui
ten - er kon echt geen 
brief meer bij. 
Het bedrijf heeft spijt dat 
het zoveel overlast heeft 
veroorzaakt en vandaar 
die bijdrage aan het cam
pagnefonds voor de 
Olympische Spelen. En 
hoe denkt het bedrijf het 
geld bij elkaar te krijgen? 
Door het uitgeven van 
een bijzondere postzegel. 
De filatelisten draaien er 
dus weer voor op... 

SCANDINAVIE-FILATELIE IN GOUDA, 
SCANDINAVIE-FILATELIE IN 'FILATELIE' 

Volgende maand, op 9 en 10 april, wordt in 
Gouda voor de elfde maal de Internationale Beurs 
voor Poststukken en Postgeschiedenis gehouden. 
Een mondvol en daarom hebben vaste bezoekers 
van dit evenement het bijna zonder uitzondering 
over 'de Brievenbeurs'. Maar internationaal is de 
beurs zonder twijfel, want behalve vaderlandse 
handelaren zijn er ook dit jaar weer standhouders 
uit België, Duitsland en Groot-Brittannië op de 
beurs aanwezig. In totaal gaat het om zo'n 35 ge
renommeerde leveranciers van een keur aan post
stukken, stempels, postgeschiedkundig materi
aal, postwaardestukken en literatuur. En niet al
leen de handel is vertegenwoordigd: ook een 
groot aantal gespecialiseerde verenigingen heeft 
te kennen gegeven aanwezig te zullen zijn. 

De ervaringen die zijn opgedaan in het afgelopen 
decennium hebben duidelijk gemaakt dat er in 
Nederland plaats is voor een beurs die zich richt 
op filatelisten en op gespecialiseerde liefhebbers 
en die de mogelijkheid biedt om naar nieuwe aan
winsten te zoeken en informatie uit te wisselen. 
Als u een vaste bezoeker van de beurs bent, hoe
ven we het u niet te vertellen, maar wie nog nooit 
in 'De Mammoet' in Gouda is geweest zou er toch 
eens paar uur of misschien zelfs een dagje voor 
moeten uittrekken. In onze rubriek 'Filatelisti-
sche evenementen' vindt u alle details die u daar
voor nodig hebt. 

Aardig is dat de beursorganisatoren proberen om 
hun evenement meer te laten zijn dan alleen een 
plek waar handelaren en filatelisten elkaar tref
fen; niet zelden is er in Gouda een kleine, maar 
interessante tentoonstelling ingericht (het Rot
terdamse Belasting en Douanemuseum is er een 
graag geziene gast) en we herinneren ons ook de 
verloting van een imposante filatelistische schat
kist nog heel goed. 

Dit jaar heeft de Brievenbeurs een speciaal thema: 
'Scandinavië'. De editie van 'Filatelie' die u nu in 
handen houdt haakt daarop in. Wie zich nog niet 
in dit fascinerende gebied heeft kunnen verdie
pen kan zijn of haar schade nu inhalen: u vindt in 
dit nummer maar liefst acht bijdragen die een 
facet van de Scandinaviè-filatelie belichten. René 
Hillesum uit Roosendaal zijn we dank verschul
digd voor het feit dat hij als coördinator van deze 
bijdragen heeft willen optreden. 
Verder heeft ook een aantal rubriekredacteuren 
van 'Filatelie' het thema 'Scandinavië' aangegre
pen om er in hun vaste bijdrage 'iets' mee te 
doen. Om u te helpen de bijzondere bijdragen 
snel te herkennen is bij elke bijdrage een logo ge
plaatst (zie hieronder). 

We hopen dat u het op prijs zult stellen dat uw 
doorgaans zo gevarieerd samengestelde maand
blad voor een keer eens een wat 'eenzijdiger' (maar 
daarom beslist nog niet saai) karakter heeft gekre
gen. De gedachte erachter is dat het geen kwaad 
kan - zelfs niet als uw eigen verzamelgebied u nog 
volop plezier biedt - eens 'over de schutting' te kij
ken. Want als een ding duidelijk is, dan is het wel 
dat de Noordse landen eindeloze verzamelmoge-
lijkheden voor u in petto hebben! Redactie Filatelie 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xs4all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm 

LANDELIJKE AANTEKENSTROOKJES 
(VERVOLG) 

In het februarinummer 
2004 van Filatelie werd 
de laatste stand van za
ken met betrekking tot de 
landelijke aanteken-
strookjes gemeld. In de 
nieuwe stickerboeken 
met 200 strookjes zaten 
aanvankelijk de LAS5-
stroken en later de LAS6-
stroken. Het vermoeden 
dat de overgang plaats
vond bij de 400 als begin-
cijfers wordt onder
steund door een melding 
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van een LAS5 met de be-
gincijfers 394. 
Wat niet eerder bij de ver
schillen tussen LAS 5 en 
LAS 6 was opgemerkt (de 
afstand tot de 'A' is het 
gemakkelijkste kenmerk) 
is dat anders dan bij LAS5 
het geval was het groen 
niet meer van een en de
zelfde drukvorm komt, 
maar dat het onder
grondraster en de hori
zontale groene balk los 
van elkaar staan. 

AANGETEKEND-
POSTZEGEL 

Toen duidelijk werd dat 
de firma Proforms bv in 
Heerhugowaard failliet 
was gegaan en vervol
gens een doorstart had 
gemaakt onder de naam 
Profix, was het uitkijken 
geblazen naar nieuwe op
lagen van de aangete
kend-postzegel. Geleide
lijk aan verschenen wel 
zegels met hogere num
mers - tot aan nummers 
met de begincijfers 847 -
maar waar het druktech-
nische aspecten betrof, 
was er niets nieuws - en 
dat was eigenlijk wel te 
verwachten bij een over
gang van drukkerij. Het 
gerucht ging dat de druk
ker van de pakketpostze
gels, Lijnco in Gronin-

3SRRCA 0168601 

(»TPCPOST T/m 1 kg binnen Nederland 

Frankering betaald 
Nederland 

iMMiumma Ikg 
Verzendbewijs 
3SRRCA 0168601 

Naam geadreitecfdt 

Postcode en plaats van bertemmliw 

Aangenomen namens TPC Post {naamt 

Wilt u nagaan of uw aangetekende zending reeds is uitgereikt? 

Kijk op www.tpgpost.nl 

fbTPCPOST Dit gedeelte goed bewaren 

gen, de nieuwe drukken 
zou hebben verzorgd. 
Groot was mijn verba
zing toen ik eind januari, 
in de stand van TPGPost 
op de Filateliebeurs in 
Loosdrecht, pakjes van 
vijf zegels aantrof uit het 
Mailorder-assortiment 
met de lettercombinaties 
RRCA in plaats van RRBA, 
met een weer veel lagere 
nummering en met cij
fers die veel compacter 
en donkerder waren. Bij 
nauwkeurige vergelijking 
viel nog veel meer op. De 
groene ondergrond bleek 
nu te zijn uitgebreid naar 
beneden toe en op de on
derhelft was een zwarte 
tekst verschenen. Was de 
Proforms-druk uitge
voerd in offset, deze druk 
doet meer aan boekdruk 
denken. 

GARANTIEPOST-
POSTZEGEL 

Al bij de introductie in 
2003 was aan de post
kantoren duidelijk te 
kennen gegeven dat ze 
geen al te grote aantallen 
Garantiepost-postzegels 
moesten bestellen. De re
den hiervan was dat er 
nog aanpassingen zou
den plaatsvinden. 
Eind januari 2004 troffen 
we de - waarschijnlijk -
eerste aanpassingen aan. 
Wat de wijzigingen be
treft gaat het om een dui
delijker uitgevoerde sti
cker rechts onderaan, 
voor die gevallen waarin 
de zending, als ze niet 
meteen aan kan worden 
afgegeven, rechtstreeks 
moet worden terugge
stuurd. Ook de lay-out 
aan de bovenkant van de 
Garantiepost-postzegel is 
iets veranderd. 

Ü 7 T P C P O S T T/m 2 kg binnen Nederland 

2 CarantiePost 

V e r z e n d b e w i j s 

3SPPLP026&098 
m^^m \ 

Naam geadresseerde 

Postcode en plaats van bestemming 

Aangenomen namens TPC Post (naam) 

1L> T P G P O S T DKgedeettt goed bewaren 

Zending direct retour »fiendet bij niet uitreiken ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ 

direct retour 

afzender 

Alléén 
1 P 4532 (versie U02) 

huisadres l 
mTPGPOST f 

Alléén huisadres 
P««(vers leU02) *L> T P G P O S T 1 

Alléén 
^ PdSSa (versie 1102) 

huisadres P 
«»TPGPOST 

REGELING 'PAKKETTEN AFGELEVERD BIJ DE 
BUREN' OPGENOMEN IN DE AVP 

In Nieuwsblad Transport 
van 26 februari 2000 was 
de mededeling te vinden 
dat PTTPost pakketten bij 
de buren ging afleveren. 
Het betrof voorlopig een 
proef met bepaalde post
orderbedrijven (Necker
mann, ECI, Yves Rocher, Otto 
en Readers Digest). Op het 
pakket moest vermeld 
staan 'bgg buren'. 
Deze proef is met ingang 
van I januari 2003 omge
zet in een algemene regel 
(zie ook de eerdere mel
ding in het kader van de 
kleine pakketzegels): 
pakketten kunnen bij de 
buren worden afgegeven 
(onder achterlating van 

een berichtje hierover), 
tenzij de afzender mee
deelt dat hij dit niet wil. 
TPGPost stelt daartoe op 
de postvestigingen gratis 
stickers verkrijgbaar met 
het opschrift 'Alléén 
huisadres' (zie boven). In 
zo'n geval wordt meteen 
een kennisgeving bij de 
geadresseerde achterge
laten waaruit blijkt hoe 
hij of zij de zending later 
kan ophalen. 
Het is dus aan de afzen
der - en niet aan de ge
adresseerde - om te bepa
len of de buren moeten 
worden ingeschakeld. 
Het ligt voor de hand een 
zo ingrijpende maatregel 

(wie staat altijd op goede 
voet met de buren?; mo
gen de buren weten dat 
we pakjes ontvangen van 
deze en gene?; waar blijft 
mijn privacy?) op te ne
men in de Algemene 
Voorwaarden voor opge
dragen Postvervoer 
(AVP). En dat is nu ook 
ZO: in de nieuwe Voor
waarden van I januari 
2004 wordt deze situatie 
uitgebreid beschreven 
onder artikel 17.2, 'Aan
vullende regels voor de 
bestelling bij afwezig
heid van de geadresseer
de van binnenlandse 
postzendingen die van
wege hun formaat niet in 
een standaardbrievenbus 
kunnen worden gedepo
neerd'. 

mailto:dziewon@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm
http://www.tpgpost.nl


ïL'TPCPOST Worldpack Special Europese Unie t/m 30 tg 
iMikMInt op da KhUibnl 

Gegevens geadresseerde 

WORLDPACK SPECIAL VERZENDBEWIJZEN: 
EU FLINK KLEINER, BUITEN EU IETS KLEINER 

De grote formulieren 
voor pakketten binnen en 
buiten Europa (P2318, 
P2319, respectivelijk 
P2320) waren tot dusver 
steeds voorzien van bar
codes in de CC...NL-
reeks. Voor post binnen 
de Europese Unie was dat 
CC 200, gevolgd door vijf 
cijfers en een controlege
tal en nog eens NL. De 
eerste drie cijfers liepen 
van 200 tot en met 226. 
Vergelijkbare formulie
ren voor buiten Europa 

hadden begincijfers van 
800 tot en met 824. 
Sinds I januari 2004 is 
voor gebruik binnen de 
EU een veel kleiner for
mulier (of sticker) in ge
bruik (zie de afbeelding 
hiernaast) en voor buiten 
de EU is het formaat van 
de formulieren met 
slechts enkele centime
ters afgenomen. 
De oude EU-formulieren 
waren plotsklaps verdwe
nen: die waren kennelijk 
teruggestuurd, dan wel 

bij het oude papier gezet. 
De nieuwe verzendbewij-
zen zijn een stuk handza
mer en zijn ook bruik
baar voor pakketten tot 
en met 30 kilo. 
Het kleinere formulier 
heeft de TPG-code P2322 
(versie 0104) en is geti
teld Worldpack Special Eu
ropese Unie t/m jokfl. Er is 
een barcode aanwezig 
met daaronder een cijfer
en lettercombinatie, bij
voorbeeld '3S PWPS 
0763437'. De tot nu toe 
gevonden nummers lo
pen van '075...' tot 
'143...'. 

PUBLICATIE OVER 
GEEN GEHOOR' 

Als zendingen niet op 
hun bestemming kunnen 
worden afgegeven - en ik 
spreek nu over de tijd van 
vóór de invoering van de 
regel voor het afgeven 
van post bij de buren -
werd een kennisgeving
formulier achtergelaten, 
waarmee men zich later 
op het postkantoor in de 
wijk kon vervoegen. 
Eind 1999 werd een proef 
gestart om de zendingen 
van een rechthoekig ge
kleurde sticker te voor
zien, waarop de naam 
van het kantoor (en later 
ook andere informatie) te 
vinden was. Zoals helaas 
het geval is bij veel mo
derne ontwikkelingen 
van de postgeschiedenis, 
liet men het maar aan het 
toeval over of de filatelie 
hiervan op de hoogte zou 
geraken of niet. In die ge
vallen waarin het niet ge
beurt, is het vrijwel on
mogelijk later nog te ach
terhalen wat er precies 
gespeeld heeft' de post-
instanties 'weten' dan 
niets meer. Als een filate
list wèl op het spoor 
wordt gezet en dieper in 

de materie duikt, dan be
staat er enige kans op dat 
de achtergronden toch 
nog ontsluierd raken en 
er documentatie voor het 
filatelistisch nageslacht 
bewaard blijft. 
Gelukkig is dit laatste ge
beurd bij de hierboven 

bedoelde peel and stick-
kennisgevingen: Peter 
Vermeulen uit Amster
dam (zijn e-mailadres is 
pjliuermeulen@liotmail. 
com) heeft tijdig naspeu
ringen verricht, heeft ma
teriaal letterlijk van de 
vernietiging gered en -

wat bijzonder belangrijk 
is - zijn vondsten be
schreven en ter beschik
king gesteld aan mede-fi
latelisten, zodat ook zij 
in hun omgeving verder 
kunnen speuren. 
In grote lijnen zijn nu 
vier soorten stickers 
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(maar wel veel meer bij
behorende formulieren) 
gevonden: 
- een geheel in druk uit
gevoerde sticker met 
slechts kleur en kantoor
naam [i]; 
- een slechts qua kleur 
gedrukte sticker met het 
PTTPost-logo, waarop de 
kantoornaam en aanvul
lende gegevens worden 
aangebracht met behulp 
van een laserprinter[2]; 
- idem, maar dan met het 
TPG Post-logo [3]; 
- idem, maar met een 
aangepast TPG-logo [4]. 
De laatste versie is op
merkelijk omdat er tot 
nog toe maar twee versies 
bekend waren van het 
TPGPost-logo op postale 
stukken: 
- de tweekleurige versie, 
niet gerasterd of gear
ceerd; 
- de al of niet uitgespaar
de enkelkleurige versie, 
rood of blauw, met zeven 
horizontale balken. 
Het vierde type pee! and 
stick is voorzien van een 
TPGPost-logo in blauw 
met zes horizontale bal
ken. De eerdere, verge
lijkbare logo's van PTT-
Post hadden ook zeven 
balken. 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL" 

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

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned Antillen op voorraad 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
WIJ beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit' 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel 0575-54 02 54 Fax 0575 - 51 40 48 
E-mail postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl 
Website http //www dezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden woensdag 1330u -18 00u 
donderdag 10 00 u - 18 00 u 
vrijdag lOOOu -21 OOu 
zaterdag 10 OOu - 17 OOu 
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PROMOTIE VAN DE FILATELIE: 
SALVATOR DALI (1904-1989) 

SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

Opig april 2004 ver
schijnt in België een ze
gel van €0.49 met prior-
label en een toeslag van 
€0.11 in blokken van tien 
(tweemaal vijf zegels). 
De zegel toont het doek 
De verzoeking van de Heilige 
Antonius, een olieverf-
schilderij uit 1946 van de 
surrealistische schilder 
Salvador Dali. Het schil
derij is in het bezit van 
het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in 
Brussel. De honderdste 
geboortedag van Salva
dor Dali wordt hiermee 
gevierd. 
De zegels, die zijn ont
worpen door het ont
werpteam MVTM (be
staande uit Myriam Voz 
en Thierry Martin), zijn 
in rasterdiepdruk uitge
voerd. Ze werden gedrukt 
op een van de twee Goe-
bel-persen van de Zegel
drukkerij in Mechelen. 

Het zegelformaat is 3 (zie 
tabelletje) en de perfora
tiemaat is ii'/i (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal). De zegels zijn 
voorzien van het zegel-
nummer 2004(7), gs-
volgd door de afkorting 
'MVTM'. 
De blokken met liggende 
zegels zijn in vier pane
len geproduceerd, waar
bij de panelen i en 3 links 
een gat in de blokrand 
hebben en rechts doorlo
pend zijn getand. Bij de 
panelen 2 en 4 is dit net 
andersom. Op de onder
rand staat rechts de pro
ductbarcode: -t-ii364(>). 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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

SERIE VAN VIER 
TOERISMEZEGELS 

Behalve de twee andere 
op deze pagina's gepre
senteerde emissies ver
schijnt op ig april 2004 
nóg een uitgifte: een se
rie van vier zegels van 
€0.49 met prior-label in 
blokken van tien (vijf
maal twee zegels, respec

tievelijk tweemaal vijf ze
gels). De zegels stellen 
kerken en kapellen voor 
die in de plaatsen Bug-
genhout, Banneux, 
Scherpenheuvel en Beau-
raing te vinden zijn. 
De zegels zijn ontworpen 
en in staal gegraveerd 
door Guillaume Broux. 
Het zegeldeel is in plaat-
druk vervaardigd; voor de 

prior-labels werd gebruik 
gemaakt van rasterdiep
druk. De druk werd uit
gevoerd op een van de 
twee Mechelse Goebel-
persen. Het zegelformaat 
is 3 (zie tabelletje) en de 
perforatiemaat is ii'/i (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal), met 
uitzondering van de ze
gel met 'Beauraing', die 

90 graden is gedraaid. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004 ga toten met 
2004 gd, gevolgd door de 
naam 'G.Broux'. 
De blokken met staande 
zegels zijn in vier pane
len gedrukt. De panelen i 
en 3 hebben in de onder-
velrand één gat en zijn 
boven doorlopend ge

tand. Bij de panelen 2 en 
4 is dit net andersom. Bij 
de liggende zegel (Beau
raing) hebben de panelen 
I en 3 links i gat en loopt 
de tanding rechts door; 
ook hier dat bij de pane
len 2 en 4 net andersom. 
Op de onderrand staan 
rechts de productbarco
des:+ii388(>),+ii395(>), 
-1-1140 2 (') en -1-11419 ('). 

ilHPrior :;BPrior iïBPrior .üQPrior liBPrior 
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EUROPESE 
VERKIEZINGEN 

Ook op 19 april 2004 ver
schijnt een zegel van 
€0.20 zonder prior-label 
in de gebruikelijke loket-
velgrootte voor bijzonde
re uitgaven: dertig zegels 
(zesmaal vijf). 

De zegel, die vijfpuntige 
sterren en stemhokjes 
toont, werd ontworpen 
door Geert Nys. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd; 
daarvoor werd gebruik 
gemaakt van een van de 
beide Goebel-persen bij 
de Zegeldrukkerij in Me-

chelen. Het zegelformaat 
is 3 (zie tabelletje) en de 
tanding is iVh (23 tan
den horizontaal, 16 tan
den verticaal). 
De zegels zijn voorzien 
van het zegelnummer 
2004 Geert Nys (8). 
De vellen met liggende 
zegels zijn in twee pane

len geproduceerd, waar
bij zowel in de linker- als 
in de rechtervelrand een 
extra perforatiegat is aan
gebracht; boven en onder 
loopt de tanding geheel 
door. 
Op de onderrand staat 
rechts de productbarco
de: -t-ii37i(?). 

AANVULLINGEN 
EN CORRECTIES 

Fernand Khnopf 
Geen paneelnummers; 
de blokken zijn te onder
scheiden aan de hand van 
gekleurde registerbalken 
op de linker- of rechter-
snijranden. De product
barcode is +11326. 

Jeugdfllatelie 
De barcode is+11333. 

This is Belgium 
Geen paneelnummers. 
Ondervelrand heeft een 
drukdatum en een veltel-
nummer (5 cijfers, voor
afgegaan door een 'C'). 
Even nummers: gekleur
de registerbalken uiterst 
rechts; oneven nummers: 
uiterst links. Gevonden 
drukdata: 21, 22 en 26 ja
nuari 2004. Op de onder
rand rechts de product
barcode: +11340. 

Dag van de Postzegel 
Blokken met oneven pa
neelnummers hebben 
een drukdatum en een 
veltelnummer van 5 cij
fers, voorafgegaan door 
een 'C' op de linkerblok-
rand (even nummer bij i, 
oneven mummer bij i. 
Productbarcode: +11357. 

Postzegelhandel 
Zeist 

U wilt postzegels kopen ?? 
U wilt geen 2 maanden wachten met kopen 

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

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

Of kijk en koop nu al op internet. 

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

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

www.postzegelhandelzeist.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bcl Zeist 

Telefonisch: Si 0306560277 (gelieve niet op zondag) 

Per E-mail: H lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
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22 
23 
24 
25 
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27 
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36 
37 
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48 
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56/76 
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78 
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81 
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84/86 
87/89 
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95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104/05 
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107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
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450,00 
65,00 

435,00 
475,00 
85,00 
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725,00 
575,00 

1075,00 
30,00 
15,00 
60,00 
85,00 

210,00 
275,00 
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450,00 
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2150,00 

225,00 
560,00 

2150,00 
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37.50 

2575,00 
225,00 
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55.00 
17.50 

475 00 
26.50 
11.50 
25.00 
25.00 
57.50 

125.00 
300.00 
525.00 

1350.00 
145.00 
490,00 

4,25 
175,00 
12,50 
52,50 

875,00 
135,00 
62,50 

165,00 
13,50 
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141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
325/26 
332/45 
246/49 
350/55 
356/73 
356a/56d 
374/78 
379/91 
379a/79d 
392/96 
397/01 
402/03 

Nederland Postfris en gebruikt volgens N.V.P.H. 
€ 

18.50 
60.00 

685.00 
425.00 

13.50 
490.00 

21.50 
45.00 
21.50 

115.00 
32.50 
35.00 
50.00 
45.00 
45.00 

370.00 
60.00 
80.00 

160.00 
80.00 
40.00 
20.00 
95,00 
75,00 
37,50 
45,00 
22,50 
72,50 
75,00 
45,00 
75,00 
55,00 
10,00 
40,00 

7,50 
30,00 
11,50 
15,00 

335,00 
20,00 
97,50 
70,00 

7,50 
5,00 
6,00 
2,50 
1,25 
5,00 

402b/03b 165,00 
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423/27 

1,00 
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428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
462 
469/73 
474/86 
487/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 

€ 
6.50 
0.75 
1,50 
1,75 
5.00 
4.25 
1.50 

60.00 
32.50 
4.50 
2.75 
4.25 
1.25 
2.25 
3.50 
8.50 

185.00 
650,00 

8,50 
5.00 

10,00 
1,25 

32,50 
50,00 
5,00 

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

1,75 
11,50 
5,75 

57,50 
8,50 
0,50 

15,00 
10,00 
11,50 
7,50 

465b/634b 10,00 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 

16,50 
16,50 

1,50 
3,25 

11,50 
0,50 

12,50 
1,25 
7,50 

11,50 
21,50 

676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
774/76 
786/90 
854 
886/88 
875 
899 
917 
937 
941/58 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
LP 
1/3 
4/5 
6/8 
9 
10 
11 
12/13 
14 
PORT 
61/64 
65/68 
80/06 

lling schrifteliik of per fax i v m 

ar bij: 

€ 
8,50 

65,00 
7,50 
8,50 
3,50 
4,75 
9,50 

10,00 
10,00 
0 50 
2,50 
6,50 
0,75 
8,50 
5,25 
1,00 
6,25 
2,25 
8,50 
3,75 
2,25 
8,50 
5,25 
5,75 
3,75 

17,50 
4,25 
1,50 
2,50 
4,75 
5,25 

15,00 
9.75 
6,25 
4,25 
5,25 
1,75 

150,00 
1,25 

40,00 
50,00 

0,75 
0,25 

365,00 
2,50 

31,50 
8,25 

37.50 

vele afwe 

Kwangodrec 

Oudsten 

DIENST 
20/24 
44/58 

€ 

625.00 
10,00 

BRANDKAST 
1/7 925.00 
NEDERLAND 
GEBRUIKT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
25 
26 
78 
79 
82/83 
87/89 
102/03 
132/33 
163/65 
166/68 
203/07 
208/11 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
257/60 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
296/99 

zigheid 

if 195, 
Tel. 

E 

16.50 
10.00 
67.50 

7.50 
3.75 

52.50 
77.50 

2.25 
37.50 

1.25 
40.00 

7.50 
37.50 

2.75 
2.75 

25,00 
2,50 
1,50 
3,50 
7,50 
2,50 
6 50 

12,50 
3,25 
2,25 

12,50 
2,75 
3,75 
6,25 

10,00 
6,25 

18,50 
15,00 
25,00 
10,00 
16,50 
9,75 
6,50 
5,75 
5,75 
3,75 
2,25 
2,75 
2,75 

35641 
^FaxO 

G 
Jank 6 

300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
323/26 
327/31 
347 
348 
349 
356/73 
518/33 
534/37 
563/67 
573/77 
578/81 
583/87 
596/00 
602/06 
607/11 
612/16 
641/45 
649/53 
661/65 
676/80 
683/87 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
LP 
1/3 
6/8 
PORT 
44/60 
DIENST 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/40 

NederI 

« 1,75 
2,25 
1,50 
2,50 
2,25 
2,25 
9,75 

21,50 
21,50 
62,50 
3,25 

12,25 
7.25 
6,25 
7,25 
6,50 
3,75 
8,25 
4,25 
7,25 
8,75 
5,25 
4,25 
4,75 
3,25 
2,25 
5.50 
5,25 
3,75 
4,50 
3,25 

1,50 
3,75 

8,75 

21,50 
15,00 
2,25 
7,25 
3,75 

Nieuw Guinea 1 
UNTEA 16,50 
Denemarken 
gebruikt breed 
gerand 590,00 

3 D U t r e c h t 
3 0 - 2 6 1 8 7 2 0 
r o 2 1 6 2 7 7 5 
2 . 5 1 . 9 8 . 5 7 3 
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NOORSE 
MAXIMAFILIE 

In het januarinummer 
werd een bijzonder stem
pel uit 2003 over het 
hoofd gezien waarvan 
ook goede maximum-
kaarten te maken waren: 
dat van de Chnstchurch-
race (42ste dag van de 
Aerofilatelie, Postex 
2003). Aan de race, die in 
1953 werd gehouden, 
deed de KLM mee met 
een DC6A (afbeelding 1). 
En afbeelding 2 is nog 
mooier, met de complete 
bemanning voor het toe
stel met Startnummer 21. 
De beeldovereenstem
ming zit in de staart op 
de kaart en in het stempel 
vanajbecldinfl3. 

Dan nu - in het kader van 
dit bijzondere nummer 
van Filatelie - aandacht 
voor Scandinavië en wel 
Noorwegen. Goede maxi-

mumkaarten uit deze lan
den zie je niet veel, wel 
het goedkoper, nietver-
zamelwaardige werk. 
De bekendste leuke kaart 
is die van de vuurtoren 
Lindesnes fyr (ajbeeldin^ 
4) op de zuidelijkste punt 
van het Noorse vasteland, 
bekend dankzij de adop
tie ervan door het postze-
gelmerk Leuchtturm. Het 
noordelijkste puntje van 
Europa is afgebeeld op de 
oude maximumkaart uit 
1931 van afbeelding 5 met 
de Noordkaap. De post
zegels zijn uitgegeven ter 
bevordering van het 
vreemdelingenverkeer, 
een soort ANVV-zegels 
van Noorwegen dus. 
Het Noormannen-imago 
zien we terug op afbeel
ding 6, met de postzegel 
uit de Verenigde Staten 
met Leif Erikson, die vol
gens de Scandmaviers de 
échte ontdekker van 
Amerika is. Hij voer ruim 

vóór Columbus via de 
noordelijke route langs 
Usland en Groenland. 
Deze ogenschijnlijk ruige 
krijger met zwaard en bijl 
blijkt toch beschaafder 
dan hij er uit ziet, want 
hij houdt m zijn Imker-
hand een kruis vast. 
Uit die tijd dateren ook 
de grote houten staafker-
ken, die het hoogtepunt 
vormen van de Noorse 
bouwkunst met hout. Zie 
de opvallende pagode
achtige opbouw in ajbeel-
dinfl 7 van de Staafkerk 
van Heddal uit 1240. Van 
de oorspronkelijke dui
zend kerken zijn er nog 
maar dertig over, die 
angstvallig beschermd 
worden. Nog steeds wo
nen de Noren graag in 
houten huizen, met de 
kenmerkende roestbrui
ne kleur, zoals ajbeelding 
8 laat zien, met het lieflij
ke vissersdorpje in de 
Nusfjord op de Lofoten. 

Er is ook een heel ander 
Noorwegen en dat is het 
moderne Noorwegen, 
rijk door zijn olie en gas, 
energiebronnen die op 
ruime schaal met behulp 
van geavanceerde, 'scho
ne' technieken geëxploi
teerd worden. AJbeelding g 
laat dit zien met het grote 
productieplatform Stat-
Jord A, dat 105 meter bo
ven de zeespiegel uitrijst 
en dat een voet van 119 
meter onder de zeespie
gel verbergt. Moderner 
doet de zogenoemde Ijs
zeekathedraal aan van de 
noordelijkste grote stad 
Tromsdal (afbeelding 10). 
De hoofdstad Oslo is een 
uitgestrekte groene stad, 
gelegen aan de Oslofjord 
met direct aan de haven 
zijn stadhuis (ajbeelding 
11). De grootste toeristi
sche attractie van deze 
stad tot slot IS het unieke 
beeldenpark van Vige-
land. De beroemde 

J/ïatelk 

scandünaviênuiniaa 
beeldhouwer Gustav Vi-
geland (1869-1943) is de 
Rodin van Noorwegen. 
Hij was permanent in 
dienst van de stad Oslo, 
die hem in staat stelde 
beelden te ontwerpen, 
die vervolgens door vier 
steenhouwers uit graniet 
gehouwen werden. In de 
afgelopen eeuw is zo een 
uniek groot beeldenpark 
ontstaan met 194 sculp
turen en 600 figuren. In 
het park staan de mens 
en de familie in alle sta
dia van het leven centraal 
(ojbeelding 12). De kunste
naar ontwierp alles in het 
park tot aan het smeed-
ijzeren hekwerk van af
beelding 13 toe. 
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BALLOHPOST 
Op 14 november 2003 
was er een ballonpost
vaart in Nepal, iets datje 
zelden ziet [i]. 
Nog een vaart en ditmaal 
een over de 'jaargrens' 
heen: de Sylvesterballon
postvaart begon op 31 de
cember 2003 en eindigde 
op I januari 2004 [2]. 

LUFTHANSA 
De enveloppen en kaar
ten die in 2003 werden 
meegegeven met diverse 
eerste vluchten van de 
Lufthansa kwamen on
langs eindelijk binnen: 
een pakket van liefst 43 
stuks! Teveel om in één 
keer in deze rubriek te 
kunnen plaatsen. We 
doen het daarom in etap
pes: nu een eerste selec
tie en verder in de ko
mend maanden de rest. 

Op 2 maart 2003 was er 
een eerste vlucht met een 
toestel van het type B747
200F van München naar 
Melbourne. Op de cou

verts werd op de achter
zijde een zegel geplakt 
die werd ontwaard met 
een aankomststempel. 
Later die maand, op de 
dertigste, was er in sa
menwerking met Cirrus 
Airlines een eerste vlucht 
van Dresden naar Ham
burg; daarvoor werd een 
toestel van het type 
Dash 8300 gebruikt [3]. 
Nog een eerste vlucht op 
30 maart 2003: op die da
tum werd met een toestel 
van het type A330 van 
Frankfurt naar Asmara 
gevlogen [4]. Van Asma
ra rechtstreeks terugvlie
gen zat er kennelijk niet 
in, dus daarom werd 
eerst Cairo maar aange
daan en vervolgens 
Frankfurt. Het leverde in 
ieder geval leuke enve
loppen op. 
Portland was eveneens 
een nieuwe bestemming 
van de Lujthansa [5, 6]. 
Op 31 maart 2003 ging 
het van Frankfurt naar 
deze cementstad; er werd 
een A340 ingezet. 

43STE DAG VAN DE 
AEROFIUTEUE 

We schreven het al eer
der: het thema van de 
43ste Dag van de Aerojila
telie (die tijdens Postex 
2004 zal worden ge
vierd) is 'Uivervluch
ten'. Maar er zijn ook 
nog andere mogelijk
heden om het voor de 
bewuste vlucht ge
bruikte vliegtuigtype, 
de Douglas DC2, in een 
luchtpostverzameling 
in beeld te brengen. 
Nadat Koene Parmen
tier in oktober 1933 de 
resultaten van zijn on
derzoek naar het ge
bruik van dit type vlieg
tuig aan KLMdirecteur 
Plesman had gerappor
teerd, mocht laatstge
noemde op 28 novem
ber 1933 een DC2 be
stellen. Op 12 septem
ber 1934 kwam dit toe
stel, de PHAJU 'Uiver' 
op de Rotterdamse 

?S LUCHTPOST 
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mmmmmm 
Waalhaven aan om ge
assembleerd te wor
den. De KLM wilde in 
totaal acht toestellen 
voor de uitbouw van 
zijn Indielijn aanschaf
fen en verder nog eens 
zes om de Europese 
vloot te moderniseren. 
Op 23 mei 1935 begon 
de DC2periode en 
vloog gezagvoerder 
Schölte met de 'Koeti
lan' van Amsterdam 
naar Batavia. Het leuke 
is dat diezelfde Schölte 
op 16 december 1936 

met de eerste DC3
vlucht naar Batavia 
vloog en wel met de 
'Ibis'. In deze periode 
nam het postvervoer 
sterk in omvang toe; er 
is relatief veel, verza
melwaardig materiaal 
bewaard gebleven. 
U kunt zich nog aan
melden voor deelname 
aan de Dag, met of 
zonder jurering. Voor 
het adres: zie de ru
briek 'Filatelistische 
evenementen' elders in 
dit nummer. 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, (B0546-

jg88, Mcormeijcr.2(3)planet.nl. 
Federatie I.V. Philatelica: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve-
gersgaarde 130-132, 2542 TH 
Den Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ 
Bennekora. 
jeu^dFilatelic Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174-631015, t^wükkt tnb(S) 
iDxs.nl. 
Ned. Ver. Voor Thematische Filate
lie: J.C. van Duin, Berglusdaan 
84,3054 BK Rotterdam, ®oio-
4610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39,2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5, 7608 KT Almelo, ©0546-
861525, .!!3b.korsch@)hccnet.nl. 
Almere: 
VPVAAlmere; mw. E.M. Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Alme
re, ©036-5341427. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier-
straat 49, 2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332, 
wp_m_i)dpocl@hctnet.nl. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bak-
kenes, Provincialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183-
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67,3831 
HP Leusden, ©033-4945343, 

MDdWeijden@)mdis.nl. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181PH Am
stelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan So-
merenlaan 50,1187 RB Amstel
veen, ©020-6405039. 
Hoilandia; E.F. Nagel, Rijer 
Spreijstraati2,1391 GA Ab
coude, ©0294-283962. 
W'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810. 
«VShell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
!\msterdara, ©020-6303913. 
PVWA-Fiiatehe; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken-
iam, ©0299-654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
/Amsterdam, ©020-6734323, 
tevens faxnr. 
V̂ Postaumaat; H.L.J. van den 

Brink, Beethovens traat 186-2, 

1077 JX Amsterdam, ©020-
6764098, Hhuandenbnnk((Dhi.nl. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenermark530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29,7311 CR 
ApeIdoorn,®055-5223655, 
t-iarendmaas@daxis.nl. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596-629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©026-3231678, sj_huiskes@ 
hetnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8,9331 BLNorg, 
©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©035-5416496. 
Badhoevedorp: 
Vereniging Philetelica Badhoeve
dorp ; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof 5,1171LL Bad
hoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P.Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 
CE Barneveld, ©06-12398602, 
»dcglobe-barnciicld@)u)anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164-234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura-
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat6, 
6644 CG Ewijk, ©0487-
521618. 
Beverwijk: 
KPC BeveruJijk; R.v.d. Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13,3722 AM Bilt-
hoven, ©030-2281610. 
Blitterswijck: 
PVDe Moasdorpcn ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Bhtterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158,2411XW Bodegra
ven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546-
864988, »cor.meijer(2)hccnet.nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo-
zartlaan 55,2742 BP Waddinx-
veen, ©0182-615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e,o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; B.H. Kielman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©076-5427277. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys-
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525-684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg 55, 6g6i GT Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 
152,1404 GX Bussum, ©035-
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FV IJssel-&Lekstrcek; J. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rot
terdam, ©010-4508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12, igo2 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeDordene.o,;J. Bakker, Sin
gelberg 65, 7772 DC Harden
berg, ® 0523-260051. 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133,74gi AD Del
den, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CRDelft, ©015-2564838, 
Khansmuis@jcuanmuisuiinlcel. 

speedlinq.nl. 
Delfzijl: 
PV'DeFivel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmeden] 38, 9g32 GS 
Delfzijl, ©05g6-6262i3. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip-
pert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315, 
Hin/o(a)DeDenterPost2egelclub.nl. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; P.A. van Die-
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ®020-6gg53i4. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinx
perio, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV'De Globe'; LC. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6g8i AX 
Doesburg, ©03i3-4743g2. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36,700g MJ Doe
tinchem, © 0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPV 'De Postjagcr'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof ig, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; mw. E. Terpstra-
Meijers, Slinge 35, g204KK 
Drachten, ©0512-521562. 
Driebergen: 
FV'StichtsOi;erku)artier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3g72 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. H.A. Klos-
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321-
310101, c3h-aklos@idronten.net. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 AR 
Elshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CRDruten, ©0487-514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat37, 6g3i DM 
Westervoort, ©026-3118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; W. Utens, Molen

weg ig, 6049 GA Herten, 
©0475-330788. 
PhV Gelre-Gulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114BS Susteren, 
©046-4492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©02gg-3720i7. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318-638634, &ag,radstaat(5) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 56g4 CD Son en 
Breugel, ©04gg- 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla-
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481-374116, wn.molg) 
ujanadoo.nl. 
Emmeloord: 
IV Philatelica; J. J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
P.V, Emmen ; G. de Vries, Veld-
akkers, 7841 AH Sleen, ©05gi-
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk-
huizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 8162 
CWEpe,©0578-627ogo. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©oii3-227g45. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZRGoor, 
©0547-273033, E-'henla@ 
ujorldonhne.nl. 

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

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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Gorinchem: 
PVGonnchem c o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voor
schoten, ©0715722702. 
PhilatelicaDenHaa^lIr P. Gle
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098. 
PC 'De Krmfl'; W Hoogendijk, 
Weerselostraati5, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Wcrue.ofd Filotehe;A 
van Haarlem, Van Slmgelandt
plantsoen 12, 2253 WT Voor
schoten. 
PV'Vredestein'; P.W van de Nes, 
Rjetvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV 'sGrauenhage e o , J. Alsera
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Me
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PVGronmaeti;] P.A.Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; P. Huyg, Spaarnri|k
straat44, 2024 EK Haarlem, 
©0235263267(na 19 uur). 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV'Op Hoop van Zegels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. 
van DitzhuyzenAlbarda, Dor
sersstraat79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZV S P A , J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderiuijk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341413653. 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist'; A.C.J, van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, ■ pbgvb(§)wanadoo nl. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894. 
Heerenveen: 
PVHeercnvccn; G. de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHVHcerhugouiaard e o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw. C.H. Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat 11,1782 MS Den Hel
der, ©0223613670. 

Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis; J.J. 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 LJHelmond, ©0492
534793, spzudehelm^planct nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertogcnbossche FV, P.L M. 
Teurlings, Havikskruidstraat 
3,5262DGVught, ©073
6567680,55:email@)teurlings
onlme nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny', M.LH Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerln 18,1215 NH 
Hilversum, ©0356234423. 
Hoek van Holland: 
rvPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekschemaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; J.C. Bogaard, Churchill
straat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398. 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoogczandSappemeer;T H. 
Nienhuis, Van Limburg Sti
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: 
Postztgdvmmgmg Huizen en Om
streken ; J.P. de Ruyter, Konin
gin Julianastraat 30, 1271 SM 
Huizen,©0355258i33. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Galle
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburg; mw. W.P 
Blok van IJuijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3,2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakteurke';HLRaes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

L 

Langedijk: 
n'Philatelica; S. Ligthart, Anna 
van Saksenstr. 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764. 
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, .»iuersluis.a(a) 
ujorldonlme nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland'; H P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IV Philatelica; RK.J.Hegen
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'De Philatelist'; WL Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 
CRLelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV'De Loupe'; J.P.G. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19.0023.00 uur), 
■=ijpgi)dmeer3g@)hetnet nl, 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; mw. M.E.A. van 
ZantenWillemsen, P.C. 
Hooftstraat7,7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18,7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
s^unssenburg g(3)hetnct nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis* 
WPV Maassluis (VPM); A.C. Ver
beek, Schubertlaan 503, 3144 
BKMaassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg, B.J.M. Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht. 
Meppel: 
Philatelica P V , B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 797^ 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, ■ ■" storm(a)hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichtlaan 116,3648 VK Wil
ms, ©0297289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396. 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080. 
PV 'Onder de loupe'; J M.M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica;JMG vanMulle
kom, Maandagsewetering 183, 

2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV, CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, 
©0341254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. van Bruggen, So
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
■iin/o(5)nupunijmegen nl. 
FV 'Nouiopost'; W J.M. Goos
sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, suj j m floossens(5) 
chello nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541514243 
Ommen: 
Verzamclaarsuer Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
PV LanduanCadzand.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): 
Stellmgujeruer Fil Ver; P. Rau
werda. Brink 3, 8423 TE Mak
kinga, ©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, Bea
trixstr. 26,7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

P 

Papendrecht: 
Postzegeluer 'Iris', D. Schotting, 
Erasmusplein 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV'Telstar', H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

R 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101CZ l^alte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe'; W.LG. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero';R.P.L Aerdts, 
Hoendercamp 4, 5953 DC Reu
ver, ©0774744551, ^raerdts®) 
hetnet nl. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M F Bijl, Ko
ningsland 71, 6991DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lien
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IV Philatelica; W v.d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC 
Peize, ©0505032608, 

Hui.ud.uelde(ä)hccnet 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
PV Roosendaal; A.J.M. 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; J Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica; E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
P V Rijsscn ; D. Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ lOjssen, 
©0548542669, ■ d grunu)ald(J) 
ujxs nl. 
Rijswijk: 
WPV RijsuJijk; D. van der Win
den, Wethouder Brederode
laan 2 K, 2286 AL Rijswijk, 
©0703931315. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; E.G. Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schoonhoven: 
SchoonhouenseVer uan Postzegel
veRumelaars; H Schep, Bene
luxlaan 8, 2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP; H.A. van Heel, Tibosch
laan 28, 5481MJ Schijndel, 
®0735475744 
Sittard: 
FVSittardeo ;O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
PV Eemland;J van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica;R.M. Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spij
kenisse, ©0181643045. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
rVPhilatelica; H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
• h apperlo(ä)hetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw. D. Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185. 



rerneuzen: 
=V 'Het Watermerk'; A.H. de Rid
der, Lingestraat5,4535 EP 
rerneuzen, ©0115697125. 
PVZeeuiuschVlaandcren; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
riel: 
Philatclistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
rilburg: 
WTTübutg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417, 

i;pttilburfl(a)planet nl. 

U 

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

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J Brouns, 
Karohngenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
'De Globe'; H A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48, 7021 BT 
Zelhem, ©0314622272. 

Veendam: 
FV Veendam e o ; mw. G.R. Bee
reboomLubben, Ben. Ooster
diep 1140,9641 JA Veendam, 
©0598618974. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Vi
valdistraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhouen; J.J.J. Del
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©0402534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2,6882 KD Velp. 
Venlo: 
PV 'PhilaVenlo';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; G. Süjsiger, 
Pr. Julianastraat 26,4132 CB 
Vianen, ©0347372400. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissinflse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vhssingen, 
©0118466665. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; M. van Hul
len, Mutsaersstraat 7, 5262 JA 
Vught, ©0736567737. 
VolkelUden: 
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D a t wil z e g g e n : a l l een 
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(o f een f o t o k o p i e d a a r 
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h a n d t e k e n i n g en z e n d 
h e t f o r m u l i e r a a n h e t vol 
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De meeste complete of gedeel
telijke vervalsingen die we te
genkomen zijn 'vervalsingen 
ten nadele van de verzame
laars'. We vinden zulke vervals
ingen voornamelijk bij de 'klas
sieke' emissies, zoals de eerste 
en tweede emissies van IJsland, 
de zogenoemde 'ovaalzegels' in 
Skilling- en Aur-waarden. Ook 
de bekende V/'r-opdrukken zijn 
ettelijke malen vervalst, om van 
de beruchte / C//-D/-opdrukken 
maar niette spreken. Ook het 
plaatsen van stempels op ze
gels die gebruikt meerwaard 
zijn dan ongebruikte exempla
ren komt echter - ook bij mo
dernere zegels - veelvuldig voor. 
Als de vervalsers geen echte 
stempels met teruggedraaide 
data bij de hand hadden, gin
gen ze er zelfs toe over om na-
maakstempels (ook fantasie
stempels genoemd) op de ze
gels te plaatsen. Verder kunnen 
ofiRciële stempels die door de 
IJslandse posterijen gebruikt 
werden verwarring veroorzaken. 

Laten we bij de eerste IJslandse 
emissie beginnen. Deze eerste 
zegels werden uitgegeven op i 
januari 1873. De zegels, in de 
waarden 2, 3, 4, 8 en i5 Skilling, 
werden in kleine oplagen, die 
varieerden van 25.000 tot 
100.000 exemplaren, uitgege
ven. Behalve postzegels werden 
ook twee dienstzegels, van 4 en 
8 Skilling (van hetzelfde ont
werp, maar in andere kleuren) 
uitgegeven. In plaats van het 
woord Póstfrim. werd de tekst 
'jón. Frim. In het zegelbeeld op
genomen. 
Na de invoering van de Kroon 
als munteenheid (1 januari 
1875) Vi/erden op 1 augustus 
1876 nieuwe zegels in Aurar-
waarden uitgegeven. Van de 
oude Skillingzegels waren nog 
redelijk grote voorraden bij de 
postkantoren en ook bii het pu
bliek aanwezig. De bij aie laat
ste groep (voor een groot deel 
bestaande uit vertegenwoordi
gers van het bedrijfsleven, zoals 
banken en handelshuizen) 
voorradige zegels konden tot 
eind juni 1876 bij het postkan
toor worden omgeruild voor ze
gels in de nieuwe munteenheid. 
De Skillingzegels werden na 

Het is een ouderwetse kreet, maar hij doet nog steeds 

opgeld: 'Hoedt u voor namaak!'. Met die kreet wil de 

auteur van het nu volgende artikel de verzamelaars van 

IJslandse postzegels attenderen op een aantal gevaarlijke 

vervalsingen en gemanipuleerde zegels van klassieke 

IJslandse emissies. Niet alleen de zegels zelf werden (of 

worden) vervalst, maar ook de stempels kunnen 

frauduleus gefabriceerd zijn en zowel op echte als op 

valse zegels geplaatst zijn. 

enige tijd, vanaf 1877, door de 
IJslandse posterijen ontwaard. 
Daarna werden ze in kleine aan
tallen aan het publiek - meestal 
kapitaalkrachtige buitenlandse 
postzegelhandelaren - te koop 
aangeboden. Na i88o werden 
de zaken groots aangepakt en 
werden hele partijen aangebo
den. De zegels werden vaak 
nog voor minder dan hun no
minale waarde verkocht en wer
den grotendeels afgestempeld 
aan de kopers geleverd. Voor 
deze 'voorafstempeling' werden 
de op dat moment in gebruik 
zijnde stempels gehanteerd, 
stempels die in gebruik waren 
genomen na dat de Skillingze
gels niet meer frankeergeldig 
waren. Bij dit type stempel zijn 
de plaatsnaam en de datumcij-
fers in een schreefloos letterty
pe ('sans serin uitgevoerd. De 
diameter van de stempels kan 
variëren; die kan 22 of 25 milli
meter zijn (afbeelding 1). 

stempeld zijn: 
1. meteen stempel meteen dia
meter van 22 tot 23 millimeter 
waarbij de lettertekens het 'sans 
serif-lettertype hebben, maar 
waarvan de cijfers in 'Antiqua' 
zijn gesteld of 
2. met een stempel waarbij zo
wel de letters als de cijfers in 
'Antiqua' zijn gesteld en waar
van de diameter 23 millimeter 
bedraagt (afbeelding 2). 

Afbeelding 1 

Echt gelopen zegels kunnen 
met twee typen stempels afge-

Afijeelding 2 

Als we dus als een Skillingzegel 
tegenkomen waarbij de letters 
en cijfers in het stempel beide 
in 'sans serif' zijn gesteld, dan 
hebben we met een zegel te 
doen die door de IJslandse post 
ergens na 1876 afgestempeld 
en verkocht werd. Men schat 
dat er tussen de 70 en 75 dui
zend Skillingzegels op deze wij
ze zijn verkocht. 

De Skillingzegels, al dan niet 
voorzien van een voorafstem
peling, zijn redelijk dure zegels 
en zullen daardoor bij veel ver
zamelaars hoog op het manco
lijstje prijken. En daar waar er 
sprake is van schaarste, zijn er 
altijd weer lieden die met fröbel-
werk of misschien zelfs met 
vakmanschap deze lege gaten 
proberen te vullen. De produc
ten van deze mensen zijn soms 
heel gemakkelijk te herkennen, 

scanduismèTaimsBSSL 
maar soms ook moet je wat 
meer kennis in huis hebben om 
ze als malicieuze maaksels te 
herkennen. 

Een van de vervalsers die een 
aantal Skillingzegels produceer
de was de heer Spiro. Zijn Skil
lingzegels duiken geregeld op. 
Men vind ze veel terug bij han
delaren en op beurzen. Deze 
maakwerkjes zijn eigenlijk ge
makkelijk te herkennen. Als u 
een originele Skillingzegel of 
een dito Aurzegel in huis hebt 
(beide hebben hetzelfde ont
werp) en die naast een Spiro-
product legt, vallen de verschil
len snel op: 

1. De valse zegels zijn in steen
druk uitgevoerd, de echte in 
boekdruk. De valse vertonen 
daardoor een nogal vlekkerig ui
terlijk, een kenmerk dat vooral 
bij ae vier hoekornamenten te
rug te vinden is. 

2. De tanding die voor de ver
valsingen is gebruikt is lijntan-
ding 12 met grote gaten of lijn-
tanding 13 met kleine gaten. Dit 
in plaats van de originele tan
ding, die lijntanding 1272 of 
kamtanding 14x1372 is. De tan
den van de valse zegels zijn 
scherp gepunt, terwijl de echte 
zegels grof afgescheurde tan
den hebben. 

3. Het voor de vervalsingen ge
bruikte papier is veel grover en 
dikker dan het echte postzegel
papier en is ook niet voorzien 
van een watermerk. Het echte 
papier is vrij dun, tegen trans
parant aan, met een lichte 
iaeenachtige kleuring. 

4. De afstempeling van de ze
gels is tot stand gekomen met 
behulp van een fantasiestempel 
dat nooit op IJsland in gebruik 
is geweest. Het bestaat uit een 



Afljeeldmg 3 

dikke, enkele ring waarin de 
plaatsnaam Reykjavik is ge
plaatst: cirkelvormig, in een te 
vette 'Antiqua'-letter en zonder 
datum. 
De Spiro-vervalsingen werden 
gedrukt in velletjes van 25 ze
gels meteen velrand (afbeel-
ding3). 

Niet alle vervalsingen van de 
Skillingzegels zijn zo gemakke
lijk te herkennen. Toch is de op
lossing vaak door goed te kijken 
te vinden. Veel vervalsingen wa
ren bedoeld als albumvuller en 
waren voor niet al te veel geld, 
meestal in de postzegelhandel, 
te koop. 
Meestal geeft het papier de dui
delijkste aanwijzing. Veel ver
valsingen zijn pas na 1900 ge
maakt en het juiste papier was 
niet gemakkelijk te verkrijgen. 
Voor een albumvuller was dat 
ook niet echt nodig natuurlijk. 
Vaak is de dikte, de kleur of de 
samenstelling van het papier 
niet gelijk aan het originele pa
pier. Ook een ontbrekend wa
termerk, in combinatie met het 
papier, is uiteraard een aanwij
zing dat men met een repro
ductie te maken heeft. 
Mocht dat nog niet genoeg zijn, 
dan kan ook het zegelbeeld on
der de loep worden genomen, 
want bij de Spiro-vervalsingen 
laat de gebruikte druktechniek 
zijn sporen na. Ook het ont
werp klopt vaak niet en ook is 
de tekening van de zegel vaak 
niet correct. Veelal is de arce
ring die in de vier hoeken te 
zien is, dikker uitgevoerd dan 
bij de echte zegels; hierdoor ra
ken de verticale arceerlijnen 
vaak de driehoeken. Ook zijn de 
belettering en de details in de 
kroon, de posthoorn en de ko
renaren vaak grof en onduide
lijk, terwijl die bij de echte ze
gels scherp en gedetailleerd 
zijn. 

U ziet op afbeelding 4 een ech
te (4a) en twee vervalste zegels 
van 8 Skilling (4b en 4c); let u 

Aßeelding 4 

vooral op de hiervoor omschre
ven details. De bewuste vervals
ingen zijn ook nog eens met 
een fantasiestempel ontwaard. 
De zegel van afbeelding 4b is 
voorzien van een soort van 
puntstempel, dat wel iets weg
heeft van een verfijnd Fins kurk-
stempel. Op de zegel van af
beelding 4c is een soort grid-
stem pef geplaatst dat lijkt op 
het stempel dat op de eerste 
emissie van Noorwegen veel 
voorkomt. Beide stempeltypen 
zijn nooit in IJsland in gebruik 
geweest. De zegel van 2 Skilling 
komt Ud), gezien de druk en 
het gebruikte fantasiestempel, 
vermoedelijk uit dezelfde fa
briek. 

De echte zegels werden door 
H. Thiele in Kopenhagen in vel
len van honderd gedrukt. Daar
bij werd gebruik gemaakt van 
honderd losse clichés, die nogal 
onregelmatig waren geplaatst, 
zodat hun onderlinge afstand 
varieerde. Door deze onderlin
ge margeverschillen kan het 
voorkomen dat sommige ze
gels na het perforeren grote of 
juist kleine zegelmarges had
den. Bij grote marges was het 
erg verleidelijk om de tanding 
eraf te knippen om op die ma
nier ongetande exemplaren te 
scheppen. 
Ook bij dit type vervalsing geldt 
weer: houdt uw ogen open en 
denk logisch - dan valt een op 

die manier gefabriceerd onge-
tand exemplaar snel op. Het is 
leuk om te weten dat in 1942 bij 
de dat jaar verschenen Stan-
dard-cata\ogus als bijlage een 
ongetande nadruk van de zegel 
van 8 Skilling werd bijgesloten; 
deze nadruk was gedrukt op 
dun wit papier, zonder water
merk, met op de achterzijde 
een opdruk. De gebruikte kleur 
is fletser dan die van de echte 
zegel (zie afbeelding 5). Door 
het papier kunstmatig te verge
len en de achterzijde te bewer
ken kon het verschil tussen de 
nadruk en de echte zegel wor
den verkleind; de nadruk wordt 
nog wel eens als een echt onge-
tand exemplaar aangeboden. 

Nu we toch over tanding spre
ken moet u eens naar afbeel
ding 6 kijken. Bij zegel 6b is ge

ven. Afbeelding 6c is een echte 
zegel, 6d een valse. De valse ze-
gefheeft geen watermerk en de 
tanding is 1474-

Een andere emissie die door de 
heren vervalsers geregeld aan
gevuld wordt zijn de zegels met 
de beruchte / C/LD/-overdruk-
ken. In principe gaat het om de
zelfde zegels als de zegels die 
we hiervoor hebben besproken 
in Aur-waarden. 
Toen in 1902 de nieuwe zegels 
met de beeltenis van koning 
Christian IX in gebruik werden 
genomen, werden de oude cij-
ferzegels ongeldig voor franke
ring. Door diverse omstandig
heden werd deze beslissing te
ruggedraaid, met dien verstan
de dat alle cijferzegels die voor
zien waren van de opdruk 
iCildi/'02-'o3 nog tot het eind 

Bilag til Standard-
Katalog 1942 

Nytryk til 
Standard-Katalog 

ii^m^mnsMimmmm 

Afbeelding 5 

probeerd om de rechterzijde 
van een nieuwe perforatie te 
voorzien. Dit is op wonderbaar
lijke wijze gelukt, maar het re
sultaat is niet echt overtuigend. 
Vermoedelijk is hier met een 
naald een aantal gaatjes ge
plaatst, zodat een geheel nieuw 
soort tanding is ontstaan, je 
zou bijna denken dat dit iets 
unieks is, maar niets is minder 
waar. Veel van zulke restaura
ties zijn gevaarlijker en moeilij
ker te ontdekken dan dit voor
beeld. 
Ook de dienstzegels in Skilling-
waarden moesten er aan gelo-

van 1903 geldig waren voor 
frankering. Dit gold ook voor 
postwaardestukken met dit ont
werp als zegelbeeld. Omdat alle 
zegels ingeleverd moesten wor
den en daarna door de IJsland-
se post van een opdruk moes
ten worden voorzien, was dit 
nogal een operatie. Door de 
grote verscheidenheid aan ze
gels, die in grote aantallen (in 
heleof halve vellen) ingeleverd 
mochten worden, werd het een 
onoverzichtelijk geheel. Om het 
nog ingewikkelder te maken 
werden er rode en zwarte op
drukken geplaatst en waren er 
bovendien niet voldoende let
ters en cijfers voorradig bij de 
drukker die een en ander moest 
uitvoeren. Hierdoor ontstonden 
schaarse combinaties. Zo werd 
bijvoorbeeld de zegel van 5 Aur 
met de tanding 123/4x123/4 zo
wel met een rode als met een 
zwarte opdruk afgeleverd. De 
getalsverhouding van beide op
drukken was echter volkomen 
scheef: zegels met rode opdruk -
kwamen veel vaker voor dan ze- ^ 
gels met een zwarte opdruk. De ^ 
catalogusprijs voor zegels met 
een zwarte opdruk ligt dan ook 
stukken hoger dan die voor de
zelfde zegeTmet een rode op-

17 



AJbeelding 7 

druk. En natuurlijk waren er 
weer heden die de vele gaten 
die in de verzamelingen ont
stonden tegen een redelijke 
prijs wilden dichten. 
Hierboven ziet u twee van deze 
fantasieproducten (afbeelding 
7a), met rechts daarvan een 
ecnte zegel met rode opdruk. 
Kijk en vergelijk, ik denk niet dat 
ik u nog op de details behoefte 
wijzen. Niet alleen de opdruk is 
vervalst, maar ook de zegel zelf 
en de geplaatste stempels zijn 
het resultaat van een avondje 
huisvlijt. 
Dezelfde manipulaties zijn toe
gepast om een zegel van 6 Aur 
met rode opdruk te creëren (af
beelding 7b). 

Een ander manipulatiegevoelig 

onderdeel van de Ijslandse fila
telie zijn de bekende nummer-
stempels. Er zijn diverse stem
pels in handen gekomen van 
personen die het niet al te nauw 
namen met de eerlijkheid. 
Soms waren de stempels verge
ten en werden ze jaren later 
weer eens teruggevonden en 
gebruikt. Ook werden de oude 
nummerstempels als nood-
stempel gebruikt als het gewo
ne datumstempel defect was. 
Een bereidwillige beheerder van 
een plattelandspostkantoor-
een groot woord voor iets dat 
soms niet meer was dan een 
keukenla - wilde dan op verzoek 
best wel eens een stempeltje 
zetten op een aantal brieven die 
door een aardige mijnheer aan
geboden werden, zeker als er 

nog een flesje Ijslandse hrenni-
v'm of een flaconnetje Deense 
Gammle Dansk tegenover 
stond. Een s/V-poclc geïmpor
teerd bier deed trouwens vaak 
ook al wonderen. 
Hieronder (afbeelding 8) twee 
gefabriceerde couverts met de 
nummerstempels van Drangar 
(140) -dat nog tot in 1969 in 
het kantoor aanwezig was - en 
185 (Raudskollsstadir, eveneens 
1969). Waarom 1969? In dat 
jaar was het bij de Ijslandse 
post doorgedrongen dat niet 
alle nummerstempels ingele
verd waren en werd er in net 
land een strooptocht onderno
men om alle teruggevonden 
stempels alsnog in te nemen. 
U kunt zien dat niet alleen de 
gebruikte enveloppen in het 
oog lopen, maar ook het ge
bruikte machineschrift. Verder 
valt het algemeen voorkomen 
van de enveloppen op: de stem
pels zijn zó geplaatst dat het 
nummer zo goed mogelijk lees
baar is en zo weinig mogelijk in 
het zegelbeeld schuilgaat. Ook 
valt op dat de stempels de tand 
des tijds niet ongestraft hebben 
weerstaan: ze vertonen bescha
digingen. Dit zijn eigenlijk geen 
vervalsingen meer; we noemen 
dit puur maakwerk. 

Echte vervalsingen zijn de Ijs
landse briefkaarten van de af
beelding 9 en 10. In het eerste 
geval gaat het om het ant
woordgedeelte van een dubbele 
briefkaart, verstuurd van Lem-
vig naar Reykjavi'k. De kaart is 
ontwaard met het Deense num-
merstempel 73 en ook is een 
/C0tie»i^oi/n-transitstempel ge
plaatst. Dit soort verzendingen 
is - zeker in deze kwaliteit - vrij 
zeldzaam. Zo op het eerste ge
zicht is er niets mis mee en ook 
de achterzijde levert geen echte 
vraagtekens op. Hooguit is het 
vreemd dat een handgeschre
ven datum en de plaats van ver
zending ontbreken. Het num-
merstempel 73 werd op 20 juni 
1879 aan Lemvig (een haven-
plaatsje aan de Limfjord in 
noordwest Jutland) toegewezen 
en is, zeker op stuk, een lastig 
tot zeldzaam stempel. De 
boodschap op de achterzijde is 
een gelukwens aan een jonge 
dame in verband met haar aan
staande verloving. Een leuk 
stuk, dat zeker een aanwinst 
vooreen poststukkenverzame
laar zou kunnen zijn. 

De tweede kaart is ook een 
briefkaart van 5 Aur, ditmaal 
echter een enkele, die verstuurd 
werd van IJsland naar Kopenha
gen. De kaart werd niet afge
stempeld in IJsland, maar 
draagt wel het FRA ISLAND 
stempel, wat aangeeft dat de 
kaart per schip in Denemarken 
aan land gebracht is en pas 
daar in het postale systeem te
recht kwam. Het zegelbeeld 

werd ontwaard met een onlees
baar nummerstempel en op de 
achterzijde is een K0benhavn-
aankomststempel geplaatst. 
Hier is niets mis mee, zo te 
zien. De boodschap die aan de 
kaart werd toevertrouwd gaat 
overeen zending klipviskaie 
verzonden zou worden. Ook 
hier zien wij een begerenswaar
dig stukje postgescniedenis. 
Als we de twee Kaarten naast el
kaar leggen gaat er ineens een 
wereld voor ons open. En die 
wereld ziet er niet zo rooskleu
rig uit als we aanvankelijk 
dachten. 
Wat zien we? Dat de hand
schriften op de kaarten veel 
overeenkomst vertonen - dit 
kan geen toeval zijn. Na wat 
speurwerk en door gerichte vra
gen te stellen aan de juiste per
sonen kunnen we de maker van 
deze kaarten achterhalen, die -
naar later blijkt - ook de fabri
kant is van vele andere, verge
lijkbare producten. 
Het volledige verhaal is te lang 
om het hier weer te geven, 
maar m het kort komt het er op 
neer dat er in de jaren '20 en '30 
van de vorige eeuw een mijn
heer Bagh in het Deense post-
museum werkzaam was. Dit 
heerschap, die zelf al sinds zijn 
tiende postzegelverzamelaar 
was, had toegang tot alle in het 
museum aanwezige spullen, in
clusief alle uit de roulatie geno
men stempels. Met in zijn ach
terhoofd de wetenschap dat 
veel verzamelaars naar mooie 
poststukken of losse zegels met 
afdrukken van deze stempels 
zochten, kon de goede man het 
maar moeilijk verkroppen dat 
die stempels daar maar werke
loos lagen. Al snel was in een 
klein kringetje van filatelisten 
bekend dat de heer Olaf B0gh, 
medeverzamelaar en werkzaam 
in het postmuseum, voor een 
goede sigaar bereid was om 
een of meer stukjes te voorzien 
van een mooi stempeltje uit het 
archief van het museum. Later 
ging Bogh nog een stapje ver
der en fabriekte hij een aantal 
mooie postwaardestukken die 
in menige verzameling op een 
ereplaats konden rekenen. Zijn 
maaksels worden vandaag de 
dag nog steeds op internationa
le veilingen aangeboden en dui
ken nog steeds op m tentoon
gestelde verzamelingen. 

Uiteraard vieren de rommelaars 
hun lusten niet alleen op de 
'klassieke' filatelie bot. Ook bij 
de wat modernere poststukken 
en zegels kan een verzamelaar 
met een scherp oog en een 
beetje kennis genoeg onkies
heid vinden. Afbeelding 11 toont 
een binnenlandse brief die ver
zonden werd uit Sauclauksdalur 
en daar volgens het stempel 
werd afgestempeld op 5 januari 
1947. Een mooi bewaard briefje, 
alleen is de gebruikte envelop 
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Afbeeldingen g (boven) en io 

wel erg wit en modern Aan de 
achterKant blijkt het nog een 
zelfklever te zijn ook De ze 
gels' De zegel van l o Aurar 
werd uitgegeven op 17 juni 1944 
en verloor zijn frankeergeldig 
heid op 31 december 1946 Die 
afstempeling was dus mogelijk, 
misschien was het met alge 
meen bekend dat de zegel met 
meer frankeergeldig was Deze
gel van 90 Aur kwam pas op 12 
oktober 1950 uit, ruim dneen 
eenhalfjaar nadat de zegel afge 
stempeldwerd Meer hoefik 
met te zeggen, denk ik En zeker 
met als ik u nog een ander stuk 
ie laat zien, met daarop een 
identiek datumstempel Het 
blijkt dat er van hetzelfde type 
envelop gebruik werd gemaakt 
Dm dit stukje te fabriceren De 
jegel van i Aur was ook al sinds 
51 december met meer frankeer 
geldig Als klap op de vuurpijl 
net plaatsje Saudauksdalur had 
sinds 1 januari 1946 geen post-
<antoor meer 

Tot slot nog enkele zegels die 
net behulp van een wel heel 
jimpel fantasiestempel van on 
gebruikt tot gebruikt werden ge 
ransformeerd (afbeelding 12) 

Hopelijk helpen de hier getoon 
Je voorbeelden de verzame 
aars een beetje van hun arge 
oosheid af En nog een tip 
neem met klakkeloos aan wat er 

1 ,s ^ nSJEtaaffiJ 

in veilingcatalogi staat geschre 
ven Als u de kavelomschrijvm 
gen kritisch bekijkt (met alleen 
lezen wat er staat, maar vooral 

Aßeelding 11 

bedenken wat er met staat') 
kunt u zichzelf met een beetje 
gezonde achterdocht wat lo 
gisch nadenken en enige kennis 

van zaken een hoop ] 
ren en veel teleurstel 
voorkomen 

;eld bespa-
ingen 
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EEN BIJZONDER NOORS 
POSTWAARDESTUK 

In veel Europese landen 
waren de economische 
gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog lang na 
1945 voelbaar; allerlei 
grondstoffen en produc

ten bleven bijvoorbeeld 
nog jarenlang 'op de 
bon'. In Noorwegen wa
ren voor het aanvragen 
van gerantsoeneerde 
goederen zelfs speciale 
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voorgefrankeerde formu
lieren in gebruik. 
Het afgebeelde formulier 
 een aanvraag voor be
drijfskleding  werd in 
1947 verstuurd naar het 
distributiekantoor in 
Larvik. Op de voorzijde 
heeft de aanvrager pre

cies aangegeven welke 
kledingstukken hij nodig 
heeft en op de achterzij
de heeft hij zijn per
soonsgegevens ingevuld. 
De aanvraag is ook voor
zien van het stempel van 
de fabriek waar de aan
vrager werkte en de 

scaud/naviënununsx' 

handtekening van een 
bedrijfsfunctionaris. 
Opvallend aan ditpost
waardestuk met het ze
gelbeeld 'Leeuw met bijl' 
is de waardeaanduiding 
25Ho 0re. In Ton Steen
bakkers' tweeluik over 
Noorse postwaardestuk
ken (deel i vindt u in dit 
nummer) wordt uitge
legd waar die toeslag 
voor diende; op die uit
leg moet u echter nog 
even wachten, tot het 
aprilnummer van Filate
lie verschijnt. 

BEIGIE 

Alle Publibel
kaarten in beeld 
Een van de aantrekkelijk

ste aspecten van het ver
zamelen van Belgische 
postwaardestukken 
wordt gevormd door de 
zogenaamde Publibel

kaarten. Publibelkaarten 
zijn briefkaarten waarbij 
op de voorzijde een ad
vertentie gedrukt is [i]. 
Omdat het hierbij gaat 

om officiële uitgiften van 
de posterijen (de kaarten 
werden mét advertentie 
aan het loket verkocht) 
zijn de kaarten zowel bij 

Belgiëverzamelaars als 
bij thematici zeer gewild. 
Men ziet ze de laatste ja
ren dan ook steeds vaker 
opduiken in thematische 
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collecties. 
Opsommingen van alle 
bijna 2.8oo(!) Publibel
kaarten vindt men in de 
gangbare catalogi, maar 
voor een goede beschrij
ving zijn afbeeldingen 
noodzakelijk. Daarin 
wordt voorzien door een 
publicatie van de Vlaam
se filatelist Ludo Tho
massetti, waarin alle ad
vertenties staan afge
beeld die op Publibel
kaarten zijn gebruikt. De 
kaarten staan per zegel
beeld gerangschikt, met 
daarbij het catalogus
nummer uit de catalogus 
De Postuiaardestukken van 
België en het volgnummer 
dat op de kaart zelf is af
gedrukt. Dankzij het the
matische register kan 
men snel de kaarten vin
den die voor een bepaald 
thema van belang zijn en 
vervolgens aan de hand 
van de afbeeldingen be
oordelen of men ze in 
een verzameling kan ge
bruiken. Bij elke kaart is 
bovendien een prijs aan
gegeven, waarbij geen 
onderscheid gemaakt 
wordt tussen gebruikte 
en ongebruikte kaarten. 
Het viertalige boek (Ne
derlandsFransDuits
Engels) is volledig in 
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kleur uitgevoerd en zal 
een aanwinst zijn voor 
menige (verenigings)bi-
bliotheek. 
Ludo Thomassctti: Thema's op 
Publibd in beeld'; sojtcouer, A4-
formaat. Uitflĉ even door Pro-
Post, EgideWalschaertsstraati, 
2800 Mcchelcn (België), e-maü 
propost@post.be Prijs €50.- (ex
clusief ucrzendkostcn) . 

NIEUWE UITGIFTEN 

Canada 
Ter gelegenheid van het 
Wereldkampioenschap 
Wielrennen op de weg 
2003 in Hamilton (Onta
rio) werd in Canada een 
souvenirblik uitgegeven 
met min of meer filatelis-
tische inhoud. Behalve 
een T-shirt en een water
fles met postzegelopdruk 

bevat het blik een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart. Het zegelbeeld en 
de foto op de beeldzijde 
zijn gelijk aan de postze
gel van 48 cent die bij het 
wielerevenement uitge
bracht werd. Jammer dat 
men $ 19.95 moet uitge
ven om de kaart in zijn 
verzameling op te ne
men. Hetzelfde feno
meen deed zich indertijd 
voor bij de briefkaart 'Ca
nadese vlag'. 

Duitsland 
Drie voorbeelden van re
cent gebruikte voorge
frankeerde enveloppen, 
ofwel PlusBrie/e: 
- envelop C6; zegelbeeld 
Lyonel Feininger [2]; 
- envelop C6; zegelbeeld 
Semper-Opera, ter gele
genheid van de 250ste 
sterfdag van de Duitse 
architecten Georg von 
Knobelsdorffen Baltha
sar Neumann [3]; 
- vensterenvelop DL; ze
gelbeeld A. Hölzel [4]. 

Portugal 
Aan het 25-jarige pontifi
caat van paus Johannes 
Paulus II werd op 12 de
cember 2003 een voorge
frankeerde prentbrief-
kaart gewijd [5]. Op de 

beeldzijde van de kaart 
staat een portret van de 
Paus tegen de achter
grond van een blauwe 
lucht. Voor het zegel
beeld (Port betaald voor 
Europese landen) is een 
ander portret gebruikt, 
waarbij op de achter
grond een niet nader aan
geduid kerkgebouw te 
zien is. 

Rusland 
In Rusland verschenen 
vier enveloppen met bij
zonder zegelbeeld 'Win
terlandschap met kerst
boom', waardeaandui
ding'A' (4.25 r.), groot 
formaat, besteldatum 
achterzijde 25-07-03, 
verkoopprijs 5.30 r: 
- Nieuwjaar, Vadertje 
Vorst (Russische kerst
man [6]); 
- Kerstboom; 
- Nieuwjaars- en kerst
wens, kerkgebouw; 
- Kerstwens, kerk. 
Idem, klein formaat: 
kerstballen, winterland
schap. 

Verder verschenen er en
veloppen met zegelbeeld 
'A' (4.25 r.), grootfor
maat (besteldatum op 
achterzijde): 
- Natuurpark in de Kau

kasus (16-12-02); 
- Natuurpark Hingan 

(07-04-03); 
- Rakettenontwerper 

W.F. Utkin (21-05-03); 
- Tachtig jaar Aeroflot 

(16-12-02 [7]); 
- Zeevaarder A.I. Tschi-

wikow (03-07-03 [8, 
afb. volgende pagina]); 

- Schilder D.I. Pimenow 
(07-07-03); 

- Reclame voor nieuw
jaarskaarten (08-07-
03); 

- Honderd jaar theoreti
sche ruimtevaart (08-
07-03); 

- Postzegeltentoonstel- g 
ling Groot-Oeral 2003 
(17-07-03); 

-120 jaar Filatelistenver
eniging Moskou (17-07-
03); 

Dan kwamen er envelop
pen uit met bijzonder ze
gelbeeld, klein formaat: 
- Filmregisseur M.K. Ka-

latosow 1903-1973; ze
gelbeeld portret en 
fdmscène, illustratie 
fdmscène (25 novem
ber 2003); 

- Filmregisseur I.J. Rais-
man 1903-1994; zegel
beeld portret en fdmset, 
illustratie filmscène uit 
'De Communist' (25 
november 2003). 
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Er versehenen ook brief
kaarten met bijzonder ze
gelbeeld, waardeaandui
ding 3.15 r.: 
- Maarschalk Gretschko 

1903-1976; zegelbeeld 
portret, illustratie por
tret in gala-uniform (15 
oktober 2003); 

- Dichter F.I. Tütschew 
1803-1873; zegelbeeld 
portret, muze, illustra
tie het huis van de fami
lie Tütschew in Moskou 
(15 oktober 2003); 

- Auteur W.N. Giljazow-
skyi853-i935; zegel
beeld portret, gebou
wen en mensen in Mos
kou, illustratie boek
titels, markt in Moskou, 
scheepsslepers aan de 
Wolga (25 november 
2003). 

Spanje 
Een correspondent ont
ving een kerstwens van 
de Spaanse Filatelistische 
Dienst in een envelop 
met een opgedrukte ze
gel zonder waardeaan
duiding. In het zegel-

j beeld staat een fiets afge
beeld. Verdere gegevens 
ontbreken helaas. 

' Verenigde Naties 
(Wenen) 
Koersende postwaarde-
stukken van de postad-
ministratie in Wenen zijn 
opgewaardeerd in ver
band met Oostenrijkse 
tariefverhogingen. Het 
tarief voor de Pnonty-
briefkaart is verhoogd 
van €0.51 naar €0.55 en 
de tarieven van voorge
frankeerde enveloppen 
respectievelijk van €0.51 
naar €0.55 en van €1.09 
naar €1.25. De opwaarde
ringwerd gerealiseerd 
door middel van een op
druk naast het zegel
beeld. In een rechthoeki
ge omlijsting staat in 
zwart de tekst Bureau de 
poste/1400 W:en/ Vereinte 
Nationen/ Taxe pergue €o.xx. 

Zwitserland 
Sinds 1991 kent men in 
Zwitserland twee catego
rieën post: de snelle Prio-

"^ß^^i^^mmimmmmmH^t^m^mimmmmmimmKs 

rity (A-post) en de wat 
langzamere Economy (B-
post). Briefkaarten waren 
sindsdien altijd voorge
frankeerd volgens het 
Economy-tarief Met de ta
riefwijzigingen van I ja
nuari is daar verandering 
in gekomen: er is nu voor 
elke categorie een aparte 
briefkaart. De nieuwe 
Economy-kaart van 85 
centimes heeft een zegel
beeld met een vlinder, 
een velletje briefpapier, 
een inktpot en een pen 
[9]; bij de Pnonty-kaart 
van 100 centimes is het 
een vogel met drie soor
ten schrijfgerei [10]. De 
kaarten zijn ontworpen 
door Mario Grasso, die 
ook de voorgefrankeerde 
enveloppen uit 2000 ont
worpen heeft. 

Tegelijk met de nieuwe 
briefkaarten zijn nieuwe 
voorgefrankeerde enve
loppen in omloop geko
men voor de twee postca-
tegorieën. Beide zegel-
beelden tonen een fi

guurtje dat uit een enve
lop klimt, met als waar
deaanduiding respectie
velijk B/CHF-.85 [II] en 
A/CHE 1.00 [12]. De ont
werpster is Claudia de 
Weck. De enveloppen 
zijn verkrijgbaar in ver
schillende formaten: C5 
(met en zonder venster), 
C6 zonder venster en 
C6/5 met venster. In to
taal zijn er dus acht ver
schillende enveloppen; 
de prijs per exemplaar is 
10 centimes hoger dan de 
frankeerwaarde. 

Voor automatiserings
liefhebbers zijn de barco
des aan de bovenzijde van 
de nieuwe standaard-
postwaardestukken inte
ressant: de A-briefkaart, 
de B-briefkaart, de A-en
velop en de B-envelop 
hebben elk een eigen 
streepjescode ten behoe
ve van het sorteerproces. 

Op 9 maart 2004 is een 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart uitgebracht ter 

gelegenheid van het 50-
jarig bestaan van de Eu
ropese Voetbalfederatie 
UEFA. In het zegelbeeld 
van de kaart ziet men een 
voetbalscène, het jubi
leumlogo en de waarde
aanduiding'100' [13]. Op 
de beeldzijde van de kaart 
staan enkele voetballen 
afgebeeld, waaronder de 
Adidas Finale, de officiële 
wedstrijdbal voor het Eu
ropese Kampioenschap 
in Portugal [14]. 

Op dezelfde datum ver
schenen ook weer twee 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten in de reeks 
'Toerisme in Zwitser
land', beide meteen ge
tekend zegelbeeld met 
waardeaanduiding '100'. 
Zoals gebruikelijk zijn 
weer twee van de vele 
Zwitserse meren tot on
derwerp gekozen, dit 
keer gaat het om het 
Brienzermeer en het Zu-
germeer. 
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zien wat er wereldwijd aan 
nieuwe zegels is verschenen 

en desgewenst meteen kunnen kopen 
zonder nieuwtjesabonnement? 
Dat kan alleen bij: 

www.PostBeeld.com 
De grootste postzegelwinkel op internet 

Een megavoorraad postzegels op 
land of motief. Duizenden pagina's, 
honderduizenden postzegels 
(meestal met kleurenfoto), prijslijs

ten met verkoopprijzen of inruilprij

zen. vrijwel alle leverbare catalogi, 
albums, benodigdheden, nieuwe uit

gaven zonder abonnement uit voor

raad leverbaar, speciale kin

derpagina's etc. 
Post en winkeladres: 
kloosterstraat 19/21, 
2021 VJ Haarlem, 
tel: 023-5272136, 
fax: 023-5272753, 

email: info@postbeeld.nl 

Wij staan de op de volgende beurzen 

met (thematische) poststukken: 
20 en 21 maart. Verzamelend Ned., Veemarkt, Utrecht 
27 en 28 maart, NI PA, Bouwcentum, Antwerpen 
9 en 10 april, De Brievenbeurs, de Mammoet, Gouda 

met partijen: 
17 en 18 april, Verzamelaars Jaarbeurs, Utrecht 

U kunt de lijst met partijen aanvragen op het onderstaande adres 

A r v e C o l l e c t o r s bV, Postbus 6O44, 2702 AA, Zoeter
meer. Tel./ Fax 0793311218, Email: arve@postzegelstekoop nl 

Voor meer informatie of de meest recente lijst met partijen' 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
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GEHEIMTAAL? 
NEE, GEWOON FINS! 
Wegwijs in een woud van afkortingen 

Van tijd en aankomst 
Veel stempels hebben een tijds-
notering m dedatumbalk In 
het Zweeds f {foremiddag = 
voormiddag) of e [efiermiddag 
= namiddag) en m het Fins a 
(aamu = ochtend) en i (ilta = 
avond) [afbeelding i , 2] 
De aanduiding van het dagdeel 
komt met alleen voor m de da-
tumbalk (om het dagdeel van 
het bijbehorende uur aan te dui
den), maar ook in detreinstem 
pels om aan te geven of het de 
ochtend- of de avondtrem is [3] 
Een beperkt aantal stempels 
heeft voor de tijdsaanduiding 

D O O R R E N E H I I L E S U M , R O O S E N D A A L 

In veel Finse poststempels worden tot op de dag van 

vandaag afkortingen gebruikt, of woorden anders dan de 

plaatsnaam. Om het gecompliceerder te maken: Finland is 

tweetalig, dus die afkortingen en woorden kunnen zowel 

Fins als Zweeds zijn. Maar geen nood: het nu volgende 

artikel verschaft u een kijkje in de Finse stempelkeuken. 

Om het simpel te houden worden cyrillische afkortingen 

en woorden (uit de periode voor 1917) niet behandeld. 

nog de afkorting kl (klockan = 
Zweeds voor klok) [4] 
Ook in Finland werd vroeger de 
post bij aankomst gestempeld 
Behalve de normale datum
stempels zijn er ook speciale 
aankomststempels, maaralleen 
m het Zweeds een simpel kast-
jesstempel met de afkorting 
ANK {ankomma = aangeko
men) met dag en maand [5] 

Van dorpen en steden 
De kleine plattelandspostkanto 
ren hadden een langstempel 
Meestal met uitsluitend de 
plaatsnaam, maar soms ook 
met de aanduiding van de sta 
tus van het kantoor m het stem 
pel 
In het Zweeds zien we dan bij
voorbeeld de afkorting p h 
{posthaltpunkt = posthalte) [6] 

en m het Fins p p {postipysakki) 
[7] 
De grote steden hebben ook in 
Finland bijkantoren Meestal 
zijn die voorzien van een num 
mer Turku i(itainen) ''Äbo 
o(ostra, = oost) laat zien dat het 
ook anders voorkwam [8] 
Ook m Finland zijn (veel') 
plaatsen, maar vooral kleine 
dorpen met dezelfde naam Dat 
IS natuurlijk lastig bij een post
stempel Een voorde hand lig 
gende oplossing is gebruik te 
maken van de provincieaandui 
ding [9,10] of een nadere 
plaatsbepaling [11] 
Soms komt m een stempel een 
nadere aanduiding voor zoals k 
[12] 

Van bijzondere- en bijkantoren 
Een bijzonder soort kantoor is 
het telegraafkantoor Behalve 
detelegraaflFunctie konden hier 
aangetekende en expressepost-
stukken worden verzonden, op 

m3;gr'i"M^»ffl'BWff''ff'"T'W!g'^^ 

/./M/CS 7 Briefkaart vari Kylmakoskt (Toija 
la) met treinstempel K P XP No 5 via Toij 
ola naar Tammeifors en retour Het stem 
pel Toijala heeft de Finse aß(orting voor 
avond (1) en Tammeifors de Finse afkor 
ting voor ochtend (a) Tammerfors laat 
ook zien dat de voorkeurtaai van de plaats 
naam (Zweeds) met automatisch betekent 
dat de uuraanduiding in dezelfde taal 
wordt weergegeven' 
Rechts 2 Briefkaart van Helsingfors 22 5 
7^94 naar Seinajoki De briefkaart bracht 
in Helsingfors de nacht door Het ontwaar 
dingsstempel van 22 5 heeft de Zweedse 
tijdsaanduiding e(eftermiddag = middag) 
en het uiteindelijke vertrekstempel Hel 
singfors 23 5 de fvan formiddag (ochtend) 

OABTB rOSTAXA 

POSTKOBT POSTIKDRTTI 
FINLAXU ' SLUMI 

OTKPtlTOE riHOBMO 

/^*<»-»z/ 

Lmkdsonder ^ Briefomslag met PVaunu 12 PVagn/i (=ilta) ^o-n !%<> naar Helsinki Rechtsonder 4 Prenthnefkaart van Zweden naar Manehamn op Aland poste restante Hetdnetali 
gestempel Mariehamn*Maananhamina 2 8 1906 Kl 9 f (9 uur s ochtends) is geplaatst en de kaart is naar Stockholm teruggezonden 

m 

A 
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VFIUnSIOSTrOlifNIN TN (U'̂ 10̂  iOSi\l! UMVilbFlIl) 
I I I IM N IDSII I I I IK M M \ mi Mil III lil ÜOIIUtllllt Ulli) II 

POSTKORT 1 n u FINLAND POSTIKORTTI 
(IIM'liHOI lllUr.iMO inl <l llll Itl 

Links 5 Bnefliaartgeschrei/en op het eiland Foglo (Aland) op }0-ici-i88} Het eiland Foglo kreeg 
met Degerby Aland haar eerste postkantoor pas op 11 iSSg Dat de bootverbinding met dagelijks 
was laat het stempel bij aankomst zien ANK S/n Ten onrechte werd hier evenwel het ANK stem 
pel gebruikt in plaats van het scheepjesstempel Op de achterzijde een datumstempel Abo (=Tur 
ku) 8/n Het tweede ANK stempel is wel correct geplaatst bij aankomst op 9/11 te Helsinki 

%\sl' 
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i ^ ^ CARTE p o s t ALE 
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7 Prentbnejkaart met langstempel Suoniemi p p en dagtekeningstempel 
K PXPNo 12 14 10-1^05 naar Rovaniemi 

Links 6 Prentbnef 
kaart van Morskom 
ph naarAbo 
Transit tremstempel 
H Fors St P Burg 

^"^ui^ o-v^cs/^tfï-A^ * /V -' I ^ ' N . ? ' * ^ f .POSTIKORTTI 
f V, ^ ». ï S U O M I 

POSTKORT 
riNLANO 

o, .»»I '>l)'p'r<inj 

8 Bnefkaart van Turku 1 ̂  Abo o 25 4 1922 naar Rusko Het kantoor Turku 1 was 
gevestigd op het Ooster Station van Turku en werd op 1 2 1923 Turku 3 

(^-1 i, UNION POSIALF UNIVI I 
' ^ ' ^ iCARIE POSlAlftj 

H 
f̂ !*' 

m 
TISS 

^iv.^^ 
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f i-m 

9 Briefomslag van Nurmi WpL (WpL is Fins voor Wiipunn Laani = provincie Wiipuri) 
22 7 ig2g naar Muhos 

10 Prentbnejkaart met Russische zegels van Nurmes KL j y ic)oy naar Duits 
land K L = Kuopion Laani (provincie Kuopio) 

Onder n Aangetekende briefomslag van Kotka naar de scheepswerf 
van Brando Op de achterzijde het aankomststempel 
PalosaarP'Brando Vasa 23 12 IQ2S Palosaan is de Finse vertaling 
voor Brando Palosaan komt niet verder voor m Finland maar 
Brando wel Vondaar dat uitsluitend bij de Zweedse benaming een 
verduidelijking staat namelijk (de stad) Vasa 

Rechts 12 Prent 
briefkaart met Rus 

sische frankering 
van 21 7 7977 Raivo 

lan k ('fe=/cy/a = 
dorp) In Raivola 
was namelijk nog 

een postkantoor ge 
vestigd Dit was Rai 

vola zonder nadere 
aanduiding Het 
postkantoor (2e 

klasse) met k was 
een zomerpostkan 

toor en geopend 
van 15 5/16 77 Het 
was vooral een bui 

tenplaats voor de 
happy few van 

Sint Petersburg 
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73 Briefomslag van 
Helsingfors L /Hels 
inki T J 11 1934 
naar Zweden De 
letters L en T komen 
ook in het aanteken 
strookje voor maar 
nu zonder punt er 
achter 

HffTr Sven S p r o 
T ü r e 

7X13422 

14 Briefkaart van kbo 
F Il/Turku H oH 28 12 

7903 naar Denemar 
ken Bijpostkantoor 2 

was gevestigd m het 
station van Turku De 

kaart is beport (Tm 
kastje) omdat post 

waarden in Finse 
munt op dat moment 

niet meer geldig waren 
voorpost naar net bui 

tenland Het had 4 
(Russische) kopeke 

moeten zijn 

^ 
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Svenge,' 

Admskort till p a f c u f ^ ' « ' / / , d-expéa 
Hvnied pnket 

Auurcras for 
Viüea a uj'f 

Poslfonkolt i 

Antil tulldckivi 

iffllu ulfculisild 

uren en dagen dat het normale 
postkantoor gesloten was Het 
telegraafkantoor had een eigen 
poststempel en ook een eigen 
aantekenstrookje Het Finse 
woord voor 'telegraaf is Lenna 
tin (afgekort L) en het Zweeds 
IS Te/egra/(afgekort T) [13] 
De grote steden hadden al 
vroeg bijpostkantoren Vaak 
werd dat aangeduid in het 
Zweeds met F [Filial) en m het 
Fins met H o [Haaraosasto) 
Daarachter komt dan eventueel 
nog een nadere aanduiding 
voor het kantoor [14] 
De stempels van de uitwisse-
Imgskantoren komen in de re
gel met op poststukken voor, 
maar op postale documenten 
die ten grondslag liggen aan de 
uitwisseling van collectieve 
postzendmgen die van het ene 
land worden overgedragen aan 
het andere Over het algemeen 
zijn dat gesloten depêcnes, zo
als postzakken en tegenwoor
dig uiteraard rolcontainers Zo
als bij elke regel zijn er ook hier 
uitzonderingen, zoals op een 
adreskaart met het stempel van 
het uitwisselmgskantoor m Wi 

borg te zien is [15] 
In Finland zijn veel bijzondere, 
toeristische kantoren en agent 
schappen, bijvoorbeeld op 
campings en in musea Eén van 
de bekendste kantoren is het 
toeristencentrum op de Poolcir-
kel, ten noorden van de stad 
Rovaniemi [16, 
wu/w napapiinß] 

Van treinen, stations, bussen 
en boten 
In vroeger dagen was het 
Zweeds in Finland de taal van 
de gegoede burgers en de 
schrijvende mens en het Fins 
de taal van de boerenbevolking 
De stempels waren eentalig 
Zweeds Een postrijtuig was 
een Postkupé, soms met en 
soms zonder accent op de e 
De eerste treinstempels hadden 
de naam FmskaJermagens Post 
Kupé Exped {jermagen = spoor 
weg) Later werd het kortweg 
Postkupen met een nummer [17] 
Het meest voorkomende trein 
stempel, afkomstig uit de bloei 
tijd van de spoorwegpostkanto 
ren, IS het/CPXP stempel De 
(Zweedse) afkorting staat voor 

Bofer en links 15 Zweedse adreskaart uan Stockholm naar Rus 
land Blijkens de tekst pour des colis ó destination du Danemark 
OU de la Norvège was deze adreskaart (Blankett n r 65) met be 
stemd voor gebruik naar Rusland Of dot de reden is dat er een 
stempel van bet uitwisselmgskantoor Wiipuri kauttak '^Wiborg 
transit 70-6-1917 op staat valt te betwijfelen De afkorting kaut 
tak staat voor het Finse kauttakuiku = uitwisseling 

i6 Prentbriefkaart met stempel Napapiiri Polcirkein (Fins Zweeds voor 
Poolcirkel)/Rovaniemi 71 7 7977 naar Nederland 

[rt̂ /|lV ,̂̂ ttJMl>»th>*mHWA,..t,m!j.l« ĵ.toW.Lf.~AJJ^H3 
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Links 77 Briefliaart geschreven te 
Hiirola IJ 7 7S72 naar Wiborg Bo 
ven het woord Korrespondanskort 
staat het stationsnummer i8 afge 
drukt 

Rechts 18 Briefkaart geschreven 
te lisvesi (nabij Suonenjoki) met 

stempel KP XP No 937 70-7894 
naarSt Michel 

POSTKORT j POSTIKOEm^ 
OTKPMTOE HHCtMO 

-^f 

- Ci»oj»»M dw adptea OUi riatni i faA-ntr 

m 

DXIOK nmil IKiïEKSELLa 
OASTB »OSTAUC 

r iNLAKDE. 

FOSTKOBT. I FOSTIKOB 
FIVLAXD ' 8Ü0M1 

OTKPHTOE nHOBMO 
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Links 79 Briefkaart geschreven te 
Camia Wasa met stempel N Stad 
- O Myra/Finland P K/X P 23 5 
i8g3 naar Brahestod N Stad 
staat voor Nikolaistad en O Myra 
voor Ostermyra Beide plaatsen 
zijn echter op een hedendaags at 
las niet te vinden Nikolaistad is 
nu Vasa en Ostermyra sedert 1 1 
i8g4 Seinojoki 

Rechts 20 Prentbriefkaart van 
Äbo met stempel Toijola 

Abo/Kpxp 12 io-igoi naar Hel 
sinki Dit IS het enige dagtekening 
stempel dat -tegen de strenge re 
gels ini geen Russische tekst had 

UNION POSrALL UNIVLK^ I LI 
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earte postale / ^ ^ ^ t 

^ / ^ 2-Cc r^Ce^ er< / K ^ tf 



Kupé Post expedition; ze werd 
gevolgd door het nummer van 
het treinpostkantoor ofwel de 
postwagon [18]. Soms werd in 
plaats van het trajectnummer 
de trajectbenaming weergege
ven hg]. 
Een Dijzonder /C.P.XP.stem pel 
werd gebruikt op het deeltraject 
ToijalaÄbo [20]. 
De /C.P.XP.stempels werden 
gebruikt op de grote lijnen, 
waar in de treinstellen een spe
ciaal postrijtuig meereed. Op 
de kleine lijnen en op de deel
trajecten werd meestal gebruik 
gemaakt van een postiljon of 
postconducteur. Ook hier is er 
verschil tussen het Zweeds en 
het Fins, hoewel het slechts om 
een verschil van één letter gaat 
[21,22]. 
De modernere treinstempels 
hebben de Finse afkorting PV 
(Fins: postivaunvt; Zweeds: Post
vagr\ = postwagen) of eenvou
digweg de letter J (Fins voor 
juna = trein) [23, 24]. Echt nieuw 
was de 'uitvinding' van het ge
bruik van PV echter niet. Op 
heel beperkte schaal werden en
kele treinstempels met Russi

sche tekst na de onafhankelijk
heid m 1918 omgebouwd tot 
stempels met in het bovenseg
ment het lijnnummer en in het 
ondersegment de afkorting PV. 
Dit stempeltype is slechts korte 
tijd in gebruik geweest [25]. 
Veel steden  vooral de grotere 
in het zuiden en westen van 
Finland  waren (en zijn) twee
talig, waarbij de afkorting voor 
het 'stationspostkantoor' van
zelfsprekend ook m twee talen 
in het stempel voorkwam. In 
het Zweeds leverde dat de af
korting B. [Bangórd) op en het 
Fins de afkorting As. (Asema) 
[26]. Behalve deze het vaakst 
gebruikte afkortingen komt ook 
voor St. [station, Zweeds) en 
R.a. [Rautatieasema = trein
station, Fins) [27, 28]. 
Een heel bijzonder treinstempel 
 dat echter geen treinstempel 
is!  is het stempel Kupé Expedi
tion IHelsingfors Station No.5. 
Het ging hier niet om een rij
dend postkantoor, maar om de 
voorloper van het stationspost
kantoor op het station van 
Helsinki. Dit tijdelijke bijpost
kantoor was gevestigd in een 

24 Briefomslag metj 66 
641971 naor Helsinki 

mMmM 
V .^i ISfe^ 

25 Briefkaart met bij
frarjkermg (beide 

type Vasa), geschre
ven te Uleóborg 

(Oulu) naarjyvas
kyla Stempel 8/PV 

7967918 

POSTIKORTTI I POSTKORT 
S U O M I I FINLAND .^ 
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7^^^ 
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Rechts 26 Aangetekende briefomslag met Russische fran
kermgvon Helsingfors B /Helsinki As naor Nederland Zo
als uit het aantekenstrookte blijkt, was er geen voorkeur van 

voorrangstaai en werd dat door elkaar gebruikt 

Postkarte Carte postale 
Weilpoitverein Union poöais uniwrselte 
IttVfleio lap CoffvpamJcnikart« Dapismtt 
Kartü kerupondenc/jna Korts^njtncn« iisXtk 
Bntfkaart Cat[»!tna poiUle Po« tart Brtfkert 
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21 Briefkaart van 
Hovinmaa met een 
bijzonder type deel 
traject stempel Po 
stilj k Wib 5 P bg 
De Zweedse versie 
Postiljon Kupé 
(WiborgSt Peters
burg) 21 41897 
naar Duitsland 

U^/2 4t^^ 

^UJU. 

Boven 22 Briefomslag met stempel Postilj v M5 De Finse ver
sie. Postiljooni Vaunu De afkorting M5 is jarenlang een groot 
raadsel geweest Het blijkt echter uit diverse stukken die met 
afzender werden gevonden, zoals het briefje in deze omslag, af
komstig uit Suojarvi dat de 5 een wat hoekig uitgevallen S is en 
dat de route van Matkaselka naar Suojarvi liep, in Karelie, dat 
nu in Rusland ligt 

Onder. 2^ Briefomslag met PV 6 2^nigjo naar Helsinki 

!jjl>r 
.K'' 

7t"o// // e c/en ^Qc} ua/x) /ue / ^ 

//<:JS/nk/ °?<*̂  

ca 

2y Prentbnefkaart met Russische zegel van Sjundeä st 1251902 naar 
de Verenigde Staten 

Rechts 28 Aan
getekende brief

omslag van Manty 
harju R a 122 

7906 naar Helsin
ki Het stempel 

heeft onnodig 
een punt achter de 

plaatsnaam, het 
aantekenstrookje 

niet 

f"^ : ^ .  ^ ^ „ ,, 

m 



Rechts 29 Briefkaart met het 
stationsstempel Kitpé Expedi 

t/0/1 Helsingfors Station/ 
No s Het cijer 5 is altijd in 

spiegelbeeld geplaatst waar 
schijnlijk om het onderscheid 

te maken met de echte rijden 
de postkantoren Deze afdruk 
mn 9 71 1S76 toont het stem 

pel met een kopstaand da 
tumblok gezonden 

naar Wesijarvi 

BREFKORT 
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30 Bedrukte briefomslag 
van de Finska Angfartygs 
Aktiebolaget van het s/s 
Wëilamo naar Zweden 
De afiender een Zweed 
se opvarende was kenne 
hjk op weg van Stock 
holm naar Turku en post 
te de brief aan boord Bij 
aankomst in Turku werd 
als er geen postagent aan 
boord was het stempel 
Turku h ulk jkbo d utr 
70 1 igi4 geplaatst 

Rechts 31 Brief 
omslag met afzender 

te Keistio (eiland voor 
de kust van Turku) 
met stempel (zee 

postkantoor) Sjopost 
expedition 2 

(Zweeds) / Laiva 
postitoimisto 2 (Fins) 

14 S icfö^naar 
Abo (Turku) 

Liquid 

PoBtboT 180 

A b o 

1 ^  ^ f 
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Boven ^2 Briefkaart van Rantakyla naar Helsinki Stempel Autoposti 
toimisto 70 {fins autopostkantoor) 11 11973 

postrijtuig, dat echter perma

nent op het station stond [29] 
Een combinatie van een dagte

keningstempel en het bekende 
Finse scheepjesstempel heeft in 
het Fins de afkorting h ulk 
(/loyry/o/ra ulkomaalta = buiten

landse stoomboot^ en m het 
Zweeds ä utr (ängbät utrikes) 
[30] 
De moderne varende postkan

toren, die een vaste route langs 
de eilanden voor de kust afleg

den, gebruikten een op een toe

ristenstempel gelijkend stem

pel, maar hadden louter een 
postfunctie voor de eilandbe

woners en de eventueel op de 
eilanden aanwezige gasten Een 
duidelijk verschil dus met de 
stempels die  nog steeds  in 
gebruik zijn op de grote ferry

schepen [31] 
Behalve het netwerk van trein 
en boot, is er m Finland ook 
een uitgebreid netwerk van 
postbussen voor het vervoer 
van posten passagiers De 
post kan er ook meegegeven 
worden en er kunnen postze

gels gekocht worden [32] Daar

naast was er een beperkt aantal 

rijdende autopostkantoren [33] 

Van administratieve stempels 
Een bijzonder stempel van 
Zweeds model (dat uitsluitend 
in Helsinki/Helsmgfors voor

komt) IS een groot stempel Ta

kaïsin (Fins voor 'retour')/Retur 
[34] 
Als men ervan overtuigd was 
dat er oorspronkelijk een post

zegel op een poststuk had geze

ten, werd er  zonder strafport 
te heffen  een speciaal stempel 
op de envelop geplaatst Posti

merkit irtautuneet 
{f\r\s)/Frimarkena lossnat 
(Zweeds) 'postzegel afgeval

len' [35] 
Brieven met aangegeven waar

de kregen vóór de periode van 
de waardestrookjes een stem

pel Warde (Zweeds voor 'waar

de') of Arvo, de Finse evenknie 
[36, 37, 38] 
Voor militair portvrijdom zijn 
veel soorten stempels gebruikt 
waarin het woord 'veldpost' m 
het Zweeds {Faltpost) of in het 
Fins {Kenttapostia) voorkomt 
[39, 40] 
De grote steden hadden voor 

SUOMl  I INLAND 
Foto ] . PouUmcn 

33 Prentbnefkaart 
metstempel a 46 
p 2 6 igj2 naar 
Sah De afkorting 
a p staat waar 
schijnlijk voor Auto 
Posti 
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FILIP ROGNERS FRIMARKSAFFAR, Göteborg. 
Butik I Afkadfen Kontor och iag«r Kungsgatan 21 

m*^ Fmnèrkssamlare! 
On'tlia N I koia ellcr silja irimar 

ken, hdnvänd [der da till 
F\Up Rogners Fnmórksaf/ür, 

Goteborf^ 
Pnmirkcn enioita);aii 1 kommis 

KiDii 11II fomaljniii}; Hot^sta pnser 
*?etala9 för nordiicka Irimkrken üven 
KOm for batlre (nmarkeil Ir in sDa 
land 1 prima exemplar H(.Ia sain 
Imijar köpas 

IfltEtflitlonillaFiliUllstforeAiigeii 
Oetina lorenini; trbjndcrmed 

Icmmarna alia tankbara lordclar 
octi ar avi,^ftt.n satt sA ÜRt 
som Kr 2 M pr ar inklusive 
tidskniteii 

Internitionslii Frimirksbladet 
viikel Liibarl kostar kr I 75 
pr ar Anmdl Fdcr Kt:tia&t l i l l 

Ftlip Rogner 
Kiingsgatan 21 Göteborg 

Links 34 Drukwerkbandje van Zwe 
den naar Helsin^ors Inconnu en 
Zweeds model stempel Takaisin/ 
Retur dat uitsluitend in Helsinki in 
gebruik was 

^S Stempel losgelaten postzegel 
van sorteercentrum Helsinki 100 

23 5 ^9^0 

Frlmêrkena lo&snat | 

'^WM^^PW!^' ' 

i5yQmge 'fabnks Qlchebolag, ^l^ajamdh, 'Finland 

Jiutuu,< .^fm ^ ^ > / 

^ / / 36 ^^aaróebrieven wer 
den voorzien van een 
stempel "Warde of Arvo 
Tweetalige stempels be 
stonden met en enige lo 
gica in wanneer Zweeds 
en wanneer Fins werd ge 
bruikt was er ook niet 
Het postkantoor Rajamo 
ki gebruikte het Zweeds 
talige stempel Warde 
voor deze brief van 3 12 
igo3 naar Helsinki 



de controle en inschrijving van 
postwissels een bijzonder 
stempel ter beschikking, waarin 
behalve de plaatsnaam ook de 
afkorting fcont/ Ikontroll, 
Zweeds IKontrolli) [41] Uitslui 
tend m de hoofdstad Helsinki 
was ook een bijzonder dagteke
ningstempel m gebruik waar 
mee de postzegels op de post 
wissels werden gestempeld In 
het boven en ondersegment 
komt de letter P (Fins Postioso 
tus, Zweeds Postanvisning = 
postwissel) voor [42] 
Zoals we m Nederland het 
stempel Posterijen kennen voor 
de ontwaarding van ongestem 
peld gebleven postwaarden, zo 
nebben de Finnen het stempel 
PosMoimisto Postanstalt (Fins/ 
Zweeds voor 'postkantoor') 

[43] 
Behalve de internationale afkor
ting 'T' voor stukken met straf 
port komt ook de Finse bena
ming Lunastus en het Zweedse 
Losen voor [44] 

Naschrift 
Dit artikel behandelt een groot 
aantal afkortingen en woorden 

die m Finse poststempels voor 
komen De opsomming is met 
volledig, want dan zou dit num
mer van 'Filatelie' een Finland 
nummer worden, m plaats van 
een Scandinavienummer, maar 
het geeft een goede ingredien 
tenlijst uit de Finse stempelkeu
ken, waarmee u een voortreffe
lijke dis kunt klaarmaken 
Aanvullende informatie is on
der andere te vinden m de 
Woordenlijst Fins Nederlands/ 
Nederlands Fins, die ik m 1988 
heb samengesteld De lijst is 
nog steeds verkrijgbaar, onder 
andere op De Brievenbeurs in 
Gouda, bij de stand van de Ne
derlandse Filatelisten Vereni
ging 'Skandmavie' 
Meer afkortingen en woorden 
die in stempels voorkomen zijn 
te vinden op de website 
http //finlandfilatelist com 

Literatuur: 
Handbook o/Finnish Postmarks IV 
The Russian type cancellations, 1997 
Postojpces m Finland 1638 1985 
door Kaarlo Hirvikoski, 1988 
Suomi Finland Nya Generalkart
boflen, 1977 

BcKpbrro BoejmoM ^eH3yp0H 
Sotassj 
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37 Deze brief van 
Wartsila i2 n 1914 
naarAbo is voorzien 
van het Finse Arvo 
stempel Deze brief 
werd evenals de vo 
nge door het ver 
zendende bedrij zelf 
van de verplichte lak 
zegels voorzien om 
de meerprijs van lak 
kosten van het post 
kantoor te vermij 
den De brief was 
echter met voorzien 
von de voorgeschre 
ven 5 lakstempels 
maar slechts van 4 
Dat was voor het 
postkantoor van 
Wartsila kennelijk 
geen probleem Ech 
ter wel voor het post 
kantoor Toijala 
waar de brief kenne 
lijk in transit heeft 
overnacht Daar 
werd namelijk het 
ontbrekende vijfde 

lakzegel geplaatst 
door het postkan 
toor BIJ aankomst te 
Äbo werd de brief ge 
censureerd en werd 
de sluitzegel voorzien 
van de voorgeschre 
ven lakzegeïs van 
het censuurkantoor 
te Turku 

38 Achterzijde van 
de brief 

39 Prentbriefkaart m het Zweeds geschreven met in kastje Faltpost en een machine 
dagtekeningstempel in het Fins Kenttaposti/Kontton No 7 (vetdpostkantoor no y) 
naar Vasa 

Onder 42 Postwissel van Helsin^ors*Helsinki 18 12 igi6 met het bijzonde 
re P stempel naar Harjavolto Het Kontr stempel is Helsinki'''' ^Helsing 
fors waarmee duidelijk wordt dat de taaivoorkeur voor de tweetalige plaat 
sen wiïlekeung was 
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40 Briefomslag per 
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post portvrijdom 

f old uitsluitend in 
et binnenlands ver 

keer vandaar dat er 
IS gefrankeerd 

' & ^ ^ ' 
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41 Een bijzondere postwissel 
(formulier N o g8) is deze 

douonepostwissel gebruikt in 
Ekenas'^'Tammisaan op 1 9 

1930 Hier IS tevens de manier 
van werken te zien de zegels 
werden gestempeld met het 

normale da&ekeningstempel 
en linksonderhet controlestem 

pel Tegen de voorschriften m 
komen kontr stempels af en 

toe op zegels voor 
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Cursus postzegelontwerpern en veel nieuwtjes 

MULTIMEDIA PROMINENT AANWEZIG 
OP VOORZITTERSVERGADERING 
Het projectiescherm vertoont een afbeelding van een Icasteel. De honderdvijftig 
mensen in de zaal kijken gespannen toe. 'Weet iemand wat dit is?' vraagt Cees 
Janssen. 'Een kasteel in Engeland?' 'Het Muiderslot?' Er volgen nog een paar sug
gesties. Nee, zegt Cees. Kijk maar. Klik. In de foto van het kasteel verscliijnt 
linksboven een waarde 5+3 et. Weer een klik. Rechtsonder verschijnt het woord 
Nederland. Nog een klik. De foto wordt vervangen door een gravure. Nu is het ie
dereen duidelijk. Het gaat om kasteel Bergh, dat een van de Zomerzegels uit 1951 
sierde. 'Zo eenvoudig is het om een postzegel te ontwerpen,' stelt Janssen. 

Cees Janssen (achter de laptop) het de zaal zien luatjc met een multimediapresentatie kunt doen 

De bedoeling van de pre
sentatie was niet om 
TPGPost aan te zetten tot 
een grotere vorm van ef
ficiency. Het ging erom 
de bezoekers aan de 
voorzittersvergadering te 
wijzen op de mogelijkhe
den met moderne media 
de filatelie te presente
ren. 
Het Audiovisueel Cen
trum (AVC) is al bezig 
met een proef om de be
kende dialezingen op 
multimediale wijze te 
presenteren. Ook voor 
verenigingen is het met 
beperkte middelen mo
gelijk om aan het publiek 
te laten zien wat men als 
vereniging voor de verza
melaar kan doen. 
Cees Jansen had speciaal 
voor deze vergadering 
een zogenoemde Pouier-
Pomt-presentatie ge
maakt waarin alle aspec
ten van het verzamelen 
van postzegels aan de 
orde kwamen. Het blijft 
niet bij deze presentatie, 
liet Koos Bloemsma de 

vergadering weten. De 
serie zal worden omge
werkt tot een standaard
presentatie die aan de 
verenigingen wordt aan
geboden. Zij kunnen er 
de eigen gegevens aan 
toevoegen en hebben 
daarmee als vereniging 
een professioneel ogende 
presentatie. 

Grote opkomst 
Dit mtermezzo was maar 
een van de vele zaken die 
aan de orde kwamen tij
dens de voorzittersverga
dering die in januari in 
Nieuwegein werd gehou
den. Meer dan negentig 
verenigingen waren met 
een of meer vertegen
woordigers aanwezig. 
Zeker dertig verenigin
gen hadden laten weten 
verhinderd te zijn. Dat is 
een bijzonder goede op
komst en het tekent ook 
het karaktervan de bij
eenkomst. De voorzit
tersvergadering is name
lijk niet om besluiten te 
nemen of reglementen 

goed te keuren. De voor
zittersvergadering is om 
met elkaar te praten. Om 
voorstellen te doen en 
ideeën uit te wisselen. 
Om elkaar te inspireren. 
Zowel het bestuur van de 
Bond als de vertegen
woordigers van de ver
enigingen moeten er vol 
enthousiasme vandaan 
gaan met een vaste met 
de wil de filatelie een 
nieuwe impuls te geven. 

Dat lijkt tijdens deze ver
gadering aardig te zijn 
gelukt. Voorzitter Koek 
constateerde in zijn slot
woord dat de zaal nog 
even vol zat als vlak voor 
de lunch en dat was in 
het verleden wel eens an
ders. Ook vond hij het 
een teken dat hij pas te
gen vieren iedereen een 
goede thuisreis kon wen
sen, terwijl men vroeger 
wel eens om twee uur 
door alle onderwerpen 
heen was. 

Veel nieuws... 
Wat die onderwerpen be
treft: Er kwam nogal wat 
aan de orde en ook nogal 
wat nieuws. 
Een nieuwe tentoonstel
lingsklasse bijvoorbeeld. 
Henk Buitenkamp mocht 
uitieggen dat mensen die 
alleen maar verzamelen 
in voordrukalbums of 
volgens een catalogus 
ook de mogelijkheid krij
gen hun collectie ten 
toon te stellen. Dat kon 
volgens de huidige wed
strijdbepalingen niet. Er 
is een reglement gemaakt 
vooreen nieuwe klasse. 
De hoop is dat hiermee 
een nieuwe groep verza
melaars de weg naar de 
tentoonstellingskaders 
zal vinden. 
Voorzitter Ties Koek 
kwam met nog een ander 
nieuwtje: hij is kandidaat 
om tot het bestuur van de 
Europese filatelistenor-
ganisatie FEPA toe te tre
den. Het rommelt al een 
tijdje binnen de FEPA, de 
Europese invloed binnen 

Ereuoorzitter Balkestein was present op de uoorzittersucraodenng en 
sprak zijn dank uit uoor de hem Dori^ j o a r uerleende Wallermedaillc. 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bibliotheek@nbfv.org


Natuurlijk net waar Ben Mol gin̂  zitten had JFN met opzet een poster op 
z'n kop opgehangen. Vnj naar een reclameslogan uit het noorden, sprak 
de m de mijnstrcekgeborcn Mol daorop: 'Er gaat mets boucn Limburg', 

de wereldfederatie FIP is 
tanende en de Duitse 
vice-voorzitter Adler is 

gemeester van Riieden 
krijgt hij genoeg tijd voor 
een nieuwe functie. Koek 
zei dat schertsend. Zelf 
was hij liever meer tijd 
aan zijn postzegels gaan 
besteden, maar het 
Bondsbestuur heeft hem 
overgehaald zich kandi
daat te stellen voor deze 
Europese baan. 

Ook memoreerde Koek 
dat er een goede ontwik
keling is op het gebied 
van promotie van de fila
telie. Binnen de GSE 
(TPGPost, NVPH en 
NBFV) is besloten om 
een campagne op te zet
ten om de jeugd te inte
resseren voor het verza
melen. Ook zal men zich 

in een latere toekomst 
gaan richten op het vrou
welijke deel van de verza
melaars. In Engeland bij
voorbeeld is het een be
kend verschijnsel dat 
vrouwen leiding geven 
aan jeugdclubs. 

...en nog meer nieuws 
Ook Ben Mol had nieuws 

om gezondheidsredenen 
teruggetreden. Nu Koek 
afscheid neemt als bur- De dames uan JFN ujisten alle aanu;ezigen geïnteresseerd te krijgen uoor het nieuuje blad 'Onder de loep 

TPCt-man Rempe spreekt voorzittersvergadering toe 

APPLAUS IN HET HOL VAN DE LEEUW 

'U zegt wel dat u samen 
met de Bond in het be
lang van de postzegelver
zamelaar werkt, maar in 
de praktijk blijkt daar 
weinig van. U schrikt de 
verzamelaar eerder af 
met het enorme aantal 
postzegels dat u de laat
ste tijd uitgeeft.' 
Die harde woorden wer
den door Leidenaar Wil
lem Hoogendoorn ge
richt aan de heer Roy 
Rempe, die als genodig
de op de voorzittersver
gadering aanwezig was. 
De heer Rempe is direc
teur Consumentenmarkt 
van TPGPost en in die 
functie medeverantwoor
delijk voor het uitgiftebe-
leid van postzegels. 
In een kort woord had hij 
de verzamelde voorzitters 
toegesproken over hun 
hobby en de rol van TPG 
daarin. 'Ik ben hier voor
al om te luisteren,' zei 
hij. 'Ik wil graag weten 
wat er leeft in postzegel-
land. Door een goed 
overleg met leden van uw 
Bondsbestuur, ken ik de 
betrokkenheid van verza
melaars bij hun hobby. 
De postzegel is weliswaar 
ons werk, maar ook onze 

kleinste ambassadeur. 
Daarmee kunnen we gro
tere groepen mensen bij 
de hobby betrekken.' 
Rempe: 'De hardcore-ver-
zamelaar wordt uitste
kend door de Bond be
diend. Maar er is ook een 
grote groep geïnteres
seerden die we via de Col-
lectClub van postzegels 
voorzien, maar die heel 
goed tot de groep geor
ganiseerde verzamelaars 
of filatelisten zou kunnen 
gaan behoren. Twee da
gen geleden nog is er een 
uitstekend overleg ge
weest tussen TGPPost en 
enkele leden van het 
Bondsbestuur, waar en
kele lijnen voor samen
werking in de toekomst 
zijn uitgezet. Ik hoop dat 
daar positieve dingen uit
komen. Zoals ik ook 
hoop dat er van onze ini
tiatieven als het uitgeven 
van een jaarboek met in
formatie over de uitgege
ven postzegels een posi
tieve impuls voor het ver
zamelen uitgaat.' 
Waarna Rempe zei: 'Ik 
ben er om te luisteren en 
ik sta open voor uw vra
gen.' En die vragen kwa
men er. 

TPG-man Roy Rempe had uoor de 
aanwezigen een leuke uerrassmg. 

Hoogendoorn bracht het 
- al langer te beluisteren -
misnoegen over het uit-
giftebeleid onder woor
den. Rempe zei niet ge
heel verrast te zijn door 
de opmerking. Hij kende 
de kritiek, onder meer uit 
artikelen in het maand
blad Filatelie, maar ook 
door signalen die vanuit 
het Bondsbestuur tot 
hem waren gekomen. 
TPGPost heeft het beleid 
om per jaar voor niet 
meer dan 45 euro aan 
postzegels uit te geven. 
Dat bedrag is gekozen op 
grond van consumenten
onderzoek. Het is niet 
hoger dan in andere Eu
ropese landen. Niet ie
dereen is daarmee tevre
den, maar het is accepta
bel gebleken voor de ver

zamelaar. Als het onrede
lijk hoog was zou TPG
Post zijn eigen ruiten in
gooien. 'Je doet al de in
spanningen toch niet om 
je eigen markt om zeep te 
helpen?', aldus Rempe. 
Een andere prangende 
vraag kwam uit Limburg. 
De heer Berends uit 
Kerkrade maakte zich 
boos over de weigering 
van TPGPost om een 
postzegel uit te geven bij 
het goo-jarig bestaan van 
Rolduc. Veel Limburgse 
instanties hebben het 
verzoek gesteund om dit 
bijzondere feit glans te 
geven met de uitgifte van 
een postzegel. Met de af
wijzing voelt Limburg 
zich door TPGPost terzij
de gezet. 
Rempe zei de boosheid 
kennen en hij betreurt 
ook de manier waarop dit 
via diverse kanalen is ge
uit. Liever was hij op een 
constructieve manier in 
dialoog getreden. Elk jaar 
komen er tien tot twaalf 
emissies uit. Van een 
aantal (Kinderzegels, De-
cemberzegels) staat het 
onderwerp al vast. Rem
pe: 'Voor de overige 
emissies moet worden 
gekozen uit de ongeveer 
driehonderd aanvragen 
die er binnenkomen. Een 
aantal daarvan valt direct 

af, maar er zijn toch jaar
lijks zo'n honderdvijftig 
serieuze aanvragen. Dan 
weetje dat er veel men
sen of instellingen teleur
gesteld worden. Daar 
hoort ook Rolduc bij en 
ik heb zeker begrip voor 
de teleurstelling.' 
Na zijn praatje bleef 
Rempe, die zich in het 
hol van de leeuw ge
waand moet hebben, nog 
tot het eind van de voor
zittersvergadering aan
wezig. Om de sfeer te 
proeven, om te praten en 
te luisteren, zoals hij het 
zelf zei. Hij gaf aan onder 
de indruk te zijn van de 
massale opkomst, de be
trokkenheid en kennis. 
Maar bovenal van de veel
heid aan initiatieven die 
de filatelie onderneemt 
om de hobby levend te 
houden. 
Om zijn positieve indruk 
in een tastbaar gebaar 
om te zetten, vroeg hij in 
de rondvraag het woord. 
Ik wil graag de adressen 
van alle aanwezigen heb
ben. Als erkentelijkheid 
voor alles wat u hier hebt 
laten zien, wil ik u het 
drieluik van recent uitge
komen velletjes van het 
koninklijk huis toezen
den. Een gebaar dat met 
applaus werd onder
streept. 



voor de aanwezige voor
zitters. Hij meldde dat er 
een richting uitgezet was 
voor het vieren van het 
honderdjarig bestaan van 
de Bond. Het wordt een 
feest voor verenigingen 
en hun leden en beslist 
geen happening voor bo
bo's. Per provincie zal 
een feestje worden ge
houden in de vorm van 
een postzegelevenement. 
Er zal aansluiting worden 
gezocht bij al bestaande 
gebeurtenissen. De Bond 
zal de koningin verzoe
ken om in de tweede 
eeuw van haar bestaan 
het predikaat koninklijk 
te mogen dragen. 
Nóg meer nieuws: Paul 
Walraven kondigde aan 
dat er behalve de bekende 
gouden en zilveren 
Bondsspelden ook een 
bronzen uitvoering 
komt. Deze speld is be

doeld voor mensen die 
zich enorm inzetten voor 
verenigingen, maar geen 
bestuurlijke functie heb
ben. Of voor mensen die 
zich bijvoorbeeld eenma
lig op grootse manier 
hebben ingezet voor een 
belangrijk evenement. 
Voor deze groepen was er 
geen onderscheiding en 
dat werd als een gemis 
gevoeld. Ook komt er een 
erkenning voor personen 
die zich uitzonderlijk ver
dienstelijk hebben ge
maakt. Zij kunnen be
noemd worden tot 'lid 
van waardering' en krij
gen een gouden Bonds
speld met saffier. 
Ook Koos Bloemsma 
kwam nog met een 
nieuwtje. Na de succes
volle serie workshops 
over betere contacten met 
de pers (die overigens 
nog steeds wordt georga

niseerd) komt er een 
workshop over het ma
ken van een verenigings
blad. Daarin wordt zowel 
aan het technisch maken 
van het blad, als aan de 
inhoud aandacht be
steed. De computer 
speelt in deze workshop 
een belangrijke rol. Hij 
riep de verenigingen op 
om zich nu al bij het 
Bondsbureau te melden 
als belangstellende. 

Boerenslimmigheid 
Het meest markante 
nieuws kwam ongetwij
feld uit de rondvraag. De 
heer Koenen (Veldhoven) 
maakt zich zorgen over 
de financiële situatie van 
de Bond. Zijn vereniging 
heeft de uitnodiging voor 
deze vergadering ontvan
gen met postzegels die al 
eens waren gebruikt. Is 
de situatie zo nijpend dat 

De rokers hadden het moeilijk. Ze verzamelden zich m een hoekje van het 
gebouw rond een asbak met het embleem .. 'Niet roken'' 

men dit moet doen? 
Penningmeester Siemon 
Tuin legt uit dat de Bond 
soms voordelige fran
keergeldige zegels op
koopt. Daar moeten ze 
tussen hebben gezeten 
en dat is bij het versturen 
niet opgemerkt. Het ant

woord wordt geaccep
teerd, hoewel er ook 
wordt beweerd dat dit ty
pisch een geval is van 
Groningse boerenslim
migheid. De penning
meester woont immers in 
het Groningse Munten
dam. What's in a name. 

JFN GEEFT EEN 
LESJE IN FILATELIE 

'Haalt u nu de wereld
kaart die op tafel lag 
maar weer uit uw tas. Ie
dere tafel krijgt nu een 
mapje met zegels en die 
moetje op de rand van de 
kaart plakken. Schrijf de 
naam van het land bij de 
zegel en noteer welke taal 
daar wordt gesproken en 
met welke valuta er be
taald wordt. Trek ook een 
lijntje van die zegel naar 
het land op de kaart.' 
Aanvankelijk wat aarze
lend, maar gaandeweg 
steeds enthousiaster ging 
men in kleine groepjes 
aan de slag. Als je kunt 
'postzegelen' tijdens een 
vergadering zul je het 
niet laten. De ruim hon
derdvijftig aanwezigen 
op de voorzittervergade
ring zaten plotseling ze
gels te plakken en stre
pen te trekken. Dat ge
beurde zo fanatiek dat 
over enkele zegels zelfs 
discussies ontstonden. 
Willeke ten Noever van 
leugdfilatelie Nederland 
(foto) liet met deze actie 

^ zien op welke manier je 
= de jeugd met postzegels 
■̂  kunt laten omgaan. Het 
■>: is maar een van de vele 
5 spelletjes. In haar voor
* dracht heeft ze de voor
3 zitters het hele scala van 
" leermiddelen waarover 
:; JFN beschikt de revue la

ten passeren. De drie 

M ^ boekjes ABC uan het postze 
« * ■ gelen, het jeugdblad De 

Posthoorn, hetJFNhand
boek en vooral de school
doos met daarin alles om 
jeugd aan het postzege

Willcke ten Noever ..lesje... 

len te krijgen: album, ca
talogus, docentenhand
leiding, loep, pincet en 
natuurlijk een flink pak
ket aan zegels. 
Zelfs daarna, tijdens de 
lunch, had men het nog 
over JFN. En allemaal in 
positieve zin. Er was 
maar één kritisch geluid. 
Piet van Dijk, onder meer 
actiefin de studiegroep 
Liechtenstein, kon zijn 
land niet op de kaart te
rugvinden. 'Of daar iets 
aan gedaan kon worden.' 
Voor de 'les' van Willeke 
had Marianne Rozendaal 
in een inleiding duidelijk 
gemaakt hoe leugdfilate

lie Nederland organisato
risch werkt. De jeugd 
wordt vooral bereikt via 
de jeugdleiders op een 
club. JFN steunt die men
sen en geeft ze informa
tie. De jeugdleiders moe
ten zelfde initiatieven 
nemen om de jeugd aan 
de vereniging te binden. 
Hoe je dat kunt doen 
wordt tijdens workshops 
uitgelegd. Daar wordt ge
leerd hoe een jeugdleider 
zich kan voorbereiden, 
welke materialen ge
schikt zijn voor welke 
groepen en hoe hij de 
aandacht kan vasthou
den. Belangrijk, wanteen 
groep die de aandacht 
verliest gaat klieren en 
dan ben je verloren. 
JFN hoopt dat van de ma
nifestatie StampKids in 
het Autotron in mei een 
enorme impuls voor de 
jeugdfilatelie uitgaat. 
Wie meer informatie wil 
hebben of er serieus over 
denkt om met en jeugd
groep te binnen kan con
tact opnemen met JFN of 
met het Bondsbureau. 

Günther Wissenburg (Borculo) gaat volledig op m de posfzegclopdracht. 

APPARATUUR VAN 
HET AVC TE KOOP 

Het Audiovisueel Cen
trum (AVC) beschikt over 
materiaal dat van tijd tot 
tijd moet worden ver
nieuwd. Enkele van deze 
vervangen apparaten zijn 
destijds niet van de hand 
gedaan, maar bleven op 
het Bondsbureau. Bij een 
recente opruiming is be
sloten deze apparaten 
alsnog te verkopen. Het 
gaat om apparatuur die 
tegenwoordig nauwelijks 
meer in gebruik is, maar 
veelal nog uitstekend 
werkt. De kwaliteitvan 
de destijds aangeschafte 
apparaten was hoog. 
Het AVC biedt ze hierbij 
te koop aan. Hieronder 
staat een beschrijving van 
de apparaten. Verenigin
gen of leden van een bij 
de Bond aangesloten ver
eniging kunnen een bod 
uitbrengen op een van de 
apparaten. De hoogste 
bieder krijgt het appa
raat. 
Biedingen kunnen schrif
telijk of per email wor
den gedaan onder ver
melding van naam, func
tie, adres, vereniging, de 
kavel en geboden bedrag. 

Schriftelijk: AVCveiling, 
Bondsbureau, Postbus 
4034, 3502 HA Utrecht. 
Email: nbjv(ä)nb_fv.nl met 
als onderwerp 'AVCvei
ling'. 

De apparaten: 
1. Diaapparaat Leitz, 
type Prado 250 met twee 
lampen en verlengsnoer. 
Klassiek, maar hoge 
kwaliteit. 
2. Diaapparaat Silma. 
Helft van dubbelprojec
tieapparaat. Andere deel 
niet aanwezig. Dit deel 
alleen werkt ook. 
3. Diastuurapparaat. Phi
lips N6400. Apparaat om 
impulsen voor en projec
tor op geluidstape te zet
ten of af te luisteren. 
4. Philips bandrecorder 
N4417 Magro Controle. 
Bijbehorend: microfoon
systeem N8410 met twee 
stereomicrofoons en 18 
deels ongebruikte ban
den (18 cm spoel). 
5. Electrische schrijfma
chine Triumph Gabrielle 
5000. Gewoon inküint. 
6. Grote casetteradio Phi
lips D8334 met dubbele 
cassetteeenheid en vijf 
lege bandjes. 
7. Laserprinter HP420; 
vertoont haperingen. 



IN MEMORIAM 
LEON JANSSEN 

'Het ligt vanaf een be
paald moment in de ver
wachtingen, maar dat 
moment wil je eerst niet 
herkennen. Je wilt het 
ook niet erkennen, je 
duwt het weg. En dan 
komt het afscheid toch 
nog brutaal en ongepast, 
onafwendbaar en toch 
onaanvaardbaar. Zo over
viel ook mij het overlij
den van Leon.' 
Met deze woorden begon 
Marcel van der Muilen 
zijn toespraak in de kerk 
waar Leon lag opge
baard. Een kerk vol fami
lieleden, vrienden, ken
nissen en vooral vrienden 
uit de wereld van de fila
telie. Leon overleed na 
een langdurige, slopende 
ziekte op 8 januari 2004. 
Leon was een Nederland
se Belg, of een Belgische 
Nederlander, geboren in 
Weert, vlak bij Bocholt 
waar hij woonde. Hij was 
een vooraanstaande fila
telist, zowel op nationaal 
als op internationaal ni
veau. Als verzamelaar 
had hij een brede belang
stelling, gaande van de 
postgeschiedenis uit de 

Leon Janssen 

17e, i8e en ige eeuw via 
de Belgische firmaperfo
raties naar de Nederland
se frankeerstempels. Op 
Belgisch nationaal be
haalde hij goud in iggi 
en 4 maai goud van ig93 
tot 2000 en éénmaal 
groot goud met speciale 
prijs in iggy in de Ver
enigde Staten. In iggS er
kende de FIP hem als in
ternationaal jurylid voor 
postgeschiedenis. 
Hij publiceerde over di
verse onderwerpen, met 
als hoogtepunt zijn De pa
riteit van de munten in de 
postgeschiedenis van 1700 
tot 1875 (2001), dat ook 
internationaal een succes 
werd. In iggg kreeg hij de 
Belgische nationale me
daille 'Paul de Smeth' 

voor filatelistische litera
tuur en op 13 december 
2001 ontving hij van de 
Briefmarken/reunde Düssel
dorf de 'Prof BruhlMe
daille' toegekend voor 
genoemd boek, voor zijn 
grote verdienste voor de 
filatelie in het algemeen 
en voor de Duitse filatelie 
in het bijzonder. Hij was 
een gewaardeerd lid van 
de Belgische en de Ne
derlandse Academie voor 
Filatelie en Feilou) van de 
Royal Philatelic Society. 
Vele Nederlandse juryle
den en inzenders hebben 
Leon gekend als een jo
viale, eerlijke man, die op 
een positieve manier zijn 
gedegen opmerkingen 
naar voren wist te bren
gen. 
Zowel de Belgische als de 
Nederlandse filatelie zal 
Leon missen, maar nog 
meer zijn echtgenote, 
Tonnie, die wij alle sterk
te toewensen. Maar een 
troost zijn de woorden 
van Toon Hermans die 
door de heer Van der 
Muilen werden aange
haald: 'Je hebt geen li
chaam nodig om aanwe
zig te zijn, mensen waar 
je om geeft zijn nooit ver 
weg... ' CEES JANSSEN 

BONDSVOORZITTER KOEK EERSTE 
EREBURGER VAN RHEOEN 

Zelf had hij het antwoord 
op de vraag 'waarom zijn 
er geen postzegels van 
burgemeesters?' al eens 
gegeven: ze blijven niet 
plakken. En toch gaat dat 
niet meer op voor Ties 
Koek, burgemeester én 
voorzitter van de NBFV. 
Hij bleefwel degelijk 
plakken in de Rheden, 
waar hij 18 jaar eerste 
burger was en hij kreeg 
wel degelijk een postze
gel. In de raadsvergade
ring van 27 januari jl. 
vroeg de nestor van het 
gezelschap, mevrouw 
Thea Meijer, volkomen 
onverwacht het woord. 

Zij stelde de raad voor om 
Ties Jan Koek tot de eer
ste ereburger van Rheden 
te benoemen. Hetgeen 
gebeurde en tot uitdruk
king werd gebracht in 
een hem aangeboden 
persoonlijke postzegel. 
De lokale krant bracht 
het bericht onder de kop 
'Ovationeel applaus voor 
Koek'. In het verslag 
stond te lezen: 'Minuten
lang duurde de staande 
ovatie voor burgemeester 
Ties Jan Koek gister
avond. Na achttien jaar 
en 210 raadsvergaderin
gen nam Koek afscheid 
van 'zijn' raad'. 

Een mdrukuiekkcnde 'persoonlijke zê el' uoor Rhedens eerste ereburger 

Elk voor en najaar organiseren wij een veil ing 
met een kwaliteitsaanbod betere zegels en 
series, goede verzamelingen en complete 
nalatenschappen. 

Voor deze veilingen vragen wij doorlopend goed 
materiaal! Ook contante aankoop. 

Als beëdigd makelaartaxateur verzorgen wij 
expertises voor verzekering en.successie. 

Door overmaking van €10 ,00 (Postgiro 46 00 298) 
ontvangt u onze goed verzorgde en ri jk 
geïllustreerde catalogus. 

^ ^ 

NL 5211 TP s Her looenbosch 

Tal * 3 1 {073) 613 20 33 
Fax t 3 1 (073) 613 67 39 
E mat! adminO vsnlDlivefl a\ 

I b e i d t s d makslaar t i x a t a a r 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Sur f ook eens naar onze I n t e r n e t s i t e w w w V A N L O K V E N NL 

Wereldnieuws 

SBFE PERFOtron/c 
L De optischelektronische tandingmeter 

Meet zonder de zegel te beroeren  seconden

snel  tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr. 45C of 45 B " Alleen 
ze kunnen verschillende landing 
hebben 
Tanding 11 of 11 '/>? 
€3150of €90 ,  ' 
Bezit u deze kostbare ranteit' 
De PEHFOTRONIC laat het u 
zien. 

Bestel nr. 9850 Periotronic 

(incl adapter) €199,

Verkrijgbaar bij de betere vak
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar. 

^sgss^ SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
Ü H r P Botersloot 62&64, 3011 HJ ROTTERDAM. 
M i l l ■■ tel. 0104143077 fax 0104149499 
Voor handel portvri) boven € 45, excl BTW, indien er geen post
zegelhandel in de nabijheid ib, lue^endmg aan particulieren, portvrij 
boven de €11,50 
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

Vliegtuigen... 
De herdenking van het 
feit dat een eeuw geleden 
de gebroeders Wright er 
in slaagden met een door 
een motor aangedreven 
vliegtuig de lucht in te 
gaan, heeft de belang
stelling voor de luchtpost 
geen kwaad gedaan. Zo 
was in American Philate
list van december jl. een 
ingezonden briefte vin
den van een lezer die be
toogt dat zijn voorvader, 
de postmeester James 
Jackson Pennington, al in 
1872 in Henryville (Ten
nessee) zijn buren ver
steld deed staan met zijn 
vliegend voertuig (maar 
er door geldgebrek en 
zijn voortijdige dood 
geen vervolg aan kon ge
ven). Maar ook los van 
die brief besteedt het 
blad aandacht aan lucht
post: er is een uitvoerig 
artikel gewijd aan Robert 
H. Goddard, die de vader 
van de raketpost wordt 
genoemd. 

...raketten... 
Ook het Oostenrijkse 
blad Die Briefmarke 
(1/2004) zet een raket-
postpionier in het zonne
tje: Friedrich Schmiedl, 
die al als klein jongetje 
gefascineerd was door 
raketten. Toen in het be
gin van de Eerste Wereld
oorlog het Russische le
ger de Oostenrijkse ves
ting Przemysl (in het te
genwoordige Polen) be

keur aan ballonnen. Zijn 
gehele verdere leven 
hield de - inmiddels als 
ingenieur afgestudeerde -
Schmiedl zich met raket
post bezig. Hij gaf zijn ei
gen raketpostzegels uit 
en hij bouwde in de jaren 
'30 al bestuurbare raket
ten. Ook nam hij proeven 
met onderwaterraketten. 
De Oostenrijkse post 
moest er echter niets van 
hebben en verbood het 
gebruik van Schmiedls 
postzegels en stempels. 
Na de annexatie van Oos
tenrijk door de Duitsers 
maakte de zeer principië
le pacifist zijn laboratori
um onbruikbaar, om ge
bruik ervan door de na
zi's voor oorlogsdoelein
den te voorkomen. 

...en luchtpost 
De Franse Echo (decem
ber) zoekt het dicht bij 
huis met een uitvoerig ar
tikel over de oprichting 
in 1933 van Air France en 
over de eerste tien levens
jaren van deze Franse 
luchtvaartmaatschappij. 
De voorloper van Air Fran
ce, SCELA, had vooral 
succes met de luchtver-
binding tussen Frankrijk 
en Zuid-Amerika, maar 
was in financiële proble
men geraakt. Ook Air 
France richtte zich op het 
transatlantische verkeer, 
waarbij gebruik werd ge
maakt van de omstandig
heid dat er, door via de 
Franse West-Afrikaanse 
koloniën te vliegen, ge
bruik kon worden ge
maakt van de kortste rou-

'"̂ MMMMIiMiMNMÜMIP 

^ Franse luchtvaartpioniers zijn herhooldelijk op Franse zegels a^ebeeU 

legerde, kwam de toen 
dertienjarige Schmiedl al 
met uitgewerkte plannen 
om met een postraket 
met de ingesloten troe
pen te communiceren. 
Het Oostenrijkse opper
bevel gaf echter de voor-

te over de oceaan. Vlie
gers als Mermoz, Guil-
laumet en Codos vestig
den de reputaties van de 
luchtvaartmaatschappij, 
de vliegers en hun toe
stellen. Ook watervlieg
tuigen - de zogenoemde 

Croix du Sud - werden ge
bruikt. 
Verder vinden we in de 
Echo van december en ja
nuari de eerste twee afle
veringen over de verwar
de en tumultueuze perio
de die Algerije beleefde 
na de Franse capitulatie 
in 1940 en de vestiging 
van het bewind van De 
Gaulle in 1944. Aanvan
kelijk in meerderheid 
trouw aan het gezag van 
Vichy, moest men in 
Frans Noord-Afrika, bij 
de opmars van de geal
lieerden, niet alleen kie
zen tussen de geallieer
den en het regime in het 
moederland, maar ook 
nog eens tussen rivalise
rende Franse generaals 
en admiraal Darlan. Ook 
hier zou De Gaulle uit
eindelijk triomferen. 

Molens en kastelen 
Molens en kastelen: Gib
bons Stamp Monthly van 
januari 2004 staat er vol 
mee. Wat de molens be-

(waardoor steeds hogere 
waarden nodig werden). 

Voor een goed doel 
De Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (DBZ) kijkt 
in nummer 24/2003 te
rug op veertig jaar Duitse 
weldadigheidzegels, te 

Duitse zegel uoor een goed doel. 

beginnen met de zegel 
voor het vluchtelingen
werk. De oplagen waren 
destijds niet zo hoog en 
er was veel aandacht voor 
de kwaliteit; foutdrukken 
en drukafwijkingen kwa
men maar weinig voor. 
Goed gecentreerde en 
netjes afgestempelde ze
gels (bij voorkeur met 

gezichtspunt. Geen 
staatslieden, technici of 
wetenschappers, maar 
het cultureel erfgoed in 
de vorm van artefacten, 
gebouwen of monumen
ten staan centraal in dit 
artikel. 

Timor en Indië 
Amerikaanse en Engelse 
verzamelaars van Neder
land en zijn overzeese ge
bieden hebben altijd veel 
belangstelüng gehad 
voor het Aziatische deel 
van het koninkrijk. In het 
Engelse blad The Nether
lands Philatelist is in het 
novembernummer een 
studie te vinden over de 
post van het Portugese 
deel van Timor. Dat ge
bied lag enigszins buiten 
de route van de andere 
Portugese koloniën en 
was daardoor erg afhan
kelijk van Nederlands-In-
dië voor zijn buitenland
se postverkeer. In de ne
gentiende eeuw en de 
eerste helft van de twin-

Als ze a^ebeeld ujorden zijn ze meestal prominent aanu;ezig, maar soms moetje naar een molen zoeken . 

treft vergeet het Engelse 
blad onze Nederlandse 
molenzegels niet, maar 
het legt de nadruk toch 
vooral op overzeese ge
bieden en het ziet de 
soms verscholen molens 
op sommige landschap
zegels (bijvoorbeeld Bel
gië 1989, zie afbeelding) 
over het hoofd. Voor de 
kastelen kijkt het blad 
naar Italië, dat in 1980 
begon met een serie fran-
keerzegels met afbeel
dingen van kastelen in 
dat land. Kastelen ge
noeg, daar in Italië. De 
serie begon al meteen 
met 24 waarden en in de 
loop van de volgende tien 
jaar kwamen er daar nog 
eens 19 bij, onder andere 
als gevolg van de inflatie 

leesbare datums ) zijn nu 
flink duurder dan post-
fris materiaal. Vooral de 
blauwe zegels van 40 
pfennig liggen goed in de 
markt. 
In hetzelfde nummer ook 
een artikel waarbij de 
Amerikaanse zegels van 
de laatste jaren bekeken 
worden vanuit cultureel 

DBZ- . aandacht uoor Amerika.. 

tigste eeuw vervoerde de 
KPM zulke post, wat 
wordt aangetoond door 
scheepsstempels en in 
1940 ook door censuur-
stempels. Het artikel 
geeft onder meer een 
overzicht van alle KPM-
schepen die bij dit post
verkeer betrokken waren. 
Voor de frankering ge-

Timor- band met Indie. 



bruikte men zowel zegels 
van Timor als van Neder
landsIndiê. 

Inflatie 
De Irvflaperiode blijft de 
Duitse verzamelaars fas
cineren. In november 
1923 lovam er een einde 
aan deze verwarrende tijd 
met zijn postzegels in 
miljoenen en miljarden
waarden. De Briefmar
kenSpiegel (van novem
ber 2003) vertelt daarover 
nog veel bijzonderheden. 

•■^^r: r^^'^ij^. 

Lokale drukken 'Injia'zegels: 
..interessantverzamelgebied . 

Omdat de Rijks drukke rij 
in Berlijn de snelle opvol
ging van tariefverande
ringen niet kon bijhou
den, werd de hulp van 
particuliere drukkerijen 
ingeroepen om al die op
drukken te vervaardigen. 
Soms gebeurde dat met 
drukplaten die door Ber
lijn werden geleverd. Aan 
de hand van de teksten en 
tekens op de velranden of 
dankzij bepaalde plaat
fouten heeft men deze lo
kaal vervaardigde zegels 
later kunnen catalogise
ren. 
In een hoofdartikel in 
hetzelfde blad wordt er 
op gewezen dat tijdens de 
internationale postzegel
beurs die in november in 
Berlijn werd gehouden, 
er behalve een stand van 
de Bundespost voor het 
eerst ook een stand van 
de particuliere Berlijnse 
postdienst PINAG aan
wezig was. Die dienst be
zorgt tegenwoordig in 
Berlijn en omgeving da
gelijks meer dan 160.000 
zendingen en laat voor de 
frankering eigen zegels 
maken die door kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 13 
jaar zijn ontworpen. En 
ook die zegels worden bij 
de verzamelaars al popu
lair! HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Vijftalenland 
'Heeft Zwitserland een 
vijfde taal?' luidt de titel 
van een bijdrage van Pier

re Thöni in het decem
bernummer 2003 van 
Jungfraupost, het blad 
van de Studiegroep Zwit
serland. Het blijkt dat er 
in het grensgebied van 
Frankrijk, Zwitserland en 
Italië, zo rond het meer 
van Geneve, een groep 
dialecten voorkomt die 
sterk op elkaar lijken. De 
vraag boven het artikel 
kan (nog) niet beant
woord worden, maar het 
artikel is  dankzij de fila
telistische illustraties ze
ker het lezen waard. 

Nieuwe jasjes 
Het blad van de PZV Bem
land, Eemvizier, ziet er 
opeens heel anders uit: 
vrolijker en eigentijdser, 
om precies te zijn. Dat 
komt door de nieuwe, 
kleurige omslag die het 
blad sinds januari jl. siert 
en die werd ontworpen 
door Adri Segaar. 

Nieuwjasje Ecmuizier. 

Ook het Bulletin van de 
postzegelvereniging Post
aumaat onderging een 
gedaanteverwisseling, zij 
het dat de vernieuwing 
hier vooral in het binnen
werk te zien is. Het blad 
wordt sinds kort digitaal 
bij de drukker aangele
verd en dat bevalt goed; 
vooral de kwaliteitvan de 
afbeeldingen ging er op 
vooruit. 

Twee cent per letter 
Port betalen is nooit leuk, 
maar al helemaal niet als 
de heffing het gevolg is 
van een wel heel minieme 
overtreding. In het 
januari/februarinummer 
van Alphapost (NVPV Al
phen aan den Rijn) is een 
voorbeeld te vinden. 
Een prentbriefkaart die 
met een zegel van i cent 
correct was gefrankeerd, 
werd met 4 cent port be
last omdat de afzender er 
de afkorting 'M.G.' (met 
groet?) op had geplaatst. 
En vier cent was in het 
jaar dat de kaart werd ver
zonden  igio  toch echt 
nog wel een aardig be
dragje... 

Dik nummer 
Maar liefst 56 pagina's 
telt het blad van de filate
listengroep Het Baltische 
Gebied van december jl. 
Enigszins verontschuldi
gend wordt er in een 
voorwoord op gewezen 
dat het blad wel een 

Het Balttsche G«««} 

Niet eentonig hctjubiieumnum
mer van 'Het Baltisch Gebied'. 

'hoog Letlandgehalte' 
heeft gekregen. Dat mag 
dan zo zijn, maar wie het 
blad doorneemt ziet dat 
de vrees voor eenzijdig
heid geheel onnodig is; 
er is sprake van een geva
rieerd aanbod aan artike
len en de kwaliteit is 
hoog. 

Geene Olla Podidra 
Het decembernummer 
van De Postzak is weer 
uiterst interessant. In het 
blad  het paradepaardje 
van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars  trekt vooral de bij
drage Geene Olla Podnda 
van Peter Storm van 
Leeuwen de aandacht. De 
auteur haakt in op een 
eerdere Postzakpublica
tie over het zogenoemde 
]ava Provisorium. Storm 
van Leeuwen blijkt het 
met de auteur van die eer
dere bijdrage, Paul Bul
terman, gedeeltelijk eens 
en gedeeltelijk oneens te 
zijn, hetgeen een prach
tig artikel oplevert. Le
zen, dat verhaal, zouden 
we zeggen  al was het 
maar om er achter te ko
men wat Geene Olla Podnda 
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Postzak:. .boeiend dispuut. 

nu eigenlijk betekent... 

Broers in hogere sferen 
De ballon m de Jilatelie is de 
titel van een artikelen
reeks die A. van de Brink 
voor Goudapost (VPV 
Gouda) schreef In afle
vering I (januarinummer) 
wordt het prille begin be
schreven  nu zo'n 220 
jaar geleden  toen de ge
broeders Montgolfier 
hun eerste bemande 
heteluchtballon lieten 
opstijgen. 

Zegelloos: ook boeiend 
In het maandblad van de 
KVBPStudiekring is al
tijd veel lezenswaardigs 
op het gebied van klas
sieke filatelie en postge
schiedenis te vinden. 
Ook in het nummer van 
januari 2004 is dat weer 
zo. H. Broekmans be
schrijft de kantonnale 
briefwisseling in België 

. .aandacht uoor cojilatelie... 

van I januari 1848 tot 30 
juni 1849. Mede dankzij 
de afgebeelde poststuk
ken  alle uiteraard nog 
zonder postzegels  is het 
een uiterst interessante 
bijdrage. 

Checklist portzegels 
De Nieuwsbrief van de 
Vereniging van Postze
gelverzamelaars Tilburg 
is uiterst sober uitge
voerd  het blad heeft het 
verspreiden van huishou
delijke mededelingen als 
hoofdtaak  maar dat ver
hindert de redactie niet 
om van tijd tot tijd een re

dactionele bijdrage te 
plaatsen. Zo is in het fe
bruarinummer 2004 een 
artikel van A. van der Lin
den opgenomen waarin 
op beknopte en overzich
telijke wijze het gebruik 
van de Nederlandse port
zegels wordt toegelicht. 

HEEMPOST 
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VEREfiKING n 
HEEMiKtRK | | 

Jubilerende uereniging Heems
kerk .. sympathieke opdracht... 

Dank aan de doeners 
Nóg een eervolle vermel
ding: de Postzegelvereni
ging Heemskerk bestaat 
in 2004 veertig jaar en bij 
dat jubileum wordt stil
gestaan in een extra uit
gave van het blad Heem
post. Er is in deze specia
le editie niet alleen aan
dacht voor de geschiede
nis van de vereniging, 
maar ook voor de postge
schiedenis van Heems
kerk. Een mooi stukje 
werk met een sympathie
ke opdracht: het boekje 
werd uitgegeven ter her
innering aan alle overle
denen die in de afgelopen 
jaren iets voor de vereni
ging hebben gedaan. 

Lust voor het oog 
De redactie van Het Tol
huis (Amsterdamse Post
zegel Jeugdclub) verdient 
een compliment. Sinds 
enige tijd zijn de illustra
ties in dit uitsluitend op 
jeugdige verzamelaar ge
richte tijdschrift geheel 
in kleur uitgevoerd. We 
vonden het blad in zijn 
oude opzet altijd al de 
moeite waard, maar nu is 
de inhoud helemaal een 
lust voor betoog! 

1 
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Hoe speelt de APJC het toch klaar het eigen blad geheel m kleur' 



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. 

H. 
De Nationale Partijen Winicels 

Stuur deze bon naar èén van de onderstaande wini<eis 
Naam: Tei: 
Adres: Postcode: 
Plaats: Email: 
Interessegebieden: 

Bredenhof 
Het Postzegelhioes 
P.Z.H. Den Postltoets 
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. Gaienstraat 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 
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INKOOP-AKTIE i 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

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

uit om contact op te nemen met 
de Postzegel Part i jen Cent ra le in Den Haag of Smi ts Philately in utrecht. 

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

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

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

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

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

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

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

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

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

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars' 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t / m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

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

http://www.fllatelie.net


Postzegels om van te smullen! 

Herinnert u zich ook nog 
hoe leuk en spannend het als kind was 

om naar paaseitjes te zoeken? 

Komt u rond Pasen naar de winkel, dan vindt u de 
paaseitjes gemakkelijk, die staan op tafel voor u klaar. 

De postzegels kunt u zelf zoeken! 

i ■ 
■ 

www.postzegelpartijencentrale.ni 

Piet Heins t raat 112, 2518CM Den Haag 
Tel: 070 - 3625263, Fax: 070 - 3625415 

Openingstijden: nna t /m za 
^ 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. 

%';."• Telefoon: 
E-mail: 
Interessegebieden 

http://www.postzegelpartijencentrale.ni


1K HEB MIJN MOOIE BEROEP MEDE 
AAN SPIJBELEN TE DANKEN' 

Gesprek met Jaap van D//fc, postzegelhandelaar en Scandinamspecialist 
TEKST EN F O T O ' S : P A U L V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

Ridderkerk, een rustige wijk op 
een doordeweekse middag. Vol
gens het weerbericht dreigt de 
winter nog een staartje te krij
gen, maar gelukkig bereiken we 
zonder de voorspelde glibber-
partij de straat en het huis, waar 
we een afspraak hebben met de 
57-jarige Scandinaviëspecialist 

Negenentachtig keer de nieuwtjes van de Faeröer? Jaap 

van Dijk heeft het meegemaakt. En niet alleen de ups, 

ook de downs van zijn metier staan hem levendig voor de 

geest. Paul van Beek sprak met deze specialist, die zich 

steeds verder verdiept in de Scandinaviëfilatelie. 
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Op de drempel van zijnßiatelistisch 
bewustzijn: jaap van Dijk ah kleuter 

jaap van Dijk. Als kind raakte hij 
al verslingerd aan de filatelie. In 
1974 ging een van jongs af aan 
gekoesterde wens m vervulling 
en werd hij professioneel post
zegelhandelaar. In de loop van 
het gesprek blijkt dat het pad 
naar deze mijlpaal in zijn leven 
lang niet altijd over rozen ging. 
Sam rancune, eerder met de no
dige melancholie, vertelt de 
doorgaans nuchtere Rotter
dammer hoe hij met vallen en 
opstaan zijn doel bereikte. Het 
verhaal over de belangrijke rol 

o die de filatelie in zijn leven 
° speelt, begint een kleine halve 
^ eeuw geleden... 

SPIJBELEN 
'Ik was een jaar of negen, toen 
ik door een vervelende nierziek-
te drie maanden aan bed werd 
gekluisterd. Mijn vader, oor
spronkelijk een horecaman, had 
aangemonsterd bij de Holland-
Amerika Lijn en maakte net in 
die tijd een wereldreis van vijf 
maanden. Op een morgen bel
de de postbode aan. Hij had 
een brief uit Haïti van mijn va-

(fc der en vroeg of 
I hij de postze

gel mocht heb
ben. 'Nee, die 
is voor mij,' 
brulde ik van 
boven aan de 
trap. Ik verza
melde, net als 
bijna ieder kind 
in die tijd, al 
postzegels, 
maar door die 
prachtige zegel 
was ik voor
goed verkocht.' 
'Op mijn 
twaalfde zat ik 
op de muloen 
ik had het daar, 
mede door de 
omstandighe
den thuis, hele
maal niet naar 

mijn zin. Soms spijbelde ik en 
ging samen met een vriendje 
naar consulaten om folders en 
brochures van verre en vreem
de landen te vragen. Prachtig 
vonden we die. Tijdens een van 
die spijbeltochten kwa
men we toevallig langs 
de postzegelmarkt, die 
in Rotterdam iedere 
woensdag en zaterdag 
op het Noordplein 
werd gehouden. We ke
ken daar eens een beet
je rond en het gekke 
was dat ik mij er me
teen thuis voelde. Ter
wijl ik gadesloeg hoe er 
werd gehandeld ging er 
een nieuwe wereld voor 
mij open. Zoveel aan
bod van de prachtigste 
postzegels. Dit was het 
fllatelistische paradijs!' 
'Behalve volwassenen 
liepen er ook veel jon
getjes, die postzegels 
verkochten. Drie cent 
per stuk en vier voor 
een dubbeltje. In de 
postkamers van een 

grote havenstad als Rotterdam 
kwamen indertijd heel veel bui
tenlandse postzegels binnen. 
De directeur mocht dan als eer
ste uitzoeken, daarna de chefs 
en vervolgens het lagere perso
neel. Uiteindelijk belandden de 
restanten bij die jongetjes, die 
zo een centje konden verdie
nen. Voor mijn zakgeld van vijf
entwintig cent kocht ik tien 
postzegels. Ik vond de sfeer op 
die markt geweldig en vanaf die 
tijd werd ik een vaste bezoeker.' 

HARDLOPEN 
'Er waren misschien wel vijf toe
gangswegen tot de postzegel-
markt en het viel me op dat er 
overal oude mannetjes op de 
uitkijk stonden om de jongetjes 
als eerste op te vangen. Het 
was heel moeilijk om als eerste 
aan de bak te komen. Ik besloot 
van tactiek te veranderen. Ter
wijl zo'n mannetje op zijn prooi 
afliep, trok ik een sprintje en 
was hem te vlug af De ijzeren 
wet van de postzegelmarkt was: 
de eerste handelt, de rest houdt 

zijn mond. Hield je je daar niet 
aan, dan kon je een draai om je 
oren krijgen. Ik prikte meteen 
raak, want ik viste twee zegels 
van tien shilling van een Engels 
gebied uit het stockboekje. Ik 
deed er een in mijn collectie en 
de andere ging in de verkoop. 
De keer erop stond het manne
tje, dat ik in de sprint verslagen 
had, mi'j op te wachten. Hij wil
de zo'n tien shillingzegel ko
pen. Ik vroeg twee Kwartjes. Dat 
vond hij niet leuk, maar hij er
kende zijn nederlaag door de 
zegel te kopen. Die twee kwart
jes vormden het begin van het 
handelskapitaal, waarmee ik 
ook mijn collectie financierde.' 
'Ik maakte m de filatelie grotere 
vorderingen dan op school. 
Mijn ouders, die niet zakelijk 
waren, hadden een snackbar 
geopend. Op mijn veertiende 
ging ik van school af om ze te 
nelpen. Na een halfjaar had ik 
er al spijt van, maar ik kon niet 
meer terug. Vier jaar lang heb ik 
voor het loon van één rijksdaal
der driehonderd kilo aardappels 

Een vertrouwd gezicht voor beurs- en expositiegangers Jaap van Dijk in zijn stand (ergens in de jaren 'go) 



in de week geschild. Dat was 
hard werken. Gelukkig kon ik op 
woensdag en zaterdag naar de 
postzegefmarkt, dan leefde ik 
helemaal op. Tussen de bedrij
ven door haalde ik mijn horeca-
diploma's en het praktijkdiplo
ma boekhouden. Enkele maan
den voordat ik in dienst moest, 
overleed mijn vader. Hierdoor 
werd ik als kostwinner aange
merkt en vrijgesteld. 
'Het bleek dat mijn ouders zwa
re schulden hadden. Toch heb 
ik het op me genomen om die 
terug te betalen, een faillisse
ment was indertijd immers een 
schande voor de familie. We 
zetten het exploiteren van de 
snackbar in Dordrecht voort en 
mijn zus Ada hielp mee. Ruim 
tachtig uur per week sappelen. 
Dat was niet altijd leuk, maar de 
postzegels hielden me op de 
been. Na een aantal jaren wa
ren de schulden afbetaald en 
werd de zaak rendabel. Zelf had 
ik het gevoel, dat ik de beste ja
ren van mijn leven had wegge
gooid.' 

POSTZEGELHANDELAAR 
'Ik vond dat ik lang genoeg pa
tat gebakken had en in juli 1974 
gooide ik het roer om. Ondanks 
de behaalde horecapapieren be
sloot ik postzegelhandelaarte 
worden. Ik kreeg van mijn moe
deren zus ieder vijfduizend gul
den als erfdeel en kon zo in 
Zwaanshals, toevalligerwijs 
vlakbij de postzegelmarkt, na 
het betalen van een flinke over
namesom voor 85 gulden in de 
maand een huisje huren. Voor
dat ik me als postzegel hande
laar ging inschrijven, wilde ik 
een poosje vakantie houden. 
Maar die duurde korter dan ge
pland. Terwijl ik van plan was 
om een dagje naar het strand 
van Hoek van Holland te gaan 
werd ik in Schiedam al aange
houden. Mijn oude Opel Ka
pitän werd ter plekke afgekeurd 
en in beslag genomen. Ik zou 
later ook nog een boete krijgen. 
Terwijl ik noodgedwongen met 
de tram naar huis reisde was ik 
nog steeds razend. 
Enkele dagen later kocht ik een 
nieuwe auto op afbetaling en 
door deze verplichting zat er 
niets anders op dan meteen 
weer aan de slag te gaan. Op 23 
augustus 1974 werd ik officieel 
handelaar en probeerde met 
hard knokken een bestaan in de 
filatelie op te bouwen. Gelukkig 
had ik het tij mee. Na een vlie
gende start maakte ik vier topja
ren mee. De postzegels waren 
gewoonweg niet aan te slepen. 
Ik begon naast beurzen ook vei
lingen te bezoeken en plaatste 
mijn eerste advertentie in het 
maandblad en bood Finland 
aan. De kosten weet ik nog pre
cies; 250 gulden voor een Kwart 
pagina. De respons was boven 
verwachting. Ik verkocht voor 
ruim drieduizend gulden. Ter-

Jaap van Dijk, Scandinaviespeaalist' 'De tijd van speculatie en piakplaotjes ligt voorgoed achter ons ' 

wijl de meeste collega's voorna
melijk in Nederland handelden, 
legde ik de eerste link naar mijn 
latere specialisatie.' 

VOORZICHTIGHEID TROEF 
'De prijzen bleven maar stijgen 
en ik stopte alle winst die ik 
maakte weer in mijn voorraad. 
Noem het intuïtie of boerenver
stand, maar in de zomer van 
1978 voelde ik gewoon aan dat 
het niet zo door kon gaan. Wat 
zou er gebeuren als de markt 
instortte en hoe kon ik dat over
leven? Ik besloot het zekere 
voor het onzekere te nemen en 
deed mijn hele voorraad lang
zaam aan in de uitverkoop. 
Omdat het in Rotterdam en 
omstreken haast onmogelijk 
was om een behoorlijk huur
huis te krijgen besloot ik de 
helft van de opbrengst in een 
koopwoning te steken, de rest 
van het geld gebruikte ik om 
een voorraad van Scandinavi
sche landen aan te leggen.' 
'Waarom Scandinavië? Dat had 
met een aantal dingen te ma
ken. Zoals eerder gezegd deed 
bijna iedereen in Nederlandse 
postzegels. Daarnaast waren 
ook de ons omringende landen 
populair, maar daar hadden de 
meeste handelaren ook wel een 
voorraadje van. Toen kreeg ik 
de cijfers van een onderzoek 
onder de leden van de Rotter
damse Philatelisten-Vereniging 
onder ogen. Daaruit bleek dat 
alle Scandinavische landen een 
redelijke populariteit onder ver
zamelaars genoten. De som 
van de verzamelaars van die 
acht landen was veel groter dan 
het aantal verzamelaars van 
welk land dan ook, uitgezon
derd Nederland natuurlijk. 
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jcandinaviënummet 
Daarnaast had ik met mijn ad
vertentie Finland, dat in de fila
telie gewoon tot Scandinavië 
wordt gerekend, een goed resul
taat geboekt. Bovendien had ik 
vroeger op school een fijne le
raar gehad en dat was meester 
Snel. Die ging ieder jaar zes we
ken naar Finland en maakte dan 
dia's, die hij aan ons vertoonde. 
Als kind heeft dat een onuitwis
bare indruk op mij gemaakt.' 

POSTORDERS EN BEURZEN 
Het voorgevoel van Jaap van 
Dijk bleek terecht. In de zomer 
van 1981 stortte de markt in. Hij 
vertelt hoe het hem verder ging: 
'De jaren daarna waren de 
slechtste uit mijn loopbaan. 
Het was spannend of ik het zou 
redden. Maar gelukkig begon 
mijn specialisatie de eerste 
vruchten af te werpen. Met een 
postorderbedrijfje, dat ik com
bineerde met beurzenbezoek, 
kon ik het hoofd boven water 
houden. Daarna ging het lang
zaam beter en ik heb de laatste 
tien jaar echt geen klagen.' 
'De mooiste postzegeldie ik 
ooit kocht? Ja, dat was een 
nummer i van IJsland met de 
afwijkende donkerblauwe kleur 
in superkwaliteit. Vreemd ge
noeg is die variant niet in dfe ca
talogi opgenomen. Ik kocht de 
zegel voor een pittige prijs op 

een Deense veiling. Een jaar la
ter had ik een stand op een gro
te show in San Francisco en 
daar hing op de tentoonstelling 
één van de grootste collecties 
van de eerste emissie van IJs
land. Die bevatte een aantal 
nummers 1, maar geen exem
plaar in de afwijkende kleur. 
Om een lang verhaal kort te 
maken. Ik heb de zegel verkocht 
aan de verzamelaar, die ik toe
valligerwijs bij zijn collectie 
t rof ' 

IJSBEERTJES 
Zoals bij veel postzegelhandela
ren kwam de eigen verzameling 
steeds meer op de achtergrond 
staan. Toch kan Van Dijk nog 
iedere dag van de filatelie genie
ten. Zijn lievelingsemissie be
noemt hij zonder aarzeling: 
'Dat zijn de Pakke Porto zegels 
van Groenland, met die ijsbeer-
tjes erop. Het zijn in totaal 
maar achttien zegeltjes, maar 
als je ziet hoeveel verschillende 
varianten er zijn! Om nog maar 
te zwijgen van alle mogelijke 
stempels, die er op voor kun
nen komen. Ik heb mij verre
gaand verdiept in deze emissie, 
die ook bij thematische verza
melaars zeer in trek is.' 
Over de toekomst van de filate
lie maakt Jaap van Dijk zich 
geen zorgen, maar hij neemt 
wel een genuanceerde stelling 
in: 'De tijd van speculatie en 
plakplaatjes ligt voorgoed ach
ter ons.' Hij illustreert dat aan 
de hand van een voorbeeld. 'In 
1979 kreeg ik een klant die alle 
nieuwe zegels van Faeröer 89 
maal wilde hebben. Tegenwoor
dig zou je dat zo'n persoon 
misschien uit zijn hoofd probe
ren te praten, maar indertijd 



kwam dat gewoon niet in je op. 
"Waarom uitgerekend 89 
keer?", vroeg ik de man en hij 
legde het uit. Voor zijn vier kin
deren wilde hij complete velle
tjes van twintig, voor zichzelf 
twee hoekblokKen van vier en 
tenslotte een serie voor in zijn 
gewone album. Dat heeft de 
man een aantal jaren volgehou
den en toen ging hij terug naar 
negen exemplaren. Nog een 
paar jaar later ging hij terug 
naar één serie.' 
'De wildgroei van de jaren ze
ventig en begin jaren tachtig 
zorgt nu voor een overaanbod 
van het materiaal uit deze pe
riode. De prijzen zijn laag. Aan 
de andere kant is het schaarse 
fllatelistische materiaal de laat
ste tien jaar alleen maar in prijs 
gestegen. Vroeger waren er gro
te groepen speculanten en nu is 
er een kleinere groep echte lief
hebbers die steeds dieper op de 
zaak ingaan. Om die groep van 
dienst te zijn zal ik me steeds 
verder in de filatelie verdiepen. 
Aan stoppen denk ik nog lang 
niet, eerder aan uitbreiden. Zo
lang ik nog lol aan mijn werk 
beleef blijf ik er gewoon mee 
doorgaan.' 

We besluiten nog eens een kijk
je te gaan nemen op het Noord
plein. Een halfuurtje later loopt 
Van Dijk rond op de plek, waar 

Jaap van Dijk tijdens een kleine 'sentimentaljourney' .weerzien met het Rotterdamse Noordplein, waar ooit de postzegelmarkt was 

de mots van zijn loopbaan lig
gen. Er IS volgens hem niet veel 
veranderd, alleen wordt het 
plein nu als parkeerterrein ge
bruikt. De omliggende horeca

zaken, die mede als schuil
plaats bij een plotselinge regen
bui dienden, zijn inmiddels ook 
in andere handen overgegaan. 
Herinneringen dringen zich op. 

Nog één keer wijst Van Dijk de 
plek aan, waar hij zijn eerste 
sprintje trok. Het doet hem 
zichtbaar meer dan hij van te 
voren had gedacht. 

DE ROTTERDAMSE POSTZEGELMARKT 
BESTAAT NOG STEEDS! 
Toen jaap van Dijk zijn eerste 
snelle schreden in de wereld 
van de postzegelhandel zette, 
werd de Rotterdamse postze
gelmarkt gehouden op het 
Noordplein. 
In het begin van de jaren zeven
tig verhuisde de markt naar het 
Schouwburgplein, waar een 
overkapping goede diensten 
bood als het eens regende. 
Op 1 april 1988 was de nieuwe 
schouwburg klaar en moest de 
postzegelmarkt het Schouw

burgplein verlaten. Na vier jaar 
van overleg met de gemeente 
werden de kramen voortaan op 
het grote plein voorde Laurens
kerk opgebouwd. 

Postzegelhandelaar Chris Hille
brand is woordvoerder van de 
kraamhouders en vertelt hoe 
het er op dit plein tegenwoordig 
aan toegaat: 'De postzegel
markt wordt nog steeds iedere 
zaterdag gehouden. Er zijn mo
menteefzo'n vijftien kraamhou

Het Noordplein, een aantal jaren terug, vlak na een opknapbeurt (zie de stoeptegelresten) 

ders en daar
naast zijn er 
wat bankjes, 
waar verza
melaars het 
een en ander 
kunnen uit
stallen. De 
eerste kraam 
wordt al om 
een uur of 
acht opge
bouwd, maar 
de meeste 
activiteiten 
vinden plaats 
tussen tien 
uur 's mor
gens en drie 
uur 's mid
dags. Er was 
sprake van 
dat we ook 
deze plaats 
moesten ver
laten, maar 
die plannen 
zijn gelukkig 
van de baan.' 
In de loop 
der jaren 
hebben vele 
duizenden fi
latelisten de 

Rotterdamse postzegelmarkt 
bezocht. 
Chris Hillebrand nodigt, mede 
namens de kraamhouders, alle 
oude bekenden uit om weer 
eens langs te komen. En die in
vitatie geldt natuurlijk ook voor 

De Rotterdamse postzegelmarkt  hier op een oude prentbriejkaart ■ 
was jarenlang op het Schouwburgplein te vinden 

de verzamelaars die de postze
gelmarkt alleen van de talloze 
verhalen kennen. En er is één 
voordeel: je kunt op de postze
gelmarkt tegenwoordig ook 
zonder hardloopschoenen leu
ke postzegels kopen... 



DE TANDJES VAN DE MACHT.. 
BUTEN OOK IN SCANDINAVIË 

Omstreden politieke propaganda en postoorlogen 

WERELDVLUCHTEUNGEN JAAR 
LEIDT TOT POSTOORLOG 
De afgebeelde Zweedse brief 
naar Roemenië (o/beeW/ng i) is 
gefrankeerd met een zegel uit 
1959/60 ter herdenking van 
het Wereldvluchtelingenjaar 
dat door de Verenigde Naties 
werd uitgeroepen. De post in 
Roemenië beschouwde het 
Wereldvluchtelingenjaar, net 
als vele Oostbloklanden in die 
ti jd, als een aanval op het so
cialisme. De meeste vluchtelin
gen in die tijd kwamen immers 
uit de Oostbloklanden. Daar
om werd de zegel door de pos
terijen met dikke, zwarte let
ters overgestempeld en wel zo
danig dat de zegel onherken
baar werd. De Roemeense 
tekst van dit stempel luidt: 
'Vechtend voor de vrede stel
len we het leven, de rust en het 
geluk van onze kinderen vei
lig'. Alle zegels en stempels 
met dit thema werden door 
maatregelen getroffen: ze wer
den zwart gemaakt en daarna 
bezorgd o f ondanks de correc
te frankering, retour gezonden. 
Van de Scandinavische landen 
zijn, behalve van Zweden, ook 
brieven met zegels met dit the
ma bekend van Noorwegen, 
Finland en Denemarken. Ook 
werd het vlagstempel van De
nemarken getroffen. 
Zelfs de eerstedag-enveloppen 
met het thema 'Vluchtelingen 
1971' werden, in dit geval uit-
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De Scandinavische landen roepen bij de meeste mensen 

politiek gezien een neutraal gevoel op. Toch hebben ook 

in dit gebied zegels en stempels internationaal tot 

omstreden politieke propaganda en daaropvolgende 

postale politieke onrust geleid. In de nu volgende bijdrage 

gaat auteur Jan Heijs op dit onderwerp in. 

sluitend door de Sovjetunie, 
retour gezonden. Deze zijn tot 
dusver alleen bekend uit Noor
wegen, Zweden en IJsland', 
maar mocht u over zo'n brief 
uit een ander land beschikken, 
dan houdt de schrijver van dit 
artikel zich aanbevolen voor 
een fotokopie daarvan! 

DEENSE ARABIER WERD 
GEZIEN ALS AAP 
Op 17 mei 1955 opende de 
Scandinavische luchtvaart
maatschappij SAS de lijn Ko

penhagen-Bagdad, metals re
sultaat een eerstevlucht-enve-
lop. De 1.200 enveloppen wer
den op 18 mei wel in Bagdad 
afgestempeld, maar niet - zo
als was afgesproken - retour 

Afbeelding 2 

tour te sturen. Op deze wijze 
konden de verzamelaars die 
deze envelop besteld hadden 
ze alsnog ontvangen. Het Irak
ese ministerie van Binnenland
se Zaken ging met dit voorstel 
akkoord en aldus geschiedde. 

ROUWZEGEL PROTEST TEGEN 
RUSSISCHE OVERHEERSING 
Van 1809 tot en m e n 917 
maakte Finland deel uit van 
het Russische keizerrijk, ook al 
hadden de Finnen een grote 
mate van zelfbestuur met on
der andere een eigen post
dienst en eigen zegels. Deze 
zelfstandigheid werd door de 
tsaar niet gewaardeerd en op 
12 juni 1890 werd de Finse 
postdienst opgeheven. Vanaf 
1892 was het verplicht om op 
post naar Rusland zegels in 
Roebelwaarden te gebruiken, 
per 14 augustus 1900 mochten 
de Finse zegels ook niet meer 
op post naar het buitenland 
gebruikt worden en per 14 ja
nuari 1901 werden de Finse ze
gels helemaal ongeldig ver
klaard. Ze werden vervangen 
door Russische zegels in Finse 

gezonden. De envelop werd in 
beslag genomen omdat men 
vond dat de Arabier die op de 
envelop was afgebeeld op een 
aap leek (aßeefding 2). Maan
denlang werd tegen de SAS om 
deze reden heen gedraaid, tot
dat de Deense postautoriteiten 
ingrepen en de ware reden 
acnterhaalden. Hun voorstel 
was om de 'aap' annex 'Ara
bier' dan maar zwart te maken 
en de enveloppen daarna re-



waarden: de Marka of pennia, 
in plaats van de Roebel en de 
kopeke. 
De Finnen protesteerden hef
tig en er werd onder andere 
een particulier rouwzegel van i 
pennia uitgegeven op 14 au
gustus 1900 die als een uiting 
van protest naast de Russische 
zegels kon worden geplakt. De 
Russen verboden dit per 16 au
gustus 1900. Het postwaarde-
stuk met deze rouwzegel {af
beelding 3) werd op 13 januari 
1901 gestempeld (de laatste 
dag van de geldigheid van de 
Finse zegels), met een op dat 
moment dus verboden rouw
zegel. Er bestaan drie typen 
van deze rouwzegel en er is 
zelfs een postwaardestuk be
kend, (afbeelding 4). 
Omdat net verbod alleen ze
gels op brief betrof, maakte 
men enveloppen van doorzich
tig papier en plakte men de 
rouwzegel aan de binnenzijde, 
achter de doorzichtige 
envelop^ 

Een andere wijze om te protes
teren was het vervaardigen van 
een stempel met de tekst 'Suo-
mi Finland' waarin een Russi
sche postzegel precies inpaste. 
De Russische zegel werd dan 
omringd door deze Finse tekst 
[afbeelding 5). 
Er schijnt zelfs een brief naar 
de Sovjetunie met een rouwze
gel te bestaan, die mogelijk 
werd geweigerd door dfe poste
rijen aldaar. Deze briefis door 
een verzamelaar bij een hande
laar gezien, maar kon later niet 
meer teruggevonden worden. 
Navraag bij de Duitse vereni
ging voor Scandinaviëverza-
mefaars en bij een Finlandspe-
cialist aldaar leidde niet tot re
sultaat. De schrijver houdt zich 
aanbevolen voor mededelin
gen die duidelijk kunnen ma
ken of zulke brieven in de Sov
jetunie geweigerd werden. 
De Finse stempels werden 
eveneens onder handen geno
men. Alle stempels moesten 
vanaf 1893 ook een plaatsaan

duiding in het cyrillisch heb
ben, ook stempels die niet aan 
vervanging toe waren. Geen 
wonder dat na de onafhanke
lijkheid in 1917 de cyrillische 
tekst vaak uit stempels verwij
derd werd, zodat Finland ook 
postaal bevrijd werd (afbeeldin
gen 6 en 7). 

FINSE VELDPOST NEUTRAAL 
In de Tweede Wereldoorlog ge
raakten de neutrale Finnen in 
een moeilijk parket. De Russen 
eisten in 1939 dat zij een stuk 
Fins grondgebied mochten ge
bruiken voor het legeren van 
troepen. De Finnen weigerden, 
voerden vijftien weken oorlog 
en verloren de strijd op 12 
maart 1940. Nadat Hitler op 
22 juni 1941 de Sovjetunie aan
viel, probeerden de Finnen dit 
grondgebied weer terug te ver
overen. Op veldpost uit die pe
riode is zelden propaganda te 
vinden. Op de veldpostbrief 
van i6 oktober 1941 (afbeelding 
S) is de propaganda zo neu

traal mogelijk geformuleerd: 
'Niet recnts, niet links, maar 
rechtuit voor Finland'. Dit in 
tegenstelling tot veldpost uit 
vele andere landen waarop 
men zich vaak positief over 
zichzelf uitlaat, of negatief over 
de vijand. 

V-TEKEN: FASCISTISCH 
OF GEALLIEERD? 
Het V-teken werd in de Twee
de Wereldoorlog door beide 
partijen, als onderdeel van 
een propagandaoorlog, als 
symbool gebruikt. Dat gebeur
de ook op Scandinavische 
post. 
In het eerste halfjaar van 1941 
startten de Britten een grote 
propaganda-actie in de door 
de Duitsers bezette gebieden. 
De verzetsbeweging gebruikte 
Churchills V-teken (de'V' 
stond voor Victory ofwel 'over
winning') om de naderende 
zege te symboliseren. Dit V-te
ken verscheen na de oorlog 
onder meer in een Deens vlag-

Afbeelding 3 
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Stempel dat de bevrijding her
dacht [afbeelding g). Tijdens 
de oorlog was er in Engeland 
een Deense vignet met het V-
teken en de tekst Danmark, 
free danes in omloop. Dit vig
net zit achterop de Engelse 
brief van afbeelding lo, verzon
den op 18 november 1941. 
De Duitsers gebruikten daar
op ook het V-teken als sym
bool voor 'Viktoria, Duitsland 
overwint op alle fronten (voor 
Europa)'. In Noorwegen wer
den eind juli 1941 vele open
bare gebouwen, waaronder 
het parlementsgebouw, van 
een V-teken en deze tekst 
voorzien. Ook werden zegels 
overdrukt met het V-teken en 
verscheen het V-teken in een 
vlagstempel (afbeelding ii). 
Eind 1941 verdween dit Duitse 
V-teken weer, omdat men niet 
meer op alle fronten overwon. 
De zegels met het V-teken wa
ren nog wel tot 29 maart 1944 

geldig, maar werden 
al vanaf 29 novem
ber 1941 niet meer 
verkocht. Na de oor
log werden er in 
1945 nog 50.000 
exemplaren verkocht 
en 11.5 miljoen 
exemplaren vernie
t igd. Het geallieerde 
V-teken overwon. 

TOT SLOT 
Aan het voorgaande 
kunnen we zien dat 
ook de Scandinavi
sche 
(postzegel)tandjes in de macht 
van de wereld bijten. En dat 
doet pijn, getuige de (postale) 
reacties. Het verzamelen van 
de thema's 'Omstreden poli
tieke propaganda' en 'Postoor-
log' worden er echter bijzonder 
boeiend door. Het zal duidelijk 
zijn dat de genoemde thema's 
veel raakvlakken hebben met 

Afbeelding n 

andere (gespecialiseerde) ver
zamelingen en verzamelthe-
ma's. 
De originele brieven en zegels 
zoals die bij dit artikel worden 
afgebeeld zijn ook in het echt 
te zien. Ze worden onderge
bracht in een minitentoonstel
ling op de aanstaande Brieven-
beurs, die op 9 en 10 april 

2004 in Gouda zal worden ge
houden. 
Noten: 
I: Zie de Postkneg-Speziulkataloa 1948-
1994 van Burhop/Heijs, nummer 6, 
iggé; inlichtingen over deze catalo
gus: J. Heijs, Postbus 93084,1090 BB 
Amsterdam. 
2: Zie onder andere Die Verwmdung rus
sischer Postwertzeichen in Finland i8go-
1918 van D. Vorwerck, 1990. 

SCANDINAVIEPUZZEL: VIND 
HET EILAND EN WIN EEN PRIJS! 
Een keur aan auteurs heeft zich 
ingespannen om van dit specia
le Scandinaviënummer van 'Fi
latelie' iets bijzonders te ma
ken. Maar nu zetten we ook u, 
lezer van dit blad, aan het werk. 

Het gaat om een plezierig kar
weitje, dat met een beetje geluk 
nog beloond wordt ook. 
In deze Scandinaviëpuzzel gaat 
het om het beantwoorden van 
twee vragen. Die vragen hebben 

betrekking op het kaartje dat u 
linksonder afgebeeld ziet. 
Het eilandenrijk Aland (dat tus
sen Zweden en Finland in ligt, 
officieel bij Finland behoort, 
maar in het genot is van een 
grote mate van zelfbestuur) 
heeft - hoewel je dat niet zou 
verwachten - een echte land
grens met Zweden. Die grens 
loopt over een eilandje dat deel 
uitmaakt van het uitgebreide 
Älandse eilandenrijk. Aan u de 
taak om de volgende vragen te 
beantwoorden: 
1. Hoe heet dat eilandje? 
2. Welk gebouw staat er op dat 

eilandje? 
We zijn ons ervan bewust dat 
het om een heel pittige opgave 
gaat. Een toch echt niet ondes
kundige zegsman op Aland wist 
bijvoorbeeld van het bestaan 
van deze landgrens niets afl 
U kunt uw oplossing aan het 
volgende adres sturen: 

Redactie Filatelie 
Scandinaviëpuzzel 
Klipper 2 
1276 BP Huizen 

We geven u nog een kleine hint: 
zowel het eiland als het gebouw 
komt voor op een postzagel van 
Aland. 
Onder de inzenders van volle
dig correcte oplossing wordt 
een toepasselijke filatelistische 
hoofdprijs verloot, ter beschik
king gesteld door René Hille-
sum Filatelie in Roosendaal. Na 
trekking van deze hoofdprijs 
worden onder de inzenders van 
alle overige oplossingen - goed 
of niet - vijf exemplaren van het 
boekje Filatelie van A tot Z ver
loot. U moet uw oplossing ui
terlijk op 31 maart op de bus 
hebben gedaan. De oplossing 
wordt bekend gemaakt in het 
aprilnummer van Filatelie en de 
namen van de zes prijswin
naars zullen in het meinummer 
worden gepubliceerd. 
De oplossing wordt ook ge
toond op de Brievenbeurs in 
Gouda (voorde beursdata: zie 
de rubriek 'Filatelistische evene
menten' elders in dit nummer). 
Dus: pak uw atlas of ga op zoek 
op het Internet. We wensen u 
veel succes! 

24S 



iL-
SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Canada 
NHL All Stars 
Net als in 2002 kwam Ca
nada Post op 24 januari 
met een postzegelboekje 
met daarin zes zegels ge
wijd aan de NHL All-Stars. 
Canada is ijshockeygek 
en de National Hockey 
League brengt er veel in 
beweging. 
Het is alweer het vijfde 
jaar dat er All-Stars-zegels 
verschijnen en ook nu 
worden er zes legendari
sche spelers vereeuwigd: 
ze staan alle zes op een 
zegel van 49 cent in een 
herkenbare actie [i]. 

Carnaval m Quebec 
De postzegels met toeris
tische attracties verschij
nen dit jaar verspreid 
over het jaar: vijf stuks. 
Alle vijf met een waarde 
van 49 cent en verkrijg
baar in een boekje van 
zes stuks. Het begon op 
29 januari met het win
tercarnaval van Quebec. 
Dit festijn viert dit jaar 
zijn vijftigste verjaardag 
en trekt jaarlijks bijna 
een miljoen bezoekers. 

Cadetten 
Ben derde boekje dat bin
nenkort op 25 maart ver
schijnt, is een boekje met 

acht zegels van 49 cent 
waarop cadetten in actie te 
zien zijn [2]. De Royal Ca
nadian Army Cadets vieren 
dit jaar hun 125ste ver
jaardag. De deelnemers 
aan dit Canadese elite
corps vergaarden hun 
roem bijvoorbeeld door 
Olympisch medailles te 
behalen (Myriam Bédard, 
gouden medaille tijdens 
de Winterspelen van 
1994) of naam te maken 
als astronaut (Chris Had-
field). 
De kleuren op de zegels 
(groen, rood en geel) re
fereren aan de verworven 
sterren in het trainings
systeem van de cadetten. 

Duitsland 
Viktualienmarkt München 
Op 8 januari verraste de 
Duitse post de verzame
laar met een tweetal Mar-
kcnSets, postzegelboekjes 
met zelfklevende zegels. 
Het eerste bevat tien 
postzegels van 45 cent 
met als motief de levens
middelenmarkt in Mün
chen, als onderdeel van 
de serie 'Bezienswaardig
heden in Duitse steden'. 
Deze waarde is het tarief 
voor een binnenlandse 
postkaart. Het is voor het 
eerst dat er een boekje 

verschijnt voor kaartfran-
kering. De zegel zelfver-
scheen overigens al op 7 
augustus 2003. 

Duitse Muziekraad 
Met tien zelfklevende 
postzegels van €1.44 ver
scheen op dezelfde da
tum een boekje, dat de 
frankering voor Groszbrief-
sendun^en bevat. Het the
ma op de zegel is het vijf
tigjarig bestaan van de 
Duitse Muziekraad. De 
zegel verscheen al eerder, 
op 12 juni 2003. 

Groot-Brittannië 
Letters by ni^ht 
Over het op 16 maart te 
verschijnen Engelse 
grootformaat boekje Let
ters by night [3] - een eer
betoon aan het in januari 
jl. gestopte nachtelijke 
postvervoer per trein -
schreef ik al in het febru
arinummer. De zegelin-
houd wist ik toen nog 
niet. Het is weer een bon
te kermis van normale 
Machinzegels, regionale 
uitgiften en gelegen-
heidszegels: driemaal 
68 p. 'Engeland', drie
maal 2de klas 'Schodand', 
éénmaal 28 p., 'E' (= Eu
ropa ofwel 38 p.) en 42 p. 
'locomotieven', viermaal 

iste klas 'stationspubs', 
tweemaal 37 p en vier
maal iste klas Machin. 
Opgeteld: £ 7.44. 

Op reis door Groot-Bnttannie 
In de toeristische serie is 
nu Noord-Ierland aan de 
beurt. Vanaf 15 maart is 
een van de zegels uit de 
serie Noord-Ierland ook 
in een boekje verkrijg
baar. Het bevat tweemaal 
deze zegel plus viermaal 
een iste-klaszegel. Zes
maal 28 p. maakt £1.68. 
Op 15 juni komt het land
schap van Wales in beeld. 

Israël 
Hyacint 
De op I februari 1999 ver
schenen Israëlische ze
gels met een afbeelding 
van hyacinten blijken 
sinds kort ook per twin
tig in een boekje verkrijg
baar te zijn. Nieuw is wel, 
dat de zegels nu zelfkle
vend zijn. De zegels zijn 
zonder waardeaandui
ding en dienen voor bin
nenlandse brieven te 
worden gebruikt. Het ta
riefwas op het moment 
van uitgifte 1.20 NIS. 

Korea-Noord 
Paddestoelen 
Op 5 september van het 

afgelopen jaar verscheen 
in Noord-Korea een 
boekje met zegels waarop 
paddestoelen afgebeeld 
staan: één zegel van 3, 
van 12, van 70, van 130 en 
van 250 won [4]. Alle vijf 
komen ook in Korea 
voor. De prijs van het 
boekje komt iets hoger 
uit, namelijk 480 won. 

Jaaruan de Aap 
Vijfverschillende in 
Noord-Korea in dieren
tuinen levende apensoor
ten zijn geportretteerd op 
de zegels in een boekje 
van I januari: Cebus apella 
(3 won), Papio doguera 
(60 won), Cercopithecus 
aethiops (70 won), Sagui-
nus oedipus (100 won) en 
Macaca mulatto (155 won). 
De nominale waarde is 
388 won, de verkoopprijs 
403 won. 
De oplage bedraagt 2.000 
boekjes (en ook nog 500 
met ongeperforeerde in
houd). 

Vuurtorens 
Noord-Korea wordt aan 
twee zijden omgeven door 
water en beschikt over 
nogal wat vuurtorens. 
Vier zegels in een op 20 
maart te verschijnen 
boekje laten voorbeelden 
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zien van vuurtorens aan 
de oostkust: 3,12,100 en 
195 won. Verkoopprijs 
van het boekje is 
325 won. De oplage is 
weer 2.000 stuks (plus 
500 met ongeperforeerde 
zegels). 

Maleisië 
Werddhnderdag 
Vorig jaar vierde men in 
Maleisië met veel tamtam 
Wereldkinderdag, zo laat 
de tekst op het nieuwe 
boekje weten [5]. Het 
boekje bevat twee zegels 
van 20 s. en acht van 30 s. 
met kleurige afbeeldin
gen van spelende kinde
ren en door kinderen ge
schreven teksten. De uit
giftedatum van het boek
je was II oktober. 

Malta 
Zelfkleuende zegels in boekjes 
Na de verrassing van de 
'verstopte boekjes' (zie 
deze rubriek in de num
mers van januari en fe
bruari) heeft Malta op
nieuw van zich doen 
spreken, nu dankzij de 
uitgifte van twee boekjes 
met zelfklevende zegels. 
Het zijn de eerste van dit 
land. Het ene bevat 
twaalf zegels van 7 c. 
(brieven binnenland) en 
het andere zes van 16 c. 
(brieven buitenland). De 
zegels sluiten aan bij de 
serie 'Inheemse flora', 
maar zijn kleiner van for
maat (24 bij 24 mm). 

Nieuw-Zeeland 
]aarvan de Aap 
Dieren uit dierentuinen 
zijn te zien op een serie 
postzegels van Nieuw-
Zeeland, verschenen op 
28 januari. De laagste 
waarde ervan, de 40 cent 
met een afbeelding van 
de Hamadryas baviaan 
(hoofdzakelijk levend in 
Somalië, Ethiopië, Jemen 
en Saoedie-Arabië) is ook 
in een boekje met tien 
stuks verkrijgbaar. 

$ 4.40-boekje 
Boekjes metals inhoud 
verschillende waarden 
zijn nogal ongewoon in 
Nieuw-Zeeland. Op 28 ja
nuari verscheen er echter 
een. Ze zijn aardig bruik
baar voor de diverse ta
rieven. 
De zegels in het boekje 
zijn uit de landschapsse
rie van iggó: 10 cent 
Champaiflti Pool en 40 cent 
Tory Channel. Het boekje 
kost $ 4.40: het bevat tien 
zegels van 40 en vier ze
gels van 10 cent. 

Noorwegen 
Van mens tot mens 
Het al eerder door mij ge
melde Noorse boekje van 
2 januari bevat acht ze
gels van 6 k., het nieuwe 
tarief voor een binnen
landse brief Sinds eind 
2001 heeft de Noorse 
post als slogan Oss men-
nesker imellom ('van mens 
tot mens'). Visueel komt 

dit ook tot uiting in de 
verbindingsdraad in het 
nieuwe logo van de post. 
Op de nieuwe zegels is 
deze draad eveneens te 
zien [6]. 

Panama 
igog èn 2003 
Panama gaf voor het eerst 
een postzegelboekje uit 
in igog. En dat was me
teen ook voor het laatst. 
Althans, tot vorig jaar. Bij 
het eeuwfeest van de re
publiek, op 3 november 
van het afgelopen jaar, 
verscheen niet alleen een 
serie jubileumzegels, 
maar ook een grootfor
maat boekje met twee
maal acht van de negen 
jubileumzegels, plus 
teksten illustraties. 

Roemenië 
Pasen 2003 
Toegegeven, ik ben rijke
lijk laat met het melden 
van het Roemeense paas-
boekje van vorig jaar. En 
dat ik het ook nog af
beeld, komt doordat het 
alweer bijna Pasen is. 
Het op 10 april vorig jaar 
verschenen boekje [7] 
bevat tien zegels van 
3.000 L. met een afbeel
ding van de paashaas op 
stap met een paasei en 
een paasbrief... 

Paddestoelen 
Ook van vorig jaar, da
tum ig september, is het 
boekje met twee blokjes 

van drie zegels waarop 
paddestoelen staan afge
beeld: driemaal 15.500 L. 
('giftige soorten') en 
driemaal 20.500 L. ('eet
bare soorten'). Er zijn 
van dit boekje, net als van 
het paasboekje, 5.000 
exemplaren vervaardigd. 

Rusland 
Tien jaar Federale Raad 
Er verschenen in decem
ber in Rusland nog twee 
boekjes. Op i december 
was dat een boekje met 
één nieuwjaarszegel van 
7.00 r. Gemakshalve ge
bruikte men hiervoor het 
kaftje van het boekje uit 
2 0 0 1 . 
Op 10 december volgde 
een boekje met het stripje 
zegels ter gelegenheid 
van tien jaar Federale 
Raad van de Russische 
Federatie [8]: twee zegels 
van 2.50 r. met een vlag 
ertussen. 

Singapore 
Herdruk 
Voor de tweede maal is 
het boekje 'tropische zee-
vissen' (tien postzegels 
zonder waardeaandui
ding) herdrukt. Opnieuw 
maakt het kaftje reclame 
voor het 'W.K. Postze
gels', dat hier van 28 au
gustus tot I september 
zal plaatsvinden. 

Zweden 
Zinnelijke bloemen 
Op de eerste Zweedse 

postzegels van dit jaar 
pronken close-ups van sen
suele en tot de verbeel
ding sprekende bloemen. 
Ze kwamen op 26 januari 
in omloop en waren dus 
uiteraard bedoeld voor de 
liefdesbrievenhausse van 
Valentijnsdag. Gewone 
bloemen werden door de 
fotograaf Rossi Rosster 
op een bijzondere manier 
in beeld gebracht. We 
zien de tulp, lelie, hibis
cus, amaryllis en arons
kelkvan zeer nabij. 
De vijf postzegels, die 
van de vermelding breu 
zijn voorzien, zijn per 
tien stuks in een boekje 
verkrijgbaar [9]. 

Laponia 
De Zweedse serie met we
reldmonumenten wordt 
met een vierde emissie 
voortgezet. De twee post
zegels hebben Laponia, 
het woeste natuurgebied 
in het noorden van Zwe
den, tot onderwerp. Het 
gebied staat sinds iggó 
op de lijst van Unesco 
vanwege de grootse na
tuur in combinatie met 
een levende Samicultuur. 
Op de zegels zijn wig
wamhutten in een Sami-
dorp te zien en een verge
zicht op het Rapadal in 
het nationale park Sarek. 
Beide zegels van 10 k. 
(het tarief voor brieven 
naar het buitenland) zijn 
per vier in een boekje ver
krijgbaar [10]. 
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DE DEENSE 
NUMMERSTEMPELS 

Verzamelgebied biedt volop mogelijkheden tot specialisatie 

Toen op i april 1851 de eerste 
Deense postzegel in gebruik 
werd genomen bestond de 
Deense postdienst al ruim 
tweehonderd jaar. In 1624 
richtte koning Christian IV een 
postdienst op die bestond uit 
negen grote belangrijke 
postroutes en die uiteindelijk, 
in 1851, resulteerde in een re
delijk tot goed lopende organi
satie die het gehele Deense ko
ninkrijk bestreek. Het Dene
marken van die tijd was bedui
dend groter dan dat van het 
heden. Tot het gebied behoor
den Deens West Indië, Groen
land, IJsland en de Faeröer als 
overzeese bezittingen en ver
der de toenmalige hertogdom
men Sleeswijk, Holstein en 
Lauenborg, alsmede het prins
dom Lübeck, dat onder het 
groothertogdom Oldenburg 
viel. De gebieden in India, 
Trankebar en Serampore, wa
ren in 1845 aan de Britse Oost-
Indische compagnie verkocht. 
De toenmalige vrije Hanzeste
den Hamburg en LiJbeck had-

DOOR HENK P . B U R G M A N , A M S T E R D A M 

Dankzij een inventief 'estafettesysteem' werden in 

Denemarken in het midden van de negentiende eeuw, 

voor het merendeel in een periode van drie maanden, de 

zogenoemde nummerstempels ingevoerd. Henk Burgman 

beschrijft hoe dat destijds in zijn werk ging en hij toont 

daarbij uiteraard ook een aantal voorbeelden uit de 

postale praktijk. 

den al sinds lange tijd nauwe 
banden met het Deense rijk. 
Deze twee steden en Olden
burg vielen niet onder het 
Deense postale stelsel, maar 

Aflteelding i - Landkaartje met de hertogdommen. 
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er waren wel Deense postkan
toren gevestigd. 

Zoals gezegd waren de eerste 
zegels op 1 april 1851 in Dene
marken verkrijgbaar. In het her
togdom Sleeswijk werden de 
zegels een maand later, op 1 
mei, geïntroduceerd. De her
togdommen Holstein en Lau
enborg hadden hun eigen onaf
hankelijke postdiensten, waar 
de zegels van Sleeswijk-Hol-
stein in gebruik waren. De pos
talediensten in Holstein en 
Lauenborg werden op 15 april 
1852 door de Deense post over
genomen en de Deense zegels 
werden hier op i juli van dat 
jaar in gebruik genomen. In de 
Deense postkantoren in Ham
burg en Lübeck waren geen 
Deense zegels in gebruik vóór 
augustus 1855. 
In die tijd moest alle post wor
den voorzien van een vertrek-
stempel. Dit stempel moest 
niet alleen een plaatsnaam, 
maar ook de datum - al dan niet 
voorzien van een jaartal - ver
melden. Dit stempel werd ge
plaatst op een vrije ruimte aan 
de voorzijde van de brief. Niet 
elk dorp of gehucht had een da
tumstempel. Alleen de grotere 
steden en belangrijke vervoers
knooppunten kregen een derge
lijk stempel toegewezen. Ham
burg en Lübeck waren voor de 
Deense economie zéér belang
rijk. Hier waren dan ook al lan-

Afbeetding 2 - De i^ijf typen 'stomme' stem
pels van Denemarken. 

ge tijd Deense postkantoren ge
vestigd en de steden waren op
genomen in Deense postrou
tes. Ondanks het feit dat het 
niet om Deense gebieden ging -
Hamburg en Lübeck waren vrije 
steden - was dit, juist door hun 



vrije status, mogelijk. 
Het was sinds 1837 gebruikelijk 
en sinds eind 1845 verplicht dat 
op een ter post bezorgd stuk 
een vertrekstempel met plaats
naam en datumaanduiding 
werd geplaatst. Om te voorko
men dat de postzegel die als 
bewijs van betaling op het stuk 
was geplakt nog een tweede 
maal zou worden gebruikt, 
moest de zegel visueel zicht
baar vernietigd worden. Om dit 
te bewerkstelligen werd een 
nieuw type stempel vervaar
digd. Dit stempel, het zoge
noemde vernietigingsstempel, 
bestond uit een aantal concen
trische cirkels met een punt in 
het midden. Er komen echter 
ook een aantal in het oog sprin
gende variaties van dit stempel 
voor. 

Deze stempels waren in geen 
geval uniform; er kwamen varia
ties in de diameter van de stem
pels voor. De buitendiameter 
van de stempels bedroeg tus
sen de 17 en 19.5 millimeter, ter
wijl de binnenste ring een door
snee had die kon variëren van 4 
tot 6.5 millimeter. Ook de punt 
in het midden was niet steeds 
hetzelfde: het kon een dikke of 
een dunne punt zijn. Bij het 
stempel dat uit drie ringen be
stond was de binnenste r i ngn 
millimeter in doorsnee. 
Deze 'stomme' stempels wer
den, op een enkele uitzonde
ring na, net als de zegels op 1 
april 1852 aan de postkantoren 

Aßeelding 3 - Handnummerstempel van 
Denemarken. 

verstrekt. De stomme stempels 
bestonden - en voor hun ge
nummerde opvolgers gold dat 
ook - uit een in staal of messing 
gegraveerde stempelkop die 
door middel van schroefdraad 
aan een houten handvat werd 
bevestigd. 

De nieuwe reglementen, die 
van 15 april 1851, schreven voor 
dat bij het plaatsen van het 
stempel zo veel mogelijk van 
het zegel beeld moest worden 
bedekt. Als we kijken naar het 
formaat van de destijds ge
bruikte zegels zult u zien dat 
een perfect geplaatst stempel 
precies binnen het zegelbeeld 
viel, met als gevolg dat er wei
nig tot geen stempelinkt op de 
brief zelf terecht kwam. Omdat 
alle stempels uniform waren, 
was het niet mogelijk om te 
zien op welk kantoor het vernie
tigingsstempel geplaatst werd. 
Hierdoor was de mogelijkheid 
tot fraude, in dit geval door on
eerlijke postbeambten, nog 
steeds aanwezig. Een eerder ge
bruikte zegel met een stempel 
dat geheel binnen het zegel
beeld viel, kon door een fraudu
leuze postbeambte voor de 
tweede maal op een brief ge
plakt worden waarbij het zojuist 
betaalde porto in eigen zak ge
stoken werd. Bij een stempel 
dat zowel op de zegel als op de 
brief zelf was geplaatst, was de 
zegel als het ware aan de brief 
'verbonden'. 
Door het gebruik van twee ver-

Aßeelding 4 - Een zegel meteen bijna per
fect in het midden geplaatst stempel. 

schillende stempels, het ver
trekstempel en het vernieti
gingsstempel, werd de werk
druk - zeker op postkantoren 
waar veel post verwerkt werd -
navenant groter. Op het sta
tionspostkantoor van Kopenha' 
gen werd hiervoor een oplos
sing gevonden door het ver
vaardigen van een gecombi
neerd stempel. Hierbij werden 
een stom stempel en een da
tumstempel aan elkaar beves
tigd, waardoor met een enkele 
stempelslag de zegel kon wor
den ontwaard (met het ringge-
deelte) en een datumstempel 
met de nodige gegevens kon 
worden geplaatst: onder of (en 
in de praktijk kwam dat vaak 
voor) naast de zegel. Later 

Afbeelding 5 - Stom combinatiestempel. 

kwamen er ook combi- of du-
plexstempels met nummers in 
het ringsegment in gebruik. 

Al vroeg werd door een zekere 
Wilhelm Fristrup het voorstel 
gedaan om de stempels te 
voorzien van een nummer, 
waardoor het fraudegevoelige 
aspect van het stomme stempel 
werd verminderd. Dit voorstel 
werd verrassend genoeg zeer 
snel overgenomen. Op 16 juni 
1852 stuurde Fristrup zijn brief 
naar 'Zijne Excellentie de Cene-
raal-Directeurvanhet Postwe-
zen', vergezeld van een afbeel
ding van een afdruk van het 
nummerstempel 26. Fristrup 
was een voortvarend type en 
had zijn huiswerk goed gedaan. 
Hij stelde voor om de postkan
toren in etappes te voorzien van 
de nieuwe nummerstempels en 
wel op een voor die tijd betrek
kelijke snelle wijze. De eerste 
veertig nummers zouden nieuw 
aangeschaft moeten worden en 
daarna zouden de dan ingeno
men stempels omgebouwd 
kunnen worden naar de daarop
volgende nummers. Ook aan 
het financiële plaatje werd ge
dacht. Een prijsopgave werd bij
gevoegd. De prijs voor de eer
ste veertig nieuwe stempels, de 
nummer 1 tot en met 40, be
droeg 80 Rigsbank Skilling per 
stuk. De veertig vervangen 
stempels konden worden om
gebouwd en weer worden uitge
leverd tegen inname van veertig 
oude stempels. Zo zou het 
doorgaan, totdat alle betrokken 
kantoren van een stempel wa
ren voorzien. Daarna had men 
nog veertig stempels over die in 
reserve gehouden konden wor
den: voor noodgevallen of als 
aanvulling voor die kantoren 
die op een later tijdstip van een 
nummerstempel voorzien 
moesten worden. De kosten 

Afbeelding 6 - Nummercombinatiestempel. 

van deze ombouw bedroeg 40 
Skilling per stuk en bij een order 
van TOO stempels 50 Rigsbankda-
ler. De totale kosten voor de 
operatie bedroegen 83 Rigsbank-
daleren 32 Skilling. Aardig om te 
weten is dat één Rigsbankdaler be
stond uit 96 Skilling. 

Hoe en in welke volgorde wer
den de nummers toegewezen? 
Uiteraard moesten de belang
rijkste kantoren het eerst van 
stempels voorzien worden. 
Maar er moest wel worden 
voorkomen dat er een onderlin
ge jaloezie zou ontstaan tussen 
de diverse kantoren. Om daar 
iets aan te doen werd besloten 
de nummers in alfabetische 
volgorde te verstrekken. 
Zoals gezegd waren de eerste 
veertig nummers nieuwe stem
pels. Bij aflevering aan de des
betreffende kantoren moesten 
de oude ringstempels ingele
verd worden, want die moesten 
immers worden omgebouwd. 
Om, economisch gezien, begrij
pelijke redenen werd scherp ge
controleerd dat alle oude ring
stempels ook inderdaad wer
den ingeleverd. Ondanks die 
strengheid is er - gelukkig - één 
authentiek ringstempel 
bewaard gebleven; het Post-
museum in Kopenhagen is er 
de trotse bezitter van. 

De eerste tachtig nummers 
werden verstrekt aan de grote, 
belangrijkste postkantoren in 
het koninkrijk Denemarken en 
in het hertogdom Sleeswijk. De 
nummers 1, 2 en 3 werden ech
ter vergeven aan Kopenhagen, 
respectievelijk de twee 'buiten
landse' Deense postkantoren in 
Hamburgen Lübeck. 
Vervolgens werd alfabetisch ge
werkt: nummer 4 ging naar Aal
borg, 5 naar Aarhus en zo door 
tot 79 voor Wyck en 80 voor het 



kantoor in /Eroskj0bing. 
De nummers 8i tot en met 112 
werden verstrekt aan de bijkan

toren in Denemarken en Slees

wijk. 

Voor zover bekend is er ner
gens een exacte datum van de 
verzending of van ingebruikne
ming van de nummerstempels 
genoteerd. Door het nalopen 
van grote aantallen brieven 
kwamen de volgende vermoe
delijk vroegste data van gebruik 
tevoorschijn. 

Nummers 
1 t /m 40 

41 t /m 
73 t /m 
83 t /m 

72 
82 
92 

93 t /m 112 

Ingebruikneming 
ca 29101852 
ca 01121852 
ca 10011853 
ca 24011853 
ca 28021853 

\'i{ 

Na het verstrekken van deze 
stempels werd de lijst uitge
breid met de kantoren in de 
hertogdommen Holstein en 
Lauenborg (113 tot en met 153) 
en enige postroutes op het plat
teland, alsmede spoorwegsta
tions en kleine postkantoren 
(154 tot en met 167). Vooral 
door de explosieve groei van 
het Deense spoorwegnet wer

Aßeelding 7  Nummentempel 2, Hamburg op brief 

den veel van de nummers i68 
tot en met 230 toegewezen aan 
kantoren, stations, postvervoe
rende schepen en rijdende 
postwagons. 

Toen kwam de oorlog van 1864 
(1 februari tot 30 oktober), met 
als gevolg het verlies van de 
drie hertogdommen en de ge

boorte van een nationaal 
Deens trauma. 
In het begin van de jaren zestig 
van de negentiende eeuw was 
het overduidelijk dat er een 
eind zou komen aan het Deen
se huis Oldenborg. Frederik VII 
stierf kinderloos in 1863. Frede
rik was niet alleen koning van 
Denemarken, maar ook hertog 

. ^ ^ 

van Sleeswijk, Holstein en Lau
enborg; dit ondanks het feit dat 
deze gebieden onder de Duitse 
Bond vielen. Pruisen, dat op 
dat moment een opkomende 
militaire macht was, liet over
duidelijk blijken wel geïnteres
seerd te zijn in deze gebieden. 
Met deze dreiging en met de 
militaire en politieke groei van 
Pruisen m het vooruitzicht wer
den de grote mogendheden, 
die na Napoleon wel een tijdje 
zonder oorlog konden, een 
beetje nerveus. Zij belegden 
een vergadering om de troon
opvolging van Frederik te be
spreken. Christian van het huis 
Clucksborg was de meest logi
sche troonopvolger door ziin 
huwelijk met de oudste nicht 
van Frederik. Zijn konings
schap over Denemarken was 
geen probleem, maar zijn wil 
om net als Frederik VII de her
togdommen onder te brengen 
in net Deense koninkrijk stuitte 

Afbeeldingen 8a en 8b ■ Nummerstempel 
7ig (Itzehoe), gebruikt in T86I op een Deen
se zegel en op een zegel van Lauenborg in 
1S65 
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Ajbeeióing 9 ■ Nummerstempel nj aanvankelijk (tot 1864) Heide/Holstein, na 1864 Odder 
Hier zien we het stempel op een postwaardestuk 

op grote tegenstand van de 
Duits georiënteerde bevolking 
van SleeswijkHolstein. De be
woners van deze gebieden, die 
in 1848 al in opstand waren ge
komen tegen net Deense ge
zag, wezen de samensmelting 
af en Bismarck zag zijn kans 
schoon. Dooreen slim politiek 
spel dwong hij Oostenrijk de 
oorlog te verklaren aan de De
nen, waarna hij geen moment 
twijfelde en zich bij de Oosten
rijkers aansloot. 
Op 23 december 1863 viel het 
Duitse verbond met Hannover
iaanse en Saksische troepen 
Holstein en Lauenborg binnen. 
Op 1 februari 1864 trokken de 
gecombineerde troepen de 
grens met Sleeswijk over, waar
mee de echte oorlog losbarste. 
Door een aantal factoren, zoals 
de personele en materiele over
macht van Bismarcks troepen, 
Deense politieke en strategi
sche blunders, het onderschat
ten van de tegenstander en het 
verkeerd inscnatten van de re
actie en steun van de grote mo
gendheden Frankrijk en Enge
land, was deze ongelijke strijd 
van het begin af aan een verlo
ren zaak. Binnen een halfjaar 
had Denemarken een groot 
deel van zijn troepen verloren 
en bijna eenderde van zijn 
grondgebied was bezet. 

Het (voorlopig hoogste) num
mer, 230, werd op 16 juni 1864 
toegekend aan het plaatsje H0
ruphav, iets ten oosten van 
S0nderborg op het eiland Als. 

Afteeldmg 17  Duplexstempel nummer i8i. 

Op 29 juni 1864 werd dit 
plaatsje door de Pruisische 
troepen veroverd op de Deense 
troepen die na de zware en ver
loren slag bij Dybbol en het ar
tilleriebombardement op S0n
derborg murw geslagen waren. 
Nummer 230 en de andere 
nummers die aan de diverse 
kantoren in deze veroverde ge
bieden waren toegekend, wer
den na de oorlog opnieuw in 
gebruik gesteld en toegewezen 
aan nieuw te openen kantoren 
en treinverbindingen. 
De Deense nummerstempels 
die in de bezette gebieden wa
ren achtergebleven, werden 
hier en daar nog gebruikt om er 
de postzegels van Sleeswijk
Holstein mee te ontwaarden. 
In Sleeswijk gebeurde dit tot 
aan eind juli 1864 en in Hol
stein en Lauenborg tot in maart 
1865. 

Na de vrede van Wenen (30 
oktober 1864) moest Dene
marken officieel afstand doen 
van de drie hertogdommen. 
Dit betekende een enorme 
aderlating: een kleine twintig
duizend vierkante kilometer 
grondgebied met pakweg 
700.000 inwoners werd er
door aan de Deense econo
mie onttrokken. Na de Oos
tenrijksPruisische oorlog 
kwamen alle gebieden onder 
Pruisisch gezag en was de 
Oostenrijkse rol in dit gebied 
uitgespeeld. Tijdens de Vrede 
van Praag (augustus i866) , 
waar Oostenrijk definitief 

door de Pruisen buitenspel 
werden gezet, werd aan de be
volking van de hertogdom
men nog wel een plebisciet 
(volksstemming) beloofd, 
maar daar kwam uiteindelijk 
niets meer van. 
Ondanks deze verliezen en de 
daarop volgende problemen 
bloeide de Deense economie 
al snel weer op. De spoorwe
gen breidden zich gestaag uit 
en een groot aantal nummers 
die vroeger op de postkanto
ren in de hertogdommen in 
gebruik waren, werden nu toe
gewezen aan spoorwegsta
tions en nieuwe postkantoren 
in Denemarken. 

Behalve de ruim negentig 
stempels die in gebruik waren 
in de nu bezette gebieden, 
werden na 1864 ook nog eens 
56 nieuwe nummers uitgege
ven. De meeste nieuwe num
merstempels die na 1870 in 
gebruik werden genomen, wa
ren aan stationspostkantoren 
en aan postrijtuigen op spoor
lijnen toegewezen. 
De nieuw uit te geven en de 
oude heruitgegeven nummer
stempels werden, na 1864, lu
kraak toegewezen aan kanto
ren die ze nodig hadden. Er 
werd geen bepaald systeem 
gehanteerd, zoals in de jaren 
voor de oorlog van 1864. De 
laatste 'oude' nummers wer
den in 1879 heruitgegeven en 
vanaf dat moment kwamen er 
dus alleen nog nieuwe, hoge 
nummers in gebruik. 

In maart 1870 kregen twee Ijs
landse kantoren in Reykjavi'k 
en Seidisfjördjr de nummers 
236 en 237 toegewezen. Tege
lijkertijd kreeg Thorshavn op 
de Faeröer het nummer 238. 

In 1884 werd nummer 284 aan 
Trangisvaag (eveneens op de 
Faeröer) toegekend; het was 
een van de laatste nummers 
die werden toegewezen. Van 
de twee hoogste nummers, 
285 en 286, wordt aangeno
men dat die eind 1883 of begin 
1884 werden toegewezen. 

Doordat er volgens de officiële 
regels per brief twee keer ge
stempeld moest worden en er 
niet overal voldoende duplex
stempels voorhanden waren, 
werd er nog wel eens een da
tumstempel gebruikt om ze
gels te vernietigen. De grote 
kantoren Kopenhagen, Aarhus 
en Aalborg bezondigden zich, 
en dat gebeurde al sinds 1870, 
hier geregeld aan. Poststukken 
uit deze periode zonder num
merstempel zijn dan ook gere
geld op veilingen te vinden. 

Op 8 april 1884 werd door mid
del van een officiële dienstor
der bekend gemaakt dat vanaf 
dat moment alle zegels op alle 

Afbeelding ^o ■ Nummerstempel 236 
(Reykjavik) 

postzendingen met een dagte
keningstempel ontwaard 
moesten worden. 
Alle nummerstempels moes
ten geretourneerd worden. De 
gecombineerde stempels 
mocht men blijven gebruiken 
totdat ze versleten waren. De 
meeste nummerstempels wer
den inderdaad geretourneerd 
en vandaag de dag zijn er tien
tallen in de kluizen van het 
Deense Postmuseum in Ko
penhagen weggeborgen. Om 
misbruik van de stempels te 
voorkomen (iets dat in het ver
leden daadwerkelijk is ge
beurd) is besloten de kluizen 
en dus de stempels niet voor 
het publiek toegankelijk te ma
ken. 

Zoals ik al eerder schreef had
den sommige kantoren meer
dere stempels, uiteraard met 
hetzelfde nummer, in gebruik. 
Kopenhagen beschikte over 
een groot aantal stempels met 
nummer i , waarvan er nu een 
twintigtal zijn geïdentificeerd. 
Andere steaen hadden ook 
meerdere stempels in gebruik, 
zoals Aalborg (vier stempels 
met nummer 4), Odense (zes 
stempels met nummer 51) en 
Altona (zes stempels met 
nummer 113). Ook op een aan
tal spoorwegroutes waren 
meerdere stempels met het
zelfde nummer in gebruik. 
Omdat de stempels niet gelijk
ti jdig besteld, gemaakt en afge
leverd werden, zijn er onder
ling vaak grote verschillen tus
sen de nummerstempels te 
ontdekken. Ook zijn  bijvoor
beeld bij Aalborg  zowel open 
als dichte cijfers 4 te vinden, 
net als rechte vanen en gegolf 2 
de vanen bij de cijfers 5 en 7. = 
Ook ging er bij het bestellen of _ 
het vervaardigen van de stem =' 
pels wel eens wat fout. Zo be ï 
staat er een stempel met het ^ 
nummer 53 dat in i88o aan S 
Sk0rping werd toegewezen. Dit " 
plaatsje had eigenlijk nummer =: 
253 moeten krijgen, maar door 
een fout werd dat dus 53  en 
dat terwijl dit nummer al in ge
bruik was in Randers. U zult 
dus tevergeefs zoeken naar 
een zegel of een brief met het 
nummerstempel 253. 



Afbeelding 72  Een aantal i/erschillende cijfertypen van stempet nummer i 

Enkele kantoren behielden, al 
dan met met opzet, een stem
pel achter. Deze stempels wer
den gebruikt als reservestem
pels, waarmee m tijden van 
grote drukte post met de hand 
kon worden afgestempeld. Een 
voorbeeld daarvan Is Hum
lebaek met nummer i66 . Een 

Afbeelding 13 AF A 71 met nummer 24 

enkel stempel, zoals nummer 
24 (in gebruik in Helsing0r), is 
zelfs nog gebruikt op de zegels 
die in november 1913 uitgege
ven werden. 
Ook werden zulke stempels 
gebruikt voor het afstempelen 
van afwijkende post, bijvoor
beeld stukken die per schip of 

trein uit het buitenland kwa
men, tijdens de reis waren aan
geleverd en waarvan het zegel 
nog niet was ontwaard. 
De verzamelaar die zich met 
deze stempels wil gaan bezig
houden doet er goed aan om 
te beginnen met een basisver
zameling van alle nummers 
en, zo hij of zij wil, de verschil
lende cijfertypen daarin ook op 
te nemen. Na verloop van ti jd 
kan er dan worden overgegaan 
tot een specialisatie binnen 
deze verzameling. U kunt dan 
denken aan een speciaal ge
ografisch gebied, een eiland, 
een landstreek of een van de 
hertogdommen. Ook rijdende 
postkantoren of postwagons 
met hun specifieke routes kun
nen een aardige collectie ople
veren. 

Literatuur: 
J. SchmidtAndersen; Danmarksjorste 
Fnmzrkcr. 
H.E. Tester & G.F. Hansen; Denmarks 
Numereal Cancellations 18521884. 

Afbeelding 14  Kopenhagen nummer i op 
een Duitse zegel 

Svend Arnholtz; De Danske Nummer
stempler Indtil 1864 (artikel in Norsk 
FiIatelistiskTidsskrift, oktober 1936) 
en Danske Poststempler (1953). 
D.M. Taunusstein; Dänische Nummern
und Sternstempel. 
V. Jensen & J. Helding; Danmarks Post
stempler. 
A. Tiioll; Indfdirselcn a/Nummerstemplcr 
(artikel in Norsk Filatelistisk Tidssk
rift, november 1962, bladzijde 58). 
M. Meedom; Postbesijrgelscn 1 Danmark 
under iS64kr\gen; Sijndcrjyske Post
stemplerindtilig20. 
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Wat wij u bieden: 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
* Indien gewenst contante betaling. 
* Desgewenst bezoek aan huis! 
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Ï>E RUITIR B.V. 

MICHEL produktieplanning 2004 
 voorlopig overzicht 

4 maart Munten catalogus Duitsland 2004 € 17,80 
Telefoonkaarten Duitsland 2004 € 39,80 
KroatièSpeciaal 2004 € 29,80 
Handboek Klaucke Stempels, 4e ed. € 59,80 

23 april DuitslandSpeciaal 2004 Band 1 € 39,80 
DuitslandSpeciaal 2004 Band 2 € 44,80 
Plaatfouten Handboek Beieren € 68,00 

3 juni Rolzegels Duitsland 2004 € 39,80 
AutomaatzegelsSpeciaalwereld 2004 € 44,80 
IJslandSpeciaal 2004 € 29,80 
Noord en Midden Amerika 2004, Overzee 1 € 64,00 
Handboek Saargebied 2004 € 29,80 

16 juli Duitsland catalogus 2004/05 € 27,80 
West en Midden Europa 2004/05 Eur. 1 € 49,80 
Zuid Europa 2004/05 Eur. 2 € 49,80 

10 september Noord en Noordwest Europa 2004/05 Eur. 3 € 49,80 
Oost Europa 2004/05 Eur. 4 € 49,80 
Ganzsachen Oost Eurpa 2004/05 € 64,00 
Voorphilatelie € 29,80 

15 oktober Caribische Eilanden 2004/05, Overzee 2 €64,00 
Sovjet UnieSpeciaal 2004/05 € 96,00 
Posttarieven Handboek, 2e ed. € 34,80 

3 december Junior Duitsland 2005 €14,80 
CEPT2005 €34,80 
UNOSpeciaal 2005 € 34,80 
DenemarkenSpeciaal 2005 € 39,80 
ZuidAmerika 2005, Overzee 3 € 64,00 

 onder voorbehoud van wijzigingen -

auf der heide 
e mail aufderheide@hetnet nl 

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

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

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

¥ang Volksrepubliek China 2004 in kleur 24,50 

Yang spec. cat. Hong Kong 2004 in kleur S3,50 

Facit speciale catalogus Scandinavië 2004 in kleur 65,00' 
Michel catalogus Scandinavië & Baltische Staten 2003 29,80 
AFA catalogus Denemarken/Faeroer/Groenland 2004 in kleur 34,90 

Zonnebloem catalogus Indonesië 2004 12,90 

Zonnebloem catalogus Suriname 2004 9,90 

Wij leveren ook accessoires zoals loepen, pincetten, albums, 
supplementen, pergamijnzakjes & filatelistische apparatuur 

vnnq (il I in 

Seven Seas Australië pocket 2004 in kleur 14,50 

www.collectura.com 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00 ■ 
Telefoon 070 365 22 27 
Email 
Postgiro 125.34.14 

17 00, zaterdag 10 0014 00 
Fax 070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura com 
Fortls Bank 80.70.90.077 

Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer

kelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

http://www.collectura.com


^ Deze aflevering 
Traditiegetrouw vond eind januari in de Pandahallen van 
Nieuw-Loosdrecht de Filateliebeurs plaats. Het was alweer de 
zestiende editie. De aanwezige NVPH handelaren geven een 
impressie van hun ervaringen gedurende dit lange weekend en 
hun mening over hoe de markt er momenteel bij ligt. 
Daarnaast de nodige aandacht voor twee interessante rapporten, 
die Carolien van der Vorst onlangs publiceerde. Op verzoek van 
de NVPH verrichtte zei een tweetal enquêtes. Uit de resultaten 
blijkt dat de postzegelhandel, mede door het toegenomen gebruik 
van internet, dynamischer is dan ooit! En er zijn nog steeds 
mensen die het aandurven om dit moeilijke, maar o zo mooie 
beroep uit te gaan oefenen. 

Druk en gezellig als altijd: 

'Druk en gezellig als altijd, maar met de 
hand een beetje op de Icnip' 
impressie van de Filateliebeurs in Loosdrecht. 

Het gebruikelijke aantal van zo'n 5000 bezoekers bevolkten eind 
januari de Pandahallen in Nieuw-Loosdrecht tijdens de zestiende 
editie van de Filateliebeurs. De formule van gratis entree, parkeren 
en pendeldienst naar het station, gecompenseerd door wat hogere 
stand- en tafelhuren werkt nog steeds uitstekend. Vooral de 
verzamelaar, die vijftig of honderd euro wil uitgeven, ziet niet 
bij voorbaat al een flink deel van zijn budget verloren gaan. 
Een flink aantal NVPH leden gaf acte de presence. In de loop van 
zondag konden zij de balans opmaken. Na het noteren van hun 
bevindingen kon er voorzichtig een tweeledige conclusie worden 
getrokken. De standhouders met een aanbod van 'standaard' 
materiaal zagen genoeg enthousiaste klanten, maar de gemiddelde 

I 

besteding viel wat lager uit dan de voorgaande jaren Dit heeft te 
maken met de lichte recessie, waarin onze economie zich bevindt. 
Ook wordt er meer geshopt, dat wil zeggen dat het publiek meer 
aan prijsvergelijking gaat doen. Door de supermarktoorlog van 
de laatste tijd wint deze sport aan populariteit. Lang niet iedere 
handelaar ziet dit als nadeel: 'Het houdt ons in ieder geval 
scherp,' was een kreet die meerdere malen werd gehoord. 

Specialisatie 
De resultaten van de verregaand gespecialiseerde standhouders 
toonden zich in de meeste gevallen wél recessiebestendig. Sterker 
nog, enkelen boekten zelfs een recordomzet. Ronald Bouscher ziet 
een steeds grotere bereidheid onder verzamelaars om voor 
schaars en zeldzaam materiaal in mooie kwaliteit flinke bedragen 
neer te tellen. Collega Jaap van Dijk (zie het uitgebreide interview 
elders in dit nummer), gespecialiseerd in Scandinavië, was het 
helemaal met hem eens: 'Ik verkocht bijvoorbeeld een drietal 
postzegelboekjes van Denemarken voor het niet geringe bedrag 
van 1100 euro.' 

Samengevat: De aanschaf van postzegels die altijd en op 
meerdere plaatsen worden aangeboden wordt wel eens 
uitgesteld. Gaat het echter om schaarse en zeldzame 
filatelistische specialiteiten, don is de verzamelaar best te 

I verleiden om de portemonnee te voorschijn te halen, omdat het 
vaak de enige kans is om het aangebodene in de collectie te 
krijgen. 

Literatuur in trelc 
Naast postzegels en poststukken was er natuurlijk ook aanbod 
van filatelistische literatuur. Voor de stand van Peter Meinhordt 
was het soms dringen geblazen. 'Ik kom hier alle vele jaren, maar 
deze keer is het echt een gekkenhuis. De omzet ligt 50% hoger 

Peter Meinhardt 'Veel vraag naar literatuur' 

dan gemiddeld. Dat komt enerzijds misschien omdat ik een groot 
aantal beursaanbiedingen van iets verouderde catalogi heb 
meegenomen. Anderzijds, en dat merk ik in de winkel ook, is er 
een groeiende belangstelling voor filatelistische literatuur, die 
goede informatie biedt. Ook thematische catalogi zijn erg in trek. 
Als je bijvoorbeeld dieren gaat verzamelen of treinen, dan is het 
ondoenlijk om daar zelf een inventarisatie van te maken. Je zou 



het eerste jaar niet eens aan verzamelen toekomen!' 
Daarnaast is er veel vraag naar handboeken over en catalogi 
van specialistische onderwerpen als brieven, postwaordestukken, 
luchtpost, plaatfouten en zelfs fiscale zegels. Meinhardt- 'Soms 
krab ik me wel eens achter het oor, als ik zie hoeveel ik in mijn 
voorraad heb geïnvesteerd. Maar aan de andere kant is dat ook 
de reden, dat de meeste handelaren geen literatuur op voorraad 
hebben. Bij ons kunnen de mensen de boeken even in hun handen 
nemen en bekijken En dat is niet meer dan logisch, als je een 
behoorlijk bedrag voor een boekwerk moet neertellen!' 

Carolien van der Vorst publiceert rapporten 

'Internet speelt steeds belangrijker rol in 
postzegelhandel' 
Carolien van der Vorst publiceert uitslagen 
enquêtes. 

Toen Carolien van der Vorst zich voor haar stageperiode meldde 
op het secretariaat van de NVPH wist zij nog niet, dat er naast de 
dagelijkse werkzaamheden ook een paar pittige taken op ander 
gebied op haar lagen te wachten. Allereerst het organiseren en 
begeleiden van een enquête onder de leden. Deze had als 
onderwerp de website van de vereniging, www.NVPH.nl. De inzet 
van het onderzoek was erachter te komen wat de leden van die 
website vinden en tevens te peilen in hoeverre deze nog verbeterd 
kan worden. 
De tweede klus behelsde een enquête onder niet-leden. Het doel 
hiervan was de nog niet bij de vereniging aangesloten postzegel
handelaren te belichten en het werven van nieuwe leden. Van der 
Vorst ging de uitdaging aan en presteerde het om beide opdrachten 
tot een goed einde te brengen. Een korte samenvatting van 
inhoud en conclusies willen wij u niet onthouden. 

Rapport 1: w w w . N V P H . n l . 
Er is een toenemende belangstelling voor de website van de 
NVPH Het aantal bezoekers is inmiddels opgelopen tot meer dan 
5000 per maand. Een positief beeld in tegenstelling tot de 
uitkomsten van het onderzoek naar de tevredenheid onder de 
leden. Die zijn minder begaan met de site en bezoeken hem 
weinig. Dit komt waarschijnlijk omdat zij al met een groot deel 
van de informatie op de site op de hoogte zijn. 

De doelstellingen van de site zijn voor een groot deel bereikt. De 
gegevens van alle leden zijn beschikbaar en met een flink deel 
ervan zijn inmiddels links gelegd. Ook worden de bezoekers van 
de site uitgebreid geïnformeerd over alle NVPH producten en 
acties. Daarnaast zullen naam en logo van de NVPH steeds 
nadrukkelijker worden geprofileerd als kwaliteitswaarmerk. Last 
but not least worden er zoveel mogelijk adressen van filatelisten 
verzameld door het aanbieden van een gratis nieuwsbrief, die 
inmiddels ruim 500 leden heeft. 
Er werd een groot aantal suggesties ontvangen, die de site verder 
kunnen verbeteren. Zo staat er een Engelstalige versie op stapel. 

Nieuwe handelaren opereren voor 
een groot deel op het internet 

Rapport 2 : De postzegelhandel belicht. 
Van der Vorst beschikte over 146 adressen van postzegelhandelaren, 
die niet bij de NVPH zijn aangesloten. Dit lijkt een groot aantal, 
maar voor meer dan de helft hiervan is de filatelie geen hoofd
bron van inkomsten. Van de 61 respondenten was er slechte één, 
die de NVPH niet kende. Driekwart was geïnteresseerd in het 
NVPH lidmaatschap, inmiddels zijn er 22 inschrijfformulieren 
verstuurd. 
Verder is het verheugend te constateren, dat er nog steeds nieuwe 
handelaren bijkomen. Deze opereren voor een groot deel op het 
internet, dat inmiddels een niet meer weg te denken rol in de 
wereld van de filatelie speelt. 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon. 

E-mail: 

070-347 38 49 

info@nvph.nl 
Internet ^r>W^.nvph.nl 

http://www.NVPH.nl
http://www.NVPH.nl
mailto:info@nvph.nl


SAMENSTELLING: 
H .W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 39 - STEMPELVERVALSING 'sGRAVENHAGE 
STATION H.IJ.S.M.1 (MAGERE 1)* 

Begin februari 1998 vroeg 
een verzamelaar mij on
derzoek te doen naar de 
afstempeling 'sGravenhage 
Station H.IJ.S.M.i. Hij 
deed dat naar aanleiding 
van een in oktober 1997 
uitgevoerde keuring van 
een bij een veiling ge
kochte postzegel van i'h 
gulden (NVPH-nummer 
130F, Jubileumzegel 
1923). Deze zegel was 
voorzien van het vervalste 
stempel LEIDEN 13.XII.26. 
8-g (ronddatumstempel-
deel van de in Leiden ge
bruikte 'Kragmachine') 
met drie sterren, waarvan 
de middelste ster open. 
Het bewuste vervalste 
stempel kwam overigens 
ook voor op een bij de
zelfde veiling aangebo
den zegel van 10 gulden 
(NVPH-nummer loi, ko
ningin Wilhelmina, Jubi
leumzegel). 
De afstempeling van de 
hierboven bedoelde ver
z a m e l a a r , 'sGravenhage 
Station H.IJ.S.M.i op een 
postzegel van 10 gulden 

(NVPH-nummer 80, ko
ningin Wilhelmina, 
emissie 1899-1905), 
kwam voor op een zegel 
die hij recentelijk bij een 
postzegelveiling had ge
kocht (ajbeeldin^ 1). Hij 
deed zijn verzoek mede 
naar aanleiding van het 
feit dat hij het bewuste 
'sGravenhage-stempel in 
1997 bij een andere vei
ling afgebeeld had ge
zien, namelijk op een ze
gel van 10 gulden (NVPH-
nummer loi, koningin 
Wilhelmina, Jubileumze
gel, emissie 1913, ajbeel-
ding 2). Alle zegels, zowel 
die met het stempel Lei
den als die met 'sGraven
hage, waren zo mooi cen
traal afgestempeld dat 
het zijn verwondering 
had gewekt. 

Onderzoek 
Omdat door de keurings
commissie van de NVPH 
voor de bewuste zegel 
van ajbeelding 1 o p 26 ja
nuari 1998 een certificaat 
was afgegeven èn de ver

zamelaar/koper de zegel 
wilde teruggeven aan de 
veilinghouder als zou 
blijken dat het om een 
vervalste afstempeling 
ging, vroeg hij aan mij of 
ik onderzoek wilde ver
richten naar het stempel. 
Ik begon er mee om in 
het stempel(productie)-
boek A (1910/1914) van 
het Muntmuseum in 
Utrecht naar het bewuste 
stempel te zoeken. Op 
pagina 35 wordt het 
stempel 'sGRAVENHAGE 
STATION H.IJ.S.M.1 (met 
vette ' i ' , ajbeelding 3) af
gebeeld met de stempel-
verzenddatum December 
1912. De in het stempel 
aangebracht datum 
(22.XII.22.11-12N) is in 
dit geval niet belangrijk, 
omdat men voor het ma
ken van een 'proefafdruk' 

gewoon een willekeurige 
datum instelde. 
De vervalste afstempeling 
op de zegel van 10 gulden 
viel op door zijn nogal 
grijze kleur. Een blik op 
de onder de microscoop 
gelegde zegel leerde dat 
de inktkleur ook veel 
meer met 'grafiet be
smet' was en ook hier en 
daar 'doorloopt'! Vooral 
de uiteinden van de let
tervormen in het stempel 
zijn niet juist: die zijn te 
rond. In principe zou dit 
natuurlijk kunnen duiden 
op slijtage, maar dan niet 
overal! De cijfers zijn ook 
niet juist: die zijn ook al
lemaal rond aan de uit
einden. Zelfs bij oude, in
tensief gebruikte stem
pels is dit niet bij alle cij
fers het geval. Bepaalde 
letters komen niet over
een met het in het pro-
ductieboek afgebeelde 
stempel: een te korte krul 

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 ditweer mogelijk is zullen 
wij dat in Filatelie meedelen. Redactie Filatelie 

van de 'S', een te smalle 
'O', een verkeerde 'N' en 
verkeerde afstanden tus
sen en in de letters. 
Wat ook meteen opviel 
was de magere ' i ' achter 
H.IJ.S.M. (deaflcorting 
staat voor Hollandsche IJze
ren Spoorweg Maatschappij; 
zie ajbeelding 4). 
Op 17 februari 1998 zond 
ik een uitvoerig rapport 
met elf bijlagen aan de 
verzamelaar; de conclu
sie was dat het stempel 
een vervalsing is. 
Omdat zowel de veiling
houder als de heer A. Ha-
gemans, voorzitter van 
de keuringscommissie 
van de NVPH, niet over
tuigd waren van het feit 
dat het om een vervalst 
stempel ging, heb ik in 
het toenmalige PTT Mu
seum (nu: Museum voor 
Communicatie) in Den 
Haag het stempelboek 
opgevraagd waarin op 
pagina 228, onder de ru
br iek 'sGravenhage - Station 
H.IJ.S.M de s t e m p e l s 
'sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.i ( m e t v e t t e ' : ' ) 
en 'sGRAVENHAGE STA
TION H.IJ.S.M.2 ( m e t v e t -

Ajbeelding 3 - Stempelsegment 
van het echte stempel 'sGRAVEN
HAGE STATION H.IJ.S.M.1 (uet-
te'i'), a^ebeeld op pagina 35 in 
het stempel(produrtic)boek A van 
de Munt. 

Afbeelding 1 - Vervalste a/stempcling 'sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.i (magere'1') op de zegel uan logulden koningin Wilhelmi
na, type-bontkraag (emissie 1899-1905), NVPH-nummer 80. 

Afbeelding 2 - Verualste a/stempelmg 'sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.i (magere'1') op de zegel uan 10 gulden koningin Wilhelmi
na, Jubileumzcgels (emissie 1913), NVPH-nummer 101 (ajbeelding uit 
ueilingcatfllogus). 

Afbeelding 4 - Stcmpelsegment 
uan het ualse stempel 'sGRAVEN
HAGE STATION H.IJ.S.M.i (ma
gere 'i') ajkomstig uan het stempel 
dat hierujordtgetoond als ajbeel
ding 1. 



te 'z') zijn afgestempeld. 
Bij deze stempelafdruk

ken zijn de volgende no

tities aangebracht; 

('sGRAVENHAGE 
STATION H.IJ.S.M.i 
ii.XII.i2.8gV, afbeelding 
5)

(i) No I Handr. Oct '12 
(handr. = handreiking of 
uitgifte/ingebruikname 
van het stempel) 
(2) Volgens schrijven 16 
April '13 no 141g van Dr. 
postkt te Gvr. is deze 
stempel zoek geraakt. 
(3) 1927 in April versle

ten terug ontv. en vern. 
wordt vernieuwd Mei '27 

('sGRAVENHAGE 
STATION H.IJ.S.M.2 

28.IV.i3.gioV, afbeelding 
6). 
(i) No 2 Handr. April '13 
(2) vernieuwd Juli '26 
(3) vernietigd 

Volgens deze gegevens is 
het eerste stempel (met 
vette ' i ' ) dus in gebruik 
genomen in oktober 
1912. Op 16 april igi3 
blijkt het stempel te zijn 
zoekgeraakt, waarna het 
stempel met nummer 2 
in gebruik wordt geno

men. 
Dat dit tweede stempel 
een datum van 28 april 
1913 heeft, geeft aan dat 

men meteen een nieuw 
stempel heeft laten aan

maken, een stempel dat 
nauwelijks twaalf dagen 
later al in gebruik werd 
genomen. 
In het stempeUproduc

tie)boek A van de Munt is 
achter April 1913 op pagi

na 42 het nieuwe stempel 
'sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.2 afgebeeld (met 
vette ' 2 ' , zie afbeelding 7. 
Om een proefafdruk te 
maken werd het datum

blok ingesteld op 
24.IV.24.34N. 
Om er toch zeker van te 
zijn dat er niet alsnog een 
tweede stempel met 
nummer i werd verstrekt 
 ditmaal met een magere 
' i '  heb ik in het stem

pel(productie)boek ge

zocht naar stempels met 
een duidelijke magere ' i ' , 
die eventueel overeen zou 
komen met de ' i ' in het 
vervalste stempel. Dat le

verde geen resultaat op. 
Daarnaast heb ik ook de 
in die tijd gebruikte let

tervormen onderzocht op 
gelijkenissen. Ook dat le

verde geen resultaat op. 
Omdat postzegels op 
brieven of enveloppen 
met het stempel 's(3RA

VENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.i zeldzaam zijn 

dit houdt verband met de 
korte tijd van gebruik van 

< c ^ 
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het stempel  zal men 
zulke stukken ook weinig 
aangeboden zien op vei

lingen. Enige tijd geleden 
dacht ik er een te hebben 
gevonden, maar de af

stempeling was zó 
slecht, dat het cijfer ' i ' of 
' 2 ' niet herkenbaar was. 
Op 25 maart iggS ver

strekte ik de heer Hage

mans de hierboven weer

gegeven, meest actuele 
informatie over het be

wuste stempel. 

Verkoop via veilingen 
In oktober 2001 werd een 
andere 10 gulden aange

boden op een veiling, 
met hetzelfde vervalste 
stempel, opbrengst (excl. 
opgeld) ƒ 1,100,- (ajteel-
dinfl 8). Ik heb daarop de 
koper geïnformeerd en 
hem voorzien van een ko
pie van een deel van de 
door mij geproduceerde 
bevindingen. Naar aan
leiding hiervan ging de 
zegel weer terug naar de 
veilinghouder. Enige tijd 
later werd de zegel we
derom aangeboden, dit
maal bij een andere vei
ling. 

Publicatiereden 
Voor nummer g, afleve
ring I van de rubriek Ver
valsingen herkennen (Filate
lie van november 2000) 

Links: ajbeelding 5 - Kopie van 
het echte stempel 'sGRAVENHAGE 
STATION H.lJ.S.M.i (met uettc 
'1'), q^ebeeld op pagina 228 van 
het stcmpelboek in het Museum 
uoor Communicatie in Den Haag, 
met injormatie betreffende de in
gebruikname, het verloren gaan, 
het ujeer teruguinden etc. 

Afbeelding 6 - Kopie van het echte 
stempel 'sGRAVENHAGE STA
TION H.IJ.S.M.2 (metuctte'2'), 
ajgebeeld op pagina 228 in het 
stempelboek uan het Museum 
uoor Communicatie in Den Haag, 
met injormatie betretende de in
gebruikname, het uernieumen en 
deuernietiging. 

Rechts: afbeelding 8 - Foto uan de 
zegel uan 10 gulden koningin 
Wjlhelmina, type-bontkraag 
(emissie 1899-1905), NVPH-

nummerSo, mctuerualste 
ajstempeling 'sGRAVENHAGE 

STATION H.IJ.S.M.i (magere 'i') 
ajkomstig uit een ueiling-

catalogus uan oktober 2001,-
ucrkocht uoor ƒ1.100.-. 

leverde ik in eerste in
stantie een afbeelding 
van de bewuste zegel van 
10 gulden (NVPH-num-
mer 80, koningin Wilhel
mina, emissie 1905) met 
de afstempeling 'sGRA
VENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.i in; he twas de 
bedoeling dat de zegel als 
afbeelding 10 in het no
vembernummer zou wor
den opgenomen. Maar 
omdat er toen nog van 
werd uitgegaan dat er een 
brief zou worden gevon
den met behulp waarvan 
het stempel als 'echt' zou 
kunnen worden geklas
seerd, heb ik de aanvan
kelijk ingeleverde afbeel
ding vervangen door twee 
andere zegels van 10 gul
den, te weten exemplaren 
met het vervalste stempel 
HAARLEM, die in het no
vembernummer 2000 als 
afbeelding loa en lob 
werden weergegeven. 
Omdat er nog altijd geen 
brief of envelop kan wor
den gevonden die de 
echtheid van het 'sGrauen-
hage-stempel zou kunnen 
aantonen, meen ik dat nu 
de tijd is gekomen om 
tot publicatie over te 
gaan. 

Ik doe dat vooral omdat 
de vervalsers het stempel 
veelal op postzegels met 
een hoge cataloguswaar

de hebben geplaatst. 
Ik teken hierbij aan dat in 
de hier getoonde afbeel
dingen met opzet bepaal
de delen zijn verwijderd 
om namaak door verval
sers te voorkomen. 
Tot slot: men vraagt mij 
wel eens waarom ik zo
veel van letters en derge
lijke afweet. Meer dan 
dertig jaar was ik leraar 
typografie, grafische 
technieken e.d. aan de 
Amsterdamse Grafische 
School (tegenwoordig 
het Grafisch Lyceum Am
sterdam). In totaal heb ik 
me, actief, meer dan 
veertig jaar met de grafi
sche industrie bezig ge
houden. 

Noot: 
': deze aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
kan worden beschouwd 
als een aanvulling op ar
tikel nummer g (afleve
ring i) in deze rubriek, 
geplaatst in Filatelie van 
november 2000 (pagina 
728 en 72g). In verband 
met actuele omstandig
heden (zie het artikel) 
onderbreekt deze afleve
ring de reeks over de 
Maiervervalsingen, die in 
het februarinummer 
werd begonnen. We zet
ten de 'Maierreeks' in het 
apri lnummer voort. Red. 

Links: afbeelding 7 - Stempel-
scgment uan het echte stempel 
■sGRAVENHAGE STATION 
H.IJ.S.M.2 (uette'2') afgebeeld 
op pagina 42 in hctstempel(pro-
ducticjboek A uan de Munt. 
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DE POSTWAARDESTUKKEN 
VAN NOORWEGEN 

7. Van enveloppen tot dienstbriefkaarten 

in 1996 schreef ik voor Het 
Noorderlicht, kwartaalblad van 
de Nederlandse Filatelistenver
eniging 'Skandinavié', een arti
kel over de postwaardestukken 
van Noorwegen. Omdat er in 
vier jaar tijd veel was gebeurd 
op het gebied van de Noorse 
postwaardestukken, schreef ik 
in 2000 een vervolg op dat arti
kel; dit vervolg werd niet alleen 
in Het Noorderlicht gepubli
ceerd, maar ook  in uitgebrei
dere vorm  m Norsk Filatelis
tiskTidsskrift(NFT),het 
maandblad van de Norsk Filate
listforbund. 
Ook sinds 2000 is er weer veel 
gebeurd op het desbetreffende 
gebied; vandaar dat we in dit 
speciale Scandinaviënummer 
van 'Filatelie' nog eens stilstaan 
bij dit onderwerp. 

INLEIDING 
De postwaardestukken van 
Noorwegen werden lange tijd 
aangeduid met het woord hel
saker. Omdat het woord 'post' 
in deze aanduiding ontbrak en 
er bij deze benaming ook aan 
een poststuk kon worden ge
dacht, ging men later het 
woord helpost gebruiken. 
De invoering van postwaarde
stukken werd in Noorwegen 
wettelijk geregeld op 3 mei 
1871. De feitelijke invoering 
vond plaats op 1 januari 1872. 
In de loop van de meer dan 130 
jaar die volgden, zijn meer dan 
470 miljoen exemplaren van 
deze postwaardestukken uitge
geven, waarbij het aandeel van 
de briefkaarten 75 procent be
draagt. Het aantal verschillen
de hoofdnummers is niet 
groot: 

Soort Hoofdnummers 
'Konvolutter' 16 
'Brevkort/postkort' 220 
'Kortbrev/postbrev' 51 
'Aerogrammer' 30 
'Tjenestebrevkort/postkort' 57 
'S0knadskort' 8 

De hierboven gebruikte Noorse 
termen worden verderop in 
deze bijdrage en in de volgende 
aflevering verklaard. 
Behalve de hierboven genoem
de postwaardestukken is nog 
een onbekend aantal particulie
re postwaardestukken, brief
kaarten voor militair gebruik en 

DOOR TON S T E E N B A K K E R S , G E L D R O P 

Posthistorisch gezien zijn de postwaardestukken van 

Noorwegen de moeite waard. Er valt een boeiende 

collectie over hun gebruik samen te stellen, maar de 

stukken passen vaak ook heel goed in een thematische 

verzameling. De auteur van de nu volgende bijdrage laat 

u kennismaken met dit interessante verzamelgebied. 

postwaardestukken voor stads
diensten uitgegeven. Een com
pleet overzicht ontbreekt op dit 
moment nog. 
Omdat er aanvankelijk per 
drukvel tussen de 12 en 21 ty
pen konden voorkomen en van 
de meeste hoofdnummers 
meerdere drukken bestaan, 
kunnen ongeveer vijfduizend 

verschillende typen worden on
derscheiden. 

DEFINITIE VAN 
POSTWAARDESTUKKEN 
Als we een definitie zouden 
moeten geven van het begrip 
'postwaardestukken' dan zou
den we kunnen zeggen dat het 

gaat om verschillende soorten 
postale formulieren met inge
drukte postzegels die aangeven 
dat een porto vooruit is betaald, 
die verzending verzorgt zonder 
verdere frankering. De verschil
lende typen postwaardestukken 
die door de Noorse post zijn 
uitgegeven en verkocht zijn: en
veloppen, postbladen, brief
kaarten, briefkaarten met be
taald antwoord, dienstbriefkaar
ten, dienstbriefkaarten met be
taald antwoord, luchtpostbla
den, briefkaarten voor militair 
gebruik, kaarten voor het aan
vragen van goederen en parti
culiere postwaardestukken. 
Daarnaast zijn in Noorwegen 
postwaardestukken uitgegeven 
door stadspostdiensten en 
door de NSB, de Noorse spoor
wegen. 
Noorse postwaardestukken 
werden geïntroduceerd met een 
wet die dit regelde: Lov om 
Postvaesenet av 3. Mai 1871. De 
wet trad in werking op 1 januari 
1872. Aanvankelijk waren er en
veloppen en briefkaarten van 2 
en 3 skilling. Toen in 1877 de 
speciedaler en skilling werden 
vervangen door de Kroon en de 
0re, volgden spoedig nieuwe 
waarden. 
De postwaardestukken werden 

1 Envelop, uitgegeven op i/i i8jj, gravering zegel type nummer 4, bijfrankering 5 ore (uitgegeven 1110 1883) Binnenlands tarief van 
01 01 18'j'j tot 01 07 T917 Stempel 'Hovedjernb Postexp 30 11 i88f Dit stempel werd gebruikt aan boord van de postwagen van de trein tus
sen Eidsvold en Christiania tussen i8y4 en 1885 
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over het algemeen door dezelf
de drukkers geleverd die ook de 
postzegels drukten 

ENVELOPPEN 
('KONVOLUTTER') 
De eerste enveloppen kwamen 
in gebruik met ingang van i ja
nuari 1872 In i877w^erddelaat 
ste van deze eerste reeks uitge 
geven In de loop van de jaren 
tachtig van de negentiende 
eeuwKwam er een einde aan 
het normale postale gebruik 
van deze eerste enveloppen Na 
1888 zijn ze met meer verkocht 
In diezelfde periode werden de 
enveloppen van 2 en 3 skillmg 
gebruikt door de brevaabning 
commissionen, de afdeling van 
de Noorse post die onbesteiba 
re poststukken terugstuurde 
aan de afzenders De afdeling 
ontwaardde het zegelbeeld ge
woonlijk met de pen en plaatste 
naast het zegelbeeld een da 
tumstempel van Christiania 
Over het zegel beeld werd een 
returmerke geplakt 
Na 105 jaar Kwam er opnieuw 
een envelop m omloop op 1 
april 1982 werd een postogram 
uitgegeven Na die datum wer
den m rap tempo nog twaalf en
veloppen uitgegeven, zodat de 
teller DIJ zestien stopte Dat was 
op 19 januari 2002, bij de uitga 
ve van een envelop ter gelegen
heid van de Olympische spelen 
van Salt Lake City {aßeeldingen 
1, 2 en 3) 

3 Envelop met kerstmotief uitgegeven op 7 
november 1999 Port betaald in Noorwegen 
Tarief binnenland per i i 2000 was Kr 4 20 
Tarief Europa was Kr 6 00 Bijfronkenng 
/Cr 7 80 

2 Envelop van 2 skillins uitgegeven op ^i TO T8y2 gestreept papier Retourzegel Som ubesorget aabnet af Post Departementet Rozelila Ce 
plaatst over de zegelindruk van 2 skilling De envelop werd gebruikt door de brevoabnmgcommissionen de afdeling van de Noorse post die on 
bestelbare poststukken terugstuurde aan de afrenders Het departement opende de briefen achterhaalde zo de woonplaats van de aftender 
Het onbestelbare poststuk werd van Christiania (Oslo) in deze envelop teruggestuurd naar de aftender in Bygd0 een voorstad van Oslo Om 
dat de aftender onbekend was (ubekjendt op de achterzijde) werd de brief geretourneerd aan de afdeling ( DPM department) Stempels 
Christiania igX82 Bygd0 iglo 1882 en Christiania 20 X 82 

twi 
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4 /5 Geïllustreerde briefkaart uitgegeven op 
2juni 2000 Skibladner i móneskinn Opla 
ge 13 000 stuks Kaart verstuurd van Opdal 
naar Nederland Kaart meegenomen naar 
de Cjevitvashytto in Trollheimen Daar ge 
post op 23 juli en later gestempeld door net 
postkantoor m Opdal op 25 7 00 

BRIEFKAARTEN 
('BREVKORT') 
De Noorse briefkaarten wer
den gebruikt vanaf 1 januari 
1872, ze worden trouwens 
nog steeds gebruikt De afme 
tingen van de kaarten zijn m 
deïoop van de tijd veranderd, 
het formaat is nu A6 (148x105 
mm)) , met uitzondering van 
de moderne geïllustreerde 
briefkaarten, die een formaat 
hebben van 178x123 mm 
In 1879 werd de briefkaart 
met betaald antwoord inge
voerd, voor gebruik in binnen-
en buitenland Deze kaarten 
worden m Noorwegen dob-
beltbrevkort genoemd Het 
eerste (voorste) deel heet m 
het Noors forstekortet, het 
achterste, tweede of ant 
woorddeel svardelen Men 
kon het antwoorddeel terug
sturen naar Noorwegen, de 

porto was al betaald 
Met ingang van 1 juli 1971 was 
het gebruik van de dubbel-
briefkaart m het internationale 
verkeer niet meer toegestaan 
In het binnenlandse verkeer 
kwam hieraan een einde met 
ingangvan 1 januari 1983 
Sinds 28 februari 1992 werd 
de briefkaart met meer ge
bruikt m het internationale 
verkeer, totdat er op 27 no
vember 1997 plotseling een 
serie van tien geïllustreerde 
briefkaarten wordt uitgegeven 
ter gelegenheid van de 
opening van het Olympisch 
Museum m Lillehammer 
Deze uitgifte werd gevolgd 
een hele reeks van nieuwe 
kaarten, de laatste m de reeks 
toont een afbeelding van het 
D/S Skibladner, 's werelds 
oudste stoomraderboot, die 
als toeristische attractie op 

fc^ 

het Mjosameer vaart 
De briefkaart voor binnen
lands gebruik is op dit mo
ment nog het enige postwaar 
destuk dat door de Noorse 
post wordt verkocht, met uit

zondering dan van de geillus 
treerde briefkaarten 
In 1962 werd de naam brev-
kort vervangen door de naam 
postkort (afbeeldingen 4, 5, 6, 
7 en 8) 
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7 De eerste briefkaart van Noorwegen 
uitgegeven op Tjanuari 7S72 De oplage 
IS ca so 000 exemplaren De kaart werd 
m vellen van viif onder elkaar geplaatste 
kaarten gedrukt Er zijn twee drukken 
Dit IS kaart nummer 3 uit de eerste druk 
Het tarief voor vervoer van briefkaarten 
in het binnenland bedroeg van i januari 
i8j2totTjanuarn8yj 3SKilling Op 
laatstgenoemde datum kwam een brief 
kaart uit vamoßre Dit was het gevolg 
van een verdrag gesloten in iSys waarin 
werd bepaald dat de Speciedaler en de 
sktlling werden vervangen door de kroon 
en de 0re Drie skilling was gelijk aan 10 
0re PenjuInSyy werd de porto ver 
laagd tot 5 0re Een briefkaart van 3 skil 
ling gebruikt tussen ijanuan i8yj en 30 

juni 7877 IS een zeldzaamheid Deze 
briefkaart is afgestempeld op isfebruan 
i8yy Overigens is het vrijwel onmogelijk 
gebruikte kaarten te krijgen zonder ver 
kleuringen dit komt door de grote hoe 
veelheid hout in het papier 



6 Beeld en odreszijde van een van de kaar
ten die werden uitgegeven op 27 november 
1997 ter gelegenheid van de opening van het 
Olympisch Museum in Lillehammer Eerste impi 

lafst dagafstempeling Kaart nummer 3 uit de se-

8 Deze briejkaart met betaald antwoord is 
de enige niet-gebuikte briefkaart m de reeks 
ajbeeldingen Hij is bijzonder door de opla
ge Het porto voor bnefkoarten naar Zweden 
en Denemarken was sinds 1 januari i8jj 6 
0re Per i januari 1885 werd het porto naar 
Zweden verlaagd tot 5 ere en eenjaar later, 
op 1 januari i886, gebeurde hetzelfde met 
het porto naar Denemarken Het porto voor 
lokaal verstuurde briefkaarten werd op ijuli 
i888 verlaagd van 5 0re naar 3 0re Op 2ja 
nuan 1884 was er een briefkaart verschenen 
van de waarde 6+6 0re De oplage van deze 
kaart bedroeg slechts 2 633 exemplaren Een 
jaar later was deze waarde met meer nodig 
voor Zweden en weer eenjaar later ook met 
meer voor Denemarken Per ijuli 1888 was 
er behoefte aan briefkaarten in de waarde 
van 3 0re voor het lokaal verkeer De brief
kaart van 6+6 0re kreeg een overdruk van 
3+3 0re De totale oplage van deze briefkaart 
bedroeg 2 050 exemplaren Bij deze kleine 
oplage dient men te bedenken dat het ge
bruik van briefkaarten met betaald ant
woord naar het buitenland zeldzaam was 

2D I 



9 Kortbrev uitgegeven im8g8 Kortbrev werd verzonden volgens bnejtarief Aanteker] 
stempel met nummer syjy Aantekenrecht binr^enland van 11 i8jy tot i 7 7917 was io 0re 
Bnejtarief binnenland was van 7 1 i8jj tot 1 7 1979 10 0re 

10 Kortbrev uitgegeven op 28 augustus 7957 Brief verzonden naar Kopenhagen Denemar 
ken Daar werd het adres gewijzigd in Faaborg Bneftarief naar Denemarken was ^o 0re van 
1 701957 tot 7 7 i^s6 Brief gestempeld met het treinstempe! Oslo Kornsj0 21 6 55 trein 757 
Aankomststempel Ksbennavn 22 6 $5 79 45 K 73 
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POSTBLADEN 
('KORTBREV') 
Postbladen kwamen m Noorwe 
gen in gebruik vanaf 5 septem
ber 1898 Het zegelbeeld werd 
ook hier gevormd door een 
posthoorn 
De eerste exemplaren waren m 
drieën gevouwen met een twee
zijdige, verticale perforatie Van 
af 1937 zijn ze dubbelgevouwen 
met een driezi)dige, op de hoe 
ken ronde, perforatie 
Vanaf 1961 werd het postblad 
opnieuw in drieën gevouwen, 
ditmaal zonder perforatie 
In 1977 werd de naam kortbrev 
vervangen door de term post 
brev 

Op 28 februari 1992 kwam er 
een einde aan de verkoop van 
het postblad (afbeeldingen 9, 
10,11 en 12) 

LUCHTPOSTBLADEN 
('AEROGRAMMER') 
Het luchtpostblad is een brief 
licht van gewicht, speciaal be
doeld voor vervoer per vlieg 
tuig Voor de door het zegel 
beeld aangegeven waarde kon 
de bnef over de gehele wereld 
worden verzonden, ongeacht 
de afstand Het eerste Noorse 
luchtpostblad kwam op 13 april 
1948 m de verkoop Het was 
aanvankelijk 5 ere duurder dan 
de zegelwaarde aangaf vanaf 

1959 was dit 10 0re 
Per 8 oktober ^ 949 werd het 
porto voor luchtpostbladen ge 
iijkaan het UPUporto Er 
kwam een einde aan de ver 
koop van luchtpostbladen op 
28 februari 1992 We kunnen 
nog vermelden dat de post m 
Noorwegen sinds 1948 indien 
nodig per vliegtuig werd ver 
voerd, zonder extra porto (af 
beeldingen 13 en 14) 

DIENSTBRIEFKAARTEN 
('TJENESTEBREVKORT') 
Het voert m het kader van dit 
artikel te ver om stil te blijven 
staan bij de reden van invoe
ring van de dienstbriefkaarten 

Kort gezegd komt het erop neer 
dat bepaalde officiële instanties 
in Noorwegen portvrij brieven 
konden verzenden Aan dit 
recht kwam op 1 lanuari 1926 
een eind Vanafaie datum wer
den dienstpostzegels (tjenes
tefrimerke) en dienstbriefkaar 
ten uitgegeven die alleen bin
nen Noorwegen konden wor
den gebruikt Er werden ook 
dienstbriefkaarten met betaald 
antwoord uitgegeven In het bij 
zonderde legeronderdelen heb 
ben hier veel gebruik van ge 
maakt 
Per 1 april 1983 waren ze niet 
meer bij de loketten op de post
kantoren verkrijgbaar De ver 

^4 Echt gelopen met ßlatelistisch gebruikte luchtpostbrieven zijn zeldzaam 
Dit aerogram werd uitgegeven op t maart ig8^ en de loketprijs was 3 ^o 
Noorse kronen Op dat moment werd het tarief voor het verzenden van een 
brief binnen Europa ook Nkr } 50 Voordeliger is het verzenden van een lucht 
postblad binnen Europa in vergelijking met een brief dus niet Deze uitvoering 
van het luchtpostbiaa bleef in de verkoop tot er een algeheel einde kwam aan 
de verkoop van luchtpostbladen op 28februan T992 De prijs van het blad 
bleef overigens gelijk oplopen met de tarieven voor het verzenden van een brief 
tot 20 gram Landpoststafetten 8$ * Hamar 6 6 85 
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AEROGRAM 

A E R O G R A M M E 

NORG 

TIL H. W. Fricke Esq. , 

P.O.Box 4051, 

(Äarlot te 4, N. C , 

ü. S. A. 
73 Het eerste luchtpostblad van Noorwegen De aankoopprijs bedroeg 65 0re De zegel 
waarde was 60 0re Dit is een tweede druk uitgegeven op 2Qjunng48 Men kon een 
luchtpostblad gaan gebruiken met ingang van 30 april 7948 Met ingang van 8 oktober 
ig4g werd het porto verlaagd naar 40 0re Vanaf 15 novembeng4g was het tarief gelijk 
aan die van een brief in de laagste gewichtsklasse 45 0re Het blad is gestempeld Oslo 
73 12 48 9 77 Br De vlag m het stempel draagt de tekst Julepost md leveres 1 god tid 
In het aankomststempel lezen we Charlotte NO Dec ij 8 PM 1^48 



koop door de tilatelistische 
dienst eindigde een maand la 
ter, op 1 mei 1983 Aan de gel 
digheid kwam op 1 april 1985 
een eind (afbeeldingen 15,16 en 
17) 

In het volgende nummer van Fi
latelie, in de slotaflevering van 
dit tweeluik, komen de brief 
kaarten voor militair gebruik, 
kaarten voor het aanvragen van 
goederen, postw/aardestukken 
voor stadsdiensten en particu 
here postwaardestukken aan 
bod Tot slot wordt ook nog een 
lijst van aanbevolen literatuur 
verstrekt 

n Deze kortbrev is uitgegeven op io mei 
7927 in een oplage van p^ 319 exempla 
ren Op vermoedelijk 16 september ig^o 
kwam er een nieuwe oplage en het zou tot 
juli ig^jduren tot er weer een nieuwe ver 
sie van 20 0re zou verschijnen van de kort 
brev Oslo 24 y 3516 i8 Br Riksmessen 
Trondheim 28juli 4 Augustus 1^35 Brief 
verstuurd naar Surna 

i6 Toen de universiteitsbibliotheek in Oslo 
deze kaart verzond was het tarief voor een 
briefkaart binnenland 35 ere Dit tarief gold 
van ijuli ig62 tot 16 november ic)64 Met 
de automaat van de universiteitsbibliotheek 
werd een waarde toegevoegd van io 0re De 
antwoordbriefkaart heeft dezelfde bijgedruk 
te waarde maar is niet gebruikt Deze brief 
kaart met betaald antwoord werd uitgege 
ven op i^juni 7956 in een oplage van 77 750 
exemplaren Oslo Solli 6 I igG^ De kaart is 
gericht aan de bekende postzegelgraveur H 
Rui 

12 Denaam kortbrev werd imgyy vervangen door de naam postbrev De getoonde post 
brev kwam uit op 75 november ig84 en is dus gestempeld op ae dag van uitgifte Het is de 
laatste postbrev die in de verkoop kwam Op i januari ig88 kwam er een einde aan de ver 
koop van deze postbrev De bruto oplage bedraagt i i8o 250 exemplaren Het postzegeimo 
tief op deze postbrev toont Klatremus en de grote illustratie toont Bakermester Harepus en 
Bakergutten Het postzegelmotiefis met als postzegel uitgegeven maar post natuurlijk in de 
serie afbeeldingen die is uitgegeven als postzegels op dezelfde datum Alle figuren zijn afkom 
stig uit de boeken van Thorbjorn Egner 

TJENESTÉAEVIÖRT 
owd bctalt stitr ; 

r,t 

z' »or I teVvdeli '^F, 
Graver Halfdan Bul, 

Underhaugsvn. 9 n̂ 

O s l o 
(PotuUéHi navn} 

75 De tweede dienstbriefkaart uitgegeven op 15 septemben^25 Oslo 4 II 2g T/ i8 Br 
5t0tt Norsk arbeid Nietfilatelistisch maar wel grappig is de mededeling dat Johan Lut 
her aan kapitein Aargard laat weten dat hij bereid is i Kroon te schenken voor het huwe 
lijksgeschenk van de kroonpnns 

77 Deze briefkaart met betaald antwoord werd uitgegeven op lyfebruan 7945 Volgens 
voorschrifi (mdien nodig) werd het porto aangevuld met dienstzegels De antwoord 
kaart is gestempeld Sogndal I Sogn 23 4 55 Het tarief was 20 0re van ijuni ig$2 tot 1 
januari 7956 De brief is aan de voorzijde en aan de achterzijde bedrukt door de militaire 
autoriteiten 

i f e , : ; v SVAR-TJfNESTE 

i n r ^/:if^M/// 

SjofoF^vunkoiiiiiiando Vootlandct 
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DE VERENBRIEF: EEN 
GEVLEUGELDE GESCHIEDENIS 

Onduidelijke status, maar duidelijk zeldzaam 
DOOR M I K A E L E R I C K S O N , M A R I E H A M N ( A L A N D ) - V E R T A L I N G : RENÉ H I L L E S U M , R O O S E N D A A L 

s^aadinaviënuiiMiveT 
Aland ligt tussen Zweden en 
Finland en neemt een strate
gisch positie in, want op deze 
plaats komen de Botnische 
Golf, de Finse Golfen de Oost
zee bij elkaar. 
In deze bijdrage gaat het over 
de zogenoemde verenbrieven. 
Het is niet bewezen dat - zoals 
velen beweren - de veer of veren 
die spaarzaam voorkomen op 
brieven van Aland aangeven dat 
het hier om expressebrieven 
gaat. De veren kunnen er net zo 
goed op duiden dat het om 
brieven gaat die van grote im
portantie waren. Dat de brieven 
juist om deze reden sneller wer
den vervoerd, ligt voor de hand. 
Of de brieven alleen maar snel
ler vervoerd werden ais ze van 
een of meer veren waren voor
zien, is echter niet bekend. De 
als aßeeldinga getoonde brief 
is voorzien van twee veren; de 
brief werd locaal binnen Aland 
verzonden, van Kumlinge naar 
Strömsvik. De andere getoonde 
brief (bj heeft geen veer, maar 
is aantoonbaar met grote spoed 
vervoerd. Ik zal proberen te ver
klaren op welke wijze 'de veer' 
zijn intrede in de postgeschie-
denis heeft gemaakt. 

DE RUSSEN VALLEN AAN 
Op 21 februari i8o8 trokken 
20.000 Russische soldaten 
over de Russisch-Finse grens. 
Ze vielen Finland aan, dat des-

l tijds deel uitmaakte van het 
^ Zweedse koninkrijk. De brief 

van ajbeeld'mg a werd een 
= maand eerder verzonden (op 
t zondag 20 maart 1803) aan 
^ Kronofogde (een soort schout) 
: Taxell. Dat was daags nadat cie 
j Zweedse gouverneur Von Troils 
; een onwaarschijnlijke order had 

gegeven: er moet proviand ge
i l geven worden aan de Russen, 
' » nota bene de vijand! De order 

werd door de Kronofogde uitge
vaardigd tijdens een dorpsbij-
eenkomst in jomala. 
Later zou Taxell een boer uit 

Het eilandenrijk Aland is als postzegelnatie heel erg 

jong - de eerste eigen postzegels verschenen er in 

1984 - maar het gebied kan bogen op een lange 

postgeschiedenis en was van groot belang voor het 

postvervoer van Zweden via Finlond naar Rusland. Mikael 

Erickson doet u in het nu volgende artikel de mysterieuze 

verenbrieven van Aland uit de doeken. 

Geta aanklagen voor zijn 'Rus-
sisch-vriendelijkheid', maar 
deze voerde slechts de orders 
uit die de Kronofogde zelf had 
gegeven. Alle boeren in Geta ke
ken de aangeklaagde boer er op 
aan: waarom hielp hij de vij
and? Dat het tot een aanklacht 
kwam, had te maken met de elf 
de mei van datzelfde jaar: op 
die dag wist de Alandse ge
meenschap de Russen uit 
Aland te verdrijven. Dat gebeur

de 'met groot machtsvertoon' 
doordeJänsmannen (locale be
stuurders) Aren en de hulp
pastoor Gummerus. 
Waarin herkenden deÄlännin-
garna (inwoners van Aland) 
zich het meest.-" De smadelijke 
nederlaag van het Russische 
Keizerrijk, die een wending gaf 
aan de gehele oorlog. De Rus
sen konden die nederlaag maar 
moeilijk verkroppen en stelden 
zich harder op tegenover de 

burgerbevolking van Finland. 
Zo werden met paarden de pas 
ingezaaide akkers vernield. 

ROERIGE TIJDEN 
De boeren van Aland wisten 
weer overeind te krabbelen. Een 
deel van de Älänningar nam 
echter de wapens weer op en de 
bewoonde eilanden moesten 
van de laatste Russen ontdaan 
worden. Op Aland brak vervol
gens een burgeroorlog uit tus
sen de Älänningar en de Fastlän-
ningar (bewoners van het vaste 
land) die op Aland woonden. 
Op 15 mei landden 260 Zweed
se en Finse soldaten vanuit 
Grisslehamn (Zweden) onder 
aanvoering van overste Mörner. 
Als we onze aandacht nu weer 
verplaatsen naarde brief uit 
Kumlinge, dan realiseren we 
ons dat die in bijzonder roerige 
tijden werd verzonden, in de 
'Zweedse periode' nog. 
In de periode 1808-1809 maak
ten de eilanden economisch ge
zien moeilijke tijden door, wat 
te wijten was aan de heersende 
voedselschaarste en ziekten. In 
maart 1809 vluchtten duizen
den soldaten en Älänningar over 
het ijs naar Zweden, weg van de 
Russen. Aland was vooral 'een 
verloren diamant uit de Zweed
se koningskroon', om generaal 
Von Döbeln, beroemd van de 
Slag bij Jutas (1808), te citeren. 
Terug naar de expressebrief van 
afbeelding b: we zien dat deze 
brief, die gericht is aan j . j . Bo-
mansson, van de vermelding 
Fort. Fort. Til! Qyarnbo ('per ex
presse naar Qvarnbo') is voor
zien en verder is duidelijk dat 
het schrijven zonder veer is ver
zonden en wel in de Russische 
periode. Op basis van dit bewijs 
kunnen we dus wel stellen dat 
er zowel in de Zweedse als in de 
Russische periode dezelfde 
soort kronobrev ('dienstbrief) 
met en zonder veer per expresse 
kon worden verzonden aan de
zelfde soort ambtenaren, met 
een vergelijkbaar gewicht, be
lang en haast. 

Had de veer dan slechts decora
tieve waarde? Brieven met veer 
zijn in ieder geval heel schaars; 
in totaal ken ik maar een stuk of 
dertig verenbrieven van Aland. 

VERENBRIEF = KRONOPOST 
Bij poststukken die van een of 



meer veren zijn voorzien, zie ik 
de veren als een bewijs dat het 
moet gaan om 
 Kronopost (die in zekere zin 

buiten het normale postwe
zen valt); 

 een Kronobrev met veer, als 
zodanig belangrijk; 

 een brief waarvan uit de tekst 
blijkt wie hem vervoerde; 

 brieven van of tussen autori
teiten; 

 brieven die met zorg behan
deld en bezorgd moesten 
worden. 

Als we het bovenstaande in een 
hedendaags perspectief zouden 
plaatsen dan zou het gaan om 
overheidspost die belangrijk is 
en haast heeft. De veer of de ge
schreven aanduiding zorgden 
ervoor dat de poststukken snel
ler werden vervoerd dan gewo
ne post. Ik heb geen aanwijzin
gen gevonden dat het aantal op 
de brieven aangebrachte veren 
een bepaalde betekenis had. 
Aan de andere kant is het aan
nemelijk dat de veer bestemd 

wordt beschreven in de gouver
nementsorders van 1775 van de 
provincie ÄIvsborg (op het 
Zweedse vasteland), gold des
tijds als een 'gebodssymbool'. 
Het vervoer door middel van 
een Kronobrev was een uitbrei
ding op het normale postver
voer, die er voor zorgde dat de 
regeringsverbindingen in het 
land soepel verliepen. 

HERENBOEREN 
Op 6 juli 1699 werd in de pro
vincie Kuopio (op het Finse 
vasteland) een postroute in het 
leven geroepen, waarvan behal
ve voor normale post ook ge
bruik werd gemaakt voor het 
vervoer van de Kronobrev. Dit 
vervoer geschiedde door zoge
noemde herenboeren. 
Een extra instructie voor post
boeren en postbestellers werd 
uitgevaardigd op 23 december 
1725 in de provincie ÄIvsborg, 
nadat de koning in 1722 ver
geefs om nieuwe instructies 
had gevraagd. 

met een ander herkennings
middel. In het artikel wordt ver
wezen naar een brief die aan 
een kerk werd gezonden; het is 
duidelijk dat het hierom Krono
post gaat. 
Voordien bedienden de ambte

i l 

? ^ 
■^^r 

T, 
ff^ort^t^U. 

7^ 

was voor een vervoerder die 
niet kon lezen dat het om een 
Kronobrev ging, een schrijven 
dat snel en correct bezorgd 
diende te worden. De aanname 
dat 'meer veren' inhielden 'nog 
belangrijker of waardevoller' ligt 
dan voor de hand. We kunnen 
daarbij rekening houden met 
het feit dat de provincies zelf 
hun regels voor Kronopost kon
den vaststellen. Maar zoals ge
zegd: er is geen bewijs dat het 
aantal veren enige betekenis 
had. 
De veer was overigens wel een 
soort 'handelsmerk' dat het hier 
geen normale post betrof, maar 
Kronopost. De nader i lacket 
('veer in zegellak'), zoals die 

Geruime tijd later  om precies 
te zijn op 5 december 1873 ■ 
hield de Kronopost in Zweden 
op te bestaan en werd de amb
telijke correspondentie door de 
Zweedse posterijen overgeno
men. 
In Filatelisti, het blad van de Fin
se Bond, werd in nummer i van 
de jaargang 1997 een artikel ge
plaatst dat handelt over een pro
tocol uit 1803 van het hoogste 
rechtscollege van het district 
Pedersöre (Pietarsaari Mik op 
het Finse vaste land). Het pro
tocol vermeldt dat als een brief 
van een hoge of lage ambtenaar 
met spoed moet worden ver
zonden, het schrijven gemerkt 
moet worden met een veer of 

naren zich van koerierspost, 
maar deze bijzondere wijze van 
postvervoer werd in 1650 opge
heven en in grote lijnen vervan
gen, respectievelijk voortgezet 
door de algemene post. 

DE PRAKTIJK VAN DE 
KRONOPOST 
Als we het hebben over de prak
tijk van de Kronopost dan moe
ten we constateren dat die van 
provincie tot provincie varieert. 
Omdat er geen sprake van 
regulering was, waren de voor
schriften van de desbetreffende 
postadministratie van kracht. 
Koninklijke brieven en verorde
ningen werden meegegeven 
aan boeren die bij de algemene 

post behoorden. Het vervoer 
van Kronopostwas een interne 
aangelegenheid (van de provin
cie), die behandeld werd door 
de gouverneur. Daar werden 
wederzijds wel regels en ver
plichtingen vooropgesteld. Een 
algemene regel die In de mees
te provincies gold was dat een 
veer en een teKst op de brief 
aan moesten geven hoe belang
rijk de brief was en hoe die ver
zonden diende te worden. 

TOT SLOT 
Samenvattend kunnen we stel
len dat de veren posthistorisch 
gezien niets met de normale 
posterijen te maken hebben. 
Ook is duidelijk dat de post 
nooit heeft aangegeven dat een 
brief die voorzien was van een 
of meer veren als expressebrief 
moest worden beschouwd. 
Dat de veren met zegellak op de 
brief moesten worden beves
tigd was een zelfstandige be
slissing van de provincie. Het 
zegel gaf in feite aan dat de be
wuste brieven niet in handen 
van 'gewone' mensen mochten 
komen, maar thuishoorden in 
de staatsarchieven. Dankzij het 
feit dat er toch van zulke brie
ven op de markt zijn gekomen, 
vormt de Kronobrev met veer nu 
een belangrijk onderdeel van de 
postgeschiedenis zoals wij die 
nu kennen. Daarbij gaat het 
duidelijk om zeldzaamheden: 
brieven uit het eind van de ze
ventiende en het begin van de 
achttiende eeuw die In particu
lier bezit zijn geraakt. 

^ ■ 

Bronnen: ° 
Eigen onderzoek _ 
Eigen collectie ■« 
Svenska Postverkets Hostoria 193 6 '^ 
Filatelisti 1997/1 = 

Over de auteur: :i 
IVIikael Erickson AEP is voorzitter 5 
van de levendige filatelistenver ^ 
eniging op Aland, de Alands 
Frimdrlösamlar Förenin .̂ Hij is ook 2 Q 5 
de organisator van de internatio * ' " 
nale postzegeltentoonstelling 
Mare Balticum, die in 2005 (en dat 
al voor de tweede keer) op Aland 
zal worden gehouden. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2004 (ver
schijnt begin mei 2004) moe
ten uiterlijk op i april 2004 in 
het bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• Nog tot I april: 
Overloon. Kampport, exposi
tie van bijzondere poststuk
ken uit verschillende concen
tratiekampen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (col
lectie Roelof IJspeerd, Hen
gelo). Nationaal Oorlogs- en 
Verzetsmuseum (paviljoen 
'De Kluister'), Museumpark 
I, Overloon. Inlichtingen: te
lefoon 0478-641250, e-mail 
ouerloon@)oorlo3smuseum.nl of 
op de website iDu;u).oorIo3smu-
seum.nl. 
• 8,9 en 10 april: 
Sommelsdijk. Tussen Harmg-
ulirten GreuelmflEti, tentoon-
stellmg (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
Goeree-Overflakkee. De Sta-
ver, Olympiaweg 32, Ca. 250 
kaders. Openmgstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187-611542, e-mail 
sbon3ma@xs4all.nl. 
• 9 en 10 april: 
Gouda. Elfde Bneuenbeurs, ge
organiseerd door de Stich
ting De Brievenbeurs. Sport
hal De Mammoet, Burge
meester Van Reenensingel/ 
hoek Groen van Prmsterer-
singel. Openingstijden: op 
vrijdag g/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 
heijsmo(3)xs4all.nl 
• 6,7,8 en 9 mei: 
Rosmalen. Nationale Portzegel-
shou) en Stamphds 2004, GSE 
VoorjaarsEucnement. Tentoon
stelling in categorie i met 
vele NVPH-handelaren. Vie
ring Dag van dcjeugdjilatelie 
(thema: Sprookjes) en 50 jaar 
JeugdFilatelie Nederland. Au-
totron Rosmalen. Ca. 1000 
kaders. 

Algemene informatie is ver
krijgbaar bij C.J. van Kem
pen, e-mailadres: c.j.uankem-
pen@planet.nl 
• 7,8 en 9 mei: 
Klosterneuburg (Oosten
rijk). ODebria 2004, tentoon
stelling in categorie 2 met in
ternationale deelname (alle 
klassen, incl. jeugd en open 
klasse), georganiseerd door 
BSV Donau. Babenberghalle. 
Openingstijden: op 7 en 8 
mei van g tot 17 uur en op 9 
mei van 9 tot 14 uur. Postkan
toren (Oostenrijk, UNPA We
nen) met speciale stempels. 
Inlichtingen en aanmeldings
formulieren (uiterlijk g janu
ari 2004 retour): ing. Hans 
Starek, Postfach 63, A-1225 
Wenen (Oostenrijk), tele
foon/fax (00)43-12832817 of 
per e-mail bsu.d0nau@3mx.net 
• 15 en 16 mei: 
Horst. Maasdorpcnjïlex 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, 5g7i BW 
Grubbenvorst, e-mail 
ascot@liome.nl 
• 22 tot en met 30 mei: 
Valencia (Spanje). Es-
pafla 2004, internationale 
postzegeltentoonstelling on
der het patronaat van de FIP 
met o.a. eenkadercoUecties. 
Ciudad de las Artes las Cien-
cias (City of Arts and Science). 
Inlichtingen: H. Buitenkamp, 
Van Beresteijnstraat 23a, 
g64i AB Veendam, telefoon 
05g8-636i65. 
• 3,4 en 5 juni: 
Essen. 15. Internationale Brief-
marken-Messc en Themaüka 04, 
internationale ruilbeurs en 
thematische tentoonstelling 
in de Mesie Essen. Ca. 140 
stands, waaronder 65 van 
postadministraties. Inlichtin
gen: Postbus 108254, D-
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, 2811 TT 
Reeuwijk, telefoon 0182-
395103-
• 15,16 en 17 oktober: 
Apeldoorn. 43ste Dag van de 
Aerofilatelie, 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, 3g3i 
WN Woudenberg, telefoon 
033-2858424, e-mail wuan-
derhelm@ncrvnct.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 Mul
ler, MuUenborner Strasse 62, 
D-54568 Gerolstein (D.), te
lefoon o65gt/g544-o, fax 
o65gi/g544g9 of per e-mail 
peter@mueller-mue!lenborn.de 
• 29,30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Dag van de Postze
gel 2004, tentoonstelling (ca
tegorieën 2 en 3 plus eenka-
derinzendingen), georgani
seerd door de Stichting Co
mité Dag van de Postzegel 
Rotterdam. Ahoy', Rotter
dam-Zuid. Verloting, stuiver
tafels, speciale envelop 'Dag 
van de Postzegel', handel 
aanwezig. Inlichtingen: A. 
Ritmeester, telefoon 015-
2141701 of e-mail a.ntmees-
ter(3)planct nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 13 maart: 
Drachten. It Fallaet, Dollard 
i ig , 10-16. Telefoon 0513-
688296. 
Dronten. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. Tele
foon 0320-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 10-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-56i3g2g 
(na 20 uur). 
Steenwijk. In de Beitel, Mo
lenstraat 24, 10-16. Telefoon 
0521-515835. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
10-16. Telefoon 07i-56i i7ig. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6gi6858. 
• 14 maart: 
Alkmaar. Sporthal Hoorns
evaart, Hertog Albrechtweg 
4,10-17. Telefoon 072-
5124435-
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 19 maart: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40, ig-21.45. Tele

foon 07i-58g6g25. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54, ig-
22. Telefoon 0167-565538. 
• 20 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
raenstraat70,10-16. Tele
foon 02g7-343885. 
Appingedam. Aswa, Burge
meester Klauckelaan 16,10-
16. Telefoon 05g6-6224g6. 
Emmeloord. Kerkcentrum 
Nieuwe Jeruzalemskerk, 
Corn. Dirkszplein, 10-16. Te
lefoon 0527-615628. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,13-17. Telefoon 073-
6217973-
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Hoogeveen. De Goede Her
derkerk, Lomanlaan, 10-
16.30. Telefoon 0528-
26325g. 
Katwijk. Dienstencentrum 
Zwanenburg, Zwanenburg
straat 62,10-16. Telefoon 
071-4016500. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 8,10-14. Telefoon 
02g7-289322. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10-
16. Telefoon 0167-565538. 
• 21 maart: 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74,10-16. Tele
foon 0485-571842. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,10-18. Telefoon 045-
5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof-
laan i6g, 11-16. Telefoon 071-
5312597-
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 
Utrecht. Internationale Verza-
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.30-17. Telefoon 
0317-614760. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, g.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 22 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 20-22. Telefoon 024-
3974654-
• 27 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,10-16. Tele
foon 023-56i727g. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Deventer. Zalencentrum, J. 
van Vlotenlaan 85,10-16. Te
lefoon 0570-6525g6. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.30-16.30. Te
lefoon 036-5304354. 
Huizen, 't Visnet, De Ruyter-
straat7,10-16. Telefoon 035-
5310865. 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10-
16. Telefoon 071-3614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-

495899. 
Rotterdam. Sociëtiet, West
plein 9,10,30-16. Telefoon 
010-4654941. 
Veenendaal. CSG, Boompjes
goed 14,10-16. Telefoon 
0318-520949. 
Zwolle. Jubal, Geert Groote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 28 maart: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10-
16. Telefoon 020-6901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58,9.30-13. Telefoon 0475-
483630. 
's-Gravenhage. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
10-15. Telefoon 026-
3255017. 
• 2 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bern-
hardkade 40,19-21.45. Tele
foon 07i-58g6g25. 
Velserbroek. Het Polderhuis, 
10-16. Telefoon 023-
5382274. 
• 3 april: 
Assen. Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie. 
Marktzicht, Van Riebeeck-
straat 5,10-16. Telefoon 
0317-415716. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3gga, 10-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoogvliet. De Zalmstek, 
Kruisnetlaan igo, 10-16. Tele
foon 0181-643045 (na 18 
uur). 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vingastate 7,10-16. Telefoon 
058-2662932. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,10-16. Telefoon 
0528-275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13-16. Tele
foon 0162-429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 023-5643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 10-15. Te
lefoon 030-2886832. 
Wapenveld. De Nachtegaal, 
Nachtegaalseweg48,13-17. 
Telefoon 038-4479883. 
Woerden. Concordia, Kerk
plein 1,10-16. Telefoon 0348-
410278. 
• 4 april: 
Aarschot (België). Stadsfeest
zaal, Demervallei, 9-17. In
lichtingen: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, B-3200 Aar
schot (België). 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6o63g44. 
Enschede. Poolmansweg 128, 
10-16. Telefoon 0543-
531372. 
's-Hertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,10-13. Telefoon 073-
62i7g73. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,10-12.30. 

mailto:sbon3ma@xs4all.nl
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Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerwegiS ib , 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Weert. SG Philips van Horne, 
Werthastraat i, g.30-15.30. 
Telefoon 0495-533862. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 

5 april: 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
• 7 april: 
Noordwijk-Binnen. Speciool 
uoor ouderen. De Wieken, Was-
senaarsestraat, 13.30-17. Te
lefoon 071-3614198. 

10 april: 
Drenten. Open Hof, Coper-
nicuslaan, 13.30-16.30. Tele
foon 0320-314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 10-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
i6. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 12-16. 
Telefoon 010-5917871. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 10-16. Telefoon 
030-6916858. 

VEILINGEN 

19 en 20 maart: 
Malmö (Zweden). Lentevei-
Img. Postiljonen AB, P.O. Box 
4118, S-20312 Malmö (Zwe
den), website u)U)U).postiljo-

nen.com. 
• 10 tot en met 14 mei: 
Wil (Zwitserland). Rapp In
ternationale Auktionen, Tog-
genburgerstrasse 139, CH-
9500 Wil (Zwitserland), web
site u;u;u;.rapp-auktion.ch 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

6 april: 
Zomerze^els 2004. Postzegel
velletje met tien gegomde ze
gels van eo.39-HO.19 (zes ver
schillende zegeltypen). 
imei: 
Uitbreiding Europese Unie. Post-
zegelvelle^e met tien ver
schillende gegomde postze
gels van €0.39. 
/mei: 
VijftiajaarJeu^dFilatelic Neder
land. Postzegelvelletje met 
tien gegomde postzegels van 
€0.39 (2 verschillende typen). 
I juni: 
Persoonlijke Postzegels. Postze
gelvelletje met tien identieke, 
gegomde postzegels van 
€0.39 voor consumenten. 
Mailer van vijftig dezelfde, 
zelfklevende postzegels van 
€0.39 voor zakelijke klanten. 
Datum onbekend: 
Verrassingspostzegels 2004 
Kinderpostzegels 2004 
Kortingzegels 2004. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 070-3307500 

Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €6.-; 65-pIussers €4.50; 
4- t/m 12 -jarigen €3.-; Rabo/ 
NS- kaarthouders 50% kor
ting; Kinderen t/m 3 jaar. 
Museumjaarkaart of Cultu
reel Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5.-p.p. 

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

BONDSBIBLiOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is elke 
woensdag van 10 tot 17 uur en 
elke eerste zaterdag van de 
maand van 10 tot 12 uur ge
opend. 
Op de site van de NBFV 
(uJuiiD.nbJtJ.nl) kunt u de Bibli
otheek-zegel aanklikken om 
de informatie te bereiken die 
betrekking heeft op de prach
tige collectie die in Baarn be
waard en ontsloten wordt. 
U kunt de Bibliotheek ook 
een e-mail sturen; het adres 
is bibliotheek(ä)nbJi).ora. 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 3126, 2 2 8 0 GC RIJSWIJK 

E-MAIL: KEES.VERHULST(3)WANAD00.NL 

Almere Phila 2004 
Deze maand kan ik slechts 
melding maken van een 
poststempel dat op 17 janu
ari jl. werd gebruikt in Alme
re. De aanleiding was 25-ja-
rig bestaan van de VPVA, de 
Vereniging van Postzegel
verzamelaars Almere. 
Vijfhonderd genummerde 
gelegenheidsenveloppen 
zijn met het hieronder afge
beelde poststempel gestem
peld. 
Er zijn nog enkele envelop
pen over. Bestelling is mo
gelijk door per gewenste en
velop €2.- over te maken op 
girorekening 65098 ten 
name van de VPVA Almere. 
De jubileumcatalogus is 
trouwens ook nog te bestel-

> ^ M'' 

1979-17 januari 2004 
25jaar 

Vsremging van Postzegel Verzamelaars 

Het kan in Almere 

j len. In Filatelie van februari 
\ 2004 is een bespreking van 

dit boekwerkje opgenomen 
(zie pagina 165). Als u de ca
talogus wilt bestellen, dient 
u een bedrag van €3.50 over 
te maken naar hetzelfde gi-

] ronummer . 
i Ik toon u hieronder het spe

ciale poststempel en een 
voorbeeld van de jubileum
envelop. 

oi^' 
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2000 POSTSTUKKEN 
ALLE MET AFBEELDING 

CURASAO - SURINAME - NEDERLANDS INDIË 
NIEUW GUINEA - UNTEA 

NEDERLAND 

POSTHISTORIE - POSTWAARDEN - PORT 
LUCHTPOST - CENSUUR - ENZ 

IEDERE MAAND 100 NIEUWE STUKKEN 

www.NETHERLANPSSTAMPS.coM 

janningnet@aol.com 
ALTIJD PER OMGAANDE ANTWOORD 

S C A N D I N A V I Ë 
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GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook RZi.H R O N H E R S C H E I T A 
mijn prijslijsten en aanbiedingen Postbus 23 6950 AA Dieren (((j:"t )jj 
van betere zegels op Internet Tel 0313-419041, Faxnr 0313-413295 ^ ^ ' * ' 
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T 033-4335231 
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CARL XVIGUSTAAF, 
MODELKONING VAN ZWEDEN 

Het ^Zweedse model' is zo gek nog niet... 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E I D , P U R M E R E N D 

JFihtóast 

scandinaviénvaxkvaiSL 

Koning Carl XVI Gustaaf van 
Zw/eden {ajheeldmg i) is een 
vorst met geen enKele macht en 
toch lijkt hij zijn dagen met in 
ledigheid te slijten De Zweden 
zijn blij met hun koning, die bij 
de grondwetswijziging van 1974 
een totaal andere rol kreeg te 
vervullen dan zijn voorvaderen 
De nieuwe grondwet bepaalde 

Het kan verkeren. Enkele jaren geleden was koningin 

Beatrix een van de populairste leden van de koninklijke 

familie. Tegenwoordig lijkt haar optreden alleen nog maar 

kritiek uit te lokken. Van alle kant klinkt de roep om de 

rol van de monarchie te veranderen. Daarbij wordt dan 

vrijwel altijd 'het Zweedse model' als lichtend voorbeeld 

genoemd. 

dat de koning voortaan louter 
een ceremoniële rol had Tot 
dan toe waren Zweedse konin 
gen opperbevelhebber van de 
strijdkrachten, wezen ze de ka 
binetsformateur aan en zaten 
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ze de wekelijkse zitting van het 
kabinet voor Bij de opening 
van het parlement was het de 
koning die de troonrede voorlas 
tijdens een ceremonie die met 
de nodige pracht en praal ge

paard ging (o/beeW/ng 2) Jaren 
van socialistische regeringen 
hadden de geesten rijp ge 
maakt voor de ingrijpende ver 
andenng, die na het overlijden 
van koning Gustaaf VI Adolf 
een feit werd (q/beeW;/ig3) Uit 
respect voor de hoogbejaarde 
koning was bepaald dat de 
nieuwe grondwet pas van 
kracht zou worden als zijn 
kleinzoon en kroonprins Carl 
Gustaaf de troon zou hebben 
bestegen 
Volgens de grondwet van 1974 
IS de koning het staatshoofd 
van Zweden, zit hij de vergade
ring voor waarin een regerings 
wisseling wordt bekrachtigd, 
houden de minister hem op de 

^ 

IKR *" 
SVERJGt ,' 

é^m^ 

1H82-1?;3 

Boven 3 Zweedse koningen 
treden niet af maar sterven in 
het harnas CustaafVI Adolf 
was 97 toen hij stierf 

Boven 4 Bij een staatsbezoek zoals dat aan 
de Verenigde Staten in ïgSS gaat een dele 
gatie van het bedriißleven mee In het kiel 
zog van de koninklijke gasten worden vaak 
interessante transacties afgesloten 

Rechts 5 Koning Albert II bezoekt zijn 
Zweedse neef De moeder van de Belgische 

koning was de Zweedse prinses Astnd 

T ^ i r ^ ' ^ ï W ' ^ ^ : ''^^r^JW3^^''^wïï^:^ïï^'w^ws^^^w^ 



hoogte van hun werk en opent 
hij het parlement (de Riksdas), 
maar hij leest geen troonrede 
meer voor. Verder heeft hij de 
hoogste rang bij de drie leger
onderdelen en bieden buiten
andse ambassadeurs hem hun 
geloofsbrieven aan. Als hoogste 
vertegenwoordiger van Zweden 
legt de koning staatsbezoeken 
afen ontvangt hij buitenlandse 
staatshoofden (afbeeldingen 4 en 
5). 
Veel van de koninklijke franje 
verdween naarde musea. In 
Zweden rijdt geen gouden 
koets en delen van de koninklij
ke paleizen zijn bijna het gehele 
jaar voor het publiek geopend 
[afieeldingen 6, jen 8). 

POLITIEK NEUTRAAL 
Een speciale commissie had de 
grondwetswijziging voorbereid 
en daarbij ook onderzocht of de 
monarchie afgeschaft moest 
worden. Uit onderzoek bleek 
echter dat 75 procent van de 
Zweden voor handhaving van 
het koningshuis was, slechts 17 
procent was tegen en 8 procent 
had geen mening. Het positieve 
resultaat ten gunste van de mo
narchie was voornamelijk te 
danken aan de wijze waarop 
CustaafVI Adolf had geregeerd 
afbeelding 9). Hij was al 67 toen 

hij koning werd in 1950 en 

BEPERKTE RIJKDOM 
De Zweedse koninklijke familie is niet bepaald armlastig, maar 
vergeleken met andere vorstenhuizen is haar rijkdom beperkt. De 
tien paleizen die de familie tot haar beschikking heeft, behoren 
aan de staat. De koning betaalt belasting volgens dezelfde princi
pes als alle overige Zweden. Het Zweedse hof bevestigt dat het 
privëvermogen van de koning 16 miljoen euro bedraagt (dat van 
de Oranjes wordt geschat op i miljard euro, prins Bernhard houdt 
het op 215 miljoen euro). Jaarlijks wordt per hoofd van de bevol
king zo'n 50 eurocent besteed aan de monarchie, exclusief het on
derhoud van de paleizen. 

slechts weinigen hadden ver
wacht dat hij nog bijna vijfen
twintig jaar zou regeren. Hij 
deed dat consciëntieus, hij 
stond boven de partijen en er 
waren geen affaires waar de ko
ninklijke familie bij was betrok
ken. Daar kwam nog bij dat hij 
het contact met de bevolking 
zeer serieus nam. Kort na zijn 
troonsbestijging herstelde hij 
een oud gebruik. Samen met 
zijn vrouw Louise bezocht hij 
alle provincies. Onder zijn be
wind werd de modernisering 
voortgezet die al tijdens de re
gering van zijn vader, koning 
CustaafV, was ingezet (afbeel
dingio). Zo was in 1919 een ein
de gekomen aan het koninklijke 
voorrecht om de regering naar 
huis te sturen. De Zweden 
gingen in de jaren '50 om met 
de koninklijke familie op een 
manier die in Nederland on

denkbaar was. Waar bijvoor
beeld in Nederlandse bladen de 
pers in eerbiedige termen over 
de Oranjes schreef, werden de 
Zweedse prinsen en prinsessen 
zonder titels genoemd en 
mochten journalisten aan hen 
vragen stellen, waarop nog seri
eus werd geantwoord ook. 

GEWONE BURGER 
Toch waren er in Zweden wel 
degelijk grenzen, die met over
schreden werden. Dat betrof de 
huwelijkskandidaten; trouwen 
met een burger leverde proble
men op. Prinsen of prinsessen 
die met een burger wilden trou
wen moesten afstand doen van 
hun rechten op de troon of kre
gen domweg geen toestem
ming om te trouwen. Ook voor 
de huidige koning gold dat hij 
als kroonprins slechts kon trou
wen met een prinses of adellijke 

vrouw, maar vlak na het overlij
den van zijn grootvader zei hij 
in een interview: 'Als koning 
staat het mij vrij te trouwen met 
wie ik wil', want zo stond het in 
de grondwet. Slechts weinigen 
wisten dat hij op dat moment 
een serieuze relatie had met de 
Duitse Silvia Sommerlath, die 
hij tijdens de Olympische Spe
len in München had leren ken
nen. Zij werkte daar als chef
hostess voor de VI P's die de 
Spelen bezochten, in het ge
heim hadden zij elkaar daarna 
ontmoet, maar hun liefde kon 
nooit openbaar worden zolang 
de oude koning nog leefde. In 
1976 traden Carl Gustaaf en Sil
via in het huwelijk (afbeelding 
n). De Zweden waren zeer en
thousiast over hun jonge konin
gin, die onmiddellijk na de ver
loving Zweeds was gaan leren 
en het hofleven nog meer in 
overeenstemming met de mo
derne tijd bracht. De reverence 
werd afgeschaft, net als oude 
overbodige hoffuncties zoals 
die van kamenier. 

KROONPRINSES 
Bij zijn aantreden als koning 
had Carl XVI Gustaaf te maken 
gehad meteen ingrijpende 
grondwetswijziging. Binnen een 
paar jaar kreeg hij te maken met 
een volgende. In 1980 werd ge

Boven 7 Het slot Drottninghotm, hst woonpaleis van de komnkhike famihe Net ais de 
ovenge koninklijke paleizen is het voor een deel opengesteld voor het publiek 

Boven 9 Postzegelboekje 
ter gelegenheid van de ne 
gentigste verjaardag van ko 
ning CustaafVI Adolf De 
koning IS afgebeeld als privé
versoon terwijl hit zijn gra
fiekverzanneling bekijkt en in 
ie tuin, die zijn passie was 
In het midden leest hij de 
troonrede voorbij de ope
iing van het parlement Cu
ïtaafVI Adolf zou de laatste 
Zweedse koning zijn die dit 
aarlijks deed De huidige ko
ning opent het parlementai
re jaar met een vaste formu 
^enng en laat het bekendma
ken van de plannen over aan 
ie ministerpresident 

Rechts 70 Kaart ter 
gelegenheid van het 

40jarig regeringsjubileum 
van koning CustaafV 

8 'Allegorie op de 
roemrijke helden 

daden van de 
Zweedse konin

gen', het centrale 
gedeelte van een 

plafondschildering 
van David Klocker 

Ehrenstraal, de 
schildering bevindt 

zich in het Slot 
Drottningholm en 
IS hierin beeld ge
bracht door 'hof
graveur' Czeslaw 

Sfania op zijn dui
zendste postzegel 

17 man 2000 

CZESLAW SLANIAS 1000:e FRIMÄRKE 

Mtttparttet UT 
Davtd Klöcker Ehremtrahb mälningfrän 1695 

'Sventka kortungari Aerämliga hedrtfier' 
t Dronnmgholms tbtt 

.fel ■ Ï S . 

Of 

77 Op igjunngyGtrad het 
koninklijk paar m het huwelijk 



EEN KONINKLIJKE TRAGEDIE 

De banden tussen de Oranjes en Bernadottes 
zijn zeer nauw. Het had weinig gescheeld of 
prinses Juliana was met prins Carl Bernadot
te getrouwd. De onderhandelingen liepen 
stuk op de toelage die de prins zou krijgen. 
In de volksmond ging echter het verhaal dat 
de prins spijt had gekregen toen hij bij aan
komst in Nederland de sigarenreclame zag 
met de tekst Korel is dé sigaar. Juliana zou later 
een van de peettantes van koning Carl XVI 
Gustaaf worden en koningin Beatrix is een 
van de peettantes van prinses Victoria. De 
roddelbladen voorspelden lange tijd een hu
welijk tussen prins WillemAlexander en de 
Zweedse kroonprinses. 
In 1947 was prins Gustaaf Adolf, de vader 
van de huidige koning, in Nederland, onder 
meer om te jagen met prins Bernhard [a]. Op 
26 januari vertrok Gustaaf Adolf van Schip
hol met een KLMvliegtuig naar Stockholm, 
waar hij nooit zou aankomen. Het vliegtuig, 
de PHTCR met gezagvoerder G.J. Geysend
orfiFer, maakte een tussenlanding in Kopen
hagen. Omstreeks 15.25 uur kreeg Geysen
dorffer radiografisch en ook via een groen 
signaal van de startwagen toestemming om 
te starten. Er was sprake van bijzonder ster
ke tegenwind. Toen het toestel los van de 
grond kwam, steeg het iets meer dan nor
maal. De klim eindigde in het overtrekken 
van het toestel op een hoogte van zo'n hon
derd meter. Het vliegtuig rolde naar links en 
viel bijna loodrecht omlaag. Het was het be
gin van een tolvlucht en met de neus en de 
linkervleugel omlaag stortte het toestel neer. 

Zodra het vliegtuig tegen de grond was ge
smakt vloog het in brand. Aan boord van 
toestel bevonden zich behalve de prins nog 
vijftien andere passagiers, onder wie de 
Amerikaanse zangeres Grace Moore en zes 
bemanningsleden. Allen werden gedood. 
Het vliegtuig vervoerde 82 kilo post, waarvan 
een deel werd teruggevonden. De Deense 
PTT zond een poststuk door in een dienst

omslag voorzien van een stroolqe met de 
tekst: 'hierbij een door het postvervoer be
schadigde bijlage' [b]. De Zweedse PTT 
voegde daar een strookje aan toe met de 
tekst: 'De bijlage die bij deze envelop hoort, 
werd door brand beschadigd bij het vliegon
geluk op het Kastrup vliegveld op 26.1.47, 
waarbij onder anderen Z.K.H. Prins Gustaaf 
Adolf omkwam, w.g Olav Olsen' [c]. 

Bronnen; Henri L Nierinck, Recovered a 
Mail; W. Baron Six van Oterleek, 
Rampstukken (met dank aan Hans 
TSchroots) . 
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regeld dat het oudste kind van 
de koning automatisch de 
troonopvolger zou zijn, onge
acht het geslacht [aßeelding 12). 
Hierdoor deed zich de rare situ
atie voor dat prinses Victoria, 
die in 1977 was geboren, troon
opvolger was in overeenstem
ming met de grondwet, maar 
die titel aan haar jongere broer
tje Carl Philip moest afstaan bij 
diens geboorte in 1979, om ver
volgens overeenkomstig de 
aangepaste grondwet weer 
kroonprinses te worden in 1980 
(afieeldingen 1;}, 14 en 1^) Het 
koningspaar zelfwas overigens 
tegen de grondwetswijziging, 
niet omdat zij vonden dat man
nen beter het ambt van koning 
kunnen uitoefenen dan vrou
wen, maar omdat het voor de 
vrouw van de koning gemakke
lijker is om een publieke taak uit 
te oefenen dan voor de man 
van de koningin. 

NORMEN EN WAARDEN 
Net als in veel andere Europese 
landen is er in Zweden een 
groot verlangen naar het herstel 
van traditionele normen en 
waarden. Mensen hebben het 
gevoel dat de moderne tijd niet 
alleen maar zegeningen heeft 
gebracht. Zweden sluit zich met 
van de buitenwereld af, het land 
IS lid van de Europese Unie, 

maar het hecht toch zeer aan de 
Zweedse identiteit: zo wilde het 
de nationale munteenheid niet 
inleveren voor de euro. De ko
ninklijke familie weet goed aan 
te sluiten bij dit gevoel van ei
genwaarde. Niet zelden komen 
de koningin en de prinsessen 
naar een bepaalde streek in de 
lokale klederdracht. 
Het is een paradox van de ge
schiedenis dat de monarchie in 
Zweden kon overleven door 
zich aan te passen aan de mo
derne tijd, maar vervolgens 
wordt gezien en gewaardeerd 
als vertegenwoordiger van oude 
normen en waarden. De Zwe
den zijn vol lof over het konink
lijk paar en volgens recente en
quêtes IS 80 procent van de be
volking voorstander van de mo
narchie, jaarlijks reizen de ko
ning en koningin het hele land 
door om zo op de hoogte te blij
ven van wat er in het land leeft 
(aßeelding i6). Met het ontbre
ken van enige politieke macht 
moest de koning op zoek gaan 
naar een nieuwe, zinvolle invul
ling van het koningsschap. Al
leen maar linten doorknippen 
verveelt heel snel. Bovendien 
moest de jonge koning af van 
zijn p/oyfaoyimago: een blaas
kaak die zijn studie niet serieus 
nam en die alleen maar belang
stelling had voor snelle auto's 

BERNADOTTE: REDDER VAN HET KONINGSHUIS 

De Zweden wordt al sinds mensenheugenis geregeerd door konin
gen. De iiuidige Zweedse koninldijke familie heerst echter nog 
maar betrekkelijk kort over het land. Aan het begin van de negen
tiende eeuw regeerde koning Carl XIII; hij had geen kinderen en be
noemde een opvolger, die echter van zijn paard viel en stierf. In de 
roerige tijd die volgde  het volk geloofde niet dat er sprake was van 
een ongeluk  trad de Franse generaal Bernadotte naar voren. Hij 
wist het vertrouwen van de Zweden te 
winnen. Het Zweedse parlement keurde 
hem vervolgens goed als de nieuwe 
troonopvolger. Hij werd door de koning 
geadopteerd en in 1818 werd hij ge
kroond als Carl XIV Johan. Saillant detail: 
tijdens zijn dienst in het revolutionaire le
ger van Napoleon had hij op zijn borst 
een tekst laten tatoeëren, die hij later aan 
niemand meer wilde laten zien. De tekst 
luidde: Mort aux Rois ('Dood aan alle ko
ningen'). 

Rechts, zegel van de huidye Iconing 
uoor het portret ran Bernadotte 

en mooie vrouwen. Maar het 
koningsschap en zijn huwelijk 
hebben hem veranderd, zozeer 
zelfs dat de Zweden hem nu 
verwijten dat hij soms wel erg 
saai is [afieeldingifj. 

INDRUKWEKKEND 
De vorst heeft zich gespeciali
seerd op een aantal terreinen: 
economie, milieu en ontwikke
lingshulp [ajbeeldingiS] en hij 
vervult de rol van het geweten 

van de natie met verve. Daarbij 
vergeet hij de vele uit het bui
tenland afkomstige landgeno
ten niet. Zij maken tien procent 
uit van de Zweedse bevolking. 
Tijdens een toespraak in 1996 
zei hij dat deze 'nieuwe Zweed
se burgers, die uit alle delen van 
de wereld afkomstig zijn [...] 
met totaal verschillende religi
euze en culturele achtergron
den het niet gemakkelijk maken 
voor mijn land. Maar onder 
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Boven 16 Op 6juni, de Dag van de 
Zweedse Vlag, deelt de koning vlaggen 
uit in Stockholm of elders in het land 
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Boven en rechts i8 Natuuren 
milteu zijn twee gebieden die de 

speciale aandacht hebben van de 
koning Hij IS onder andere voor

zitter van de Zweedse afdeling van 
het "Wereld Natuur fonds 
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17 Van playboyprins tot modelkoning 
In de loop der jaren zijn de gewone fron
keerzegels geregeld vervangen Ze loten 
zien dat de Zweden steeds meer zijn 
gaan hechten aan de franje die van ouds
her bij de monarchie hoort Op de meest 
recente versie is de vorst te zien m groot 
gala De koning draagt een uniform met 
de lichtblauwe sjerp met het Grootkruis 
von de Serofimer orde en het Grootkruis 
van de Vasaorde en vier medailles 
HIJ IS omhangen met de onder
scheidingstekenen van de 
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deze omstandigheden is het 
juist de kracht van de monar
chie dat de Koning een onpartij
dig en verenigend symbool kan 
zijn.' 
In 1986 trilde de welvarende 
verzorgingsstaat Zweden op 
zijn grondvesten na de moord 
op minister-president Palme 
{afieeldingig). Heel naïef mis
schien waanden de Zweden 
zich tot dan in een paradijs 
waar excessief geweld niet kon 
plaatsvinden. De koning bracht 
als geen ander de gevoelens 
van verontwaardiging en woede 
die bij de bevolking leefden on
der woorden en maakte daar
mee diepe indruk. Niemand 
kon toen vermoeden dat zeven
tien jaar later de koning weder
om aanwezig zou zijn bij een 
herdenkingsdienst voor een 
vermoorde minister, die zonder 
veiligheidsmensen was gaan 
winkelen [ajheeldmgio). 

EETSTOORNIS 
De koninklijke familie krijgt ook 
op andere fronten te maken 
met de snel veranderende 
Zweedse maatschappij. Lange 
tijd was de relatie met de pers 
vri) ontspannen, maar naarma
te de kinderen van het konink
lijk paar groter werden, groeide 
ook de belangstelling voor hen 
(aßeeldingii). Met name voor 

kroonprinses Victoria bleek die 
aandacht teveel. Nadat de prin
ses haar achttiende verjaardag 
had gevierd werd steeds duide
lijker dat er iets aan de hand 
was. De prinses werd steeds 
magerder, tot er sprake was van 
een zorgwekkende situatie. Het 
hof maakte zonder omhaal van 
woorden bekend wat er aan de 
hand was. Victoria was in haar 
streven naar perfectie zo ver ge
gaan dat ze de spanningen van 
het bestaan in de openbaarheid 
niet meer aankon. Het gevolg 
was een eetstoornis, waarvan 
de symptomen op dat moment 
voor iedereen duidelijk waren 
geworden. Op aandringen van 
koningin Silvia beperkte de 
prinses haar optredens in het 
openbaar. Bovendien werd het 
verstandig geacht om Victoria 
in de Verenigde Staten te laten 
studeren, waar ze zich meer als 
een onbekende burger kon be
wegen. Met een verwijzing naar 
de schadelijke gevolgen die de 
op sensatie beluste pers kan 
hebben werd de media ge
vraagd de kroonprinses met 
rust te laten - vooralsnog met 
succes. De laatste tijd gaat het 
Victoria weer voor de wind. 

STIJLVOL EN BETROKKEN 
Vorig jaar vierde koningin Silvia 
haar zestigste verjaardag. In 
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19 Tweemaal in zijn recente 
geschiedenis kreeg Zweden te 
maken mei een politieke 
moord, de eerste maal was 
Olaf Palme het slachtoffer 
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20 Net als bij de moord op Olaf Palme het 
geval was, deelde de koning in 2003 na
drukkelijk het verdriet en de verontwaardi
ging van het Zweedse volk na de fatale 
aanslag op het leven van Anna Lindh 

een speciaal televisie-interview 
kwam het beeld naar voren van 
een goed geïnformeerde vrouw 
met een groot hart voor de me
demens. In Brazilië, het land 
waar ze een groot deel van haar 
jeugd doorbracht, heeft ze di
verse projecten opgezet voor 
kansarme jongeren. In Zweden 
zet ze zich onder andere in voor 
jongeren en de gehandicapten. 
Om met doven te kunnen com
municeren leerde ze gebaren
taal. De koningin spreekt ver
schillende moderne vreemde 
talen vloeiend en was al snel in 
staat om zich zo goed als fout
loos in het Zweeds te uiten. 
Hoewel ze wel bekende dat ze 
zo af en toe nog door haar kin
deren gecorrigeerd wordt. 
Door haarvele gesprekken met 
burgers en vertegenwoordigers 
van allerlei instellingen krijgt ze 
een beeld van wat er in het land 
leeft. Regelmatig doet ze zelfde 
boodschappen op de markt in 
Stockholm om zo de prijzen in 
de gaten te houden en te weten 
waarover ze het hebben als ze 
klagen over de uit de hand gelo
pen prijsstijgingen. Zo kan ze 
de koning nuttige informatie 
verschaffen over de Zweedse 
samenleving. 

De elegante Silvia Sommerlath 
[afbeeldingen 22) heeft er sterk 
toe bijgedragen dat het Zweed

se koningshuis het aanzien 
heeft dat bij een modern vor
stenhuis hoort: het staat dicht 
bij het volk, maar heeft genoeg 
stijl en distantie om het sprook
je van de monarchie levend te 
houden. 

POPULAIR 
Het lijkt erop dat koning Carl 
XVI Custaafen koningin Silvia 
erin geslaagd zijn om de positie 
van de monarchie stevig te ver
ankeren m de Zweedse samen
leving, zonder dat de koning 
zich een marionet of linten-
doorknipper voelt. De koninklij
ke familie is populair, de koning 
geniet het respect van het 
Zweedse volk en gedurende de 
meer dan vijfentwintig jaar dat 
hij regeert zijn er geen schanda
len rondom de koninklijke fami
lie geweest {afbeelding22). Mis
schien IS 'het Zweedse model' 
zo gek nog met. 

Geraadpleegde bronnen: 
Ans Herenius-Kamstra, Vorsten
huizen in Europa, 1980. 
Maandblad Vorsten. 
Website koninklijke familie: 
littp://u)U)U!.royalcourt.se 
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Links 22 Koningin Silvia is 
veehuldi£ te zien op Zweedse 
postzegels In tegenstelling tot 
andere koninginnen is haar 
haardracht in de loop der tij
den veranderd Op ae meest 
recente zegel is de koningin te 
zien in groot gala Ze draagt 
een avondjurk met de sjerp en 
het Grootkruis van de Serafi-
mer-orde Ook te zien is het ca-
meefournituur uit de negen
tiende eeuw, dat bestaat uit 
een diadeem, oorhangers, een 
halsketting, een broche en een 
armband De koningin draagt 
verder een lichtblauwe strik 
met een agrafe, een gesp met 
een briljantenportret van de 
konmg. 

Boven 21 Familieportret met de kroonprinses als 
stralend middelpunt Op haar achttiende verjaardag 

verklaarde ze haar leven m dienst te willen stellen 
voor het welzijn van Zweden en haar inwoners De 
druk bleek echter te groot en had vervelende gevol

gen 

23 In 1998 vierde de koning op bescheiden 
wijze zijn zilveren regeringsjubileum Ditjaar 

zit hij al weer 31 jaar op de troon en kan terug
kijken op een geslaagd koningsschap 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 

Tel. 053-433.55.00 (buiten kantooruren 053-433.33.98) 
Fax 053-434.10.94 

e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

KOMENDE VEILING: 
2 en 3 april in hotel APELDOORN, 

Soerenseweg te Apeldoorn (hoek Jachtlaan), 

BUITENLAND: betere zegels, series en poststukken w.o. België, Duitsland met Staten, 
Frankrijk met koloniën, Liechtenstein, Oostenrijk, SAAR, IJsland, Zweden, Zwitserland en 
USA. 
Overzeese gebieden van Nederland met NED. INDIE JAPANSE BEZETTING (uit collectie 
Boekema). 
Literatuur, het tweede deel van een grote bibliotheek. 
NEDERLAND: volgende afdelingen: 
Postgeschiedenis met EO filatelie en bijzondere frankeringen als pakketkaarten en 
postbuskaartjes. 
Zegels: uitgebreid blokken van 4, plaat- en etsnummers en veel betere tandingen. 
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rolt 32 29 postfris 

Kopenhagenfahrt Sieger 5A 
80 in blok van 4 

INTERESSE? Serieuze geïnteresseerden ontvangen op aanvraag(telefoontje, fax, e-mail of 
brief/kaartje is voldoende) kostenloos de catalogus met uitvoerige beschrijving van alle 
aangeboden kavels. Kijkdagen zowel in Enschede als in Apeldoorn. 

DE OPV, AL 33 JAAR EEN BEGRIP IN NEDERLAND!!! 

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


2M 

GEZEGELDE POST VAN NEDERLAND 
NAAR SCANDINAVIË VOOR DE UPU 

'Materiaalschaarste' verschilt per land 

Fttatéa^ 

^:MJadiBaviènammm 
Net als Nederland zijn alle 
Scandinavische landen vanaf i 
ju l i i875 l idvandeUPU, deWe-
reldpostunie. Hoewel dit geen 
onbelangrijk gegeven is, blijkt m 
de praktijk dat er geen verschil 
IS in het voorkomen van met 
postzegels gefrankeerde brie
ven van Nederland naar Scandi
navië vóór 1 juli 1875 sn de pe
riode erna, tot 1900. Uiteinde
lijk blijkt de inventarisatie vrij 
eenvoudig: 

Denemarken: zeldzaam 
Finland: zeer zeldzaam 
Noorwegen redelijk verkrijgbaar 
IJsland: onbekend 
Zweden: zeer zeldzaam 

Een merkwaardig lijstje eigen
lijk. Vooral de zeldzaamheid 

D O O R B O U W E B R A N D S M A 

De vraag was snel gesteld en Bouv̂ e Brondsma, de 

bekende verzamelaar van klassiek Nederland, reageerde 

al even snel en positief: hij zou een bijdrage leveren over 

met postzegels gefrankeerde post van Nederlond naar 

Scandinavië. Maar bij het inventariseren van zijn 

omvangrijke collectie bleek echter dat de vraag toch 

gemakkelijker was dan het antwoord. Brieven naor 

Scandinavië zijn kennelijk niet zo gewoon... 

van Zweden en Finland valt op, 
temeer daar brieven zonder 
postzegels (al dan met franco) 
geen grote rariteiten zijn, even
min als met zegels gefrankeer
de brieven naar Nederland Van 
oudsher waren er handelsbe
trekkingen tussen Nederland en 
Scandinavië, vooral op het ge
bied van hout en papier. 
Vooral ook de zeldzaamheid 
van Denemarken is opmerke
lijk Denemarken heeft immers 
al heel lang (sedert 1521!) een 
grote Nederlandse kolonie (met 
als bastion het schiereiland 

Amager, ten zuiden van de 
Deense hoofdstad Kopenha
gen) en er zijn vele en oude 
handelsbetrekkingen [1], [2]. 

NOORWEGEN 
Brieven naar Noorwegen ko

men het vaakst voor en dat feit 
IS m hoofdzaak terug te voeren 
op de belangrijke houthandel 
tussen Nederland en Noorwe
gen. Saai IS dit verzamelgebied 
echter allerminst, want er zijn 
veel tarieven gebruikt en er is 
sprake van een rijke schakering 
aan frankeringen op brieven 
van Nederland naar Noorwe
gen. 
Opvallend is, dat de meeste 
brieven zijn gezonden naar klei
ne en zeer kleine plaatsen en 
met naar grote steden zoals 
Oslo (van 1624-1877 had de 
Noorse hoofdstad de naam 
Chnstiania), Bergen, Stavanger 
ofTrondheim. 
De tarieven voor brieven van 
Nederland naar Noorwegen via 
Hamburg, Duitsland (voor 15 
gram) waren als volgt. 

Periode 
1-1-1852/1-2-1864: 
1-10-1865/1-5-1868. 
1-5-1868/1-10-1868 
1-10-1868/15-1-1873-
15-1-1873/1-7-1875 (UPU): 

Tarief 
65 cent 
45 cent 
30 cent 
25 cent 
20 cent 

Afbeeldingen 
[3] [4 

[5 

[6] 7 
[8 
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'IJ de aßjeeldingen 
Briefomslag met zegels van de emissie 

S52 (eenmaal 5 en tweemaal 15 cent) van 
msterdam (75 oS 1864) naar Kopenhagen 
orrect tarief van i 4 1865/1 5 1865 via Lu 
eek, Duitsland 

Briefomslag met mengfrankering paartje 
an 75 cent (emissie 1864) en een zegel van 5 
ent (emissie i86y) van Rotterdam (1402
868) naar Kopenhagen 

3 Briefomslag met een zegel van 5 cent een 
paartje van 15 cent en twee losse zegels van 
75 cent (emissie 1852, correct tarief) van Am 
sterdam/C (10061860) naar Drammen 
Achterzijde transitstempel van Hamburg 
4 Briefomslag met deelfrankering (paartje 
van 75 cent, emissie 1852) van Edam/B (2y
07 1856) naar Drommen via Svinsund (4
02) De geschreven tekst luidt 'Franco Ham
burg' De frankering, 30 cent, is correct port 

tot Hamburg Het resterende bedrag van 35 
cent (Hamburg Drammen) moest door de 
geadresseerde betaald woraen 
5 Briefomslag met zegels van 20 en 25 cent 
(emissie i86j, beide type I) van Harlingen 
(2y december i86y) via Christiania (sjanu
ari i868) naar Elverum 10sterdalen 
6  Briefomslag van Rotterdam (14 mei 
i8yo) naar Arendal met een zegel van 25 
cent type I (emissie i86y) 

7  Briefomslag van Zwolle (4januan iSj^) 
via Christiania (g januari 18^4) naar Soon 
(tegenwoordig Son) Mengfrankering io 
cent type I (emissie i86y) en 5 cent (emissie 
i8y2) 
8  Briefomslag met blokje van vier zegels 
van 5 cent (emissie i8y2) van Wildervank 
(longstempel) via log/Veendam (njuli 
i8y4) naar Arendal Op de achterzijde een 
transitstempel Christiania 

POSTZEGELVEILING 

RU n mono 
Gratis taxtatie op ons hantoor 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 email 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 veilmg 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 mzending. 

Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam 
Postbus 2859, 3000CW Rotterdam 

Tel 0102150986, Fax 0102131730, 
Email rynmond@xs4all nl 
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Eerste Dag Enveloppen 
nr 500 in aantocht!! 

FDC KM FDC 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
401 a 
402 
403 
404ab 
405 
406 
407 
408 
408 
409ab 
410 
410a 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
416a 
417ab 
418 
419 
420 
421 
422ab 
423 
423a 
424 
425 
426 

1,80 
2.10 
2,30 
2,10 
3,50 
3,70 
6,70 
2,50 
2,80 
8,80 
3 50 
1,60 
4 00 
2,50 
5,30 

12,30 
3,50 
6,30 
2,00 
2,10 
2,80 
8,40 
2,80 
4,60 
7 70 
8,40 
3,20 
2,80 
3,20 
2,50 
8,80 
3,50 
3,50 
2,80 
2,80 
2,00 

427 
427a 
428 
429 
430 
431 ab 
432 
433 
434 
435 
435a 
436ab 
437 
438 
439 \ 
440ab 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
446a 
447 
448 
449 
450 
451 ab 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 

1 3 ^ FDC 
5,30 
7,00 
2,10 
2,10 
4,90 
8,80 
2,10 
2,50 
2,80 
5,60 
7,70 
9 50 
4 20 
2,10 
2,10 
8,80 
3,90 
4,90 

14,00 
2,80 
2,80 
2,50 
7,00 
2,10 
2,80 
2,50 
3,20 
7,40 
2,00 
3,40 
3,50 
3,50 
5,80 
2,80 
3,50 
2,10 

460 
461 
462 
463 
464ab 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473ab 
474 
475 
476 
477ab 
478ab 
479 
480 
481 ab 
482ab 
483ab 
484 
485 
486 
487 
488A 
488ab 
489 
490 
491 
492 
493ac 
494 

MUM 
2,80 
3,90 
2,80 
2,80 
7,40 
3,20 
3,20 
3,40 
3,20 
3,20 
3,20 
3,20 
2 80 
7,00 
6,70 
2,10 
3,00 
6,50 
6,50 
2,10 
5,30 
6,50 
6,50 
6,50 
2,10 
2,10 
2,10 
1,80 
1,80 
6,50 
1,80 
4,80 
1,70 
1,70 
8,30 
2,70 

JAARGANGEN 2003 (Rood) 2002 (Zwart) 

NEDERLAND (volgens Davo) 

basis 64,00 
velletjes (Davo) 69,00 
incl Provincie velletjes 
set Provincie velletjes 
Postzegeiboei<]es 
NEDERLAND FDC 88,00 
NED.ANTILLEN 86,00 
NED.ANTILLEN FDC 
ARUBA 20,00 
ARUBAFDC 24,00 
SURINAME 141,00 
INDONESIË 

ALAND 20,00 
ALDERNEY 30.00 
ANDORRAFRANS 
ANDORRASPAANS 9,00 
AZOREN 
BELGIË 94,00 
BOSNIEHERZEGOWINA 
CYPRUSGRIEKS 
CYPRUSTURKS 
OENEMARKEN 
DUITSLAND 124,00 
ENGELAND 
ESTLAND 22,00 
FAROER 60,00 
FINLAND 66,00 
FRANKRIJK 
GROENLAND 55,00 
GUERNSEY 70,00 
HERZOGBOSNA 
HONGARIJE 87,00 
IERLAND 
IJSLAND 67,00 

66,00 
75,00 

229,00 
149,00 
23,00 
99,00 

106,00 
130,00 
20,00 
25,00 
93,00 
51,00 

33,00 
32,00 
33,00 
18,00 
13,00 

119,00 
49,00 
22,00 
21,00 
64,00 
96,00 

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

148,00 
45,00 
66,00 
20,00 
75,00 

139,00 
93,00 

ISLE OF MAN 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
OOSTENRIJK 
POLEN 
PORTUGAL 
RUSLAND 

95.00 

89,00 
38,00 
29,00 

28,00 
49,00 

79,00 

84,00 

RUSLAND miniveilen 
SAN MARINO 
SERVIË (PALE) 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
TURKIJE 
UNONY 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA (D 

22,00 
28,00 
34,00 

avo) 
MEELOPERS (Davo) 
VATICAAN 
ZWEDEN 
ZWEDEN  pzb 
ZWITSERLAND 

53,00 
98,00 

115,00 
62,00 

64,00 
126,00 
99,00 
34,00 
32,00 
54,00 
27,00 
34,00 
21,00 
7,00 

40,00 
129,00 
73,00 
94,00 

112,00 
45,00 

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

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

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

111,00 
61,00 

phil@stampdealer.nl 
vrijblijvende lanbiedina 

Pzb 

1 
2 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 
6d 
6e 
6eF 
6fFp 
6fFq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 
8cF 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9g 
911 
9aF 
9cF 
9dF 
9eF 

40 Jaar Postzegel en 
Automaatboekjes Nederland 

miwa 
6,90 

10,30 
2,80 
3,50 
2,80 
2,40 
5,20 

110,70 
34,20 
34,20 
7,70 
2 40 
7,50 

29,50 
3,50 
3,50 
6,00 

10,30 
8,60 

34,20 
10 30 
16,90 
48,80 
13,70 

120,00 
86,30 
68,30 
86,30 
26,30 
1710 
9,40 

49,00 
60,00 

120,00 

Pzb 

9fF 
9gF 
9hF 
10a 
lOaF 
lObF 
l laF 
l lbF 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 
43c 
43d 
44a 

Hilü 
87,00 
22,20 
6,90 
8 60 

11,10 
16,20 
11,20 
12,00 
18,80 
27,00 
5,70 
5,70 
5 20 
1,90 
2,10 
2,60 
3,50 
1,90 
1,90 
2,10 
2,10 
2,10 
210 
2,40 
2,40 
2 40 
2 40 
2,40 
2,40 
2,40 
3,50 
3,50 
3,00 

Pzb 

26a 
27a 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 
33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42a 
43a 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 
48 
49 
50 
51 

2,60 
2,40 
2,80 
2,40 
4,30 
4,30 
6,00 
5,90 
2,40 
2,40 
2,40 
6,20 
5,20 

13,70 
6.00 
5.20 
5,20 
5,20 
5,20 
2,80 
2,80 
3,50 
3,50 
3,00 
3,00 
6.00 
6.00 
3 00 
3,00 
6 20 
7,50 
3,50 
5,50 

Pzb 

52 
53a 
53b 
53c 
53d 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

MUSS 
2,40 
3,80 
3,80 
3,80 
3,80 
3,00 
2,80 
2,80 
3,80 
3,60 
8,00 
3.80 
3.00 
3.80 
3.60 
4.70 
4.70 
4.70 
7.50 
4.70 
5.70 
7.50 
8.70 
4.70 
3.80 
3.00 
5.50 
5.50 
3.00 
3.80 
5.50 
3.00 
2.80 

verzendkosten extra 

MORLEY  BRIGHT 
INSTATECTOR (watermerk detector) € 24,75 

H O L L A N D S G L O R I E 
Campiaan 8 

2103 GW 
Heemstede 

www.stampdealer.nl 

Tei 0235477444 
Fax 0235291605 
Bank 683112619 
Giro 4208936 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

['31' #©■ 

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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

mailto:phil@stampdealer.nl
http://www.stampdealer.nl


Ve hebben in deze ko-
ommen de Comprehen-
ive Colour Catalogue of 
Australian Stamps al 
ens eerder besproken, 
lij welke gelegenheid we 
inze bewondering uit-
praken voor de fraaie 
wjze waarop de catalo-
;us was geïllustreerd. 
)ok bij de nieuwste edi-
ie - de derde al weer -
pringt vooral dit aspect 
an deze in een stevige 
piraalband gestoken 
Australier in het oog. Je 
ijkt als het ware naar de 
iladen van een postze-
[elalbum waarop de ge-
atalogiseerde zegels op 
angename wijze zijn ge-
angschikt. Het gaat om 
en no-nonsense publica-
ie, die op korte maar 
:rachtige wijze de sinds 
913 verschenen emissies 
lehandelt. Dat wil niet 
eggen dat er aan de 

Comprehensive geen ple
zier valt te beleven. Inte
gendeel: letterlijk tussen 
de regels door wordt heel 
veer interessante infor
matie verstrekt, in de 
vorm van toelichtende 
kaderstukjes. De catalo
gus behandelt niet alleen 
alle Australische zegels 
die tot en met de zomer 
van 2003 verschenen, 
maar besteedt ook aan
dacht aan pre stamped eni;e-
lopes, portzegels, de ze
gels van het Australisch 
Zuidpoolgebied en de 
emissies van New South 
Wales, Queensland, 
South Australia, Tasma
nia, Victoria en Western 
Australia. 

Comprehensive Colour Catalogue 
of Australian Stamps; 248 pp., 
jjeill. (kleur), Jormaat A4. Uitge
geven door Victoria Stamp Tra
ders, Australië. Verkrijgbaar bij 
P.W. Mcinhardt, Piet Hemstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227,Jax 070-
3651885, e-mail pu)meinhardt@ 
collcrtura.com. Prijs: € 42.50. 

Hij is echt äf, de Catalogo 
Enciclopedico Italiano, en 
dat is eigenlijk geen 
nieuws, want diverse de
len uit deze catalogus
reeks werden in 'Boeken
plank' al enthousiast be
sproken. Het is vooral de 
perfecte druktechnische 
uitvoering die bewonde
ring afdwingt. Maar ja. 

de Italianen staan erom 
bekend dat ze prima 
drukkers zijn, zeker als 
het om kleurendruk gaat. 
Daarmee wil niet gezegd 
zijn dat de catalogi uit 
deze reeks inhoudelijk 
gezien te wensen over la
ten. Juist niet, want het 
toevoegsel Enciclopedico is 
beslist terecht in de titel 
ondergebracht. Ook in 
het nu verschenen deel, 
Cittä del Vaticano/ Re-

pubblica di San Marino, 
is er buiten de 'normale 
kolommen' die je in een 
postzegelcatalogus aan
treft weer veel wetens-
waardigs te vinden. Dat 
verklaart ook waarom het 
om een catalogus gaat 
die meer dan zeshonderd 
pagina's dik is. Een mi
niem bezwaar - althans, 
miniem voor de verzame

laars van de in deze pu
blicatie behandelde ver-
zamelgebieden - is dat de 
tekst geheel in het Itali
aans is. Gelukkig bewijst 
de in het voorwerk opge
nomen Glossario Filatelico 
goede diensten, net als 
de prima tandingmeter 
die los bij de catalogus is 
ingesloten. Een plezie
rige verrassing is de rela
tief bescheiden prijs die 
voor de catalogus wordt 
gevraagd. 
Catalogo Enciclopedico Italiono 
2004/2005 (Cittd del Vaticano/ 
Repubblica di San Marino); 604 
pp.,geill. (kleur),Jormaat 
16.5x23.5 cm. Uitgegeven door 
CEl Milano (Italië'). Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Piet Hemstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Jax 070-3651885, 
e-mailadres puimeinfiardtij) 
collectura.com. Prijs: € 21.80. 

In de gespecialiseerde 
Portugal-catalogus van 
Nücleo/Afinsa staan de 
zegels tot 1880 afgebeeld 
met de diverse platen. 
Geen gemakkelijk taak 
om aan de hand van deze 
catalogus de diverse pla
ten uit elkaar te halen. 
Ook enkele leden van de 
Filatelistische Kontakt-
groep Spanje-Portugal 
'Iberia' waren deze me
ning toegedaan en heb
ben een Nederlandstalig 
boekje uitgegeven De re-

liëfzegels van Portugal, 
waarin de diverse platen 
uitvoerig worden be
schreven. Het g6 pagi
na's tellende boekje bevat 
ongeveer tweehonderd il
lustraties en heeft een 
harde kaft. Waar dat no
dig was zijn de zegels uit
vergroot, om een en an
der extra te verduidelij
ken. Ook komt in dit 
boekje de druktechniek 
van de reliëfzegels aan 
bod en is een apart 
hoofdstuk gewijd aan de 
stempels die ten tijde van 
deze reliëfzegels in ge
bruik waren. 

'De reliëfzegels van Portugal' door 
Frits van Beckum en Jan van Ger-
wen m.m.v. Armando Mdrio O. 
Vieira; g6pp,geill. (z/u;),for
maat 15x21cm. Verkrijgbaar door 
€ 17.50 over te maken op reke
ning 15027g t.n.v. Kontaktgroep 
Spanje-Portugal te Velserbroek 
onder vermelding van 'De reliëfze
gels van Portugal'. 

ISRAEL: 
Vanaf heden verkrijgbaar, geheel nieuwe prijslijst 

volgens Zonnebloem catalogus 2004, gratis op aanvraag 

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

Tel.: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels In omschrijven van alle landen der gehele wereld. 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e.d. volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR... ook kunt u aan de hand van de bestelnummers In deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inlictitingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

KILOWAAR MET VEELAL 2001/2002 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 100 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavlé: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen : grote variatie + hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W/.Europa : onuitgezocht 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 45,00 + € 3,50 porto / Orders boven € 4 5 - portovnj 

Levering onder rembours + € 5,75 porto Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr. 82 19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

10,50 
7,00 
9,60 
4,60 
8,70 

7,30 

250 gr 
21,50 
34,00 
20,00 
26,00 
16,00 
24,00 
11,50 
21,80 

10,00 
18,25 
7,00 
6,60 

I k g 
77,20 

127,50 
72,50 
96,00 
63,50 
86,50 
36,50 
73,00 

36,50 
68,20 
23,00 
25,00 

Filatelistisch nieuws? U leest het het eerst op 

re. W $ 277 

http://collcrtura.com
http://collectura.com


1 1 m 
Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meWinfl 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ANDORRA SPAANS 
2-i-'o4. Frankeerzegels, wa
penschild. 
€0.27, 0.52, 0.77. 

ARMENIË 
g-io-'oj. Zijderoutes. 
Blok 480 d. Spoorbrug en 
beeldmerk Traceca*, op rand 
doorlopend spoorbrug en 
kaart met verbindingen. 
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24-ii-'o3. Eerste Armeense 
postzending honderdvijfen
zeventig jaar geleden. 
70 d. Wasstempel, postroute 
Erevan-Tiflis, koets en hui
zen. 
25-ii-'03. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag dich
ter Siamanto (1878-1915). 
350 d. Portreten handteke
ning. 
26-ii-'o3. Tien jaar Armeen
se munteenheid. 
170 d. Armeense munten en 
papiergeld. 
27-ii-'03. Honderdvijfen-
twintigste geboortedag dich
ter Vahan Tekeyan(1878-
1945)-
200 d. Portret. 
28-ii-'o3. Neurofysiologie. 
120 d. Hersenen van de mens. 
28-ii-'03. Derde Pan-
Armeense spelen. 
Blok 350 d. Stadion, olympi
sche ringen. 

28-ii-'o3. Armeense minia
turen. 
Blok 550 d. Miniatuur 
'Doop', ó""«, 7'"''eeuw uit Ec-
miadzin. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

AZERBEIDZJAN 
ii-i2-'o3. Overdrukken. 
500 m. over 5,10,15, 20 m.; 
0.50,2,4 m.; 5,40 m. Resp. 
(mineralen:) laumontiet, epi-
dootcalciet, andradiet, ame
thist (Yvert nr. 136,137,138, 
139); (frankeerzegels:) toren, 
versterking, mausoleum 
(Yvert nr. 85,116,117); twee
maal posthoorn (Yvert nr. 
144,148). 

jo-iz-'oj. Nationaal park Sheki. 
Velletje met viermaal 3000 m. 
Ursus arctors, Procyon lotor, 
Sus scrofa, Vulpes vulpes 
(bruine beer, wasbeer, wild 
zwijn, gewone vos). 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
g-i2-'o3. Frankeerzegels, 
fauna. 
0.30, 0.50 (M). Resp. gems, 
beer. 

OOMNA 

i9-i2-'03. Kunst. ig-i2- oj.Kunst. 
o.10 (M). Schilderij Dzevad 
Hozo. 

1 BOSNA I ilERCECOVINA 

;0.I0 „J* 
.. 

i9-i2-'03. Kerst. 
0.20 (M). Arrenslee en han
den met geschenk. 
20-i2-'o3. Honderd jaar gele
den eerste vlucht gebroeders 
Wright (Wilbur 1867-1912, 
Orville 1871-1948). 
I.- (M). Portret gebroeders, 
modern en antiek vliegtuig. 

BULGARIJE 
3-io-'03. Honderdste ge
boortedag John Atanassov 
(1903-1995). 
0.65 L. Portret informaticus. 
io-io-'o3. Europees kampioen
schap schaken in Plovdiv. 
0.65 L. Schaakstukken en 
stadsbeeld Plovdiv. 
i8-io-'o3. Grondleggers Bul
gaarse staat. 
0.65 L. Portret tsaar Ivan III 
(1371-1395). 
27-io-'o3. Tachtig jaar Natio
naal Olympisch Comité. 
0.20, 0.36, 0.50, 0.65 L. 
Nieuwe sporten, resp. taek-
wondo, mountainbiken, soft-
bal, kanoslalom. 

CYPRUS 
ii-3-'o4. Honderd jaar FIFA*. 
30 c. Gestileerde voetballer 
en beeldmerk. 

ii-3-'o4. Vijftig jaar UEFA*. 
30 c. Voetballer en beeldmerk. 

Wß m *W 
^ ^ * < 

/ 

f^ p 
m 0 
^ _ / : 

CYPRUS TURKS 
i4-ii-'o3. Gedenkdagen. 
Tweemaal 3.000.000TL. 
Twintig jaar met portret en 
vlag, 80 jaar met portret en 
Turkse vlag. 

i2-i2-'03. Gedenkdagen. 
300.000, 500.000 TL. Resp. 
zestig jaar met landbouwma
chines en koe en schaap met 
beeldmerk IFAP/FIPA*, veer
tigjaar en beeldmerk Lions 
International. 
P V W W W ^ ^ W W W ^ ^ ^ V ^ P W W W 

^ ^ ^ M A ^ ^ A ^ ^ ^ M * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

DUITSLAND 
5-2-'o4. Wenszegel, groet. 
€0.55. Gevouwen papieren 
vliegtuigjes. 

5-2-'o4. Toeslagserie 'voor de 
sport'. 
€454-20, 55+25, 55+25, 
55+25,144+56. Resp. voet
balscène (Europees kam
pioenschap in Portugal), hard
loper (Olympische Spelen in 
Griekenland), rolstoeltennis 
(Paralympics in Griekenland), 
voetballer (vijftig jaar geleden 
Duitsland wereldkampioen in 
Bern, finale tegen Hongarije), 
wereldbeker voetbal (honderd 
jaar FIFA*). 

5-2-'o4. Dertienhonderd jaar 
stad Arnstadt. 
€0.55. Belangrijke gebouwen 
uit Arnstadt. 

5-2-'o4. Serie 'bezienswaar
digheden'. 
€0.05. Dom in Erfurt, in 728 
door Bonifatius (ca. 674-754) 
gesticht. 

ESTLAND 
7-i-'04. Vuurtoren op eiland 
Sorgu. 
4.40 kr. Kaart Golf van Riga 
met plaats vuurtoren en af
beelding vuurtoren uit 1903. 

FRANKRIJK 
23-2-'o4. Frédéric-Auguste 
Bartholdi (1834-1904), beeld 
houwer. 
€0.90. Vrijheidsbeeld (Vrij
heid verlicht de wereld) in 
New York ontworpen door 
Bartholdi, geschonken door 
Franse volk aan honderdjari
ge Verenigde Staten. 

i-3-'o4. Alienor d'Aquitaine 
(ca. 1122-1204), koningin vai 
Frankrijk en Engeland. 
€0.50. Afbeelding koningin, 
getrouwd met Lodewijk VII 
van Frankrijk (1137) en met 
Hendrik II Plantagenet (1152' 
moeder van Richard Leeu
wenhart en Jan zonder Land. 

i-3-'o4. Frankeerzegels, Ma
rianne. 
Vel met 'TVP écopli', 'TVP 
lettres', €0.58,0.70, 0.75, 
0.90, i.ii, 1.90. 

GRIEKENLAND 
i5-i-'04. Griekse olympisch« 
kampioenen 1896-1912. 
€0.03, o.io, 2.-, 2.17, 3.60. 
Portretten van resp. Spiridor 
Louis (1873-1940, goud ma
rathon 1896), Aristidis Kon-
stantinidis (goud wegwed
strijd wielrennen 1896), loan 
nis Fokianos (geboren in 
1845, 'vader gymnastiek'), Ie 
annis Mitropoulos (goud rin 
gen, mrnen 1896), Constan-
tin Tsiklitiras (hoogspringer 
uit stand: zilver 1908, brons 
1912; verspringen uit stand: 
zilver 1908, goud 1912). 



■i'o4. Olympische Spelen 
004, blik op olympische steden, 
o.oi, 0.02, 0.05, 0.47,1.40, 

Beeldmerk spelen en 
adsbeeld resp. Volos, Patra, 
[erakleion op Kreta, Athene, 
hessaloniki, Athene. 

ROOTBRITTANNIË 
53'o4. Schoonheid van 
loordIerland, landschappen. 

I", E, 42, 47, 68 p. Resp. 
;ly Island' Lower Lough 
rne, 'Giant's Causeway' (ba
altzuilen) kust Antrim, 'Sle
üsh' in bergen Antrim, 
Janns Road' in bergen 
lourne, 'Glenelly Valley' in 
perrins, 'Islandsmore' in 
trangford Lough. 

ERLAND 
i'04. Frankeerzegels, vogels. 
0.60, 0.65. Resp. Fratercula 
rctica, Turdus philomelos 
papegaaiduiker, zanglijster); 
ok boekjes. 
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5i'04. Ierland voorzitter 
uropese unie. 
0.48. Boynebrug. 

iTC««««V««TC««V««««« 
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oi'o4. Wenszegels. 
0.48; velletje met driemaal 
0.60. Resp. twee verliefde 
pen; twee verliefde apen, 
vee koala's, panda (op rand 
aar van de aap'**); ook 
oekje met tienmaal €0.48 
iet apen, koala's, panda en 
ijlpaard. 

ITALIË 
ai'04. Frankeerzegel 'prio
rity mail'. 
€0.60. Letter 'P', aanhangsel 
met 'priority mail'. 

3i'04. Vijftig jaar televisie in 
Italië. 
€0.41, 0.62. Getal '50' en 
resp. beeldmerk Rai* in 
zwart en blauw, beeldmerk 
Rai* in veel kleuren. 

9i'o4. Honderdste geboor
tedag Giorgio la Pira (1904

1977). 
€0.41. Portret jurist en tekst 
uit zijn publicatie 'L'attesa 
della povera gente'. 

ioi'o4. Frankeerzegel 'prio
rity mail'. 
€1.40. Letter 'P', aanhangsel 
met'priority mail'. 
27i'o4. Frankeerzegel, serie 
'de vrouw in de kunst'. 
€0.45. Detail schilderij 'Vene
re di Urbino' van Titiaan (ca. 
14901576) uit 1538, nu in Uf
fizi in Florence. 

LETLAND 
25i'04. Kunst uit Letland. 
0.40 Lvl. Romans Suta 'Klusa 
daba ar trisstura linealu' 
1924: bureaublad met drie
hoek en papier. 

lATVUA..«) J 
. j 

LIECHTENSTEIN 
3i'04. Vijftig jaar oudedags
verzekering AHV (Akers und 
Hinterlassenenversiche
rung). 
0.85 F. Oude en jonge hand 
beschermen plant, beeld
merk gelegenheid. 

kA**A***«A«*AJUUh«AAAAA** i 

i3'04. Europa, vakantie. 
1.30 F. Twee mensen hangen 
aan luchtballon op weg naar 
droomvakantie. 
F V W W « T V « W W V W W 
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i3'04. Serie 'veertien heili
gen' (noodhelpers), II. 
I., I., 1.20,1.20, 2.50, 2.50 
F. Heiligen, resp. Achatius, 
Margaretha van Antiochië, 
Christophorus, Pantaleon, 
Cyriacus, Aegidius. 

LITOUWEN 
24i'04. Beroemde mensen. 
Driemaal i. Lt. Portret en 
handtekening van resp. dich
ter Jonas Aistis (19041973) 
en handschrift, filologist Ka
zimieras Buga (18791924) en 
detail kaart Litouwen, na
tuurkundige Adolfas Jucys 
(19041974) en natuurkundi
ge tekening. 

24i'o4. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
o.10, 0.20 Lt. Ornamenten uit 
resp. Rietavas, Andriunai. 
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i42'04. Serie stadswapens. 
1., 1.30,1.40 Lt. Stadswapen 
van resp. iVlazeikiai, Radvilis
kis, Ukmerge. 
2o3'o4. Universiteit Vilnius 
vierhonderdvijfentwintig jaar. 
I. Lt. Universiteitsgebouw 
en twee portretjes. 

MALTA 
zgg'oj. Frankeerzegels, 
flora. 
7,16 c. (zelfklevend, in boek
je, herdruk). Resp. Vitex ag
nuscastus (2003), Crocus 
longiflorus (1999). 

MOLDAVIË 
i8i2'03. Rode boek van 
Moldavië, vogels. 
0.40, 2., 3., 5. L. Resp. 
Cygnus olor, Egretta alba, 
Aquila rapax, Tetrax tetrax. 
Ook velletje met deze zegels 
in doorlopend beeld. 

MONACO 
2gi'04. Zesde tweejaarlijkse 
bijeenkomst over kanker. 
€1.11. Twee handen reiken 
naar elkaar. 
IV^ i^PVW 

MONACO 1,11« 

k^^^«*«A**A«AAA 

2gi'04. Frankeerzegels, 
Vijfenzeventigste geboorte
dag prinses Gracia (1929
1982). 
€0.50, i.ii, 1.45,1.90. Resp. 
prinses Caroline met haar 
moeder prinses Gracia (Prin
ses Graciastichting veertig 
jaar), foto prinses Gracia en 
beeldmerk bibliotheek (Ierse 
bibliotheek twintig jaar), 
beeld en hoofd prinses Gra
cia (standbeeld van Daphne 
du Barry), standbeeld in bloe
mentuin (twintig jaar rozen
tuin Prinses Gracia). 

NOORWEGEN 
2i'o4. Communicatiesa
menleving. 
Tweemaal 6. kr. Door lijn 
getekend, resp. wereldbol, 
twee personen. 

2i'o4. Zeeleven. 
5.50, 6., 9.kr. Resp. 
Periphylla periphylla (loval), 
Anarhichas lupus (zeewolf), 
Sepiola attantica (dwerginkt
vis). 

2i'o4. Jubileumjaren schil
ders. 
6., 9.50,10.50 kr. Resp. 
Christia Skredsvig (1854
1924): boer met boerin en kat 
bij huis, Peder Balke (1804
1887): bergen zee, Reidar 
Aulie (19041977): arbeiders
protest. 

62'o4. Valentijnsdag. 
6. kr. Uitgepikt hart in zon
nebloem. 

OEKRAÏNE 
22i'o4. Vijfentachtig jaar 
geleden vormden volksrepu
bliek WestOekraïne en 
volksrepubliek Oekraïne ge
meenschappelijke onafhan
kelijke staat. 
45 k. Wapenschild met engel 
en leeuw. 

24i'o4. Stanislav Ludkevych 
(18791979). 
45 k. Portret en handteke
ning. 

29i'o4. Regalia hetmannen 
en persoonlijke eigendom
men Bogdan Chmelnitski. 
Velletje met zesmaal 45 k. 
Vlag, knuppel, hoed, kelk, 
beker, sabel (zie pag. 280) 
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POLEN 
ii'o4. Serie Poolse steden, 
Sandomierz. 
0.05 Zl. Stadhuis (14''''eeuw) 
en portaal St.Jacobslcerk. 
5i'04. Twaalfde finale 
'Groot orkest vakantiehulp' 
(zamelt geld in voor aanschaf 
medische apparatuur voor 
baby's en jongen kinderen). 
1.25 Zl Hartmettekst. 

Nizhegorodsky Kremlin, 
marktgebouw, standbeeld 
voor Seraphim Sarovsky in 
Sarov, poten schaaltje). 
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i6i'o4. Offensief leger Sov
jetunie 1944 zestig jaar gele
den. 
Blok 10. r. Monument voor 
de onbekende soldaat, op 
rand kaart met offensief janu
ari tot oktober 1944 en solda
ten, kanonnen. 

gi'o4. Serie Poolse steden, 
Gdansk. 
1.25 Zl. Fontein van Neptu
nus en toren stadhuis. 
2ii'o4. Poolse luchtvaart
maatschappij 'LOT' (Polskie 
Linie Lotnicze) vijfenzeventig 
jaar. 
1.25 Zl. Vliegtuig: Boeing 
767. 

ROEMENIË 
i j i i  'oj . Mode uit twintig
ste eeuw. 
Tweemaal 4.000, tweemaal 
21.000 L. Mode uit resp. 
19211930,19311940,1901
1910,19111920; samenhan
gende zegels, op achtergrond 
over twee zegels resp. ge
bouw telecommunicatie, 
oude paleis van de post. 

: WO 

RUSLAND 
6i'04. Russische streken. 
Zesmaal 5. r. Regio, resp. 
Belgorod (bloesemtak, kraan 
en vrachtauto voor ijzererts, 
standbeeld, graanland), 
Ivanovo (kraanwagen, water
landschap, katoenmuseum 
en draden, gedenkteken), Li
petsk (natuurreservaat Gali
chya Gora, tractor LT3155, 
klooster, rivier), Moskou 
(klooster losifoVolokolams
ky, monument 19411945, 
monument in Gorki), 
Nenetskiy (autonomoom dis
trict, olieboring, diepzeevis
serij, postkantoor Khanty
Mansiysk, speelgoedpoppe
tjes), Nizhniy Novgorod 
(gebouw Boldino, toren 

23i'o4. Honderdste ge
boortedag V.P.Chkalov 
(19041938), testpilot. 
3. r. Portret en vliegtuig. 

27i'o4. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag P.P. Baz
hov (18791950), schrijver. 
2., 4., 6. r. (samenhan
gend). Illustraties bij verha
len van Bazhov, resp. 'de ste
nen bloem' (jongen en meisje 
bij plant), 'het doosje van 
malachiet' (meisje bekijkt 
iets uit doosje), 'het gouden 
haar' (lange vlecht in beekje). 

SAN MARINO 
62'o4. Manuel Poggiali we
reldkampioen motorfiets 
250 m3. 
€1.55 (in vel van twintig met 
op rand winnaar met trofee). 
Portret en actiefoto. 
62'o4. Carnaval van Venetië. 
€0.77,1.55. Resp. Dogenpa
leis in Venetië gezien door 
klaverblad en gekleurde 
rondjes, gemaskerd figuur bij 
brug. 

62'o4.Vijftig jaar 'Unione 
Latina', internationale inter
gouvernementele organisatie 
van landen met Romaanse 
taal en cultuur. 
€0.41, 0.77,1.55. Resp. amu
sement: ballet (detail schilde
rij Edgar Degas) en ballroom
tango, literatuur: afbeeldin
gen 'Don Quichot' van Mi
guel de Cervantes en 'Dona 
Flor en haar twee echtgeno
ten' van Jorge Amado, kunst: 
'Susanna' van Tintoretto en 
'Zondagmiddag' van Fernan
do Botero. 

SERVIË EN MONTENEGRO 
78'o3. Frankeerzegels, 
dienstverleningen post. 
I., 8., 12., 16., 32. Ndin. 
Resp. postzegels onder loep 
(filatelie), pakketen gaan in 
postauto, vrouw met oortele
foon (inlichtingendienst), 
postauto onderweg, tvbeel
den (kabelsysteem). 

i5"9''03 Frankeerzegels, 
toerisme. 
€0.25, 0.40. Resp. stad Budva 
aan Adriatische kust, natio
naal park Durmitor. 

2iii'o3. Gelukkig nieuw
jaar. 
€0.25 (in boekje van 10). 
Kaars, hulst, kerstbal, lint. 
4i2'o3. Kerst, kunst. 
12., 16., 26.20, 28.70 Ndin. 
(€0.20, 0.25, 0.40, 0.50). 
Resp. 'Geboorte Christus' 
icoon uitOropos (1983), 'Ge
boorte Christus' icoon uit 
museum Servisch orthodoxe 
kerk in Belgrado, 'Geboorte 
Christus' icoon van Panagio
ta Fourka (2000), 'De konin
gen komen met geschenken' 
van Albrecht Dürer (1471
1528). 
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ici2'o3. Vijfenzeventig jaar 
onderzeeërs. 
32. Ndin. (€0.50). Onder
zeeër type 831 'Sava'. 

i7i2'03. Eerste vlucht ge
broeders Wright honderd 
jaar geleden. 
16., 28.70 Ndin. {€0.25, 
0.50). Resp. portretjes ge
broeders en dubbeldekker, 
koetsen met paarden waarbo
ven dubbeldekker. 

SLOVENIË 
22i'o4. Edvard Kocbek 
(19041981). 
'D'. Portret schrijver en poli
ticus en handgeschreven cou
plet uit gedicht 'Handen'. 

22i'o4. Geschiedenis, mars 
veertiende divisie naar Sta
jerska zestig jaar geleden. 
'B'. Kerkje en soldaten in de 
sneeuw. 

22i'o4. Nationale kleding. 
'A'. Man en vrouw bij groente
stalletje in kleding dal Vipava. 

K 
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22i'o4. Zesde Europese 
kampioenschappen handbal 
voor mannen in Slovenië. 
221 Sit. Contouren handbal
lers, beeldmerk kampioen
schap. 

22i'04. Wenszegel, liefde. 
180 Sit. (hartvormig te ma
ken). Twee verliefde katten 
op schoorsteen. 

22i'o4. Strecko Kosovel 
(19041926), dichteren 
schrijver. 
221 Sit. Gestileerd portreten 
handschrift gedicht 'Cons 5' 

SLOWAKIJE 
30i'04. Stad Liptovsky Mi
kulas. 
9. Sk. SintNicolaaskerk en 
renaissancegebouw, nu mu
seum Janko Kral, en wapen
schild waarop St.Nicolaas. 

S L O V E N S K O 
LIPTOVSKY M K U L A S 

30i'o4. Valentijnsdag. 
8. Sk. Rood hart. 

i22'04. Bloemen. 
8., g. Sk. Resp. lelie, tulpen 
(met aanhangsel voor per
soonlijke afbeelding). 



PANJE 
■i2'o3. Spaanse grondwet 
jfentwintigjaar. 
ienmaal blok €0.26. Ne
enmaal op rand zelfde af
selding. Schilderij vrouw 
iet ganzenveer door Miguel 
orner ('fundamentele rech
n en plichten'), koning 
lan Carlos (1938, op rand 
ebouw, 'de kroon'), hand 
iet duif tussen open deuren 
parlement'), schilderij 
'ouw met Spaans wapen
:hild door Fesanpe ('rege
ng en ambtenarencorps'), 
;hilderij vrouw door Goyo 
ominguez ('relatie tussen 
ïgering en parlement'), ge
linddoekte vrouw door 
lan Bautista Nieto ('rechter
jke macht'), volwassenen 
il kinderen door R. Seco 
economie en financiën'), 
ïilschip door Araceli Alar
5n ('organisatie staatsge
ieden'), mensen op weeg
:haal door J. Carrero ('con
itutionele rechtbank'), 
alkon met vaas bloemen en 
apier waarop 1978 en uit
icht op zeilboot ('grond
etsherziening'). 

7i2'o3. Honderd jaar 
ichtvaart. 
0.76. Dubbeldekker van 
aspar Brunet en verkeersto
n van vliegveld Cuatro 
ientos. 
i'04. Frankeerzegels, ko

ing Juan Carlos I. 
D.02, 0.27, 0.52,0.77. Por
et. 
)i'04. Romaans Aragon, 
chtmaal 'A' (zelfldevend in 
oelqe). Detail heilige Maria 
in Iguacel, fragment Ro
laanse bijbel, schilderij twee 
jostelen uit kerk San Juan 
autista in Ruesta, klooster 
iejo de San Juan de la Pena, 
ude munten uit Jaca, kapi
el kerk van Santiago in Jaca, 
ircofaagvan Dona Sancha, 
ruisbeeld uit ka±edraal 
ca. 
3i'o4. De vrouw in de lite
ituur. 
weemaal velletje met €0.27, 
52, 0.77 en aanhangsel. Le
;nde vrouwen, resp. in roei
30t, liggend metluidspre
r, in stoel met krant; lig
nd op strand met hond en 

il, liggend, metpothoed; op 
inhangsel citaat Don Qui
lot over vrouw. 

22'o4. Spaanse kankerbe
strijding vijftig jaar. 
€0.27. Hand en blad en 
beeldmerk Asociación Es
panola Contra el Cancer 
(Aecc). 
62'o4. Serie bomen, 
steeneik. 
€0.52. Quercus ilex. 

TSJECHIË 
20i'o4. Traditie van 
Tsjechische postzegels. 
6.50 Kc. Zegel uit serie uit
hangborden van 1.80 Kc. uit 
1970 (Yvertnr. 1801) ontwor
pen door Jiri Svengsbir 
(19211983); ook boekje. 
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i82'o4. Maria hemelvaart
kerk in Brno. 
17. Kc. De kerk uit 1323. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ 

CESKA REPUBLIKA 

i82'04. Technische monu
menten. 
6.50,17. Kc. Resp. smederij 
familie Busek in Lniste en 
smeedhamer, hoogoven 'Sta
ra hut u Adamova' en platte
grond inrichting. 

TURKIJE 
99'o3. Spoorvoertuigen. 
600.000+50.000, 
800.000+50.000 TL. Resp. 
tram, metro. 
239'o3. Muziekinstrumen
ten. 
600.000, 800.000 TL. Resp. 
hoorn, trompet. 
29io'03. Tachtig jaar Turk
se republiek. 
Tweemaal 600.000 TL. ICe
raal Atatürk (18811938) eer
ste president en nationale 
vlag, Kemal Atatürk en cava
lerie. 
i3io'o3. Dienstzegel, orna
ment. 
'R'. Ornament uit tapijt. 

ZWITSERLAND 
93'04. Honderd jaar FIFA*. 
100 c. (driehoekige zegel). 
Beeldmerk. 

93'04. Vijftig jaar UEFA*. 
50 c. Combinatie oude en re
cente voetbalscène. 

93'04. Vijftig jaar CERN 
(Europese Organisatie voor 
Nucleair Onderzoek). 
180 c. Lijnen en jaartallen. 

H E L V E T I A 

{giv 1954 ^^W: 

93'04. Fietsen in Zwitser
land. 
Velletje met tweemaal 100 c. 
(doorlopend beeld). Pijltje 
fietsroute en rep. gezin op de 
fiets, fietsers bekijken kaart; 
op rand detail fietskaart met 
route. 

g3'o4. Avonturen tekenfi
guur 'Titeuf, getekend door 
Zep(i967). 
Viermaal 85 c. Titeuf, resp. 
geeft bloem met pol aan 
vriendin Nadia, zit in koel
kast, loopt dwars door hoop 
bladeren, maakt sneeuwpop. 

BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
97'o3. Een jaar Afrikaanse 
Unie. 
5. Dh. Kaart Afrika, vlaggen, 
kaars. 

307'03. Zeegewassen. 
5., 24. Dh. Resp. Ulva lactu
ca (zeesla), Gymnogongrus 
crenulatus. 
6i2'o3. Solidariteit met 
slachtoffers aardbeving 21 
mei 2003. 
5.+5. Dh. Puinhopen. 

20i2'03. Kunst van hout
werk. 
5., 10., 24. Dh. Resp. deur, 
raam paleis Hassen Pacha, 
plafond Djamaa Edjedid. 

22i2'o3. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met China. 
5. Dh. Munt en vlaggen Chi
na en Algerije. 
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ANGOLA 
5i2'o3. Zeezoogdieren. 
27,45; velletje met 27,45 ICZr. 
Resp. Balaenoptera edeni, 
Cephalorhynchus heavisidii; 
Balaenoptera edeni, 
Globicephala melaena. 

5i2'03. Kerst. 
27, 27, 45,45 KZr. Resp. 
groepje met trompetten, Ma
ria met engelen, Maria en Jo
zef bij kribbe, engeltjes; velle
tje met de vier zegels. 
ioi2'o3. Arenden uit Angola. 
20, 20, 25, 25; blok45 KZr. 
Resp. Haliaetus vocifer, Tera
thopius ecaudatus, Polemae
tus bellicosus, Aquila rapax; 
Aquila verreauxi. 

ioi2'o3. Schaken. 
Tweemaal 45 KZr. Schaak
stukken, schaakbord en stuk
ken. 

i5i2'03. Vijfentwintigjarig 
pontificaat paus Johannes 
Paulus IL 
Tweemaal 27 KZr. met tus
senveld. Tweemaal portret, 
op tussenveld wapenschild 
paus. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
8i2'o3. Haaien. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. Carcharhi
nus leucas, Carcharhinus 
amblyrhynchos, Charcharhi
nus limbatus, Triakis semi
fasciata; Carcharodon car
charias. 
8i2'o3. Vlinders. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 5.. Resp. 'esmeralda', 
'tiger pierid', 'blue night but
terfly', Charaxes nobilis; 
'orangebarred sulphur', 
'scarce bamboo page', Cha
raxes latona, 'Hewitson's 
blue hairstreak'; Diaethia 
merdionalis. 

BOLIVIA 
3ii'03. Honderd jaar repu
bliek Panama. 
6., 7. Bs. Symbolisch ont
werp. 
7ii'03. Dertiende Latijns
Amerikaanse top van staats
en regeringshoofden. 
Tweemaal 6. Bs (samenhan
gend). Wereldbol en vlaggen. 
25ii'o3. Vierhonderdvijftig 
jaar aartsbisdom van La Plata. 
6. Bs. Maagd van Guadelou
pe. 
i6i2'o3. Kerst. 
1.50, 6., 7. Bs. 'Aanbidding 
van de herders' door resp. Le
onardo Flores, Bernardo Bit
ti, Melchor Perez de Holguin. 

BURKINA FASO 
209'o3 Vijfentwintig jaar 
IFAD*. 
170 F. Beeldmerk en compo
sitie met '25' (zie pag. 282) 
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loio'oj. Samenwerking 
tussen Burkina Faso en Tai
wan. 
5,10, 20,100,170, 290, 360, 
425, 530. 590 F Vijfmaal ri
vier in het dal van de Kou (van 
woestijn naar vruchtbaar
heid), vijfmaal aquaduct van 
Bargé. 

CANADA 
8i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
49 c ; blok $ 1.40 (met holo
grafisch en goudfolie). 
Tweemaal scène met koning 
Aap uit boek 'De reis naar 
het westen' uit 16 ■*' eeuw van 
Sun Wuk'ung (op rand blok 
nog een illustratie en tekens 
uit de dierenriem); ook: blok 
met overdruk 2004, vel met 
twaalf ongesneden blokken. 

C A N 

y ^ 

A 

j 
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M 
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24i'o4. Sterspelers NHL 
(National Hockey League). 
Velletje met zesmaal 49 c. 
Actiefoto en op aanhangsel 
portret van ijshockyers, resp. 
iohnny Bower, Larry Robin
son, Marcel Dionne, Ted 
Lindsay, Milt Schmidt, Brad 
Park; ook boekje. 

29i'04. Toeristisch attrac
ties, vijftig jaar wintercarna
val in Quebec. 

^ 49 c. in boekje van zes. Kin
° deren bij ijskasteel en 
=̂  sneeuwman. 

i63'o4. Ramon John Hna
tyshyn (19342002), vieren
twintigste gouverneurgene
raal van Canada. 
49 c. Portret in formele kle
ding. 

263'o4. Honderdvijftigste 
geboortedag Otto Sverdrup 
(18541930), Noors poolon
derzoeker, gezamenlijke uit
gifte met Groenland en 
Noorwegen. 
49 c.; blok $ 1.40. Resp. zeil
schip 'Fram'; zeilschip 
'Fram', twee aanhangsels: 
portret Sverdrup, landings
schip bij een pooleiland, op 
rand 'Fram' en honden met 
sleden. 

49 CANADA: 

263'04. Honderdvijfentwin
tig jaar Royal Canadian Army 
Cadets (oorspronkelijk oplei
dingvoor leger, nu voorna
melijk jeugdprogramma met 
sporten avontuur). 
49 c. Silhouetten met trom, 
met vlag, afdalend langs 
touw. 

303'o4. Stadsvervoeren 
light rail. 
Viermaal 49 c. Treinstellen, 
stationsnamen en beeldmer
ken van snelle transportsyste
men in resp. Toronto, Mont
real, Calgary, Vancouver. 

CHILI 
i7'o3. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste Chileense 
postzegels. 
Blok $ 2000. Postzegel (Yvert 
nr. i) en twee gebouwen. 

5ii'o3. Honderdtachtig jaar 
hooggerechtshof 
$ 200. Gebouw en glasin
loodraam. 

i8ii'03. Honderd jaar Chil
eens Rode Kruis. 
$ 200. Rode Kruismedewer
kers en vroege ambulances. 

28ii'o3 Kerst 2003. 
Tweemaal $ 190. Aanbidding 
van de koningen, zelfde af
beelding en 'DS20' 

m ' _ ' fÄ CHILE 

iii2'o3. Honderd jaar 
luchtvaart. 
$ 200. Twee vroege vliegtui
gen, beeldmerk, gebroeders 
Wright en Dagoberto Godoy. 

,100 AAos d « Avloclón 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i7i'o4. Bollen, bloemen
tentoonstelling Taiwan 2004. 
NT$ 5., 5., 12.. Resp. Lili
um formosanum, Hippea
strum X hybridum, Freesia x 
hybrida hort.; velletjes met de 
drie zegels met en zonder 
overdruk (beeldmerk en tekst 
bloemententoonstelling). 
252'04. Mythologie, 'de 
achtonsterfelijken steken de 
zee over', II. 
NT$ 5., 5., 10., 25.. Resp. 
Han Siangzih, He Siangu, 
Cao Guojiou, Lan Caihe. 

1 ' .:& 

1̂  m 
RüniHlIfOI CHI\A 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i6io'o3. Eerste bemande 
ruimtevaart van China suc
ces. 

0.80, 2.y. Resp. ruimteveer 
en kosmonaut, kosmonaut 
en Chinese vlag. 
ii2'o3. Wereldaidsdag. 
80 f Rood lintje. 
6i2'03. Honderdtiende ge
boortedag Mao Zedong 
(18931976). 
Viermaal 80 f Mao Zedong 
en tekst in resp. Xibaipo in 
strandstoel, Beidaihe staand, 
Lushanbergen op bankje, 
Guangzhou aan bureau. 

i3i2'o3. Bronzen voorwer
pen uit oostelijk Tsjowdy
nastie (1050256 V.C). 
60, 60, 80, 80, 80, 80 f, I., 
2. y. Resp. vierkant bakje 
met schildpad en vismotie
ven, pot met deksel, pot op 
drie poten van koning 
Zhongshan, komlepel van 
markies Zeng, potje m dier
vorm, wijnvaas met phoenix
patroon, vierkantige vaas met 
lotus en kraanvogel, ketel 
met drie pootjes en draakvor
mig handvat. 

COSTARICA 
i6i2'03. Aankomst Charles 
Lindbergh in Costa Riaca vijf
enzeventig jaar geleden, 
iio Cs. Lindbergh op vlieg
veld La Sabana. 
i8i2'03. Archeologisch mo
nument, Guayabo. 
110 Cs. Panoramische foto 
van centrale heuvel van 
Guayabo. 

CUBA 
i9i2'02. Duke M. Loynaz. 
65 c. Portret schrijfster. 

27i2'o2. Prehistorische en 
hedendaagse dieren. 
5,10,15, 45, 65, 75 c ; blok 
I. P. Resp. Megaloceros en 

20i2'o2. Eerste nationale fi
latelistische wedstrijd, zeele
ven. 
Blok I. P. Tursiops truncatus 
(tuimelaar), op rand meer 
vissen. 

Cervus elephus, Theropithe
cus en Papio anubis, Coelo
donta en Diceros bicornis, 
Canis dirus en Cams lupus, 
Ursus spelaeus en Ursus are 
tos, Smilodon en Pantera lec 
Mammuthus primigenius, o 
rand Loxodonta africana. 

6i'03. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Tweemaal 15 c. In verschil
lende kleuren, symbolische 
ram. 
i2i'03. San Alejandro Aca
demie voor Kunst honderd
vijfentachtig jaar. 
5,15, 65, 75 c. Aftieeldingen 
schilderijen van resp. Ameli; 
Pelaez, Rene Portocarrero, 
Mario Carrena, Servando Ca 
brera. 
28i'o3. lose Marti (1853
1895), schrijver en vrijheids
strijder. 
15, 65,65,75C.;bloki.P. 
Resp. geboortehuis, gedicht 
tekst, portret; portret. 

62'o3. Komst Europeanen 
in Havana vijfhonderdtien 
jaar geleden. 
Tweemaal diamantvormig i' 
50, 65, 75 c; blok I. P. Ver
schillende afbeeldingen pos 
zegels en resp. kaart en 
vrouw met sigarendoos, 
mannen aan tafel met sigare 
en drank, tabaksboer in veld 
en rollen sigaar, gebouw en 
Trinidad, sigaar en palm
boom met mensen en ge
bouw; indiaan met sigaar, O] 
rand vikingschepen, kaart 
Cuba, munten en koningin 
met dienaars. 

i32'03. Vijfenveertig jaar 
'Radio Rebelde'. 
65 c. Man met baret. 
262'o3. Honderdvijftigste 
sterfdag Felix Varela. 
65 c. Portret priester en sem 
narie San Carlos. 



3'o3. Vijfenveertig jaar mi
taire eenheid, II Frank Pais. 
; c. Portretje, handschriften 
lensen. 

rnmmmnmnm^^^^^ 
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:3'o3. Vijfenveertig jaar 
lilitaire eenheid, III iMario 
lunoz. 
c. Portretje, handschriften 

lensen. 
[3'03. Zestiende wereld
Dngres seksuologie. 
5 c. Symbolisch ontwerp. 
34'o3. Transport. 
, 10,15, 65, 75 c. Resp. con
linerschip, vrachtwagen, 
ein, vrachtwagen en vlieg
üg, vliegtuig en vrachtwa

>'5''o3 Fauna en flora. 
, 10,15, 65,75 c. Resp. 
lymphaea ampla en Lepisos
us tristoechus, Magnolia 
randiflora en Spindalis zena 
retrei, Lillium candidum en 
olymita picta, Strelitzia re
iae en Solenodon cubanus, 
:ibiscus rosasinensis en 
lellysuga helenae. 
76'o3. PanAmerikaanse 
pelen in Dominicaanse Re
ubliek. 
, 15, 50, 65 c. Resp. kanoën, 
ido, hardlopen, volleybal. 
57'03. Aanval op Monca
akazerne vijftig jaar gele
en. 
;, 65 c. Resp. twee mannen 
1 barakken, Fidel Castro. 
■8'o3. Spoorwegen. 
, 10,15, 65, 75 c. Resp. 
andkar met drie wielen 
93035), kraan (1920), BB 
^o/i20 E loc (1925), DVM9 
anzMavag loc (1969), 260 
IC (1905). 
j8'o3. Conferentie Ver
ligde Naties 'Strijd tegen 
'oestijnvorming'. 
5 c. Planten in verdord land
:hap en beeldmerk VN. 
58'o3. Tentoonstelling 
angkok, dieren in 't wild. 
10,15, 65, 75 c; blok I. P. 

esp. Nyctea scandiaca, Fra
rcula arctica, Sula bassana, 
rsus martimus, Alopex lag
pus; Pagolophilus groen
ndicus. 

GYPTE 
i2'o3. Beurs van Cairo 

honderd jaar geleden ge
sticht. 
30 P. Beeldmerk beurs tegen 
grafische achtergrond. 
7i2'o3. Krant 'El Gomho
reya'vijftig jaar. 
30 P. Gebouw en beeldmerk 
krant, zon en getal '50'. 
December '03. Vijfde bijeen
komst Eg (Bangladesh, Bra
zilië, China, Egypte, India, 
Indonesië, Mexico, Nigeria 
en Pakistan) Unesco* over 
'Onderwijs voor allen' in 
Egypte. 
30,i25P;bIokE£2.Zelfde 
afbeeldingen: portret Suzan
ne Moebarak (vrouw presi
dent) en beeldmerken Unes
co* en ministerie van onder
wijs. 
ii'04. Zilveren jubileum In
ternationale Bank Delta. 
30,125 P; blok E£ 2. Zelfde 
afbeeldingen: beeldmerken 
bank en gelegenheid. 
2i'o4. Dag van de post. 
30,125 P. Zelfde afbeeldin
gen: nieuwe beeldmerk post, 
op achtergrond oude beeld
merk. 

EL SALVADOR 
igi2'o3. Upaep*, inheemse 
flora en fauna. 
1.50,4. C. ($ 0.17, 0.46). 
Resp. Fernaldia pandurata, 
Lepidophyma smithii. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2002. Flora. 
Viermaal 400 F. (samenhan
gend). Alstonia congensis, 
Harongana madagascarien
sis, Calancoba glauca. Cassia 
occiden talis. 
2002. Auto's. 
Viermaal 400 F. (samenhan
gend). Rochet Schneider 
(i924),Bugatti (1930), Ford 
Model A (1931), Alfa Romea 
RLSS (1925). 
2002. Vlinders. 
Viermaal 400 F. (samenhan
gend). Papilio menestheus 
Canui, Papilio policens, Papi
lio tynderaues, Papilio 
zalmoxis. 
2002. Beroemde mensen. 
Driemaal 400 F. (samenhan
gend). Schrijver Victor Hugo 
(18021885), Santiago Ra
mon y Gajal (kenner weefsel
leer), schrijver Emile Zola 
(18401902). 
2002. Wereldkampioenschap 
voetbal in Korea en lapan. 
Driemaal 500 F. (samenhan
gend). Voetbalscènes. 
2002. Schaakolympiade in 
Slovenië. 
Blok 800 F. Schaakbord met 
stukken. 

Fill 
26ii'o3. Kerst, tekeningen 
uit tekenwedstrijd. 
18,41, 58, 83 c , $ 1.07,1.15; 
blok $ 1.41. Resp. kerstboom 
en gezichten (Shalini Amrita 
Nand, 18 jaar), mensen van 
verschillend ras en nationale 
vlag (Kelerayani Gavidi, 16), 
kerstman en kinderen in sle

den met rendieren (Ronald 
Patrick, 25), kerstman met 
pakjes bij schoorsteen (Cadil
lac Graphics), kinderen van 
verschillend ras bij kerst
boom (Shuetal Shamlee, 12), 
kinderen met kerstman en 
bel met regenboog (Roselyn 
Roshika Levuka); twee han
den bij kruis, op rand o.a. 
kerstengel, klokken, kaars, 
duif(ViliameVosabeci, 15). 

GAIMBIA 
i8ii'o3. Parels. 
Vel met zesmaal 15.d.; blok 
60. D. Resp. Zuidzeeparels, 
'mabe'parels, pinctada 
maxima, Australische parels, 
parels op bodem oceaan, wit
te Zuidzeeparels; champag
neparels. 
i8ii'03. De 'Leo'diamant. 
15.D.; blok60.D.Leo 
Schachter en diamant en 
beeldmerk leeuw; zelfde ont
werp. 
2003. Prehistorische dieren. 
Twee vel met viermaal 30. D. 
tweemaal blok 75. D. Resp. 
criorhynous, seismosaurus, 
triceratops, stegosaurus; pe
teinosaurus, pachyephalo
saurus, ichthyosaurus, anor
nalocaris; ednoratosaurus, 
paradoxides. 

GRENADA 
8i2'o3. Schatten uit de Her
mitage. 
$ 0.45,1., 1.50, 3.; vel met 
viermaal $ 2.; tweemaal blok 
$ 6.. Werk van resp. lean
Baptiste Le Prince, Louis Le 
Nain, Dirck Hals, Frans van 
Mieris de oude; Louis Toc
que, Tocque, )eanBaptiste 
Perronneau, )eanBaptiste 
Grenze; Carvaggio, Greuze. 
2003. Ronald Reagan (1911). 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Reagan resp. in gede
militariseerde zone Korea 
(1983), met Margaret 
Thatcher bij Berlijnse muur 
(1987), tekenen IMF*ver
drag met Michail Gorbatsjov, 
met Egyptische president An
war Sadat, met paard; por
tret. 
2003. Anatoli Karpov (1951), 
Russisch schaakgrootmees
ter. 
Blok $ 20.. Portret, schaak
bord en stukken. 

GRENADA/CARRJACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
8i2'o3. Schatten uit de Her
mitage. 
$ 0.75,1., 1.25, 2.; velletje 
met viermaal $ 2.; tweemaal 
blok $ 6.. Werk van resp. 
Rembrandt, Rembrandt, Ju
sepe de Ribera, Titian; Barto
lome Esteban Murillo, Nico
las Poussin, Jacob Hogers, 
Lambert Jacobsz; Guido 
Reni, Rubens. 

GUYANA 
ii2'03. Vissen. 
$ 25., 60., 100., 200.; vel 
met viermaal $ 150.; blok 
$ 400.. Resp. Paracanthurus 
hepatus,' pajaraa tang', 
Centropyge bispinosus, Po
mocanthus imperator; 
Equetus acuminatus, Pygo
plites diacanthus, Amphiprion 
raelanopus, Dascyllus albi 
sella; Amphiprion frenatus. 
ii2'o3. Fauna. 
$ 25., 60., 100., 200.; vel 
met viermaal $ 150.; blok 
$ 400.. Resp. Tenrec ecauda
tus, Lagothrix lagothricha, 

'gundi', Cystophora cristata; 
Callosciurus prevostii, Tapi
rus pinchaque, Enhydra lut
ris, Platanista indi; Thyropte
ra discifera. 
ii2'o3. Paddestoelen. 
$ 0.20, 0.20, 30., 300.; vel 
met viermaal $ 150.; blok 
$ 400.. Resp. Clitocybe gib
ba, Clitocybe claripes, Calo
cybe carnea, Maras mius; 
Amanita spissa, Boletus ae
stivalis. Boletus rubellus, 
Clathrus archeri; Volvariella 
bombycina. 
ii2'03. WWF*, toekans. 
Vel met achtmaal $ 100.; vel 
metzestienmaal $ 100. (vier 
verschillende zegels). Ram
phastos vitellinus, Rampha
stos toco op tak, Ramphastos 
toco met jong, Ramphastos 
vitellinus op tak. 

HAÏTI 
2001 Toerisme. 
2,3,4, 5, 6,10, 20 g. Resp. 
roeiboot, lachend kind, wa
terval en meer, klein eilandje, 
huis in PortauPrince, pa
leis, stuwmeer Peligre. 

HONDURAS 
5i2'o2. Nationale organisa
tie kinderzorg PANI. 
2.60,10., 10.65 L. Resp. kin
deren, mannen eten, symbo
liek voor jeugd. 

HONGKONG 
4i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.; blok 
$ 5. (zonder perforatie); vel
leq'e met tweemaal $ 50.. 
Resp. viermaal verschillende 
aap (ook velletje met deze vier 
zegels); afbeelding zegel 
$ 5.; ram, aap (met zilver en 
gouddruk). 

30i'o4. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, toe
risme III, lekker eten. 
Blok $ 10.. Chinese nieuw
jaarspudding en Chinese 
tekst 'geluk en voorspoed in 
het nieuwe jaar', op rand res
taurant en meer voedsel, 
beeldmerk tentoonstelling en 
vissen uit blok Chinese 
nieuwjaarsparade. 

30i'o4. Persoonlijke zegels. 
Velletje met viermaal $ 10.. 
Uit serie toerisme: nachde
ven, groen Hongkong, twee
maal blanco voor eigen fo
to's. 
30i'04. Plotselinge veran
dering. 

Velletje met tweemaal $ 10.. 
Tweemaal Chinese nieuw
jaarspudding en Chinese 
tekst, afhankelijk van de hoek 
staat er 'geluk en voorspoed 
in het nieuwe jaar' of'Laat al
les goed gaan'. 

3ii'o4. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, toe
risme IV, Chinese nieuw
jaarsparade. 
Blok $ 10.. Karpers uit op
tocht; op rand wagen, draak, 
dirigent en trom uit parade, 
beeldmerk tentoonstelling en 
jaden voorwerp uit blok ple
zier in winkelen. 

i2'o4. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, toe
risme V, plezier in winkelen. 
Blok $ 10.. Jaden voorwerp 
met knoopwerk; op rand 
winkel met aardewerk, pak
jes, kleding, beeldmerk ten
toonstelling en detail draken
vuurdans uit blok heden
daags Hongkong. 

22'o4. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, toe
risme VI, hedendaags Hong
kong. 
Blok $ 10.. Drakenkop vuur
dans uitmidherfstfestival; op 
rand straat, paardenrace, ker
mis, drakenbootrace, beel
den optocht en beeldmerk 
tentoonstelling. 

32'o4. Bezienswaardighe
den in Hongkong. 
Velletje met eenentwintig
maal $ 1.40. Alle afbeeldin
gen uit serie frankeerzegels 
van i8io'99 en i4'o2: 
theemuseum, kathedraal St.
John, gebouw wetgevende 
raad, 'Tai Fu Tai', tempel 
'Wong Tal Sin', haven Victo
ria, spoorwegmuseum, klok
kentoren 'Tsim Sha Tsui', 
stadion, WestMarkt, paarde
racebaan 'Happy Valley', 
trein Kowloonkanton, stand
beeld Kwun Yam bij Repulse 
Bay, nonnenklooster 'Chi 
Lin', Peak tower. Boeddha
beeld in klooster 'Po Lin', tui
nen 'Aw Boon Haw', 'Tsing 



Ma'brug, cultureel centrum, 
congres en tentoonstellings
centrum, internationale 
luchthaven; op rand beeld
merk tentoonstelling en weg
wijzer. 

INDIA 
io i2 '03. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Korea. 
Tweemaal 15. R. Sterren
wachten van beide landen, 
resp. in Gyeongjucheomse
ongdae (632647 v.C.) en 
JantarMantar (17271728) in 
Jaipur. 

INDONESIË 
5i i 'o3. Flora en fauna. 
Twaalfmaal 1500 Rp. in vel 
met 3 6 zegels; velletje met 
tweemaal 3000 Rp. Orthe
trum testaceum, Butea mo
nosperma, Aularches milia
ris, Saraca declinata, Hiero
dulavitrea, Anaphalis java
nica, Osmoxylon palmatum, 
Platylomia flavida, Paphiope
dilum mastersianum, Sia fe
rox, Freycinetia pseudoinsig
nis, Apis dorsata; Anaphalis 
javanica, Orthetrum testa
ceum. 

! ■ ■ ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ 
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\ i l ndones i l : 

l o  i i  ' o j . Belangrijke men
sen op gebied techniek. 
Viermaal 2000 Rp. Nurtanio 
Pringgoadisuryo (1923
1966), ir. Martinus Putuhena 
(19011982), prof. dr. ir. 
Roosseno (19081996), prof 
dr. ir. Sutami (19281980). 

IVOORKUST 
305'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
180+20, 3OOHO, 400(20, 
500, 6oo(2o F. Resp. voetbal
len, voetbalscène, voetballen, 
voetballen, beker waarin spe
lers weerkaatst (zegels met 
voetballen rond te maken). 

27i i  'o3. Zuilen van hout
snijwerk. 
20,100,180120, 300420 F. 
Viermaal verschillende zuil. 

KAAPVERDIË 
29io 'o2. Traditionele man
den. 
20., 33., 60., 100. e. Vier
maal verschillend: manden
vlechteren mand. 

242'o3. Dichters en compo
nisten uit Kaapverdië. 
12., 20., 32., 47.50, 60., 
100. e. Portretten van resp. 
(componisten:) Carlos Alber
to Martins, Jorge Monteiro, 
Luis Rendali, (dichters:) Jor
ge Barboso, Januario Leile, 
Jose Lopes. 
265'03. Cesaria Evora 
(1941), 'de vrouwop blote 
voeten', zangeres. 
60., 100.; blok 200. e. 
Resp. portret, portret; rok en 
blote voeten. 

97'o3. Vogels, reigers. 
10., 27., 42., 60. e. Resp. 
Ardea purpurea bournei, Ar
dea cinerea, Bulbucus ibis, 
Egretta garzeta. 

KAMEROEN 
2i io 'o2. Eenenzeventigste 
zitting algemene vergadering 
OlPCInterpol (Organisation 
Internationale de Police Cri
minelle) in Yaoundé. 
125 F. Beeldmerk. 

REPUBLIQUE DU 
CAMEROUN 

, .Äi?3^v, i25 r 

REPUBLIC OF 
CAMEROON 

KAZACHSTAN 
io  ia  'o3 . Milieubescher
ming, populier. 
IOC1. Populus diversifolia. 
i9 i2 'o3. Archeologie, Tam
galy. 
25., 30.1. Inscripties uit 
bronstijd, resp. koeien, man 
als zon op stier. 

MAAGDENEILANDEN 
i5 i2 '03. Datum melding 
2/175, kerst. 

MACAU 
8i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaarvandeaap**. 
5.50; blok 10. ptcs. Resp. snuit 
aap; kleiner deel snuit aap, op 
rand rest getekende aap. 

MALDIVEN 
4i2 'o3. Moderne kunst, 
Paul Klee. 
Velletje met viermaal 10. Rf; 
blok 25. Rf. Schilderijen van 
Paul Klee (18791940). 

MAROKKO 
i9i2'o3. Rabat culturele hoofd
stad Arabische wereld 2003. 
6.50 Dh. Stadsbeeld en boek, 
film, muziekinstrument, 
masker en verfpalet. 
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ROYAUME OU MAROC 

29i2 'o3. Filatelie op school. 
6.50 Dh. Kinderen bekijken 
met loep postzegels. 
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ROYAUME DU MAROC 

29i2 'o3. Tien jaar van Ver
enigde Naties voor alfabetise
ring (20032012). 
6.50 Dh. Beeldmerk gelegen
heid en vrouw met schrift. 

3i i2 'o3. Vijfenveertig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met China. 
6.50 Dh. Symbolische afbeel
ding met ineengeslagen handen. 

i\ .<:v...i.\ 

Royaume du Maroc 

MARSHALLEILANDEN 
2i'o4. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
Blok $ I.. Aap op tak met 
bloemen. 

MAYOTTE 
5i'o4. 'Wadaha'. 
€0.50. Feestende vrouwen. 

MONGOLIË 
io i2 'o3. Flora en fauna. 
Vier velletjes met viermaal 
800 m.; viermaal blok 
2500 m. Resp. (vogels:) Cata
menia anahs, Chlorospingus 
ophthalmicus, Hemispingus 
verticalis, Ramphocelus pas
serinii; (vlinders:) Thecla te
resina, Theritas cypria, Theri
tas coronata, Thecla phale
ros; (paddestoelen:) Hypho
loma fasciculate, Marasmiel
lus ramealis, CoUybia fiisi
pes, Kuehneromyces mutabi
lis; (orchideeën:) Vanda roth
schildiana, Paphiopedilum 
parishü, Dendrobium nobile, 
Cattleya loddigesii; Oreotroc
jilus estella, Thecla pedusa, 
Psathyrella multipedata, Bac
keria skinnerii. 

MONTSERRAT 
28i i  '03. Paddestoelen. 
Vel met zesmaal $ 1.50; blok 
$ 6.. Resp. 'slimy lead milk 
cap', 'rosy spike cap', ' s tump 
puffbair, 'parasol', 'crab rus

sola', 'scaly vase chanterele'; 
'flyagaric'. 
28i i  'o3. Dieren uit Cari

bisch gebied. 
Vel met zesmaal $1.50; blok 
6.. Resp. Hyla pickeringii, 
Coenobita clypeatus, 'Spix's 
pinche', Lygodactylus sp., 
Chelonia mydas, Herpestes 
auropunctata; Grapsus grap

sus. 
i  i2 'o3. Vogels uit Caribisch 
gebied. 
$ 0.90,1.15,1.50, 5.; vel met 
zesmaal $ 1.50; blok $ 6.. 
Resp. Ceryle alcyon, Den
droica petechia, Wilsonia ci
trina, Bombycilla cedrorum; 
Ajaia ajaja, Larus atricilla, 
Phaethon lepturus, Turdus 
nudigenis, Amazilia fimbria

ta, Quiscalus niger; Coereba 
flaveola. 

NAMIBIË 
8i2'o3. Winnende zege! 
Stamp World Cup in Parijs 
2003. 
Blok $ 3.15. Olifanten (zegel 
van iy'oi rivieren), op rand 
olifanten en 'mooiste zegel 
van de wereld in 2003' . 

NEDERLANDSE ANTILLE^ 
i6i 'o4. Geboorte prinses 
AmaIiaop7i2 'o3. 
145, 380 c. Resp. prinses 
Amalia, prins Willem
Alexanderzijn dochter. 
2ii 'o4. Jaar van de aap**. 
95; blok 145 c. Resp. pente
kening door Robert A. Wil
lems van Pygathrix roxellan; 
waaier waarop aap met per
zik (symbool voor lang le
ven). 

NEPAL 
26io 'o3. 'Sankhader Sakh
waa'. 
5. R. Beeld en feestvierende 
mensen. 

•'mra NEPAL R.5 

NICARAGUA 
25io 'o3. Hedendaagse 
schilderkunst uit Nicaragua, 
3., 5., 6.50, 7.50, 8., 9.
10. Cd. Resp. Roger Perez d 
la Rocha: 'En diriamba de N 
caragua, capturaronme ami
go' (twee vrouwen), Orlandt 
Sobalvarro: 'Aartsengel Ga
briel', Alejandro Arostegui: 
'Ave Fenix', Leonel Vanegas: 
'Abstract met fruit', Bernard 
Dreyfus: 'Suite en turquesa y 
azules', Armando Morales: 
'Ana III', Arnoldo Guillen: 
'ColosoIV'. 

28io 'o3. Vijfentwintigjarig 
pontificaat paus Johannes 
Paulus II. 
Velletje met 3., 10. Cd. 
Tweemaal portret paus. 

NIEUWCALEDONIË 
22'o4. Chinese horoscoop 
jaar van de aap**. 
70 F. 

NIEUWZEELAND 
28i 'o4. Jaar van de aap** 
dieren uit de dierentuin. 
40, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Resp. Papio hamadryas 
hamadryas, Helarctos 
malayanus, Ailurus fiilgens 
fulgens. Lemur carta, Ateles 
geoffroyi vellerosus (mantel 
baviaan. Maleise beer, kleiu' 
panda, ringstaartmaki, 
slingeraap). 



Di'o4. Postzegeltentoon
elling Hongkong 2004. 
elletje met $ 1.50, 2.. Ze
ds honderd jaar rugby, eer
er verschenen (27'o3); op 
ind varen en beeldmerk ten
lonstelling. 

ORFOLK 
)2'04. Mooie plekjes op 
orfolk, II. 
o, 95 c , $ i . io, 1.65. Resp. 
nisjes en bootje, waterval, 
oeien, kust. 

■4'o4. Haaien, 
o, 50 c , $ i . io, 1.65. Resp. 
phyrna spp., Galeocerdo eu
er, haai, haai. 

iEZBEKISTAN 
7ii 'o3. Schilderkunst (ge
imenlijke uitgifte met Ka
ichstan). 
weemaal 970 (S). 'Geluk' 
)66 van S. Aitbaev uit Ka
ichstan (man en vrouw in 
ndschap met dieren), 'Mor
en. Moederschap' 1962 van 
, Ahmedov uit Oezbekistan 
jedden buiten met slapende 
lan en moeder met kind). 

AHSTAN 
i2 'o3 . Internationale dag 

ehandicapten. 
R. Meisje met krukken, jon
en in rolstoel en jongen met 
al. 
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io i2 'o3. Wereldbijeen
komst over informatiemaat
schappij. 
2 R. Symbolisch ontwerp met 
wereldbol. 
i2 i2 'o3. Bouw onderzeeërs 
in Pakistan. 
1, 2 R. Onderzeeër en vlag van 
resp. marine, Pakistan. 

i7 i2 'o3. Honderd jaar 
luchtvaart. 
Tweemaal 2 R. Vliegtuigen 
luchtmacht Pakistan. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
ig i i  'og . Dolfijnen. 
0.65, 0.65,1.50, 2., 2.50, 
4. K.; vel met zesmaal i.o K. 
Verschillende afbeeldingen 
van Irrawadydolfijn (Orcael
la brevirostris), Chinese witte 
dolfijn (Sousa chinensis), tui
melaar (Tursiops truncatus). 

PITCAIRNEILANDEN 
2ii 'o4. Schelpen. 
$ 0.40, 0.80,1.20, 3.. Resp. 
Terebra maculate, Terebra 
subulata, Terebra crenulata, 
Terebra dimidiate. 

POLYNESIË 
22i 'o4. Chinese horoscoop, 
jaar van de aap**. 
130 F. Apen. 

SAUDI ARABIÉ 
i  j  ' o j . Dialoog tussen be
schavingen. 
I R. Twee gezichten met let
ters en vier poppetjes van ver
schillend ras die verbonden 
zijn door brief, telefoon, pak
je en toetsenbord. 

I 200,11 (»( 4 ^ <i> 
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27g '03. Beheer elektriciteit. 
I R . Handen en gloeilamp. 
g io  'o j . Mondiale dag van 
de post. 
I R. Luchtpostbrief uit Saudi 
Arable en brievenbesteller. 
iS  io  ' o j . Negende postze
geltentoonstelling Gulf Co
operation Council. 
IR . Getal 'g ' met beeldmerk 
en vuurwerk. 
20io 'o3. Eerste postzegel 
Saudi Arable vijfenzeventig 
jaar geleden. 
I R. Vroege zegel op zegel. 
i i  i i  ' o j . Hoge raad voor ge
handicaptenzaken. 
IR . Beeldmerk. 

SIERRA LEONE 
i7  i i  ' o3 . Geschiedenis 
Olympische Spelen, winnaars 
gouden medaille. 
300,400, 500, 800,1000, 
1500, 2000, 3000 Le. Resp. 
Forrest Smithson (Verenigde 
Staten, igo8: horden). Han
nes Kolehmainen (Finland, 
ig i2 : 5.000 m, 10.000 m, 
veldloop, 1920: marathon), 
Larissa Latynina (Rusland, 
1956: paardsprong, vrije oe
fening, meerkamp, igöo: 
vrije oefening, meerkamp, 
ig64: vrije oefening), Klaus 
Dibiasi (Italië, ig78,1982, 
1986: schoonspringen toren), 
Archie Hahn (Verenigde Sta
ten, 1904, atletiek 100, 200 en 
60 m), Marcus Hurley (Ver
enigde Staten, 1904: wielren
nen 0,25, o, 33, 0,5 en I mijl), 
Ray Ewry (Verenigde Staten, 
1900: hinkstapsprong, 
hoogspringen en versprin
gen, 1904: hinkstapsprong, 
hoogspringen en versprin
gen, 1908: hoogspringen en 
verspringen), Henry Taylor 
(GrootBrittannië, 1908: 
zwemmen vrije slag op 400, 
1500, viermaal 200 m). 

SINGAPORE 
30i '04. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004. 
Velletje met 'local', $ 2.. Ze
gels aap van 9i'04; op rand 
aap en beeldmerk tentoon
stelling. 
32'o4. Frankeerzegel, vis
sen. 
31 c. Chaetodon octofascia
tus. 

i82 '04. Kunst. 
Tweemaal vel met tienmaal 
'for local addresses only'. 
Tien schilderijen van Liu 
Kang, tien schilderijen van 
Ong Kim Seng. 

243'o4. Skyline van Singa
pore. 
'local', 60, 70 c ; blok $ i., 
5.. Skyline, resp. detail ge

bouwen, detail gebouwen, 
detail waterspuwende leeuw; 
in 1900, in 2004. 

2i4'o4. Wereldkampioen
schap filatelie 2004 in Singa
pore: Singapore een wereld
stad; III, handel en industrie. 
Tweemaal $ 2. met tussen
veld. Opslagtank, stapel con
tainers; beeldmerk filatelie
kampioenschap. Vijf velletjes 
met beide zegels en aanhang
sels waarop beeldmerk grote 
bedrijven: American Insuran
ce Association (AIA), Glaxo
SmithKline, Hongkong en 
Shanghaibank (HSBC), Shell, 
Sony. 

SOMALIË 
i6i2 'o2. Vuurtorens uit de 
oudheid. 
100, 500, 3000 Sh.So. Vuur
toren in resp. Alexandrië, 
Ostia, Triest. 
i6i2 'o2. Schepen. 
100, 500, 3000 Sh.So. Euro
pese zeilschepen uit 16''' 
eeuw. 
i6i2 'o2. Frankeerzegels, 
bloemen. 
200, 300,400, 500, 800, 
1000, 3300, 5000 Sh.So. 
Resp. Tricyrtis hirta, Glorio
sa rothschildiana, Ismene 
sp., Deutzia sp., Pleione for
mosana. Iris x hoUandica, 
Catananche caerulea. Bego
nia boliviensis bertini. 
i6i2 'o2. Spinnen. 
200,400, 3200; blok 3000 
Sh.So. Resp. Nephila clavi
pes, Peucetia viridans, Latro
dectus mactans; Argiope bru
ennichi. 
i6i2 'o2. Zweefvliegtuigen. 
200,400, 3300 Sh.So. Sport
zweefvliegtuig en resp. Li
lientahl zweeMieger, dubbel
dekker, zweefvliegtuig. 

ST. VINCENT 
5i i 'o5. Zeeleven in Cari
bisch gebied. 
$ 0.70, 0.90, i . io, 2.; vel met 
viermaal $ 2.; blok $ 5.. 
Resp. Lutjanus kasmira, 
Chaetadon collare, Isüophorus 
platypterus, Pomacanthidae; 
Equems lanceolams, Hypo
plectrus gutavarius, Pomacen
tridae, Cichlidae; dolfijnen. 
5i i 'o3. Honden. 
$ o.io, 0.20, 0.60, 5.; vel met 
viermaal $ 2.; blok $ 5.. 
Resp. chihuahua, bulldog, 
weimaraner. Dalmatische 
hond; teckel, collie. Schotse 
herdershond, springer spa
niel, hamilton hond; golden 
retriever. 
5i i 'o3. Katten. 
$ 0.50,1., 1.40, 3.; vel met 
viermaal $ 2.; blok $ 5.. 
Resp. Britse korthaar, Bur
mees, Amerikaanse korthaar, 
havanabruin; 'osicat', manx, 
'Somali', angorakat; Abessyn. 

SURINAME 
i3 i2 '03. Honderd jaar 
luchtvaart. 
Sf 1700, 5300. Resp. eerste 
vlucht in Europa (23101906, 
Alberto SantosDumont), re
plica vliegtuig Richard Pearse 
(3i3igo2, Nieuw Zeeland). 

S U R i r s l A f V I E 

F5300 

i2 i  '04. vlinders. 
Sf. 150,150, 200, 200, 800, 
800,1200,1200,1700,1700, 
'L', 'L'. 

I I S I A / V I E 
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TANZANIA 
227'o3. Watervallen en 
landschappen. 
300,400, 500, 800,1000 Sh. 
Resp. Rufijidelta, kustlijn 
Zanzibar met zeilboot, 
breukdal bij Manyarameer, 
Kalambowaterval, mangro

vekust. 

309'o3. Natuurschoon Zan
zibar. 
300, 500, 600, 800 Sh. Resp. 
het oude fort, deur in Beit al 
Ajaib, kokospalmen op 
strand Michamvi, dhow (Ara
bisch vrachtzeilschip) bij Beit 
al Ajaib. 
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i i  io  '03 . Grote waterdieren. 
300, 350,400, 500, 600 Sh. 
Resp. Delphinus delphis, 
Physeter macrovephalus, Eu
balaena australis, Tursiops 
truncatus, Dugong dugon. 
Zonder datum. Traditionele 
dansen OostAfrika. 
300, 500, 600, 800 Sh. Dan
sen, resp. 'Hiari ya Moyo' van 
Wanyamwezistam in westen 
Tanzania, 'Arutu' uit streek 
rond Victoriameer in Kenia, 
'Kyaso' uit Zanzibar, 'Bagan
da' uit Uganda. 

THAILAND 
i48 '03. CAT (staatsbedrijf 
'Communications Authority 
of Thailand') opgesplitst in 
'Thailand Post Company Li
mited' en 'CAT Telecom Pu



blic Company Limited'. 
Driemaal 3.- B. (samenhan-
gendj. Beeldmerken van 
resp. post, CAT, telecom. 
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24-g-'03. Vijftig jaar Rijks
dienst Huisvesting (helpt la
gere inkomensgroepen aan 
eigen huis). 
3.- B. Huis, gezin en beeld
merk gelegenheid. 
i4-io-'o3. Studentenoproer 
14 oktober 1973 dertig jaar 
geleden. 
3.- B. Monument van Demo
cratie met daaromheen men
sen op 14-10-1973. 

i-i2-'03. Frankeerzegels. 
Viermaal 3.- B. Nationale 
vlag, Thais paviljoen, olifant, 
nationale bloem. 
9-i2-'03. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen metZuid-
Afrika. 
Tweemaal 3.- B. Thaise oli
fant, Afrikaanse olifant. 

i-i-'04. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de aap**. 
3.- B. Aap en sterrenbeeld. 
io-i-'o4. Nationale dag van 
het kind. 
3.- B. (Uit tekenfilm:) Phra 
Aphai Mani met Sut Sakhon 
en zijn draakachtig paard op 
zoek naar vader. 
i7-i-'04. Schilderkunst. 
Viermaal 3.- B. Schilderijen 
met paarden en kippen van 
Hem Vejakorn. 
i-2-'o4. Postzegels verzame
len, roos. 
4.- B. Theeroos 'Sandra'. 

TUNESIË 
5-i2-'03. Eerste topoverleg 
vijf 4- vijf in Tunis. 
600 m. Contouren kaarten 
vlaggen deelnemende landen. 

io-i2-'o3. Vijfenvijftigjaar 
Universele Verklaring van de 
rechten van de mens. 
350 m. Beeldmerk Verenigde 
Naties, symbolische wereld
bol en figuurtjes. 
i8-i2-'o3. Zilveren voorwer
pen. 

Tweemaal 600 m. Resp. man 
met bosje jasmijn achter oor 
'machmoum', 'vrouwen 
haarspeld 'khelel'. 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i7-ii-'o3. Orchideeën. 
$ 0.50, 0.60, 0.80,1.-; blok 
$ 2.-. Resp. Laelia anceps, La-
elia briegeri, Laelia fidelen-
sis, Laelia cinnabarnu; Laelia 
rubescens. 
i7-ii-'03. Katten. 
$ 0.50, 0.60, 0.80,1.-; blok 
$ 2.-. Resp. Perzische kat, 
'Cymric', Maine coon, 'tiffa
ny'; 'Kurile Island bobtail'. 

TUVALU 
i6-i2-'o3. Vogels, vlinders, 
bloemen en orchideeën. 
Vier velletjes met viermaal 
$ 1.25; viermaal blok $ 3.-. 
Resp. Polioptila caerulea, Vi-
reo griseus, Rallus longiro-
sus, Grus Canadensis; Si-
proeta stelenes, Parrhasius 
m-album, Papilio cresphon-
tes, Papilio andraemon; Rho
dodendron yakushimanum, 
Tulipa, Lilium, Anthurium 
andraeanum; Dimerandra 
emarginata, Oncidium lance-
anum, Isochilus linearis, Oe-
ceoclades maculata; Ammo-
dramus savannarum, Battus 
polydamas. Rosa, Oncidium 
ampliatum. 

UGANDA 
i6-io-'o3. Cultuur, dansen en 
kleding. 
400, 800,1200,1200,1200, 
1200,1400 Sh. Entogoro-
dans, Karimojong-dansers, 
kleding Kiga, kleding Acholi, 
kleding Karimojong, kleding 
Ganda, dans uitTeso. 

24-io-'o3. Doelen millenni-
umontwikkeling Verenigde 
Naties. 
1200,1400,400,1000, 400, 
1200, 600, 2000 Sh. Doelen i 
tot en met 8, beeldmerk Ver
enigde Naties en resp. be
strijd honger en armoede 
(twee mensen bij hutjes), 
zorg voor algemeen basison
derwijs (kinderen bij school), 
bevorder emancipatie (men
sen luisteren naar vrouw), 
verminder kindersterfi:e 
(moeder met twee kinderen), 
verbeter zwangerschapszorg 
(moeder achter op fiets), 
strijd tegen HlV/aids en ma
laria en andere ziektes (gezin 
bij huisje), zorg voor milieu
behoud (mensen bij rivier). 

partnerschap (wereldbol, 
mensen reiken elkaar de 
hand). 

lo-ii-'og. Kerst. 
300,400,1200,1400; blok 
3000 Sh. Resp. Jozef en Maria 
op weg naar Bethlehem, her
ders, geboorte Jezus, konin
gen; Maria en Jozef met 
Kindje. 

VERENIGDE NATIES 
26-ii-'o3. Persoonlijk te ma
ken zegels. 
Vel met twintigmaal 
US$0.37 en twintig aanhang
sels. Vijfverschillende afbeel
dingen: vergadering, beeld
merk. Algemene Vergade
ring, vlaggen, zetel Verenig
de Naties in New York. 

4-3-'04. Inheemse kunst, Eu
ropa. 
Velletje met zesmaal Zw.Pr. 
I.-; velletje met zesmaal 
US$ 0.37; velletje met zes
maal €0.55. Resp. versiering 
koeien bij gaan of terugkeer 
alpenweides (Wallis, Zwitser
land), zittende vrouw van aar
dewerk uit Roemenië (4.000 
jaar V.C.), plaat om boter te 
karnen tevens stempel met 
eigenaarsteken (Alpen, 
Frankrijk), detail ridderman-
tel van zijde met metaaldraad 
en kralen (1707-1714, Enge
land), houtdruk stad Keulen 
uit Liber Chronicarum 
(1493), moeder en kind van 
aardewerk (6500-3000 v.C, 
Servië en Montenegro); hout
snijwerk uit sage 'Sigurd Fav-
nesbane' (Vikingen, Noorwe
gen 12'''' eeuw), antiek beeld 
man (Lunigiana, Italië), de
tail pak stierenvechter van zij
de en katoen met goud- en 
zilverdraad (Spanje), antieke 
amfora met vechtende figu
ren (Griekenland), bronzen 
beeldje stier (7''<'-6<'' eeuw 
v.C, Byci Skala, Tsjechië), 
detail lakdoos met illustratie 
verhaal Alexander Poesjkin 

(1799-1837) door D. Butorin 
(1956, Rusland); versierde 
tekst uit 'Book of Keils' (7''' 
eeuw, Ierland), versierde ei
eren (Oekraïne), beeld 'Ve
nus van Willendorf (24.000-
22.000 v.C, Oostenrijk), pa
neel 'Flatatunga' (IJsland), 
mannelijke god (Tisza-cul-
tuur, 6.500-3.000 v.C, 
Hongarije), versierde initiaal: 
boer met prei (medische ver
handeling, 1356, Portugal). 

WALLIS EN FUTUNA 
8-i-'04. Godin Havae Hiku-
le'o. 
85 F. 
i3-i-'04. Vertrek per 'kume-
te'. 
75 F. Kleine boot. 
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*: Gebruikte afkortingen: 

FIFA 

FIPA 

IFAD 

IFAP 

IMF 

Rai 

Traceca 

UEFA 

Unesco 

Upaep 

WWF 

Federation Interna
tionale de Football 
Association 
Federation Interna
tionale des Produc-
teurs Agricoles 
International Fund 
for Agriculture 
Development 
International 
Federation of Agri
cultural Producers 
Internationaal 
Monetair Fonds 
Radiotelevisione 
Italiana 
Transport Corridor 
Europe Causasus 
Asia (programma 
Europese Commis
sie) 
Union of European 
Football Associa
tions 
United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 
Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 
World Wildlife Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i-2-'o3 tot 2i-i-'o4 Jaar 
van de ram (geit of schaap), 
22-i-'04 tot 8-2-'o5 Jaar van 
de aap. 

WJNES 

Een Amerikaanse ̂ scal', m dit 
geual een uiijnbelastitiäzegel, 

ZEGELS WORDEN 
OPGESTOOKT 

Wat doe je als je je erop 
laat voorstaan datje de 
'nationale postzegelver
zameling' in huis hebt e 
het blijjkt dat er nog veei 
tig zegels ontbreken? 
Dan zin je op actie. En 
dat is dan ook wat het 
Amerikaanse National 
Postal Museum deed, zo 
blijkt uit een bericht in 
het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Statnp Neu;; 
Maar het actieplan dat 
het NPM op tafel heeft 
gelegd, heeft tot felle 
protesten gelet. Het mu
seum beschikt dankzij 
een gift van de Ameri
kaanse belastingdienst 
over een enorme hoevee! 
held fiscale zegels - 7.8 
miljoen stuks om precie: 
te zijn. Om geld bij elkaj 
te krijgen om de veertig 
ontbrekende, 'gewone' 
postzegels te kunnen ko 
pen, wil het museum nu 
duizenden fiscale zegels 
te koop aanbieden, met 
als risico dat de enigszin 
fragiele markt voor deze 
zegels instort. En dat is 
nog niet alles. Om ruimt 
te winnen zal het muse
um het overgrote deel 
van de resterende fiscale 
zegels (de 'dubbele' 
exemplaren) vernietigen 
Het National Postal Mu
seum mikt er op om van 
elke zegel die het in huis 
heeft op z'n hoogst 250 
exemplaren te bewaren; 
de overige zegels gaan d 
oven in. Hoewel er van 
diverse zijden bezwaren 
zijn geuit, lijkt het er op 
dat de vernietigingsplan 
nen gewoon zullen door 
gaan. 

Filatelie 
op het Internet? 

surf ook eens naar 

www.filatelie.ws 

Filatelistisch nieuws? 

U leest het het eerst op 

www.filatelie.ws 

http://www.filatelie.ws
http://www.filatelie.ws
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lOORDSE UITGIFTEN 2004 : 
>E NOORSE MYTHOLOGIE 

Üatelk 

^aêSS^Bmamsi 
)e Scandinavische lan
en staan filatelistiscli 
ezien al jarenlang in 
oog aanzien en dat dan 
iet alleen bij landenver-
amelaars, maar ook bij 
e thematici. Wat die 
latste categorie betreft 
OU je volop thematische 
iluspunten op een rijtje 
unnen zetten, maar dat 
5 bijna letterlijk water 
laar de zee dragen. Scan-
inavie is ruimschoots 
oor water omgeven en 
ê daarmee verbonden 
inderwerpen krijgen dan 
lok ruime aandacht. Ook 
erzamelaars van de the-
na's 'Nobelprijswin-
laars' en 'Wintersporten' 
loen er goed aan hun 
ilik op het noorden ge-
icht te houden. Dat de 
Zweedse postzegelboek-
;s vermaard zijn, is ook 
uimschoots bekend. En 
lat de wereldberoemde 
intwerper Czeslaw Sla-
iia een indrukwekkend 
tempel heeft gedrukt op 
e zegels van talrijke 
candinavische landen, 
ä misschien wel het 
;rootste pluspunt, 
"er gelegenheid van het 
hema van dit nummer 
an Filatelie gaat deze ru-
iriek ditmaal over de 
Joordse uitgiften van dit 
lar, die op 26 maart zul-
sn verschijnen. 

LCHTERGROND 
lOORDSE EMISSIES 

)e Scandinavische lan
en hebben veel gemeen, 
oals hun interessante 
[eschiedenis. De zoge-
loemde Noordse uitgif-
en, die om de twee jaar 
/orden uitgegeven, krij-
;en dit jaar extra aan-
acht. Ze verdienen dat 
ok, want al lijken ze een 
luimerend bestaan te 
siden, de uitgiften be
taan toch al bijna een 

halve eeuw. 
Gezamenlijke emissies 
lijken vooral de laatste 
tijd in de belangstelling te 
staan, maar Scandinavië 
was duidelijk koploper 
op dit gebied. In 1956 ga
ven Denemarken, Fin
land, Noorwegen, IJsland 
en Zweden zegels uit die 
een vlucht van vijf wilde 
zwanen (Cy^nus cy^nus) 
toonden, een toepasselijk 
symbool voor de vijf deel
nemende landen. In ig68 
sloten de Faeroer zich bij 
de club van vijf aan en in 
1991 volgden ook Aland 
en Groenland. Sommige 
van de deelnemende lan
den lieten wel eens een 
jaartje verstek gaan. Dat 
het om een gezamenlijke 
emissie gaat wordt 
meestal niet aangegeven, 
wel wordt er vaak met 
een gezamenlijk sym-
booltje gewerkt: een 
posthoorn. Alleen op de 
zegels van 1969 zien we 
de namen van de andere 
deelnemende landen ver
meld. Tot nu toe Icwamen 
de volgende onderwer
pen aan bod: 

Wilde zwanen 
Vikingschepen 
Huis van het 
Noorden 
Waterlelies 
Handwerkkunst 
Toerisme 
Partnersteden 
Klederdrachten 
Toerisme 
Toerisme 
Toerisme 
Zeevaart 
Noordse kunst 

1956-
1969-
1973-

1977-
1980 -
1983-
1986-
1989-
1991 -
1993-
1995-
1998-
2002-

20ste eeuw 
2004 - De wereld van de 

goden 

Vanwege de 'hernieuwde' 
start van de Noordse uit
giften verschijnt op 26 
maart ook een luxe 
Noordse set die behalve 
de acht velletjes (en in
formatie over de zegels) 
ook bonuscoupons van 
de deelnemende landen 
bevat; zo'n bonnetje 
geeft recht op een filate-
listisch presentje. De 
richtprijs van de set is 
€i6.-. 

Peter Nicolai Arbo Odin opjacht (1872, 

DE NOORSE 
MYTHOLOGIE 

Informatie over de 
Noordse mythologie is 
volop te vinden, maar 
toch een korte inleiding 
op het onderwerp. Het is 
opmerkelijk dat gegevens 
over de Noorse mythen 
werden vastgelegd door 
een 'buitenpost' van de 
Scandinavische cultuur: 
IJsland. Twee IJslandse 
teksten moeten we daar
bij noemen, beide Edda 
genoemd: 
- de oude (of poetische) 
Edda: een verzameling 
van negenendertig ge
dichten (850-1200); 
- de jonge (of prozaïsche) 
Edda. 
De proza-Edda werd om
streeks 1220 door de gro
te IJslandse historicus 
Snorre Sturluson (1178-
1241) geschreven. Hij is 
afgebeeld op een Noorse 
zegel van 20 k. uit 1941, 
in een serie ter gelegen
heid van zijn 700ste over-
lijdensjaar. IJsland gaf in 
hetzelfde jaar een serie 
van drie zegels uit met 
een standbeeld van 
Sturluson. 
We moeten de Scandina
vische mythologie helaas 
beknopt behandelen. De 
godenwereld bestond uit 
Mid^ard (de middenhof, 
een ruimte voor de men
sen) en Aŝ ard (de goden
hof, het bolwerk van de 
goden, een hoge citadel 

op een steile rots, die uit 
het midden van Mid^ard 
oprees). Aŝ ard was met 
Midgard verbonden door 
de brug Bifrost, die voor 
mensen slechts zichtbaar 
was als een regenboog. 
Asgard was een prachtig 
oord, de Olympus van het 
noorden. De goden gaven 
de reuzen ook een land 
om in te wonen:Jotunheim 
(reuzenland). In het cen
trum van de wereld stond 
de wereldboom, Yggdrasil. 
Alle goden en godinnen 
noemen is ondoenlijk; 
enkele van hen komen 
straks aan de orde en het 
is mogelijk dat de emis
sies van 2006 en 2008 
aandacht zullen besteden 
aan nog meer goden. 
De Noorse goden zijn tot 
nu toe maar spaarzaam 
op zegels afgebeeld. In 
1981 was er een serie van 
Zweden en ook de 
Faeróer moeten worden 
genoemd, want dat land 
besteedt al jaren ruim 
aandacht aan sagen en le
genden. Van dat laatste 
land zijn ook de Europa
zegels van 1995 hetver-
melden waard. Dat geldt 
ook voor het blok uit 
2003, met het indruk
wekkendste van alle 
mythologische gedich
ten, hetVoluspa-hed 
('visioen van de ziene
res') uit de oude Edda (zie 
ook de site www.t]aXs\.fo). 
Opvallend is dat ook bij 
ons allerlei zaken verwij

zen naar de Scandinavi
sche mythologie. Vooral 
producenten en distribu
teurs van biologisch-dy
namisch voedsel zijn er 
gek op en trouwens ook 
op namen uit de Griekse 
mythologie. 

DE EMISSIES 
PER LAND 

Over de acht uitgiften van 
ditjaarisopdesite 
wiüiD.topoJtheiuorld.nu vol
op informatie te vinden. 
In Top of the World oj Stamps 
werken de acht deelne
mende landen samen en 
hun eerste project is het 
uitbrengen van drie post
zegelemissies die een 
Scandinavisch mytholo
gisch thema hebben. 

Aland: Fenja en Menja 
het zout der zee 

Ooit regeerde koning 
Frode op vredelievende 
wijze over Gotland, het 
huidige Denemarken. De 
bevolking van de Noord
se landen omschrijven dit 
tijdperk dan ook als 'De 
Vrede van Frode'. Toen 
de koning op een keer 
Zweden bezocht, kocht 
hij daar twee slanke en 
sterke slavinnen, ge
naamd Fenja en Menja. In 
die tijd waren er in Dene
marken twee enorm gro
te molenstenen, die nie
mand in beweging kon 
krijgen. Samen vormden 
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ze de molen Grotte, die in 
Staat was alles te malen, 
maar waarvan Frode dus 
Jammer genoeg geen ge
bruik kon maken. Dat 
werd anders toen hij Fen
ja en Menja ermee aan 
het werk zette om goud, 

bevielen gezamenlijk van 
Heimdal, die vervolgens 
bekendheid verwierf als 
de bewaker van de goden. 
Hij woonde in de Hemel
burcht, aan het eind van 
de hemel, om er de brug 
BiJTOst te bewaken. Nie

vrede en voorspoed voor 
hem te malen. Frode 
gunde ze geen rust meer 
en riep daarmee het 
noodlot over zich af. Fen
ja en Menja zorgden er 
voor dat op een nacht een 
leger onder leiding van 
de zeekoning Mysing de 
aanval op de Deense ko
ning opende. Frode werd 
gedood, van zijn bezittin
gen beroofd en zo kwam 
er een einde aan 'De Vre
de van Frode'. Mysing 
nam niet alleen Fenja en 
Menja mee, maar ook 
Grotte. Op zijn schip wer
den de slavinnen ge
dwongen zout te malen. 
Tegen middernacht vroe
gen ze of ze niet genoeg 
zout hadden gemalen, 
maar Mysing was niet te
vreden en dus moesten 
Fenja en Menja verder 
malen, met als gevolg dat 
het schip al spoedig on
der het gewicht van het 
vele zout zonk. Het ver
klaart waarom het water 
van de oceanen zout is en 
ook waarom er op het 
Älandse velletje een 
stroom piramidevormi
ge, witte blokken is afge
beeld. 

Denemarken: 
Heimdal en Gefion 

Heimdal 
^ Ik wil u niet onthouden 
= wat de Deense post mee
^ deelt over de geboorte 
•^ van Heimdal. De vader 
1 van Heimdal was Odin, 
^ de koning van de goden. 
3 De vorst wandelde gere
5 geld langs het strand in 
zi. Midgard, waar hij op een 

gegeven moment negen 
Oftfi rnooie vrouwen zag poot
■ " " jebaden; de dochters van 

de zeegod Aegir. Odin 
was een man van weinig 
woorden; de negen vrou
wen raakten zwanger en 

mand kon ongezien As
flard binnenkomen. 
Heimdal was een perfect 
bewaker; zijn gehoor was 
zo scherp dat hij gras en 
de wol van de schapen 
kon horen groeien. Hij 
kon overdag en 's nachts 
honderd mijlen ver zien. 
Hij had ook iets met 
goud, want zijn tanden 
waren van dit edelmetaal 
gemaakt en zijn paard 
heette Goudlok. Heimdal 
is te zien op de Deense 
zegel van 4.50 k., speu
rend naar onraad en met 
op zijn rug de Gjallerhorn, 
de hoorn waarmee hij 
alarm kon slaan. De 
hoorn kwam ook van pas 
om er het begin van de 
Ragnarok, de eindstrijd 
om het bestaan van de 
wereld, mee aan te kon
digen. 

Gefion 
Toen Odin zich in Oden
se vestigde, stuurde hij 
Gefion, de godin van de 
vruchtbaarheid, er op uit 
om land voor hem te zoe
ken. In het Zweden van 
toen regeerde koning 
Gylfe en die beloofde 
haar al het land dat zij in 
een dag kon ploegen. 
Daar wist Gefion wel 
raad op. Ze veranderde 
vier zonen in ossen, die 
met een ploeg zoveel 
grond wisten te verzet

Nordljk mytologi  Heimdal og Gefion 

ten, dat het eiland See
land (Sjaeiland) ontstond. 
Op de plaats waar de 
grond was weggehaald 
ontstond een Zweeds 
meer in de vorm van het 
Vänernmeer (onder Karl
stad), maar Snurre Stur
luson houdt het in zijn 
Edda op het Mälaren
meer. Op de zegel van 
6 k. zien we hoe Gefion 
aan het ploegen is. 

Faeröer: 
Thor en Ran 

De visvangst van Thor 
De linkerzegel van het 
Faeröerse duo beeldt een 
belangrijk verhaal uit de 
Scandinavische mytholo
gie uit: dat over de strijd 
tussen Thor (of Donar) 
en de Midgardslang. 
Thor was ten tijde van de 
Vikingen de populairste 
god; zijn kenmerkende 
attribuutwas de hamer 
Mjóllnir. Volgens het ver
haal verliet Thor, ver
momd als een jongen. As
flard en ontmoette hij de 
reus Hymir, die op zee 
wilde gaan vissen. Thor 
wilde mee, maar wat 
moest Hymir met een 
jongen? Maar Thor slaag
de er in hem te overtui
gen. Hij nam de kop van 
de grootste os van de 
reus mee om als aas te 
gebruiken. Toen Hymir 
voor anker wilde gaan 
om te gaan vissen, wilde 
Thor nog verder roeien. 
Hymir zei dat ze in ge
vaarlijk gebied waren be
land, maar Thor deed de 
ossenkop aan zijn haak 
en slaagde er in een reus

achtig zeemonster te van
gen: de Midflardslang. 
Hymir werd zo bang, dat 
hij de lijn van Thor door
sneed, waarna de slang 
weer in de zee verdween. 
Als hij dat niet had ge
daan, zou de kosmos zijn 
vernietigd. Op de zegel 
zwaait Thor met zijn ha
mer; de slang is verdeeld 
over beide zegels en over 
de zijkanten van het vel
letje. 

Ran, deflodm van de 
verdronkenen 
Op de rechterzegel zien 
we de godin Ran met een 
net. Ran was de vrouw 
van de zeegod Aegir en 
moeder van de negen 
dochters die hiervoor al 
ter spake kwamen, bij 
Heimdal. Ze was de go
din van de verdronkenen, 
die ze met haar net uit 
zee viste. 

Finland: Luonnotar, 
dochter van de natuur 

De Finse bijdrage is na
tionaal getint dankzij de 
verwijzing naar de Kaleua
la, het nationale epos. 

Elias Lönnrot (1802
1884) bracht in 1835 een 
omvangrijke collectie 
balladen, legenden, lie
deren en andere volks
poëzie uit mondelinge 
overdracht samen in deze 
Kaleuala. Een portret van 
Lönnrot is te vinden op 
een Finse zegel uit 1931 
en in 2002 verscheen een 
serie ter gelegenheid van 
zijn 200ste geboortejaar. 
Over de Kaleuala gaf Fin
land eerder al series uit: 

in 1935,1985 en 1999. 
Op de nieuwe Finse ze
gels is een schets uit 192 
(titel: Luonnotar) te zien, 
een van de illustraties di 
Akseli GallenKallela 
(18651931) maakte vooi 
een luxe editie van de Ka 
levala. Het project kon 
helaas niet worden vol
tooid, want de kunste
naar overleed plotseling 
ini93i. 
De Küleuala begint met 
een gedicht dat de ge
boorte van de wereld be
schrijft. Een eend die eei 
plek om te nestelen 
zocht, nam plaats op de 
knie van Luonnotar, de 
maagd van de lucht, en 
legde een ijzeren en zes 
gouden eieren. Toen 
Luonnotar haar been be
woog, rolden de eieren i 
zee. De eieren vielen in 
stukken uiteen en vorm
den zo hemel, aarde, 
maan, zon, wolken en 
sterren. 

Groenland: Sjamaan 
en Noorderlicht 

De uitgifte van Groen
land wijkt wat af van het 
gewone patroon. Voor d 
zegels grijpen de poste
rijen terug op 'De Eerste 
Mensen' van Knud Ras
mussen, een boek over 
Groenlandse mythen en 
sagen. Op de linkerzege! 
is een hoofdrol wegge
legd voor de Maanman: 
gekleed in de huid van 
een ijsbeer regelde hij 
destijds zaken zoals de 
natuurverschijnselen, de 
vruchtbaarheid van men 
en dier en hij bemoeide 
zich zelfs ook met de 
jacht op de zeehonden. 
Lang geleden was er een 
Sjamaan die de kunst vai 
het vliegen verstond. Op 
een dag had hij zin om d 
Maanman een bezoek te 
brengen. Het werd een 
bijzonder bezoek, want 
kort na zijn aankomst 
vertelde de Maanman da 
er ook een tovenares zot 
komen, die gewend was 
ingewanden te eten. Hij 
gaf de Sjamaan iets om 
op te bijten, want de tov( 



ares zou op alle moge
jke manieren proberen 
em aan het lachen te 
laken. En als hij zelfs 
laar zou glimlachen, 
OU de tovenares de 
iroenlander opensnij
en en zich aan zijn inge
landen tegoed doen. 
laar wat de tovenares 
ok deed, de Sjamaan 
laagde er in haar fratsen 
iet een uitgestreken ge
icht te aanschouwen. De 
Dvenares werd daarop zo 
roedend dat ze gehaast 
erdween. Na nog enkele 
elevenissen wees de 
'laanman hem er op dat 
r naast zijn dorp een 
ode narwal (Monodon 
lonoceros) lag, waarop de 
iroenlander snel huis
i'aarts keerde. 
)e rechterzegel is bijzon
Ier dankzij de weergave 
an het Noorderlicht of 
loollicht (Aurora borealis). 
n die tijd werd aangeno
tien dat mensen na hun 
lood naar de hemel te
ugkeerden. HetNoor
lerlicht ontstaat volgens 
lie overlevering als de 
ielen van de doden met 
lun schedels spelen. 

Joorwegen: 
Jjord en Baldur 

fjord, flod van de zee 
let is een leuk verhaal: 
loe Njord aan zijn vrouw 
;kadi kwam. De reus 
hjazi had de godin 
dunn geroofd, die voor 
Ie appels der onsterflijk
leid zorgde. Thjazi werd 
;edood en zijn dochter 
kadi wilde wraak ne
tten. De goden boden 
laar een echtgenoot aan 

Nor 

die zij zelf uit hun mid
den mocht kiezen. De 
enige voorwaarde was dat 
ze bij haar keus alleen de 
benen van de goden te 
zien zou krijgen! Skadi 
koos het mooiste paar 
benen dat ze zag, dat van 
de god Balder naar ze 
dacht. Maar de onderda
nen bleken Njord toe te 
behoren. Het werd geen 
gelukkig huwelijk. Njord 
wilde aan zee wonen, 
Skadi daarentegen in de 
bergen van het reuzen
land. Dat werd dus een 
compromis: om de beurt 
negen nachten in het 
huis van de ander. Toch 
leed het huwelijk schip
breuk. 

Baldur, schone en floede^od 
Het Noorse velletje staat 
vooral in het teken van de 
moord op Balder, na 
Thor en Odin waarschijn
lijk de bekendste Scandi
navische god. Balder 
droomde over zijn eigen 
dood en de goden wilden 
dit voorkomen. De godin 
Frigg, moeder van Bal
der, liet iedereen zweren 
dat men hem niets zou 
doen. De goden stelden 
vervolgens Balders on
l<wetsbaarheid op de 
proef door hem met ste
nen en speren te bekoge
len, maar hij bleef onge
deerd. Dit was tot groot 
ongenoegen van de vuur
god Loki, die  in ver
momming gestoken, Bal
ders moeder wist uit te 
horen en zo aan de weet 
kwam dat de mistletoe 
(of maretak) de eed niet 
had afgelegd. De plant 
leek te jong om een eed af 
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te leggen en was immers 
te zwak om er gevaar van 
te duchten. Loki nam wat 
mistletoe en bezocht de 
bijeenkomst van de go
den waar Balders on
kwetsbaarheid werd be
proefd. Alleen de blinde 
Hódr, die Balder immers 
niet kon zien, kon aan dit 
ritueel niet deelnemen. 
Loki verschafte hem een 
maretak in de vorm van 
een werpspies en hielp 
hem aan te leggen op 
Balder. De plant door
boorde Balder, die dood 
neerviel. 

IJsland: 
Odin en Sleipnir 

Odin  we noemden hem 
al eerder  is de oppergod 
van de Scandinavische 
mythologie. Hij was de 
god van de dood, de wijs
heid en de magie. Odin 
en zijn broers schiepen 
de wereld en de eerste 
mensen. Thematisch ge
zien is het verhaal over 
zijn paard Sleipnir echter 
interessanter. Bij de 
bouw van Asgard sloten 
de goden een overeen
komst met een reus; hij 
zou een grote verdedi
gingsmuur om Asgard 
bouwen. Als hij voor het 
einde van de winter klaar 
was, zou hij worden be
loond met de mooie god
in Freya, de zon en de 
maan. De goden dachten 
dat het hem niet zou luk
ken; niemand mocht 
hem helpen. Op aanra
den van Loki, de bedrie
ger, mocht zijn paard 
Svadilfari ('gevaarbren
ger') hem echter wel te 
hulp komen. Nu was 
Svaldifari een magische 
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hengst, zodat het werk 
drie dagen voor het einde 
van de winter zo goed als 
gereed was. De goden 
verlangden van Loki een 
oplossing. Loki nam de 
gedaante van een merrie 
aan en lokte de hengst 
weg, zodat de reus het 
werk toch niet op tijd kon 
voltooien. Loki beviel la
ter van een grijs veulen 
met acht benen dat Sleip
nir werd genoemd. Dit 
mooiste van alle paarden 
werd het rijdier van Odin; 
de IJslandse zegels tonen 
Odin op Sleipnir. Voor 
het ontwerp van de ze
gels werd gebruik ge
maakt van een grafsteen 
uit Gotland. De vogels 
links en rechts zijn de ra
ven Hugin ('gedachte') 
en Munin ('geheugen'); 

het tweetal zat op Odins 
schouders om hem alles 
te vertellen wat ze gezien 
en gehoord hadden. 

Zweden: ontmoeting 
in het Walhalla 

Odin zond de Walküren 
naar het toneel van de 
strijd; zij bepaalden wie 
tot de gesneuvelden zou
den behoren. Ze brachten 
de zielen van de gevallen 
strijders naar het Walhal
la, de zaal van Odin in As
gard. Ook hier is de af
beelding op de zegels 
ontleend aan een graf
plaat uit Gotland: een 
Walküre verwelkomt een 
ruiter in het Walhalla 
(links) met een kruik bier 
(rechts). 
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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. D a n s . , OP48
CP27, Boekarest2, 
Roemenie. 

D.D.R. 25% Bund Berlin 
Reich N.L. ö GH. Fr. Bct. 
V.a. 35% J. Römkens, 
tel.: 045546 2 8 9 4 

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(a)chello.nl halmpje 

Diverse partijen ed., grote 
stok WEuropa/Nog. Centro 
Filatelico, Woerden, 
0348423885, www.centrofi
lateIico.nl 

Rusland ■ ■, gestempeld, 
blokken velletjes zegels 25% 
Michel C. v. Beveren, 
tel.: 0623587327. 

Int'l Bulletin Neth Philately. 
News opinion articles, 4 x 1 6 
pp 17 euro per year, Frans 
Rummens, Raperbeek 82, 
3772 RW Barneveld. 

Verenigd Europa & VR 
China. Harne Baken 
t&f 0134684615. Zie: 
wvvw.harriebaken.com 

Opgelet!! Bekijk mijn aanbie

dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 0455251176. 

100 Postz. Duitsland of 
Nederland gest., BRD, DDR 
€ 9,95, giro 5118104 t.a.v. 
postzegelsmunten. Info. 

^ Ook andere aanbiedingen, 
<= vraag info. Hans Hover, 
°~' 0332984222 email: 
^ info@post2egelsmunten.info 
«ï . 

s Polen, Joegoslavië Roemenië 
„ Albanië Hongarije, 
■ Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
" PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
2 6135 CS Sittard. Tel/fax: 
"■ 0464512751. Ook rariteiten! 

l^y BRD: 100 versch. gebr. grf. 
€ 5,  , 200 idem € 10,. Giro 
972073 t.n.v. G. 
Schonewille, Pr. Beatrixlaan 
144, 2286 LD Rijswijk, tel.: 
0703941745. 

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 

Nedl. echt gebruikt no. 
6012033, prijs: € 275 ,  . 

, P. Sanders tel.: 0756288919. 

Wegens stop een col. 
Denemarken 1851/1977 
gebr./ongebr. Yv. 30000 frs 
party Duitse Staten/Duitse 
kol col Ned. 1960/80 aardig 
compl. € 500, . Alles uitsl. 
Schriftelijk. J. Veldhuis, 
Esdoornlaan 38, 
3881 ES Putten. 

Bod gevr. Suriname pf plus 
blokjes en FDC vanaf 1975 
t/m 1986. Bel: 0162516444. 
Van Geel. 

Provincievelletjes 13 stuks in 
cassette € 110,. 
C.J. Poortman, 0793416515. 

Wegens stop verz. Ned. 
gebr/ongebr/pfr. 1852/1960 
Nr I gebr/ongebr. Nr 14 
gebr/ongebr Nr 26 
gebr/ongebr Nr 79/80 
gebr/ongebr Nr lo i vals 
535/36 gebr/ongebr rolt 
Nr 32 dubieus uitsl schrifte
lijk, vaste prijs € 6000, . 
J. Veldhuis, Esdornln 38, 
3881 ES Putten. 

Canada ijshockey 2000 t/m 
2003 (24) € 14,. Bergen 
2002 (8) € 5, . Vliegtuigen 
1999 (16) € g,. Millenium 
(68) € 55, . Voertuigen (24) 
€ 54, . Alles los gebr. Giro 
1282149 J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen, 
0378371958 Manco. mog. 

Plaatetsingnummers 
in/verkoop. M. Wiedemann, 
Graan v. Visch 15405, 
2132 EG Hoofddorp, 
0235635806. Email: 
m.p.weidemann@freeler.nl 

Set 12 prov. vellen € 100,
losse nrs. Overijss. + ZD 
Holl. samen 15 PTT mapjes, 
v.d. Lee, tel. 0735116508. 

600 Verschillend Europa 
€ 5 ,  in brief of giro 
3330084. G. Boetzkens, 
Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond. 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 99, . Per stuk vanaf 
€ 7,25. Duitsland 2002: 
postfris € 72,50, gestempeld: 
€ 57,50. Duitsland 2003 
postfris € 88 ,  . Gestempeld: 
€ 77,50 Duitsland: 95 versch. 
vanaf 2001 tot heden € 15, 
of 250 versch. van 1998 tot 
heden 
€ 3 0 ,  incl. 4 cpl series 
Wohlfahrt. Giro 5312882 
Verseveld  Boschman, 
De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. 
Tel.: 0316343537. 
Euromunten: 12 landen UNC 
€ 95 ,  . Van de 12 landen de 
I, 2 en 5 cent € 9, . Finl. cpl 

€ 9,50 de 1,2,5 '̂ t € 2 ,  . 
Finland Triple set BU 
19992001 € 89, . Ook euro
munten per land. Email
adres: van.verseveld@wxs.nl 

Italië 2002/3 g t̂)"" 4° versch. 
zegels € 10,. 
Tel 0235289283. Kok. 

W. Europa 1000 versch. 
€ 7,. Scandinavië (incl. 
IJsland) 600 versch. grf 
€ 8,. P. Boers, Wagenmaker 6, 
5683 MX Best, giro 1324692. 

GEVRAAGD 

Ik heb veel duplo's zegel op 
zegel en landkaarten op zegel. 
U ook? Vraag u voor uitwisse

ling. J. van de Berg. 
Bel 0495533859. 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collec
ties. M. Breedt Bruijn, 
tel: 0334946980 of 
0614679827 (Leusden). 

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 

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, 
475iTROudGaste l . 

Voor elke zeg. Scandinavië 
die ik niet heb, 5 grf zeg. 
zmnk retour. R. Stolk 
Jansen, Koekoekstr. 31, 
7102 AX Winterswijk. 

Stuur 100 grf Azië, retour 125 
Europa. R. Schoenmaekers, 
Humcovenderveld 67, 
6231 HX Meerssen. 

Verzamelaar uitgave 
Bordeaux zoekt kenner kleu

rencompositie. L. Bakker. 
Tel.: 0765152230. 

Ik spaar bl. v. 4 Ned. post
fris. Wie wil ruilen of verko
pen tegen redelijke prijs? 
Bl. V. V. 1953 veel ruilmateri
aal. Mevr. M. v.d. Vooren, 
tel.: 0348415258. 

Alle soorten bundels en afge
weekt massawaar. 
H. Koning, Postbus 53087, 
2505 AB Den Haag. 
Tel.: 0703972999 na 18.00 uur. 

Antieke ansichten gezocht 
door journalist. Herliefst 
albums en partijen, ook film. 
G. Eimerman, 
tel.: 0174297696. 

Amphilex velletjes postfris 
max € 35 ,  . Alsmed no 212 
t/m 219. Ned. liefst postfris 
max € 40 ,  . L.J. Roelvink, 
Proosdijland 60, Vinkeveen. 

Gevraagd: Spanje Mi nr. 
1177 t/m nr 1186 gestempeld. 
Gestempelde zegels van 
Ethiopië. J. Maessen, 
tel.: 0475321179. 

Ver. Europa cept 1956 2002 
voor € 6000, 3 Ï 3 
C. Cruyssen, tel.: 
0181624635 of 0629227782 

Puntst. op brief geef hoge 
prijs voor mijn manco's . 
Schuring, Park Sparrendaal 
25, 3971 SK Driebergen. 

DIVERSEN 

Postzegels enz. koop, ver

koop of ruilen. Stockmann 
Zevenaar, tel.: 0316526265. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, tel.: 0113

212762. Email: a.bouwen
se@wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingei 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 2518 
GV Den Haag, tel.: 070
3460328 

Nunspeet 1504 grote verz; 
melbeurs in Sportcentrum 
De Brake, Oosteinderweg i( 
van 09.3016.30, entree vrij, 
buspendel van/naar station 
Nunspeet. Inl. te l 
0341256163 of 062469835 

Voor Duitse postzegels kijk 
u op wvvw.gerooide.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondzer 
dingen, 8 bijeenkomsten p. 
in Utrecht. Contr. € 19,. 
Info: Frits Bakker, tel/fax; 
0546827552, Email: 
CFVMarianne@cs.com. 

Spaanse ITT: abon. op nw 
uitgaven correos via Dublin 
7, 28042 Madrid, 
atcliente. filateIia@correos.e 

Filatelistisch nieuws 
j^pcfii/^t liet eerst 0^ 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

V » w 

t±=5 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

http://www.pennyblack.nl
mailto:hjdepuitg@planet.nl
http://www.centrofilateIico.nl
http://www.centrofilateIico.nl
http://wvvw.harriebaken.com
http://marktplaats.nl
mailto:info@post2egelsmunten.info
http://www.wien.nl
mailto:m.p.weidemann@freeler.nl
mailto:van.verseveld@wxs.nl
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
mailto:a.bouwense@wolmail.nl
http://wvvw.gerooide.nl
mailto:CFVMarianne@cs.com


BR E DEN HO F -POSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286-a, 3077 BL Rotterdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
email Bredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voktoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten €4,50. Rennbours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzkiingen voort)ehoudea 

MISSIE/MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 

GRAM 
1 

KILO 
5 

KILO 
9 

KILO 

AUSTRALIË LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 30,00 
BELGIË MET NIEUW ZO UIT HET KLOOSTER 17,50 32,50 
CANADA MET NIEUW BEPERKT LEVERBAAR 21,50 
DENEMARKEN GROTE VARIATIE MET NIEUW 16,00 30,00 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 13,00 24,50 
ENGELAND HET BESTE MET NIEUW 9,50 17,00 
FINLAND VEEL NIEUW 18,50 35,00 
FRANKRIJK MEEST NIEUWE ZEGELS 24,50 45,00 
JAPAN VEEL ZEGELS KORT GEKNIPT 16,50 30,00 
LUXEMBURG GOEDE MIX MET HOGE WAARDEN 21,50 41,00 
NEDERLAND GROTE SORTERING 10,50 18,25 
NOORWEGEN MET DE NIEUWSTE 23,50 43,50 
SCANDINAVIË LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
TSJECHIË MODERNE MIX MOEILIJK 10,00 19,00 
U.S.A. LEUKE KILO MET 34c ZEGELS 10,00 17,50 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 15,00 27,50 
WEST EUROPA LEUKE SORTERING MET NIEUW 17,50 32,50 
ZUID AFRIKA GOEDE MIX MET IETS NIEUW 15,00 27,50 
ZWITSERLAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 17,50 32,50 

145,00 250,00 

95,00 
65,00 

80,00 

77,50 
125,00 

80,00 

131,50 

150,00 
182,50 

150,00 275,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

imêtaM Q s Ä t e t a m s t o c r t d PEaöStDflS'iF g[iJ[?EE[i[L@\»aE @i 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx *<_ 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,50 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,70 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,40 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,75 13,00 12,80 11,90 

WIHE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9,00 6,50 5,90 6 00 5,50 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9,50 9,00 8,50 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,50 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 18,00 17,00 16,60 16,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

DaLmMß@DM;a mm mimMMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 17,00 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 58,50 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 18,25 

1KIL0 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. NORAAAAL 143,00 NU 123,00 

LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2003 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
SPANJE GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

E@(o)ïïP(o)Ei;ïaMï 
100 gr 250 gr 500 gr 

7,00 16,50 31,50 
13,50 32,50 --
16,00 39,00 
7,00 16,50 31,50 
7,00 16,50 31,50 

10,00 23,50 43,00 
7,50 17,50 32,50 

57,95 V 
11,00 26,50 50,00 
15,00 36,50 72,00 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
14,00 33,50 

9,10 21,50 41,00 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 
15,00 36,00 --
7,50 17,00 
8,00 19,00 38,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
13,50 32,50 62,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 40,00 

10,00 23,50 45,00 
32,00 79,00 155 00 

9,50 22,50 42,50 
11,50 27,50 53,00 

mailto:Bredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


New stamps from 
the Faroe Islands 
\W»^7^»7o©GglffiQf 

Suduroy - 26^ 
Sheet with ten stamps from boduroy, the southernmost island 
of the Faroe Islands. The stamps show ten less known localities 
on the island. FO 465^424^.. 

Stóra Dimun & Litia Dimun - 26 .01 .2004 
Two stamps in the island series showing the two smallest islands 
of the Faroes, Stóra Dimun and LitIa Dimun. FO 475-476. 

V' 4 

k -J^ 

(n/Hft j | Jvul lémpn v 

^WtuuaisÄi 

F^I^OYARFf^ROYAK 
AJs 

ntiiä mh # f^u*otw* jpn vtiimrs 

riu vf[ Hn inkAiAfjft rjd^flk 1 - W K U Y A R F 0 R O Y A 

r0ROYARF0ROYAf 

5,00 
F 0 R O Y A R F 0 R O Y A R 

Nordic Mythology - 2 6 . 0 3 . 2 0 0 4 
Joint issue with the other Nordic postqiLoir^anisations under 
the theme: "Nordic Mythology." The Fwöese contribution de
scribes Tor, the god of thunder, and Ran, the sea goddess. 
FO 477-478. 

The Journey on Mar io - 2 b . 0 3 . 2 0 0 4 
Mini-sheet with eight motifs fronn a journey to the Faroes 
mode in 1854 by two English gentlemen on the yacht 
"Maria". FO 479-486. 

F0ROYAR 550 IF0ROYAR 700 
FO 475 FO 47< 

FO 479-486 

Postverk Faroya Philatelic Office FO 159 Torsfiavn Faroe Islands Tel +298 346200 Fox+298 346201 Email filateli@posturfo Internet www stamps fo 

Y e s p l e a s e ! I W O U L D LIKE T O O R D E R T H E F O L L O W I N G I T E M S C Wme^FR^E information about 

D Mmi-sheet, SuSuroy, F04Ó5-74 (DKK 50 00) D Mini-sheet, Nordic Mythology, F0477-78 (DKK 13 00) 
D S e t of stamps, Stóra & LitIa Di'mun, F0438-39 (DKK 12 50) G Mini-sheet, The Journey on Maria, F0479-486 (DKK 52 00) 

I I wish to pay by I N a m e 
Payment | ^ EUROCARD/MASTERCARD Amount (DKK) Street 
O Enclosed in personal cheque m own currency []] ACCESS Expiry date i I I I I 
Q Please deduct from balance on my account —VISA ^ _ ^ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ ^ | ', 
n Credit Cord (please fill m the form) Card no I I I i r T T T I I I I I II I I M PostCode/tOWn 
Q Sent by giro or international money order Signature Count ry 

£1 isapprox DKK 11 

Giro Merseyside UK 353 7110 Pans 243 69 Ü 020 Arnhem NL 1510 625 Copenhagen 625 9847 Saarbrücken 1005 666 


