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De Nederlandsche Postzegelveilin 
«^s f t^ . ^-

De komende weken reizen 
onze experts door Nederland en België 
wij kunnen ook bij U thuis komen voor 

taxatie van Uw/Oostze€el /ollectie 

ii>.. 

f̂c""' Graag komen wij bij U langs 
ftu f i^^^ J^ \ ' - \ 

U*kitS- - Tf.L ff 
,i.,t 

1^%' om éf ëhtuele verkoop of veiling 
, van Uw verzameling te bespreken 

Tf^tym 
LsLi> 

' ^ Dtvtaèn/i 

v;.i, -1 

maak een afspraak*^ 
® 0294-433020 

inio@npv.nI 

"^^ 

J'rntis 

féryé 

otfon Leeuwenveldseweg 14 1382 LX Weesp 
tfhimr 

mailto:inio@npv.nI


VAN LOKVEN - POSTHOF BV 

Van Lokven-Posthof BV, internationaal georiënteerde 
postzegelhandel is ook aanwezig op de nationale 
Postzegelshow & Stampkids 2004 in het Autotron te Rosmalen. 

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

Tevens een gespecialiseerde voorraad van diverse emissies, typen 
en tandingen. 

Nederland port 11 in paar 
type III en IV € 125,-

41 fa 
dubbele punt € 170,--

39b type I en II 
samenhangend € 130,-

Ned. Indië 
Luxe* € 3 

" v^iiï'ifii^ î viiniWHiiiUi fiame port 15 en 
type lil • € 145,- i 

itserland port 
Mi. 13K € 300,-

VAN LOKVEN - POSTHOF BV 
Buitenhaven 5 

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

E-mai l ' admin@vanlokven.nl 

ïerland 
Mi. 2T-IIAXaN € 750, 

WWW.VANLOKVEN.NL 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl
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w 
( 

1^ 
1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
20x 
23x 
25x 
26x 
27x 
28x 
29x 
34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41x 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47x 
47A(x) 
48x 
49x 
50/55X 
56/76X 

w^ 

5 
1 ^ 

1 2 5 -
1 2 5 -
2 7 5 -

7 0 -
75 — 

1 9 8 -
1 8 -
3 0 -

1 5 0 -
120 — 
2 5 0 -

6 -
6 8 -

4 -
5 8 -
1 4 -

1 1 0 -
2 4 -

2 2 5 -
5 0 -

2 7 0 -

3 1 0 -
5 7 5 -

17 50 
18 — 
1 8 -
3 5 -
4 1 -
22 — 
6 8 -

3 5 0 -
3 7 5 -

5 4 -
135 — 
275 — 
1 2 0 -
4 8 0 -
1 3 5 -

1 2 -
380 — 

m NEDERLAND 

M 
1 5 -
12 50 
7 4 -

8 -
4 -

4 8 -
150 
2 — 

17 — 
12 50 
5 5 -
7 6 -
2 50 

4 0 -
150 

40 — 
9 — 

3 6 -
1 0 -

2 7 -
2 75 
5 75 

2 2 -
7 0 -
4 — 
1 — 
120 
3 -
2 -
6 80 
3 — 
9 — 

4 2 -
7 50 

1 0 -
8 0 -
95 — 

2 7 5 -
7 0 -

1 — 
2 0 -

div tandingen los 
leverbaar tete-beche 
61 bx 
61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81X 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lOlx 
lOlfx 
102/03X 
104x 
105x 
105fx 
106x 
107/09X 
108ax 
110/13X 

4 0 -
2 6 6 -

30 — 
5 6 -

120 — 
520 — 

1 8 -
9 50 

50 — 
7 50 
6 -
7 50 
9 -

19 50 
29 — 
7 0 -

150 — 
4 9 5 -

35 — 
9 5 -
9 5 -

170 — 
2 50 

3 8 -
12 50 
5 50 

Nrs NVPH x = 

4 5 -

- 4 0 
1 50 
3 50 

450 — 
010 
9 -

3 2 -
4 25 
3 50 
5 70 
5 -

1 7 -
1 0 -
22 50 
19 50 

495 — 
5 7 5 -

4 50 
80 — 
68 — 

135 — 
1 — 
1 50 
150 
160 

Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
133BX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163/65AX 
163/65BX 
166/68X 
169/76X 
171Afax 
171Afx 
177/98X 
199/02X 
203/07X 
208/11x 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236AX 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 
318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371X 

17 — 
2 0 -
19 50 

1 3 0 -
1 2 4 -
44 — 
4 8 -
6 5 -
2 2 -
7 4 -
55 — 

6 -
8 -

15 — 
1 2 0 -
1 4 0 -
140 — 

5 50 
3 50 

88 — 
110 — 
1 2 6 -

7 25 
1 5 -
6 50 

2 6 -
48 — 
1 0 -
12 50 
12 50 
12 50 
12 50 
19 — 
2 2 -
6 8 -
2 4 -
24 50 
45 — 
2 0 -
12 50 

5 50 
29 50 
18 — 
12 50 
1 4 -
7 50 

1 8 -
2 2 -
16 — 
15 — 
12 50 

4 -
12 — 
3 -
8 -
6 -
8 -
2 40 
6 -
8 — 
3 — 
4 40 
5 50 

11 — 
30 — 

144 — 

1 4 -
74 — 
18 — 

372x 22 -
373x 21 -
356a/dx 40 -
374/78X 5 — 
379/91X 3 50 
379a/dx 4 — 
392/96X 1 75 
402/03X 4 -
402B/03BX 8 0 -
474/89X 48 -
518/33X 7 0 -
534/37X 275 -
550/55X 1 5 -
556/60X 24 -
592/95X 28 -
Roltanding 
R1/18X 228 — 
R19/31X 9 0 -
R32+cert 
R33/56X 1 3 4 -
R57/70X 48 -
R71/73X 6 8 -
R74/77X 28 — 
R78/81X 1 4 -
R82/85X 1 5 -
R86/89X 1 8 -
R90/93X 26 -
R94/97X 26 -
R98/01X 2 4 -
ook losse waar
den uit Rolt 
series leverbaar 
Luchtpost 
1/3x 17 50 
4/5x - 80 
6/8x 20 -
9x 8 50 
9Ax 10 — 
12/13X 210 — 

Oude postzegel
boekjes, auto
maatboekjes, 
prijslijst op aanvr 

Brandkast 
1/7x 4 9 5 -
(goed gecentr) 
1/7x 4 0 0 -
(matig gecentr) 
Dienst 
1/8xkeur 110 — 
16/19X 48 — 
25/26X 3 1 0 -
Internering 
l x keur 98 — 
2x keur 65 — 
Porto 
1/2x 160 — 
1/2(x) 49 — 
2B 2 1 -
10AI 3 50 
8AI 33 -
11 Al 8 50 
4AIIX 1 6 -
4AII 16 — 
9AII 3 60 
10AII 3 60 
3AIII 1125 
4AIII 1 0 -
8AIII 27 50 

10AIII 
11AIII 
4AIVX 
8AIV 
11AIV 
5BI 
881 
961 
10BI 
12BI 
4Bllx 
6BII 
7BII 
11 Bil 
12BII 
3BIII 
5BIII 
6BIII 
7BIII 
8BIII 
12BIII 
3BIV 
5BIV 
11BIV 
12BIV 
8CI 
5CII 
8CII 
9CII(x) 
12CII 
13/26X 
19fx 
22fx 
23fx 
24fx 
26fx 
27IIIX 
28IIIX 
28fex 
29/30X 
29ax 
29fbxx 
31/43X 
39fax 
44/60X 
48afx 
61/64X 
65/68X 
67/68ax 
67b (0) 
68b (0) 
80/06X 
80a/05ax 

Telegram 
l x 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
8x 
9x 
11x 

2 75 
6 60 

4 2 -
7 7 -
85 — 

4 — 
2 7 -

3 50 
3 50 

2 2 -
75 — 

4 — 
4 — 
3 -

27 50 
14 — 
3 50 
3 -
3 — 

21 — 
21 — 
27 50 
6 6 -
9 8 -
45 — 
85 — 
55 — 
6 0 -
7 2 -
57 — 

115 — 
3 0 -
4 8 -
6 5 -
6 5 -
7 8 -
19 50 
79 50 

135 — 
5 50 
9 50 

2 5 -
79 — 
4 5 -
52 50 

1 7 0 -
1 2 -
3 -

11 — 
54 — 

1 8 0 -
2 2 -
74 — 

2 2 -
2 0 -
1 8 -

1 2 5 -
1 0 5 -
105 — 
125 — 
1 2 5 -
5 5 0 -

Foutdrukken 
Dienst 
6f 
7fx 
16f/19f 

9 0 -
1 6 0 -
1 9 0 -

= o n g e b r u i k t m e t p lakker (x) o n g e b r g e d g o m of z o n d e r 
g o m geen t e k e n is m o o i geb ru i k t Bij o p d r a c h t b o v e n € 150 - f r anco 
lever ing b o v e n € 2 5 0 - 2 % kor t i ng v o o r con tan t A a n b o d ge ld ig voo r 
zover d e voo r raad st rekt Pos tg i ro 271040 Geen winke l bezoek 
na telef a fsp raak 

J.H. ACKERMANN 
R0SENDAEL2-1121 HH 

gaarne 

LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

ISRAEL: 
Vanaf heden verkrijgbaar geheel nieuwe prijshjst 

volgens Zonnebloem catalogus 2004 gratis op aanvraag 

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

ßelgie * Congo * Ruuanda * Burundi • Katanga 
m ipcdol« aonbledlngon van vars(hlll«nd« kmdon 

www.philagodu.be 
Jean-Paul Godu • ß.P.10 • 1000 Brussel 24 
Fax +32.2.503 38 11 inFo@philagodu.be 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTFRIS 

catnr 

50 55 
81 
82 83 
84 86 
87 89 
90 94 
95 
96 
97 
102 103 
104 105 
106 
107 109 
110 113 
114 120 
129 
132 133 
134 135 
136 138 
139 140 
141 143 
144 148 
166 168 
169 176 
177 198 
199 202 
203 207 
208 211 
212 219 
220 223 
224 
225 228 

pn/s 

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 

AANBIEDING NEDERLAND 
POSTFRIS 

catnr 

229 231 
232 235 
236 237 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
252 255 
256 
257 260 
251 264 
265 266 
267 268 
269 
270 273 
274 277 
278 
279 282 
283 286 
287 288 
289 292 
293 295 
296 299 
300 304 
305 309 
310 312 
313 317 
318 322 
323 324 
325 326 
327 331 
332 345 

pn/s 

49 50 
49 50 

385 00 
59 00 
85 50 

166 00 
82 00 
4100 
2150 
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 
1810 

POSTFRIS 

cat nr 

346 349 
350 355 
356 373 
356a/cl 
374 378 
379 391 
379a/d 
392 396 
397 401 
402 403 

pnis 

345 00 
24 50 

104 00 
79 00 

8 25 
5 30 
5 00 
2 65 
135 
4 95 

402b 4035175 00 
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 
556 560 
561 562 
563 567 
568 572 

145 
7 45 

110 00 
4 50 
3 00 
4 50 
150 
2 25 
4 00 

10 50 
210 00 
695 00 

9 00 
6 75 

12 10 
155 

37 50 
56 25 
6 60 

17 50 
20 00 

POSTFRIS 

cat nr 

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 

pnjs 

15 00 
17 85 
180 

13 75 
6 60 

58 50 
8 50 
0 50 

16 50 
1100 
14 75 
8 45 

22 00 
9 25 

19 00 
195 
3 45 
9 75 
0 70 

13 20 
120 
7 90 

1100 
24 00 

8 50 
65 00 

8 00 
10 45 
3 95 
5 50 

10 50 
1100 

POSTFRIS 

cat nr pn/s 

707 711 1210 
715 719 785 
720 721 0 85 
722 726 1100 
727 728 5 75 
729 730 1 25 
731 735 6 00 
736 737 2 70 
738 742 9 50 
743 744 4 60 
745 746 2 75 
747 751 9 50 
752 756 6 00 
757 758 0 30 
759 763 4 00 
764 765 0 95 
766 770 4 00 
771 773 2 00 
774 776 7 50 
777 778 110 
779 783 3 60 
784 785 0 80 
786 790 5 00 
791 0 90 
886 888 9 50 
889 893 1 25 
894 898 1 65 
899 3 35 
901 905 1 80 
906 907 1 10 
909 911 0 95 
912 916 210 
etc n g 3t s pr jsl ist 

*Gratls prijslijst met aanbeet ngen npostfrsseeti gestempelde zegels f de etc vsn Nederland en Overzee 

I DE COMPLETE PRIJSLIJST STMT OOK OP INTEHNETiiiiiii www postzegelhoes nl 

POSTZEGELHANDEL 
HET POSTZEGELHOES ,.. 
(Etg Hans Mans) ^ 
Wijngaardstraat 2 (Kwartelenmarkt Centrum) 
5911 HM Venio Winkel op maandag gesloten 

Tel 077 351 26 98 GRATIS PRIJSLIJST 
NEDERLAND en OVERZEE 

Giro 
Bank 

346 82 65 
10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax 077 354 72 4; 

Internet www postzegelhoes nl 
E mail info@postzegelhoes nl 

http://www.philagodu.be
mailto:inFo@philagodu.be
http://www.niuntenenpostzegels.nl


VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 

Voor onze 55e veiling  24 april a.s. 
zijn ons een groot aantal werkelijk fantastische 
verzamelingen toevertrouwd, waaronder 
buitengewoon goed Nederland en voormalige 
koloniën, en vele verregaand complete collecties 
van diverse Europese en buitenEuropese landen, 
welke veelal geheel intact worden geveild. 

55* ve i l ing 

24 ap r i l 
2004 

Een afdeling partijen en nalatenschappen in dozen (bijna 300 stuks) 
zal ongelimiteerd worden verkocht. 

Door overmaking van €10,= (postgiro 46 00 298) ontvangt u onze goed 
verzorgde en rijk geïllustreerde catalogus. 
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VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
beëdigd makelaar taxateur 

Buitenhaven 5 
5211 TP ' s Her togenbosch 
Tel . : +31 (073) 612 20 33 

Fax: +31 (073) 613 67 39 
Email : admin@vanlokven.nl 

In ternet : www.vanlokven.n l 

ONZE VEILINGEN ZIJN OOK TE ZIEN OP INTERNET: WWW. VAN LOKVEN. N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
http://www.vanlokven.nl


*** SPECIAAL GEVRAAGD *** EXTRA HOGE PRIJZEN *** 
Jaar Cat. nr Omschrijving ini<oop 

1940 332/45 Konijnenb lage.w. 10,00 
1940 346/49 Koni|nenb.hoge.w. 225,00 
1940 350/55 Zomerzeqels 12,50 
1940 374/78 Kinderzeqels 5,00 
1941 379/91 Vliegende Duif 3,75 
1946 469/73 Kinderzeqels 1,50 
1947 490/94 Zomerzeqels 3,00 
1948 500/03 Zomerzeqels 3,00 
1948 506/07 inhuldiging 1,75 
1948 508/12 Kinderzeqels 2,50 
1949 513/17 Zomerzeqels 7,00 
1949 538/41 Toeslaq 5,50 
1949 544/48 Kinderzeqels 8,00 
1950 550/55 Zomer 22,00 
1950 556/60 Kerken 36,00 
1951 568/72 Zomerzeqels 14,00 
1952 592/95 I.T.E.R 50,00 
1953 602/06 Zomerzeqels 9,00 
1953 607/11 Rode Kruis 6,00 
1953 612/16 Kinderzeqels 7,50 
1954 641/45 Zomerzeqels 12,00 
1954 649/53 Kinderzeqels 8,00 
1955 655/59 Zomerzegels 9,25 
1956 681/82 Europa Cept 50,00 
1957 695/99 Rode Kruis 3,00 
1957 700/01 Europa Cept 7,00 

Jaar Cat. nr Omschrijving inkoop 

1957 702/06 Kinderzegels 6,00 
1958 707/11 Zomerzegels 7,00 
1958 713/14 Europa Cept 2,00 
1959 727/28 Europa Cept 4,50 
1960 738/42 Zomerzegels 7,00 
1960 747/51 Kinderzegels 7,50 
1961 752/56 Zomer/vogels 3,60 
1962 774/76 Fluorescerend 8,00 
1963 786/90 Zomer (Molens) 3,00 
1963 795/99 Rode Kruis 1,25 
1963 800/01 Europa Cept 1,00 
1964 827/28 Europa Cept 0,75 
1965 840/41 I.T.U 0,25 
1965 847/48 Europa Cept 0,50 
1966 868/69 Europa Cept 1,00 
1967 882/83 Europa Cept 1,00 
1967 884/85 Europa fosfor 1,25 
1967 886/88 Amptiilex 4,00 
1968 906/07 Europa Cept 1,00 
1969 925/26 Europa Cept 1,00 
1970 971/72 Europa Cept 1,25 
1971 990/91 Europa Cept 1,25 
1972 1007/08 Europa Cept 1,25 
1972 1010/11 Vlag 0,50 
1972 1012/14 Olymp. Spelen 0,60 
1973 1030/31 Europa Cept 1,50 

Jaar Cat. nr Omschrijving Inicoop 

1974 1046/49 Zomerzegels 1,20 
1974 1050/51 Sportzegels 0,20 
1974 1053/54 Geleg (geen koe) 1,00 
1974 1055/57 Gelegenheid 0,55 
1974 1059/62 Kinderzeqels 0,90 
1975 1067 700 |r A'dam 35c vel 0,15 
1976 1084 Staatsloterij 0,15 
1976 1085/88 Zomerzeqels 0,90 
1976 1094/97 Gecombineerde 0,70 
1976 1103/06 Kinderzeqels 0,50 
1978 1157/58 Europa Cept 0,50 
1978 1161/63 Gezondheid 0,50 
1979 1179/80 Europa Cept 0,90 
1980 1207/08 Europa Cept 0,70 
1981 1225/26 Europa Cept 0,70 
1982 1271/72 Europa Cept 0,90 
1983 1285/86 Europa Cept 0,70 
1984 1307/08 Europa Cept 0,90 
1985 1333/34 Europa Cept 0,90 
1986 1353/54 Europa Cept 0,90 
1987 1376/77 Europa Cept 0,90 
1988 1404/05 Europa Cept 1,00 
1989 1428/29 Europa Cept 1,00 
1990 1451/52 Europa Cept 1,00 
1991 1475/76 Europa Cept 1,20 
1992 1527/28 Europa Cept 1,50 

AANKOOP NEDERLAND POSTFRIS 
HOEVEEL EURO 

% 
■U'; ij/t

LEVERT UW VERZAMELING OP? 

Jaar* 

1940 t/m 1949 
1950 t / m 1 9 5 9 
1960 t/m 1964 
1965 t/m 1976 
1977 t/m 1996 
Totaal 1940 t/m 1996 

Inicoop € 

370,00 
340,00 
45,00 
55,00 

105,00 
915,00 

^ f c 

BLOKKEN 19651996 
Cat.nr. 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 

lnl<oop € 
15.00 

1.25 
1.25 
2.00 
3.50 
3.75 
8.50 
4.50 
3.25 
4.25 
1.60 
1.10 
0.75 
0.35 
0,95 
0,55 

Cat.nr. 

1171 
1190 
1214 
1223 
1236 
1279 
1299 
1313 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 

inkoop € 

0.95 
0.95 
0.90 
0.45 
0.90 
0.90 
1.15 
0.75 
1.15 
1.20 
1.25 
1.00 
1.20 
1.20 
1.40 
1,60 

Cat.nr. 
1517 
1541 
1556 
1578 
1604 
1623 
1627 
1642 
1652 
1661 
1667 
1671 
1676 
1677 
1701 

Totaal 

Inkoop € 

1.25 
1.50 
0.80 
1.90 
0.75 
1.10 
2.00 
2.15 
0.80 
2.00 
1.15 
0.80 
2.15 
0.80 
2.00 

90,65 

'excl. langlopende series en blokken 

Bezoek ons op de postzegelbeurs 
te Rosmalen op 7, 8 en 9 mei 

Uitgebreidere prijslijsten 
www.europost.nl 

altijd actueel! 

Leveringsvoorwaarden Nederland 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w z zonder plakker of roest Blokken mogen geen vouwtjes of beschadigingen e d hebben Zegels en blokken die door ons wor 
den afgekeurd komen zonder discussie retour Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen bi] overzichtelijke aanlevering Contante betaling bij bezoek in de winkel volgens 
afspraak levenng per post altijd aangetekend Overzichtelijk aanlevering met duidelijke lijst bevordert een vlotte afhandeling Bijvoorbeeld per jaargang in voordrukalbums of op kaart, 
per 5 of 10 in stokboek bij vellen/veldelen in map per soort blokken in zakjes per soort Wij behouden ons het recht voor om partijen te weigeren die naar ons inzicht met aan onze 
eisen voldoen wat betreft kwaliteit samenstelling, aanlevering of anderszins 
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

* ! * • www.europost.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" EMBÜ: europost@euronet.nl groot en detailhandel 

in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 infonuitimer: 0736841807 
fax. 0736147589 vvww.europost.nl 
Openingstijden ninkel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 

http://www.europost.nl
http://www.europost.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://vvww.europost.nl


JAARGANGEN 1 
CEPT 

(excl. 
Jaar 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 1) 
1960 2) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 3) 
1972 4) 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 5) 

blokken) 
Inkoop 

450,00 
110,00 

13,00 
14,00 

125,00 
65,00 
25,00 
70,00 
70,00 
65,00 
70,00 
40,00 
55,00 
58,00 
80,00 
72,50 
75,00 

125,00 
65,00 
95,00 

108,00 
98,00 
95,50 
60,50 
68,00 
69,00 
30,00 
41,00 
77,00 

128,00 
92,00 

112,00 
124,00 
134,00 
129,00 
115,00 
117,50 
130,00 
135,00 

1) Incl. Liechtenstein 
2) Excl. Liechtenstein 
3) Incl. Sp. 
4) Excl. Sp 

Andorra 
. Andorra 

5) Excl. blok Albanië 

TE KOOP GEVRAAGD! 
TEGEN DE NIEUWSTE PRIJZEN 

EUROPA CEPT POSTFRIS 

1956 Ä ^ 1992 
SPECIAAL GEVRAAGD ** EXTRA HOGE PRIJZEN 
1957 Luxemburg 
1958 België 
1959 Zwitserland 

80,00 
3,00 
2,00 

1959Zwitserl.Pn30,00 
1960 Ierland 
1961 San Marino 
1962 Cyprus (gr) 
1963 Cyprus (gr) 
1963 Portugal 
1964 Cyprus (gr) 
1964 Ierland 
1964 Portugal 
1965 Cyprus (gr) 
1965 Ierland 
1965 Portugal 
1966 Cyprus (gr) 
1966 Ierland 
1966 Portugal 
1967 Andorra (fr) 
1967 Portugal 
1968 Andorra (fr) 
1968 Portugal 
1969 Andorra (fr) 
1969 Portugal 
1970 Andorra (fr) 
1970 Griekenland 
1970 Portugal 
1971 Andorra (fr) 
1971 Portugal 
1972 Andorra (fr) 
1972 Portugal 
1972 Turkije 
1973 Andorra (fr) 
1973 Monaco 
1973 Portugal 
1974 Andorra (fr) 
1974 Andorra (sp) 
1974 Ierland 

45,00 
20,00 
60,00 
50,00 
10,00 
30,00 
4,00 

15,00 
25,00 
9,00 

25,00 
3,50 
2,50 

25,00 
10,00 
20,00 
20,00 
30,00 
15,00 
40,00 
15,00 
4,00 

40,00 
20,00 
25,00 
25,00 
25,00 
3,00 

12,50 
4,00 

55,00 
17,50 
2,00 
4,00 

1974 Portugal 
1975 Andorra (sp) 
1975 Ierland 
1975 Portugal 
1976 Portugal 
1977 Andorra (fr) 
1977 Cyprus (gr) 
1977 Ierland 
1977 Turkije 
1978 Andorra (fr) 
1978 Finland 
1978 Ierland 
1978 Turkije 
1979 Ierland 
1979 IJsland 
1979 Luxemburg 
1979 Monaco 
1979 San Marino 
1979 Zweden 
1980 Ierland 
1980 Portugal 
1980 Zwitserland 
1981 Cyprus (tr) 
1981 Ierland 
1981 Italië 
1982 Ierland 
1982 IJsland 
1982 Italië 
1982 Portugal 
1982 San Manno 
1983 Griekenland 
1983 IJsland 
1983 Italië 
1983 Monaco 
1983 San Marino 
1983 Turkije 
1984 Ierland 
1984 Italië 

67,50 
1,50 
2,50 

67,50 
67,50 

7,50 
2,00 
5,00 

10,00 
10,00 
7,50 
5,00 
7,00 
3,00 
3,50 
4,00 
6,00 
1,00 
1,50 
2,00 
1,00 
1,50 
1,50 
3,00 
1,00 
5,00 
5,00 
1,50 
1,50 
3,00 
3,00 

15,00 
6,00 
1,50 
3,00 

27,50 
5,00 
6,00 

1984 Turkije 
1985 Italië 
1985 Turkije 
1986 Ierland 
1986 IJsland 
1986 Italië 
1986 Turkije 
1987 Andorra (fr) 
1987 Finland 
1987 Ierland 
1987 Italië 
1987 San Marino 
1987 Turkije 
1988 Azoren wit 
1988 Ierland 
1988 Italië 
1988 Luxemburg 
1988 Madeira wit 
1988 Portugal wit 
1989 IJsland 
1989 Turkije 
1990 Andorra (fr) 
1990 Duitsland 
1990 Finland 
1990 Gibraltar 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Zweden 
1991 IJsland 
1991 Italië 
1991 Luxemburg 
1991 Noorwegen 
1991 Turkije 
1992 Andorra (fr) 
1992 Cyprus (gr) 
1992 Luxemburg 
1992 Monaco 
1992 Turkije 

35,00 
7,00 

35,00 
25,00 
5,00 
6,00 

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

10,00 
15,00 
12,50 
3,00 
2,50 
4,00 
7,50 
7,50 
5,00 

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

12,50 
7,50 
2,00 
2,50 
7,00 
4,00 

Totaal inkoop CEPT 19561992 ** € 4150 
Leveri mgsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d w.z. zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd! 
Blokken mogen geen vouwtjes hebben e.d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour! 
In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series m grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te 
nemen Afname tot voorraaddekking! Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen of contante betaling bij levenng in 
de winkel volgens afspraak. Minimale levenng € 100,. Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel. 
Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen. 

www.europost.nl 

1 BLOKKEN POSTFRIS 1 
19741992 

1 i EUROPA CEPT i 1 

h * | 

r&l 

^SiKSSSi 100, 

m 
iB 
E U R O P 4 

Jaar Inkoop 

Monaco 
1974 17,00 
1975 17,00 
1976 17,00 
1977 17,00 
1978 17,00 
1979 17,00 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

5,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 

1985 12,00 
1986 12,00 
1987 12,00 
1988 12,00 
1989 13,00 
1990 10,00 
1991 12,00 
1992 10,00 

Cyprus (turks) 
1982 1,25 
1983 40,00 
1986 
1990 
1991 
1992 

Faroer 
1992 

7,00 
7,00 
2,00 
3,00 

3,00 

Guernsey 
1992 

IJsland 
1992 

3,00 

3,00 

Joegoslavië 
1992 4,00 

w. 
100. 

m 
■■ C E P T 

Jaar 

4 
if' 

inkoop 

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

30,00 
20,00 
10,00 
5,00 
7,00 
6,00 
8,00 
7,00 

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

10,00 
10,00 

8,00 
20,00 

Azoren of 
Madeira 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

2,50 
5,00 
8,00 
7,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

10,00 
10,00 
9,00 

11,00 

Turkije 
1982 1,50 

San Marino 
1989 
1961 
(vel) 

12,00 

120,00 

• EURQPOST"DEDIEZE' 
* 

EMail: europost@euronet.nl groot en detailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel. 0736132157 i n fonummer : 0736841807 
fax. 0736147589 wWW.europost.nl 
Openingstijden winliel: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.45 uur, zat. 10.0017.00 uur 

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

http://www.europost.nl
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VOORDEELAANBIEDING: VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN COLLECTIES!! 
AL RUIM 3 5 JAAR UW VERTROUWEN WAARD »» 

12) 

13) 

14) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

25) 

NEDERLAND FDC's E70 tot en met E213a 100% complete verzameling 
luxe onbeschreven (cat w € 369 -) Nu € 70,-
NEDERLAND 2002 NVPH-nrs 2065/2076 (xx) in velletjes van 12 zegels 
dezg bekende "Provincie-velletjes" De complete set van 12 provincie-
vellen in mapjes (cat w € 234,-) Nu € 85,-
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES/automaatb nrs 50 Vm 79 perio
de 1998/2002 complete verzameling €110,-
NEDERLAND Cour de Justice, dienst nrs 57 en 58 in complete decora
tieve velletjes van 25 stuks, die m i in geen enkele speciaal-verzameling 
mogen ontbreken met pit-nrs nr 1, 2 w compleet, cat w € 247 50 plus-
plus, alleen als zegels geteld Nu €150, -
NEDERLAND PTT-mapjes penode 1982/1995 100% complete verzame
ling nrs 1 tot en met 145 cat w 2004 € 678,45,149 stuks, postk /uitg prijs 
€ 257,82 (= f 568,15) Nu €200, -
PTT-mapjes nrs 1 tot en met 255b (1982 tot en met 2001 100% com
pleet) Nu €375, -
NEDERLAND frankeergeldige postzegels engrospostje lagere vKaarden 
(tot en met f 1 -) ten dele in vellen/veldelen, vanzelfsprekend de toesla
gen NIET geteld-frankeerwaarde ruim €500, - Nu €400, -
NEDERLAND (velletjes) penode 1967/2002 (xx) 100% complete ver
zameling luxe kwaliteit postfris zonder plakker (NVPH spec catalogus 
2004 biz 422/423) totaal ca 90 verschillende velletjes, cat w 2004 
€ 1 290,60 € 575,-
NEDERLAND portz , p p verr zegels, postbew zegels, telegram, interne
ring etc mooie verz Prachtkoop' (cat w € 1 934 85,131 zegels) € 650,-
NEDERLAND ROLTANDING 1925/1933 (x/O/xx) verzameling op slechts 
4 zegels na geheel compleet (cat w € 1 518,65, 96 zegels) € 700,-
NEDERLAND FDC's E48 tot en met E472 periode 1961/2002 luxe verza
meling ONBESCHREVEN in 3 albums 100% compleet vanzelfsprekend 
incl de blokken (cat w € 2 281,40) Nu € 750,-
NEDERLAND FDC's E8 tot en met E30 mooie kwaliteits-collectie door
gaans met netjes getikt of geschreven adres 100% compleet 
Prachtkoop, in deze mooie kvKaliteit heel schaars, E8 tot en met E18 met 
foto-cert Koopje' € 1.000,-
NEDERLAND POSTZEGELBOEKJES automaatboekjes etc periode 
1964/2002 ongesorteerde engrospost incl vele vroege en betere boek
jes, telblokjes etc, etc Uitsluitend geteld op postkantoorpnjs 
€ 1 254,30, smikkelen en smullen voor specialist, spotkoopjei € 1.100,-
NEDERLAND 1940/1959 (xx/x/O) verzameling op albumbladen incl 
534/537 postfns zonder plakker met foto-cert (cat w € 4 459,45,407 ze
gels en de Legioenblokken) € 1.550,-
NEDERLAND1852/ca1939 grote avonturen-partij €2.150,-
NEDERLAND penode 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,-
NEDERLAND 1852/1939 (O/x/xx) 100% complete verzameling in 
Leuchtturm-album de strategisch belangrijke nrs 48,80 en 101 metfoto-
certificaat (cat w ruim € 8 000 -, 342 zegels) Nu € 3.250,-
NEDERLAND frankeergeldige postzegels penode 1976 - 2003 engros
post vrijwel alle waarden Plakwaarde (= nominaal, toeslag vanzelfspre
kend NIET geteld) € 5 000,- Nu € 4.000,-
NEDERLAND 1977/1986 verzameling complete posfnsse vellen in com
plete senes postkantoorpnjs € 5 987,63 (= f 13 195,-), cat w 2004 
€11 165,- Nu €4.800,-
ARGENTINIË grote, veelzijdige collectie/partij om uit te zoeken incl 
klassiek € 355,-
BELGIE grote avonturen-partij "njp en groen" mol klassiek en topmaten-
aa|i Nu € 200,-
BERLIJN (West) penode 1970/1990 (xx) 100% complete postfris-verza-
meling in luxe album (cat w Michel € 950,-, 760 < verschillende postze
gels en 17 blokken) € 395,-
BULGARIJE: grote partij om uit te zoeken incl klassiek € 200,-
DUITSLAND & gebieden, in de ruimste zin des woord veelzijdige, hoogst 
interessante partij om uit te zoeken "rijp en groen" waarin o a veel infla (uit-
zoekavontuuri), postfrisse complete series. Staten en gebieden etc , etc 
cat w voorzichtig geschat € 6 000,- plus-plus Spotkoopje' € 300,-
ENGELAND periode ca 1880 - 2000 grote avonturenpartij om uit te zoe
ken, dozen, zakjes, restanten etc , etc Vol avontuur, ongeplukt' € 250,-

26) GEHELE WERELD: grote partij "rijp en groen" om uit te zoeken, zeer ge
varieerd en incl vele exotische landen (o a ruim 50 insteekboeken, al
bums etc en vele tienduizenden zegels, restanten in zakjes etc , etc ook 
mooi klassiek') € 700,-

27) HONGARIJE: grote avonturenpartij "rijp en groen" € 200,-
28) JAPAN penode ca 1880/2000 leuke, grote partij "rijp en groen" om uit te 

zoeken waarin veel prima materiaal € 300,-
29) LIBYE penode ca 1955-2000 grote avonturenpartij incl talloze comple

te postfrisse senes € 200,-
30) 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,-

31) POLEN: grote partij om uit te zoeken incl klassiek € 155,-
32) ROEMENIE grote partij om uit te zoeken incl klassiek € 200,-
33) RUSLAND penode ca 1860/1995 verzameling ca 5000 zegels en hon

derden blokken in ruim 15 albums/insteekboeken etc € 250,-
34) RUSLAND (Sovjet-Unie) penode 1974/1991 (xx) 100% complete verza

meling postfns incl blokken ook vele met getelde extra's en bijzonderhe
den € 300,-

35) RUSLAND penode ca 1866/1990 uitgebreide, verregaand complete ver
zameling in 6 banden overw gestempeld incl veel schaars en zeldzaam 
matenaal' (5606 verschillende postzegels en 207 versch blokken) 
Belangrijke prachtkoop' € 1.000,-

36) SPANJE: grote partij om uit te zoeken € 200,-
37) SPANJE periode 1945/1986 (xx) verregaand complete verz in 2 luxe 

Leuchtturm-albums (1758 versch i postzegels en 19 blokken), ENORM 
hoge cat w , luxe prachtobject' € 950,-

38) SPANJE ca 1852/1944 verzameling "rijp en groen" waann veel zeld
zaam en belangrijk materiaal ENORM hoge cat waarde' € 2.000,-

39) TSJECHOSLOWAKIJE: grote partij om uit te zoeken incl klassiek 
€200,-

40) VER.STATEN VAN AMERIKA penode ca 1880/2000 grote avonturen
partij incl veel prima materiaal, zeer veelzijdig en interessant, ook veel 
zeer zeldzaam en ongebruikelijk materiaal' € 1.000,-

41) VER.STATEN VAN AMERIKA periode ca 1870/2000 uitgebreide, ten de
le gespecialiseerde prachtverzameling in 7 albums merendeels postfris 
zonder plakker w i vele topseries Belangrijk prachtobject (ruim 5 000 ze
gels en talloze blokken/velletjes/automaatboekjes etc , etc en vele, vele 
met getelde extra's) € 1.500,-

42) ZWITSERLAND 1946/ca1980 vrijwel complete verzameling incl vele 
senes postfris zonder plakker (ca 1400 versch ' postzegels en 8 blokken, 
ENORM hoge cat w') Nu €325, -

43) ZWITSERLAND Luchtpost periode 1919/1981 100% compleet met vele 
met getelde extra's, curiosa, brieven etc "njp en groen" Prachtkoop' 

€ 350,-
44) ZWITSERLAND penode ca 1860/2002 enorme partij om uit te zoeken 

waarin naast 't gewone materiaal in grote aantallen, ook veel bijzonder 
klassiek om uit te zoeken, fundgrube, rijp en groen, voor specialist "smik
kelen en smullen" (vele, vele duizenden zegels) € 650,-

45) ZWITSERLAND ca 1850/1940 vrijwel complete verzameling "rijp en 
groen" incl vele met getelde extra's postgesch en klassieken in aantal
len Belangnjke, veelzijdige prachtkoop, smikkelen en smullen voor spe
cialist, wederverkoper etc Spotkoopje' €1.500,-

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

ZIJN DOORGAANS M E I FILATELISTISCH 

46) AANDELEN (oude en oudere) mooie, veelzijdige collectie mcl doublet
ten incl vele fraaie, decoratieve en spectaculaire schoonheden' 
Belangrijke prachtkoop, ook zeer geschikt voor handel/wederverkoop 
etc ' (ruim 500 stuks) Spotkoopje' € 500,-

47) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND (oude en oudere) serieuze grote stu
die-collectie "kerken in Nederland" in prachtige kwaliteit penode vanaf 
rond 1900 van Aagtekerke tot Zwartsluis mcl talloze zeldzame kaarten 
van kleine dorpjes etc , etc (ruim 2 000 verschillende ansichtkaarten) 
Belangnjke, zeer ongebruikelijke prachtkoop' €1.500,-

48) BANKBILJETTEN/papiergeld Wereld mooie veelzijdige verzameling in
cl doubletten € 250,-

49) WIJNETIKETTEN etc grote coli om uit te zoeken €200, -

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 
willenitieman@yahoo.coin 

Adres 
NZ Voorburgwal 300 
1012 RT Amsterdam 

mailto:willenitieman@yahoo.coin


TE KOOP GEVRAAGD 
Europa-CEPT (postfris) 1956 t/m 1992 

Complete Jaargangen 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

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 Spaans Andorra) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

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

450.-
110.-

13.50 ; 
14.50 i 

127.50 
65 . -

26.-
70.-
71.50 
66.-
70.-
41.50 
56.50 ' 
59.- : 
81.50 . 
73. - i 
75.-

126.50 . 
65.-

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

' 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

; 1991 
1992 

50 zegels 
49 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 

€ 97.50 
€ 125.-
€ 115.-
€ 115.-
€ 110.-
€ 107.50 
€ 85.-
€ 40.-
€ 60.-
€ 105.-
€ 200.-
€ 122.50 
€ 155.-
€ 175.-
€ 172.50 
€ 165.-
€ 172.50 
€ 165.-
€ 170.-
€ 195.-

Compleet: Jaargang 1956 t/m 1992 € 4225.-
Compleet: Jaargang 1956 t/m 2002 € 4700.-

Alle vorige prijslijsten Europa-CEPT komen te vervallen, inclusief de prijzen voor losse series 

Leveringsvoorwaarden: 
Kwaliteit: Postfris, zonder plakker of plakkerresten. Mooi gecentreerd. Blokjes zonder vouwtjes. 
Betaling: Per omgaande. Contant of op bank- of giro rekening. 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
• Grote partijen 
• Winkel voorraden enz. 

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

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

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


/ ^ ^ 

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

N TE KOOP GEVRAAGD. 
1 NEDERLAND, SERIES, 

POSTFRIS 1940 t/m 1960 
Wilhelmina (Konijnenburg) 

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

Voorwaarden

• Betaling 

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

6,00 
60,00 

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

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

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

3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of 

5,75 i 
2,50 : 
8,25 
0,20 

21,00 ' 
35,00 1 
3,25 

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

1 

giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling in de winkel mogelijk 

• Minimum levering: € 100 
• Kwaliteit: Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakk 
• Aantallen boven 100 van de zelfde sene(s) in overleg 
• Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

583587 
588591 
592595 
596600 
601 
602606 
607611 
612616 

• 617636 
' 637640 

641645 
' 646 

647648 
649653 
654 
655659 
660 
661665 
666670 
671675 
676680 
681682 
683687 
688692 

■ 693694 
695699 
700701 
702706 
707711 
712 
713714 
715719 
720721 
722726 
727728 
729730 
731735 
736737 
738742 
743744 
745746 
747751 
LP1213 

arresten 

Tel: 
Fax: 
email: 

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

0318  61 03 34 
0318  65 11 75 

M ̂  

^ ^ ^ ^ 
E 

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

m 

4,00 
2,50 

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

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

11,00 
2,75 

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

€ 250,00 

postzegels @ dutchstamp.nl 
Website: www.dutchstamp.nl 
Mobiel : 0655368838 

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


GEVRAAGD: 
NEDERLAND POSTFRIS 1941 t/m 1993 

COMPLETE JAARGANGEN ZONDER LANGLOPENDE SERIES EN BLOKKEN. 

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

Catnn: 
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 l 

€ 21.00 = 
€ 20.00 
€ 66.50 
€ 22.00 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

13.00 1 
13.00 
18.00 
5.50 
10.50 
6.75 i 
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 
1396-1401, 1403-1 
1419 
1420-26, 1428-37, 
1440-46, 1448-59, 
1462-70, 1472-85, 
1515-16, 1518-23, 

1314-1319 

1385-89, 

3, 1415-17, 

1439 
1461 
1487 
1525-34, 

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

1561-77 

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

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

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

6.00 

5.00 
4.00 
4.75 
5.75 

6.25 

9.00 

Betaling 3 dagen na ontvangst van de zegels (bank of giro) 
Na telefonische afspraak is contante betaling m de winkel mogelijk 
Minimumlevering €100-

Kwaliteit Zegels postfris, onbeschadigd en zonder plakker of plakkerresten 
Alles onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen 

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

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

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


TE KOOP GEVRAAGD 
DIVERSE BLOKJES NEDERLAND, POSTFRIS 

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 l 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

15,00 : 
1,25 ■ 
U25 ; 
2,00 i 
3,50 
3,75 t 
8,50 
4,50 i 
3,25 ] 
4,25 ; 
1,60 
1,10 , 
0,75 f 
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 PIT Diensten 
Voor het Kind 1981 
Voor het Kind 1982 
Voor het Kind 1983 
Filacento 
Voor het Kind 1984 1 
Voor het Kind 1985 1 
Voor het Kind 1986 1 
Voor het Kind 1987 1 
Filacept ] 
Voor het Kind 1988 1 
Voor het Kind 1989 1 
Voor het Kind 1990 1 
Voor het Kind 1991 ] 
Olympische Spelen 1 
Voor het Kind 1992 ] 
Natuur en Milieu 
Voor het Kind 1993 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 

Amphilex 1967 
(886888) 

Complete vellen 
€ 45,00 

Tevens kopen wij: 
• België 
• Luxemburg 
• Monaco 

Postfris, vanaf 1940 

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

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

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

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


306 

Hunter MS02 
Postzegelkluis 

klasse SAFE I I I 

I 
WÊÊÊ 

Ruimte voor minimaal 
55 ordners 

8 massieve schoten 

4 verstelbare legborden 

stevige scharnieren 
Elektronisch cyferslot 

BASIC 
voor C 205,00 excl. BTW 

 braaken brandwerend 
 waardeberging volgens 

N.C.P. € 5000,00 
 4 legborden 
 kleur RAL 9002 
 ruimte voor 55 ordners 
 buitenmaat 185 x 96 x 55 cnT 
 binnenmaat 171 x 83 x 42 cm 
 gewicht 304 kg 

Normaal € 1499,00 

Aktie prijs 
€ 975,00 excl. BTW 

■ aanbieding geld^ tol 30 mei 2004 

51 kt t Keivinstraat 19 www.kluis.com 

U|aam|VB"QP 7575 AS Oidenzaal hunter@kluis.coni 
nWIV ■ EflH Tel : 0541522315 
■ S A F E S ■ ■ Fax : 0541  522190 

WWW WORLDSTAMPS.COIVI 
Bezoek onze website voor een ongelooflijl« aanbod! 

MEER DAN 500.000 AANBIEDINGEN!! 
Uitgebreide voorraden Series  Losse Zegels  Velletjes 

Boekjes  Covers  Rolzegels  Automaatstroken 
Zeldzaamheden  Verzamelingen en meer! 

Meer dan 250 landen! Meer dan 200 thema's! 

JAARSETS GEHELE WERELD 19452003 
Aangeboden door. 

FRANK GEIGER PHILATELISTS 
242 West Saddle River Rd Saddle River, New Jersey 07458 USA 

Tostzegel en CMunthandel van Triest bv 

.e 

Bij een aankoopbedrag 
van € 45,00 ontvangt 
u ter kennismaking de 
nieuwe catalogus 
geheel gratis. 

I Prijslijst Israel postfns met tab Complete jaargangen incl 
I blokc zonder A nrs Oudere uitgiften 1948 t/m 1953 uit 
' voorraad leverbaar Vraag priisopgaaf 
(Elke zegel en elke serie is ook los verkrijgbaar' 

• Indien u een 
abonnement 
neemt, ontvangt u 
de nieuwe uitgiften 
tegen de nieuwtjes
pnjs, dwz voorde
liger dan op de li|st 
wordt vermeld 

• Tevens ontvangt 
u gratis Ned 
vertalingen in ideur 
over de nieuwste 
postzegels van 
Israel 

• Voor het opbergen 
van deze vertalin
gen hebben wij een 
prachtig album + 
cassette i bladen 
voor slechts 
€ 14,80 

• Wij verzenden 
alles franco met 
mooie frankering. 

Molenstraat 83, ~ 6712 CT Ede tel. (0318) 618074 ~ fax (0318) 651344 

1954 € 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1%1 

' 1 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

11 1970 
Ol 

12,50 
4,50 
6,60 
1,70 
3,45 
S,70 
43,00 
20,50 
21,60 
27,75 
19,35 
10,00 
18,20 
5,65 
6,70 
8,75 
12,50 

1971 € 18,8 
1972 13,6 
1973 12,5 
1974 3,4 
1975 5,0 
1976 6,8 
1977 8,4 
1978 112 
1979 6 8 
1980 13,6 
1981 14,7 
1982 17,7 
1983 28,4 
1984 25,0 
1985 34,2 
1986 37,5 
1987 37 5 

1 
1988 e 38,65 ' 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

ievsrbaar 

56 85 
50 00 
38,65 
40,95 
38,65 
37,30 
34,25 
52 30 
47,75 
45 25 
44,35 
52,95 
54,40 
49,80 

http://www.kluis.com
mailto:hunter@kluis.coni


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

Dan zijn wij u gaarne van dienst I 

Nieuw in de N.V.P.H. 
catalogus 2004. 
Plaaffoutenl 
(biz. 331 f / m 359) . 
Een leuk verzamel-
gebied om nu mee te 
beginnen! 
Klieronder enkele post-
frisse aanbiedingen uit 
onze voorraad. 

X = ongebru ik t 
XX = postfris 
G = ges tempe ld 

Nr. 

51P xxblol< 
51P1 X 
89P1 X 
93P XX 
102P O 
102P X 
102P XX 
105P O 
105P X 
135P XX 
137P O 
137P X 
137P XX 
221P XX 
223P XX 
247P O 
278P O p a a 
288P XX 
292P1 G 
300P G 
303P X 
303P XX 
303P1 G 

Prijs 

€ 140,— 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1 2 , -
8 0 , -
2 0 , -
3 3 , -
7 5 , -

€ 180,— 
€ 147,50 
€ 1 9 5 , -
€ 150,— 
€ 
€ 

7 0 , -
6 0 , -

€ 100,— 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

310P1 XX paar € 
311P X 
311P G 
3HP1 XX 
313P XX 
313P X 
316P2 X 
317P XX 
317P1 XX 
336P G 
336P XX 
336P G p a a 
352P X 
352P G 
376P X 
376P XX 
376P1 G 
376P1 X 
377P G 
377P XX 
378P G 
378P XX 
378P X 
403P XX 
408P XX 
412P XX 
414P1 XX 
418P XX 
419P XX 
472P G 
478P1 XX 
479P XX 
483P XX 
483P1 XX 
497P XX 
497P1 XX 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2 4 , -
5 5 , -
4 5 , -
3 5 , -
86,— 
1 5 , -
5,50 

12,— 
3 4 , -
5,50 

3 0 , -
19,50 
3,50 

4 0 , -
2 2 , -
10,— 

€ 12,50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

6 3 , -
6 3 , -
3 0 , -
3 0 , -
3 5 , -

9,50 
4,— 

€ 12,50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

18,50 
19,— 
3 0 , -

3 , ~ 
9,50 
5,50 

18,50 
12,50 
45,— 

9 , -
2 0 , -
13,— 
3,50 
9 , -
3 , -

1 8 , -
3 5 , -
6 0 , -
60,— 
1 2 , -
1 2 , -

XX 

G 

XX 

Nr. 

497P2 XX 
498P G 
506P XX 
507P2 XX 
510P XX 
510P Q 
510P1 XX 
510P2 G 
510P2 XX 
511P G 
51IP XX 
512P1 G 
514P1 G 
565P XX 
565P G 
576P G 
609P XX 
621P G 
658 XX 
669P XX 
709P 
720P 
727P 
727P1 
728P 
742P 
781P 
782P 
811P1 
811P1 
820P 
840P 
860P 
950P 
970P 
1074P XX 
1077P XX 
1084P XX 
1088P XX 
1088P1XX 
1089P XX 
1092P XX 
1130P XX 
1130P1XX 
1131P XX 
1134P XX 
1136P XX 
1143P XX 
1148P XX 
1150P XX 
1151P XX 
1166P XX 
1170P XX 
1172P XX 
1176P1XX 
1177P1XX 
1188P XX 
1192P XX 
1192P1XX 
1203P XX 
1222P XX 
1234P XX 
1285P XX 
1303P XX 
1341P XX 
1360P G 
1379P XX 
1381P XX 
1381P1XX 
1387P XX 
1399P XX 
1444P1XX 
1625P XX 

Prijs 

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

paar € 34,-
b lok € 9,-

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

blok € 18,-
€ 2,-
€ 
€ 
€ 

blok € 15 
blok € 45 

€ 
€ 

paar € 
€ 
€ 

blok € 13,50 
€ 3,50 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

1 2 , -
4,50 

2 1 , — 
1 3 , -
5,50 
4,— 
5,50 
4,— 
5,50 
3,50 
7 , -
4,50 
7,— 

18,— 
7,50 
4,50 

3 0 , -
9,— 

30,— 
12,— 

10,— 
1 0 , -
13,50 
3 3 , -
45,— 

6,— 
2,— 
5,50 

1 5 , -
4,50 
5,— 
2,50 

11,25 

6 , -
2,25 
2,25 
2,25 

1 5 , -
9 , -
3,50 
7 , -
2,50 

10,— 
1,— 
4,50 
1,— 
6,— 
6 , -
6,— 
4,50 
4,50 
3,50 

18,— 
4,50 

4 5 , -
4,50 
7,— 

1 5 , -
5 , -

15,— 
1 5 , -
9 , -

27,— 
€ 170,-
€ 14,-

NEDERLAND AUTOIVIAAT 
BOEKJES postfris 

Nr. Prijs € 
normaal 

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 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9GF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 
16A-21 
22A-28 
29-33 
34 
35-36 
37 
38-44B 
45 46 
47A-47B 2,25 
48 
49 
50 
51 
52 
53A-D 

4,— 
4,50 
2,25 
5,— 
2,25 
2,25 

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

Prijs e 
met 

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

89,- -
25,— 
25,— 

6,— 
1,50 
3,50 

16,— 
2,— 
2,— 
3,50 
6,50 
6,50 

28,— 
6,50 

13,50 
32,50 

8 , - 1 
9 9 , -
6 9 , -
54,— 
6 9 , -
2 0 , -
1 0 , -
6,— 

3 9 , -
5 9 , -
9 9 , -
6 9 , -
1 8 , -
4,— ! 
5 , - 1 
7,— 

11,— 
7,50 
8,— 

1 0 , - 1 
11,— ! 
3,75 
3 , - 1 
2,501 
1,35 
1,80 
2,25 
1,80 
2,251 
7,— 
2,25 
3,50 

4,— 
6,— 
4,— 
8,— 

44,— 
19,— 
6,— 

20,— 
4,— 
4,50 
6,— 
9,— 

3 5 , -
1 0 , -
1 9 , -

1 1 , -

7 5 , -

18,-
14,-

39,— 
6,— 
7,— 
9,— 

18,— 
11,— 
13,50 
1 2 , ~ 
15,— 
6,— 
6 , -
3 , -1 

p©f boehjo 

per boeltje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

per boekje 

pet lx)©l<|e 

per boek)© 

SURINAME 
Aanbiedingen 
SURINAME postfris 
Complete jaargangen 
inclusief blokjes 

Jaar 

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

Prijs € 

45,— 
11,— 
9,— 
8,— 

15,— 
19,— 
20,— 
2 0 , -
22,— 
4 0 , -
39,— 
3 5 , -
3 9 , -
3 4 , -
3 2 , -
40,— 
40,— 
6 0 , -
76,— 
8 0 , -
8 0 , -
8 6 , ~ 
9 5 , -
7 0 , -
90,— 
9 1 , — 
9 1 , — 

Postzegelboekjes 

p. stuk 1,35 
4,50 
5,50 
8,50 
5,50 

1 t / m 6 
7 
8 
9 
10 

por t 1-6 9 , ~ 

Bij a a n k o o p v a n 
€ 50, - Sur iname 
of meer , on tvang t 
i edere n i e u w e k lant 
d e Z o n n e b l o e m 
C a t a l o g u s v a n 
Sur iname 
GEHEEL GRATIS 

Zie voor postfris 
N e d e r l a n d eerste 
d a g e n v e l o p p e n e n 
A r u b a onze 
a d v e r t e n t i e in 
Fi latel ie 2 0 0 4 nr. 2 
bIz. 1 1 9 

N e d e r l a n d nr. 101 + 
101 " g e b r o k e n E" in 
gebru ik t paar ! ! m e t 
ce r t i f i caa t N.V.P.H. 
€ 1 .275, - ! 

D.V. 7 en 8 mei 2004 
zijn wij aanwezig op de 

Postzegelbeurs, 
postzegeltentoonstelling 
in Het Autotron te Rosmalen 
( i e d e r e k l a n t o n t v a n g t e e n a t t e n t i e ) 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse of 
gestempelde 
complete jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 
inclusief blokjes 

Jaar Prijs € Prijs € 
postfris gestempeld 

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

4,— 
3,— 

1 1 , -
5,— 

10,— 
1 0 , -
1 1 , -
2 0 , -
16,— 
23,— 
2 2 , -
1 8 , -
2 1 , -
19,— 
2 5 , -
2 5 , -
3 3 , -
3 1 , -
2 6 , -
3 5 , -
2 9 , -
4 2 , -
5 5 , -
76,— 
66,— 
6 3 . -
8 0 , -

104,— 

3,50 
2,50 
9 , -
4,50 
9,50 

1 0 , -
1 1 , -
16,— 
1 3 , -
19,— 
1 9 , -
14,— 
1 8 , -
16,— 
20,— 
2 2 , -
3 0 , -
29,— 
2 5 , -
3 2 , -
2 6 , -
3 8 , -

POSTFRIS TETE-BECHE! 
NED. ANTILLEN 

Nr. 

556-558A 
573-575A 
576-579A 
591A 
654-655A 
791-793 A 
899-902A 
815-816A 
947-948A 
1238-1239A 
1245-1246A 

Prijs e 

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

11,— 
12,50 

5,— 
4,50 

20,— 
10,— 

Postzegels verzamelen 
is veruit: 

1 e l<oiom 13 voor beschreven 
exemplaren 
2e l<olom is voor onbeschreven 
exemplaren 

Nr. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

4 0 , -
50,— 
25,— 
20,— 
27,50 
15,— 
35,— 
1 0 , -
22,50 
3 0 . -
15,— 
2 5 , -
17,50 

7 , -
6,— 

10.— 
10,— 
1,50 

1 0 , -
1,50 

10,— 
3,— 
4,50 
6,50 
2,— 
9,— 
4,50 
3,50 
8 , -

1 0 , -
0,75 
4,50 
2,50 
5,— 
4,— 
0,75 
4,50 

5,75 
72,— 
9,— 

18,75 

7,— 
49,— 
25,75 
1 0 , -
4 5 , -
45,— 

2,50 
17,50 
12,— 
20,— 
15,— 
3,— 

17,50 

Beste l l ingen z e n d e n naar : 

Postzegelhandel 
K. den Hertog 
Prins Berntiardstraot 4 
4132XG Vianen 
Tel. 0347-372908 of 0347-320943 
Fox 0347-371874 
Postbank 42.69.335 

Bestellingen boven de € 35,- worden franco toegezon
den. Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op 
postbank 42.69.335. 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen. 
Levering zolang de voorraad strekt. 

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

E-MAIL: postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl Z e t f o u t e n v o o r b e h o u d e n . 

mailto:postzegelhandeldenhertog@rdnet.nl


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

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

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

€ 50,00 
€ 100,00 

€ 200,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN, PARTIJEN & LOSSE NRS APRIL 2004 
1328 DDR Envelop met "AUFBAUSERIE"van 1980/1981 compleet gebruikt m vellen 
van 100", enkele waarden met eerste dag stempel, leuk voor plaatfoutjes etc 
Cataloguswaarde bedraagt e 930,00 en wij bieden dit aan voor het ongelofelijke 
bedrag van slechts € 22,50 
1858 YUGOSLAVIA kleine collectie op voordrukbladen vnl voor 1950 (on)gebr/pfr nu 
€ 29,50 
1862 BULGARIJE zelf gemaakt voordruk ringband album met gebruikte restant collec
tie 1881 1972 nu €39,50 
1989 ALBANIË klem luxe insteekboek met best leuke, klassieke collectie ong en post-
frisoa blek 4 ong, 70 pfr, 77III ong 78III ong 391/95 A&B ong, Ma & li ong etc catw € 
650,00 nu € 62,50 
2020 RUSLAND kleine collectie op oude KABE voordrukbladen, vnl gebr 1875 1919 
vnl gebruikt leuk voor weinig geld € 37,50" 
2021 ZWITSERLAND mini collectie op oude KABE voordrukbladen, vnl gebruikt o a no 
62 en Dienst "Arbeitsamf'nos 83,86,93 Koopje € 27,50 
2086 NEDERLAND Doos met ruim 100 bundels ( a 100 zegels) o a Regina & Beatrix, 
maar ook cijfer no 30, Hangend Haar 5 et, Bontkraag 3,5 en 10 et 
(ook flink wat firma perforaties) VEEL AVONTUURi >' Voor slechts € 75,00 
FRANKRIJK « SPANJE stockboek 32 biz NOKVOL met lOOen series ( EN GROS) POSTFRIS 
ZONDER PLAKKER jaren 60/70 en iets 80, veel schilderijen en van Spanje wapens en 

klederdrachten tevens nog iets Andorra EXTREEM HOGE CATW, PRIMA VOOR WEDER 
VERKOOP BEURS, RONDZENDVERKEER ETC Nu € 125,00"! 
2133 GIBRALTAR kleine collectie op albumbladen, vanaf 1869 tot 1950 zowel 
gebruikt alsmede wat ongebruikt o a nrs 68,69,84 etc leuke geheel en dat voor maar 
€39,50" 
2170 DUITSLAND/BUND GIGACOLLECTIE FDC's ruim 750 Stuks m 9 PS I albums perio 
de 1952 1986 in begin getypt later onbeschreven catw ca 5 500 EURO Was € 395,00"i 
VANDAAG € 350,00 " " " " is slechts 6,4% cat 
2267 VER EUROPA MEELOPERS SAFE luxe voordrukalbum ( band IS mooi maar bladen 
zijn beschreven) prima collectie POSTFRISSE blokken ca 50 stuks Periode 1973 1980 
catw 560,00 Koopje € 64,50 
2268 VER EUROPA MEELOPERS Lindner Luxe TVoordrukalbum ( goede staat) met veel
al postfrisse collectie periode 1967 1978 mooi geheel Nu € 57,50 
2269 EUROPA Schaubek voordrukalbum tot ca 1960 ( goede staat) vnl gebruikt o a 
Finland, Ierland, Liechtenstein, Noorweg, Polen, Porugal, Tsjechoslowakije Totaal enkele 
100 voordrukbladen ( extreem hoge nieuw prijs") met een flink aantal zegels 
Superkoopje € 65,00 
2270 DENEMARKEN Leuchturm album m prima staat, met een gebruikte collectie 
1945 1985, flink veel zegels Nieuw prijs van het album ca 75 euro Nu betaal U slechts 
€ 65,00 inclusief de zegels "< 

GEEN PORTO KOSTEN, ONZE PRIJZEN ZIJN ALL IN !!!! Kijk op onze site voor onze overige partijen 

§TAMP9 

§1 
STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 

Directie Dirk N Sluis 
Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel. 

Tel: overdag 06-55884387 - vanaf 19.00-23.00uur 0229-261611 
Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email: stamps-dns@hetnet.nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

BTAWfP^ 

GLOBAL STAMP DEALBC^ 

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

J" 

Eerste Dag Enveloppen 
nr 500 in aantocht!! 

FDC 13213 f°^ R1Z3 FDC I32JS 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
401a 
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 
4SI ab 
452 
453 
454 
455 
456 
457 

459 

5,30 
7,00 
2 10 
2,10 
4,90 
8,80 
?,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 

465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473ab 
474 
475 
476 
477ab 
478ab 
479 
480 
481ab 
482ab 
483ab 
484 
485 
486 
487 
488A 
488ab 
489 
490 
491 
492 
493ac 
494 

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 20 
NEDERLAND (volgens Dave) 

basis 64,00 66,oo 
velletjes (Davo) 69,00 75,00 

incl Provincie velletjes 229,00 
set Provincie velletjes 149,00 
Postzegelboekjes 23,00 
NEDERLAND- FDC 88 00 99,00 
NED ANTILLEN 86 00 106,00 
NED ANTILLEN-FDC 130,00 
ARUBA 20,00 20,00 
ARUBA-FDC 24 00 25,00 
SURINAME 141,00 93,00 
INDONESIË 57,00 52,00 
INDONESIË 107,00 (incl Port) 

ALAND 20 00 33,00 
ALDERNEY 30 00 32,00 
ANOORRA-FRANS 33,00 
ANDORRA-SPAANS 9 00 18,00 
AZOREN 14 00 13,00 
BELGIË 94 00 119,00 
BOSNIE-HERZEGOWINA 49,00 
CYPRUS-GRIEKS 18 00 22,00 
CYPRUS-TURKS 21,00 
DENEMARKEN 66 00 64,00 
DUITSLAND 124 00 96,00 
ENGELAND 131,00 
ESTLAND 22,00 19,00 
FAROER 60,00 52,00 
FINLAND 66,00 56,00 
FRANKRIJK 155 00 148,00 
GROENLAND 55,00 45,00 
GUERNSEY 70,00 66,00 
HERZOG-BOSNA 20,00 
HONGARIJE " / o 87,00 75,00 
IERLAND 139,00 
IJSLAND 67 00 93,00 

0 3 (Rood) 2 0 0 2 (Zwart) 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
OOSTENRIJK 
POLEN 
POLEN Gest 
PORTUGAL 
RIJ.qLANn 

57 00 
95 00 

89,00 
38,00 
29,00 
62 00 
28 00 
49,00 

14,00 
79.00 

52,00 
64,00 

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

7,00 
40.00 

58 00 129.00 
84 00 
97 00 
75 00 

RUSLAND mini-vellen 
SAN MARINO 
SERVIË (PALE) 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
TURKIJE 
UNONY 
UNO GENEVE 
UNO WENEN 
VER. EUROPA 

88 00 

31 00 

30,00 

22 00 
28 00 
.14 00 

73,00 
94,00 
94,00 

112,00 
45,00 

135,00 
78,00 
48,00 
41,00 
25,00 

143,00 
29,00 
39,00 
26,00 
36,00 
34.00 

190,00 250,00 
MEELOPERS (Davo) 37,00 
VATICAAN 53 00 49,00 
ZWEDEN 98 00 87,00 
ZWEDEN - pzb 115 00 111,00 
ZWITSERLAND 62,00 61,00 

prijswijzigingen voorbehouden 

Komplete Jaargangen IndonesIë 
Postfrls (hoofdnummers volgens zonnebloem) 

JAAR 

1948 
1949 
1950 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Zon 

(1/11) 
(12/38) 
(39/66) 

(67/106) 
(107/18) 
(119/32) 
(133/56) 
(157/88) 
(189/08) 
(209/35) 
(236/56) 
(257/85) 
(286/21) 
(322/78) 
(379/23) 
(424/58) 
(459/10) 
(511/62) 
(563/99) 
(600/31) 
(632/71) 
(672/92) 
(693/09) 
(710/33) 
(734/58) 
(759/13) 
(814/38) 
(839/71) 

Prijs 

255,00 
245,00 
598,00 

42,00 
13,00 
28,00 
31,00 
21,00 
12,00 

6,00 
4,00 
4,00 

37,00 
24,00 

9,00 
7,00 
9,00 

25,00 
41,00 
53,00 
17,00 

101,00 
141,00 

80,00 
73,00 

134,00 
61,00 

109,00 

JAAR 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Zon 

(872/13) 
(914/41) 
(942/76) 
(977/34) 

(1035/01) 
(1102/36) 
(1137/81) 
(1182/21) 
(1222/51) 
(1252/78) 
(1279/08) 
(1309/61) 
(1362/10) 
(1411/47) 
(1448/79) 
(1480/25) 
(1526/75) 
(1576/23) 
(1624/68) 
(1669/53) 
(1754/29) 
(1830/39) 
(1940/25) 
(2026/28) 
(2129/23) 
(2224/00) 
(2301/75) 

Prijs 

147,00 
58,00 
55,00 

165,00 
149,00 
529,00 
173,00 
175,00 

30,00 
25,00 
42,00 

273,00 
231,00 

88,00 
56,00 
63,00 
63,00 
55,00 
64,00 

133,00 
71,00 

101,00 
71,00 
92,00 
58,00 
52,00 
57,00 

vrijblijvende aanbieding 1 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 Tel 

2103 GW 
Heemstede 

www.stampdes 

023-5477444 
Fax 023-5291605 

; Ba 
ler.ni Gir 

nk 683112619 
o 4208936 

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


Leidse Postzegelhandel 
Aanbieding 

* zo lang de voorraad strekt 
serie Juliana en face 
met certificaat van echtheid S 0 

K^ rpF^ r saik ^^J^ ^ ^ ^ 

postfriscpl(518/537) € 845 
4 hoogste zvaarden(534/37) € 675 
vel van 50 hoogste waarden €32.000 

Wij accepteren als betaling ook "" 
Uwpostfrisse doubletten van Nederland 
of andere verzamelingen 
Inlichtingen: 
L P H Vrouwensteeg 3 2312DX Leiden 
tel: 071-5123233/06-51215392 
bank: 42.15.61.491 / giro: 4083049 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisctie benodigdtieden. 

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

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AM WUWT 
KIJK OP W W W . P Z H - V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
Wij zijn gespecialiseerd m veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wi| leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t m vrijdag 11 00-17 00 Zaterdag tot 16 00 

PZH Van VLIET 
Molecotenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 055-5416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

Beter 
j ^ 

amiimmafmm 

Uren, dagen of zelfs weken op zoek naar dat 

ene speciale collector's item? 

Of wil je juist iets uit je ^^M 

postzegelverzameling 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 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.eBay.nl
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Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Pliilatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 99® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 15 mei a.s. 

in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deunwaarder J. Venema. 
In onze 99® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

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

Kijkgelegenheid op: donderdag 13 mei van 13.0018.00 
vrijdag 14 mei van 13.0021.00 
zaterdag 15 mei van 08.0012.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
op 11 september en 27 november 2004. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzvfriesland.nl 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

Joke van den Berg 
Postzegelhandel 

Bernadottestraat 64 
2811 SG Reeuwijk 

Tel. en fax (winkel): 0182396440 
Tel. (privé): 0182394835 

email: jokevandenberg.filatelie@freeler.nl 
nnobiel tel.: 0621261774 

ABONNEMENTEN!!! 

Landen en motieven 

Bij inschrijving GRATIS een verrassing 

Voor al uw postzegels 
Nederland gestempeld vanaf 30% cataloguswaarde 
Alles los verkrijgbaar 
Lever uw mancolijst in, wij zorgen voor de aanvulling 
Alle postzegelbenodigdheden met 10% korting 
Stockboeken tot 35% korting 
Ook voor munten en toebehoren 

Openinostiiden: 
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.3012.30 uur 
en van 13.3017.30 uur. 
Vrijdag koopavond tot 21.00 uur (uitsluitend van 
1 september tot en met 31 maart). 
Zaterdag van 9.0016.00 uur 

V e r k o o p van ruim 900 Part i jen 
17 en 18 april 2004,10.00 tot 17.00 uur 

Stand 2526 
Verzamelaars Jaarbeurs, 
Jaarbeursutrecht 

U kunt de lijst met partijen aanvragen op tiet onderstaande adres 
Natuurlijk staan wij hier ook met onze (thematische) brieven 

Arve Collectors bv, 
Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel/Fax 0793311218. Email arve^ ipostzegelstekoop nl 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

t 

15e Internationale 
Postzegelbeu rs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 150 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadmlnistrades & agent

schappen uit de hele wereld ' 

I Ie Dag emissies Duitsland, Oostenrijk & 
Verenigde Naties " 

I Speciale beursstempel & poscvvraardestuk 

■ Centrum Filatelie met vakmensen & keurmeester 

■ Thematische tentoonstelling THEMATIKA '04 
met v^^orkshop 

G e r e d u c e e r d e e n t r e e v o o r 
N B F V  l e d e n 5 ,  E u r o ! 

Verheugd u o p de w e r e l d Deutsche Post^Qf 
van de postzegels PHILATELIE 

Öffnungszeiten: 3.M. Juni 1018 Uhr 5. Juni 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion  Messeagentur  Postfach 108 2S4  40863 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info ©briefmarkenmesseessen.de ■ www.briefmarkenmesseessen.de 

Wij zoeken dringend 
te koop !! 

Topprijs voor Uw Luxe collectie 
Verenigd Europa "Cept" xxx 
19562003 incl. alle blokken 
en velletjes voor €6250, 
(ook incompleet gevraagd) 
Frankeergeldige zegels van Nederland 
met en zonder gom tot 75% 

Postzegelhandel Spijkenisse 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

0181 624635  0629227782 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
mailto:jokevandenberg.filatelie@freeler.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl
http://%c2%a9briefmarkenmesse-essen.de
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
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■ilatelie' (waarin opgenomen De 
hiiatelist) wordt uitgegeven door de 
tichting Nederlandsch Maandblad 
oor Philatelie te Den Haag Filatelie' 
evat buiten verantwoordeli)kheid 
an de redactie  de officiële mede
eiingen van de Nederlandse Bond 
an Filatelisten Verenigingen NBFV 
Ismede de informatiepagina s van de 
fVPH Filatelie verschijnt omstreeks 
et midden van elke maand (niet in 
II') 

loofdredacteur: 
.ad Knikman AIJP 
flipper 2 1276 BP Huizen 
elefoon 03552 54391 
ïlefax 035 5240926 
mail philatehe@tip nl 

Website www filatelie ws 

dvertent ieverkoop: 
rouwer Media bv 
ostbus 270 3830 AG Leusden 
laninedeTroye 
elefoon 033 43 35 231 
'elefax 033 43 35 255 

bonnementen en 
ezorgklachten: 
.bonnementenland 
ostbus 20 1910 AA Uitgeest 
elefoon 025131 39 39 
elefax 0251310405 
mail aboservice@aboland nl 

V^ebsite www aboland nl 

>dreswi|zigingen: 
adreswijzigingen geeft u op aan de se
retaris van de vereniging waarvan u 
'd bent Individuele abonnees (jaar
jkse betaling aan de Stichting) zen
en hun adreswijziging aan de admi 
istratie (zie Abonnementen') 

Hoe word ik abonnee? ' 
r zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 

J kunt lid worden van een vereniging 
ie bij Filatelie' is aangesloten (zie 
Verenigingsadressen elders in dit 
lummer) Het abonnementsgeld is 
an inbegrepen in de contributie die u 
an de vereniging betaalt 

een individueel abonnement 
'oor een individueel abonnement 
unt u zich  met uitzondering van 
lelgie  aanmelden bi) Abonnemen
enland in Uitgeest (21e 'Abonnemen 
en') voor € 22. (Nederland) of 
; 35.50 (buitenland) Een individueel 
bonnement kan per de eerste van een 
i'illekeurige maand ingaan het loopt 
ninimaal eenjaar (elfnummers) 
'oor het opzeggen van uw abonne
nent 21e Opzegging abonnement 

lelgische abonnees 
Îs u m België woont kost een abon

iement€23. te storten op rekening 
»00 035088233 t n V Pennmgmees 
er Maandblad Filatelie, Brussel, 
ermeld duidelijk het adres waarnaar 
iet blad moet worden gezonden' 

)pzegging abonnement : 
en individueel abonnement kan aan 
iet eind van de lopende abonnements
leriode worden beëindigd U doet dit 
loor uiterlijk vier weken voor het af
open van uw abonnement een briefte 
chnjven aan Abonnementenland m 
Jitgeest (adres 21e Abonnementen') 

.osse nummers : 
Jummers van de lopendejaar^an^ kun
len (mits voorradig) voor € 2 50 per 
lummer (inclusief porto) worden 
lesteld via postgiro 8591403 van 
ibonnemenland te Uitgeest vermeld 
e gewenste editienummers 

Lestuur: 
oorzitter 
Ï C van Balen Blanken AIJP 
ecretans 
)rs S W D Veenstra, Roelofsstraat 31 
596 VK Den Haag 
ennin^meester 
i P G van der Lienden 

Irevoorzitter: 
4r A van der Fher AIJP 

;opyright 
■) 2004 Maandblad Filatelie 

)plage van dit nummer : 
7 000 exemplaren 

SSNnummer: 0166 3437 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Verzamelgebied België 

Boekenplank 

Nieuwe baliefrankeerstroken nader bekeken 

Postzegelboekjes 

Luchtpostnieuws 

Veel drukte om niets: de Reisbelastingzegel 

Filatelistische evenementen en Nederlandse stempels 

Allemaal naar het Autotron in Rosmalen 

Als hij l<wam dan dacht je; 'Ha, daar isiei' 

Maximafilie 

Postwaardestukken 

Bondspagina's 
348/349/350 

Nationale Tentoonstelling in Luik (België): Leodiphilex 2004 
352 

'Eerlijk duurt het langst  alleen word je er met rijk van' 
354/355 

Lezerspost 
356 

WIJ lazen voor u 
358/359 

Informatiepagina's van de NVPH 
360/361 

Noorse postwaardestukken (slot) 
362/363/364/365/366 

Verenigingsadressen 
• ■ • • ,, 369/370/371 

Bon voor kleine annonces 
371 

312/313 

314/315 

316 

318/319 

. . . 320 /321 

. . . . 322 /323 

•■••324/325 

326 

. . . 3 2 8 / 3 2 9 

330/331 

3 3 2 / 3 3 3 

3 3 4 / 3 3 5 / 3 3 6 / 3 3 7 

345 

346/347 

81 Straten 322 

^̂1 "Ji J*̂ l W* m Fi 

Ook aan een alledaags pakketje of een 
doodgewone brief valt nog wel wat te 
beleven. Al was het maar om de 81 
straatnamen dieje op baliefrankeer

stroken kunt aantreffen... 

*Ha, daar isie!' 334 

Vervalsingen herkennen 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

374/375/376 

.378/379/380/381/382/383/384/385 

386/387/388 

390 

Een graag geziene gast op het theater

podmm, dat wasie: Wim Sonneveld. 
Jeffrey Groeneveld neemt de cabaratier 
filatelistisch voor u onder de loep. 

Riskant advies 356 

Biĵ de^voorgaijina^ 
Deze indrukwekkende bolide  een Spyker 

CS Spyder T  is met een beetje geluk te zien 
op de Nationale Postzeflelsfiou) & StampKids 

2004. Maar er valt in Rosmalen op 7, 8 eng 
mei natuurlijk nog veel meer te beleven; zie 

daarvoor de pagina's 332 en 333 van dit 
speciale Autotronnummer van 'Filatelie'' 

Foto: Peter Boudestein & Spyker Automobielen bv 

Advertentieindex 

Geheel onbedoeld hebben we de lezers 
van Filatelie enkele nummers geleden 

een handjevol uiterst dubieuze adviezen 
verstrekt. Want wie met bepaalde stoffen 

aan de slag gaat, moet zich er eerst van 
overtuigen dat dat geen kwaad kan. In 
'Lezerspost' drukken we een reactie af 

van een bezorgde deskundige. 

Apeldoornse Postz handel 
Arve Collectors 
Baneke,Stampcorner 
Belgische PTT, Stampilou 
Berg, loke van den 
Bouscher, R 
Bredenhof; de Berm . . 
Burg Van den 
Dieten, van 
Dutchstamp 
Ebay Benelux 
E S P A 
Europost De Dieze 

Geiger 
Globe, De pzh 
Godu, JeanPaul 
Haarlem, J v 

309 
310 
353 
351 
31Q 

341342343344 
39t 
296 
392 

302303304305 
309 
389 

298299 

306 
368 
296 
377 

Herscheit Ron pzh 389 
Hollands Glorie 308 
Hollandse pzv 367 
Hunter 306 
Int Stamp Fair, Essen 310 
Karel den Hertog 307 
Kienhorst .. 353 
Leidse pzh 309 
Leopardi, pzv . 353 
Lodewijkpzh 368 
Lokven,v pzv 295297 
Mastngtv (safe) 367 
Meinhardt 389 
Mondial pzv 327 
MPO'88 300 
Nederlandsche Postz veiling 294 
Ned Ver Term Pil 389 
Nijmeegse pz + mh 296 
Nijs, Wira de 372 

NVPH 
Oudsten den Trefpunt 
Overijsselse pzv 
Postbeeld 
Post Greenland 
Postzegelhoes, ' t 
Postzegel Parüjen Centrale 
Postzegel Partijen Handel 
Poveia 
Rapp, Peter 
Rietdijk 
Spijkernissepzh 
Stamps DNS 
Stamps 4U 
Tieman Willem pzh 
TPG Post 
Triest, van pz + mh 
Verz Beurs Nunspeet 
Vliet, Van 

3393 

368 
368 
373 
327 
372 
296 

340 
338 
327 
357 
317 
310 
308 
327 
301 

313315319321 
306 
368 
309 

311 

jsm Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegel tijd schriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bi] het Nederlands Uitgeuersuerbond NUV 

Groep uitgevers voor vak en wetenschap ^^''^uTTgeversverbond 
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IRAK HEEFT WEER 
POSTZEGELS 

Het zat er natuurlijk in, 
dat er in Iralc op een ge
geven moment nieuwe 
postzegels zouden ko
men. Na de val van het 
bewind van Sadam Hoes
sein werd er al druk over 
de postzegels van het 
'nieuwe Irak' gespecu
leerd, maar nu is er dan 
toch eindelijk iets van het 
emissiefront te melden. 
Een al langer op stapel 
staande serie op het the
ma 'Vervoer vroeger' is 
op 30 januari jl. voor het 
eerst aan de loketten te 
koop aangeboden. Het 

zou gaan om zegels van 
50 (zie hierboven), 100, 
250, 500 en 5.000 dinar. 
Naar verluidt zouden er 
van elke waarde i miljoen 
zegels zijn gedrukt, in 
vellen van 105 exempla
ren (zeven bij vijftien ze
gels). 
Gaat het in dit geval om 
offiële zegels, de FIP 
waarschuwt ervoor dat er 
ook valse Irakese zegels 
op de markt worden ge
bracht. Het gaat om oude 
zegels die van een opdruk 
zijn voorzien die de sug
gestie moet wekken dat 
het om echte Irakese 
postzegels gaat (onder). 
Oppassen geblazen dus. 

DEENSE EMISSIE 'HERALDISCHE LEEUWEN': 
VAN RECHTE NAAR SCHUINE LIJNEN 

Veel verzamelaars zijn 
nogal behoudend: ze 
zien vertrouwde zaken 
niet graag veranderen. 
Wat dat betreft heeft de 
Deense PTT het goed be
grepen, want hoe valt an
ders te verklaren dat 
overbekende zegeltypen 
zoals 'golflijnen' en 'he
raldische leeuwen' steeds 
weer in nieuwe waarden 
worden uitgegeven? 
Wat die leeuwen betreft: 
de oorspronkelijke gra
vure uit 1946, waarvan 
nog steeds gebruik werd 
gemaakt, is nu toch echt 

versleten. En dat bete
kent dat voor nieuwe 
waarden in de reeks ge-

Hrt inzetje links toont de oude 
grauure; rechts de nieume. 

bruik wordt gemaakt van 
een nieuwe gravure, die 
door de kunstenaar Mar
tin Mörck werd gestoken 
Mörk ging met veel re
spect te werk en probeer
de zo dicht mogelijk bij 
het bijna zestig jaar oude 
ontwerp te blijven, maar 
hij voerde wel een 'ver
nieuwing' door: hij werk 
te niet zoals zijn voor
ganger, Johannes Oppen 
heuser, met horizontale 
en verticale lijnen (cirkel 
vormig inzetje links), 
maar met diagonaal ge
stoken lijntjes (inzetje 
rechts). Volgens Mörck 
komen de leeuwen en de 
hartjes nu beter uit. 

GROOTHERTOG 
HENRI HERDRUKT 
Leuk voor specialisten: 
van de Luxemburgse 
frankeerzegels met het 
portret van groothertog 
Henri (eurowaarden) zijn 
nieuwe exemplaren ge
drukt die afwijken van de 
oorspronkelijke zegels. 
Het gemakkelijkst zijn de 
nieuwe zegels te herken
nen aan de velranden, die 
telcijfers bevatten, zo 
meldt het Duitse postze
gelblad Michel Rundschau. 
Maar ook andere ken
merken kunnen verraden 
dat het om nieuwe zegels 
gaat: de gom van de nieu
we exemplaren is wit in 
plaats van groenachtig 
gevlekt en het papier is 
aan de beeldzijde witter. 

HET GOUD VAN 
DE FARAO 

Sinds begin dit jaar ken
nen ze het verschijnsel 
ook in Egypte: prestige-
boekjes. VVant op 22 ja
nuari gaf de Egyptische 
PTT zo'n boekje uit, ge
wijd aan de schatten die 
het land te bieden heeft. 
Het boekje lijkt vooral op 
buitenlandse verzame
laars gericht, want er is 
nauwelijks een Arabische 
tekst in te vinden. Het 
boekje heeft als titel Dis-
coDer the Treasures of E^ypt 
in Stamps. Als de prijs -

tien euro - u pittig voor
komt, bedenk dan dat het 
boekje een zegel bevat 
met het dodenmasker 

van Toet-Ankh-Amon, die 
verguld is met 22-karaats 
goudfolie. Een veilige be
legging dus... 

BUSH: KAMPIOEN 
KAARTENSCHRIJVER 

Zouden ze op het post
kantoor van Crawford 
(Texas) eind vorig jaar 
niet gek zijn geworden? 
Er gingen in het plaatsje, 
dat prat gaat op aanwe
zigheid van de ranch van 
de Amerikaanse presi
dent George Bush, op 28 
november 1.5 miljoen 
kerstkaarten op de bus. 

De afzender was, u raadt 
het al, diezelfde Ameri
kaanse president. Bush 
brak in 2003 met de tra
ditie die zijn voorganger 
Clinton vestigde: de kaar 
ten werden niet met bulk 
zegels gefrankeerd, maai 
gingen tegen het volle ta
rief op de post. De reke
ning werd overigens be
taald betaald door het na 
tionaal republikeins co
mité. 

ZEGEL ZONDER 
LANDSNAAM 

Fritz Kaiser uit Hilver
sum maakt ons attent op 
een bijzonder aspect van 
het prachtige blokje dat 
Oostenrijk op 16 februari 
uitgaf: voetbalfans zullen 
er van smullen. Maar er is 
zoals gezegd iets met dat 
blokje aan de hand. Eén 
van de zegels, de middel
ste van de bovenste rij, is 

namelijk 'landsnaam-
loos'. Oostenrijkse ze
gels dragen van oudsher 
de naam Österreich of- en 
dat komt sinds enige tijd 
voor - het internationaal 
klinkende Austria. Maar 
die ene zegel in het nieu
we voetbalblokje onttrek 
zich dus aan de wet dat 
een postzegel op z'n 
minsteen landsnaam 
dient te vermelden. 



IIEUW STEMPEL 
rOOR PABAY 

)p het Schotse eilandje 
'abay wordt de post voor 
iet vasteland van een bij-
;onder stempel voorzien. 
Cennelijk zijn de Pabay-
:rs op het huidige stem-
)el uitgekeken, want met 
ngang van i mei van dit 
aar wordt een geheel 
lieuw exemplaar in ge-
)ruik genomen (zie hier-
)nder). Met het stempel 
vorden de op de post ge-
)lakte zegels van Royal 
^Aail ontwaard. Wie meer 
'an Pabay wil weten gaat 
laar wvvw.pabay.org 

PRINSES JULIANA 
(1909-2004) 

Het bericht dat prinses 
Juliana op zaterdag 20 
maart was overleden 
was, zal ook filatelisten 
geschokt hebben. Want 
postzegelverzamelaars 
zijn - zeker als ze Neder
land verzamelen - bijzon
der vertrouwd met de 
beeltenis van onze voor
malige vorsdn. Of het 
overlijden van de prinses 
met een postzegel zal 
worden herdacht was bij 
het ter perse gaan van Fi
latelie nog niet bekend. 
Wel lijkt het zeker dat in 
het meinummer uitvoe
rige filatelistische aan
dacht aan het verschei
den van de prinses zal 
worden besteed. 

AUTOMAATSTROOK 
MET EXTRA PUNT 

Ze zaten er nogal mee, bij 
het postkantoor van Rüti 
in Zwitserland: de stro
kenautomaat was stuk! 
Na enig nadenken kwa
men de PTT'ers op een 
lumineus idee; stond er 
niet ergens een nieuwe 
automaat voor Liechten
stein klaar? Jawel! 
En die werd dan ook ge
durende korte tijd inge
zet, om het probleem op 
te lossen. Van 10 tot en 
met 23 januari 2003 deed 
hij onopvallend zijn 
werk. Of onopvallend? 
Nee, eigenlijk niet. Want 
die Liechtensteinse auto

maat drukte namelijk een 
punt af tussen de waarde-
aanduidingen. Waar een 
'gewone' Zwitserse auto
maatwaarden als 0010 
maakt, produceerde de 
'Liechtensteiner' ze met 
waardeaanduidingen als 
00.10. Leuk voor de ver
zamelaars, natuurlijk - al 
zullen ze moeite genoeg 
hebben om deze rariteit 
te pakken te krijgen... 

ILLEGALE ZEGELS: 
EEN OLIEVLEK? 

Van op de kop af vijfen
veertig landen staat nu 
vast dat ze last hebben 
van het verschijnsel 'ille
gale postzegeluitgiften', 
emissies die wel een 
landsnaam dragen, maar 
die niet door de bewuste 
postadministratie zijn 
uitgegeven. De inventari
satie is te vinden in een 
nieuwsbrief van de Alber-
tino de Figueiredo Stich
ting. Uit het overzicht en 
uit een kaartje (zie hier

onder) kan worden opge
maakt dat het vooral om 
landen gaat in Afrika, 
Azië en het Midden-Oos
ten. De nieuwsbrief ver
scheen naar aanleiding 
van het WADP-congres in 
Lissabon (oktober 2003), 
dat tot doel had maatre
gelen te bespreken die 
het aantal illegale emis
sies kunnen terugdrin
gen. Vooralsnog lijkt de 
strijd tegen de 'illegalen' 
nog niet veel op te leve
ren; het l<waad is zich als 
een olievlek aan het ver
spreiden. 

USPS: UPS, MAAR 
OOK DOWNS 

Enigszins opgelucht 
maakte het management 
van de United States Postal 
Sermcc (USPS) eind vorig 
jaar bekend dat er na ja
ren van verlies eindelijk 
weer winst werd ge
maakt. En niet zo'n beet

je ook, want het gaat om 
bijna vier miljard dollar. 
Waarschijnlijk gesterkt 
door deze wetenschap 
beloofde de USPS dat het 
First Class tarief tot 2006 
ongewijzigd zal blijven: 
37 cent. Niet zo'n heel 
groot offer, want dat ta
riefwerd nog niet zo lang 
geleden fors verhoogd. 

'WONDER VAN BERN' HERDACHT MET 
POSTZEGEL EN GELEGENHEIDSSTEMPEL 

Er zijn twee naoorlogse 
gebeurtenissen die alle 
Duitse 55-plussers zich 
kunnen herinneren: de 
val van de Muur en het 
WK Voetbal van 1954. 
Aan die laatstge gebeur
tenis - Das Wunder uon 
Bern - werden in februari 
een zegel en een stempel 
gewijd. 
De Duitser voetballers 
stonden op 4 juli 1954 in 
de Zwitserse hoofdstad 
vrij onverwacht in de fi
nale. Dankzij de weerga
loos spannende wed
strijd, waarin de superi
eur geachte Hongaren 
met 3-2 werden versla
gen, kregen de Duitsers, 
die door de vernedering 
van de Tweede Wereld
oorlog collectief aange
slagen waren geraakt, 
iets van hun zelfvertrou
wen terug. 
Op 5 februari verscheen 

een zegel van 55-1-25 cent, 
maar interessanter nog 
was een stempel dat op 
schrikkeldag 2004 werd 
gehanteerd. Datstempel , 
dat in gebruik was tijdens 
een beurs in het Sport- en 
Olympiamuseum in Keu
len, toont het portret van 
een van de helden van 
Bern, de vorig jaar overle
den Helmut Rahn. 

r,.»d.. 55*25 
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NIEUWE VARIANTEN 
ONTDEKT 

Van Arend Spijkman, fa
natiek verzamelaar van 
afwijkingen bij moderne 
Nederlandse zegels, ont
vingen we de melding 
van twee varianten van 
recente emissies. Arend 
is in het bezit van een vel
letje 'Koningin Beatrix en 
haar gezin' waarvan de 
zwarte drukgang twee
maal IS aangebracht; een 
dubbeldruk (illustraties 
boven) dus. Bij de zegel 
waarop prinses Beatrix 

en prins Claus samen aan 
tafel zitten is dat goed te 
zien: prins Claus heeft 
'trillende vingers'. 
Verder heeft Arend ook 
een exemplaar van het 
hangboekje met priority-
zegels van 0.77 euro in 
zijn bezit, waarvan de 
rode druk is verschoven 
(illustraties onder). Een 
rode streep door 'Neder
land' is hier het duide
lijkste kenmerk. Gezien 
de productiewijze van de 
emissies is het mogelijk 
dat er nog meer van zulke 
afwijkingen opduiken. 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

150 JAAR KNMI 

Van de op zaterdag 31 ja
nuari verschenen KNMI
blokjes kan het volgende 
worden gemeld. De ze
gels zijn in vierkleuren
offset gedrukt bij Th2 
House ofQuestQ op een 
Mitsubishipers. De 
blokjes zijn gedrukt in de 
kleuren cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Er werd gedrukt in druk
vellen van viermaal vier 
blokken. De sticker op 
het modelvel (Litho/Grauu
re check list) maakt duide
lijk dat de zegels op 10 
november 2003 voor ak
koord zijn getekend; het 
ordernummeris 5845. 
Op alle drukvelranden 
staan tussen de blokken 
snijlijnen; in de vier hoe
ken zijn dit twee haaks 
op elkaar staande lijnen. 
In de vier hoeken en op 
driekwart van de linker
en rechterrand zijn pas
kruisen aangebracht. Op 
de ondervelrand zijn vier 
korte, horizontale balken 
tegen elkaar aan gedrukt: 
dat zijn (v.l.n.r.) cyaan
blauw, geel, magenta en 

zwart. Daarna zien we 
achtereenvolgens het 
woord LAYEDGE; vier 
blokjes m cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart; 
de tekst: Q5845 Dutch Post 
KNMI Form i; 'iX5/let(5) 
25.73x35.g6mm, Trims: 
15 0x107.88mm.Purup 
305# 3969 DGB'; Paper 
483x648mm; een pas
kruis en een barcode met 
■̂ $CHQoo5 845 010000 .̂ 
Op de rechtervelrand, 
tussen de paskruizen in 
de rechterboven en rech
teronderhoek, staan twee 
verticale balken, waarvan 
de linker de vier aparte 
kleuren toont (met een 
van boven naar onder op
lopende intensiteit) en de 
rechter de vier kleuren 
gemengd laat zien. Op de 
linkerhelft van de boven
velrand staat een vier
kleurige balk met een van 
links naar rechts verlo
pende intensiteit. 
De drukrichting is 
R(echts) en de rastermaat 
R120 (Hiline 300, oftewel 
300 lijnen per inch). De 
rasterhoeken van de af
zonderlijke offsetplaten 
zijn als volgt: cyaanblauw 

75, geel o, magenta 45 en 
zwart 15 graden. Er is ge
bruik gemaakt van kam
tanding, 14.77:14.46 (19 
tanden horizontaal, 26 
tanden verticaal). Het ze
gelformaat is 
35.96x25.73 mm., het
zelfde als dat van de Pro
vinciezegels van 2002. 
Het blokje is voorzien 
van de barcode t40848 
en van het artikelnum
mer 240261. Volgens het 
persbericht is de oplage 
480.000 stuks; aan te ne
men valt dat het hier om 
het aantal blokken gaat. 
Er is nietfosforescent 
offsetpapier van Tullis 
Russell gebruikt. Dit pa
pier licht aan de beeldzij
de en gomzijde niet op of 
na. Onder de ultraviolette 
lamp kleurt het geheel 
'paars' (totale reflectie 
van het ultraviolette 
licht). De fosforbalken 
lichten geel op en gloeien 
kort na; ze zijn als 'vijfde 
kleur' aangebracht. Het 
papierdoorzicht is III en 
de papierrichting '^ 
(dwars op de lengterich
ting van de zegel), de 
gom is C2. 

m 

ZOMERPOSTZEGELS 
2004: BLOEMEN 

Op 6 april verscheen een 
blokje van tien Zomer
postzegels van 39+19 cent 
(zes verschillende typen), 
gedrukt bij The House oj 
Questa in Byfleet (afbeel
ding: zie 'Nieuw op het 
postkantoor'). De zegels 
zijn in vierkleurenoffset 
vervaardigd; er werd ge
bruik gemaakt van een 
Mitsubishipers. Er werd 
in vier kleuren gedrukt: 
cyaanblauw, geel, ma
genta en zwart. 
Het blokje is gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
vier blokken. De op het 
modelvel aangebrachte 
sticker Litho/Grauure check 
hst geeft aan dat het vel 
op 14 januari 2004 werd 
geaccordeerd en ver
meldt ook het ordernum
mer: 5850. 
Op alle drukvelranden 
staan tussen de blokken 
snijlijnen (in de hoeken 
twee haaks op elkaar 
staande). In alle hoeken 
en op driekwart van de 
bovenrand staan paskrui
sen. Op de linkervelrand 
zien we vier korte hori

zontale balken tegen el
kaar aan gedrukt: van bo
ven naar beneden cyaan
blauw, geel, magenta en 
zwart. Daarna treffen we 
achtereenvolgens aan het 
woord LAYEDGE; vier 
blokjes in cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart; 
de tekst: Q5850 Dutch Post 
Summer 2004 Stampsize; 
25.73x35.96mm, Trims: 
15 0x107.88mm.Purup 
305# 396g DGB; een pas
kruis en een barcode met 
*$CHQoo585 0020000^. 
Op de ondervelrand staan 
tussen de paskruizen in 
de linkeronder en rech
teronderhoek twee hori
zontale balken, waarvan 
de bovenste de aparte 
drukkleuren laat zien 
(met een van rechts naar 
links oplopende intensi
teit) en de onderste de 
vier kleuren gemengd 
toont. Op de bovenhelft 
van de rechtervelrand 
zien we vierkleurige balk 
die van boven naar bene
den in intensiteit ver
loopt. 
De drukrichting is 
O(nder), de rastermaat 
R120 (Hilme 300, 300 lij
nen per inch). De raster

hoeken van de afzonder
lijke offsetplaten zijn cy
aanblauw 75, geel o, ma
genta 45 en zwart 15 gra
den. 
Er is gebruik gemaakt 
van kamtanding 
14.45:14.77 (26 tanden 
horizontaal, ig tanden 
verticaal); het zegelfor
maat is 25.73x35.96 mm 
(gelijk aan de KNiVlIze
gels van dit jaar). Het 
blokje is voorzien van de 
barcode +40862 en van 
het artikelnummer 
240360. 
Er is nietfosforescent 
offsetpapier van Tullis 
Russell gebruikt. Dit pa
pier licht aan de beeldzij
de en gomzijde niet op of 
na. Onder de ultraviolette 
lamp kleurt het geheel 
'paars' (totale reflectie 
van het ultraviolette 
licht). 
De fosforbalken lichten 
geel op en gloeien kort 
na; ze zijn als 'vijfde 
kleur' aangebracht. 
Het papierdoorzicht is III 
met de papierrichting 
•<> (̂dwars op de lengte
richting van de zegel), de 
gom is C2. 
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ZELFKLEVENDE ZAKELIJKE ZEGELS IN 
GEÏNTEGREERDE BOEKJES V A N 100 
Op 2 maart 2004 versche
nen twee nieuwe, zelfkle
vende zakelijke postze
gels (ontwerp: Peter Bi
lak, Den Haag). De ze
gels zitten in geïntegreer
de boekjes van 100 stuks, 
in rasterdiepdruk en aan 
de rol gedrukt op een van 
de Chesnutpersen van 
Walsall Security Printing. 
De boekjes hebben een 
opmaak van twaalf rijen 
van acht zegels, onder
verdeeld in vier panelen 
van 24 zegels). Om de 
honderd vol te maken zit
ten er tweemaal twee los
se zegels bovenaan de 
boekjes. 
Op de drukcilinder zijn 
twee boekjes naast elkaar 
geplaatst. Tussen deze 
twee boekjes zijn regis
terbalken en paskruizen 
aangebracht, in de vier 
kleuren cyaanblauw, ma
genta, geel en zwart. Op 
de linkervelrand staan 
paskruizen en register
balken, op de rechtervel
rand is alleen een verti
caal geplaatste zwarte lijn 
te zien. De zijde van het 
boekje waar geen zegels 
zijn aangebracht heeft 
een velopmaak die het 
spiegelbeeld is van de op
maak van de zegelzijde 
(ten opzichte van de ver
ticale as). 
De drukrichting is 
B(oven). Binnenin de 
boekjes staan in de lin

keronderhoek de cilin
dernummers: 
WiWiWiWi. 
De boekjes met zegels 
van 39 c. hebben als bar
code +41692 en het arti
kelnummer 244301; bij 
de boekjes van 78 c is de 
barcode +41654 en het 
artikelnummer 244302. 
De boekjes met zegels 
van 3g c. werden aan de 
postkantoren geleverd in 
pakjes van vijftig met het 
ALDnummer 762 en de 
barcode +41708, die met 
zegels van 78 c. in pakjes 
van tien met ALDnum
mer y6^ en barcode 
+41661. Als 'alternatief 
voor de verzamelaar (een 
aanschaf van 117 euro is 
voor de meeste verzame
laars echt niet haalbaar) 
levert TPGPost een post
zegelmapje (nummer 
2g4) met daarin twee ze
gels van elke waarde. 
Deze zegels zijn com
pleet doorgestanst, met 
dezelfde perforatiemaat 
als die van de zegels in de 
boekjes. Alleen zijn de 
zegels zó slecht afge
werkt dat de vraag rijst 
welke oproepkracht nu 
weer met een gaatjestang 
is bezig geweest. De bar
code van het mapjes is 
+41371. 

De oplagen zijn volgens 
een persbericht 750.000 
(39 c.) en iio.ooo 
(78 c.)boekjes. 
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rELPOSITIEKENMERKEN: EEN 
(ANS VAN EEN OP VEERTIG? 

-Iet verzamelen van vel-
jositiekenmerken was 
)oit relatief eenvoudig. 
5ij het verschijnen van 
;en emissie werd op een 
'ustig moment in het 
)ostkantoor het loketvel 
)nder de loep genomen, 
vaarna kon worden ge-
loteerd waar 'foutjes' za-
:en. In die gevallen waar-
n een drukvel uit twee 
oketvellen bestond 

moest dan nog een ander 
geschikt postkantoor 
worden gezocht. 
Met de komst van blok
ken - denk aan de kinder
zegels - werd het al een 
stuk lastiger, want de 
drukvormomvang kon 
dan wel eens zevenmaal 
drie blokken zijn. Als er 
al een kenmerk bekend 
werd, dan was de kans 
om een kantoor te vinden 

1IEUWE OPUGEN 
lEATRIX-iHB'S 

Kort voor er een nieuwe 
irukcilinder in gebruik 
A'erd genomen voor het 
Dortret van koningin 
i?eatrix ten behoeve van 
Ie zegels van 57 en 
72 cent moet er iets met 
ie oude cilinder (aange
duid met VVi) gebeurd 
djn. In Hoofddorp trof ik 
slokjes aan met een 
>chuin naar linksonder 
gerekte stip onder zegel 
5, richting de ' 8 ' van de 
Droductbarcode. De ba
liemedewerker die ik 
sprak had dit zelf al ge-
;onstateerd; hij had zijn 
/ondst aan 'verzame-
aars ' aangeboden, maar 
jie hadden geen belang
stelling omdat de 'plaat-
X)ut' niet bij een zegel 
schoorde. Ik had er geen 
noeite mee om alle 
exemplaren alsnog af te 
lemen. Bij nadere be
schouwing viel op dat de 
ilit aan de buitenzijde 
^an de zegels erg recht en 
scherp gesneden was. 

Zou dat soms op een 
nieuwe oplage met een 
nieuwe cilinder duiden? 
Enkele dagen later trof ik 
in Leiden een blokje aan 
met onder zegel 5 het
zelfde kenmerk, maar nu 
met de 'oude' slitvorm. 
Maar aan dezelfde balie 
kon ik ook blokjes kopen 
met het nieuwe cilinder-
nummer, zoals we dat al 
kenden van de zegels van 
57 en 72 cent, maar dan 
met een rechte slitvorm! 
De portretcilinder Wi 
was dus aan vervanging 
toe en had nog wat 'scha
de' opgelopen. Tot nog 
toe is die schade slechts 
terug gevonden bij de ze
gel van 39 cent. 

iHBL.W(drukWalsall), met'Beeldrecht Hoofddorp' 

5X konitiflin Beatrix 0.39 (TPGPost) 
2 januari 2003; barcode+73 60; artikelnummer 223102 

Nr. Hechtpunten Bijzonderheden 

oi6a 
oi6b 
oi6c 
oi6c-i 
oi6d 
oi6d-i 
oi6e 

8 - i.omm/O 
8-o.6mm;0 
8-i.omm/B 

8-i.omm/B 

8-o.8mm/B 

ronde buitenslit; WiWiWiWi 
met blauwe vlek rechtsonder zegel 5 
rechte buitenslit; Wi WiWiWi 
met blauwe vlek rechtsonder zegel 5 
rechte buitensht;WiWiW2Wi 

mc 
s ^^lïÉ 

Boven uelpositiekenmerken bij zegels in hettype-Nikkels van 2 cent flmks en midden) en 5 cent (rechts, elektronisch versterkt) 

waar uitgerekend dat 
kenmerk op het blok 
voorkwam veel kleiner, 
namelijk slechts één 
postkantoor of balie op 
de eenentwintig. 
Dit fenomeen werd na 
1993 nog versterkt en al 
helemaal na het verdwij
nen van de loketvellen 
van honderd. Van het 
huidige zegelassortiment 
is bekend dat de Beatrix-
blokjes worden gedrukt 
op een wijze die zes maal 
drie (ofwel achttien) ver
schillende versies per ci
linder oplevert. Zo is een 
'foutje' bij de Beatrix-
blokjes van 39 cent 
slechts in een van de zes 
bundeltjes te vinden, 
maar dan wel gelijk om 
de drie blokjes. 
Voorlopig spannen de 
blokjes van vijf met ze
gels in het ontwerp-Nik-
kels (de zogenoemde bij-
plakwaarden) de kroon. 
Bij de zegels van 2, 5 en 
IQ cent ging het om druk-
vellen met achtmaal vijf 
is veertig blokjes. De 
kans om een echt ken
merk tegen te komen was 
al niet zo groot, maar als 
eenmaal een kenmerk be
kend was geraakt, dan 
hadden andere verzame
laars een kans van één 
postkantoor (of balie) op 
elke veertig om zo'n 
blokje (liefst in de eigen 
omgeving, natuurlijk) 
aan te treffen. Voor wie 
geluk had was het dan 
echt bingo, want in dat 
geval konden maximaal 

honderd blokjes als buit 
mee naar huis worden 
genomen. 
Van de blokken van vijf, 
gedrukt door The House of 
Qucsta, verscheen eerst de 
waarde 2 c. (2 september 
2002), vervolgens de 10 c. 
(26 november 2002) en 
tot slot de 5 c. (2 januari 
2003). De blokken van 5 
van de 2 en 10 cent zijn 
niet meer algemeen in de 
verkoop, maar die van 5 
cent nog wel volop. 
Zijn er bij de zojuist ge
noemde zegels in het 
type-Nikkels velpositie-
kenmerken bekend ge
worden? De vereniging 
'De Plaatfout' heeft van 
de zegels van 2 cent twee 
duidelijke, horizontale 
rode vegen tussen zegel 2 
en 4 bekend gemaakt. 
Dezelfde vegen werden 
ook gemeld bij de zegels 
van 5 en 10 cent, zij het 
veel minder duidelijk! 
Een bezoek aan het Mu
seum voor Communica
tie gaf enig uitsluitsel. 
Aanwezig zijn daar com
plete drukvellen van de 
zegels van 2 en 10 cent, 
plus per kleur afzonder
lijke 'stadiavellen'. Op de 
druicvellen van de zegel 
van 2 cent - die achtmaal 
vijf blokken beslaan - zit
ten de vegen op positie 6 
(eerste rij). Bij de zegel 
van 10 cent is niets te 
zien. 
Inmiddels is ook duide
lijk geworden dat bij de 
zegel van 2 cent de vegen 
in twee intensiteiten 

voorkomen: een duidelij
ke versie (zoals die op het 
modelvel in het Museum 
voor Communicatie) en 
een lichtere versie (waar
bij maar een deel van de 
veeg is afgedrukt). Deze 
laatste variant komt dan 
ook bij de zegels van 5 en 
10 cent voor. 
Een ander kenmerk is het 
rode 'stempeltje' dat op 
de zegel op positie 2, zo
wel bij de zegel van 10 
cent als die van 5 cent, 
voorkomt. Op het druk
vel van de zegel van 2 
cent in het Museum voor 
Communicatie is van dit 
stempeltje geen spoor te 
bekennen en hetzelfde 
geldt voor het drukvel 
van de zegel van 10 cent. 
Op de stadiavellen van de 
zegel van 2 cent is even
min iets te zien. Maar bij 
het stadiavel van de zegel 
van 10 cent - dat voor de 
rode 'kroon' en de tekst 
Post - wèl! Het onopval
lende vlekje blijkt te zit
ten op positie 27 van dit 
stadiavel (vierde rij, der
de kolom). 
De beide hier genoemde 
kenmerken - twee vegen 
en het 'stempeltje' - zit
ten op de gemeenschap
pelijke rode cilinder die 
uitsluitend gebruikt werd 
voor het kroontje en het 
woord Post. Op alle ande
re plaatsen van de cilin
der hoort dan ook niets te 
zitten. 

'Stempeltje' en punten bij de Nikkels-
ze^els van 5 en 10 cent 

Prestigeboekje Spyker 
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6 APRIL 2004: 
ZOMERPOSTZEGELS 

Op 6 april verscheen on
der de titel Blo2m en kunst 
een velletje met tien Zo
merpostzegels van 39ti9 
cent. Er zijn zes verschil
lende zegeltypen. 

Ontwerp 
Al sinds enige tijd tonen 
de Zomerzegels afbeel
dingen van bloemen. 
Ook in 2004 is dat weer 
zo. Te zien zijn de tulp, 
iris, distel, klaproos, lelie 
en tudorroos. De ontwer
per heeft echte schilders
kleuren gebruikt, maar 
rondde zijn ontwerp uit
eindelijk af met behulp 

van de computer. 

Ontwerper 
De Zomerpostzegels van 
2004 zijn ontworpen 
door Pons Haagmans 
(1948) uit iVlaastricht. Hij 
maakt vooral schilderijen 
en grafiek (litho's). 

Verkrijgbaarheid 
De zegels zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijg
baar bij de Collect Club 
in Groningen (website: 
lüiDU).collectcIub.nl) en bij 
de bekende verkooppun
ten. 
Er zijn 820.000 velletjes 
gedrukt. De zegels wer
den bij De La Rue in En
geland vervaardigd. 
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MAART 2004: 
PRESTIGEBOEKJE 2 

Een exacte verschijnings
datum kunnen we u niet 
geven, maar duidelijk is 
wel dat het tweede presti
geboekje van Nederland 
in de loop van maart jl. 
verkrijgbaar is gesteld. 
Thema van het boekje is 
'Koningin Beatrix en haar 
gezin'. Het boekje kost 

9.95 euro en het bevat
behalve veel informatie 
alle zegels van het in de
cember uitgegeven velle
tje 'Koningin Beatrix en 
haar gezin', plus het vel
letje dat ter gelegenheid 
van de geboorte van prin
ses Amalia werd uitgege
ven. Het boekje is ver
krijgbaar bij de Collect
Club in Groningen 
(u;u;u;.colIectclub.nl). 

J^^iWu 

7, 8, 9 EN 10 MEI: 
50 JAAR JFN 

In het kader van het jubi
leum '50 jaar JeugdFilate 
lie Nederland' verschijnt 
een blokje van tien zegels 
(twee typen). Het blokje 
is op StampKids 2004 (zie 
de berichtgeving elders 
in dit nummer) in voor
verkoop verkrijgbaar. De 
officiële verschijningsda 
tum is 10 mei 2004. De 
zegels laten een oud en 
een nieuw model Spyker 
zien. De zilveren zegel in 
het blokje toont de stan
daard Spyker C4 en op de 
oranje zegel is de Spyker 
C8 Double 12R afge
beeld. De zegels zijn ook 
in een prestigeboekje te 
vinden, dat eveneens tij
dens StampKids te koop 
zal zijn (prijs 9.95 euro). 
Hieronder enkele pagi
na's uit dat boekje. 
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vertrouwen waard! 

Grote Voorjaarsveiling 3,5 Qn 6 mei 2004 
Kijk da gen VOO rj aarsveiling \ 
Kijkgelegenheid op kantoor: Noordeinde 41, Den Haag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Maandag 

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

13 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
14 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
15 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
16 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
19 april 2004, 10.00 uur 17.00 uur 
20 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
21 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
22 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
23 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
26 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
27 april 2004,10.00 uur  17.00 uur 
28 april 2004,10.00 uur 17,00 uur 
29 april 2004,10.00 uur 17.00 uur 
30 april 2004 (geen kijkdag; Koninginnedag) 
1 mei 2004, 10.00 uur  16.00 uur 
2 mei 2004, 10.00 uur  16.00 uur 

Kijkgelegenheid in de veilingzaal: l iiropahotel, Sche\ eningen 

Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

^ mei 2004 voorafgaand aan de veiling 
4 mei 2004 (geen kijkdag; Dodenherdenking) 
5 mei 2004 voorafgaand aan de veiling 
6 mei 2004 voorafgaand aan de veiling 

Fantastisch Lngelse koloniën: 
Niet alleen topnummers, maar ook een belangrijk deel 
in verzamelingen, veelal per gebied/periode verkaveld. 
Zelden zo mooi en omvangrijk aangeboden. 
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Zoals altijd, veel collecties! 

Schitterend Scandinavië waarbij veel post/ris met topnummers. 

* i « lil« i i  > i i .  i i i i i ^ i ( 
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Catalogus aanvragen.^ 
Maak dan €3,00 

verzendkosten over 
op onze bank of 

girorekening en u 
ontvangt deze in 

april franco thuis. 

Veiling 382 bevat o.a.: 

" Uitgebreid I iigelse Koloniën; 
" Zeer luxe Scandinav ie; 
' Grote hoeveelheid \ci/amc

lingen, restanten en dozen; 
* Verkavelde verzameling 

kleinrondstempels met veel 
prachtkwaliteit; 

* Collectie Konmkliik huis; 
* Mooie afdeling collecties 

buitenland; 
" Een betere selectie Nederland 

o.a. veel postfris, partijen, 
topnummers en roltanding. 

J.K. Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 

Postzegel veiling: 0703647957 
Fax.: 0703632893 
Muntveiling: 0703647831 
Bankrekening: 47.35.68.705 
Girorekening: 420875 
Website: www.rietdiikveilingen.nl 
(Al 6 jaar een website! De veilingcatalogus 
komt circa 1 maand voor de veiling online). 
Email: info(a)rietdiikveilingen.nl 

http://www.rietdiik-veilingen.nl
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POSTTARIEVEN IN 
BELGIË AANGEPAST 

De meest Belgische ba
sisposttarieven gaan op 3 
mei omhoog. In verband 
hiermee wordt een groot 
aantal nieuwe frankeer
zegels uitgegeven en wel 
op ig april a.s. Verder 
zijn ook enkele bijplak
waarden nodig. 

Vogeltjesreeks 
In de vogeltjesreeks van 
André Buzin verschijnen 
de volgende zegels. Ze 
zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd, op de Goe
belpersen in Mechelen: 

€0.01 Nachtegaal 
€0.40 Grauwe vliegen
vanger 
Deze twee waarden wor
den in loketvellen van 
tienmaal vijf zegels uitge
geven (twee panelen). 

€0.44 Huiszwaluw non
prior genormaliseerd for
maat, binnenland tot 50 
gram (was €0.41) 
€0.55 Kleine plevier non
prior, Europa tot 50 gram 
(was €0.52) 
€0.65 Kapmeeuw nonpri
or, rest van de wereld tot 
50 gram (was €0.57) 
€0.75 Goudplevier non
prior nietgenormaliseerd 
formaat, binnenland tot 
50 gram (was €0.70) 
Deze waarden werden in 
blokken van tweemaal 
vijf zegels gedrukt. 

€4.00 Oehoe, aanteken
recht (was €3.72) 

Deze waarde is in loket
vellen van 6x vijf zegels 
gedrukt (twee panelen). 

Behalve de nieuwe zegels 
voor nonprior zendingen 
komen er in verband met 
de tariefwijzigingen ook 
nieuwe zegels voor prior
zendingen. Deze zegels 
dragen alle de beeltenis 
van koning Albert II: 

€0.50 rood (met prior
tab), genormaliseerd for
maat, binnenland tot 50 
gram (was €0.49) 
€0.60 blauw, Europa tot 
50 gram (was €0.59) 
€0.80 donkerblauw en 
rood (metpnortab), niet
genormaliseerd formaat, 
binnenland tot 50 gram 
(was €0.79), maar ook 
prior rest van de wereld 
tot 50 gram (was €0.84!). 
Deze drie zegels werden 
in blokken van tweemaal 
vijf zegels gedrukt, in de
zelfde kleuren als hun 
voorgangers €0.49, €0.59 
en €0.79. 

In de afgelopen jaren ver
schenen er zegels van 
€0.82 en €0.84 in blok
ken die slechts één zegel 
bevatten. De tarieven 
waarvoor de waarde 
€0.82 nodig was zijn bij 
deze tariefswijziging ver
hoogd naar €0.88, resp. 
€1.00. Het tarief waar
voor €0.84 nodig was is 
verlaagd(!) naar €0.80. 
De vraag is nu welke no
minale waarde de zegel 
in zulke blokken voor
taan krijgt. 

EXTRA EMISSIE: 
EUROPESE UNIE 

Op 19 april 2004 ver
schijnt een extra emissie: 
een blok gewijd aan de 
uitbreiding van de Euro
pese Unie dat twee zegels 

=. van €0.50 en twee van 
° €0.60 bevat. De zegel
. nummers zijn 2004 8bis a 
= toten met 2004 8bisd; ze 
I zijn ontworpen door My
ïï riam Voz en Thierry Mar
2 tin (MVTM). Van links 
2 naar rechts en van boven 
•^ naar beneden tonen de 

31 n zegels het volgende: 
IQ 8bisa: €0.60Brussel 

hoofdstad van Europa; 
Sbisb: €0.50De tien 
nieuwe lidstaten (met 
priorlabel rechts); 

Sbisc: €0.50De tien 
nieuwe lidstaten (met pri
orlabel links); 
8bis d: €0.60  Europese 
verkiezingen (verkiezin
genzegel op zegel afge
beeld). 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd, op 
een van de in Mechelen in 
gebruik zijnde Goebel
persen. Er is zegelfor
maat 4 gebruikt (zie het 
tabelletje) en de perfora
tiemaat is ii'li (28 tanden 
horizontaal, 22 tanden 
verticaal). De korte zijde 
komt overeen met de om
trekrichting van de druk
cilinder. Op de drukcilin
der zijn waarschijnlijk 
tweemaal drie blokken 
ondergebracht. 

LEODIPHILEX 2004: VOORVERKOOP VAN 
VIER BIJZONDERE POSTZEGELEMISSIES 

In het kader van de natio
nale postzegeltentoon
stelling Leodiphilex 2004 
die in mei in Luik zal 
worden gehouden (de La
tijnse naam van Luik is 
Leodium) worden in mei 
2004 diverse aan Luik ge
wijde zegels uitgegeven. 
De zegels zijn op de ten
toonstelling in voorver
koop verkrijgbaar. 

13 mei (voorv.)/i7 mei: 
Lidjetodi/Luik altijd 
Twee blokken met tien 
zegels (tweemaal vijf) van 
€0.44 en een blok met 
één zegel van €0.75. De 
zegels zijn ontworpen 
door de in 1939 in Luik 
geboren kunstenaar Jac
ques Charlier. De zegels 
van €0.44 tonen respec
tievelijk het Museum 
voor Moderne en Eigen
tijdse Kunsten (samen 
met het standbeeld van 
Jef Lambeau) en de voet
gangersbrug over het ho
gesnelheidstraject bij het 
station van Luik. Blok en 
zegel van €0.75 zijn aan 
de staalindustrie gewijd. 
De zegels zijn in raster
diepdruk gedrukt op een 
van de twee Goebelper
sen in Mechelen. Het ze
gelformaat is 3 (zie tabel
letje) en de perforatie
maat is ii'/i (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal); de korte zijde 
komt overeen met de ci
linderomtrekrichting. De 
tanding van het blok 
loopt boven en onder in 
de blokrand door; links 
zit één gat in de blokrand 
en rechts geen gat. De 
vier panelen staan twee 
aan twee, têtebêche op de 
drukbaan. 

Het blok van €0.75 is ook 
in rasterdiepdruk ge
drukt, eveneens op een 
Goebelpers. Het zegel
formaat 4 (zie tabelletje), 
de perforatiemaat is ii"/2 
(22 tanden horizontaal, 
28 tanden verticaal). Kor
te zijde = cilinderomtrek
trichting. Waarschijnlijk 
bestond de drukcilinder 
uit driemaal twee blok
ken. 
De zegels zijn voorzien 
van de nummers 2004
10a, 2004iob en 2004
10c, gevolgd door 'Jac
ques Charlier'. 

Rechts op de onderran
den (blokken van 10) 
staan de productbarco
des: +11426? en t11433?. 

14 mei (voorv.)/i7 mei: 
Klimatolojjie 
Zegels van €0.50 en 
€0.80, beide met priorla
bel, in blokken van tien 
(tweemaal vijf zegels). 
Verder twee blokken van 
tien (tweemaal vijf ze
gels); zegelwaarden 
€0.60 en €o.84(?), beide 
zonder prior. 
Op de zegel van €0.50 het 
klimaat en CO2, op die 
van €0.60 de verhouding 
zonaarde, op die van 
€0.80 de aarde en op die 
van (waarschijnlijk) 
€0.84 de zon. De zegels 
zijn ontworpen door 
Clothilde Olyff. 
De zegels zijn in raster
diepdruk op een van de 
Goebelpersen gedrukt. 
Het zegelformaat is 3 (zie 
tabelletje) en de perfora
tiemaat is ii'/i (23 tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal (korte zijde = ci
linderomtrekrichting). 
De priorblokken zijn in 
vier panelen gedrukt. Pa
neel I en 3 hebben links 
één gat en zijn rechts 
doorlopend geperfo
reerd. Bij de panelen 2 en 
4 is dit net andersom. 
Bij de nonprior blokken 
loopt de tanding boven 
en onder door, links één 
gat en rechts geen gat. De 
vier panelen staan twee 
aan twee, têtebêche op de 
drukbaan. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004iia tot en met 2004
iid, gevolgd door 'Clot
hilde Olyff. Op de onder
randen staan rechts de 
productbarcodes: 
+11440?, +11457?, 
+11464? en+11471?. 

15 mei (voorv.)/24 mei: 
Blakeen Mortimer 
Blok met tien zegels 
(tweemaal vijf) zegels van 
€0.60 zonder prior ter ere 
van de honderdste ge
boortedag van de stripte
kenaar EdgarPaul Ja
cobs. Verder een blok 
(één zegel) van €1.20 met 
de striphelden Blake en 
Mortimer, ook van Jacobs. 
De zegels zijn ontworpen 

door Myriam Voz en 
Thierry Martin (MVTM). 
Het blok van tien is in 
rasterdiepdruk vervaar
digd, op een van de beid{ 
Goebelpersen in Meche 
len. Het zegelformaat is 
(zie tabelletje), de perfo
ratiemaat is ii'/z (23 tan
den horizontaal, 16 tan
den verticaal). Korte zijd 
= cilinderomtrekrich
ting. Boven en onder 
loopt de tanding door; 
links één gat, rechts geet 
gat. De vier panelen staa; 
twee aan twee, têtebêche 
op de drukbaan. 
Blok en zegel van €1.20 
zijn ook rasterdiepdruk, 
op een Goebelpers, ge
drukt. Het zegelformaat 
is 4 (zie tabelletje) en de 
perforatiemaat is iVh (2! 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal (korte 
zijde = cilinderomtrek
richting). Op de drukci
linder waren waarschijn
lijk tweemaal drie blok
ken ondergebracht. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers 
2004(i2a) en 2004(i2b), 
gevolgd door 'MVTM'. 
Op de onderranden zien 
we links de productbar
codes: +11488?en 
+11495?. 

16 mei (voorv.)/24 mei: 
Bel̂ ischejazz 
Vijf zegels van €0.50 met 
priorlabel, gewijd aan de 
jazz in België. Op de ze
gels zijn bekende, in Bel
gië geboren jazzmusici 
afgebeeld: 
 gitarist Django Rein
hardt (24 januari 1910 
geboren in Liberchies, 
Henegouwen, gestorven 
16 mei 1953). 
 tenorsaxofonist en or
kestleider Alfons 'Fud' 
Candrix (in igo8 geborei 
in Tongeren, in 1974 in 
Brussel gestorven); hij 
maakt in de jaren '30 en 
'40 van de twintigste 
eeuw furore als orkestlei 
der. 
 gitarist René Thomas 
(geboren op 25 februari 
1926 in Luik, op 3 januar 
1975 tijdens een toernee 
door Spanje gestorven). 
 tenorsaxofonist Jack 
Sels (op 29 januari 1922 
in Antwerpen geboren, 
gestorven op 21 maart 
1970). 
 saxofonist en fluitist 

Formaten Belgische 
zegels (liggende notatie) 

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



De waarden op de hier aj^ebeelde zeijcis kunnen 
ajluijken van de uiteindelijk uit^ejevcn zcijels. 
dit m uerband met een tariejivijzijjinjj 

Robert 'Bobby' Jaspar (op 
20 februari 1926 in Luik 
geboren, op 28 februari 
1963, tijdens een Ameri-
Icaanse tournee, in New 
York, gestorven). 
De ontwerper van de ze
gels is Jan Vanriet. 

De blokken zijn in vier pa
nelen gedrukt. De panelen 
I en 3 hebben links i gat 
en zijn rechts doorlopend 
getand; bij de panelen 2 
en 4 IS dit net andersom. 
De zegels zijn voorzien 
van de zegelnummers: 

200413a tot en met 
2004 13 d, gevolgd door 
'vanriet'. 
Op de onderrand staan 
rechts de productbarco
des: +ii502>, +11519', 
+11526', +11533'en 
+11540'. 

LANGLOPENDE 
FRANKEERZEGELS 

In de december 2003 en 
januari 2004 werd de vo
geltjeszegel 'Turkse tor
tel' van €0.41 gedrukt op 
fluorpapier, in blokken 

van tien. De drukdata zijn 
22/23 december 2003; 
27/28/29 januari 2004. 
De drukdatums van de 
nieuwe frankeerzegels 
die nodig zijn als gevolg 
van de tariefwijzigingen 
zijn nog niet bekend. 

^'^y ^ 4 
Wä 

Prestigeboekje Spyker 
Verkoop vanaf 10 mei 
www.tpgpost.nl 
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Nu de wereldcatalogus 
van Stanley Gibbons ge
heel in kleur is uitge
voerd - wat voor de En
gelse uitgever een hele 
klus moet zijn geweest -
werpen de werkzaamhe
den van de afgelopen 
maanden hun vruchten 
af. Het wordt immers 
mogelijk om - gebruik 
makend van de kleuren-
scans die voor de wereld
catalogus nodig waren -
nu ook de deelcatalogi in 
kleur te laten verschij
nen. Zo kwam onlangs de 
kleureneditie van New 
Zealand & Dependencies 
uit. Voor deze catalogus 
wordt het 'informatie
niveau' aangehouden dat 
trouwe gebruikers van 
deel I van de British Com-
montüealth-catalogus nog 
wel kennen. Behalve de 
zegels worden ook ver
meld de postzegelboek
jes, expressezegels, port-
zegels, dienstzegels, ver
zekeringszegels en postal 
Jiscals. Ook de antarcti
sche expedities, Tokelau 
en Ross Dependency ko
men aan bod. 
Stamp Catalogue Neu; Zealand & 
Dependencies m colour (le editic); 
54pp.,geill. (kleur), formaat A4. 
Uitaê euen door Stanley Gibbons 
London/Rmgujood (GB), Verkrijg
baar bij P W. Memhardt Interna
tional Booksellers, Piet Hemstraat 
55, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, fax 070-5651885, 
c-mailadres pu;meinfiardt(5) 
collcctura com. Prijs- € 24.60. 

Vorig jaar, dertien jaar na 
het verschijnen van de 
derde drukvan de Catalo
gue Vienna & Philadel
phia Printings and Sub 
Areas of the Republic of 
Indonesia, is de nieuwste 
editie van deze catalogus 
verschenen. In 1974 ver
scheen de eerste druk -
toen nog een eenvoudige, 
gestencilde publicatie -
en al drie jaar later werd 
een tweede opgelegd. 
Was het uitbrengen van 

de druk van iggo vooral 
het gevolg van 'navraag' 
(de editie van 1977 was al 
geruime tijd uitverkocht), 
ditmaal is er een andere 
aanleiding tot het op de 
markt brengen van deze -
ook nu weer met nieuwe 
vondsten uitgebreide -
catalogus. Gedoeld 
wordt op de vermelding 
(sinds 1998) van de zoge
noemde 'Weense druk
ken' in de bekende Kata

log Prangko Indonesia, die 
ervoor heeft gezorgd dat 
dit enigszins omstreden 
verzamelgebied her
nieuwd in de belangstel
ling is komen te staan. 
Wie belangstelling heeft 
voor de discussie over de 
vraag of de Weense druk
ken al dan niet verzamel-
waardig zijn, kan Joep 
Bonns drieluik in Filate
lie van april, mei en juni 
1987 er nog eens op na
slaan. 
In de catalogus wordt 
eerst de historische ach
tergrond van de bewuste 
emissies geschetst. Daar
na komen de formaten, 
tandingen, drukken, ont
werpen, opdrukken, 
kleuren en drulwellen ter 
sprake. Vervolgens be
handelt de catalogus de 
emissies 'Repoeblik', 
'Republik', 'Merdeka', 
'Serikat', 'RIS', 'RIS Mer
deka', 'RIS Djakarta' en 
'UPU'. 
Druktechnisch ziet de ca
talogus er perfect uit -
een heel verschil met de 
uiterst sobere eersteling 
van 1974. 
'Catalogue Vienna & Philadelp-
hio Printings and Subareas ojthe 
Republic Indonesia' door Henk 
Ramkema en Leo B. Vosse; 292 
pp ,gcill. (kleur),formaat 17x24 
cm. Uitgegeucn door de uereni-
gmg Dai Nippon, Verkrijgbaar 
bij P.W. Memhardt, Piet Hem
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227, e-mail 
pu;memhardt@collectura .com. 
Prijs; €35.-

Er is op de Franse markt 
kennelijk - en dat dan in 
tegenstelling tot veel an
dere landen - ruimte voor 
meer dan één op de va
derlandse markt gerichte 
postzegelcatalogus. De 
namen Vuert & Tellier en 
Ce'rès hebben een heel ver
trouwde klank, maar er is 
ook nog een derde speler 
op deze markt, die onder 
de naam Dallay opereert. 
We kregen niet allen de 
catalogus Timbres de 
France voorgelegd, maar 
ook Timbres d'Andorre, 
Monaco, Terres Austra-
les, Europa en - een 
boekwerkje dat meer spe
cialistisch van aard is -
het Repertoire Franc.K. 
De uitgever van deze ca
talogi behoeft zich in ie
der geval niet te schamen 
voor de titels die hij uit
brengt: de boekjes zien er 
bijzonder verzorgd uit, 
bevatten alle informatie 
die voor de verzamelaar 
van nut kan zijn en zijn 
geheel in kleur geïllus
treerd. Het is een argu
ment dat wellicht niet ie
dereen zal aanspreken, 
maar wij waren vooral 
gecharmeerd van de 
grootte van de illustraties 
in de catalogi van Dallay, 
die - geheel tegen de 
heersende trend in - nu 
eens niet tot het uiterste 
zijn verkleind. Alle af
beeldingen zijn op een 
fors formaat afgedrukt, 
in sommige gevallen zijn 
de zegels zelfs op ware 
grootte te zijn. De sa
menstellers hebben niet 
alleen aandacht voor de 
hoofdnummers, maar 
besteden relatief veel 

DALLAY 

Timbres de France 
2003-2004 

DALLAY 

Timbres d'Andorre, Monaco. 

2003-2004 

aandacht aan afwijkin
gen, zoals ongetand ge
bleven zegels, ontbre
kende drukgangen en 
dergelijke. Een geslaagde 
uitwerking van een bij
zonder aardig idee is de 
thematische index die in 
de delen 'Frankrijk' en 
'Andorra etc.' wordt ge
presenteerd. In die index 
wordt een groot deel van 
de in de catalogus behan
delde uitgiften, naar hun 
(hoofd)thema gesorteerd, 
opgesomd. 
Het 'repertorium' met de 
enigszins raadselachtige 
naam ('Franc.K') blijkt te 
zijn vernoemd naar de 
auteur van het boekje, 

REPERTOIRE FRANC.K 
iJo. canwlK de timbres jiosic ti usage couranl 

en nouvcaux Irancs el ïil euros 

Pdr Francis Kelcdjtan 

Francis Kéledjian. Het 
behandelt de Franse 
postzegelboekjes vanaf 
het moment waarop in 
Frankrijk de nieuwe franc 
werd ingevoerd, i960 
dus. De noteringen in dit 
boekje worden niet aan
gegeven in 'harde valuta', 
maar met een code, lo
pend van A (courant) tot 
en met H (750 tot 1500 
euro); er is ook nog een 
categorie RRR (tres rare). 
Of de Dallay in de toe
komst commercieel zal 
kunnen opboksen tegen 
de twee eerder genoem
de, gevestigde catalogus
uitgevers weten we na
tuurlijk niet, maar duide
lijk is wel dat Yvert en 
Cérès aan de Dallay een 
geduchte concurrent 
kunnen hebben. En dat 
kan geen kwaad - inte
gendeel, dat is zelfs in 

het belang van de verza
melaars... 
'Dallay France'; 702 pp.,geill 
(kl.),formaat 15x21 cm. 'Dallay 
Andorra, Monaco, Terres Austra-
Ics, Europa'; 496 pp.,geill (kl.), 
formaat 15x21 cm. 'Repertoire 
Franc.K'; g6pp.,geill (kl),for
maat 15x21 cm. Uitgegeuen door 
Dallay, Parijs. Verkrijgbaar bij 
P W, Memhardt, Piet Hemstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, e-mailadres 
pu)meinhardt@collectura.com. 
Prijzen: €22.- (Frankrijk), €20.-
(Andorraetc) en€15.90 
(Franc.K). 

Een naslagwerkje dat op 
de redactie van Filatelie 
geregeld wordt geraad-
pleeg is Philatelic Terms 
Illustrated van James 
Mackay. Het is eigenlijk 
de Engelse tegenhanger 
van Filatelie uan A tot Z van 
mr. A. van der Flier, ook 
al zo'n handig mini-en-
cyclopedietje. Het enige 
nadeel van het Engelse 
boekje is (of eigenlijk 
was) dat het inmidels al 
zo'n zeventien jaar oud 
is. Maar gelukkig is er nu 
een nieuwe editie uit. Met 
meer trefwoorden en -
wat vooral plezierig is -
afbeeldingen in kleur. 
Het raadplegen van het 
het boekje is daardoor 
nog plezieriger dan voor
heen, ook als je niet ge
richt naar een term, af
korting of uitdrukking 
zoekt. Want wat is er leu
ker dan te zien of er za
ken zijn waarvan je het 
bestaan nog niet kent? 
Wat is bijvoorbeeld een 
drop letter? En wat is socked 
on the nose? En wat gaat er 
schuil achter de uitdruk
king electric eye marks? Het 
boekje van Stanley Gib
bons geeft antwoord; 
ideaal als u het naadje 
van de kous wil weten... 

'Philatelic Terms Illustroted' door 
James Mackay; 170 pp.,gcill. 
(kl),formaat 18.5x24 cm. Uit
gegeuen door Stanley Gibbons, 
London/Rmguiood, Verkrijgbaar 
bij P.W, Memhardt, Piet Hem
straat 36, 2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227, e-maii 
pu)mcinhardt(a)collectura.com. 
Prijs: €28.40.-. 

mailto:meinhardt@collectura.com


GRATIS VOOR LEZERS VAN FILATELIE: 
UNIEK HANDBOEK OP CD/ROM 

Negen jaar werk, 2000 pagma^s en... geheel kosteloos! 
'Dat ik op een gegeven moment 
aan de slag ben gegaan met het 
inventariseren van de Neder-
andse kleinrondstempels 
<wam door een - overigens 
prettig - meningsverschil dat ik 
had met een inzender op de in
ternationale postzegeltentoon
stelling Fepapost 94 in Den 
Haag,' zegt Cees. 'Een aantal 
beweringen in de collectie van 
die inzender trok ik in twijfel. Ik 
besloot om een onderzoekje te 
verrichten, waarbij de stempel-
boeken van het Staatsbedrijf 
der PTT als basis dienden.' Het 
resultaat was enigszins verras
send: soms bleken de twijfels 
die Cees had gegrond te zijn, 
maar soms ook waren ze on
juist. Cees Janssen: 'Er was over 
het onderwerp "kleinrond" al 
een aantal malen gepubliceerd, 
maar steeds in brokjes en stuk
jes en soms verre van volledig. 
Mijn inventarisatie, waarbij ook 
het enorme werk van Blom in 
eerste instantie een hulpmiddel 
was, bleek aanvankelijk een 
soort van lappendekken te wor
den - en dat wilde ik niet. Daar
om besloot ik gewoon van vo
ren af aan te beginnen, zoals 
ook een Vellinga en Korteweg 
(althans, dat dacht ik) hadden 
gedaan, maar ik wilde het veel 
uitgebreider doen. Omdat ik zo-
wefoverde inhoud van de 
stempelboeken van het Staats
bedrijfder PTT als over de 
stempelboeken van 's-Rijks 
Munt kon beschikken, was dat 
mogelijk. En het bleek de enig 

'juiste keus te zijn.' 
Geleidelijk aan kreeg het werk 
dat Cees Janssen aan het ver
richten was vorm. Het kon geïl
lustreerd worden met duizen
den scans van stempelafdruk
ken uit de stempelboeken en 
ook met materiaal uit zijn eigen 
collectie, de collecties van ande
re verzamelaars en de stock van 
een postzegelhandelaar. 
Maar CeesTiet het niet bij de 
kleinrondstempels alleen: 'Ook 
andere stempelafdrukken die in 

Lezers van 'Filatelie' kunnen een unieke CD/ROM in hun bezit 
krijgen - gratis en zonder verplichtingen! Wie de adresdrager van 

dit nummer van 'Filatelie' inlevert op de Brievenbeurs in Gouda of 
op de Nationale Postzegelshow in Rosmalen krijgt het 'Handboek 
Nederlandse Poststempels', samengesteld door Cees Janssen, in 
zijn bezit. Het gaat om een uniek project, dat mogelijk werd ge

maakt door vier filatelistische partijen (zie kader). 

^A/ M ö ^ 

de stempelboeken voorkwa
men, nam ik en passant mee,' 
zo vertelt hij. 'Daardoor ont
stond er een prachtig overzicht 
per kantoor. In een inleiding 
kon ik de complete stempelont-
wikkeling, vanaf 1829 tot 1865, 
in kaart brengen. Het gaat om 
een periode die wel mijn aan
dacht heeft, maar nog geen pri
oriteit is.' 
Negen jaar lang werkte Cees 
Janssen aan zijn publicatie; 
toen kwam hij in contact met 
René Hillesum, die hem over de 
streep wist te trekken om het 
boek waarmee hij bezig was uit 
te geven in de vorm van een 
CD/ROM. Cees: 'Dat kon ook 
bijna niet anders, want ik zat in
middels op bijna tweeduizend 

pagina's. Een gedrukte versie 
zat er, vanwege de hoge kosten, 
dus niet in.' 
Op aandringen van een aantal 
personen maakte Cees een 
overzicht met catalogusnum

mers, waarbij elk kleinrond-
stempel zijn eigen unieke num
mer kreeg. 'Peter Rozema was 
bereid om bij elk stempel een 
prijswaardering te vermelden, 
gebaseerd op de huidige markt
prijzen,' aldus Cees. 'Die lijst 
maakt het boek voor zover het 
de kleinrondstempels betreft, 
compleet. Het gekozen num-
mersysteem is geschikt om 
nummers toe te kennen aan 
alle stempels die in Nederland 
zijn gebruikt; het boek kan daar
door enorm worden uitgebreid.' 
Het boek zoals het er nu ligt 
mag met recht een standaard-
werK heten: alle stempelboeken 
die betrekking hebben op de pe
riode 1865 tot ca. 1900 zijn be
studeerd en bewerkt. Het is zo 
goed als uitgesloten dat er nog 
meer vondsten kunnen worden 
gedaan, misschien met uitzon
dering van materiaal dat nu nog 
m stempelcollecties sluimert. 
Cees: 'ik hoop echt dat het werk 
dat ik gedurende negen jaar heb 
verricht niet vruchteloos blijft. 
Het zou me enorm veel plezier 
doen als zou blijken dat vele 
verzamelaars van stempelaf
drukken aan mijn CD/ROM een 
nuttig hulpmiddel heoben.' 
Bang voor kritiek is de auteur 
niet, zo blijkt: 'Natuurlijk komt 
er kritiek,' zegt Cees. 'En laten 
we hopen dat het vooral positie
ve kritiek zal zijn. Want dan kun
nen zulke opmerkingen een bij
drage leveren aan de verdere 
vervolmaking van dit werk.' 

De CD/ROM 'Handboek Nederlandse Poststempels' kwam tot 
stand dankzij de medewerking van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars, René Hillesum Filatelie, 
Cees Janssen (auteur van het boek) en het maandblad Filatelie. 
U krijgt de gratis CD/ROM uitgereikt als u de adresdrager van 

dit exemplaar van 'Filatelie' inlevert op de Brievenbeurs in Gouda. 
U kunt de adresdrager ook inleveren bij de stand van de NVPV of 
die van Filatelie op de Nationale Postzegelsliow en StampKids 2004 

in Rosmalen (voor data en openingstijden: zie pagina 330). 
In het meinummer volgen nadere berichten over de CD/ROM. 

Laat deze kans niet lopen en haal de unieke CD/ROM in huis! 

Prestigeboekje Spyker 
Verkoop vanaf 10 mei 
www.tpgpost.nl 
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NIEUWE BALIEFRANKEERSTROKEN 
NADER BEKEKEN 

Eenentachtig internationale straatnamen als achtergrond 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E VOOR F I L A T E L I E 

Er is in 'Filatelie' al eerder be
richt over de nieuwe baliefran-
keerstroken die sinds november 
2003 in de postkantoren van 
TPCPost in gebruik zijn ' . 
Mijn collega Rein Bakhuizen 
van den Brink stelde voor ze 
Ceoc/t/es-zegels' te noemen, 
omdat de ondergrond wordt ge
vormd door een patroon van in
ternationale straatnamen. De 
'zegels' kunnen worden ge
bruikt voor pakketten en als 
(bij)frankering op brieven. Ze 
worden niet los verstrekt, maar 
ter plaatse op het poststuk ge
plakt, dat vervolgens in het ver
voer-, sorteer- en bestelsysteem 
van TPCPost verdwijnt. 

ONDERGROND STROKEN 
In 'Filatelie' van januari 2004 
werd al onthuld dat het patroon 
van de straatnamen zich om de 
45.5 centimeter herhaalt. Blijk
baar zijn de rollen die in de Hy-
tech-baliefrankeermachines zit
ten, gedrukt met een cilinder 
die een. omtrek van 45.5 centi
meter heeft. Na iedere omwen
teling ontstaat er een naad. 
Deze is te vinden tussen de 
twee delen van de straatnaam 
La Rambla (zie afieelding 1). 
Nadat de lokettist de juiste 

Ze zijn nu ongeveer een half jaar in gebruik: de nieuwe 

baliefrankeerstroken van TPGPost. Aan hun uiterlijk zijn 

de Nederlandse verzamelaars dus inmiddels wel gewend. 

Maar hebt u de stroken wel eens goed bekeken?Hoe het 

antwoord ook luidt, de nu volgende, verhelderende 

bijdrage kan u veel wijzer maken. 

waarde heeft ingesteld snijdt de 
machine de strook af De snij-
richting staat hierbij haaks op 
de straatnamenreeks. Merk
waardig is dat de stroken aan 
beide kanten zijn getand: dit 
heeft immers geen functie, de 
stroken worden afgesneden en 
niet afgescheurd. 
In hetzelfde nummer van 'Fila
telie' werd de sleutel gegeven 
met behulp waarvan men de 
stroken naast elkaar kan leggen 
om de plaatsnamen te reconst
rueren. Behalve de plaatsna
men is er namelijk ook een 
combinatie van cijfers en letters 
als achtergrond gebruikt. Vanaf 
de lasnaad tussen La en Ram
bla is de volgorde: 
2043C5521354027S154331279144512. 
Nu zou men denken dat als 
men maar genoeg losse 'zegels' 

weet te verzamelen, men de 
hele strook van 45.5 centimeter 
kan reconstrueren. Dit blijkt 
niet gemakkelijk te zijn. Aller
eerst moet men toch zeker en
kele honderden stroken bekij
ken en verder is het zo dat de 
verschillende machines de 'ze
gels' op een andere plaats van 
de rol afsnijden (o/beetó/ng 2: de 
vier zegels links zijn van ver
schillende machines afkomstig, 
de vier zegels rechts van één 
machine). Men zou dus stroken 
van één machine moeten heb
ben om goed uit te komen. De 
redacteur van de rubriek 'Verza-
melgebied Nederland' was ech
ter zo vriendelijk een 'postfris-
se' strook van 45.5 centimeter 
beschikbaar te stellen. Hierdoor 
kunnen alle straatnamen wor
den geïdentificeerd. 

BEDRUKKING 
Bij de aflevering wordt op alle 
zegels de datum (inclusief de 
t i jd) , een PK-nummer en de 
landsnaam Nederland afge
drukt. Voor pakketzegels {af
beelding j) komen daar nog bij: 
het gewicht, de tekst Frankering 
betaald Nederland, de aandui
ding AVP (de afkorting staat 
voor Algemene Voorwaarden 
voor opgedragen Postvervoer) 
de postcode van de geadres
seerde met het huisnummer of 
postbusnummer, de bekende 
barcode en tenslotte een inter
ne code, gevolgd door opnieuw 
de postcode en het huisnum
mer of postbusnummer. 
Op zegels voor brieven vinden 
we alleen de datum en tijd, de 
waarde in euro's, een zescijferig 
PK-nummer en de landsnaam. 
Zoals kan worden verwacht, 
staan de letters PK voor post
kantoor. Er zijn in Nederland 
1.350 postkantoren en 650 ser
vicepunten waar Hytec^-machi-
nes kunnen worden gebruikt^. 
Daarnaast zijn er nog een aan
tal 'Businessbalies'. Alles bij el
kaar opgeteld kan dit nooit 
meer dan een viercijferig num
mer opleveren. Telefonische in
formatie bij Postkantoren bv 

i'K OHI//0 
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eerde dat de PKnummers zijn 
gebaseerd op het vroegere stel
sel van postdistricten. Tot I ja
Tuan 1989 (het tijdstip waarop 
^TTwerd geprivatiseerd) was 
^Jederlana ingedeeld in twaalf 
Dostdistricten [ajbeeld'mg4). De 
<antoren in deze districten had
Jen een eigen nummer, dat be
ïon met een cijfer dat het dis
:rict aangaf Door beschouwing 
^an enkele honderden envelop
Den kon de volgende systema
:iek worden vastgesteld: 
o^ district Amsterdam, 02 dis
trict Haarlem, 03 district Den 
Haag, 04 district Utrecht, 05 
district Rotterdam, 06 district 
Middelburg, 07 district Den 
Bosch, 08 district Maastricht, 
09 district Arnhem, l o district 
Zwolle, ^^ district Groningen en 
12 district Leeuwarden. Tot in 
het midden van de jaren '90 
had ieder district een EKP (ex
peditieknooppunt). Roosendaal 
en Sittard waren de enige EKP'n 
die niet in de districtshoofdstad 
waren gevestigd. Op Ijanuari 
1989 werden de twaalf postdis
tricten opgeheven en vervangen 
door vijf regio 's. De EKP'n wer
den geleidelijk vervangen door 
zes sorteercentra brieven, twee 
sorteercentra pakketten en een 
sorteercentum aangetekende 
stukken. De oude nummering 
van de postkantoren bleef ech
ter gehandhaafd en is nu nog te 
zien op de nieuwe baliestroken. 

GEBRUIK VAN DE STROKEN 
Zoals bekend verkoopt TPC
Post aan de loketten geen losse 
postzegels meer. Men is ge
dwongen een velletje van vijf of 
tien zegels te kopen. Met de ba
liestroken kunnen alle waarden 
van €0.oi tot €99.99 worden 
geproduceerd. Men noemt dit 
dan ook 'gemaksfrankering'. 
Deze vorm van frankering 
wordt in het bijzonder toege

DE EENENTACHTIG INTERNATIONALE STRAATNAMEN OP DE NIEUWE BALIEFRANKEERSTROKEN 

Aptekarsrkij Prospekt 
Avenue 5th 
Avenue des Champs 

Elysées 
Avenue de SufFren 
Avinguda Diagonal 
Belmont Crescent 
Binnenkant 
Bispeengbuen 
Boscombe Road 
Bosplaat 
Boulevard Diderot 
Brievengat 
Buiskade 
Burgemeester Patijnlaan 
Carter de Ferran 
Carrer del Consell 
Central Park 
Christians Brygge 
Debbemeerstraat 
Dempster Street 

Dorpsstraat 
Elandstraat 
Falkoner Alle 
Flevolaan 
Frans Halsstraat 
Gilles van Ledenberch

straat 
Grasweg 
Gravenstraat 
Grote Markt 
Heidekruid 
Industrieweg 
Jackson Boulevard 
Jan van Krimpenweg 
Kabelweg 
Kalverstraat 
Keizersgracht 
Kerkplein 
Kloveniersburgwal 
KNSMIaan 
LaRambla 

Lange Haven 
Leidse Plein 
Liesboschstraat 
Lissabonstraat 
Lubeckweg 
Lucas Bolwerk 
Mastbos 
Michigan Avenue 
Molenbaan 
Molstraat 
Nevskij Prospekt 
Nieuwe Gracht 
Nieuwe Binnenweg 
Oesterweg 
Oude Gentweg 
Paterswoldseweg 
Picadilly Circus 
Prins Bernhardstraat 
Rather Kirchweg 
Rheezerend 
Rosebery Avenue 

Rue de Rivoli 
Schipholweg 
Singel 
Sluseholmen 
Stadhouderskade 
Street 25 th 
Thumbstrasse 
Times Sqare 
Tjasker 
Upland Chase 
Vaart ZZ 
Via Appia 
Via di Cassaglia 
Via Olympica 
Waterkant 
Weena 
Weeshuiswal 
Zuidplein 
Zuikertuintje 
Zutphensestraat 

past in twee gevallen: 
1. Iemand heeft wel een aantal 
zegels in huis, maar men komt 
niet op het juiste bedrag uit. Dit 
komt mede door de 'kromme' 
porten die we sinds de invoe
ring van de euro hebben, bij
voorbeeld 39 en 78 eurocent. 
2. Men heefteen brief waarvan 
men niet zeker weet of het ge
wicht de 20 of 50 gram te boven 
gaat en wil deze in het postkan
toor laten wegen om te voorko
men dat de geadresseerde port 
moet betalen. 
Enkele voorbeelden: 
 een brief gefrankeerd met een 
DecemberzegeK" van 29 cent, 
bijgefrankeerd met een strook 
van 10 cent in het kantoor Stein 
[afbeelding 5); 
 een brief van 20 tot 50 gram, 
gefrankeerd meteen Decem
berzeger", bijgefrankeerd met 
een strook van 49 cent in Eijs
den [ajbeeld'mg 6); 
 een brief gefrankeerd met twee 
Decemberzegels™, in Heerlen 
bijgefrankeerd met 20 cent om 
op een totaal van 78 cent te ko

men [ajbeeld'mg y); 
■ een brief gefrankeerd met een 
DecemberzegeK" van 29 cent 
en een zegel van tien cent bleek 
meer dan twintig gram te we
gen, daarom werd in Maastricht 
een strook van 39 cent bijge
plakt [ajbeeld'mg 8); 
 een brief gefrankeerd meteen 
Kinderpostzegel van 39 cent, 
bijgefrankeerd met een balie
strook van 39 cent in het kan
toor te Weert [ajbeeld'mg 9); 
 een brief die meer dan 50 
gram woog, gefrankeerd met 
een strook van €1.17, afgiftekan
toor Nuth [ajbeeld'mg lo); 
 een brief zwaarder dan 20 
gram, werd gefrankeerd met ze
gels van 75 en 2 cent, waarna m 
Maastricht een strook van 
1 centf!) werd bijgeplakt 
[ajbeeld'mg Tl). 

STRAATNAMEN 
Op de baliefrankeerstroken 
staan in totaal 81 namen. Een 
aantal daarvan, bijvoorbeeld de 
Avenue des Champs Élysées, is 
waarschijnlijk uniek te noemen. 

Een naam als Dorpsstraat komt 
in Nederland enkele honderden 
keren voor. Er zullen echter niet 
veel Burgemeester Patijnweger\ 
zijn en zover mij bekend is er 
maar één Weena (in Rotter
dam) . Het is misschien een uit
daging om een strook te vinden 
waarop de naam van de straat 
staat waar u woont. Die kunt u 
dan inlijsten naast de geperso
naliseerde zegel. Ook voor the
matische verzamelaars kunnen 
de stroken (beperkt) bruikbaar 
zijn. Voor de lezers van 'Filate
lie' laat ik de complete lijst van 
8T namen, alfabetisch gerang
schikt, hier afdrukken (boven). 
Op zijn minst twee namen zijn 
verkeerd gespeld: Aptekarsrkij 
(die tweede r moet vervallen) 
en Picadilly (moet zijn: 
Piccadilly, met twee e's dus). 

Verwijzingen: 
' : 'Filatelie' 2003/12, pagina gzi 
^i 'Filatelie' 2004/!, pagina 27 
3: 'Mail!' nummer 2, jaargang 3,15 ja
nuari 2004 
Met dank aan R.C. Bakhuizen van den 
Brink en René Hillesum. 

m ► j 
'" 'Ljt^'' '1 

C.J Eurocent j 

Ajbeeldmg ^o 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Australië 
Dame Joan Sutherland 
Sinds 1997 heeft Austra
lië een jaarlijl<se uitgifte 
met een afbeelding van 
een grote Australische 
persoonlijkheid, iemand 
die tijdens zijn of haar le
ven een belangrijke bij
drage leverde aan de Aus
tralische identiteit. Deze 
zegels worden gewoon
lijk ook in een boekje uit
gegeven. 
Ik meldde al eerder dat 
de uitgifte ervan dit jaar 
op 23 januari gepland 
stond. Tot op de dag van 
uitgifte blijft geheim wie 
de persoon in kwestie is. 
Dit jaar valt die eer te 
beurt aan een van 's we
reld grootste operazan
geressen: Dame Joan Su
therland [i]. 

Bekende brufl̂ en 
In een op 2 maart ver
schenen postzegelboekje 
spelen vijf bekende Aus
tralische bruggen de 
hoofdrol. De serie laat 
een verscheidenheid aan 
constructiematerialen en 
stijlen zien, variërend van 
een eenvoudige stenen 
brug uit een ver verleden 
tot aan de technische en 
architectonische hoog
standjes uit deze tijd. Af
gebeeld zijn de Ross Bridge 
uitTasmanié, de Lockyer 
Creek Bridge, een spoor
brug uit Queensland, De 
Sydney Harbour Bridge, 
New South Wales, de Bir
kenhead Bridge in Zuid-
Australië en de Bolte 
Bridge in Victoria. 
De serie levert maar liefst 
drie postzegelboekjes op: 
1. een boekje met twee
maal de serie (tienmaal 
50 c.); 
2. een zogenaamd che
queboek met twintig van 
deze boekjes en 
3. een prestigeboekje met 
vijf velletjes van elk vier 
zegels [2]. 

Koninkhjk bezoek 1954 
Oude Australiers hebben 
het nog steeds over de 
Royal Tour van 1954. Toen 
toerde koningin Eliza
beth maar liefst twee 
maanden lang door het 
land. Het was de eerste 
koninklijke rondreis van 
een regerend vorst, nadat 
de zoon van koningin 
Victoria, de hertog van 
Edinburgh, er in 1867/68 
mee begon. 
Zoiets is natuurlijk een 

postzegel waard. En 
meer dan dat: op 13 april 
verschijnt eveneens een 
prestigeboekje met vijf 
velletjes van vier deze ze
gels (50c.) [3]. 

Australian Football League 
2004 
Met zestien(!) boekjes 
markeert de post het be
gin van het seizoen eind 
maart. Elk boekje bevat 
twintig zegels van 50 
cent en twintig stickers: 
elke deelnemende club 
heeft een eigen boekje. 
Niet zo'n leuk initiatief, 
want dat jaagt de verza
melaar flink op kosten 
[4]-

Australische uitvindingen 
De zwarte doos met de 
vluchtrecorder (1961), ul
trasoon onderzoek bij 
zwangerschap (1976), de 
racecam (een camera die 
in raceauto's wordt be
vestigd; 1979}, de veilig-
heidscapsule voor baby's 
in auto's (1984) en het 
polymeer bankbiljet 
(1988) zijn alle vijf Aus
tralische vindingen. Van
af 18 mei kunnen we ze 
ook op een postzegel van 
50 cent bewonderen. En -
u raadt het al - per tien in 
een postzegelboekje. 
Voor verslaafden is er 
ook weer het che
queboekje met twintig 
gewone boekjes. 

Denemarken 
Kunstacademie 
De Koninklijke Deense 
Kunstacademie bestaat 
ditjaar 250 jaar. Een spe
ciale postzegel ligt dan 
voor de hand. Temeer 
daar de academie de post 
regelmatig adviseert bij 
de keuze van kunstenaars 
voor het ontwerpen van 
nieuwe zegels en een 
aantal zegels ook door 
(oud)studenten is ver
vaardigd. De nieuwe ze
gel van 5.50 k. is even
eens door twee studentes 
vervaardigd. Tien stuks 
ervan zijn sinds 26 maart 
te koop in een postzegel
boekje. 

Frankrijk 
Marianne 
Frankrijk is weer toe aan 
een nieuwe Marianne. De 
huidige Marianne du 14 
juillet heeft haar langste 
tijd gehad en de Fransen 
worden uitgenodigd een 
ontwerp voor een nieuwe 

Marianne in te sturen. Die 
oproep staat ook op de 
omslag van het op 15 ja
nuari verschenen boekje 
met tien postzegels zon
der waarde-aanduiding 
(binnenlands brieftarief, 
sinds enige tijd 50 c.) en 
nog met de oude Marian
ne. 

Walt Disney 
Ter gelegenheid van het 
Feest van de Postzegel 
sieren sinds 6 maart Mic
key Mouse en consorten 
een serie Franse postze
gels. De creaties van Walt 
Disney zijn te vinden op 
postzegels van €0.45, 
0.50 en 0.75. Ze zijn ook 
in een boekje verkrijg
baar. Dat bevat tweemaal 
€0.45, viermaal €0.50 en 
viermaal €0.75. Prijs van 
het boekje is €5.90 [5]. 

Het eerstvolgende Franse 
boekje metgelegenheids-
zegels komt op 10 mei. 
Het bevat tien postzegels 
van €0.50 'vakantie', de 
Europazegels van ditjaar. 

Georgië 
Ouerzicht 
Vanwege de instabiele 
politieke en economische 
situatie kwam Georgië 
pas in 1993 met eigen 
postzegels. Het eerste 
boekje verscheen drie 
jaar later, in 1996. Omdat 
ik niet alle boekjes in 
deze rubriek heb kunnen 
melden, volgt hieronder 
een overzicht. 

Jaar Nr Onderwerp 
1996 I Schaakolympiade: 

schaakspeelsters uit 
Georgië 

2001 2 Europazegels: water, 
een kostbare schat 

20023 Europa, het circus 
2003 4 Europa: poster-kunst 
2003 5 Dierentuin van Tbilisi 

olifant, struisvogel, 
Wolfen beer 

2003 6 Mineralen: rotskristal, 
agaat met amythist, 
rose orpiment en real-
gaar[6] 

2003 7 Toerisme, mooie stre
ken; Bakuriani, Vard-
21a, BatumenhetMeer 
van Ritsa. 

Kersten Pasen' 
Dat Pasen en Pinksteren 
op één dag zouden vallen 
is een spreekwoordelijke 
onmogelijkheid, maar 
paaszegels en kerstzegels 
in één boekje stoppen, 
dat blijkt in Georgië wel 
te kunnen. Een bijzonder 
merkwaardig boekje, het 
Europaboekje van dit 

jaar! Het bevat vier zegels 
van 40 L. 'Merry Christ
mas' en vier van 80 L. 
'Happy Eastern'. 
Dit boekje, nummer 8 in 
de reeks, verscheen ove
rigens op 2 februari van 
dit jaar: te laat voor kerst, 
te vroeg voor Pasen. 

Guernsey 
Clematis 

Guernsey zette op 29 ja
nuari de tot de ranonkel
familie behorende clema
tis in het zonnetje met 
een maar liefst tien waar
den tellende postzegelse
rie. Nou is dat tiental niet 
echt overdreven, want er 
zijn 230 soorten! En er 
komen er nog bij, want 
ter gelegenheid van het 
tweede eeuwfeest van de 
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Britse Koninklijke Tuin
30UW Vereniging toont 
een kweker uit Guernsey 
tijdens de bloemenshow 
Chelsea 2004 vier nieuw 
ontwikkelde soorten. En 
op de tien zegels zijn uit
sluitend bloemen afge
beeld die door de kweker 
in Icwestie, Raymond 
Evison, op Guernsey zijn 
ontwikkeld; ze hebben 
fraaie namen als Artic 
Queen, Blue Moon of Royal 
Velvet. 
De zegels zijn ook per 
tien in boekjes verkrijg
baar: tienmaal GY (22 p., 

voor brieven of kaarten 
tot 100 gram binnen de 
Bailiwick) en tienmaal 
UK (27 p., voor brieven of 
kaarten tot 60 gram naar 
het Verenigd Konink
rijk). 
Had men eerder rollen 
van honderd, nu zijn er 
van beide soorten ook 
boekjes met honderd ze
gels beschikbaar. Een 
prijzige zaak weliswaar: 
£22.00 en £27.00. 

Luxemburg 
Paddestoelen 
Het in het januarinum
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mer aangekondigde 
Luxemburgse boekje met 
afbeeldingen van padde
stoelen verscheen op 16 
maart jl. [7] De inhoud 
bestaat uit zes zegels van 
€0.10 en zes van €0.50. 
De prijs van het boekje is 
€3.50, een korting van 10 
cent dus. 
Er worden zes verschil
lende paddestoelen afge
beeld: de cantarel, ko
raalzwam, strophoria (alle 
drie €o.io), de kluifjes
zwam, de intktviszwam 
en de grote molenaar 
(€0.50). 

Marokko 
Inhaalslag 
Marokko was tot dusver 
zuinigjes met het uitge
ven van boekjes. Twee 
boekjes als Frans protec
toraat (1935 en 1938) en 
een drietal nogal primi
tief uitgevoerde exempla
ren in de periode 1979
1981 dat was het. 
Maar onlangs kwam er 
een vervolg. Het gaat om 
twee boekjes in speel
kaartformaat (compleet 
met ronde hoekjes) en 
met tien zelfklevende ze
gels. Het ene bevat tien 
zegels van 2.50 d. De ze
gel verscheen op 21 au
gustus 2003 ter gelegen
heid van de veertigste 
verjaardag van koning 
Mohammed VL Het an
dere boekje bevat tien
maal de zegel van 6.50 d. 
met een afbeelding van 
de Nejjarinefontein. Een 
uitgiftedatum van deze 
zegel kon ik niet vinden. 
Voorlopig houd ik het 
erop dat de boekjes begin 
2004 verschenen zijn. 

Noorwegen 
Locaal boekje E êrsund 
Het postkantoor van het 
Noorse Egersund gaf al 
eerder twee boekjes uit. 
Op 12 oktober vorig jaar 
kwam nummer drie. 
Aanleiding was het zes
tigjarig bestaan van de 
plaatselijke postzegelver
eniging. De inhoud be
staat uit zes zegels van 
5.50 k. met een afbeel
ding van OlavVals 
kroonprinsje.uit een se
rie die eerder dat jaar op 
20 juni was verschenen. 
Op de omslag staat een 
oude foto van het plaatse
lijke postkantoor. 

Rusland 
Testpilootsprookjes 
Er verschenen in januari 
twee Russische boekjes. 
Het ene ter gelegenheid 
van de honderdste ge
boortedag van Valery P. 
Chkalov, testpiloot, en 

held uit de tijd van de 
Sovjetunie. Het bevat één 
zegel van 3 r. [8] Het an
dere presenteert in een 
strip van drie zegels 
(2i4h6 r.) karakteristie
ke figuren uit de sprook
jes van Pavel Bazhov. De 
zegels markeren de 
125ste geboortedag van 
deze schrijver. 

Servië en Montenegro 
Toch no3 uerschil 
Het toch wat gedwongen 
huwelijk tussen Servië en 
Montenegro heeft nog 
niet tot een volledige 
postale eenheid gezorgd. 
Al eerder (in 2001) meld
de ik wat curieuze boek
jes met Europazegels van 
Montenegro. Ook zou er 
in 2002 in Montenegro 
nog een boekje versche
nen zijn met als motief 
de bescherming van peli
kanen bij het Meer van 
Skadar. Over de status 
van dit boekje bestaat on
duidelijkheid. 
Sinds vorig jaar zijn Ser
vië en Montenegro over
eengekomen om op de 
gezamenlijk postzegels 
de waarde in twee valuta 
(dinar en euro) aan te ge
ven. 
Op 21 november versche
nen de drie eerste echte 
boekjes van de nieuwe 
staat. Ze bevatten de 
kerst en nieuwjaarsze
gels van 2003. Het eerste 
telt tien zegels van 10 d. 
(kersttafereeltje met 
kerstman, zak cadeautjes 
en rendier) en nummer 
twee tien van 13.50 d. 
(kerstballen en ijskristal
len). Deze twee boekjes 
zijn bedoeld voor Servië. 
Montenegro heefteen ei
gen boekje met tienmaal 
€0.25 (kerststukje met 
kaars). Vorm en uitvoe
ring van de zegels en de 
boekjes zijn overigens 
vrijwel identiek. Beide 
deelstaten hebben nog 
wel een eigen postdienst, 
getuige ook het verschil 
in logo op de omslagen. 

Tsjechië 
Traditie 
Acht postzegels van 
6.50 k. bevat het op 20 ja
nuari in Tsjechië versche
nen boekje dat aandacht 
schenkt aan de traditie 
van de postzegelproduc
tie in dit land. De oplage 
bedraagt 56.000 boekjes. 

Verenigde Staten 
Kleine ziluerreyer 
Op 24 oktober van het vo
rig jaar verscheen in de 
Verenigde Staten een rol
zegel van 37 c. met de af
beelding van een kleine 

zilverreiger. Dezelfde ze
gel is sinds 30 januari 
ook in een vouwboekje 
verkrijgbaar. De inhoud 
bestaat uit twintig zegels. 

Hartjes uan snoep 
We kennen ze hier ook, 
met allerlei leuke tek
sten. In Amerika kent 
men deze snoepjes al 
meer dan honderd jaar; 
ze zijn dé traktatie op Va
lentijnsdag. De jaarlijkse 
Louezegels verschenen 
op 14 januari en zijn ook 
verkrijgbaar in een vouw
boekje van twintig zegels 
van 37 c. [9] 

Tumboeket 
Een prachtig boeket tuin
bloemen met roze rozen 
en witte seringen siert 
een op 3 april verschenen 
zegel van 37 c. De zegel 
is ontworpen naar het 
voorbeeld van een Duitse 
kleurenlitho uit de ne
gentiende eeuw. Ook 
deze zegels zijn per twin
tig verkrijgbaar in een 
vouwboekje [10]. 

Zweden 
Zweeds uoetbal 
De Zweedse voetbalbond 
viert dit jaar zijn eeuw
feest. De post besteedt er 
aandacht aan door mid
del van een speciaal post
zegelboekje [11], waarin 
zes postzegels met actie
foto's van beroemde 
Zweedse voetballers (vier 
mannen, twee vrouwen) 
een plaatsje hebben: Nils 
Liedholm, Hanna Ljung
berg, Fredrik Ljungberg, 
Henrik Larsson, Viktoria 
Svensson en Thomas Ra
velli. 
De op 26 maart versehe
nen zegels zijn zonder 
waardeaanduiding, maar 
met de vermelding breu. 
De prijs ervan is 5.50 k. 

Falun 
Ook zes zegels heeft een 
op dezelfde datum uitge
geven boekje met moder
ne afbeeldingen van het 
industriële landschap van 
de streek rond de stad Fa
lun in Dalecarlia. 
Het betreft hier de vijfde 
serie met aandacht voor 
door Unesco beschermd 
verklaard werelderfdeel. 
Falun en Stora Koppar
berg staan bekend om de 
mijnbouw en dat al eeu
wenlang. Op de zegels 
zien we dan ook gebou
wen, waterwegen en 
dammen die karakteris
tiek zijn voor dit gebied. 
Ook deze zegels zijn 
voorzien van de aandui
ding breu. Het boekje kost 
dan ook 33 k. 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 157, 2640 AD PIJNACKER 

KLM 
Nadat de KLM had aan
gekondigd dat men eind 
maart op Riga zou gaan 
vliegen, was het even 
windstil. Maar nu hebben 
we toch weer nieuws: de 
luchtvaartmaatschappij 
gaat met ingang van 15 
juni a.s. vliegen tussen 
Amsterdam en Tbilisi 
(Georgië). Er wordt ge
bruik gemaakt van een 
toestel van het type B737
goo. 
Er is bij TPGPost inmid
dels een speciaal stempel 
aangevraagd. 

RYANAIR 
Ondanks de inspannin
gen die de heer J. Dekker 
in Barcelona, lid van 'De 
Vliegende Hollander', 
zich heeft getroost, is het 
niet gelukt om post mee 
te geven met de eerste 
Ryanairvlucht van Barce
lona naar Eindhoven. De 
vlucht had deze maand 
plaats. 

LUFTHANSA [2] 
Ik vervolg nu de melding 
van nieuwe Lufthansa
stukken, waarmee een 

begin werd gemaakt in 
'Filatelie' van maart jl. 
Op 12 april 2003 was het 
75 jaar geleden dat het 
Nordatiantikuerdra^ werd 
bekrachtigd. Dit leverde 
post van Frankfurt naar 
New York op. 
Om nog even terug te ko
men op de berichtgeving 
over eerdere vluchten 
naar Asmara: op 17 mei 
2003 vloog Lufthansa van 
Cairo naar Frankfurt 
(toestel: A330). Twee 
dagen eerder, op 15 mei, 
had men eerst nog even 
een vluchtje gemaakt 
naar Asmara. 
Op 19 mei 2003 was er 
een eerste vlucht van Ber
linSchönefeld en Mün
chen naar Newark; er 
werd gevlogen met een 
toestel van het type B737. 
Vijf dagen later, op 24 
mei, was er een vlucht in 
combinatie met de SAS 
van Kiel naar Riga. Er 
werd gebruik gemaakt 
van Deutsche Schrfspost 
(van Denemarken naar 
Riga) en van Zweedse 
paquebootpost in twee 
soorten. 

LUCHTPOST VAN EEN 
BIJZONDERE VLUCHT 

Tegenwoordig komt het 
niet meer voor dat als ie
mand een vliegtuig char
tert voor een speciale 
vlucht, daarbij de moge
lijkheid wordt geboden 
om ook post mee te ge
ven op die vlucht. In 
1936 maakte de Ameri
kaanse journalist Her
bert R. Ekins als passa
gier een reis rond de we
reld per vliegtuig, waar
bij hij grote stukken van 
het traject dankzij de al 
bestaande vliegverbin
dingen kon afleggen.Hij 
kwam op zijn reis ook m 
Batavia aan en wilde ver
volgens naar Manilla op 
de Filippijnen. Vanuit 
deze plaats bestond er 
een vliegdienst met Chp
pers naar San Francisco. 
Ekins charterde een 
Douglas DC2 van de 
KNILM. en vertrok op 
vrijdag 9 oktober 1936 
om II.15 uur uit Batavia. 
Hij kwam op zaterdag 10 
oktober 1936 om 17.45 

■,ME FLY 
^ H.R. EKINS 

* 

IN CLEVELAND 
18cfc% DAYS AROUNO 

T H E WORLD V I A A I R M A I L 

'Use the air  Itgrt's it there' (stempel linksonder), Herbert Ekins 
uloog de uiercld rond in achttienenecnhalue dag en 'got there' 

uur in Manilla aan. Met 
deze eerste vlucht tussen 
genoemde steden (en 
vanuit Balikpapan, waar 
werd overnacht) kon 
post worden meegezon
den. Deze post moest de 
aanduiding By special air
plane to Manila op de 
voorzijde dragen. Alleen 
gewone en aangetekende 
stukken waren toegela
ten en de driehoekszegel 
voor bijzondere vluchten 
(waarde 30 cent) mocht 
worden gebruikt, of
schoon het porto voor 
een brief van 5 gram 20 
cent bedroeg. Er werd 

1.6 kilo post naar Manil
la vervoerd; voor verder 
gelegen bestemmingen 
was er zelfs drie kilo 
post aan boord. Ook de 
terugvlucht op 15 okto
ber 1936 (in één dag) le
verde een eerste vlucht 
met luchtpost op. 
Deze speciale vlucht kan 
als een mooi uitgangs
punt dienen voor een 
luchtpostverzameling 
met een grote variatie 
aan bestemmingen en 
zelfs met stukken die 
rond de wereld gevlogen 
hebben. 
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VEEL DRUKTE O M NIETS: DE 
NEDERLANDSE REISBELASTINGZEGEL 

Fel verzet tegen omstreden heffing leverde resultaat op 
DOOR BERT V A N T E Y L I N G E N , B O S K O O P EN GEERT N I E M A N , R O T T E R D A M 

If 

Op 1 augustus 1931 verscheen 
er in de Haagsche Post een spot
prent van P. van der Hem over 
de Duitsche Reisbelasting, met 
als titel Grensstation Zomer 1^31. 
Een aantal jaren later werd de 
Nederlandse reisbelasting bijna 
een voldongen feit. Vermoede
lijk had de toenmalige minister 
van Financiën, mr. j.P. Oud, de 
Duitse reisbelasting als voor
beeld genomen. Waar ging het 
in Nederland om? De overheid 
wilde ook een reisbelasting in
voeren of zoals het in die tijd 
ook wel heette  een belasting op 
buitenlandsche plezierreizen. 
De belasting moest bestaan uit 
een vergoeding van 50 cent per 
dag voor de eerste acht dagen 
en vervolgens 75 cent per dag 
voor de volgende vier dagen. 
Daarna werd het een gulden per 
dag. Dat waren voor die tijd 
geen geringe bedragen; wie drie 
weken naar het buitenland ging 
was dus zestien gulden kwijt. 
Wat was de gedachte achter 
deze belasting? Dit: als mensen 
voor hun plezier naar het bui
tenland gingen, miste het Rijk 
inkomsten. In Nederland be
taalde men immers verterings
belasting, een belasting die  zo
als de naam al zegt  geheven 
werd op grond van gebruik (ver
teringen). We moeten beden
ken dat deze kwestie in de cri
sistijd speelde, een tijd waarin 
de bodem van de staatskas ake
lig dicht in zicht kwam. 
De plannen om een reisbelas
ting in te voeren zetten het land 
op ziin kop. Vooral in Zeeland 
(en dan in het bijzonder in 
ZeeuwsVlaanderen) raakten de 
gemoederen oververhit. Geen 
wonder, want men zag de bui al 
hangen: het verkeer met België 
zou nierdoor immers zware 
hinder van ondervinden. Er wa
ren nogal wat reisverenigingen 
die in die tijd uitstapjes en rei
zen naar België organiseerden 
en die zouden van de nieuwe 
maatregel de dupe worden. 
Daarbij moet worden aangete
kend dat er in de plannen voor 
bewoners in het grensgebied 
(binnen een bepaalde afstand) 
uitzonderingen werden ge
maakt. Het maakte bijvoor
beeld verschil of iemand ge
huwd dan wel ongehuwd was, 
terwijl ook het belastbaar inko

Zo'n zeventig jaar geleden werd er in de Nederlandse 

kranten al over het fenomeen reisbelasting geschreven. 

En dan nu nog een keer, in Filatelie? Ja, want het 

'zegelverhaal' is een enigszins ont/er verhaal is. Het 

Belasting & Douane Museum licht in de nu volgende 

bijdrage een tipje van de sluier op: over het waarom van 

de reisbelasting en over de 'nietverkrijgbare' 

reisbelastingzegel. 
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DUITSCHE REISBELASTING. 
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Grensstation Zomer 193t. 

Spotprent van P. von der Hem 'Het heefi de aandacht getrokken, dat sedert Duitsche 
dienstboden zijn vrijgesteld van de TOO Mark reisbelosting, het aantal "dienstboden" 

dat Duitschland verlaat, aanzienlijk is toegenomen.' 

men en het beroep (bijvoor
beeld handelaar of niet) een rol 
speelden bij het bepalen van 
het tarief 
Dat de voorstellen vooral de in

woners van ZeeuwsVlaanderen 
in vuur en vlam zetten, kwam 
doordat de bewoners van deze 
regio al een extra accijns van 
een halve cent op benzine be

taalden; met het geld dat die 
heffing opleverde moest de 
aanleg van tolvrije bruggen el
ders in het land (versneld) wor
den gerealiseerd. En dat, terwijl 
de bewoners in hun eigen regio 
ook al tol moesten betalen voor 
bruggen en ponten. 
Een comité, bestaande uit bur
gemeesters, ontvangers der be
lastingen en andere notabelen 
werd opgericht. Uit allerlei com
mentaren en ingezonden stuk
ken werd duidelijk dat men 
bang was voor tegenmaatrege
len. Zo verwachtte de voorzitter 
van de Kamer van Koophandel 
in Maastricht represailles van 
de zijde van België: 'Er is sprake 
van een maatregel, waarbij aan 
niet in België getouwde sche
pen, geladen met goederen, die 
niet van Belgische afkomst zijn, 
een bijzondere belasting zou 
worden opgelegd.' 
Het is, gezien alle commotie, 
niet verwonderlijk dat er een 
heftige strijd werd gevoerd om 
de invoering van het wetsont
werp tegen te houden. 'Het is in 
strijd met het streven tot aan
moediging van het vreemdelin
genverkeer', zo werd er ge
schreven. Ook over de prakti
sche uitvoering van de voorstel
len (zoals de opbrengst en de 
controle op de uitvoering) werd 
heel wat afgeschreven: of er 
abonnementen moesten ko
men en of de reisbelasting nu 
wel of niet op het belastingkan
toor moest worden betaald. Er 
werd zelfs gerept over stempels 
die in paspoorten zouden moe
ten worden geplaatst. 
In hun traditionele nieuwjaars
boodschap spraken Jhomasvaer 
en Pieternel de hoop uit dat de 
belasting  die inderdaad ook in 
het buitenland op forse kritiek 
stuitte  er niet zou komen: 

De reisbelasting, beste meid! 
Die als een spook daar op kwam 
dagen 
Om onze vrijheid te belagen! 
Die ons gewoonweg wou ver
hind'ren 
Er uit te trekken met onze kind'
ren 
Naar het Beiersch Alpenland 
Of naar het Vlaamsche Noord
zeestrand 

De ANWB en ook de wat chi



quere KNAC steunden het co
mité dat in Zeeuws-Vlaanderen 
was opgericht. Waar waren de 
protesten eigenlijk tegen ge-

MUSEUM: PRESENT OP DE 
BRIEVENBEURS 2004 

De auteurs van deze bijdra
ge, Bert van Teylingen en 
Geert Nieman, zijn respec
tievelijk als vrijwilliger en als 
conservator verbonden aan 
het Belasting & Douane Mu
seum (Parklaan 14/16, Rot
terdam). 
Het museum zal op 9 en 10 
april met een kleine tentoon
stelling aanwezig zijn in 
Gouda, op de Brieuenbeurs die 
op die dagen in Sporthal De 
Mammoet (hoek Burge
meester Van Reenensingel/ 
Groen van Prinsterersingel) 
zal worden gehouden. 

richt? Het ging er vooral om dat 
men bezwaar had tegen de ge
dachte dat het reizen moest 
worden belast - en dan niet het 
reizen voor je plezier. Ook za
kenreizen, reizen om gezond
heidsredenen en grensverkeer 
vielen er onder. Dat schoot de 
actievoerders in het verkeerde 
keelgat. Dat het wetsontwerp 
was ingediend omdat de finan
ciële nood hoog was en dat de 
reisbelastingzegel slechts een 
fiscaal-technisch hulpmiddel 
was, maakte geen indruk - het 
voorstel bleefweerstanden op
roepen. 

Overigens was het voorstel tot 
het creëren van een 'fiscaal 
hulpmiddel' geen noviteit; men 
had dit eerder in Groot-Brittan-
nië en Duitsland ook al toege
past. In het blad Zakenwereld 
van 8 februari 1936 verscheen 

een prachtige spotprent van 
'Pol Dom' (Paul Dom, de latere 
illustrator van de jeugdboeken
reeks De Kameleon), die de titel 

vonden door de drukker en ver
volgens ter goedkeuring aange
boden aan het ministerie van 
Financiën. Het waren de al be-

De reisbelasting 

Nieuwrte bijdrage tol bovordcring v«a bet inleriuUoaaal verkeer (NedcrUodMb patent). 

Nieuwste bijdrase tot bevordering van het internationaal verkeer 
(Nederlands patent), tekening van Pol Dom in het blad 

'Zakenwereld'van 8februari ig^ö 

Reisbelasting droeg. 

De bij dit artikel afgebeelde 
strook van tien plakzegels werd 
op 28 maart 1936 akkoord be

staande roze plakzegels, die 
werden voorzien van de zwarte 
opdruk REISbelasting. In welke 
aantallen deze zegels werden 
gedrukt is onbekend. 

Maar het liep allemaal niet zo'n 
vaart. De wijze van heflRng 
bracht bij het toen in zwang 
zijnde grensbewakingssysteem 
zóveel moeilijkheden met zich 
mee, dat men zich er wel toe 
moest zetten om een nieuw 
plan - het zoveelste alweer - uit 
te werken. Dat verliep kennelijk 
niet van een leien dakje, want 
uiteindelijk werd het erg stil in 
Den Haag, ondanks het feit dat 
het ministerie van Financien de 
zegel die nodig was om de reis-
belasting in te voeren al kant-
en-klaar op de plank had liggen. 
Het slot van de affaire laat zich 
raden; het resultaat was dat 
men uiteindelijk inzag dat het 
invoeren en handhaven van een 
reisbelasting onhaalbaar was. 
De Tweede Kamer wees het 
wetsontwerp van minister Oud 
af en het wetsvoorstel verdween 
daarmee in de prullenbak. 
En wat is er met de wel gedruk
te, maar nooit in gebruik geno
men reisbelastingzegels ge
beurd? Het Belasting & Douane 
Museum in Rotterdam heeft 
tien van zulke zegels in zijn col
lectie en daarnaast is bekend 
dat er twee particulieren zijn die 
een zegel in hun bezit hebben. 
Voor zover we dat nu weten zijn 
er geen andere exemplaren in 
omloop, zodat we de reisbelas
tingzegel tot de zeldzame fisca
le zegels mogen rekenen. 

Geraadpleegde bronnen: 
Breskensche Courant, NRC, Za
kenwereld, Provinciale Zeeuwse 
Krant, Maasbode. 
Geschiedenis van het Nederlands 
Fiscaalzegel door prof dr. J. van 
der Poel. 
Weekblad der Belastingen, 
nummer 3327. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2004 
(verschijnt begin juni 2004) 
moeten uiterlijk op i mei 
2004 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 8,9 en 10 april: 
Sommelsdijk. Tussen Harinjj
ulirten Greuelinflen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
GoereeOverflakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187611542, email 
sbanfjma@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 Prinsterersingel. Ope
ningstijden: op vrijdag g/4 
van II tot 18 uur en op zater
dag 10/4 van 10 tot 17 uur. 
Thema: Scandinavië. Diverse 
exposities. Inlichtingen: 
Postbus 6044, 2702 AA Zoe
termeer, email info@bricucn
beurs.com 
• 7,8 en 9 mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseuene
ment. Tentoonstelling in cate
gorie I met vele NVPHhan
delaren. Viering Dag van de 
Jeu^dfïlatelie (thema: Sprook
jes). Autotron Rosmalen. Ca. 
850 kaders. Inschrijfformu
lieren verkrijgbaar bij K. 
Loch, I. van Eijckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, telefoon 
0402119654 of email 
docl1712@jTeeler.nl Algemene 
informatie is verkrijgbaar bij 
C). van Kempen, email 
c.j.Dankempcncffiplanet.nl 
• 7,8 en 9 mei: 
Klosterneuburg (Oosten
rijk). Öuebna 2004, tentoon
stelling in categorie 2 met in
ternationale deelname (alle 
klassen, incl. jeugd en open 
klasse), georganiseerd door 
BSV Donau. Babenberghalle. 
Openingstijden: op 7 en 8 
mei van 9 tot 17 uur en op 9 

mei van 9 tot 14 uur. Postkan
toren (Oostenrijk, UNPA We
nen) met speciale stempels. 
Inlichtingen en aanmeldings
formulieren (uiterlijk 9 janu
ari 2004 retour): ing. Hans 
Starek, Postfach 63, A1225 
Wenen (Oostenrijk), tele
foon/fax (00)43128328x7 of 
per email hsv.donau^gmx.net 
• 15 en 16 mei: 
Horst. Maasdorpenjilex II, ten
toonstelling in categorie 3, 
georganiseerd door de PV '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: 
Lottumseweg36, 5971 BW 
Grubbenvorst, email 
ascot@home.nl 
• 22 tot en met 30 mei: 
Valencia (Spanje). Esparïa 
2004, internationale postze
geltentoonstelling onder het 
patronaat van de FIP met o.a. 
eenkadercollecties. Ciudad 
de las Artes las Ciencias (City 
ojArts and Science). Inlichtin
gen: H. Buitenkamp, Van Be
resteijnstraat23a, 9641 AB 
Veendam, telefoon 0598
636165. 
• 3,4 en 5 juni: 
Essen. 15. InternationaleBricf
markenIMesse en Tficmatika 04, 
internationale ruilbeurs en 
thematische tentoonstelling 
in de Messe Essen. Ca. 140 
stands, waaronder 65 van 
postadministraties. Inlichtin
gen: Postbus 108254, D' 
40863 Ratingen (Duitsland). 
• 15, i6 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, 3931 
WN Woudenberg, telefoon 
0332858424, email uiuan
derhelm@ncrvnet.nl 
• 16 en 17 oktober: 
Gerolstein (Duitsland). Gero
Phila 2004, tentoonstelling in 
categorie 3 met internationa
le deelname (alle klassen, 
incl. jeugd en open klasse, 
geen inschrijving voor litera
tuurklasse mogelijk), georga
niseerd door 'Eifelland', Ge
rolstein. Stadthalle 'Rondell'. 
Openingstijden: op 16 okto
ber van 10 tot 18 uur en op 17 
oktober vanio tot 16 uur. In
zending sluit op 30 juni 
2004. Informatie: Peter Mül
ler, JVIüIIenborner Strasse 62, 
D54568 Gerolstein (D.), te
lefoon 06591/95440, fax 
06591/954499 of per email 
pcter@muelIermuellenborn.de 
• 29,30 en 31 oktober: 
Rotterdam. Datj uan 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
damZuid. Verloting, stuiver
tafels, speciale envelop 'Dag 
van de Postzegel', handel 
aanwezig. Inlichtingen: A. 
Ritmeester, telefoon 015
2141701 of email a.ritmces
ter(p)planet,nl. 

2005 

• 4, 5 en 6 maart 2005: 
Veendam. Veendamphila 5, 
tentoonstelling in de catego
rieën 2, 3 en eenkader, geor
ganiseerd door de filatelis

1 tenvereniging 'Veendam en 
' omstreken' ter gelegenheid 

van het vijftigjarig bestaan. 
Locatie onbekend. Ca. 400 
kaders, ruilbeurs. Inlichtin
gen: J. Lageman, Boven Wes
terdiep 75, 9641 LB Veen
dam, telefoon 0598615534, 
emailj.lageman@hetnet.nl 
• 15,16 en 17 april: 
Wageningen. Wagenpost 
2005, tentoonstelling met 
deelname in de categorieën 2 
en 3, eenkader en jeugdklas
se, georganiseerd door filate
listenvereniging 'De Globe' 
afdehng Wageningen. Motto: 
Oorlog en Vrede. Aanleiding: 
het 40jarig bestaan van de 

i afdeling en 60 jaar Bevrij
ding. Sporthal De Bongerd, 
Wageningen. Ca. 270 kaders; 
handelaren en jeugdactivitei
ten. Inlichtingen: P.Rei

i jbroek, Dolderstraat 29, 6706 
; JD Wageningen, telefoon 

0317421107, email 
pieterr(3)xs4all.nl. 
• 10 tot en met 15 mei: 
Brno (Slowakije). Brno 2005, 
internationale FEPAtentoon
stelling onder erkenning van 
de FIP. Ook eenkadercollec
ties en Open Klasse. Brno 
Messegelände. Inlichtingen: 
H. Buitenkamp, Van Bereste
ijnstraat 26a, 9641 AB Veen
dam, telefoon 0598636165. 

RUiLDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 april: 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0105917871. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 

KOM NAAR ROSMALEN! 
GSE VOORJ 

AUTOTRON ROSMALEN • 7, ffïN^ IVrEr2004 ■ 
Op 7, 8 en 9 mei wordt in het Autotron in 
Rosmalen de Natiotiale Postzegelshoiv & 
StampKids 2004 gehouden. Het belooft een 
drie dagen durend postzegelfeest te wor
den, geschraagd door drie belangrijke pij
lers: een competitieve tentoonstelling, ca. 

veertig binnen en buitenlandse handela
renstands en een spetterend jeugdspekta
kel ter ere van het vijftigjarig bestaan van 
JeugdFilatelie Nederland. Kom ook naar 
Rosmalen. Als u een echte filatelist bent 
zult u er geen spijt van hebben! 

! Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• II april: 
Boxtel. Vmbo College, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
• 12 april: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
■ 15 april: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538. 
• 16 april: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
• 17 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297343885. 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 65,10
16. Telefoon 0365331981. 
Amersfoort. NFVSkandinauie. 

j Sociëteit Amicitia, Prins 
i Hendriklaan 15,1016. Tele

foon 0206329018. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 

I Haarlaan 8,1014. Telefoon 
1 0297289322. 
I Neede. De Olde Mölle, Die
! penheimseweg 21,1016. Te
I lefoon 0545272543. 

Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,1016. Tele
foon 0184421023. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29,1016. Telefoon 
0402534633. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0348452311. 

1 • 18 april: 
; Deventer. SV Wijk 16, 
[ Zutphenselaan 18,1016. Te

lefoon 0547363000. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19, 1015. 
Telefoon 0492525140. 
Kerkrade. (Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1417. Telefoon 045
5415088. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 

I VeghelZuid. De Golfstroom, 
i VanDiemenstraatia, 9.30
', 12.30. Telefoon 0413
I 367786._ 
i • 24 april: 

Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10
16. Telefoon 0713614198. 
Roermond. Wijkgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 1316. Telefoon 0475
495899. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 6,1016. Te
lefoon 0318517569. 

■ Zwolle. Jubal, Geert Groote

mailto:sbanfjma@xs4all.nl
mailto:info@bricucnbeurs.com
mailto:info@bricucnbeurs.com
mailto:docl1712@jTeeler.nl
mailto:ascot@home.nl
mailto:uiuanderhelm@ncrvnet.nl
mailto:uiuanderhelm@ncrvnet.nl
mailto:pcter@muelIer-muellenborn.de
mailto:e-mailj.lageman@hetnet.nl


straat i, 1016. Telefoon 038
4216493. 
• 25 april: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026

3255017. 
• 26 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 2022. Telefoon 024
3974654. 
• I mei: 
Heeze. De Brug, Ginderover 
2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
t raat4, ioi6. Telefoon 0252

411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 14,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Brake, Oost
einderweg 19,1016.30. Tele
foon 0341256163. 
Oosterhout. De Bunthoef 
Bloemenhof 2,1316. Tele
foon 0162429154. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a, 1015. Te
lefoon 0302886832. 
• 2 mei: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, g.3012.30. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6217973. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 
Boskoop. De Stek, Puttelaan 
148,1922. 
• 7 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
• 8 mei: 
Dronten. Open Hof Coper
nicuslaan, 13.3016.30. Tele
foon 0320314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Maassluis. Burgerzaal Stad
huis, Koningshoek, 1216. 
Telefoon 0105917871. 
Zeist. Kerckebosch, Graaf 
Adolflaan, 1016. Telefoon 
0306916858. 
• 9 mei: 
Boxtel. Vmbo College, Baan
derherenweg 2,1013. Tele
foon 0411673775. 
EttenLeur. De Nobelaar, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 12 mei: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarsestraat, 13.3017. 

Telefoon 0713614198. 
• 15 mei: 
Bilthoven. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa, 't Vogel
nest bij Zuiderkapel, Boslaan 
I, ioi6. Telefoon 0346 
572593 (na 19 uur). 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
6217973. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 8,1014. Telefoon 
0297289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1316.30. Tele
foon 0348452311. 
• 16 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Kerkrade. Gemeenschaps
huis Holz, Lambertiestraat 
12,1017. Telefoon 045
5415088. 
Uden. Trefcentrum Bitswijk, 
Cellostraat 2,1012.30. 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
15.00. Telefoon 0413
367786. 
• 20 mei: 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,19
22. Telefoon 0167565538. 
• 21 mei: 
Leiden, 't Spoortje, Bern
hardkade 40,1921.45. Tele
foon 0715896925. 
• 22 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 10
16. Telefoon 0713614198. 
• 23 mei: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0206901936. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
• 24 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272, 2022. Telefoon 024
3974654. 
• 29 mei: 
HardinxveldGiessendam. 
Hervormd Centrum, Talma
straat 9,1017. Telefoon 
0184618112. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk. Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1016. Telefoon 
0181214224. 
Woerden. Al Band, jilatelisti
sche contactgroep Islamitische 
Wereld, Excelsior, Singel 45a, 
9.3015. Telefoon 0348
481070. 
• 30 mei: 
Echt. Stams, Loperweg 10, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
• 31 mei: 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 

VEIUNGEH 
• 10 tot en met 14 mei: 
Wil (Zwitserland). Rapp, 
Toggenburgerstrasse 13g, 
CH9500 Wil (Zwitserland). 
• 4 en 5 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, telefoon 0135800434, 
fax 0135800435, email 

info@p2ulioes,nl, website 
www pzuhoes,nl. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Poststukken en 
postgeschiedenis. Sheraton & 
Peel, Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax 0165527194, 
email mb@|ilatelist.com, site 
u)U)U),Jilatelist com. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Filatehstische lite
ratuur, Boekenland, Postbus 
170,4700 AD Roosendaal, te
lefoon 0165527130, fax 
0165527194, emailadres 
mb@filatelist.com, website 
ujwui.jilatehst.com. 
• 6 juni: 
Roosendaal. Met internatio

naal goud bekroonde collectie 
'Mohnology', collectie Wim Bos
man en losse postzegels uit nala
tenschappen. René Hillesum, 
Postbus 170,4700 AD 
Roosendaal, telefoon 0165
527130, fax oi65527ig4, 
email mb(a)filatelist.com, site 
u;u;u).jilatelist,com. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

imei : 
Uitbreiding Europese Unie. Post
zegelvelletje met tien ver
schillende gegomde postze
gels van €o.3g. 
7 ,8 en 9 mei (voorverkoop): 
VijjtigjaarJeugdFilatelie Neder
land. Postzegelvelletje met 
tien gegomde postzegels van 
€o.3g (twee verschillende ty
pen). 

ijuni: 
Persoonlijke Postzegels, Postze
gelvelletje met tien identieke, 
gegomde postzegels van 
€0.39 voor consumenten. 
Mailer van vijftig dezelfde, 
zelfklvende postzegels van 
€0.39 voor zakelijke klanten. 
Datum onbekend: 
Verrassingspostzegels 2004 
Kinderpostzegels 2004 
Kortingzegels 2004. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 's Gravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za

terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen e6.

65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.

Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar. Muse

umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan lo 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. 

iONPS
BiBLiOTIflEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaari Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV {www.nhß}.nl) en 
het aanklikken van de Biblio
theekzegel bereikt u de in
formatie die betrekking heeft 
op de prachtige collectie die 
in Baarn bewaard en ontslo
ten wordt. U vindt er een 
overzicht van de lopende tijd
schriftenabonnementen, ziet 
welke boeken er nieuw aan
geschaft zijn en kunt er na
gaan op welke wijze deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) 
tijdschriften wordt hard ge
werkt. 

Als u wilt weten of een be
paald boek of tijdschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheek@nbji;.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 3126, 2 2 8 0 GC RJJSWIIK 

EMAIL: KEES.VER.HULST(p)WANADOO.NL 

Elders in Filatelie kunt u 
kunnen lezen dat in het 

' weekeinde van 7, 8 en 9 mei 
de Notionale Postzegelshou) & 

' StampKids 2004 zal worden 
■ gehouden. Dat gebeurt in 
! het Autotron in Rosmalen, 
' waar op z'n mins teen bij
! zonder poststempel zal wor
I den gebruikt. Het stempel 
, verkeert momenteel nog in 
i de ontwerpfase en ik kan het 
' daarom pas in een volgend 

nummer van Filatelie laten 
zien. 

Prinses Amalia 
Ik had u beloofd de afbeel
ding te tonen van het bijzon
dere stempel dat werd ge
bruikt op de envelop die 
TPGPost en Muntpost sa

men hebben uitgegeven ter 
' gelegenheid van de geboorte 
I van prinses Amalia. 
' Het bijzondere eraan is dat 
I de datum van het stempel de 

geboortedatum van Amalia 
is, 7 december 2003. De uit

I giftedatum van de zegel was 
j echter pas op 16 december 
' 2003. Daarmee kunnen we 
I hier spreken van een 'voor
1 afstempehng' . 

AmsterdamRiga 
Op 28 maart 2004 was er een 
eerste vlucht van KLM City
hopper naar Riga. Nadere de
tails zul u hierover ongetwij
feld kunnen lezen in de ru
briek van mijn collega Hans 
Dekker. Birza Design in 
Deventer ontwierp een bij

v lucht 

28 maart 2004 

zonder eerstevluchtstempel, 
waarmee de enveloppen die 
aan boord werden meegeno
men, zijn afgestempeld. 

NIPA Antwerpen 
Ook dit voorjaar weer ver
scheen er een bijzonder 
stempel ter gelegenheid van 
de NIPAbeurs in Antwer
pen, de vierendertigste al
weer. De NIPAbeurs werd 
gehouden op 27 en 28 
maart. 

27 en 28 maart = 

2004 

mailto:mb@filatelist.com
http://www.muscom.nl
http://www.nh%c3%9f%7d.nl


ALLEMAAL NAAR HET 
AUTOTRON IN ROSMALEN! 

Nationale Postzegelshow en StampKids 2004 
Drie belangrijke dagen  vrijdag 
7, zaterdag 8 en zondag 9 mei 
aanstaande  en drie belangrijke 
onderdelen (tentoonstelling, 
handel en jeugdfllatelie): daar 
draait het om in het Autotron in 
Rosmalen. En dat is nog maar 
een heel summiere samenvat
ting, want er is veel meer te be
leven dan uit de vorige zin valt 
op te maken. Nu al valt te voor
spellen dat het evenement in 
Rosmalen, dat onder auspiciën 
staat van de Gemeenschappe
lijk Stuurgroep Evenementen 
(CSE), een groots filatelistisch 
spektakel zal worden. Een voor
uitblik. 

TENTOONSTELLING 
De mooiste postzegelverzame
lingen van Nederland zullen in 
Rosmalen te zien zijn; ze wor
den ondergebracht in ca. dui
zend kaders. Het gaat om een 
tentoonstelling in Categorie 1 
voor alle klassen, dus ook de 
Eenkaderklasse en de Litera
tuurklasse. Er zijn verder de the
maklassen Auto's en Sprookjes; 
het laatstgenoemde onderwerp 
is gekozen omdat de activitei
ten in het kader van het jFNju
bileum in het teken van sprook
jes zullen staan. Daarnaast zijn 
er kaders beschikbaar voor de 
jaarlijkse activiteiten in het ka
der van de Dag van de Jeugdfl
latelie. En tot slot kunnen ook 
de aanwezige gespecialiseerde 
verenigingen gebruik maken 
van een aantal kaders. 

Op 7, 8 en 9 mei gebeurt het: dan gaat in Rosmalen de 

Nationale Postzegelshow & StampKids 2004 van start. Er 

is een grote tentoonstelling, er kan volop bij de handel 

worden gewinkeld en er is het jubileum van JeugdFilotelie 

Nederland. Op deze pagina's vertellen we u er meer over. 

PROGRAMMA 

Het programma van de Nationale Postzegelshou) & StampKids 2004: 

Vnjdag 7 mei: 
12.00 u. Tentoonstelling open voor publiek 18.00 sluiting 

Zaterdag 8 mei 
10.00 u. Tentoonstelling open voor publiek 
11.00 u. Jaarvergadering Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen 
11.00 u. Prijsuitreiking voor de jeugd, gevolgd door jurygesprekken 
14.00 u. Veiling voor de jeugd 
15.00 u. Podium StampKidsCorner: finale Filagram en palmares jeugd 
17.00 u. Sluiting 
17.00 u. Bondsborrel 
17.30 u. Ontvangst gasten '50 jaar JeugdFilatelie Nederland' 
18.30 u. Bondsdiner in teken van '50 jaar JeugdFilatelie Nederland' 

Zondag 9 mei: 
11.00 u. Tentoonstelling open voor publiek 
12.00 u. Prijsuitreiking en jurygesprekken volwassenen 
14.00 u. Veiling voor de jeugd 
16.00 u. Sluiting 

• Diapresentatie drukproeven van Nederlandse postzegels 
• Op zaterdag en zondag is de postzegelontwerper André Buzin aanwezig 
• Stand over het werk van Anton Pieck, ontwerper van Autotron 
■ Collectie miniatuurpostauto's 

Behalve competitieve inzendin
gen zijn er ook collecties te zien 
die op uitnodiging werden inge
zonden. Het gaat om Treinbrief
zegels Nederland (Spoorwegmu

seum), AntonPieckzegel (Muse
um voor Communicatie); De 
ontwerpen van André Buzin en 
ABC van het postzegels veaame
/enQFN). 

HANDEL 
Circa veertig postzegelhandela
ren  voor het grootste deel 
NVPHlid  zullen in het Auto
tron present zijn. En gelukkig 
maar, want zonder handelaren
stands  verstokte tentoonstel
lingsbezoekers hoeven we niets 
te vertellen  is een groot post
zegelevenement eigenlijk niet 
compleet. In Rosmalen krijgt u 
dus alle kans om eens lekker te 
snuffelen en op zoek te gaan 
naar leuk materiaal. Een over
zicht van alle deelnemende 
handelaren vindt u in een apart 
kader op deze pagina's. 
Maar de stands worden niet al
leen bevolkt door handelaren: 
ook een aantal gespecialiseerde 
verenigingen zal present zijn en 
ook de stands van de NBFV, 
IPC Post en de De Post (België) 
moeten hier genoemd worden. 
Ook aan het educatieve ele
ment is gedacht. Zo is er speci
aal voor de Nationale Postzegel
show el StampKids 2004 een dia
presentatie gemaakt over nog 
nooit eerder vertoonde druk
proeven van Nederlandse post
zegels met roltanding; die is in 

w w i 

EEN FANTASTISCHE HOBBY! 
Een paar jaar geleden was ik met 
allerlei actieve sporten bezig. Toen 
brak ik mijn pols en mocht ik dat niet 
meer doen. Ik wou toch een hobby 
hebben. Mijn vader spaarde al meer 
dan twintig jaar postzegel en ik had 
wel belangstelling. Dus vroeg ik mijn 
vader: 'Pap, bestaat er ook een 
jeugdclub?' Mijn vader: 'Ja Patrick, er 
bestaan er een paar in de buurt.' 
Mijn vader en ik zijn toen bij de ZHPV 
in Scheveningen gaan kijken. Ik vond 
het er erg leuk. 'Als je het echt leuk 
vindt moet je maar lid worden,' zei 
mijn vader en zo werd ik lid. Elke 
keer als ik er kwam had ik weer een 
ander onderwerp bedacht, maar na 
een paar maanden kwam ik er achter 
dat ik eigenlijk 'enge dingen' wilde 
verzamelen. Mijn jeugdleider en zijn 
broer hebben toen bedacht datje met 
zo'n onderwerp alle kanten uit kunt. 
Want in een achtbaan zitten kan eng 
zijn, maar ook bij de tandarts komen 

is eng. Toen ben ik wat bladen gaan 
maken, plus een plan en een 
voorblad. Die mocht ik op een 
postzegeltentoonstelling in Alphen 
aan de Rijn laten zien. De jury zei dat 

door Patrick Peschke 

het onderwerp nooit eerder vertoond 
was en dat het er erg origineel uit 
zag. Ze zeiden dat het best een goede 
verzameling kon worden. 

Mijn materiaal zoek ik op jeugd
beurzen en op de club. Ook mijn 
jeugdleider is erg actief; hij zoekt op 
plaatsen waar ik nog niet kan komen, 
zoals in andere Europese steden. Hij 
komt vaak met mooie stukken 
aandraven. Ik werd erg gemotiveerd 
en ik maakte nog meer bladen. Ik 
vind het werken met postzegels en 
postwaardestukken heel erg leuk en 
leerzaam, ook al omdat je de 
computer erbij kunt gebruiken. 
Later zijn we naar een andere 
tentoonstelling geweest, waar ik 
mijn bladen mocht laten zien. Ik zat 
eigenlijk in de propagandaklasse, 
maar de jury vond het zó goed dat ik 
naar de wedstrijdklasse mocht. Ik 
heb toen meteen een prijs in de 
wacht gesleept. Zo ging het ook met 
andere tentoonstellingen, onder 
andere in Duitsland en Oostenrijk: 
iedere keer succes. Ik ga zeker nog 
door, want het is echt cool om te 
verzamelen! 

PUNTEN = POSTZEGELS 

Punten verzamelen om er postze
gels mee te kunnen kopen: wie zou 
dat niet willen? Als je maar jong ge
noeg bent, dan kan het. Met de acti
viteitenkaart die bij de ingang van 
het Autotron aan alle jeugdige be
zoekers wordt uitgereikt, kunnen 
de kostbare puntjes bij elkaar wor
den gesprokkeld. Wie deelneemt 
aan (een deel van de) ca. dertig ver
schillende activiteiten, loopt lang
zaam maar zeker binnen. Dit zijn 
enkele van de activiteiten: 

• Postzegelberg • Postzegel
ontwerp • Luchtpost• 
Internationale correspondentie • 
Puzzeltocht • Filagram • Veiling • 
Ruilen • Clown • Tombola ■ 
Sjoelen • Pakjes gooien • 
Poststukken stempelen • 
Speurtocht • Ketenspel 



RUILEN MET EEN ITALIAANSE 
Sinds drie jaar verzamel ik postze
gels met afbeeldingen van schild
padden. Het is voor mij allemaal be
gonnen toen ik zeven jaar was. 
M' n vader verzamelde al lang post
zegels en met hem ging ik wel eens 
naar een klein beursje in de straat. 
Daar zaten mensen met dikke 
boeken vol zegels. Ze 
gaven me er altijd een 
hoop. Zo heb ik op een 
leuke manier kennis 
leren maken met de 
filatelie. Van diezelfde 
mensen hoorde ik dat er 
een club was, waar 
kinderen waren die 
postzegels ook leuk 
vonden. Van die club 
ben ik meteen lid ge
worden. 
Toen heb ik besloten 
om postzegels met 
schildpadden te verzame
len. Ik vind schildpadden namelijk 
mooie en fascinerende dieren. Sinds 
een jaar exposeer ik met mijn 
verzameling. Dat betekent dat ik 
naar postzegels zoek (maar ook naar 
poststempels, frankeerstempels, 

door Sebastiaan Breukel 

telegrammen, vmails, airgraphs, 
postogrammen en postzegel
boekjes) die iets met schildpadden te 
maken hebben. Daar maak ik dan 
een soort werkstuk van en ik geef er 
informatie bij over schildpadden. 
Met mijn verzameling Schild op pad 
heb ik al drie bekers gewonnen en 
daar ben ik ontzettend blij mee. 
Maar ik had die bekers nooit kunnen 

winnen zonder de 
hulp van mijn jeugd
leider. 
Om mijn verzameling 
uit te breiden ruil ik 
met een Italiaanse 
vrouw, koop ik op een 
Amerikaanse veiling 
en ga ik naar beurzen 
in Nederland, België 
en Frankrijk. Ik ben 
best actief bezig en ik 
vind het verzamelen 
van postzegels 
ontzettend leuk. Sinds 

ik deze hobby heb, heb ik al veel 
mensen van over de hele wereld le
ren kennen  dat is het leukste. Fila
telie is dus echt geen saaie en stoffi
ge hobby, neem dat maar van mij 
aan! 

het Autotron te zien! 
En speciaal voor die jeugdigen 
die voor het eerst een kijkje ko
men nemen is er een 'vraag 
maar raak'stand ingericht. 
Geen vraag zo gek of ze weten 
er een antwoord op! 

STAMPKIDS 
JeugdFilatelie Nederland be
staat vijftig jaar en dat zullen 
we weten ook. Er is een pro
gramma ontwikkeld dat de 
naam StampKids meekreeg. 
Het programma bestaat uit 

,,i_ri_f IJ i_n^ 

drie hoofdactiviteiten: het grote 
postzegelfeest dat in het Autot
ron wordt georganiseerd, een 
landelijke jeugdclub die onder 
de naam StaivpKids Club werd 
opgericht en een speciale 
StampKidsacUe, die tot doel 
heeft zoveel mogelijk jeugd te 
bereiken. 
Om ons voorlopig tot de eerst
genoemde hoofdactiviteit te 
beperken: op de Nationale Post

zegelshow is speciaal voor jon
ge verzamelaars een grote 
jeugdboek van in totaal twee
duizend vierkante meter gere
serveerd. Daar wordt een groot 
aantal filatelistische en nietfila
telistische activiteiten opgezet. 
Jeugdige bezoekers ontvangen 
een activiteitenkaart die de weg 
wijst naar de circa dertig(!) ver
schillende activiteiten. Voor 
een deel gaat het daarbij om 
postzegels, maar ook behen
digheia speelt een rol. Bij elke 
activiteit kunnen punten wor

den verzameld. Met die punten 
kunnen postzegels in een win
kel op de beurs worden ge
kocht; er kan met de punten 
ook worden geboden op de ka
vels van twee veilingen, die op 
zaterdag en zondag worden ge
houden. In een van de kader
stukjes op deze pagina wordt 
een greep uit de activiteiten ge
daan. 
Laten we de Dag van dejeugdfi
latelie overigens niet vergeten, 
want de activiteiten die jaarlijks 
in het kader van deze dag wor
den georganiseerd gaan ook dit 
jaar gewoon door: postzegel
hoek, jurygesprekken, filatelis
tisch paspoort, Filamarathon, 
Filagram, de wedstrijd tussen 
de verenigingen  bijna teveel 
om op te noemen. 

ALGEMENE INFORMATIE 
De Nationale Postzegelshow B[ 
StampKids 2004 wordt zoals ge
zegd gedurende drie dagen in 
het Rosmalen gehouden (zie 
hieronder). U vindt het Auto
tron aan ae Craafsebaan num
mer 133 in Rosmalen (voor de 
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CATALOGUS 

i 
Op de Nationale Postzigekhow & 
StampKids 2004 zal een bijzon
der lezenswaardige catalogus 
verkrijgbaar zijn (eindredactie: 
Cees Janssen). In dit boekwerkje 
treft u onder andere het volgen
de aan: 
• Nuttige informatie (platte
grond, overzicht deelnemers, 
samenstelhngjury, etc.) 
• Aandacht voor het jubileum 
'50 jaar JeugdFilatelie Neder
land' 1 
• Artikel Is het treinstempEl een 
kleinrondstempel' 
• Artikel Uit de postfleschiedenis uan 
Rosmalen 
• Aandacht voor auto's 
en nog veel meer. 

HANDELARENOVERZICHT 
Circa veertig handelaren ui 
de Nanonole Postztoelshoui 8. 

binnen en buitenland hadden zich op maart il. als standhouder aan 
StampKids 2004 aangemeld. Hieronder een overzicht van die handelaren 

waarvan mag worden verwacht dat ze in Rosmalen aanwezig zullen 

J. Alderkamp 
Postbus 4 
góiSZGSiddeburen 

Frank Banke Philatelists 
Mezenlaan 3 
3080 Tervuren (België) 

lokev.d.Berg 
Bernadottestraat 64 
2811SG Reeuwi|l{ 

R. Bouscher 
Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 

Bredase Postzegelhandel 
Passagezuidpoort11 
4811 NT Breda 

M. Bulterman 
, Nwz. Voorburgwal 302 
' 1012 RT Amsterdam 

'tCrayenest 
Asserstraat 7 
9461 GA Gieten 

DAVO 
( Postbus 411 
j 7400 AK Deventer 

Europost 'De Dieze' 
Nieuwstraat 8 
5211 NL Den Bosch 

I.A.J. van Dijk 
Bloemenstraat 21 
2981 BD Ridderkerk 

Filatelie Dirk van Rossem 
Nachtegaallaan 24/1 
i7i3Zellik (België) 

Filcon 
Meikevermeent 36 

j 1218 HG Hilversum 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernardstr. 11 
3466 LR Waarder 

Paul Hafakker 
Mauritsstraat40 
3264XKN.Beijerland 

Haworth 
P.O.Box 20 
Chliteroe/Lanc. 
BB7 2 IQ 
Verenigd Koninkrijk 

K. den Hertog 
Prins Bernhardstr. 4 
4i32XGVianen2H 

Hillebrand Filatelie 
Berkenlaan 25 
3286 XB Klaaswaal 

Importa 
Postbus 301 
5400 AH Uden 

Interphila 
Laan van Meerdervoort 39 
2517 AD Den Haag 

R. van Lingen 
Bernard Zweersstr. 32 
1544 MB Zaandijk 

Van Lokven/Posthof 
Buitenhaven 5 
5211 TP Den Bosch 

De Maaskant 
Akkervoortweg 17 
5827APVortumMullem 

P.W.Meinhardt 
Piet Hemstraat 36 
2518 CH Den Haag 

Oosterink Philatelie 
De Bosporus 42 
1183 Gl Amstelveen 

C.Opscholtens 
Rodenri|sestraat 17A 
3037 NA Rotterdam 

Overijsselse PZV 
Hengelosestraat 7678 
7514A) Enschede 

Postzegelhandel Postfris 
Balsa 165 
3315 NK Dordrecht 

zijn. i 

Den Postkoets | 
Schouwburgplein 3 1 
7551 DE Hengelo j 

Postzegelparnjen 
Centrale 
Piet Hemstraat 112 
2518 CM Den Haag | 

Roswitha Rjetzdorf 
Postfach 1930 
25409 Pinneberg 
(Duitsland) 

Gemot RoidI 
Am Haseberg 21 
56414 Herschbach 
Duitsland 

Ir. H.P.Rozema Philatelie 
J.Maetsuyckerstraati40 
2593 ZP Den Haag 

Smits Philately | 
Amsterdamsestraatw. 404 | 
35551CX Utrecht 

B. van 
Straten/Leuchtturm 
Bijendans 10 
2907 TA Capelle a/d IJssel 

De Viking 
Postbus 484 
3430 AL Nieuwegein 

Vincennes Philatelie 
74/76 avenue de Paris | 
94300 Vincennes 
Franknjk 

TonterVrugt 
Scheerdershof65 
7232BLWarnsveld 

Werner GmbH 
Wackersteinstr. 53 
72793 Pfullingen 
Duitsland 

Robert Wiktor 
Hodgessttaat 13 
6135 CS Sittard 

ligging van het Autotron: zie 
het kaartje). Het Autotron ligt 
aan de A59 ('sHertogenbosch
Nijmegen). Als u met de auto 
komt volgt u de bewegwijzering 
Autotron op de ANWBborden 
op de A2 en de A59. Per open
baar vervoer bereikt u het Au
totron vanaf NSstation 'sHer
togenbosch, met bus 90 of 161, 
of met de treintaxi vanaf station 
Rosmalen. Informatie over het 

reizen per openbaar vervoer: 
09009292 (50 cent per mi
nuut). 
De Nationale Postzegelshow a[ 
StampKids 2004 is op vrijdag 7 
mei geopend van 12 tot 18 uur, 
op zaterdag 8 mei van 10 tot 17 
uur en op zondag 9 mei van 11 
tot 16 uur. De entreeprijs is vijf 
euro, inclusief catalogus (jeugd 
tot en met i8 jaar gratis). Een 
losse catalogus kost 4 euro. 
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ALS HIJ KWAM DAN 
DACHT JE: 'HA, DAAR IS-IE!' 

Cabaretier Wim Sor\r\eveld dertig jaar geleden overleden 

Het overlijden van Wim Sonne
veid (afbeelding i) op 8 maart 
1974 bracht een schok in het ge
hele land teweeg. De 56-jarige 
Sonneveid was kort daarvoor in 
het VU-ziekenhuis opgenomen 
wegens hartklachten; een twee
de hartaanval was hem fataal 
geworden (2). De schrijver Si
mon Carmiggelt herdacht hem 
via beide nationale televisiezen
ders en vele collega's van de 
bühne haalden verslagen hun 
herinneringen op aan een bij
zondere man. Willem Duys be
steedde in zijn goed beluisterde 
zondagochtendprogramma 
Muziek Mozaïek een heel uur 
lang aandacht aan Sonneveid. 
De reacties waren dusdanig dat 
het programma op een lang
speelplaat werd uitgebracht, 

DOOR JEFFREY G R O E N E V E I D , P U R M E R E N D 

Op 8 maart was het dertig jaar geleden dat de populaire 

cabaretier Wim Sonneveid overleed. Nog steeds is zijn 

werk verkrijgbaar en radio en televisie zenden geregeld 

liedjes en conferences van hem uit. Tot een postzegel is 

het niet gekomen, moor een van de tabs in de serie 

provincievelletjes was gewijd aan deze nog long niet 

vergeten artiest. 

waarna een run op de platen
winkels volgde. Duizenden be
langstellenden kwamen naar de 
begrafenis, waar zich hysteri
sche taferelen voordeden. Rus
tiger ging het er aan toe bij de 
overzichtstentoonstelling in het 

Nederlands Theater Instituut in 
Amsterdam, maar ook hier 
stroomde het publiek toe (3). 
Het postuum op single uitge
brachte nummer Het dorp 
stond binnen de kortste keren 
in de top-io (4). Iedereen treur

de om het heengaan van een 
man wiens leven veel te vroeg 
'voorgoed voorbij' was. 

SPRINGLEVEND 
Dertig jaar later kunnen we 
vaststellen dat veel van zijn 
werk de tand des tijds heeft 
doorstaan. Gevoelige liedjes als 
Het dorp en Het hondje van Dir
kte, komische nummers als De 
koningin van Lombardije en Op 
de step en evergreens zoals Aan 
de Amsterdamse grachten (5) en 
Marjolijne behoren tot de canon 
van de Nederlandse lichte mu
ziek. Conferences als De man 
achter het loket ('Er is een nieu
we zegel uit van 12 cent, die is 
petrol kleurig en daar komt hare 
majesteit zo snoezig op uit') of 
De kroketten ('de notabelen zijn 
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repertoire van Maurice Chevalier, stonden geregeld op het programma 
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van Marten Toonder Tom Poes en Ollie B Bommel op het toneel 

er weer') blijven leuk, ook al heb 
je ze nog zo vaak gehoord. La
ter dit jaar komen van Sonne
veld een CDbox en een DVD 
uit met bekend, maar ook niet 
eerder uitgebracht materiaal. 
Een nieuwe generatie kan daar
door het talent van Sonneveld 
alsnog bewonderen, maar ook 
de bestaande liefhebbers kun
nen hernieuwd genieten. 

ONGESCHIKT 
Wim Sonneveld werd op 26 juni 
1917 in Utrecht geboren als 
zoon van Gerrit Sonneveld en 
Geertruida van den Berg. Zijn 
moeder stierf toen hij nog maar 
vijf was, met zijn vader verliep 
het contact stroef Sonneveld 
senior had graag gezien dat zijn 
zoon  net als hij  zijn brood 
zou gaan verdienen in het vak 
van kruidenier. Maar de jonge 
Wim had andere plannen. Na 
een halfjaar gewerkt te hebben 
als kantoorbediende bij de Ge
meentelijke Geneeskundige 
Dienst (6) werd hij ontslagen 
wegens verregaande onge
schiktheid. Zijn belangstelling 
lag dan ook totaal ergens an
ders. Het theater lokte en Son
neveld schreef brieven aan de 
theatergrootheden van die tijd, 
zoals de actrice Esther de Boer
van Rijk en de clown johan Bu
ziau. Hij deed dat in de hoop 
door een van hen in dienst ge
nomen te worden. De enige re
actie die terugkwam was echter 

een gesigneerde foto van Esther 
de Boervan Rijk (7). 

OPTREDEN 
De eerste schreden op het ge
bied van het amusement zette 
Sonneveld bij een amateur
zanggroep, die close harmony 
op zijn repertoire had staan. 
Met succes trad de groep op tij
dens feesten en partijen. Son
neveld vulde het repertoire aan 
met imitaties, waaronder een 
van Josephine Baker, waarvoor 
hij een rieten rokje aandeed (8), 
maar na twee jaar zegde hij de 
zanggroep vaarwel. Samen met 
Fons Goossens vormde hij een 
duo dat in 1934 de kans kreeg 
om zich te bewijzen voor de ra
diomicrofoon van de KRO. De 
kritieken waren positief en de 
lange weg naar de roem was be
gonnen. De volgende stap werd 
gezet bij de befaamde cabare
tier Louis Davids, waar Sonne
veld in eerste instantie als ad
ministrateur werd aangenomen 
(9). Maar hij kreeg in 1936 de 
kans om op te treden in het 
programma dat Davids speelde 
in Amsterdam. Dat verliep zó 
succesvol dat Sonneveld die zo
mer werd toegevoegd aan de 
vaste bezetting van Davids Kur
hauscabaret (10). De verbinte
nis met Davids liep echter stuk 
toen uitkwam dat Sonneveld 
misbruik maakte van zijn posi
tie als administrateur. Wanneer 
mensen hem belden om Davids 

voor een bepaald bedrag te en
gageren, kregen ze te horen dat 
deze het te druk had, maar dat 
er wel een alternatief voor han
den was: een zekere Wim Son
neveld. 
Eind jaren dertig vertrok Sonne
veld naar Parijs, om daar te 
proeven van het culturele leven 
en er op te treden. Al snel 
maakte hij kennis met de grote 
artiesten uit die tijd zoals Char
les Trenet en Maurice Chevalier 
(11), zangers die een grote in
vloed hadden op zijn werk. 
Toen Frankrijk in oorlog raakte 
met Duitsland, kreeg hij het ad
vies om terug te gaan naar Ne
derland. Het land zou hem ech
ter nooit meer loslaten. 

VERFIJND 
Tijdens de bezetting zette Son
neveld zijn carrière voort. Hij 
deed mee aan hoorspelen, 
speelde in cabaretprogramma's 
en bracht zijn geliefde Franse 
liedjes ten gehore voor de radio. 
Van Marten Toonder kreeg hij 
toestemming om de Tom Poes
strip als kindertoneelvoorstel
ling te brengen, waarbij Sonne
veld zo nu en dan zelfde rol van 
Ollie B. Bommel speelde hi). 
Maar het was toch vooral net 
cabaret, waarmee hij in het 
theater het publiek dat zo aan 
afleiding toe was, wist te verma
ken. Hij kreeg daarbij de hulp 
van onder anderen Hella 
Haasse, die een deel van de 

teksten voor haar rekening 
nam, en Conny Stuart, die net 
als Sonneveld het Franse lied 
een warm hart toedroeg, maar 
ook met komische sketches wel 
raad wist. Aan de grote massa 
waren de tamelijk verfijnde pro
gramma's van Sonneveld ech
ter niet besteed; dat publiek liet 
zich aantrekken door namen als 
Snip & Snap en Lou Bandy. 
Na de oorlog maakte het Caba
ret Wim Sonneveld een tournee 
langs de geallieerde soldaten 
die in Duitsland gelegerd wa
ren. Hella Haasse had daarvoor 
speciaal een Engelstalig pro
gramma geschreven. Hiermee 
werd de kiem gelegd voor latere 
artistieke uitstapjes die in wes
telijke richting gingen. 

ORGELDRAAIER 
Wim Sonneveld maakte met 
zijn ensemble programma's die 
telkens weer verrassend en ver
nieuwend waren. Zo werden de 
nummers 'op thema' uitge
zocht, zodat er een duidelijke 
rode draad in de voorstelling 
zat. Behalve succesvol, waren 
de programma's ook behoorlijk 
elitair. De gewone man ging 
niet naar Wim Sonneveld, maar 
begin jaren vijftig kwam daar 
verandering in. De concurrentie 
tussen de verzuilde radioom
roepen was enorm. De KRO 
had op zaterdagavond het ra
zend populaire amusements
programma Negen heit de klok 
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en de VARA wilde daar wat te
genover stellen (13). Het werd 
de Showboat, een programma 
dat met twee grote orkesten, 
zangers, een conferencier, spel
letjes en een feuilleton flink uit
pakte. Eli Asser was de schrijver 
van het feuilleton, maar werd 
ook nog benaderd om een uit
smijter te schrijven voor het 
programma. Dat werden uitein
delijk de belevenissen van een 
Amsterdamse orgeldraaier, Wil
lem Parel (14). Sonneveld had 
deze figuur al eens ten tonele 
gevoerd in een optreden voor 
de VARAmicrofoon en het pu
bliek had ervan gesmuld. Twee 
seizoenen zou Willem Parel het 
Nederlandse volk in zijn ban 
houden. Een nieuw publiek leer
de de cabaretier kennen en het 
sloot hem in zijn hart. Men leef 
de mee met Willem Parel alsof 
hij echt bestond en toen Parel 
en zijn vrouw Lena een kind kre
gen werd de VARA overstelpt 
met cadeaus. Uitspraken van 
de orgeldraaier, zoals 'Niet op 
reageren, Lena', 'waterverf en 
'malle Eppie' werden gemeen
goed. Het succes van Willem 
Parel benauwde Sonneveld ech
ter en hij stopte toen de serie 
op het hoogtepunt was. Wel 
maakte hij nog een speelfilm 
rond Willem Parel, maar die 
haalde bij lange na niet het suc
ces van de radioserie. 
In het theater ging Sonneveld 
ondertussen oriftig door met 

zijn ensemble. In een van zijn 
programma's introduceerde hij 
een aantal bewerkingen van 
oude volksliedjes zoals Catootje 
en Drie schuintamboers, die later 
dankzij een tvprogramma van 
de KRO ongekend populair 
zouden worden (15). Het was 
wel duidelijk dat Wim Sonne
veld op dat moment tot de gro
ten van de cabaretwereld be
hoorde; de andere twee waren 
Wim Kan (16) en Toon Her
mans. Van die drie beschouw
den velen Sonneveld als de 
meest veelzijdige met een inter
nationale allure. 

BUITENLANDSE UITSTAPJES 
In het midden van de jaren vijf
tig had Sonneveld het in Neder
land wel gezien; hij was toe aan 
nieuwe uitdagingen. Hoewel de 
Parelfilm niet bepaald een suc
ces was geweest, leverde het 
Sonneveld wel Amerikaanse 
contacten op, die hem uiteinde
lijk rollen in tvprogramma's en 
in de film Sill< Stockings oplever
den. In de genoemde rolprent, 
een musical van Cole Porter 
(17), speelde Sonneveld de be
langrijke bijrol van een Russi
sche pianist en figureerde hij 
naast sterren als Fred Astaire 
en Cyd Charisse. Uiteindelijk 
bleek Amerika toch niet datge
ne te brengen wat Sonneveld 
had gehoopt en kwam hij terug 
naar Nederland. Maar al snel 
daarna was hij bij de Britse BBC 

(18) te zien in een aantal televi
sieprogramma's, waarin hij 
optrad met bekende komische 
acteurs. In een van die 
programma's zat ook de nog 
jonge Peter Sellers (19). De BBC 
was zo enthousiast over Sonne
veld dat in 1958 zelfs een Wim 
Sonneveld show werd uitgezon
den met Nederlandse artiesten 
zoals Conny Stuart, Joop Dode
rer en johnny jordaan. Het Brit
se avontuur had veel langer 
kunnen duren, want de BBC wil
de wel verder met Sonneveld, 
maar die hield het voor gezien 
omdat hij dacht in Nederland 
op artistiek gebied meer te kun
nen bereiken. 
Er kwam weer een nieuw caba
retprogramma, maar de formu
le werd sleets en het publiek liet 
het afweten. Het deed Sonne
veld besluiten om het ensemble 
op het heffen en hij ging op 
zoek naar iets nieuws. Dat werd 
de musical My Fair Lady (20). 
Nederland had nog nooit zoiets 
gezien en het was nog maar de 
vraag of er belangstelling voor 
deze theatervorm zou zijn. De 
onderneming kostte een hoop 
geld en de producenten hadden 
moeite om dat bij elkaar te krij
gen. Sonneveld zou de rol van 
professor Higgins gaan spelen 
en bemoeide zich met de pro
ductie. Enig zakelijk instinct 
was hem niet vreemd: hij kreeg 
bedrijven zoals Elsevier en Phi
lips zo ver om een financiële bij

drage te leveren in ruil voor spe
ciale lezersvoorstellingen en 
voor de platenrechten. Na een 
aarzelende start maakte de mu
sical een triomftocht door het 
land, alleen al Theater Carré 
was zes maanden lang uitver
kocht (21). In totaal werden 689 
voorstellingen gespeeld. Voor 
de tweede keer had Wim Son
neveld de harten van het Neder
landse volk gestolen. 

KWETSEND 
Maar dat roem snel kan om
slaan in iets anders maakte 
Sonneveld ook mee. Nadat My 
Fair Lady gestopt was, keerde 
hij weer terug naar het cabaret. 
Niet zoals voorheen met een 
ensemble, maar net als Toon 
Hermans met een oneman
show, zoals dat in die dagen in 
goed Nederlands heette. Hele
maal alleen op het toneel staan 
durfde Sonneveld echter nog 
niet en daarom liet hij zich assi
steren door Marijke Merkens. 
Het programma bevatte num
mers die klassiek zijn gewor
den, zoals Tearoom Tango, Nik
kelen Nelis, Margootje en de kro
kettenconference. Mede dankzij 
tekstschrijvers zoals Friso Wie
gersma, Simon Carmiggelt, Mi
chel van der Plas en Annie M.G. 
Schmidt (22) en musici zoals 
Harry Bannink en jan Blok werd 
de show een artistiek, maar 
vooral ook een commercieel 
succes. De LP van de voorstel
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Links 25 Op het Holland 
Festival zou het werk van 
de zanger Willem Sonne
veld belicht worden Door 
zijn vroegtijdige dood is her 
mets van terechtgekomen 

ling leverde Sonneveld een gou
den plaat op. 
Een van de typetjes in het pro
gramma was Frater Venantius, 
een zingende frater die gezelli
ge liedjes zong en moppen tap
te. Deze creatie zou Sonneveld 
in de problemen brengen. 
Een van de hoogtepunten van 
hettelevisieseizoen was inmid
dels het jaarlijkse Grand Gala 
du Disque geworden. Heel het 
land keek naar deze Nederland
se 'Oscaruitreiking' voor de 
beste platenproducties van dat 
jaar. De gelauwerde artiesten 
kregen een beeldje van de uit
vinder van de fonograaf, Tho
mas Alva Edison en traden op 
tijdens een groot gala, waar ook 
nog vele andere artiesten van 
naam acte de presence gaven. 
De uitzending van 1963 is be
rucht en legendarisch gewor
den, niet in de laatste plaats 
vanwege de presentatie door 
Godfried Bomans, die  volgens 
sommigen aangeschoten  de 
artiesten aankondigde. Verder 
wist Mariene Dietrich (23), zo
als het een ware diva betaamt, 
de organisatoren het nodige 
zweet op het voorhoofd te bren
gen. En dan was er nog Wim 
Sonneveld, die als Frater Venan
tius een ware rel veroorzaakte. 
De frater met zijn Limburgse 
accent en verbasterde liedjes 
viel namelijk niet bij iedereen in 
de smaak. Een deel van katho
liek Nederland was gekwetst 

door deze in hun ogen potsier
lijke figuur, die spotte met hun 
geloof en met alles wat hen hei
lig was. Bij de AVRO (24), die 
het gala had uitzonden, 
stroomden de boze brieven bin
nen en Sonneveld zelf ontving 
meer dan drieduizend brieven, 
waarvan het merendeel met een 
weinig verheffende inhoud. Na 
verloop van tijd verstomde het 
rumoer echter en kon Sonne
veld, die overigens zelf katho
liek was, nota bene een gouden 
plaat in ontvangst nemen voor 
net singletje waarop de confe
rence stond! 

FLOP 
Na de succesvolle eerste one
mansinow zouden er nog twee 
volgen, die Sonneveld evenmin 
alleen deed. In de tweede show, 
waarin hij samen optrad met 
Ina van Paassen, zong hij voor 
het eerst Het dorp. Het was een 
vrije vertaling van Jean Ferrat's 
La Montagne. De Nederlandse 
tekst was van Friso Wiegersma, 
die zijn eigen geboortedorp 
Deurne voor ogen had gehad 
bij het schrijven ervan. Samen 
met Corrie van Corp en Willem 
Nijholt deed Sonneveld zijn 
derde show; die bevatte onder 
andere het nummer De stal
meester ('achter de rododen
drons sodemieteren') en het cy
nische Liei>eiing, waarin de vilei
ne kant van Sonneveld goed 
naar voren kwam. 

Tussen de twee onemanshows 
in had Wim Sonneveld gewerkt 
aan een musical, De kleine para
de. Hij was verantwoordelijk 
voor de regie en de muziek. De 
musical werd redelijk ontvan
gen, maar het werd niet zo'n hit 
als de musicals van Annie M.C. 
Schmidt en Harrie Bannink, on
danks de bijdrage van Leen Jon
gewaard en Margriet de Croot, 
die had geschitterd in My Fair 
Lady. De film Op de Hollandse 
toer, die Sonneveld na zijn der
de onemanshow maakte, werd 
een regelrechte flop. De critici 
sabelden de film neer en hoe
wel zo'n honderdduizend men
sen de film kwamen bekijken 
was dat te weinig om de enor
me investering eruit te halen. 
De genadeloze kritiek kwam 
hard aan bij Sonneveld. 

JAMMER 
De laatste jaren van zijn leven 
twijfelde Sonneveld steeds 
meer over de weg die hij moest 
inslaan. Had hij soms de laatste 
jaren teveel concessies gedaan 
aan het grote publiek, dat geen 
gevoel had voor verfijnde hu
mor en lyriek? Moest hij niet 
weer terug naar waar hij ooit 
was begonnen? Elke voorstel
ling werd hij weer gekweld door 
de vraag of nij het nog wel zou 
kunnen, terwijl zijn vakman
schap hem op het toneel toch 
nooit in de steek het. Hij maak
te plannen voor kleinschaligere 

optredens met alleen maar lied
jes en verbindende teksten. Met 
het Holland Festival waren af
spraken gemaakt voor een aan
tal optredens met liedjes die hij 
zou zingen als Willem Sonne
veld, waarmee hij wilde aange
ven dat het publiek nu eens een 
andere Sonneveld te zien zou 
krijgen (25). Het is er niet meer 
van gekomen. Magere Hein 
sloeg genadeloos toe en liet 
Sonneveld's familie, vrienden 
en het publiek verbijsterd ach
ter. Op de avond van zijn over
lijden kenschetste Simon Car
miggelt hem treffend: 'Als hij 
kwam, dan dacht je: ha, daar is
ie. En als het doek zakte, dan 
dacht je wat jammer dat het af
gelopen is. Dat laatste formu
leert eigenlijk de gevoelens die 
zowel die toeschouwers als zijn 
vrienden vandaag hebben: wat 
jammer dat het afgelopen is.' 

Dankbetuiging 
Dremes Vcenstra ben il< dank verschul
digd voor de frankeerstempels die hij 
ter beschikking stelde en voor het 
voor publicatie gereedmaken van en
kele stempels uit mijn eigen collectie. 
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De Nationale 
Partijen Winkels 

De Nationale Partijen Winkels geven regelmatig een lijst uit 
met partijen van de wereld. Stuur de onderstaande bon naar 

een winkel bij u in de buurt en ontvang gratis en vrijblijvend de lijst. 
Uiteraard bent u in al onze winkels welkom. 

Bredenhof 
Bovenstraat 286 126725 Rotterdam 

P.Z.H. Den Postkoets, 
Schouwburgplei )8650 Hengelo 

Piet Heinstri 
ftzegel Part 

Philamunt 

Risca 

el 070-3625263 Den Haag 

.46-4201650 Sittard 

Jan van Galenstraat 16: 020-6188712 Amsterdam 

Mr P.J, Troelstrawei 
IP .Z .H . Zondervan 

SmitsPhilately 

-2122096 Leeuwarden 

Amsterdamse Str.weg "030-2443170 Utrecht 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij de Nationale Postzegelshow en 
Stampkid 2004 in Autotron Rosmalen van 

7 tot en met 9 mei 2004 

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

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

Uitgebreid assortiment brieven Nederland, Ned.Indië, Curasao, Suriname, Israel en Palestina. 

Een greep uir onze voorraad: 

nr l,pl.l,pos.lOO 
' HelmondB 

€ 170 

nr 2 
'•■'HelmondB 

€ 80 

nr 3b 
'■ HelmondB 

€ 695 

nr 1, pi.Ill, pos.96 
• TilburgB 

€ 195 

nr 3b, pos.29 
• TilburgB 

e 895 

Complete vouwbrief met inhoud, geschreven te Oijen, gefrankeerd met nr 2, plaat IV, pos.33, verstuurd via 
Den Bosch op 11111856 naar P'indhoven. Langstempel Oss en rondstempel Eindhoven d.d.13111856 op 
achterzijde € 80 

WWW. bouscher. nl 



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 1211077 WS Amsterdam 
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RAÄjvj o N K 

Briefomslag verstuurd vanuit Raamsdonk op 24111866 (Korteweg K63 in blauw) naar Dordrecht en 
gefrankeerd met nr 4A, vernietigd met "FRANCO"kast|estempcl in rood (R) Op achterzijde eveneens 
het uurdagtekenstempel van Dordrecht in rood en een bcstellerstcmpel "6" in zwart. € 475 (C) 
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^pfB^otUrf 

■.• AA 

Rbnetomsiag verstuurd vanuit Den Haag op 1021883 naar NVeert, voorzien van het horizontale 
aantekenstrookje, gefrankeerd met 2x nr 21H Correct tarief voor een aangetekende brief van de 
2e gewichtsklasse (zie l / ' / i gram op Rstrook) € 900 



tel.: 020679.5952/fax: 020697.4780 email: info@honscher.nl 
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nr 71IC* 
€ 175 

n r 3 1 " 
e 35 

wm^F^^nwmm 

■ia. f* 
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MMf 

nr 38** 
€ 105 

nr 68** 
€ 975 (C) 

nr 48** blok van 4 
€ 8.475 (C) 

ai.iï'^ïte..r.sJ(iËSBl ,' 
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nr 49** blok van 4 
€ 3.475 (C) 

I M i 
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LPOSTBEViflJl] 

MMÉMM 
Postbewijs 1/7* 

€ 5.275 (C) 
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RONALD BOUSCHER ABNAMRO Bank 5419 15 

■̂ ' i,'V//'ia^ ( * 

Rcouvert, verzonden op 9041890 vanuit Paramaribo naar Amsterdam, gefrankeerd 
met 7x nr AQ (strip van 3 + strip van 4) Op achterzi)dc aankomststtmptl kltinrond 
AMSTOVERTOOM 1 05 1890 € 875 

afbeelding 80% van de ware grootte 

iVBRED f ROM 
_ . ^« f ^ / ' v A. 

soER^^T̂ ^ î rkCT P L V I N Ü B O A i 

Hotelbnef, verstuurd op 1811940 vanuit Soerabaya naar Sydney, Australië 
De I ockheed 14 van de KIM verongelukte op 22 01 1940 nabij Bah 
Slechts een bemanningslid overleefde het ongeluk € 225 

f ORANJE HOTEL i 
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iVIA-
SAMENSTELLING: EDWARD FROON, VISSERSPLEIN 9, 3511 LX UTRECHT 
E-MAILADRES: EDWARDFROON@)FREELER.NL 

m NAJAARSEMISSiES 
VAN 2003 

In deze rubriek ditmaal 
aandacht voor de nog 
niet eerder behandelde 
Nederland zegels uit het 
najaar van 2003. Afbeel
ding 1 toont de mooiste 
maximumkaart voor een 
postzegelverzamelaar. 
Het woord Verzamelen op 
de zegel is opgebouwd 
uit letterblokjes. Dit 
komt terug op de kaart 
van Fiep Westendorp, 
waarop Jip en Janneke 
blokken met letters sta
pelen. Het speciale stem
pel Dag van de Postzegel 

'10/2003 [2] maakt de 
kaart perfect. 
Eind juni verschenen de 
winnende zegels van de 
Amphilex-ontwerpwed-
strijd, metals thema 

'Land, lucht, water'. 
'Land' wordt op een van 
de zegels gesymboliseerd 
door een rode kat. Vorm 
en kleur van het dier 
doen sterk aan de rode 
kater van [3] denken, die 
aflcomstig is uit de strip 
Jan, Jans en de kinderen. De 
strijdbare Nelson Mande
la op de kaart van [4] be
hoeft eigenlijk geen na
dere uitleg. 
Het velletje De 10 mooiste 
leverde dankzij de popu
laire onderwerpen mooie 
maximumkaarten op. Zo 
is [5] een geslaagde com
binatie van drie genera
ties klederdracht van 
Zuid-Beveland met de af
stempeling Goes. Lief
hebbers van auto' s en 
motoren kwamen ook 
aan hun trekken. De 2CV 
(bijnaam: 'lelijke eend') 

komt mooi uit op [6] met 
jaren '50-nostalgie. Heel 
kleurrijk is [7]: een Ya
maha-motor met de post
zegel van de Brabantse 
coureur Wim Theunis-
sen. De foto van de post
zegel werd tijdens de TT 
geschoten, zodat Assen 
ook het meest toepasse
lijke stempel is. Moto 73, 
een blad voor motorlief
hebbers, wijdde een com
pleet artikel aan de post
zegel (zie home.uianadoo. 
nl/mjn2/index.html). Die
ren mochten bij de 
'mooisten' niet ontbre
ken en met een hond en 
een kat zijn de populair
ste huisdieren vertegen
woordigd. Op [8] zien we 
een zwart/witgevlekte 
Europese poes met de af
stempeling Dieren. De 
natuur is vertegenwoor

digd met een detailopna
me van bloeiend kool
zaad tegen een blauwe 
lucht met een witte wolk. 
Schitterend is de kaart 
van [9], meteen grote 
gele akker met bloeiend 
koolzaad onder de blau
we lucht met ook weer 
witte wolken. Het geko
zen stempel. Velden, is 
heel toepasselijk. 
Het velletje Kinderzegels 
besteedt veel aandacht 
aan muziek, elektronica 
en spel, zaken waarmee 
de jeugd zich vermaakt. 
De vele elementen op de 
postzegels lenen zich 
voor meerdere maxi
mumkaarten per zegel; 
[10] biedt met de viool 
een klassiek beeld, ter
wijl [11] en [12] meer ei
gentijdse zaken tonen 
(koptelefoon en micro

foon). De afstempeling is 
Leiden, de plaats waar de 
Stichting Kinderpostze
gels is gevestigd. 
Met de persoonlijke de-
cemberzegel kon ieder
een zijn kerst- en nieuw
jaarskaarten een eigen 
feestelijk karakter mee
geven. Zelfgekozen tabs 
zijn niet geschikt om er 
echte maximumkaart 
mee te maken (de tab is 
niet het filatelistisch ele
ment waarom het bij 
maximafilie gaat). Alleen 
officiële zegels kunnen 
het onderwerp voor een 
echte maximumkaart le
veren. We sluiten af met 
de gewone kortingzegels: 
[13] een kat en hond die 
gebroederlijk naast el
kaar zitten. 
In mei: de zegelreeks van 
het Koninklijk Huis. 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Een zelfgemaakt post-
waardestuk? 
Net als vorig jaar ontving 
ik uit Amsterdam een 
prentbriefkaart ter pro
motie van de Sport & 
Funtoer, georganiseerd 
door de Dienst Maat
schappelijke Ontwikke
ling van de Gemeente 
Amsterdam [i]. Ook dit 
keer bevat de kaart weer 
geen port-betaaldaandui-
ding, maar een opge
drukte 'postzegel' met 
een 'waarde' van 39 cent. 
De kaart is machinaal 
verwerkt en zonder ver
dere kosten bezorgd. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Duitsland 
Een PlusBrief met een Ne
derlands tintje: de her
denking van het Verdrag 
van Maastricht, dat op i 
november 1993 in wer
king trad en waarmee on
der meer de basis gelegd 
werd voor de invoering 
van de euro [2]. Het ze

gelbeeld van de envelop 
is identiek aan de postze
gel van 55 cent die op 13 
november voor diezelfde 
gelegenheid werd uitge
bracht. Op de linkerzijde 
van de envelop ziet men 
een kaart van Europa met 
een openstaande slag
boom en een euromunt. 
Daaronder staan de vlag
gen van de twaalf lidsta
ten van de Europese Unie 
afgebeeld. 

Finland 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Aboex '04 
verschijnt op 23 april een 
voorgefrankeerde brief
kaart: prijs €0.85. 

Hongarije 
Op de Hongaarse stan
daardbriefkaart uit 2002 
kan de postcode van de 
geadresseerde op twee 
manieren geplaatst wor
den: 'Géppel' geeft de 
plaats aan waar dat bij 
machinale adressering 
moet gebeuren en 'Kéz-
zel' wijst op de postcode-
kaders die men moet ge

bruiken bij handmatige 
invulling. Bij buitenland
se bestemmingen moet 
in het eerste hokje een 
kruis gezet worden. In 
het zegelbeeld van de 
kaart is een gebouw afge
beeld uit de plaats Oskü, 
die ten noordoosten van 
het Balatonmeer ligt [3]. 

Recent verschenen er 
Hongaarse gelegenheids-
briefkaarten met bijzon
der zegelbeeld en met 
een gekleurde afbeelding 
op de beeldzijde: 
- Tien jaar Audi Honga
rije [4]. Zegelbeeld 32 f 
'10' en een tandwiel plus 
de tekst 'Hongaarse in
dustriële geschiedenis'; 
beeldzijde de bekende 
vier ringen die het beeld
merk zijn van de autofa
brikant (uitgiftedatum 23 
april 2003). 
- Honderd jaar Vrijwillige 
Brandweer in Pomaz [5]. 
Zegelbeeld 32 f 'Ro
meinse soldaat (mogelijk 
een patroonheilige) die 
een brand blust'; beeld
zijde oude foto's van de 

brandweerkazerne en een 
foto van het moderne wa
genpark (6 mei 2003). 
- Tiende Muziekfestival 
Tiszazug in de streek 
Kunszentmarton (hon
derd kilometer ten zuid
oosten van Boedapest, 
[6]). Zegelbeeld 32 f 
'wapen van de stad'; 
beeldzijde gezicht op de 
stad (24 juni 2003). 
- Dag van de Witte Stok, 
een kaart in het kader van 
het Jaar van de Gehandi
capte Mens [7]. Zegel
beeld 35 f 'blindengelei
dehond'; beeldzijde het 
Blindeninstituuten enke
le van de glas-in-loodra
men uit dat gebouw (15 
oktober 2003). 
- Vijftig jaar wereldbond 
van oud-padvinders [8]. 
In het zegelbeeld van 
35 f staat het logo van de 
bond, terwijl op de beeld
zijde van de kaart jonge 
en oude padvinders afge
beeld zijn (22 oktober 
2003). 
- Honderd jaar gemotori
seerde luchtvaart [9]. Ze
gelbeeld 35 f. 'Gebroe

ders Wright en hun vlieg
tuig de Kitty Hawk'. 
Beeldzijde: de vlucht van 
de Kitty Hawk (17 decem
ber 2003). Volgens de 
tekst op de adreszijde be
vindt zich in het Ver-
keersmuseum een model 
van het toestel. 
- Honderdste geboorte
dag schilder Meinhardt 
Tóth [10]. Zegelbeeld 
35 f 'fotoportret' plus 
een foto van de schilder 
aan het werk. Op de 
beeldzijde van de kaart 
een afbeelding van zijn 
schilderij 'Ronde bloe
men' (8 januari 2004). 

Voor elk van deze gele-
genheidskaarten was een 
speciaal eerstedagstem-
pel beschikbaar. 

Ierland 
Op 27 februari 2004 ver
scheen de jaarlijkse emis
sie ter gelegenheid van 
Samt Patrick's Day. Zes 
postwaardestukken zit
ten erbij [11 t/m 16]: drie 
prentbriefkaarten van 
€1.20 per stuk en drie 

Sport & Funtoer 
Amsterdam 2004 

Sporthal 
Oostenburg 

2 t/m 5 maart 
)} 00 tot )6 00 uur 

Oott en burg erg ra cht 11 
Bus 33 en 33 



wenskaarten met envelop 
ran €2.00 per stuk. Ze 
kunnen naar alle bestem
mingen ter wereld ver
stuurd worden. 

Korea (Noord) 
[n een folder van de 
Noord-Koreaanse filate-
listische dienst vond ik 
een beschrijving van de 
postwaardestukken die 
uitgegeven werden in de 
eerste maanden van vorig 
jaar. De nieuwjaarsemis
sie van I januari 2003 be
stond uit vijf kaarten, elk 
met het zegelbeeld 3 w/ 
'Geboorteplaats van lei
der Kim Jong II'. Op de 
beeldzijde van de kaarten 
staan propagandistische 
afbeeldingen en slagzin
nen: 
- 'De democratische 
volksrepubliek Korea is 
vereerd met het leider
schap van de Songun' 
(Songun = de heersende 
militair/politieke rich
ting); 
- '50ste verjaardag van de 
overwinning in de vader
landse bevrijdingsoor
log'; 
- 'Landbouw eerst'-poli-
tiek; 
- 'Houd de fakkel van Ra-
nam omhoog' [17] (Ra-
nam = voorbeeldig in
dustriecomplex); 

- 'Wij zijn één'. 
Verder worden er vier en
veloppen met bijzonder 
zegelbeeld vermeld: 
- Auto's gebruikt door 
president Kim II Sung 
(20 februari 2003 [18]); 
- Dag van de Zon (15 april 
2003); 
- Insecten (20 april 
2003); 
- Verjaardag van leider 
Kim Jong II (16 februari 
2003). 

Noorwegen 
Ter gelegenheid van Va
lentijnsdag zijn 2 voorge
frankeerde prentbrief-
kaarten met bloemmotie
ven uitgebracht [19]. 

Een envelop met in het 
zegelbeeld supporters en 
Noorse vlaggen geeft een 
terugblik op de Olympi
sche Winterspelen in Lil
lehammer (1994 [20]) en 
een vooruitblik naar de 
komende Spelen in Tor
onto (2006). Van beide 
manifestaties staat het 
beeldmerk op de envelop 
afgedrukt, met daarbo
ven het Olympische mot
to Citius, Altius, Fortius. 

Oostenrijk 
De Oostenrijkse post 
bracht op 12 maart 2004 
een briefkaart (€0.55, 

[21]) uit, de eerste in een 
reeks met het thema 'Mi
neralen'. Het afgebeelde 
mineraal is de halfedel
steen amethist. De kaart 
werd gepresenteerd in 
een passende omgeving, 
de Amethystu)elt in Mais-
sau (Nord-Österreich). 
De kaart is gedrukt in 
vierkleurenofFset en heeft 
een oplage van i.i mil
joen stuks. Er was een 
eerstedagstempel be
schikbaar [22]. 

Slovenië 
Voor elk van de tentoon
stellingen Firamio en Fi-
mera 2003 (beide gehou
den in mei 2003) heeft 
Slovenië een briefl<aart 
uitgegeven met zegel
beeld 'Posthoorn' (port 
betaald). Een soortgelijke 
kaart is uitgegeven voor 
de éénkadertentoonstel-
ling in Kranj, 16 tot en 
met ig oktober 2003. 
Ook nog in 2003 ver
scheen een briefkaart ter 
herdenking van F.X. Pirc, 
een negentiende-eeuwse 
Sloveense missionaris 
die zijn werkt verrichtte 
onder de Indianen in 
Noord-Amerika. 

Tsjechië 
Als de Tsjechische post 
een stand heeft op een 

postzegeltentoonstelling 
of postzegelbeurs, wordt 
er altijd een speciale 
briefkaart uitgebracht. 
Zo is de standaardbrief
kaart van 9 k. (cijfer, 
groen) het afgelopen half 
jaar bedrukt met teksten 
en illustraties voor de 
tentoonstellingen in Ric-
cione (augustus 2003), 
Bangkok (oktober), Sin-
delfmgen (oktober). We
nen (november) en Ber
lijn (november). Dezelfde 
kaart verscheen ook met 
een bijdruk ter gelegen
heid van het 25-jarig 
pontificaat van paus Jo
hannes Paulus II (16 ok
tober 2003) en ter gele
genheid van 100 jaar ge
motoriseerde luchtvaart 
(gebroeders Wright). 
Er is een nieuwe stan-
daardbriefl<aart uitge
bracht van 6.50 k. (cijfer, 
rood), die op 18 novem
ber 2003 ook uitgegeven 
is met een bijdruk ter 
herdenking van de eerste 
Tsjechoslowaakse post
zegelemissie uit 1918. 
Een andere standaard
briefkaart van 6.50 k. 
heeft een stadsgezicht in 
het zegelbeeld. In tegen
stelling tot de kaarten die 
bestand zijn om bijdruk
ken op aan te brengen 
heeft deze kaart op de 

linkerzijde vier afzender-
lijnen met daaronder 
postcodekaders. 

In de aanloop naar post
zegeltentoonstelling 
Brno 2005 verschenen 
weer twee briefkaarten 
met in het zegelbeeld (re
spectievelijk 6.50 en 
9 k.) de Draak van Brno, 
het stadswapen uit de 
veertiende eeuw. 

Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten 
werden twee nieuwe 
briefkaarten in de reeks 
Historie Prcscruation uitge
geven. 
Op 10 oktober 2003 werd 
een kaart uitgebracht 
voor de 200-jarige Ohio 
University [23], de oudste 
universiteit in de North-
lüest Territory; er studeren 
27.000 studenten. Het 
zegelbeeld van 23 cent 
toont een blik op Cutler 
Hall, het oudste universi
teitsgebouw. 
De andere kaart, waarvan 
de uitgiftedatum nog niet 
vaststaat, eert de 250-ja-
rige Columbia Uniuersity. 
In het zegelbeeld (23 c., 
[24]) is de Lou) Memorial 
Library afgebeeld. Beide 
kaarten kosten 25 cent en 
met eerstedagstempel 35 
cent. 

zo 

I 

1 — 
i 

m 
i 
s 

1 
f 

f 

•Hi 

"VS 
AMETHYSTWELT miSSAU 

i 
^ 
171 

^^S^J^^ 
a^^^^^ri^ 
T^w:,^^^ 

W T I 



IBFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

348 

BONDSADR£SSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan i i , 3526 AK Utrecht 
^'0302894290, fax 0502800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
Emaih bondsbureau(3)nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, '©0313413704 

Secretaris 
D. van der Zee, Zaaier 86, 
3833 VW Leusden 
©0334943970 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam 
1^)0598626447 

Vicevoorzitter 
H. Buitenkamp 
Van Beresteijnstraat 26a 
9641 AB Veendam 
©0598636165 

Juryzaken 
P. Alderliesten, Van Kijfhoek
straat 63, 3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht, ©0786812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©0334806816 

Verenigingszaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21 
4143 BD Leerdam, ©0345613002 

Filatelistische vorming 
en Jeugdzaken 
F.B. Leijnse, p/a Zeelantlaan 11 
3526 AK Utrecht 
©0302894290 

Pers en Publiciteit 
K. Bloemsma 
Oude Laren se weg 38 
7 2 i 4 P D E p s e 
©0575494488 

Webmaster: 
Jan Boon 
email: webmastertpnbfv.org 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris; J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstr. 35, 2324 LL Leiden 
©0715761726 
Matenaakommissans
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©0235262062 

Bondsbibliotheek 
De bibliotheek IS op het volgende 
adres gevestigd: Hoofdstraat i, 
3741 AC Baarn, ©0355412526. 
Bibhothecaris: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 
3731 ES De Bilt, ©0302205348 
Email: bibliotheekcpnbfv.org 
Openingstijden: elke woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en elke eer
ste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur. 

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

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter; G.J.M. Bessels 
Keurzendingen aangetekend naa rde 
secretaris: 
A.W.A. Steegh 
Van Dalenlaan 128 
2082 VH SantpoortZuid 
^0235384212 (na 20 uur) 

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

Directeur Verzekeringen 
J.F. den Hertog 
Hermelijnstr. 46 
6573 XZ BeekUbbergen 
©0246841200 

'Klein' evenement groots georganiseerd 

NOVIOPOST BLAAST BEKER
TOERNOOI NIEUW LEVEN IN 
Het zaaltje in Nijmegen was nèt niet te klein. Vijftig 
stoelen, bijna allemaal bezet. Een met landbouwplas
tic dichtgeplakt raam, een projectiescherm en een ta
fel met allerlei aan projectieapparatuur. En ie
mand achter in de zaal om het licht aan en uit te doen. 

Op 29 februari, schrik
kelzondag, werd het 
kleinste en minst beken
de evenement van de 
Bond gehouden. Het Be
kertoernooi. Een écht 

toernooi. Met een jury en 
met deelnemers die in 
verschillende klassen 
strijden om de eerste 
prijs: een klassieke be
ker. Vandaar de naam. 

Het toernooi kan het best 
omschreven worden als 
een wedstrijd in voor
drachten over postzegels. 
De deelnemers vertellen 
in woord en beeld iets 
over hun filatelistische 
verzameling. Een cause
rie met lichtbeelden werd 
dat in verleden dagen ge
noemd. 
De lichtbeelden zijn in

tussen vervangen door 
computerpresentaties, 
die met een beamer op 
het scherm worden ge
projecteerd. Is men nog 
niet zover, dan worden 
dia's getoond. De meeste 
deelnemers hebben zelf 
voor hun materiaal ge
zorgd, maar als ze dat 
willen kunnen ze voor de 
presentatie ondersteu
ning krijgen van het Au
diovisueel Centrum 
(AVC) van de Bond. Er 
wordt gestreden in twee 
klassen 'Algemene Fila
telie' en 'Thematische fi
latelie'. Voor beide groe
pen zijn aparte jury's. 
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Rechts: in de duistere 
zaal moesten de deel
nemers het doen met 
een klein leeslampje. 

m Rechterpogina, 
bovenaan: de heer 
Von Gulick, die df 
zaal vertelde over 

Oskar II, 
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1 SB 
DE DEELNEMER 

'Het is mijn verzameling. 
Ik presenteer die op mijn 
manier. Het belangrijk
ste is dat ik laat zien hoe 
mooi mijn verzamelge
bied is en dat ook aan an
deren vertel. Of ik dat 
nou doe in een voor
dracht of op een exposi
rie maakt niet uit. Ik ga 
niet voor de overwinning 
en ik heb ook niet zoveel 
met al die regels waar je 
je aan moet houden. Dat 
mag wel eigenwijs klin
ken, maar ik denk dat het 
goed is'. Aan het woord 
is de heerlochoms. Lid 
van Nouiopost, maar ook 
van drie andere vereni
gingen. Tijdens promo
tiedag Postzeäeitotaal in de 
Klokketoren in Nijmegen 
heeft hij het druk. Hij 
toont er zijn collectie en 
staat ook met een eigen 
stand op de beurs. Zijn 
derde activiteit is de deel
name aan het Bekertoer

nooi. Hij presenteert er 
zijn collectie over India. 

Waarom? 
'Ik vond het wel een leu
ke uitdaging. Het is mijn 
eigen vereniging die het 
toernooi organiseert. Ik 
was ook benieuwd of ik 
het hele verhaal kon ver
tellen in twintig minuten. 
Het is iets langer geweest 
geloof ik, maar dat was 
wel een ervaring'. 

Je hebt het uerhaa! uerteld 
met behulp van het compu
terprogramma PowerPoint 
en met een beamer. Was het 
lastig om dat te maken.' 
'Het maken van de pre
sentatie heb ik wel een 
beetje onderschat. Ik 
dacht dat doe ik wel in 
een avond, maar het 
heeft me wel meer tijd 
gekost. Het resultaat is 
wel veel beter dan met 
dia's. Maar je moet toch 
alles opnieuw inscannen 
en overtikken'. 

Wist je dat er in de tekst nog
al wat tikfouten zaten? 
'Nee, dat zei de jury ook 
al tegen me. Ik heb alles 
laten nalezen en toch zijn 
er foutjes in blijven zit
ten. Dat is wel jammer 
natuurlijk. 

Op lüdke manier heb je reke
ning gehouden met de regle
menten en de zaken waar de 
jury op iet? 
'Ik heb daar helemaal 
geen rekening mee ge
houden. Ik ken de regle
menten niet eens. Ik wist 
dat ik het in twintig mi
nuten moest doen. Ik heb 
voor de opzet gewoon 
mijn eigen presentatie 
genomen die ik voor ten
toonstellingen gebruik. 
Dezelfde opbouw en de
zelfde stukken en zegels. 
Maar ook weer niet alles, 
want dan zou het te weer 
te lang duren.Het meeste 
zat er wel in.' 

Aan het eind uan je presenta

tie was je heel negatief over 
het India als uerzamelgebied. 
Vee! vervalsingen, problemen 
met de talen, moeilijk aan 
goede zegels te komen. Werkt 
dat niet tegen je bedoeling? 
'Dat lijkt misschien wel 
zo, maar je moet ook eer
lijk zijn. Ik kan iemand 
wel heel enthousiast ma
ken voor mijn verzamel
gebied, maar dan moetje 
ook de problemen die er
bij horen vertellen.' 
'Die vervalsingen bijvoor
beeld zijn echt een pro
bleem. Zelfs zegels die 
nauwelijks iets waard 
zijn worden vals voor 
hoge bedragen aangebo
den. Daar mag je best op 
wijzen.' 

Is het meedoen voor herha
ling vatbaar? 
'Jazeker. Ik denk er over 
om volgend jaar weer 
mee te doen. Dan heb ik 
nog wel een hoop werk, 
maar ik denk er serieus 
over.' 
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3e dag begint met na-
uurlijk met de obligate 
nieidingen. De deelne-
ners zijn aanwezig, 
bondsvoorzitter Ties 
Coek spreekt een woord 
n zo doet ook Jo Tous-

iaint, voorzitter van de 
>Jijmeegse filatelisten 
'ereniging Noviopost, 
lie het evenement al weer 
'oor het derde achtereen-
'olgende jaar organi-
ieert. De gastheer van het 
evenement is Piet Grut-
:ers, die me tde mede-
verking van Thea Hoog
traten het programma in 

joede banen leidt. Hij 
egt uit wat de regels zijn 
m bewaakt de voortgang, 
n de ochtenduren zijn de 
deelnemers in de groep 
algemeen' aan het 
voord, 's middags zullen 

schappen. Over allerlei 
verschillen tussen de ze
gels, de kwaliteit, over de 
spoorwegen die zo'n be
langrijke rol speelden in 
de postgeschiedenis van 
het land. Jochoms boeit, 
maar sluit zijn betoog af 
met allerlei negatieve 
zaken. De zegels zijn zo 
moeilijk te vinden. De 
kwaliteit is vaak zo 
slecht. Er zijn erg veel 
vervalsingen in omloop. 
Het is zo moeilijk de vele 
talen, die voor ons on
leesbaar zijn, te herken
nen en uiteen te houden. 

Kalenders 
De tweede voordracht is 
van de heer Ahlers uit 01-
denzaal. Ook hij gebruikt 
de computer en beamer. 
Hij heeft op deze schrik-

Onder: bchaluc een 
uiisselbeker en een 

penning kreĉ  win
naar Coenen ook no^ 

een handdoek die 
werd aanijeboden 
door Nouiopost, 

ie thematische voor-
irachten plaatsvinden. 
3e volgorde van opkomst 
vordt bepaald door lo-
ing . 

irits India 
\ ls allereerste mag een 
;igen lid van Noviopost 
laar voren komen. Het is 
Ie heer Jochoms uit Lent, 
^ijn presentatie met com-
juter en beamer heeft als 
itel Brits India, een ge-
)ied om van te watertan-
ien. Voordat hij het eer-
;te woord heeft gespro-
cen, moet er nog wel veel 
vorden ingesteld. Het 
jeeld is een beetje on-
;cherp en loopt nogal 
)reed naar boven weg. 
Vlet wat klassieke ingre-
)en (een boek en wat pa-
)ier onder de beamer) 
vordt een niet perfecte, 
naar acceptable projectie 
)ereikt. Dan komt het 
'erhaal over India, over 
Ie grootte van het land, 
)ver de veelheid aan 
itaatjes (al dan niet Brits) 
;n talen en postagent-

kelzondag een heel actu
eel verhaal over kalen
ders en tijdrekening. Hij 
laat ons weten hoeveel 
jaar we nog zullen moe
ten wachten op de vol
gende schrikkelzondag, 
hoe onze kalenders tot 
stand kwamen, hoe we de 
tijd zijn gaan berekenen 
en met welke middelen. 
Dat alles illustreert hij 
ook nog eens met postze
gels. 

DDR 
De derde in de rij is de 
heer Coenen uit Willem
stad, eveneens met een 
computerpresentatie. 
Onder de titel Voor filate
listen verboden gaat hij 
in op het verzamelen van 
zegels en poststukken uit 
onder meer de voormali
ge Duitse Democratische 
Republiek en op de pro
blemen die de verzame
laars in de Oostbloklan
den hadden met het ver-
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UW MENING IS 
VAN BELANG 

Dit stukje staat op een 
pagina die aan de zijkant 
een paarsachtig vlakje 
met daarin het woord 
Bondspagina's. Dat bete
kent dat deze informatie 
valt onder de verantwoor
delijkheid van het Bonds-
bestuur en niet onder die 
van de redactie van Fila
telie. 
Vaak waren deze pagi
na's alleen maar gevuld 
met officiële dienstmede-
delingen. Tentoonstellin
gen die worden gehou
den, mensen die in com
missies waren benoemd, 
evenementen die op sta
pel stonden. Voor veel le
zers waren dat nauwe
lijks interessante berich

ten. Het gevolg was dat 
de Bondspagina's snel 
werden overgeslagen. 
Sinds enige tijd is de in
houd van de pagina's wat 
veranderd. Er staan naast 
de beslist belangrijke 
dienstmededeling nu ook 
verhalen op over zaken 
die de Bond aangaan of 
door de Bond georgani
seerd worden. Dat kun
nen stukken zijn over het 
Bondsbestuur, maar ook 
over de diverse afdelin
gen, zoals de Bondskeu
ringsdienst, de Serviceaf
deling, verzekeringen en 
dergelijke. 
Wat op deze pagina's 
nog ontbreekt is het 
nieuws, het bericht, de 
mening of het initiatief 
van de groep mensen en 
verenigingen waaruit de 

Bond bestaat. Deze pagi
na's zijn ook voor hen. 
Wie een plan heeft, wie 
het niet eens is met het 
beleid van de Bond, wie 
een idee heeft of een visie 
wil presenteren kan daar
voor op deze pagina 
ruimte krijgen. 
Natuurlijk moeten de be
richten relatie hebben 
met de activiteiten van de 
Bond, maar voor het ove
rige zijn er geen beper
kingen. Het aangeboden 
materiaal wordt wel be
oordeeld en geredigeerd. 
Wie iets voor deze pagi
na's wil aanbieden kan 
dat doen door te schrij
ven ofte mailen aan Koos 
Bloemsma, commissaris 
pers en publiciteit. In het 
colofon op deze pagina 
staan de adresgegevens. 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2005 

Voor exposanten op ten
toonstellingen is het ui
teraard van belang om tij

dig te weten wanneer er 
een tentoonstelling 
wordt gehouden en waar 

men voor nadere infor
matie tercht kan. 
Daarom hieronder een 
overzicht van tentoon
stellingen die in 2005 
worden gehouden. 

Datum 
4-6 
maart 

12-13 
maart 

12-13 
maart 

8-9 
april 

15-17 
april 

Organiserende vereniging 
FVVeendam en Omstreken 
Mw. G.R. Beereboom-Lubbe 
Ben. Oosterdiep 11-40 
9641 JA Veendam 
Telefoon 0598-618974 
FV West-Friesland 
H. Bakker 
Middenweg 7 
1761 LC Anna Paulowna 
Telefoon 0223-521763 
Vlissingse FV 
W.F. Broeke 
K.v.d.Coppellostraat 15 
4384BTVlissingen 
Telefoon 0118-464109 
Onder de Loep Woudenberg 
Mw. D.H.Visser 
Rembranddaan 33 
3931 TH Woudenberg 
Telefoon 033-2863510 
De Globe Wageningen 
P. Reijbroek 
Dolderstraat 29 

Naam en locatie Categorie (ën) 
onbekend 

Dag van de Jeugdfil 
CSG Schagen 
Wilhelminastraat 2 
1740 AG Schagen 

CSG Walcheren 
Adriaan Coortelaan 5 
4383 SR Vlissingen 

CC De Kamp 
Bosrand 15 
9331 AP Woudenberg 

u s e De Bongerd 
Bornsesteeg 2 
6708 PE Wageningen 

2,3 

3,P 

3.1K 

P 

2>3 

Kaders 
350 

2 0 0 

100 

150 

250 

6706 JD Wageningen 
Telefoon 0317-421107 
Eerste Kerkraadse PV 
B. Berends 
Past. Theelenstraat 26 
6466 JH Kerkrade 
Telefoon 045-5415088 
GSE (NBFV, TPG, NVPH) 
P. Walraven 
Telefoon 033-4806816 of 
B.Mol 
Telefoon 0345-613002 
IV Philatehca Weert 
G. Hendrikx 
Irenelaan 27 
6006 HB Weert 
Telefoon 0495-533862 
's Hertogenbosche FV 
R. van Achterberg 
Kloosterstraat 19 
5301BM Zaltbommel 
PV De Postkoets 

november A.J.S.Vis 
Tentwagendreef3 
3436 AC Nieuwegein 
Telefoon 030-6049758 

20-22 
mei 

14-16 
oktober 

22-23 
oktober 

22-23 
oktober 

Rodahal Kerkrade 
Europaplein i 
6461AJ Kerkrade 

Postex 2005 
Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 

SG Ph van Home 
Werthastraat i 
6004 XG Weert 

2,3,iK, 

1190 

500 

2,3,iK,J 340 

5-6 

s ec De Helftheuvel 3,P 
Helftheuvelpassage 115 
5224 AC 's-Hertogenbosch 

Nog niet bekend 3 

170 

150 

Verklaring afkortingen: 
P= propaganda iK = eenkader J = jeugd 

Van de tentoonstellingen van de Stichting Dag van de Postzegel Amsterdam en de Stichting 
Dag van de Postzegel Rotterdam zijn nog geen data en verdere gegevens bekend. Alle ten
toonstellingen zijn met jury, behalve die op 8 en 9 april 2005. Deze informatie is afkomstig 
van de organiserende verenigingen; ze valt buiten de verantwoordelijkheid van de NBFV. 
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garen van bepaalde stuk
ken. Een eenvoudig uit
ziend poststuk krijgt als 
commentaar mee: 'Ver
geet niet dat je voor het in 
bezit hebben van zo'n 
poststuk al een gevange
nisstrafvan negen maan
den kon krijgen!'. 

Uitdaging 
De ochtendbijeenkomst 
word afgesloten door de 
heer Van Gulick uit 
Amersfoort. Voordat hij 
werkelijk aan het woord 
kan moet weer enig tech
nisch werk worden ver
richt. Van Gulick had zijn 
presentatie op dia's gezet 
en het duurt even voordat 
iemand, na veel aanwij
zingen uit de zaal, de 
juiste knop op het dia-ap
paraat heeft gevonden. 
Van Gulick heeft een 
hulp meegenomen die. 

terwijl hij spreekt, zorgt 
voor de projectie. 
Onder de titel 'De uitda
ging' wil Van Gulick la
ten zien hoe je met een 
eenvoudige, veel voorko
mende zegel, en dus zon
der een grote beurs, toch 
een interessant verzamel-
gebied kunt hebben. Het 
ging om de Zweedse, 
rode zegel van 10 öre van 
Oskar II die in 1885 uit
kwam en een looptijd 
heeft gehad tot ruim na 
de vorige eeuwwisseling. 
De kleurvariaties kwa
men aan bod, de soorten 
stempels, de organisatie 
van de postkantoren. De 
kwaliteit van de afstem
peling is een onder-
werp.Van Gulick: 'Daar 
werd extra op getraind en 
gecontroleerd'. Een 
prachtig verzamelgebied. 

Daarna trekt de jury zich 
terug voor beraad. Het 

lijkt een haast onmogelij
ke opgave om uit vier zo 
verschillende voordrach
ten een winnaar te halen. 
Maar al na een kwartier 
overleg komt men naar 
buiten om de heer Coe-
nen tot bekerhouder voor 
eenjaar kronen. 

Vier voordrachten 
In de middaguren speelt 
zich eenzelfde ritueel af. 
Ook hier vier voordrach
ten. De heer Cools uit 
Bunde met een presenta
tie over ijsvogels, waarin 
hij en passant TPG uitno
digt ook een Nederlandse 
ijsvogelzegel uit te geven. 
De heer Struik uit Purme-
rend die de belangstel
lenden meeneemt in de 
betoverende wereld van 
grotten. De heer De Ko
ning uit Waddinxveen, 
die ons aan de hand van 
postzegels laat zien hoe 
landbouw en ons voedsel 

onafscheidelijk zijn en de 
heer Op den Kamp uit 
Kranenburg (Duitsland) 
die met ons een reis met 
zegels in Portugal maakt. 
De jury roept de heer 
Cools uit tot winnaar. 

Klein maar groots 
Het bekertoernooi is het 
kleinste evenement dat 
door de Bond in ons land 
wordt georganiseerd. 
Maar juist omdat het om
dat het zo klein is, én zo 
sfeervol georganiseerd, 
mag het ook een van de 
interessantste filatelisti-
sche gebeurtenissen in 
Nederland worden ge
noemd. 
ledere bezoeker wordt op 
indringende manier in 
aanraking gebracht met 
een verzamelgebied in de 
filatelie. Op een tentoon
stelling worden veel as
pecten van een verzamel
gebied getoond. Bij het 

bekertoernooi krijg je 
daar ook nog eens het en
thousiasme en de emotie 
van de verzamelaar zelf 
bij. 
Het bekertoernooi was 
enkele jaren geleden 
nogal in de vergetelheid 
geraakt. Noviopost pakte 
de organisatie op en 
maakte het toernooi weer 
tot een levend evene
ment. Klein, maar ook 
groots. Wie zijn filatelis-
tische horizon wil verbre
den hoort er te komen. 
De deelnemers aan de 
jaarvergaderingvan de 
Bond zullen in mei van 
de winnende voordracht 
van de heer Coenen 'Voor 
filatelisten verboden' 
kunnen genieten. Elkjaai 
wordt een van de win
naars (de categorie wis
selt per jaar) uitgenodigd 
zijn praatje voor het dan 
aanwezige (kritische) pu
bliek te houden. 

DE JURY 

'Jureren bij het Beker
toernooi en jureren bij 
een tentoonstelling zijn 
twee heel verschillende 
dingen. Er zijn heel ande
re zaken waar je op let. 
Natuurlijk let je in beide 
gevallen op de kwaliteit 
van het filatelistische ma
teriaal en op de opbouw 
van het verhaal. Maar er 
zijn ook heel veel ver
schillen'. 
Bert Goofers was dit jaar 
voorzitter van de drie ju
ryleden die de algemene 
filatelistische voordrach
ten beoordeelde. Goofers 
is ook internationaal ju
rylid bij tentoonstellin
gen en kan het verschil 
perfect uitleggen. 
'Een van de zaken waar je 
op let is de manier van 
presenteren. Kent de 
deelnemer zijn onder
werp of moet hij telkens 

van zijn papiertje ople
zen. Richt hij zich tot de 
zaal of praat hij in zich
zelf? We hadden hierzelfs 
iemand die met zijn rug 
naar de zaal was gaan zit
ten; daarmee scoor je 
niet. Het is ook belang
rijk dat wat je aan zegels 
laat zien klopt met het 
verhaal. Vanmorgen liet 
iemand een kleurvariatie 
zien van een zegel en zei 
dat deze vanaf een be
paald jaar in omloop was 
geweest, maar uit het 
poststempel bleek iets 
heel anders. Dat klopt 
niet. Ook is het belang
rijk dat de beelden gelijk 
lopen met het verhaal. De 
dia-presentatie, waarbij 
de projector door iemand 
anders werd bediend, 
liep soms twee plaatjes 
voor of achter op de 
tekst'. 
'De algehele indruk moet 
goed zijn. Daarmee heb 

je al een belangrijk deel 
van de punten te pakken, 
want een goede indruk 
werkt door in alle onder
delen waar je punten voor 
kunt behalen'. 

Is het niet moeilijk om uier zo 
verschillende voordrachten te 
beoordelen? 

'Nee. We doen dat op 
grond van een aantal re
gels. Je geeft punten voor 
elk onderdeel. Alle drie 
jury leden (één aangewe
zen door de Bond, één 
door de organiserende 
vereniging en één door 
het AVC) geven die pun
ten. Dat zijn er maximaal 

Dejuryleden uan de ochtendbijcenkomst: de heren Goojers, Stoop en Spij
kerman. Voorzitter Goojers bekijkt de te imnnen beker 

honderd per jurylid. Die 
worden bij elkaar opge
teld en wie de meeste 
punten heeft is de win
naar. En dan praten we 
nog even door over de 
eventuele verschillen.' 
'Er zijn vijf onderdelen 
waar je punten voor kunt 
krijgen. De meeste (30) 
krijgje voor de mate 
waarin je voordracht bij
draagt aan de bevorde
ring van de filatelie. Tien 
punten kun je krijgen 
voor de presentatie en 
voor de andere drie on
derdelen kun je twintig 
punten halen. Dat zijn: 
de behandeling van het 
onderwerp; de filatelisd-
sche studie die is verricht 
en de manier warop het 
onderwerp in de voor
dracht is uitgewerkt. Met 
deze regels als richtlijn 
kom je als jury vrijwel al
tijd tot een gelijk oor
deel'. 

350 HET PROBLEEM... 
EN DE OPLOSSING 

Guus Hiddink, ooit trai
ner van het zo sucesvolle 

Zuid-Koreaanse elftal en 
tegenwoordig van het 
(iets minder succesvolle) 
PSV, is in Varsseveld ge
boren. Er was onlangs 

nogal wat gekrakeel over 
de verlenging van zijn 
contract bij de Eindho-
vense club, tussen zijn 
baas Van Raaij en Jan 
Timmer (lid van de Raad 
van Commissarissen van 
PSV). Toen de emoties 
erg hoog opliepen, kreeg 
laatstgenoemde het ken
nelijk toch enigszins be
nauwd (zie de foto links). 
Maar gelukkig ging hem 
vervolgens een (Philips)-
lichtje op en het eind van 
het liedje was... dat hij 
toch over de Hiddink-
brug kwam (kaart 
rechts)! ^ j ^ ROFFELSEN 

BREDA 
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i EN MAAK KENNIS MET 

ampiiou IS ae CIUD voor 
/ / boys & girls die dol zijn 
I op het verzamelen van 

postzegels en alles over 
filatelie willen weten. De 

club telt in België en Nederland 
reeds meer dan 5.000 leden. 

Word jij straks ons volgende lid? 

Nieuwe Stampilouleden worden 
door ons verwend met: 

'ttóÉiPtttM' 
■ÏSOÜ" 

een prachtig startpakket met loep, pincet, 
kadootjes en speciale weetjes over postzegels 

negen clubkrantjes boordevol informatie, 
spelletjes, zoekertjes... 

negen keer de laatste postzegeluitgiften, 
samen goed voor een waarde van € 13 

Voor dit alles betaal je slechts € 13 per jaar! 

Of kies voor het Stampilouplus abonnement: 
het kost € 20 maar dan krijg je wel 3 superspannende strips 
met de onvrijwillige avonturen van Stam & Pilou bij je gewoon 
abonnement. 
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LEODIPHILEX 2004: VIER DAGEN, 
VIER POSTZEGELEMISSIES 

Twintigduizend bezoekers in Luik verwacht 
Volgende maand worden Û.UUU bezoekers verwacht op het 

belangrijkste filotelistische evenement van België in 2004. 

Vier dagen lang wordt in de Halles des hires Internationales 

in Luik de tentoonstelling Leodiphilex 2004. Het goot om 

een evenement dat in deze omvong niet eerder in de 

Belgische stad werd gehouden. 

Zo komt u bij de natio 
nale Belgische tentoon 

stelling Leodiphilex 
2004 m Luik 

HALLES DES FOIRES LUIK 

Al geruime tijd wordt er in de 
Belgische filatelistische pers re
clame gemaakt voor 'het filate-
listisch evenement van het 
jaar' Leodiphilex 2004 En geen 
wonder, want achter de seiner-
men wordt er hard aan gewerkt 
om van deze expositie iets bij
zonders te maken De organisa
toren hebben laten weten dat ze 
zich zullen inspannen om de 
expositie niet alleen voor gevor
derde of gespecialiseerde filate
listen aantrekkelijk te maken, 
maar ook voor mensen die tot 
de categorie 'gewone verzame
laars' gerekend mogen worden 
Leodiphilex2004 is bedoeld als 
een soort visitekaartje van flla-
telistisch België op de expositie 
zullen de mooiste verzamelin
gen die in het land te vinden 
zijn worden tentoongesteld 
Maar er zijn nog meer redenen 
om Luik - althans gezien vanuit 
Maastricht maar luttele kilome
ters van Nederland verwijderd 
ligt - met een bezoek te vereren 
Tijdens Leodiphilex 2004 worden 
maar liefst vier nieuwe postze-
gelemissies door middel van 
een voorverkoop gelanceerd -
elke tentoonstellmgsdag eén -
zodat verwacht mag worden dat 
met name de stand van De Post 
druk bezocht zal worden 
In totaal zal Leodiphilex2004 
zo'n tienduizend vierkante me
ter tentoonstellingsruimte op
slokken Deze oppervlakte 
wordt in drie secties verdeeld, 
die respectievelijk bestemd zijn 
vooreen aantal filatelistische 
salons, de voorverkoopruimte 
en het waar de Belgische en 
buitenlandse handelaren hun 
stands zullen inrichten 

hangen behoren tot de beste, 
het gaat om collecties die inter
nationaal werden bekroond 
Op de salon De toekomst van de 
Belgische filatelie m XXste eeuw 
worden moderne en semi-mo-
derne verzamelingen getoond 
Omdat er steeds meer belang
stelling komt voor moderne ver-
zamelgebieden - zie bijvoorbeel 
de artikelen die Frans Hermse 
daarover m 'Filatelie' publiceer
de - wordt verwacht dat deze sa
lon veel belangstellend publiek 
zal trekken 
De Salon van de Filatelistische 
Kringen wordt ruim baan ge
maakt voor de Belgische alge

mene postzegelclubs, studie
groepen en gespecialiseerde 
verenigingen Het is de bedoe
ling dat deze salon een ontmoe
tingsplaats wordt voor verza
melaars die informatie zoeken -
of het daarbij nu gaat om een 
algemene inlichting of om een 
moeilijke kwestie die de nodige 
expertise vergt 

Voorverkoop 
Zoals gezegd gedurende de 
vierdagen die Leodiphilex2004 
duurt zal er elke dag een nieuwe 
postzegelemissie in voorver
koop verkrijgbaar zijn Dit zijn 
de uitgiften die m Luik voor het 

eerst te koop zullen zijn 
donderdag ^ mei 
'LTdjeTodi' 
vrijdag 14 mei 
Klimatologie 
zaterdag iß i^ei 
Blake and Mortimer 
zondag i6 mei 
Belgische Jazz 

Deze voorverkopen worden 
aantrekkelijk 'aangekleed', er 
komt bijvoorbeeld een stand 
over striptekenen en een andere 
over klimatologie Op zondag 
16 mei wordt het helemaal een 
vrolijke dag, want dan speelt er 
een jazzorkest op de tentoon
stelling 

Verkoopstands 
Hoewel de indeling van de ver
koopstands op Leodiphilex 2004 
bij het ter perse gaan van deze 
editie van 'Filatelie' nog met be
kend was, kan nu al worden 
voorspeld dat dit een van de 
drukste onderdelen van de ten
toonstelling zal worden Mocht 
de indeling tijdig genoeg gereed 
zijn, dan zullen we proberen u 
m het meinummer van 'Filate
lie' een overzicht te geven Op 
dit moment is overigens al wel 
duidelijk dat het veilingbedrijf 
David Delhaye op vrijdag 14 
mei (aanvang 16 uur) en zater
dag 15 mei (aanvang 14 uur) 
een internationale openbare 
veiling zal houden 

Openingstijden 
Leodiphilex 2004 wordt georga
niseerd door de Koninklijke 
Landsbond van Belgische Post-
zegelkrmgen KLBP, met steun 
van de stichting Pro-Post en 
deelname van de Provincie en 
de Stad Luik Ook het Luiks 
Ruimtecentrum en het Instituut 
voor Astrofysica en Geofysica 
verlenen hun medewerking 
De tentoonstelling wordt zoals 
gezegd in de Halles des Foires 
Internationales gehouden, u 
vindt het complex aan de Ave
nue Maurice Denis Deexposi 
tie IS op alle dagen van i o tot 17 
uur geopend, de toegang is gra
tis Informatie over/.eod/p/i/Zex 
2004 IS te vinden op de website 
www leodiphilex be Wie nog 
meer informatie wenst, kan 
contact opnemen met de heer 
H Caprasse, 39 Route de Bec-
co, B-49ioTheux, België (of 
hjmv caprasse@tiscali be) 

Filatelistische salons 
Maar liefst elfduizend album-
bladen zijn er op de diverse fila-

^ telistische salons te bewonde 
= ren Er is een Competitieve Sa-
^ /o(i, waar honderdtwintig filate 
— listen hun mooiste verzamelin-
Z gen tonen Deze collecties din-
" gen mee naarde Grote Prijs van 
^ de Koning, een bekroning die 
^ werd geschonken door koning 
=: Albert II van België Er zijn trou-
"^ wens ook vele andere, eveneens 

5 ^ eervolle prijzen te winnen 
* Verder kunnen twee Eresalons 

bezichtigd worden die van de 
Filatelistische Academie en die 
van de Internationale Jeugdfila-
telie De verzamelingen die hier 
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TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR UW AANBOD 

evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

COINSEL LING-KIENHORST 
Van Echtenstraat 23 
7902 EK HoogevRon 
Tel, 0528 273634 

KIENHORST 
Turfsingei 18 
9712 KR Groningen 
Tel 050 3131312 
Fax 050 3131316 

- mail. pcsttreinöplanat nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-521591? 

(076 5200105 
i--inail kienhorst bredaWreelP'"' 

'.kienhorst nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 

Tel. Ora 3450886" 
Fax 070 3654100 
E-rnail' insulinde@wgnai" 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BKOIdenzaal 
Tel. 0541 515879/511190 

11-520302 
il: kienhorst@planet nl 

lenhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

C t N T e « A « i O Dl 

iEOPARDI POSTZEGELVEILING 
'LEOPAROr 

VEILING 129 
8 mei 2004. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENLJ^AN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Parallelweg 45, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 7 mei van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de l<ollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 130 te houden op 3 juli 2004. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://WWW.KIENH0RST.COM


'EERLIJK DUURT HET LANGST, ALLEEN 
WORD JE ER NIET RIJK VAN' 
Gesprek metJanHoes, oud-mlmghouder err filatelist 

TEKST EN F O T O ' S : PAUL V A N BEEK, W A D D I N X V E E N 

Tilburg op een vlakke winterse 
dag. Het Sint Annaplein in het 
centrum is het doel van onze 
reis. Hier woont, slechts enkele 
meters verwijderd van het vei
lingbedrijfdat hij dertig jaar 
lang met succes en plezier heeft 
gerund, misschien wel de laat
ste sinjeur ü\t een bijna vervlo

354 

Zijn naam past in het rijtje van tot de verbeelding 

sprekende veilinghouders: Rietdijk, Van Dieten, 

Boekema... Dat alleen al rechtvaardigt een gesprek met 

Jan Hoes, maar ook zijn persoonlijke levensloop geeft er 

alle aanleiding toe, zoals u nu zult merken. 

jan Hoes als 
begin van zijn 

gen tijdperk van de Nederland
se filatelie. Illustere namen als 
John Rietdijk, Hans van Dieten 
en Roelf Boekema dringen zich 
op. Legendarische hamerzwaai
ers, die door de tijdgeest en 
soms ook een beetje door zich
zelf op een voetstuk werden ge
plaatst. Vergeleken met vroeger 
is de romantiek van het vak er 
een klein beetje van af Veiling
organisaties, ook die in de we
reld van de filatelie, zijn door de 
tucht van economische wetten 
en de markt veelal tot op het 
bot gestroomlijnd. 
De inmiddels 77jarige Jan 
Hoes heeft de overgangsperio
de, van de met de hand ge
schreven nota tot en met de 
meest geavanceerde printer, 
helemaal meegemaakt. Deoud
veilinghouder  nog altijd een 
actieve filatelist  vertelt met 
elan welke ingrijpende rol de fi
latelie in zijnleven heeft ge
speeld. Voor het begin van zijn 
verhaal moeten we de klok zo'n 
zeventig jaar terugdraaien... 

HANDELAARTJE 
'Ik ben in 1927 geboren in Ewijk, 

twintigjarige, aan het 
filatelistische carrière 

maar na ander
halfjaar ver
huisden we 
naar Nijmegen. 
Door een heer
oom, een pater 
Karmeliet, 
werd ik al jong 
in contact ge
bracht met de 
filatelie. Toen ik 
een jaar of zes 
was vroeg ik 
een album aan 
mijn vader, 
maar ik kreeg 
een schriftje. 
Daarin plakte ik 
mijn eerste ze
gels. Op de la
gere school 
ontpopte ik mij 
al als hande

laartje en op de hbs breidde ik 
die activiteiten uit. Ik kon ook 
een aantal leraren tot de vaste 
klantenkring rekenen en ver
kocht op vellen geplakte postze
gels via diverse sigarenmagazij
nen. De oorlog is grotendeels 
ongemerkt aan mij voorbij ge
gaan. Wel ben ik een paar keer 
opgepakt om een dag te helpen 
met het graven van schutters
putjes, maar voordat de officië
le oproep voor de Arbeitseinsatz 
kwam was het gelukkig voorbij. 
Wel waren er aan het einde van 
de oorlog Duitse soldaten bij 
ons ingekwartierd, voorname
lijk oudere mannen uit Oosten
rijk. Ze konden het bloed van 
Hitler wel drinken. Daarna werd 
een gedeelte van ons huis gedu
rende een halfjaar het hoofd
kwartier van een Canadese ko
lonel en zijn staf In onze tuin 
stonden vier Canadese kanon
nen. In die periode heb ik goed 
Engels leren spreken en ben ik 
helaas ook met roken begon
nen.' 

ZEILBOOT 
'Toen ik een jaar of achttien was 

wilde ik een zeilboot kopen en 
heb voor dat doel mijn collectie 
geofferd. Maar ik begon meteen 
weer opnieuw en handelde vro
lijk door. Mijn vader was daar 
niet zo gelukkig mee, want hij 
vond dat mijn studie er onder te 
lijden had. Hij heeft zelfs een 
keer mijn handelskapitaal in be
slag genomen. Mijn vader had 
eerlijk gezegd wel gelijk, ik heb 
door aiïe tijd die ik in de postze
gels stak langer over de hbs ge
daan dan nodig was.' 
'De eerste veilingen die ik be
zocht waren Boekema in Den 
Haag en Haga & Harpeneau in 
Amsterdam. Ik kocht daar leuke 
dingen, maar de eerste ongezie

M E N S 
■^ „ sr ^ ^ 

B H r T T A 7^ F ï T P 
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ne aankoop was geen succes. Il 
schreef een boze brief aan de 
veilinghouder dat de zegels nie' 
zo luxe waren als omschreven 
Ik kreeg een nog bozere briefte 
rug. "Wat dacht zo'n kwajonget 
wel!" Ik was ook lid geworden 
van beide Eindhovense postze 
gelverenigingen en ontmoette 
daar mijn grote leermeester Vic 
torThaels. Deze kapitale filate
list bracht mij de liefde voor de 
emissie van 1852 bij en leerde 
mij bovendien platen.' 
'Mijn eerste baantje als verte
genwoordiger kreeg ik bij de Ko 
loniale Groothandel in Nijme 
gen. In die functie fietste ik met 
tuinslangen om mijn wielen eer 
jaar lang door het land van 
Maas en Waal om kleine kruide 
niers te bezoeken. Maar ik 
moest in militaire dienst en in 
mei 1947 ben ik naar Indië ver
trokken. Ik werd ingedeeld bij 
de inlichtingendienst en ben m 
diverse steden lid geweest van 
de plaatselijke postzegelvereni
ging. Ik leerde Maleis en heb 
zelf Engelse en Nederlandse les 
gegeven op de skolah menenah 
de middelbare school. In mijn 
vrije tijd struinde ik de schaarse 
postzegelwinkels en óe pasars 
af De gebruikte vijfendertig 
cent van de Konijnenburgserie 
(NVPHnummer28o, PvB) 
stond hoog op mijn verlanglijst 
je, maar die heb ik helaas nooit 
kunnen vinden. Wel vond ik eer 
gebruikte groenblauwe vijf gul 

Jan Hoes (links) met zijn grote leermeester Victor Thaels, begin ig68 



ten luchtpost van Suriname op 
irief, een echte zeldzaamheid.' 

'HILIPS, DAN ZIT JE GOED 
4oes kwam in 1950 terug uit In-
lië en het werd tijd voor een 
chte loopbaan. Hij ging aan de 
lag als commercieeTassistent 
lij VI HAM IJ, een groothandel 
1 metalen, huishoudelijke arti-
elen en sanitair. Verdiende hij 
Is sergeant 320 gulden per 
naandbij VI HAM IJ bedroeg 
iet startsalaris 80 gulden. Maar 
lij maakte vorderingen en werd 
I snel de jongste procuratie-
louder van het bedrijf en be-
loemd totfll iaalchefin Eindho-
en. Daar raakte hij bevriend 
net een personeelschef van 
'hilips, die hem aanraadde om 

dat bedrijf te solliciteren. Jan 
lesloot om dat voor de grap 
ens te doen. Na de nodige 
lotsingen van de nogal eigen-
innige Hoes met de in die tijd 
eodale bedrijfscultuur eindigde 
leze grap toch met een baan 
Is export sales manager M^tx de 
fdeling professionele projecto
en en audioapparatuur. Hoes 
lewaart goede herinneringen 
an die ti jd: 'Ik had een pracht 
Db en reisde wat af, zo zat ik 
i/eer in Stockholm en dan weer 
n Athene. Na gedane arbeid 
»leefertijd over om postzegel-
»/inkels, beurzen en veilingen te 
lezoeken.' 
vlaast zijn carrière ging het dan 
lok uitstekend met zijn collec-
ie, die hij financierde met zijn 
landelswinsten. In 1967 be-
ndde de toen veertigjarige 

Hoes op een belangriJK keer-
)unt in zijn leven: 'Ik had het 
londerd procent naar mijn zin 

Philips, maar in dat jaar 
prak André van Amelsvoort, 
en postzegelhandelaar en vei

linghouder uit 
Tilburg, waar ik 
al jaren over de 
vloer kwam, 
mij na afloop 
van een veiling 
aan en zei: "Ik 
overweeg er
mee op te hou
den en wil mijn 
zaak aan u ver
kopen." Ik voel
de me een 
beetje bele
digd. Wist die 
man soms niet 
wat voor func
tie ik bij Philips 
had? Ik weiger
de, maar de 
veiling daarop 
vroeg hij het 
weer. Opnieuw 
zei ik hem geen 
interesse te 
hebben. Maar 
de ceremonie 
herhaalde zich en de veiling 
erna vroeg hij het voor de derde 
en laatste keer. Als ik niet zou 
reageren, dan zou hij de zaak 
vanwege gezondheidsredenen 
sluiten. Ik heb toen de boeken 
bekeken en die zagen er goed 
uit. Vervolgens heb ik met mijn 
vrouw overlegd en er een nacht 
over nagedacnt. Ik besloot het 
te wagen!' 

'De volgende morgen ben ik 
meteen naar personeelszaken 
gestapt, omdat ik bang was dat 
ik me zou bedenken. Wat ik 
daar te horen kreeg zal ik niet 
licht vergeten. Ze vroegen of ik 
gek was geworden? Zo dachten 
er trouwens meer over. Buiten
landse relaties vonden mij een 
stupidfeWow. Alleen mijn vader 
en Victor Thaels juichten de 
stap echt toe.' 

jon Hoes. . naar personeelszaken van Philips gestapt, omdat hij bang was dat hij zich toch nog weer zou bedenlcen... 

we hem in een t<araktenstieke pose. 

SPIJT 
'Nadat ik mijn taken bij Philips 
had overgedragen begon ik in 
januari 1968 in mijn eigen be
drijf. Na een maand had ik zo
veel spijt, dat ik wel op mijn 
knieën terugwilde kruipen. Ik 
was gewend om flinke zaken te 
doen, maar daar in de winkel 
stond je een kwartier over het 
weer te praten om voor twee 
gulden postzegels te verkopen. 
Dat paste op geen enkele ma
nier bij mijn karakter. Ik wilde 
het niemand laten merken, 
maar mijn vriend Thaels had 
het gezien. Die heeft mij toen 
gered en vijfjaar lang, zonder er 
iets voor te willen hebben, ach
ter de toonbank gestaan. Hij 
vond die contacten met de klan
ten wél leuk en gaf mij de gele
genheid om het veilingbedrijf 
uit te bouwen. Ik heb veel aan 
hem te danken en daarna geluk
kig nooit meer één seconde 
spijt gehad.' 
De zaken liepen voorspoedig en 
op de lange duur overleefde de 
veiling zelfs de winkel. De eer
ste veiling onder zijn regie 
bracht tweeëndertigduizend 
gulden op, de hoogste op
brengst vele jaren Tater was bij
na anderhalf miljoen gulden. 
Vele prachtige collecties von
den via Hoes een nieuwe eige
naar, zoals een imposante we
reldcollectie in enkele honder
den Yvert-albums, die ruim zes 
ton opbracht. Ontelbare avon
turen heeft hij beleefd: 'Zoals 
die keer toen ik bij een oude 
man kwam, die vier dozen met 
brieven bezat. Die wilde hij voor 
100 gulden aan mij verkopen. Ik 
vertelde hem dat het veel meer 
waard was en dat ik het voor 
hem zou veilen. De netto op
brengst was ruim veertiendui
zend gulden. Ik heb het geld 
overgemaakt en daarna nooit 
meer wat van hem gehoord. 
Geeft ook niet! Eerlijk duurt het 
langst is altijd mijn motto ge

weest. Het enige nadeel is dat 
je er niet rijk van wordt.' 

TOEKOMST 
Beneden slaat nauwelijks hoor
baar een deur dicht: 'Dat was 
Dick Wilhelm, de nieuwe eige
naar van het veilingbedrijf, die 
naar huis gaat.' Hoes kijkt op 
zijn horloge - het is half zes - en 
knikt goedkeurend, alsof hij 
zeggen wil dat gedreven veiling
houders niet op een halfuurtje 
moeten kijken: 'Het bedrijfis in 
goede handen. Desgevraagd 
verricht ik af en toe nog wel 
eens wat hand- en spandien
sten. Verder houd ik mij bezig 
met mijn collectie platen van de 
emissie 1852. Er is altijd wel wat 
te studeren en te puzzelen. 
Daarnaast lees ik graag en kijk 
veel naar documentaires, vooral 
die over de oorlog genieten 
mijn speciale interesse.' 
'De filatelie zal altijd blijven be
staan. De afdeling vakjes vullen 
is teruggelopen, maar het aan
tal serieuze verzamelaars is nog 
steeds groeiende. Vooral in de 
leeftijdscategorie tussen de der
tig en veertig jaar komen er re
gelmatig nieuwe gezichten bij, 
en dat zijn beslist geen een
dagsvliegen. Vaak nebben ze in 
hun jeugd verzameld en grijpen 
ze op die ervaring terug. Aan 
ons de taak om de filatelie bij 
de jeugd te promoten. Mijn 
kleinkinderen verzamelen alle
bei, een heeft er zelfs een 
spreekbeurt over gehouden. 
Dat komt wel goed. Wat mij 
meer zorgen baart is het ken
nisniveau. Als examinator voor 
het examen beëdigd makelaar/ 
taxateur word ik hier geregeld 
mee geconfronteerd. Al ben ik 
me ervan bewust dat de oudere 
generaties hun kennis vaak 
gaandeweg oppikten, terwijl de 
jonge garde dit allemaal met te
rugwerkende kracht moet leren. 
En dat is toch een stuk moeilij
ker!' 
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SPELREGELS: DE REDACTIE MAAKTE EEN KEUZE UIT DE BINNENGEKOMEN POST. IN UW BRIEF KUNI 
U SLECHTS EÉN (FILATELISTISCH) ONDERWERP BEHANDELEN. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKOR
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SCHRIJVER EENS IS. MET DE PLAATSING VAN UW REACTIE KAN ENIGE TIJD GEMOEID ZIJN. 

CUMULATIiVE INDEX: 
ONHANDIGE PLEK 

Het is nu al het tweede 
opeenvolgende jaar dat 
de Cumulatieve Index op 
een zeer ongelukkige wij
ze in het januarinummer 
is verwerkt. Naar mijn 
mening is de index be
doeld voor abonnees die 
het blad bewaren of het 
laten inbinden (zoals ik). 
De index is nu niet bruik
baar omdat bij uitname 
het januarinummer 2004 
incompleet wordt. 
Waarom niet, zoals vroe
ger, de Index gewoon in 
het midden? Na uitname 
staat de advertentie van 
de heer Bouscher toch 
weer in het midden? Los 
bijvoegen is ook een mo
gelijkheid. 
Verleden jaar is mij op 
verzoek alsnog een 
bruikbare index toege
zonden; ik hoop dat het 
dit jaar weer mogelijk is. 

C. AVEZAAT, HARMELEN 
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Reactie van de redactie: 
Twee jaar geleden heb
ben wij de lezers van Fila 
telie er op opmerkzaam j 
gemaakt dat de Cumula
tieve Index niet langer in 
het midden van het blad 
was geplaatst. Die lezers 
die een losse index wens
ten konden zich tot de re
dactie richten. We ont
vingen hierop drie ver
zoeken tot het sturen van 
een losse index. 
Dit jaar vormde uw brief 
de enige reactie die we 
kregen naar aanleiding 
van de 'ongelukkige' 
plaatsing van de Cumula
tieve Index in het januari
nummer. Dat is gewoon 
te weinig om met uw 
wens rekening te kunnen 
houden. Adverteerders 
kopen de ruimte vaak 'op 
plaats ' en wat het los bij
sluiten van de index be
treft: dat zou naar schat

ting 5 eurocent per exem
plaar kosten ofwel voor 
onze gehele oplage ca. 
tweeduizend euro. Ter 
vergelijking: de toezen
ding van een losse, met 
een printer gemaakte 
Cumulatieve Index aan 
uw adres - we nemen aan 
dat u de index inmiddels 
hebt ontvangen - kostte 
ons nog geen euro. 

OPGEPAST MET 
SCHADELIJKE STOFFEN 

In de rubriek 'Wij lazen 
voor u' in Filatelie van ja
nuari 2004 somt u onder 
het kopje 'Lastige plak
kers' een aantal oplos
middelen op, waarmee 
de stickerlaagvan zelf
klevende postzegels kan 
worden verwijderd. 
In verband met het voort
bestaan van de filatelie en 
met name de filatelisten, 
wijs ik er op dat genoem
de stoffen alle gevaarlijk 
zijn in de zin van de Wet 
gevaarlijke stoffen! 
Benzeen is een kankerver
wekkende stof die door 
bedrijven alleen in geslo
ten systemen mag wor
den toegepast. Boven
dien is benzeen brand
baar en kunnen de dam
pen met lucht een explo
sief mengsel vormen. 
Ook tolueen, aceton en (in 
mindere mate) trichloor-
ethyleen zijn brandbare 
stoffen. Ze zijn ook in 
meerdere of mindere 
mate giftig. 

Een niet in het artikel ge
noemde stof is wasbenzi
ne. Deze stof is welis
waar nauwelijks giftig te 
noemen, maar wel zeer 
brandbaar en de dampen 
zijn na opmenging met 
lucht explosief Dit soort 
stoffen wordt niet voor 
niets in Molotovcocktails 
gebruikt. 
Indien goedwillende 
amateurs met dergelijke 
stoffen aan de slag gaan, 
moet er in ieder geval 
worden gezorgd voor 
goede ventilatie en het 
uitschakelen van ontste
kingsbronnen (niet ro
ken, denk aan het beken

de waakvlammetje van de 
geiser). Zo mogelijk 
werkt men in de open 
lucht, op een bordes of 
balkon. 
Benzeen (niet te verwarren 
met benzine) mag in ie
der geval absoluut niet 
worden gebruikt. 

F S.I G HERMSE, SITTARD 
(GEDIPLOMEERD HOGERE 

VEILIGHEIDSKUNDIGE I R) 

Van de heer G. van Cam-
penhout uit Rozenburg 
ontvingen wij een soort
gelijke reactie. Red. 

SCHADELIJKE 
UITGIFTEN 

Lang geleden zijn er re
gels opgesteld over wat 
er wel en wat er niet ver
zameld of tentoongesteld 
mag worden. Dat logica 
hierbij een ondergeschik
te rol speelde lijkt me 
duidelijk. 
Een filatelist is in mijn 
ogen een verzamelaar van 
postzegels. Een postze
gel is een zegel die op een 
poststuk wordt bevestigd 
als bewijs van betaling 
voor het vervoer van A 
naar B. Echt gebruikte 
zegels zijn dus verzamel-
waardig. Of zo'n zegel 
een hoge toeslag heeft of 
al dan niet op een post
kantoor te koop is ge
weest is daarbij onderge
schikt. De term 'schade
lijke uitgiften' wordtal-
tijd uitgelegd als 'schade
lijk voor de verzamelaar', 
terwijl het logischer is dit 
uit te leggen als 'schade
lijk voor de handelaar' . 
De handelaar kan nu een
maal niet alles in voor
raad hebben en het is 
nutteloos om regels op te 
stellen die de verzame
laar beperken in zijn of 
haar hobby. 
Wat bijvoorbeeld wèl 
schadelijk is, is het verza
melen van gestolen mis-
drukken, halffabrikaten 
en dergelijke - zoiets heet 
heling. Collectverzamel-
kaarten, muntbrieven en 
ander commercieel aan
geboden materiaal zijn 
wel schadelijk voor de fi
latelist: ze hebben niks 

met postvervoer te ma
ken. En wat te zeggen van 
een eo-filatelistische 
brief? Die is nooit op ht 
postkantoor te koop ge
weest, maar is wel ver
voerd. 
Volgens mij wordt het 
tijd dat er wat knappe 
koppen bij elkaar gaan 
zitten om nieuwe regels 
op te stellen, zodat de re
gels elkaar niet meer te
genspreken. Totdat de 
regels weer kloppen zal 
ik in ieder geval als vrij en 
onafhankelijk filatelist 
volgens mijn eigen regels 
verzamelen, zonder me 
aan te sluiten bij welke 
bond of vereniging ook. 

RUDI WORTELBOER 
HOOGEZAND 

UNIVERSAL flAAIL UIT 
NIEUW-ZEELAND 

Onlangs ontving ik uit 
Nieuw-Zeeland een 
prentbriefkaart (zie hier
onder, red.) met daarop 
een frankeerzegel zonder 
de naam van het land van 
uitgifte (in dit geval 
Nieuw-Zeeland), maar 
wel de aanduiding Univer
sal Mail Ltd en Internation
al Mail Only. Op de voor
zijde van de kaart is een 
genummerde sticker van 
Singapore Post aange
bracht. 
Deze wijze van frankeren 
en de aanduidingen op de 
zegels zijn mij geheel on
bekend, reden waarom ik 

(iv\-e-f\^^\c^ 

u vraag of een en ander 
bij u bekend is en zo ja, 
dan graag uitleg van het 
hoe en waar. 

W. DE LANGE, ASSEl 

Reactie van de redactie: 
Over deze wijze van post
verzending hebben wij 
uitvoerig geschreven in 
het aprilnummer 2003 
van Filatelie (Commercials 
in Nieuiv-Zeeland - Quo Va
dis' door Otto Hornung). 
Het komt er op neer dat 
het monopolie van New 
Zealand Post op het be
zorgen van bepaalde vor
men van post niet langer 
bestaat, met als gevolg 
dat particuliere bedrijven 
hierop zijn ingespron
gen. 
Wat Universal Mail Ltd. 
betreft: dit is zo'n com
merciële postdienst (vol
uit: Universal Mail Neiv Ze
aland Ltd). Het bedrijf, 
dat zowel post als vracht 
vervoert, heeft in Nieuw-
Zeeland meer dan vijf
honderd verzamelpunter 
(postbussen) en geeft ei
gen zegels uit, die echter 
- om begrijpelijke rede
nen - niet van de lands-
naam Neiv Zealand mogen 
worden voorzien. De ze
gels zijn geldig voor alle 
zendingen naar het bui
tenland, en dat is waar
schijnlijk de reden dat 
Singapore het stickertje 
'PP' (Postale Paid) heeft 
geplaatst. 
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This year 's internat ional auct ion, organised by the 
Rapp auct ion c o m p a n y in W i l , Sv\^itzerland, w i l l once a g a i n a t t rac t 

world>A<ide a t t e n t i o n . You m a y look forv^ord to a n interest ing 

a n d h i g h - q u a l i t y selection of classical issues, rar i t ies , as vsrell as 

ex tens ive a n d v a l u a b l e collections a n d lots of a l l countr ies. 

Classic S w i t z e r l a n d 
A fantastic, impressive range of stamps, blocks and covers, all in excellent 
quality. Attractive covers v/itfi Basel doves and issues from tfie Cantons 
of Zurich, Geneva, etc. 

S w i t z e r l a n d f r o m 1 9 0 0 
A spectacular, multi-faceted range of items, including varieties and special stamps. 

Collections a n d lots of S w i t z e r l a n d 
The best offer for many years, with special collections of various areas, with 
prices up to CHF lOO'OOO.- per lot. 

G e r m a n y 
A selective, high-quality range, with focuses on Bavaria, Saxony and the 
German Empire. 

Europe a n d O v e r s e a s 
Many rare single stamps, valuable series, varieties and outstanding covers 
from France, Austria, Italy, Scandinavia, USA, British colonies, etc. 

Zeppe l in post 
A prize-winning collection with over 1 ' 500 covers and postcards. 

Tradit ional special session for collections a n d lots of al l countries 
The "collections and estates"-offering is once again hard to beat this year. 
An outstanding and unusual range of over 5 0 0 collections from all over the 
world, valued at many million Swiss francs, awaits you. 

W e invite y o u 
to take part in our auction by submitting your consignment. Take advantage of 
our very international and well funded clientele and benefit from an excellent 
sales opportunity. Documentation regarding consignment procedure is available 
for free. Please coll us, write or send us an e-mail. We are also constantly 
interested in purchasing suitable collections and estates. 

Cata logue o r d e r 
First-time orders receive the auction catalogue against EUR 15.— (Europe) 
or USD 2 0 . - (Overseas). Please forward this amount in cash, together with 
your full address (including name of the street). 

^•^^'^X. 

^app Peter Rapp A G 
In ternat iona l S t a m p Auctions 
Toggenburgerstrasse 1 39 CH-9500 W i Switzerland 

Tel. 0041 71 923 77 44 Fax 0041 71 923 92 20 
>v>w/ ' . rapp-aukt ionen.ch rapp-auktionen@bluewin.ch 

mailto:rapp-auktionen@bluewin.ch


SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLANDSE BLADEN) 
NEDERLANDSTALIGE BLADEN: REDACTIE FILATELIE (A.I.) 

b uuii uiuHjc Ktauiiunu 111 üa rransc blad Timbtes Magazine' 

HAND 

358 

Charmant artikel 
De periode van 1810 
toen koning Lodewijk 
Napoleon door zijn kei
zerlijke broeder de laan 
werd uitgestuurd  tot 
eind 1813, toen de Neder
landen als onafhankelij
ke staat werden hersteld, 
is betrekkelijk onderbe
licht gebleven. Filatelis
ten weten dat we toen als 
Franse departementen 
ook een onderdeel van de 
Franse postdienst waren 
geworden, met Franse 
departementsnummers 
en de bijbehorende stem
pels. De Franse catalogi 
vermelden ons dan ook 
onder het hoofdstuk Ter
ntoires conquis. Het was 
daarom een vreugdevolle 
verrassing om in The 
Collectors Club Philate
list (januari/ februari) 
een charmant artikel van 
de Nederlandse Ameri
kaan Kees Adema aan te 
treffen over die tijd. De 
bijdrage werd geschreven 
aan de hand van een be
perkte correspondentie 
van een jeugdige Neder
landse militair in oplei
ding van het Franse leger 
en zijn zuster in Amster
dam. De jonge 'kweke
ling' werd met zijn een
heid nogal eens ver
plaatst, wat Adema dank
zij de stempels en andere 
postale aanduidingen 
kan volgen. Door de fila
telistische informatie in 
het kader van de tijdsge
schiedenis te plaatsen is 
een ook voor Nederlan
ders interessant beeld 
van die roerige jaren ge
schetst. 

Over dezelfde periode 
van de Franse geschiede
nis gaat een artikel in 
Timbres Magazine (janu
ari) dat de nederlaag bij 
V^aterloo beschrijft, die 
definitief een einde 
maakte aan de heer
schappij van Napoleon. 
Heel veel hoofdrolspelers 

uit die dramatische tijd 
zijn op postzegels te vin
den en het Franse blad 

i beeldt ook een zegel af 
' uit de enige Nederlandse 
■ serie waarin de toenmali
' ge kroonprins en latere 

koning Willem II figu
, reerde, die van 1913. Ook 

te zien is de zegel waarop 
i de landing van de prins 
j van Oranje  zij het wei
1 nig herkenbaar  is afge
; beeld. 
I 

i Modern en schaars 
! Het is dit jaar een halve 
; eeuw geleden dat de eer
i ste serie zegels met het 
i portret van de Duitse 
; Bondspresident Heuss 

in landen waar nog nooit 
natuurijs lag, willen de 
PTT's op dit gebied niet 
achterblijven. Het blad 
herinnert er verder aan 
dat IJsland vijftig jaar ge
leden een autonome re
gering kreeg. 

Groenland 
De Deutsche Briefmar
kenZeitung (7 november 
2003)zoekt het nog 
noordelijker dan zijn 
concurrent met een arti
kel over de post van 
Groenland, die in 1905 
begon met de uitgifte van 
pakketpostzegels door 
een particuliere handels
onderneming, gevolgd 

k^t^. / j  f.'^k^u>\^ \ 

ficiële postzegels; het 
land is sindsdien een 
vooral in Scandinavië ge
waardeerd verzamelge
bied. 
Ook in de DBZ: een stu
die over de Ganzsachen 
(postwaardestukken) van 
Oostenrijk, het land waar 
de postale briefkaart 
werd uitgevonden. Oos
tenrijk stond ook voor
aan toen men gelegen
heidsbriefkaarten ging 
uitgeven, bijvoorbeeld ter 
ere van het 50jarig rege
ringsjubileum van keizer 
Frans Jozef 

Stinkend nest 
ZuidAmerika krijgt aan

Echt gelopen stukken metHeusszegels: ...tcgenujoordig m trek... 

verscheen. Briefmarken
Spiegel greep dit feit aan 
om nog eens aandacht 
aan de emissie te schen
ken. De reeks was zeven 
jaar in omloop, bestaat 
uit slechts 27 waarden, 
maar is goed voor een 
enorme variatie aan wa
termerken, papiersoor
ten, druktechnieken en 
soorten gom. Sinds enige 
tijd vindt een aantal Duit
se verzamelaars het inte
ressant om de zegels ook 
in horizontale of verticale 
paartjes te verzamelen. 
Sommige gestempelde 
zegels zijn daardoor flink 
in waarde gestegen. Ook 
in de Spiegel: een themati
sche beschouwing over 
wintersporten zoals 
schaatsen en skiën. Zelfs 

door de bekende, even
eens particuliere Thule
zegels. Pas in 1938 kreeg 
het onder de Deense 
kroon ressorterende 
Groenland zijn eigen, of

EataoasiEEï 

Filippijnen: ...rijke historie... 

dacht in Gibbons Stamp 
Monthly (februari) met 
een artikel over de Filip
pijnen toen die nog een 

I Spaanse kolonie waren. 
Al in 1571 vestigde het 

! Spaanse bestuur zich in 
I de toen nog kleine stad 
j Manilla. De Islas Fihpinas 
' zouden tot 1898 Spaans 

blijven, waarna ze voor 
20 miljoen dollar aan de 
Verenigde Staten werden 
verkocht. 
Het Britse tijdschrift 
brengt ook een aardig ar
tikel overallerlei merk
waardige vogels en hun 
al even merkwaardige ge
woonten. Zo weten we nu 
dat keizerpinguïns nooit 
een poot aan land zetten 
en dat een tak van de 
Me^apodesfamilie de ei
eren uitbroedt in een 
hoop rottende planten
resten. 

Mooi werk 
Het grootste postzegel
blad van de Verenigde 
Staten, American Philate
list, zet zijn artikelen

reeks over ZuidAmeri
kaanse landen voort; in 
het januarinummer ko
men de zegels van Guate
mala aan de beurt. Tot 
aan de Tweede Wereld
oorlog werden de meeste 
zegels in het buitenland 
gedrukt (onder andere in 
Nederland en Engeland) 
en vaak ging het dan om 
grafisch fraaie produc
ten. 
Het Noorse filatelistische 
tijdschrift NFT (januari) 
maakte een kleine studie 
van de verschillende va
riaties van de 10 öre roze, 
die van i8gg tot 1909 
onder andere in een aan
tal kleurvariaties, met 
verschillende watermer
ken en in diverse tandin
gen  werd uitgegeven. 

DBZ: ...aandacht uoor 
Oostenrijkse postwaor

destukken... 

Israël en Egypte 
De chaotische geboorte 
van de staat Israël wordt 
weerspiegeld door de 



Timbres. . Israel en Egypte... 

erste emissie uit 1948 
'an de Joodse staat. Tim
)res (februari) brengt er 
;en uitvoerig artikel over. 
/erschillende druktech
lieken, tandingen en pa
jiersoorten maken deze 
ïmissie een dorado voor 
ie speurder. Deze zegels, 
■net inscripties in twee 
alen (Ivriet en Arabisch ) 
m voorzien van de over
jekende tabs, waren me
:een populair bij de fila
elisten. De tabs dienden 
3m een toelichting te ge
'en op de afbeeldingen 
jp de zegels: afbeeldin
gen van munten uit de 
jeriode van de joodse op
ïtand tegen de Romeinen 
lit de jaren 66 tot 135 van 
)nze jaartelling. Daar
nee werd een directe his
:orische band met de her
■ezen joodse staat van 
948 gelegd. 
n hetzelfde nummer  en 
iat zal waarschijnlijk niet 
5p toeval berusten  vin
ien we ook een artikel 
wer dertig eeuwen Egyp
ische geschiedenis en 
:ultuur, zoals die op de 
postzegels zijn weerge
geven. Het artikel biedt 
eel mooie illustraties. 

HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
iJDSCHRIFTEN 

'ostuum geplaatst 
^oe wonen ze eigenlijk 
n China? Voor een ant
voord op die vraag kun
len we terecht bij China 
ilatelie (Studiegroep 
>hina Filatelie, december 
[003). Van Vinexlocaties 
lebben ze daarginds nog 
looit gehoord, dat is wel 
luidelijk  en gelukkig 
naar. Het aardige van de 
lier bedoelde bijdrage, 
;hinese huizen door J. van 
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chinese huizen worden behandeld in China Filatelie. 

Leeuwen, is dat hij (en 
dat is beslist niet oneer
biedig bedoeld) postuum 
geplaatst werd. De be
wuste vereniging kwam 
onlangs in het bezit van 
de collectieVan Leeuwen 
en zorgt er nu voor dat 
het werk van de auteur 
niet vergeefs is verricht. 

Een goede vriend 
Een van de sympathiekste 
bladen die op onze lees
tafel belanden is De Post
zegelvriend van de gelijk
namige stichting, die 
zich richt op langdurig 
zieke of gehandicapte 
verzamelaars. Binnen een 
uiterst krap ruimtebestek 
doet de redactie van het 
blad zijn uiterste best de 
lezers zo volledig moge
lijk op de hoogte te hou
den van wat er aan nieu
we zegels verschijnt  en 
dan niet alleen de Neder
landse, maar ook die van 
een redelijk groot aantal 
Europese landen. Als u 
de stichting wilt steunen: 
een telefoontje met de 
heerC.J. Spaans (0226
391979) kan u op het 
goede spoor zetten. 

Afscheid 
Een originele invalshoek 
voor een artikel in een 
verenigingsblad: je raakt 
uitgekeken op je verza
melgebied, maakt aan
stalten ermee te stoppen 
maar voor je dat doet 
neem je je voor de zaak 
'netjes' af te sluiten. Dat 

Afscheid uan emissie uit 1939. 

is wat Cor Verschoor 
deed; nu hij zijn aan
dachtsgebied, de Zwit
serse Landesausstellung van 
1939 vaarwel zegt, neemt 
hij in het maartnummer 
van Jungfraupost de ge
legenheid te baat om nog 

eens terug te blikken. Hij 
besteedt daarbij aandacht 
aan de Nederlandse be
trokkenheid bij de ope
ningsfestiviteiten van de 
bewuste tentoonstelling. 

Zonder papier 
Veel aandacht voor het 
'papierloze tijdperk' in 
het februarinummer van 
het orgaan van Philatelica 
Den Haag, De Brug. 
Eindredacteur Wolter van 
der Zwaan neemt in een 
uitvoerige beschouwing 
de mogelijkheden onder 
de loep die catalogi en 
handboeken op CD/ROM 
ons te bieden hebben. 

i l M i l i W B — I P W W — W H 

PVH. nieuu; en toch oud . 

best om een gevoel van 
saamhorigheid te kwe
ken  en dat is ook een 
van de doelstellingen van 
een verenigingsorgaan. 

Hartenkreet 
En nu we het toch over 
het doel van verenigings
bladen hebben: een van 
de functies die het 'eigen 
blad' kan hebben is dat 
van een discussieforum. 
In Alphapost (NVPV Al
phen aan den Rijn, 
maart/april) breekt het 
lid H. Tekenbroek in een 
'ingezonden brief een 
lans voor het 'zichtbaar 
maken van de achterban'. 

en het is maar een greep 
over het Panamakanaal, 
de kunst van het glas
schilderen, scheepsram
pen, illegale uitgiften, 
een literatuurwandeling 
en de stad Leiden. Het 
gebruik van vierkleuren
druk op een aantal pagi
na's maakt het blad extra 
aantrekkelijk. 

Verschraling 
Op het moment dat we 
dit schrijven  begin 
maart  ziet het er naar 
uit dat het 'andere post
zegelblad van Neder
land', iVlijn Stokpaardje, 
heeft opgehouden te be
staan. Sinds Kerstmis 
2003 is namelijk geen 
nummer meer versche
nen. Zonder schijnheilig 
te willen doen: we zou
den het betreuren als het 
doek inderdaad gevallen 
is. In de eerste plaats om
dat het blad sinds 1945 
onafgebroken heeft be
staan en in die periode 
steeds een redelijk grote 
groep verzamelaars aan 
zich wist te binden. Het 
zou triest zijn als de pu
blicatie op de drempel 
van zijn zestigjarig be

Ook vergeet hij niet te 
wijzen op de opmars die 
de online te raadplegen 
bronnen de afgelopen ja
ren hebben gemaakt. Zijn 
conclusie: het gaat om 
zinvolle en hier en daar al 
intensief gebruikte me
dia, maar het 'papier' 
drukken ze voorlopig 
(nog) niet uit de markt. 

Bindend element 
Een nieuwe ster aan het 
verenigingsbladenfirma
ment is PVH, achter wel
ke letters de Postzegel
vereniging Huizen en 
Omstreken schuil gaat. 
Een nieuuje vereniging en 
tegelijkertijd ook een 
oude, want het gaat om de 
samengevoegde vereni
gingen Philatelia en Gooi 
en Eemland. De twee 
kunnen kennelijk heel 
goed door één deur, want 
de fusie heeft er  geluk
kig  niet toe geleid dat de 
informatiestroom naar 
de leden geblokkeerd is 
geraakt. De redactie doet 
in ieder geval zijn uiterste 

Zo hoort het te zijn gezellig postzegelen op de verenigingsavond . 

Hij doelt daarbij op de 
verenigingsavonden, die 
 wat hem betreft  door 
veel meer leden zouden 
moeten worden bezocht. 
'Er komt dan hopelijk 
wat vers bloed en die 
transfusie hebben wij 
dringend nodig.' Teken
broeks hartenkreet is een 
gevolg van een eerder be
richt in Alphapost, dat ge
wag maakte van het con
stant teruglopen van het 
ledental van de club, een 
verschijnsel waar veel 
meer verenigingen wor
stelen. 

Volop variatie 
Het tijdschrift voor the
matische filatelie. 
Thema, biedt steevast 
een aantrekkelijke redac
tionele mix van filatelisti
sche artikelen. In febru
ari gaat het bijvoorbeeld 

staan zou verdwijnen. En 
in de tweede plaats om
dat het verscheiden van 
Mijn Stokpaardje zou in
houden dat Filatelie in een 
soort monopoliepositie 
wordt gemanoeuvreerd 
en dat kan niet goed zijn: 
filatelisten moeten als 
het om hun 'lijfblad' gaat 
op z'n minsteen keuze 
kunnen maken. 
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N.V.RH, onder de loep 

Jv. Dez® aflevering 
^ ^ ^ " ^ Het internet speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. 

Ook in de postzegelhandel wordt er inmiddels volop van deze 
digitale snelweg gebruik gemaakt. De NVPH besteedt veel aandacht 
aan haar website en heeft volop plannen voor de toekomst, zo 
blijkt tijdens een gesprek met webmaster Erik Boeré. 
Den Haag wordt wel eens de weduwe van Indië genoemd, omdat 
in onze residentie altijd veel Indische mensen en oud Indiëgongers 
hebben gewoond. Dit is de reden dat hier in 1927 een postzegel

handel met de naam Insulinde haar deuren opende. Insulinde is 
de oude naam voor Nederlands Indië, het huidige Indonesië. 
We spraken met het team dat onder leiding van Chris Kok ruim 
driekwart eeuw later de filatelistische wensen van hun klanten 
zo goed mogelijk tracht te vervullen. 

<■» ■ ■ ■ ■ k ■« * a ^ a ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ 

er dus op te lijken. Nadat we eerst een beetje achter de muziek 
aanhobbelden zijn we mede dankzij het krachtdadige bestuur van 
onze vereniging inmiddels een soort trendsetters geworden.' 
V/elke onderdelen filatelisten allemaal op de site kunnen aantreffen? 
Om te beginnen natuurlijk een actuele ledenlijst, waarbij naast 
adres en dergelijke ook de specialisatie van het betreffende lid 
wordt aangegeven. Vervolgens een agenda voor zowel nieuwe 

PMV 

' Het aantal handelaren dat het nut vai 
internet inziet neemt nog steeds toe 

uitgiften als filatelistische gebeurtenissen, zoals beurzen en veilingen. 
Daarnaast een portal, waarop de NVPH leden, die een eigen 
website hebben, staan vermeld. Zo kun je simpelweg doorklikken 

'De website van de NVPH is beslist de 
moeite waard' 
In gesprek met Erik Boeré, webmaster 

Erik Boere: 'Logo NVPH biedt ook op internet garanties.' 

Gedurende de periode dat Erik Boeré als webmaster fungeert voor 
www.nvph.nl, nu alweer zo'n drie jaar, heeft de site een enorme 
gedaanteverwisseling ondergaan. Boeré: 'Dat kun je wel zeggen, ja. 
Toen was het een statisch gebeuren en nauwelijks reden voor een 
tweede, laat staan frequent bezoek. Dat is inmiddels wel anders. 
Stap voor stap hebben we de site uitgebreid en steeds gekeken hoe 
de respons was. Zo konden we goed beoordelen of we de goede 
weg bewandelden. Inmiddels komen er ruim vijfduizend bezoekers 
per maand, op topdagen soms meer dan driehonderd. Het begint 

naar de site van welke postzegelhandel of welk veilinghuis je maar 
wilt. Voorts informatie met betrekking tot de catalogus onder andere 
een opgave van de laatst gevonden errata, de keuringscommissie 
en de geschillencommissie. En als laatste ons paradepaardje: Een 
Emagazine, waarvan iedereen gratis lid kan worden. Inmiddels 
hebben zich zo'n twaalfhonderd mensen aangemeld en dat aantal 
groeit nog dagelijks.' 
De houding ten opzichte van het medium internet is niet alleen bij 
het bestuur veranderd, maar ook bij de meeste leden van de 
NVPH. Erik Boeré: 'Het aantal handelaren dat het nut van internet 
inziet neemt nog steeds toe. Dit zal op den duur tot een andere 
manier van denken leiden, die de collegialiteit alleen moor ten 
goede komt. In ieder geval kan de consument, in dit geval de 
verzamelaar, op onze site heel makkelijk kennis nemen van alles 
wat er op filatelistisch gebied te koop is ' 

'Doordat er, om het voorzichtig te zeggen, van alles en nog wat via 
internet wordt aangeboden, ook regelmatig tegen prijzen die al 
verklappen dat het materiaal niet deugt, is het goed dat het logo 
van de NVPH de nodige garanties biedt. Zo kunnen ook surfers op 
het internet van de certificaatregeling van de NVPH profiteren. Ik 
denk dat deze zekerheid voor veel filatelisten een welkom zetje in de 
rug is om de computer bij het uitbreiden van hun collectie in te zetten.' 

'De komende jaren zullen wij onze site stap voor stap verder 
uitbreiden en verbeteren. Er zit nog heel wat in de pen, of beter 
gezegd in het toetsenbord, maar daar wil ik op dit moment nog 
niet over uitwijden. In ieder geval zullen we er alles aan doen om 
iedere filatelist die de moeite neemt om regelmatig een bezoek te 
brengen aan www.nvph.nl van tijd tot tijd met nieuwe en nuttige 
informatie te verrassen.' 

'Je moet actief zijn en veel service geven' 
In gesprek met Chris Kok, postzegelhandelaar 

Den Haag, de kilometerslange Laan van Meerdervoort. Op nummer 
255 vinden we een van de oudste filatelistische trefpunten van 
Nederland: Postzegelhandel Insulinde. In de gezellige winkel is 
Chris Kok (49) en zijn kleine team hier van dinsdag tot en met 

http://www.nvph.nl
http://www.nvph.nl


zaterdag druk in de weer om alle klanten tevreden te stellen. 
Chris Kok: 'Het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar 
onze servicegerichtheid is zeer groot. Er is ons werkelijk niets 
te dol. Behalve die ene keer dat een klant een supplement, dat 
hij tien jaar daarvoor gekocht had, kwam terugbrengen. Toen 
moest ik wel even slikken.' 
Hoewel Kok vroeger kapitein bij de landmacht was, beschouwt hij 
het drijven van een postzegelzaak beslist niet als militaire operatie. 
Hij houdt van een grapje en de sfeer in de zaak is gemoedelijk. 
Terwijl de klanten in en uit lopen vertelt hij hoe hij in het postzegel
vak terecht is gekomen: 'Ik had het wel een beetje gezien in het 
leger Ik zat langzamerhand de hele dag aan een bureau, en dat 
beviel me niet. Ik verzamelde al heel lang postzegels en handelde 
daar ook een beetje in. Toevallig deed zich de gelegenheid voor om 
dicht in de buurt van mijn woonplaats Voorburg een postzegelzaak 
onder de vlag van het Kienhorstconcept te gaan runnen. Ik ken 
Clemens Kienhorst al vanaf onze studietijd bij de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda. Hij had me een aantal jaren eerder 
al gevraagd, maar toen heb ik me door mijn moeder om laten 
praten. Vanaf 1990 is het dus Insulinde geworden.' 

Chris Kok 'Service en nog eens service' 

Draaide Insulinde tot die tijd voornamelijk op het verkopen van 
nieuwtjes en benodigdheden, na de overname ging het roer om. 
Kok vertelt. 'Ik heb de activiteiten drastisch uitgebreid. We gingen 
ook inkopen en bouwden zo een grote en brede voorraad op. 
Naast Nederland, Koloniën en de gangbare Europese landen 
hebben we ook heel wat in huis van Australië, China en Japan, 
Ook zijn we gespecialiseerd in Koeweit en Panama. In dat laatste 
land breng ik regelmatig mijn vakantie door, vandaar. We verzorgen 
vanaf die tijd ook mancolijsten en ik hou het aanbod op veilingen 
scherp in de gaten.' 
Achter de toonbank en met de andere werkzaamheden wordt Kok al 
sinds 1991 bijgestaan door de drieëndertigjarige Martijn Rodermond: 
'Vanaf mijn twaalfde heb ik al in winkels gewerkt, mijn vader had 
een boekhandel. Ik verzamel al heel lang postzegels, onder andere 
Nederlands Indië, en kwam hier vroeger als klant. Ik begon als 
zaterdaghulp, maar kon al snel een volledige baan krijgen. Ik 
heb mijn studie accountancy eraan gegeven en ben sindsdien 
naar volle tevredenheid in deze postzegelhandel werkzaam ' 
Kok: 'Mijn vrouw completeert het team en zorgt onder andere voor 
de administratie. Daarnaast zijn er nog enkele verzamelaars, die 

het leuk vinden om af en toe een handje toe te steken ' Jacques 
Kastelein (61) is zo'n met het bedrijf vergroeide klant- 'Ik kom hier 
al ruim dertig jaar en verzamel Scandinavische landen, 
Zwitserland, vlinders en vissen. De filatelie is een rustgevende 
hobby en dat heeft mij altijd goed gedaan. Ik had vroeger een 
drukke baan, maar nu zit ik in de VUT. Ik kan verder niet precies 
vertellen waarom, maar de filatelie is een onderdeel van mijn leven 
geworden. Ik schat dat ik per maand zo'n honderdvijfenzeventig 
euro aan postzegels uitgeef. Ik zie dat niet als een investering, 
maar ik doe het puur voor mijn plezier.' 
Het ziet er naar uit dat postzegelhandel Insulinde moeiteloos op 
haar honderdjarig bestaan afstevent. Het vertrouwen in de 
toekomst is groot. Kok: 'Zolang we actief blijven en met de tijd 
meegaan zie ik eigenlijk geen vuiltje aan de lucht.' 

Chris Kok (links) en Martijn Rodermond m actie achter de toonojnk 

Contactadres Weteringkade 45 
2515 AL Den Haag 

Telefoon 070-347 38 49 

E-mail info@nvph.nl 
Internet ^T^'^^.nvph.lll 

mailto:info@nvph.nl


DE POSTWAARDESTUKKEN 
VAN NOORWEGEN 

2. Van M\lit(Brbrevkort tot particuliere postwaardestukken 

BRrEFKAARTEN VOOR 
MILITAIR GEBRUIK 
('MILITiERBREVKORT') 
Vanaf de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw werden spe
ciale militaire briefkaarten in 
gebruik genomen. Het waren 
meestal dubbele briefkaarten 
met betaald antwoord. Ze wer
den gebruikt om boodschap
pen aan dienstplichtigen door 
te geven. In plaats van een 
waardeindruk tonen de kaar
ten een Noors wapenschild. 
Oorspronkelijk waren ze ge
drukt in een donkerblauwe 
kleur, later werd de kleur zwart 
gebruikt. Ze bleven in gebruik 

D O O R T O N S T E E N B A K K E R S , G E L D R O P 

In het vorige nummer van Filatelie werd het eerste deel 

geplaotst over Noorse postwaardestukken. Daarbij 

kwamen enveloppen, briefkoarten, postbladen, 

luchtpostbladen en dienstbriefkaarten ter sprake. De 

auteur rondt zijn tweeluik hieronder af, met de 

behandeling van de resterende categorieën. 

tot 1926, toen er een einde 
kwam aan de portvrijheid. Van
af ongeveer 1950 kwamen we 
ze weer tegen, nu als 'privé
postwaardestuk' met de waar

deindruk Off. Sak. Tot nu toe 
is een catalogisering van 
deze postwaardestukken nog 
niet gepubliceerd {afbeeldin
gen i8, igen 20). 

Militort Tjenestobrevkoit. 

[Mansirinffslcorl) 

AdrpsMten iiia:i va'rc o f f i c e r clKr f i i s t l i i m c t n n i i c r b c f a l i n ^ j a r a a 
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KAARTEN VOOR HET 
AANVRAGEN VAN GOEDEREN 
('S0KNADSKORT') 
De kaarten voor het aanvrager 
van goederen werden in 1940 
ingevoerd in verband met de 
distributie van die goederen 
waaraan grote behoefte was. 
De kaarten bleven in gebruik 
tot 1953, toen er een eind 
kwam aan de goederendistri
butie. In het hiervoor al gepre
senteerde overzichtje van 
hoofdnummers staan acht 
kaarten vermeld, maar juister 
is het te zeggen dat er kaarten 
zijn verschenen voor acht ver
schillende soorten op rant
soen gestelde goederen. 
Eigenlijk kunnen alleen onge
bruikte kaarten in handen van 
verzamelaars zijn, maar na de 
bevrijding werden veel archie
ven geruimd en ook al zijn 
veel kaarten verbrand, er 
kwam toch een aantal gebruik 
te briefkaarten in handen van 
verzamelaars. De gebruikte 
briefkaarten zouden gestem
peld moeten zijn, maar zijn 
dat vaak niet, omdat ze per
soonlijk werden afgegeven bij 
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^^>. Een militaire dïensthriejkaart. 'Monsteringskort' 
(nummer i, type 4, uitgegeven in i88j). Een kaart die 
werd gebruikt om te monsteren, in de betekenis van 'na
gaan of alle manschappen in behoorlijke orde aanwezig 
zijn'. De kaart werd ook gebruikt als adreswijzigings
kaart De geadresseerde moet officier zijn of beroepson
derofficier. De aanwijzing op de rechterhelft van de 
kaart luidt (vertaald) 'Deze briefkaart kan de aßender 
versturen zonder een bewijs van portovrljheid te hoeven 
meezenden, indien van de geadresseerde de naam en 
functie zijn aangegeven. Noch de postfunctionarïssen in 
de plaats van verzending, noch die in de plaats van de 
geadresseerde belaste deze kaart met porto, tenzij zij 
van mening zijn dat het hier geen militaire dienstaange
legenheid betreft. Wanneer de geadresseerde na ont
vangst van mening is, dat het bericht een onder betreft, 
dan dient hij deze kaart af te geven op het dichtstbijgete 
gen postkantoor, waor men deze don belast met 20 0re 
porto en terugzendt naar de plaats van herkomst. Daar 
verhaalt men het bedrag op de afzender. Laat de ge
adresseerde na een brießcoart terug te sturen die betrek
king heeft op een andere don een portovrije zaak, dan 
stelt hij zich eraan bloot, ter verantwoording te worden 
geroepen.' De kaart is geadresseerd aan een sergeant in 
Nummedoi en gestempeld 'Kongsberg 12 X 8j'. 

Sohoma No. at4. 
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ForJchngiunderofficcrer med Foraclmg 1 kruiiania 
9ver ÜrJet ■Portofriit og paa tittvarènde Sied oaa 

póAi.\jet>vt n.rrva*rende' Kon lige^Anl Svaftort« fomedeni Ffmxrke 
Svarkunei. fortaavidl Ko1(i tintJn med Kriflisni* Bvonii

79. Deze kaart is het voorste deel van een 'Militcert tjenestebrevkort' met betaald antwoord ('svar'). 'Mensteringskort' 
nummer n. Naam en rang van de afzender is ingevuld, waardoor portvrijheid werd verkregen. De antwoordbriefkaart 
moest door de geadresseerde zo spoedig mogelijk worden ingevuld en teruggestuurd. Men wilde weten waor 'sysevag
te' (hospik) Albech verbleef. 'Kristiania 25 X 06'. Het vierringsstempel zou 604 kunnen zijn, een treinstempel dot ge
bruikt werd op de route ReinsvollSkreia van 23 mei 7904 tot 8 mei 7919. 



de commissies die de distribu
te verzorgden; in die gevallen 
fingen ze dus niet via de pos-
:ale weg. In de aangegeven 
A/aarde was niet alleen het 
Dorto verwerkt, maar ook een 
egemoetkoming in de kosten 
/an het behandelen van het 
/erzoek door het ministerie 
/an Bevoorrading. De uitgifte 
/an de kaart werd geregeld 
door Postverket (de posterij
en). Het bovenste bedrag in 
iet zegelbeeld ging naar Post
verket, het onderste was be-
temd voor het Forsyningsde-

oartementet (departement 
/an Bevoorrading). Alleen bij 
caarten voor het aanvragen 
/an werkkleding was het juist 
mdersom. 
De afmetingen verschillen per 
ype kaart, maar de meest 
/oorkomende afmeting is 
92x128 mm. 
De antwoordkaarten zijn tot 
lu toe nog niet gecatalogi
seerd. Ze hebben geen inge
drukte waarden, maar dragen 
de mededeling Port betalt (af
beelding 21). 

SKOT0YKORT 
Us {wst air som slir p i kort*l. Fyll d«! d«r*ttar ui lyddig og 
iwyakKg. Ufutlstendig lüfylt» fkaadtr blir ovs/dtt. - Alt hva 
(orbrukcrm har av skotsy skal Imi opp, uansalt nir og p i 
hvilkwi mile skotayet or anskaffet aller moHatt. Hvis (orbrukaran 
ovsrhodel ikk* har skolay i vadkoninwnda gruppa, skal dat saltas 
null (0). Ogsi skotey som mi halvsilas fer dat kan brukas, skal ittm 
opp. Ett og samme par skoloy (eres opp bare «It sled p i skjeimal. 
Far saknadan sondes inn mi nedenstiende vaare utfyll. 

Underfagnede to ptrsontr over 27 dr som er ngisterjtit i tamm 
kommiine som sekeren fcevitner Aerved ca fcefioUmngsoppgaven 
pd omstdende side er rifaig. Vi er mtriaam pa al dtl er straff balt 
d gi htv^iuls» pi urihig* oppgover. 
1. 
Nsvn (underskrift):....! 

SHiling: ^^!fe«£«**(4*-. 
Legilimasjonskort nr.: //.TJ.. Telefon: 

Boligadresse: i^icntiliuSllk.. 

Nevn (underskrift): 'Éb^.. . I T I ^ ! ! * * * ? . : ! ^ . . . 

SNiling, . ? : ^ ^ * r * ? * * ^ . : 

Legilimasjonskort nr.: ^.fZ.-L y,TeWon: 

Boligadresse: J/:......?È^^!^<^^ 
I M. 1000000. VI. 49 ' 

Td forsyrüngsnemnda 

^/i 

21 Dit IS een kaart voor het aanvragen van goederen, in dit geval voor het aanvragen van nieuw schoeisel Op het linkerdeel wordt gezegd dat 
de achterzijde van de kaart naar waarheid en nauwkeurig moet worden ingevuld Twee personen, volwassen en wonend in dezelfde gemeente 
als de aanvrager, moeten tekenen voor het naar waarheid invullen van de gegevens 
Er wordt onder andere gevraagd op de achterzijde naar het aantal werkschoenen, skischoenen, sportschoenen, klompen, laarzen e d waarover de 
aanvrager mogelijk nog beschikt In totaal is een onderverdeling gemaakt in zeventien soorten schoeisel De 'forsyningsnemnda', de voorzienings
commissie, heeft de aanvraag uiteindelijk goedgekeurd op i2 september 1^44, de aanvraag (datum 21 januari 1944) werd kennelijk op 22januari 
1944 verzonden, gezien het poststempel 'Soreitran 22 7 44' Dit is de dertiende druk van deze kaart. Deze druk werd uitgegeven op i3juli 1943 
Uiteindelijk werden negentien drukken van deze kaart vervaardigd. 
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MilitiErt Tjenestchrovkort. 

Soar fra 

ipaa JBrevJcort af .. j 

20 Vraag' en antwoordkaart De gebruikte 
vraagkaart werd gestempeld m Raudberg op 
77 /// 0} De antwoordkaart werd gestem
peld 'Selje 22 Ut 03' en beide kaaarten wer
den teruggestuurd naar sergeant Midtgaard 
in Raudberg I Nordfjord Omdat de kaarten 
op de eerste en derae zijde zijn gedrukt, kun
nen ze niet tegelijkertijd worden getoond, 
daarom laat ik u van een andere kaart het 
antwoorddeel zien (beide zijn 'korrespon
dentkort' i6, volgens de catalogisering van 
mijn medelid van de 'Arbeidsgruppe for 
Norske helpost', Christoffer Kohrs) 
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23 Deze postwaardestukken werden uitgegeven door respectievelijk Drammen in 1888 Kris 
tianssund in i8yg en Trondhjem in 1882 Sommige steden hebben briefkaarten en enveloppen 
uit verschillende periodes omdat door faillissementen e d stadspostdiensten kwamen en 
weer gingen Gebruikte postwaardestukken komen maar zelden op de markt Enige jaren gele 
den ontstond beroering in Noorwegen door een omvangrijke zwendel met poststukken waar 
onder ook postwaardestukken van diverse privé stadspostdiensten 

22 Postwaardestukken voor stadsdiensten werden onder ander uitgegeven door Drammen 
Holmestrand en Kristianssund Deze werden uitgegeven in respectievelijk 1888 i888 en 1879 

POSTWAARDESTUKKEN 
VAN STADSDIENSTEN 
Aanvankelijk hield de Noorse 
post zich niet bezig met het lo 
kaal bezorgen van post Post 
van buiten de plaats moest 
men zelf op het postkantoor 
ophalen Op 29 december 
1848 werd per wet geregeld dat 
post die aankwam m Chnstia 
ma en Bergen bezorgd werd te

gen een tarief van ^ skilling per 
brief, naast het normale porto 
In 1858 werd deze dienst uitge
breid naar andere steden Op 3 
februari 1857 was er een Bypos 
(stadsdienst) geopend in 
Chnstiania Deze opereerde 
geheel zelfstandig tot 1 januari 
1866 In 1878 kwamen er stads 
diensten m Bergen en Pors 
grunn en m 1883 m Fredrik 
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24a fb Weliswaar kwam erop 1996 officieel een einde aan de mogelijkheid om particuliere 
postwaardestukken te laten vervaardigen maar het is de vraag of een geïllustreerde briefkaar 
die alleen verkrijgbaar is m het koninklijk slot m Oslo (en bij de filatelistische dienst in beschei 
den mate) ook met tot de particuliere postwaardestukken moet worden gerekend Deze kaart 
werd op sjuni 2002 verkrijgbaar Ze is gestempeld op de laatste dag dat net postmuseum no^ 
open was 24 november 2002 Toen het slot voor de eerst maal werd open gesteld voor het pu 
bliek enige jaren geleden werd er ook een klem winkeltje geopend Hier was de eerst serie vat 
deze geïllustreerde briefkaarten in 2001 te koop Zo ook in het postmuseum Dit laatste was 
op zeker moment met meer mogelijk Een pnoriteitslabel moest worden opgeplakt terwijl 
voor verzending naar het buitenland werd betaald Deze slordigheid is te zien bij meerdere 
geïllustreerde briefkaarten 
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stad. In de loop van de jaren 
negentig van de negentiende 
;euw/werden alle stadsdien-
ïten overgenomen door de 
loofdpostkantoren in de di-
/erse steden. 
De post had lange tijd geen 
selangstelling voor lokale 
postdiensten in een aantal ste
den die in haar ogen niet inte-
essant waren. Hier lagen kan
sen voor de particuliere stads-
jostdiensten; zij voorzagen in 
Je lokale behoeften, 
ïr zijn door particuliere stad-
jostdiensten in zeven steden 
;nveloppen en briefkaarten 
jitgegeven, in de periode van 
877 tot 1888. 
Dp 12 mei 1888 kwam er een 
lieuwe postwet, die het mono
polie van de staat met betrek-
(ing tot het postvervoer uit
le idde tot alle vormen van 
postvervoer. Op 31 december 
^an dat jaar kwam er een eind 
)an de particulier stadspost-
Jiensten (afbeeldingen 22 en 

>ARTICULIERE POSTWAARDE-
ITUKKEN ('PRIVAT HELPOST') 
Toen de Noorse post na 1877 
;een nieuwe enveloppen met 
ngedrukt zegelbeeld meer uit-
;af en de verkoop van de enve-
op van 3 skilling in 1888 werd 
;estaakt, werd het in de jaren 
legentig van de negentiende 
;euw voor een aantal institu-
en en privé-ondernemingen 
mogelijk, particuliere post-
vaardestukken op bestelling te 
aten maken. Aanvankelijk wa-
en het vooral (witte) envelop-
jen meteen postzegelindruk 
lie werden besteld. In 1910 
:reeg men ook toestemming 
larticuliere briefkaarten te la-
en vervaardigen, 
l/leer dan tweehonderd institu-
en, firma's en privépersonen 
lebben tussen 1890 en 1 juni 
996 gebruik gemaakt van de 
nogeiijkheid om hun eigen 
)ostwaardestukken te laten 
ervaardigen. Er was aan dit 
oort postwaardestukken wer-
elijk behoefte en die behoefte 
î erd niet gedekt werd door de 
ifficiële uitgiften, 
ds zegelbeeld werd in principe 
et zegelbeeld gebruikt van de 
ip dat moment lopende post
egels, rekening houdend met 
egene die bestelde: normale 
lostzegels of dienstzegels. 
'ot in de jaren zestig van de 
orige eeuw vonden meer dan 
.500 leveringen plaats, met 
en totaal van 38 miljoen 
xemplaren. In het bijzonder 
a de Tweede Wereldoorlog 
âs er sprake van enorme aan-

allen. 

'oor de periode tot 1950 zijn 
eze postwaardestukken geca-
älogiseerd door E. Schou 
1954). Gegevens over de perio-
e tussen 1950 en 1996 worden 
oor de Noorse post met het 
og op de privacy niet vrijgege

ven, zodat het tot op dit mo
ment niet mogelijk is tot een 
verantwoorde catalogisering te 
komen. Duidelijk is wel, dat 
slechts een klein percentage in 
handen van verzamelaars is {af
beeldingen 24toten metj?). 

25a./b. Het nieuwste particuliere postwaarde-
stuk, besteld op de website var) de Noorse Post. 
Ik koos een voorstelling uit de tientallen moge
lijkheden, gaf de adressen op, schreef een tekst 
en betaalde met mijn creditcard. De kaarten 
kostten 20 Noorse kronen per stuk, een flink be
drag, gezien de porto van 9 kronen voor een 
kaart naar Nederland. Volgens mijn creditcard
maatschappij voerde ik de transactie uit op i8 

december2oo}. De kaart viel 29 december 2003 in de bus. Erging ook wat mis. De voorstelling staat ondersteboven ten opzicht van het adres. 
Dit was bij meerdere kaarten het geval. De witte punten zijn schaafplekken, ontstaan bij het drukken. Ook dit was bij meerdere kaarten zicht
baar. De zegelindruk is gelijk aan die van de voorgefrankeerde envelop voor brieven tot 20 gram naar het buitenland. Deze envelop is vermoe
delijk uitgegeven op 3 oktober 2OOT. 

26a./b. Aanvankelijk dacht ik dat dit privé-postwaardestuk als maakwerk 
moest worden beschouwd, omdat naar mijn mening hierbij eigenlijk nauwe
lijks sprake kon zijn van het voorzien in een behoefte, maar meer van het 
scheppen ervan. Totdat ik een bezoek bracht aan het 'Arkeologisk Museum' 
in Stavanger en me een beeld kon vormen van de correspondentie. De kaar
ten werden in de museumwinkel te koop aangeboden, maar werden ook door 
het museum gebruikt. Tot driemaal toe werd de porto aangepast. Op de 
briefkaarten zijn zegelbeelden te zien van postzegels die uitgegeven zijn in 
februari ig88 en iggo. De oorspronkelijke postzegels waren meerkleurig. 
De briefkaart werd in 79S9 uitgegeven; het is er een uit een serie van vijftien. 
De uitgifte was aangevraagd door het Archeologisch Museum in Stavanger. 
De beeldzijden van de vijftien briefkaarten verschillen alle. Op de briefkaarten 
zijn foto's te zien van archeologische opgravingen in de nabijheid van Stavan
ger. Op de achterkanten staat dan aangegeven waar de foto op betrekking heeft. Dit exemplaar toont een stenen kruis bij Lelasundet uit de 
vroeg-christelijke tijd in Noorwegen. Daar vakbij ligt de ruïne van de Clemenskerk uit het begin van de twaalfde eeuw. De kaart Is uitgegeven in 
samenwerking met de gemeente Kvltsoy. 
De gebruikte kaart is op 21 augustus 7997 gestempeld in Lura ^800 Sandnes De zegellndrukken maken de kaarten geschikt voor verzending 
binnen Noorwegen als A-post. De bijfrankering tot 5 kronen was geschikt voor verzending als A-post naar Nederlandtussen 6 januari iggy en 5 

januari 799^. Een A-postlabel ontbreekt. 

27. Het persbericht blj dit particuliere post-
waardestuk luidt vrij vertaald: 'Drafnla 76 
helpost. Er is ook een speciale Drafnia-enve-
lop vervaardigd In het formaat C6 met een 
ingedrukte waarde van 725 0re. Motiefis het 
Baldisholteppet. De envelop kost Kr. 5. Ze 
kan zowel gestempeld (met de speciale ten-
toonstelllngstempel) als 'postfrlsk' (sic) gele
verd worden. De oplage is ook voor dit post-
waardestuk begrensd. In 'postfrisk'-toestand 
kan de koper haar gebruiken voor zijn per
soonlijke correspondentie.' 
De ingedrukte waarde werd op dezelfde da
tum uitgegeven als zegel in een serie van 
drie. De frankeerwaarde was sinds 1 maart 
7975 voldoende vooreen brief binnen Noor
wegen en naar de Scandinavische landen. 

m 
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28. Envelop besteld door het ziekenfonds in Oslo. Gezien de waarde m het zegelbeeld, zal de 
envelop besteld zijn in 7956. f-let zegelbeeld werd als postzegel uitgegeven op 2 januari ^c}56. 
'Oslo -7.72.57. 11-73 Br.julepost B0r leveres inn i god tid'. Ook toen wilde de post de kerstpost 
graag op tijd verwerken. Oplage en uitgifiedatum zijn tot nu toe met bekendgemaakt. 

F R A P O L I T I M E S T E R E N i H A U G E S U N D 

^0. Militaire en burgerlijke overheid waren grote afnemers van de particuliere postwaarde
stukken. Omdat het hier overheid betreft, is het zegelbeeld gelijk aan de dienstzegels 
('Tjenestemerker'). Dit zegelbeeld werd als postzegel uitgegeven op 73 november 7964. De 
uitgifte van deze envelop moet rond die tijd zijn geweest. Op 16 november T 1^64 werd de porto 
voor een brief verhoogd tot 60 ere. Dit tarief bleef zo tot i maart ig6S. De briefis verzonden 
door de politie in Haugesund en gestempeld 'Haugesund 20 8.66. 13-16'. 

29. Op de achterkant van deze kaart staat een uitnodiging voorde bijeenkomst van de 'Oslo 
Filatelist-klub' op j mei 1945. Een dag later zou Noorwegen bevrijd zijn De kaart, gestem
peld 'Oslo -4-5-45', IS gecatalogiseerd. Ze werd uitgegeven op 25 april 7945. De 'Oslo Filate
list-klub' heeft diverse malen drukwerkkaorten laten vervaardigen. Het logo van de club had 
telkens dezelfde kleur als het ingedrukte zegelbeeld en werd dus met dezelfde drukgang ge
drukt. Aantallen vanaf duizend stuks waren mogelijk. Wanneer er sprake was van portverho-
ging en de kaarten waren nog niet alle gebruikt, werd er een zegel bijgeplakt. Het lokale druk 
werktarief was inderdaad 5 ore tussen ijuni 1932 en 1 oktober 1^46 

Chrjstiania 
Sundhedskommisslon 

31. Deze envelop vormt mogelijk de link tussen de postwaardestukken en de privé-postwaarde 
stukken. De envelop is op i januari i8jy uitgegeven als laatste envelop in de eerste serie van 
drie enveloppen. Omdat er geen nieuwe enveloppen meer werden uitgegeven en er blijkbaar 
behoefte bestond bij de 'Christiania Sundhedskommission' aan nieuwe enveloppen, is deze ei 
velop bedrukt met de naam van de commissie. In 1895 kreeg de commissie als eerste prive-
postwaardestukken. De envelop is gestempeld 'Chra Byp. i E 2.. 6. 93'. Het lokale porto was 
5 0revan oi.oi.i8jjtot oi.oy.igij. 

TOT SLOT 
Het verzamelen van post
waardestukken is tegenwoor
dig niet bijzonder in trek. De 
stukken nemen meer plaats 
in dan postzegels en ze zijn 
moeilijker op hun plaats te 
brengen, zo hoor je vaak. 
Toch gaan deze argumenten 
niet echt op, want eerstedag-
enveloppen en andere post
stukken worden immers wel 
volop verzameld. 
Een reden om ze wel te verza
melen is dat de prijzen rede
lijk stabiel zijn en - gezien de 
soms geringe oplagen - in 
vergelijking met postzegels 
eigenlijk laag. 
Omdat tot ongeveer 1900 het 
verzamelen van postwaarde
stukken erg populair was, zijn 
postwaardestukken tot die 
t i jd redelijk gemakkelijk ver
krijgbaar. Wie de posthoorn

zegels van Noorwegen verza
melt, behoort postwaarde
stukken eigenlijk op te nemen 
in zi jn verzameling en wie 
thematisch verzamelt kan 
veel kaarten aan zijn verza
meling toevoegen. 
De bestudering van postwaar
destukken vraagt veel t i jd. Er 
komt niet ieder jaar een po
pulaire catalogus uit. De 
Noorse postwaardestukken 
zijn vaak alleen beschreven in 
boeken die in de Noorse taal 
zijn geschreven en dat is las
t ig als je de taal niet machtig 
bent. Gelukkig is er in 1996 
een catalogus verschenen, 
waarin van bijna alle soorten 
postwaardestukken de hoofd-
nummers staan afgebeeld. 
Postgeschiedkundig gezien 
zijn postwaardestukken bij
zonder de moeite waard. Hun 
gebruik levert een boeiende 

verzameling op. Een naar 
drukken gespecialiseerde ver
zameling is interessant en 
een collectie die behalve over 
de diverse drukken ook over 
het postaal gebruik van de 
stukken vertelt, kan fascine-
;nd zijn! 

Ü55-

Aanbevolen literatuur: 

Hdndbok over Norskc Filatelistika; 
Norsk Filatelistforbund (1969). 
Händbok over Norges Frimerker 18 
ig55; Norsk Filatelistforbund 
(1966). 
Katalog over Nordes helpost (1972, 
1980); T. Soot-Ryen/T. Haga. 
Artikelen over Norgcs Helpost; Norges 
Katalogen 1988 en 1994. 
Hêlposten, Organ for arbeidsgruppen for 
Norsk Hflpost, 1973-1977 en 1994-
1997. 
Katalog over Norges helpost 1872-1992; 
Finn Aune (1996). 
Norges Katalogen 2004; Oslo Filate-
listklubb. 

Händbok over Norges Frimerker, bind X 
central trijkkeriets produksjon. Helpost 
1885-1895; Norsk Filatelistforbund 
(1994)-
NordiskFilotelistiskTidsskrift 1943, 
1958,1967. 
The Petersen Postal Stationery Cards 
1876 to 1879; A.L. Totten (1989). 
Postal Stationery Cards - Chr. Johnsen 
Printings 0/1881-1885; A.L. Totten 
(1987)-
Artikelen in Het Noorderlicht; Ton 
Steenbakkers (1996-2004). 
Norske postale helsaker 1997-2000 in 
Norsk Filatelistisk Tidsskrift, 
6/2000; Ton Steenbakkers. 
Norsk Helpost, Chr.Johnsens Trykkeri 
1881-1885, T. Soot-Ryen;.bijlage bi 
helposten 4/1995; oorspronkelijk uit 
gegeven doorTroms Filatelistklubl 
(1934)-
Norsk Helpost, Peter Petersens Trykkeri 
1872-1879, T. Soot-Ryen; bijlage bi 
helposten 1995 
Norske frimerker try kt pd konuolutter, 
kort m.m. pd bestilling av priuatpersoni 
Jirmaer og bednjter samt ojjcntlige etatc 
og institusjoner; E Schou (1954). 
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S O Postzegel

handelaren N.V.P.H. 
heten U van harte 
w e l k o m op de 

NATIONALE 
POSTZEGELSHOW EIV 

STAMPKIDS 3004, 
7  8  9 MEI, 

AIITOTRO^ ROSMALEAT 

OPENINGSTIJDEN: 

Vrijdag 7 Mei 2004 van 12.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 8 Mei 2004 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 9 Mei 2004 van 10.00 tot 16.30 uur 

Er is een gratis pendelbus van station 
Den Bosch naar het Autotron in Rosmalen. 

Tevens 50 jaar Jeugdfilatelie Nederland, 
met vele evenementen. 

E N T R E E € 5 

incl. gratis catalogus 

Jeugd tot en met 16 jaar gratis toegang. 

Speciale stempels en enveloppen 

Tot ziens op de show in Autotron Rosmalen, 
dit mag U niet missen. 

ZEER GROTE VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERED. 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 
Postzegel en Muntenhandel D e C P I O D C 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bank 303385952 

Op zaterdag 1 mei a s 

Grote Verzamelbeurs 'm Nunspeet. 
Sport en Recreatiecomplex "De Brake" 

aan de Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 09 30  16 30 uur 
O gratis buspendeldienst van/naar station NS <p 

vrij entree Inlichtingen 0341 25 61 63 vrij entree 

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 0346550618 
bgg 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

PO 

9 
12 
12a 
15b 
16b 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
26a 
28 
31 
36 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68/70 
71/73 
74/80 
74 
75 
76 
76a 
77 
78 
79 
80 
81/83 
84/91 
92/99 

ST2 

€ 
67 50 

325 00 
1750 00 

27 50 
175 00 
157 50 
217 50 
565 00 
25 00 
79 50 

3 75 
4 75 

25 00 
58 50 

140 00 
8 25 
2 25 
6 75 

15 75 
5 50 

76 50 
5 75 
5 50 

340 00 
29 50 
12 25 
3 25 
3 75 

15 75 
1175 
25 00 
67 50 
72 50 
83 50 

11000 
67 50 

135 00 
10 00 
9 50 

550 00 
2 75 

42 50 
18 50 
20 00 
42 50 

135 00 
180 00 
125 00 

41 50 
50 00 

520 00 

Inlichtinge 

S.J.C 

:EC 

100/07 
108/25 
126/34 
135/49 
164 
165/78 
179/81 
187 
188 
188a 
189 
190/10 
211/19 
220 
221/23 
234/36 
238/39 
240/44 
245/48 
249/53 
254/57 
258/66 
267/72 
273/75 
276/88a 
289/92 
289 
290 
291 
291a 
291 aa 
292 
292a 
293/98 
299/00 
301 
302/04 
305/07 
308/14 
317/24 
325 
326/32 
333/34 
335/41 
342/50 
351/52 
353/55 
356/62 
363/74 

•EL 

€ 
135 00 
17150 
232 50 
575 00 

5 00 
655 00 

8 50 
3 25 
2 75 
4 50 
150 

152 50 
35 00 
3 25 

72 50 
125 
7 25 
7 25 
2 25 
6 75 

1125 
100 00 
38 50 

0 50 
35 00 

236 50 
22 50 

11250 
52 50 
18 50 

170 00 
50 00 
17 50 
50 00 
150 

60 00 
5 25 

30 00 
72 50 

150 00 
55 00 
85 00 
1125 
1150 

475 00 
180 00 
56 25 

225 00 
790 00 

374a/74k1850 00 
375/76 

1 verk 

. d 

60 00 

Best 

rijgba 

en 

HAI <IDEL HET Tl 
België Posllns vnljens yv 

377/83 
385 
386/89 
390/93 
394/00 
401/03 
404/06 
407/09 
410 
411/18 
418a/35 
432 
436 
437 
446 
447/54 
456/57 
457a/57b 
458/65 
465a 
466/70 
471/77 
477a 
478 
481/83 
484/87 
488/95 
496/03 
504/11 
512 
513/18 
519/26 
532/37 
537a/37a 
538/46 
547/55 
556/67 
567a/67b 
568/72 
573/82 
5826 
583/92 
592a/92b 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 

€ 
280 00 

7 50 
25 00 
52 50 

205 00 
4 75 
8 00 
6 50 

60 00 
10 00 
87 50 
50 00 
26 25 
26 25 
2 50 

1850 
100 
6 75 

12 50 
6 50 
8 75 

18 50 
7 25 

13 50 
7 75 
6 50 

26 50 
15 00 
52 50 
150 

28 50 
23 75 
18 50 

5 25 
3 75 
7 25 
4 50 
8 50 
1 00 
175 

50 00 
2 00 

15 50 
150 
5 75 
3 25 
2 25 
1 50 
3 75 
175 
3 75 

639/40 
641/46 
647/52 
653/60 
661/69 
674/89 
674a/89a 
690/96 
697/98 
701/09 
724ll/24t 
737/42 
743/47 
751/55 
756/60 
761/72 
773/76 
777/80 
781/84 
785 
786 
787/91 
807/10 
812 
814/22 
823/25 
827/31 
834/40 
842/44 
845/48b 
849/59 
860/62 
863/67 
868/75 
876/78 
879 
880/91 
892/97 
898/99 
900/07 
912/17 
918/23 
924/26 
927/29 
930/37 
938/40 
941/42 
943/45 
946/51 
952/54 
955/60 

lling schriftelijk of per fax i v m 

ar bij Kwanc 

€ 
2 75 
3 75 
1 50 
1 00 
2 50 
7 75 
5 25 
3 25 
150 
175 

45 00 
1150 
7 25 

22 50 
10 00 
25 00 
7 25 
6 75 
6 25 

15 75 
7 50 

20 00 
5 25 
1 75 

25 00 
6 25 

32 50 
20 00 
5 25 

12 50 
6 50 

23 50 
37 50 
22 50 
7 50 

32 50 
125 00 
37 50 
98 50 
25 00 
22 50 
30 00 
4 50 

26 50 
25 00 
20 00 
150 

43 50 
60 00 

1 00 
13 50 

ve e afwe 

jodrec 

Oudsten 

961/63 
973/78 
979/85 
987/89 
991/93 
994/95 
998/04 
1005/07 
1013/18 
1031 
1032/36 
1039/45 
1053/62 
1066/75 
1076/81 
1082/88 
1096/01 
1102/07 
1114/20 
1128/30 
1133/38 
1139/46 
1153/58 
1163/68 
1176/81 
1216/21 
1225/30 
LP 
1/5 
6/7 
8/11 
12/13 
15/23 
15a/23a 
24 
25 
26/27 
27a 
28/29 
30/35 
BLOKKEf 
1 
2 
4 
6 
27/28 
29 
30 
31 
32 

ziqheid 

?EI 

€ 
4 25 

15 00 
23 75 
5 00 
3 75 
3 75 

1150 
65 00 
3 75 

13 50 
9 50 
5 25 
3 75 

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

25 00 
8 25 
5 50 
5 25 
5 50 
7 50 
2 50 
2 25 

39 50 
18 75 
6 75 
150 
4 50 
4 50 

22 50 
3 25 

22 50 
27 50 
3 75 
1 25 

160 00 
260 00 
160 00 
56 50 

127 50 
27 50 

130 00 
57 50 
26 50 

'f 195, 3564 1 
Tel./ 

E 

FaxO 
G 

ank 6 

■PUNT 

€ 
EXPRESS 
1/5 49 50 
6 24 75 
DIENST 
1/6 27 50 
16/19 30 00 
42/46 31 50 
47/56a 20 00 
57/63 30 00 
POBT 
1/2 24 75 
3/11 90 00 
12/16 360 00 
26/31 22 50 
SPOOR 
168/69 21 50 
170/73 40 00 
174 37 50 
175/77 97 50 
304/21 120 00 
330 5 00 
331/33 37 50 
334/35 160 00 
364/65 20 00 
366/68 10 00 
378/97 50 00 
399/02 15 00 
403/05 80 00 
432 26 50 
433/54 45 00 
BEZETING 
26/37 195 00 
EUREN EN 
ftflALMEDY 
1/7 65 00 
8/12 165 00 
36/38 3 25 
PORT 
1/5 35 00 

ALLEEN BELGIË 
POSTFRIS 
VOLGENS YV 

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

'D Utrecht 
302618720 
ro 2162775 
2.51.98.573 



OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Email: e.braakensiek(5)worldonline.nI  telefoon 0186571776 

.andelijke secretariaten; 
IVPV: C.H. Meijer, De Schöppe 
o, 7609 CB Almelo, ©0546
64988, •'cormeijer.2@)p!anet.n!. 
ederatic I.V. Philütelica: J.M.G. 
an Mullekom, p/a Zwaardve
[ersgaarde 130132, 2542 TH 
)en Haag, ©0703663465. 
)e Globe: J. van de Velde, Com
nandeursweg40, 6721TZ Ben
lekom. 
eufldFilatelie Nederland: mw. W. 
en Noever Bakker, Valkehorst 

2675 WD Honselersdijk, 
D0174631015, niu)illel<e,tnb(a) 
tixs.nl. 
■led. Ver. Voor Thematische 
■ilatelic: J.C. van Duin, Berg
ustlaan 84, 3054 BK Rotter
lam, ®oio46i0573. 

\alsmeer: 
V, Aalsmeer; M. Mijwaart, 

)Ostbus 249,1430 AE Aals
neer, ©0297321656. 
Vlblasserdam: 
'.V. De Posthoorn; A. Treure, 
'lantageweg 39, 2951GN Al
jlasserdam, ©0786930004. 
Vlkmaar: 
<VPV; C.Th. Klaver, postbus 
521,1800 AH Alkmaar, ©072
5157889. 
Mmelo; 
WPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
i, 7608 KT Almelo, ©0546
^61525, •b.karsch@hccnet.nl. 
\lmere: 
/PVA Almcre; mw. E.M. Slokker, 
[Creeftstraat37,1317 KPAlme
:e, ©0365341427. 
Mphen aan den Rijn: 
WPV; P. van der Poel, SafFier
>traat49, 2403 XL Alphen aan 
ien Rijn, ©0172421332, 
ïip_m_udpocl@hetnet.nl. 
Mtena: 
WPV; mw. A. SprangersBak
<enes, Provincialeweg N 128, 
J286 EE Almkerk, ©0183
103952. 
Amersfoort: 
'V Amersfoort; mw. M. van der 
Weijden, Grienden 67,3831 HP 
Leusden, ©0334945343, 
iMudWeijden@)mdis.nl. 
WC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad23, 3813 KT Amers
foort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
'V Amstelveen ; S. Zaal, W. van 
5orsseIenweg 74,1181PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
VVPV; M.M. Kleij, Hayavan So
nerenlaan 50,1187 RB Amstel
reen, ©0206405039. 
Hollandia; E.F. Nagel, Rijer 
Spreijstraat 12,1391 GA Abcou
de, ©0294283962. 
W 'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
«VShell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206303913. 
['VWAFilatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut8o';mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, lo / i AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 
PV Postaumaat; H.L.J. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 

1077 JX Amsterdam, ©020
6764098,1 huandenbrink@)hi.nl. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055
3558138. 
FV 'De Globe'; A. Maas, Klomp
straat 29, 7311 CR Apeldoorn, 
©0555223655, '^arendmaas@ 
daxis.nl. 
Appingedam: 
PV Appin^cdam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat4i, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, ^j_huisl<es@ 
hetnet.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©0263218839, 
i^r.tcnhoedtoi(ó)chello.nl 
Assen: 
WPV Assen; Y Posmma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL Norg, 
©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; A.C. Engelberts, Le
pelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
©0355416496. 
Badhoevedorp: 
Vcrcnî infl Phiictelica Badhoeucdorp 
; mw. T. Ackema, Pr.P. Christi
aanhof 5,1171LL Badhoeve
dorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
FV'De Globe'; P. Broekema, 
Amersfoortsestraat3i, 3772 CE 
Barneveld, ©0612398602, 
'j.dec|lobebarneueld@u;anadoo.nl. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.J.M, van de 
Louw, Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VJ Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk';. R.M. Perk, 
Koekoeklaan 13, 3722 AM Bilt
hoven, ©0302281610. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. Goo
ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; mw. M.J. Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin
neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20, 7609 CB Almelo, ©0546
864988, '•'cor.meijer(5)hccnct,nl. 

Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615136. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PVBreda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
Brielle: 
PV Philatelica BnelleWcstuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE EIburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Leksneck; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rotter
dam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; J. Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
n/Philatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf
sen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lan
gestraat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WP Dcijt; J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 2624 
CR Delft, ©0152564838, 
5'hansmuis(3)jci;anmuisu)inkel. 
speedlinq.nl. 

Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
win/o(g)Dei;enterPost2C5elclub.nl. 
Diemen: 
PV'DeZcijelaars'; P. A. van Die
men, Ouddiemerlaan 73, i i i i 
GV Diemen, ©0206995314. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57,7091VX Dinxper
io, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
FV'DcGlobe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postja^er'; J.J. Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311JT Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten ;mw. E.Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV'StichtsODerkujarticr'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27, 3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; mw. H.A. Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 JP Dronten, ©0321
310101, '• hal(los@dronten.net. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els
hout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. A.M. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CR Druten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; W. Utens, Molen
weg 19, 6049 GA Herten, 

©0475330788. 
PhV GelreGulick/Echt; Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
©0464492604. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euoposf; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, ^fl.radstaatg) 
hccnet.nl. 
Eindhoven: 
EFV; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, iin.mol® 
luanadoo.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V, Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4,8162 CW 
Epe, ©0578627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M, van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkec; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV'De Beuelanden'; J.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat42, 7471 ZRGoor, 
©0547273033, whenla© 
ujorldonlinc.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 emailen; het adres is 
e.braal<cnsiek@u;orldonlinE.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 
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Gorinchem: 
PVGorinchem e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK
Gouda, ©0182525327 
'sGravenhage: 
HPKV, L H I Oosterloo, Benve
nutolaan 8, 2253 AH Voorscho
ten, ©0715722702 
Philatelica Den Haag, J P Lokker, 
Tomatenstraat 245, 2564 CR 
Den Haag, ©0703256494 
PC 'De Krin^ , W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787 
Shell Te Werue, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van Shngelandt
plantsoen 12, 2253 WT Voor
schoten 
PV'Vredestein, P W van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PV'sGrauenha ĵe e o , J Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©0703473547 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen,©050
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, P Huyg, Spaarnnjkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19 00 uur) 
IV Philatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop uan Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat79, 2151 CG Nieuw
Vennep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,JC van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PVHarderuiijken Omstreken, W C 
Willemse, Bosboom Tous
sainstr 5,384221 Harderwijk, 
©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, A C J van 
Baaren, De Buurt 45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, —jub jjub@u;anadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhu^ouiaard e o , mw 
LJ Folkers, Bloemaertlaanii, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072 5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , C H Wolsing
Grens, Promenade 267, 6411JJ 
Heerlen, ©0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze,) van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDcn Helder, L J Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 

Hellevoetsluis: 
P V Hellcuoetsluis, JI Koppe
nol, Handlog 6, 3224 PG Helle
voetsluis, ©0181322699 
Helmond: 
P V De Helm Helmond en Om
stfcken , T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, sJ pzDdchelm(3)planet nl 
WPV Helmond,! Neggers, Van 
'tHofFstraat4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtsc FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertoflenbossche FV, P L M 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262 DG Vught, ©0736567680, 
•Jemail(a)teurlmflsonline nl 
Heusden: 
PV Black Penni) ,M L H Verha
ren, Herptseweg 27 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerln 18,1215 NH 
Hilversum, ©0356234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoel<scheu)aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EKOudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV, J C Bogaard, Churchil
Istraat 141,7451 ZE Holten, 
©0548362398 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoocjezandSappemeer, T H 
Nienhuis Van Limburg Sti
rumlaan 19,9602 GN Hooge
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPV a/d WestFnesland,JLM 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
Postzegeluerenicjin^ Huizen en Oms 
treken , J P de Ruyter, Koningin 
Julianastraat 30,1271 SM Hui
zen,©0355258133 

Kampen: 
IVPhilatelica,JG Fidder, Galle 
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwij'k: 
PVKatuJijk/Rijnsburä, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFaktcurke', H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Khmmen, ©0434592797 

Langedijk: 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764 

Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960,  uersluis a@) 
ujorldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V Friesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
IV Philatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LWPV, W Groenewegen, Roer
dompstraat 12, 2352 CL Leider 
dorp, ©0715891334 
Lekkerkerk: 
£ N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871 
AV De Philatelist', WL Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV De Loupe, J P G van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 1923 uur), 
• }pgvdmeer}g((Dhemä nl 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C Hooft
str 7,7131 WE Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, 
1 u;issenbur5 g(J)hctnct nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis (VPM), A C Ver
beek, Schuberdaan 503, 3144 
BK Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuidLimbura,B JM Braam
haar, Kapittellaan 57, 6229 TS 
Maastricht 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,7971AK 
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(ä)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serlood den Duik, Burg Van 
Trichtlaan 116, 3648 VKWilnis, 
©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29,2215 KN Voorhout, ©0252
212080 
PV 'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatclica,JMG vanMulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 

Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341
254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So
phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichtmg, ©0243233454, 
■ in/o@nupunijmeflen nl 
FV'Nouiopost', W J M Goos
sens, Vendelierstraat 15 6562 
NA Groesbeek, ©024
3974654, ^u) j m 50ossens@ 
chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy
nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzomelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui
terstraat 10,7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand,J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117 
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh, B 
Crumstraat ig, 6866 AA Heel
sum, ©0317 316649 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
StellinguieruerFil Ver, P Rauwer
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26, 7591 GD Dene 
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postze^eluer Ins, D Schotang, 
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 

Kaalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe',W JG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero, R P.L Aerdts, Hoen
dercamp 4, 5953 DC Reuver, 
©0774744551, raerdtsg) 
hetnet nl 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe, M F Bijl, Konings
land 71, 6991DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, W vd Velde, 
Groningerwg 32,9321 TC Peize, 
©0505032608, UI ud ueldcg) 
hccnet nl 

Roermond: 
PV Roermond, Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 H< 
Heythuysen, ©0475 495899 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,470 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz 
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio
4562597 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica,E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
RozenburgZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rjjssen, 
©0548542669, t^ d arunujald® 
wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuiijk, D van der Win 
den. Wethouder Brederodelaai 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,BG Doorne 
kamp. Kwekersweg 92,2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland', P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen 
©0224214327 
Schoonhoven: 
Schoonhouensc Ver uan Postzegel 
uerzamelaars, H Schep, Bene
luxlaan 8, 2871 HG Schoonho
ven 
Schijndel: 
SWP, H A van Heel, Tibosch
laan 28, 5481MJ Schijndel, 
©0735475744 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Phileticü , J van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Ecmland,J van der Vos, Ju 
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,RM Heiblom, 
Graafvoorde 9,3204 SG Spijke
nisse, ©0181643045 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica,H Apperlo, 
Ahornhage 10,9501VE Stads
kanaal, ©0599616693, 
• h npperlocphetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw Th Hof
Plat, Haulerweg 51, 8471AJ 
Wolvega, ©0561615153 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de Rid
der, Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115697125 



/Zeeuuisch-Vlaanderen, G v d 
osch, Sweelmckhof 54,4536 
C Terneuzen, ©0115-648618 
iel: 
iildtelistmclubTiel.B Visser, 
e Schouw 49,4002 G) Tiel, 
)0344 612378 
ilburg: 
TTilbur5,WFM Tukker, 
ostbus 10418,5000 JK Til-
urg, «013-5714417, 
ippt-tilbur^gjplanct til 

ithoorn: 
I Ver Uithoorn , J S P Drost, 
ouperuslaan 6,1422 BD Uit-
oorn, ©0297-563646 
trecht: 
PliV, J vanderMeulen, Elbe-
reef 125, 3562 BN Utrecht, 
)030-26i3733 
l'UtrecKt,JC Siebrasse, 
eemcamp 16, 3992 SJ Hou-
!n, ©030-6373634 

aals: 
V Drielandenpunt', H ) Brouns, 
arohngenstraat 9, 6369 BV 
impelveld 
arsseveld: 
V De Globe, H A Weerdesteijn, 
ioetinchemseweg48, 7021 BT 
elhem, ©0314-622272 
eendam: 
i'Veendam e o , mw G R Bee-
;boom-Lubben, Ben Ooster
iep 11-40,9641 JA Veendam, 
)0598-6i8974 
eenendaal: 

FV De Globe, C A Meurer, Vival-
distraat 5,3906 CA Vee-
nendaal, ©0318-515062 
PV'Frimarket', E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee-
nendaal, ©0318-513512 
Veldhoven: 
PCGroot-Veldhouen,! J J Deltrap, 
De Wever 9, 5506 AT Veldho
ven, ©040-2534633 
Velp/Rozendaal: 
FVDeGlobe',JF Florijn, Wil-
lemstraat2, 6882 KD Velp 
Venlo: 
PV PliilaVenlo',M JM Gielen, 
Framboosstraat g, 5925 HJ 
Venlo, ©077-3820064 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn , G Stijsiger, Pr 
Juhanastraat 26,4132 CB Via
nen, ©0347-372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725 
Vlissingen: 
Vlissmflse FV, J Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vlissingen, 
©0118-466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, M van Mui
ten, Mutsaersstraat 7, 5262 JA 
Vught, ©073-6567737 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica,E K Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch, 
©0412-454110 
Voorschoten: 
NVPV, H A J Kouwenhoven, 
Arendserf 10, 2251 MRVoor-
schoten, ©071-5616167 

W 

Waalwijk: 
WPV De Langstraat, J A M van 
Best, Mgr Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416-
274760 
Wageningen: 
FV'De Globe, N H Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 6708 DW Wa-
geningen, ©0317-424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaor, L L Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©070-3871987 
Waubach: 
PV Waubach', E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374KK 
Landgraaf, ©045-5314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495-533862 
Weesp: 
PV Weesp e o ,) I van Rossum-
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294-416740 
Wieringen: 
PV De Snujfelaar', J Kort, Plane-
tenlaan 8,1771 BZ Wiennger-
werf, ©0227-603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica,mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676 
Winsum: 
PVWmsum e o , W Top, Schep-
perijlaanS, 9951BJ Winsum, 
©0595-444395 
Winterswijk: 
FV De Globe', B J Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543-
521960 
FV 'De Klomp , G J A Epping-

broek, Koekoeksr 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543-515408 
Woerden: 
FVWoerden,GI van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348 567157, ii"jïlatelie 
u)oerdcn(3)U)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep, J J Boel, Ko
ningin Sophiestraat 3, 3931CN 
Woudenberg, ©033-2867483 
Wijchen: 
FV DeGlobe', J H G Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen 
Wijk bij Duurstede: 
FVWijk by Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343-
573979 of 06-48138293 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden,G Swets, Kon 
Emmastraat i, 1975 BL IJmui
den, ©0255-516574, incl 
rondzendverkeer, tt^suicts®) 
jreeler nl 

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn', H Smit, 
Rozeboom5,1541RH Koog 
a/d Zaan 
Zeewolde: 
PVZeeuiolde,J Nollet, Pluutha-
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©036-5224929 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen 

Zetten: 
FV 'De Globe, mw E van Keste-
ren-Zwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488-452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, Vuur-
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316-528801 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland, J C Steu-
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W M 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©079-3610524 
Zuidlaren: 
IVPhilatclica,H Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©050-4093722 
Zutphen: 
FV De Globe', R M Huttinga, 
V d Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e o , M 
Schulte, Stationsweg 28,8064 
DG Zwartsluis, ©038-3866228 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte o , mw J C 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088 
Zwolle: 
PVZu;olle,JW Havers, Den Uyl-
straat 14, 8015 DX Zwolle, 
©038-4600508 

ITS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
LEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

oor maar 5 euro kunt u 
Filatelie' een kleine 

Ivertentie plaatsen 
at wil zeggen: alleen 
s u lid bent via een ver

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

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

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

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

ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€5 

€7>50 
€10 

€12,50 

€15 

^€17,50 

Schrijf de teicst mn uw annonce hierbouen netjes uit Gebruik per letter, leesteken ojspatie e'en uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bank- of gironummer: 

Straat: 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

ü AANGEBODEN 

U GEVRAAGD 

ü DIVERSEN 

PC-i-Plaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandehng genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 
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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 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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5f^e^ 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: opv.stainps@tiscali.nl 

VEILING 178 
Vrijdag/zaterdag 4/5 juni 

in zalencentrum Hotel APELDOORN, 
Soerenseweg 73(hoek Jachtlaan) te Apeldoorn. 

Belangrijk aanbod van: 

NEDERLAND: 
Betere zegels en series inclusief postfris. 
Postgeschiedenis met veel schaarse frankeringen, tarieven en bestemmingen, aparte 
hoofdstukken stempelmateriaal postwaardestukken, scheepspost en firmaperforaties. 

O.G., ruim aanbod betere zegels, series, stempelmateriaal en 
poststukken. 

EUROPA, belangrijk aanbod van Denemarken, Duitsland met Staten en gebieden, Saar, 
Finland, Frankrijk, Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland. 

USA. 

Verder belangrijke afdelingen COLLECTIES in albums, insteekboeken en LITERATUUR 
met veel moeilijk verkrijgbare boekwerken. 

Wij zijn van 7/9 mei in Rosmalen met een stand aanwezig. 
Een deel van de kavels uit de juni-veiling zal te bezichtigen zijn. 
Ook bestaat de mogelijkheid in onze stand collecties en postgeschiedenis gratis te laten 
taxeren. 
Ook inzenden voor onze veiling van begin september is mogelijk. 

BEZOEKT U ONS EENS! 

INTERESSE in de catalogus van de juni-veiling? Op aanvraag (telefoontje, fax, e-mail of 
brief/kaartje is voldoende) ontvangt ü 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:opv.stainps@tiscali.nl


i SAMENSTELLING: H.W .̂ VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 
LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

AILEVERING 38 [2] - DE VERVALSINGEN 
VAN RAOUL E.P. MAIER 

V\fie was R.E.P. Maier en 
waarom werd hij veroor
deeld? Daarover wil ik u 
eerst wat gegevens vers
trekken. Allereerst de eis 
van de officier van justitie 
bij de Amsterdamdse 
rechtbank op 13 maart 
1963: twaalf maanden, 
waarvan tien voorwaar
delijk met een proeftijd 
van driejaar, plus een 
boete van vijfduizend 
gulden of drie maanden 
hechtenis wegens verval
sing van oude poststem
pels. 
De uitspraak van de ar
rondissementsrechtbank 
in Amsterdam, vierde ka

mer, was op 27 maart 
1963. In deze uitspraak 
wordt het volgende ver
meld: 
'Raoul Eduard Philip 
Maier, geboren te Batavia 
12 juni 1887, wonende te 
B., veroordeling tot 
f 20.000.- subs. 200 hech
tenis, waarvan 3/4 deel 
voorwaardelijk met een 
proeftijd van 3 jaren'; 
verklaart verbeurd alle in 
deze zaak bij verdachte in 
beslag genomen voor
werpen met uitzondering 
van de bescheiden die hij 
heeft verkregen uit de ar
chieven van de gemeente 
Amsterdam, van de 

Waals-hervormde ge
meente te Amsterdam, 
van de evangelische-lu-
therse gemeente aldaar 
en van het hoogheem
raadschap uitwaterende 
sluizen enz. te Edam; 
gelast de teruggave van 
deze bescheiden aan de 
beheerders van genoem
de archieven;' 
'Gelast dat de overige in 
beslag genomen en nog 
niet teruggegeven voor
werpen zullen worden te
ruggegeven aan de perso
nen bij wie deze voorwer
pen in beslag zijn geno
men wier namen ge
noemd zijn in de desbe

treffende processen-ver
baal.' 
Instructief zijn ook de 
koppen van de kranten
berichten die begin 1963 
naar aanleiding van het 
proces verschenen (zie 
kader): 
Uit de verslagen van de 
rechtbank en uit de kran
tenartikelen komt veel 
over R.E.P. Maier naar 
voren. Na zijn studietijd 
op de KNMA ging Maier 
in 1908 als jong officier 
naar Indië. Hij was toen 
al filatelist. Als KNIL-of-
ficier werkte hij bij de to
pografische dienst, waar
door hij de gehele Indi
sche archipel heeft kun
nen doorkruisen. Omdat 
hij, in eerste instantie. 

vooral belangstelling hac 
voor brieven uit de voor-
filatelistische periode 
(17de, i8de en 19de 
eeuw), nam hij op vele 
plaatsen oude archieven 
door; daar lichtte hij 
(soms met medeweten 
van de archiefmedewer
kers) complete brieven o 
omslagen en nam die 
mee. Hij was van plan 
een boek te publiceren 
over de in de Nederlands 
Indische archipel ge
bruikte postale afstempe 
lingen. Niet alle stempels 
waren compleet afge
stempeld; claarom liet hij 
Chinees personeel dat 
voor zijn dienst werk
zaam was, complete te
keningen vervaardigen. 

r 
3 

\ 

y 
x̂* 

Links: ajteelding 27 - sjabloon nr 80. Midden: ajbeelding 28 - sjabloonajdruk 80. Rechts: afbeelding 29 - sjabloonajdruk 80 gecombineerd. 

/ j ^ 
,-r«^. 

A 

T 
I 

« •» 
j W 

/ \ \\\\J 

( ) 
Links: ajbeelding 30 - sjabloon nr 81. 

Midden: ajbeelding 51 - sjabloon-
ajdruk8i. Rechts: ajbeelding 32 -
sjabloona/druk 81 gecombineerd. 

Links: ajbeelding -^^ - sjabloon nr 82. Midden: ajbeelding 34 - sjabloonajdruk 82. Rechts: ajbeelding 35 - sjabloona/druk 82 gecombineerd. 
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Links: ajbeelding 56-sjabloon nr 83. Midden: ajbeelding 37-sjabloonajdruk 83. Rechts: ojbeelding 38 - sjabloona/druk 83 gecombineerd. 



Een greep uit de krantenkoppen die het pro
ces tegen R.E.P. Maier opleverde: 

'Tweede van Meegeren': Proces-verbaal te
gen oud-KNIL-ofïicier - Vervalsing post
stempels ontrafeld - Brieven en postzegels 
'hersteld' en ' bewerkt' {Haags Dagbiad, i8 
januari 1963); 
zelfde koppen (Het Parool, 18 januari 1963, 
verlucht met vele afbeeldingen van stem
pels, afkomstig van een artikel dat Maier 

had geschreven voor het Nederlandsch 
Maandblad voor Philateüe, 15e jrg, October 
1936, nrio(i78)pag. 191); 
'Van Meegeren-affaire der filatelisten' Ex-
overste van KNIL vervalste stempels (De Tele
graaf, 19 januari 1963); 
Jarenlange vervalsing van poststempels aan 
het licht gekomen (Het Vaderland, 19 januari 
1963); 
De Van Meegeren der filatelisten (Nieuû e 
Haagse Courant, 19 januari 1963); 

Wegens vervalsing van 
poststempels boete ^ 

van ƒ 20.000 
AMyTEBDAM 

Ibtnk in AiTuUrdim b*c(l dt |~ 
>riie el loiltatn^holancl B. E g? 
ƒ 10 OW wMrrmn d(lc viert« | 

voorwtinitlDk m« tm proeftijd »en »" 
drta lier o[ een veningenda etrel 
van 100 degen hechtcnle 

H.1 Peraol 18 JAK 1963 

„ T W E E D E VAN MEEGEHEN" 
PROCES-VERBAAL TEGEN OUD-KNIL-Oma 

Officier jaar gevangenis (10 maanden voorwaardelijk)' 
VERVALSER POSTSTEMPELS 
hobbyist of ordinair oplichter? 

Vervalsing poststempels| 
ontrafeld 

Brieven en postzegels 
„bewerkt" en „hersteld" 

UI ee weue« m ee unuv-«-n MeHe>e{^ierfl 

Vervalsing poststempels was al jaren be
kend - Insiders wilden 'de vuile was' liever 
binnenshuis houden - Oud-KNIL-overste 
heeft vele functies bekleed in filatelistenwe
reld (DeTijd-De Maasbode, 22 januari 1963); 
Verdachte van 75 jaar - Wonderlijke affaire 
valse poststempels - getuige: 'Het leek zo'n 
aardige grootvader' (Het Parool, 13 maart 
1963); 
Een jaar geeist wegens poststempelverval
sing - Verdachte geeft alle feiten grif toe 
(NRC, 14 maart 1963); 
Officier: jaar gevangenis (10 maanden voor
waardelijk) - Vervalser poststempels hobby
ist of ordinair oplichter? (De Volkskrant, 14 
maart 1963); 
Forse boete geeist - Van verzamelaar tot ver
valser van poststempels (Algemeen Dagblad, 
14 maart 1963); 
'Grootvadertje' hoorde jaar en 
ƒ 1000 boete tegen zich eisen - Oude post
stempels vervalst (De TelegraaJ, 14 maart 
1963); 
VVegens vervalsing van poststempels boete 
van ƒ 20.000 (Nieuiue Rotterdamse Courant, 27 
maart 1963). 
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In 1924 ontmoette Maier 
de bekende verzamelaar 
Beer van Dingstee, met 
als resultaat dat hij nog 
intensiever probeerde 
oude Indische afstempe
lingen te pakken te krij
gen. Toen er aan hem 
werd gevraagd of hij aan 
brieven met bepaalde 
stempels kon komen, 
zocht hij in de hem be
kende archieven naar 
deze stempels. Soms 
vond hij brieven waarvan 
de afstempeling niet zo 
mooi of incompleet was. 
Als cartograaf was het 
voor hem niet zo moeilijk 
stempels te verfraaien of 
te completeren. Eenmaal 
daarmee bezig kon hij 
kennelijk moeilijk stop
pen en bleef hij voldoen 
aan de vraag van verza
melaars naar brieven met 
'mooie' stempels. 
Door zijn jarenlange 'stu
die'  rondreizen en neu

zen in archieven  was hij 
op een bepaald moment 
'de expert' op het gebied 
van het gebruik van oude 
stempels. Omdat hij 
inderdaad een 'stempel
boek' met alle gegevens 
samenstelde, ga ik er van 
uit dat hij oprecht van 
plan was een standaard
werk over NederlandsIn
dische stempels te 
schrijven. 
In 1934 kwam Maier naar 
Nederland. Zijn bekend
heid was hem al vooruit
gesneld. Hij werd lid van 
diverse verenigingen en 
bracht het zelfs tot 
bestuurslid. Alles wat hij 
aan 'filatelistisch' 
materiaal bezat nam hij 
mee: zijn archief van 
NederlandsIndische 
afstempelingen, de 
gebruiksdata hiervan, de 
door of voor hem 
gemaakte tekeningen en 
de vele in zijn bezit zijnde 

ünks: afbeelding 55 
sjabloon nrgi 

Onder: ajbeelding 5 6 
sjabloonafdrukgi 
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Hiftbouen: ojbeelding 61  sjabloon nr g 5, g6 en 97. 
Midden, rechts: ajbeeldm̂  62  sjabloonajdruk g6. 
Onder, links: ajbeeldm̂  63  sjabloonajdruk 97. 

brieven of omslagen. 
Geleidelijk aan werd hij 
een expert op het gebied 
van Hollandse, Franse en 
Indische stempels uit de 
tijd van de Bataafse Repu
bliek, de Napoleontische 
tijd en de periode die aan 
de invoering van de post
zegels voorafging. Hij 
schreef artikelen voor 
tijdschriften, publiceerde 
over stempels die ge
bruikt zouden kunnen 
zijn en zelfs over stem
pels die nooit hebben be
staan of gebruikt konden 
worden. Zelfs auteurs 
van grote naam maakten 
gebruikt van zijn dien
sten, om afbeeldingen 
van stempels en brieven 

in hun boeken af te kun
nen beelden. Niets op te
gen, tenzij zulke afge
beelde stempelafdrukken 
als 'originelen' worden 
beschouwd, vooral als 
het nietbestaande stem
pelafdrukken betreft. 
In 1935 gaf J. H. Beer 
van Dingstee in Ban
doeng het boek De ontu;ik
kelin^ van fiet Postmezen in 
Nederlandsch OostIndie uit. 
Een aantal stempelteke
ningen, die als voorbeeld 
moesten dienen van het 
uiterlijk van de stempels, 
waren door Maier ge
maakt. Helaas waren ook 
sommige afgebeelde 
brieven 'afgestempeld' 
met stempels die door 

De samensteller van deze rubriek kan  dit in verband 
met gezondheidsproblemen  de komende tijd helaas 
geen dialezingen over het onderwerp 'Vervalsingen her
kennen' verzorgen. Zodra dit weer mogelijk is zullen 
wij dat in Filatelie meedelen. Redactie Filatelie 

Maier waren vervalst. 
Men wist dit absoluut 
niet in 1935. 
Ook in Poststempels m Ne
derlands OostIndie 178g
1864 van W.S.WolflFde 
Beer zijn stempels afge
drukt die door Maier wa
ren getekend en ook hier 
werden weer brieven ge
toond die voorzien waren 
van door Maier vervalste 
stempels. 
In het standaardwerk 
Poststempels NederlandsIn
dic 18641950 van P.R. 
Bulterman zijn circa 180 
tekeningen van de hand 
van Maier. 
Tot zover een aantal per
soonlijke gegevens van 
Raoul Maier; in een vol
gende aflevering kom ik 
terug op zijn Nederland
se periode. 

> ^A 
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Lmks: afbeelding 57  sjabloon 
nrg2, 95 en 94. 

Hieronder, uan boDcn naar beneden: 
ajbeelding 58  sjabloonajdruk g2; 
ajbeeldin^ 5g  sjabloonajdruk g^; 
ajbeelding 60  sjabloonajdruk g4. 
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KWALITEITSKILOWAAR 
Onderstaand ons meest recente aanbod van kilowaar met zoals gebruikelijk weer 

een aantal uniek geprijsde aanbiedingen ! 

GROOT-FORMAAT ZEGELS 
LAND 

1 - WEST-EUROPA MIX 
2 - ENGELAND met hw's 
3 - ENGELAND multiples 
4 - KANAALEILANDEN 
5 - IERLAND 
6 - DUITSLAND mix 
7 - DUITSLAND toeslag 
8 - DUITSLAND zeer nieuw 
9 ~ DUITSLAND h.w's 

10-DUITSLAND DDR 
11 - ZWITSERLAND 
12 - ZWITSERLAND toeslag 
13-LIECHTENSTEIN 
14-OOSTENRIJK 
15 - NEDERLAND toeslag 
16-BELGIË 
17-LUXEMBURG 
18 - FRANKRIJK met hw's 
19-FRANKRIJK nieuw 
20 - MONACO 
21-MALTA 
22 - ZWEDEN 
23 - DENEMARKEN 
24 - GROENLAND 
25 - FAR OER EILANDEN 
26-AUSTRALIË 
27-NIEUW-ZEELAND 
28-JAR\N 
29 - JAPAN regionaal 
30 - MALEISIË 
(* d.w.z. ook per 50 gram voor 50 % 

100 GR 

6 -
1 4 -
1 2 -
1 2 -
7 -

1 8 -

* 1 8 -
8 -

1 1 -
1 8 -

* 3 5 -
1 6 -
9 -

1 3 -
1 7 -
1 6 -
12,-

*35 , -
9 -
7 -
7 -

*70,-
*65 , -

7 -
1 2 -
1 1 -
1 3 -
1 2 -

v/d prijs) 

250 GR 

23 
14, 

28 

16 
40 
II 

18 
27 

38 
20 

38 
28 

16: 
16: 

160, 
16 
28 
27 
30 
28 

DRINGEND 
TE KOOP GEVRAAGD: 

goede, onuitgezochte kilowaar 
speciaal NEDERLAND! 

maar ook vele andere landen! 
NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST.' 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bij aankoop uit de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% korting 
bij aankoop boven € 70,- en 10% boven € 180,-. 
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen. 
Geen bestelling onder € 35-. 

Betaling ook mogelijk met uw creditcard 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) 

E . o . 

MISSIEWAAR 
LAND 

DUITSLAND 
NOORWEGEN 
DENEMARKEN 
IERLAND 
AUSTRALIË 
USA 

500 GR IKG 

14,-
23,-
21, -
21, -
21, -
12,-

26,-
45,-
40,-
40,-
40,-
21, -

AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 
AANB.A: Duitsland missie 
prachtige, moderne mix met toeslag en hw's -
slechts € 6 9 - voor4,5 kg 
AANB. B: NOORWEGEN MISSIE 
zeer nieuwe mix (al met 2004) met hoge waarden 
€ 79,-voor 2 V2 kg 
AANB. C: FAR OEREILANDEN 
zeer gevarieerde miz met hoge waarden voor 
slechts € 45,- voor 100 gr 
AANB. D: ENGELAND 
25 millennium series prachtig gestempeld 
voor € 45,-
AANB. E: JAPAN 
mix van zegels uit de millennium en heritage 
blocs-100 gr€22, -
AANB. F: USA MISSIE 
prachtige mix en niet alleen voor de specialisten 
in boekjes-zegels, coilnrs. enz. - € 40,- voor 
2V2 kg 
AANB. G: DUITSLAND 
mix van toeslagzegels (kerst en wohlfahrt) en 
hoge waarden groot formaat € 29,- voor 200 gram 
AANB. H: FRANKRIJK 
super nieuw (bijna uitsluitend 50 ct-uitgaven) 
250 gr. voor € 25,-

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

Ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl 

AKcz-rueiBL-V O O R EEINJ 
ovERz:xd-| - i -
w w w . ki I o w a a r. n I 

mailto:j.haarlem@wxs.nl


m SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als 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 FRANS 
i7i'o4. Feestdag heilige An
tonius, beschermer boeren 
en vee. 
€0.50. Mensen en heilige An
tonius met varken. 
ANDORRA SPAANS 

i5io'o3. Geschiedenis auto. 
€0.51, 0.76. Resp. Carter car 
(1908), Peugeot (1928). 

202'o4. Nationaal erfgoed. 
€0.27. Feest van de dieren. 

AZERBEIDZJAN 
23i'o4. Autonome repu
bliek Nachitsjevan tachtig 
jaar. 
3.000 m. Blik op stad met 
monument Momine xatun, 
contouren kaart Nachitsje
van. 

rv^R^p^^^^w^ravw 

30i'o4. Frankeerzegel, 
Sumgayit. 
500 m. Monument 'Duif van 
vrede' uit stad Sumgayit. 

h AZ9RBAYCAN ' 

', 
Lk.1 

SUMQAYIT 1 

WdÊÊÊÊt 1 
« 

BOSNIËHERZEGOVINA 
20i2'o3. Kunst. 
1.50 (M). Schilderij van Ibra
him Ljubovic. 

i9i'04. Frankeerzegel. 
0.50 (M). Vogel. 

B.UR.\M S! K!l \ll lu i M , ' i | s ( \ 

BOSX.M ilKKC.I.COXIXA 

26i'o4. Regering Kulin Ban 
achthonderd jaar geleden. 
0.50 (M). Penning met ridder 
te paard. 

BOSNÄ I HERCEGOVINA 

26i'o4. Sterrenbeelden. 
Velletje met twaalfmaal 0.50 
(M). Twaalfmaal teken die
renriem. 
22'04. Valentijnsdag. 
2. (M). (hartvormig te ma
ken). Harten. 

72'o4. Twintig jaar geleden 
olympische winterspelen in 
Sarajevo. 
1.50 (M). Hand met olympi
sche vlam. 

BULGARIJE 
24ii'o3. Kerst. 
0.65 L. Kerstman. 
28ii'03. Rijtuigen. 
0.30, 0.36, 0.50, 0.65 L. 
Resp. Hannoverse calèche, 
vigilante, stadskoets, reis
koets. 

i2i2'03. Honderd jaar 
FIFA*. 
0.20, 0.25, 0.36, 0.50, 0.65 L. 
Resp. beeldmerk, spelmo
mentvoetbal, spelmoment 
voetbal en regels, trofee voor 
eerlijk spel, trofee voor we
reldspeler. 

^ • ^ ^ P ^ » W W ^ » W W W » V W 
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BUIGARiAr 

22i2'o3. Herinstelling Orde 
van Vrijmetselaren in Bulga
rije tien jaar geleden. 
0.80 L. Beeld, oog, passer en 
winkelhaak. 

23i2'o3. Grondleggers Bul
gaarse staat. 
0.30, 0.45, 0.65, 0.80 L. 
Resp. tsaar Ivan Alexander 
(13311371), alleenheerser 
Dobrotitsa (13601385), tsaar 
Ivan Shishman (13711393), 
tsaar Ivan Stratsimir (1371
1396)

i5i'o4. Vlinders. 
0.40, 0.45, 0.55, 0.80 L. 
Resp. Noctua tertia, Rethera 
komarovi, Symtomis 
marjana, Arctia caja. 

23i'o4. Internationaal 
maskeradefestival 'Surva' in 
Pernik. 
Velletje met driemaal 0.80 L. 
en driemaal tussenveld 
(tweede rij in keerdruk). Zelf
de afbeelding: masker, aan
hangsel klokken met klepels. 

P\  i B i ■ t ̂  
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30i'o4. Voorzitter OSCE*. 
0.80 L. Beeldmerk OCSE* en 
bouwwerk. 

DENEMARKEN 
263'04. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
Velletje met 4.50, 6.kr. 
Resp. Heimdall met hoorn, 
Gefion met runderen. 

DANAAAJRKaOO^ 

263'o4. Kunstacademie 
tweehonderdvijftig jaar. 
5.50 kr. Stempelmerk acade
mie met monogram koning 
Frederik V. 

DUITSLAND 
ii3'o4. Honderdste geboor
tedag Joseph Schmidt (1904
1942). 
€0.55. Foto's zanger en mu
ziek 'Ein Lied geht um die 
Welt'. 

ii3'04. Honderdvijftigste 
geboortedag Paul Ehrlich 
(18541915) en Emil von 
Behring (18541917). 
€1.44. Portretten Behring 
(1901 Nobelprijs fysiologie ei 
geneeskunde voor werk aan 
serumtherapie) en Ehrlich 
(1908 Nobelprijs fysiologie 
en geneeskunde, grondleg
ger chemotherapie) en flesje: 
met chemicaliën. 

ii3'o4. Klassiek theater, 
tweehonderd jaar geleden 
eerste opvoering 'Wilhelm 
Teil' van Friedrich von Schil
ler, honderdvijftig jaar gele
den eerste opvoering van 
'Faust II' van Johann Wolf
gang von Goethe. 
Velletje met €0.45, i.. Scha
duwen toneelscènes van resp 
Wilhelm Teil, Faust. 

ESTLAND 
20i'04. Frankeerzegel. 
5. kr. Wapenschild met drie 
leeuwen. 
32'o4. Fauna, wolf 
4.40 kr. Canis lupus. 

i82'04. Honderdvijftigjaar 
geleden zeilde de bark 'Hio
ma' rond Kaap Hoorn. 
8. kr. Kaart Atlantische 
Oceaan met route en stuur
wiel. 



AERÖER 
erbetering melding 2/170, 
iland Suouroy: niet de vuur
3ren van Akraberg staat af
ebeeld, maar het huis van de 
ssistent van de vuurtoren
rachter. 

FaROY/vai 

IMlMNMIMIMIIMNMMr 

63'04. Noordse mytholo
ie, gezamenlijk met Noord
e landen. 
'elletje met tweemaal 
.50 kr. Thor in visbootje, 
.an met net {gemalin van 
legir, heerste over verdron
enen). 

'iKQ^r' 'i%i.JL '■& • 

INLAND 
3'o4. Roos. 
Klass. 

■3'04. Leeuw van Finland. 

■3'o4. Pasen. 
0.65. Narcissen en blauwe 
ruines. 

■3'04. Berenclub. 
Klass. Teddybeer. 

263'o4. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
Velletje met tweemaal €0.65. 
Kalevala, land van Kaleva, 
woonplaats van helden uit 
Fins volksepos: tweemaal 
verschillend Luonnotar, 
dochter van de natuur. 

FRANKRIJK 
83'o4. Dag van de postze
gel. 
€0.45, 0.50, 0.75. Resp. Do
nald Duck met filmklapper, 
Mickey Mouse met megafoon 
in regisseursstoel, Minnie als 
danseres. Ook velletje en 
boekje met tien zegels. 

ti*«iiiitilHlli>ftfct>Mfc**<ilMMh 

i53'04. Tweehonderd jaar 
burgerlijk wetboek. 
€0.50. Vrouwe Justitia met 
weegschaal en wetboek, jaar
tallen en tekst. 

^ 

0,50 € 

223'o4. Tweehonderdste 
geboortejaar George Sand 
(18041876). 
€0.50. Portret schrijfster en 
kasteel van Nohant. 

293'o4. Serie 'portretten 
van regio's', III, hetFranse 
leven. 
Velletje met tienmaal €0.50. 
Snijgerei uit Thiers (mes, 
schaar, zakmes), clafoutis uit 
Limousin (kersenomelet), 
druiventros uitBeaujolais, 
Bretonse muziekgroep met 
doedelzaken hobo, mand 
broden, stierengevecht uit 
Les Landes, quiche Lorraine, 
groentemarktstal in de Pro
vence, oesters, madrashoofd
doek uit Antillen. 

293'o4. Stad ClermontFer
rand in PuydeDóme. 
€0.50. Standbeeld Vercingé
torix te paard (Arvenisch 
edelman, leider tegen Romei
nen 53 V.C.) van beeldhouwer 
Bartholdi (18341904). 

m 
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GEORGIË 
Januari 2004. Europa 2004. 
40, 80 (T). Resp. prettige 
Kerst: huisje en sneeuwpop, 
vrolijk Pasen: jongen met lan
taarn bij kom fruit. 

GIBRALTAR 
2o2'o4. Europa 2004, va
kantie. 
40,40 , 54, 54 p. Resp. terras
je, druipsteengrot, terrasje bij 
zeilboten, dolfijn. 

..'GIBMLTÄR 
fEURai'A 200feVACATI'JMS 

GROENLAND 
263'o4. Vijfentwintig jaar 
zelfbestuur. 
II. kr. Wapenschild met ijs
beer. 

; 11.00 

MAÉM« 

263'o4. Honderdvijfidgste ge
boortedag Otto Sverdrup 
(18541930), Noors poolonder
zoeker, gezamenlijke uitgifte 
met Canada en Noorwegen. 
17.50 kr.; velletje met zegel 
17.50 kr. en twee aanhang
sels. Resp. landingsschip bij 
een pooleiland; zelfde zegel, 
twee aanhangsels: portret 
Sverdrup, zeilschip 'Fram'; 
op rand zeilschip 'Fram' en 
honden met sleden. 

17.50* 

263'o4. Vijfi:ig jaar burger
luchtvaart tussen Groenland 
en Denemarken. 
8.75 kr. Kaart met route. 

KALAALLIT NUNAAT 
f ^^ CR0NLAND 

8.75 

263'o4. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
5.50, 6.50 kr. Resp. maan
mannetje, noorderlicht; ook 
velletje met beide zegels. 

^ W « ^ ^ ^ > « W ^ P * * « « « « 1 

KAUVALLIT NUNAAT 5.50 ; 

GROOTBRITTANNIË 
64'o4. Honderd jaar 'Enten
te Cordiale' (hartelijke ver
standhouding tussen Frank
rijk en GrootBrittannie), ge
zamenlijke uitgifte met 
Frankrijk: Britse en Franse 
kunst 20"" eeuw. 
28, 57 p. Resp. 'Lace i (trial 
proof 1968)' door sir Terry 
Frost (19152003), 'Coccinel
le' (lieveheersbeestje) van So
nia Delaunay (18851979). 
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IERLAND 
272'o4. St. Patrick's Day, 
nationale feestdag op 17 
maart. 
€0.65. Gebrandschilderd 
raam met St. Patrick door Mi
chael Healy uit Heilige Drie
eenheidkerk in Magheralin. 

■■»■■■•»■ 
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272'04. lerlands nationaal 
theater, Abbeytheater, hon
derd jaar. 
€0.48. Beeldmerk Abbey
theater. 

ITALIË 
32'o4. Serie 'oude waar
den'. 
€2.80. Profiel 'donna turrita' 
en wapenschild republiek. 

i22'04. Genua culturele 
hoofdstad Europa 2004. 
€0.45. Antieke geografische 
kaart met passer en vuurto
ren uit Genua. 

06;<OVH 
capitdtè, curopeo 
della cuitura 

ITALIA €0,45 

i72'o4. Frankeerzegel, serie 
'de vrouw in de kunst'. 
€0.85. Detail uit 'Cortigiane' 
van Vittore Carpaccio (tussen 
1455 eni465i526). 

KROATIË 
5i'04. Kroatische muziek. 
Tweemaal 5. kn. Vijftig jaar 
Solisten van Zagreb (detail 
viool en muziekschrift), hon
derdvijfentwinügste geboor
tedag Josip Hatze (1879
1959, portret componist en 
dirigent en muziekschrift). 

_30_godina 
"Zägrebackih solista 

22i'o4. Manuscript Hval 
zeshonderd jaar. 
2.30 kn. Miniatuur uit cyrilli
sche codex geschreven voor 
Hrvoje, hertog van Split, in 
1404 door Hval (afbeelding: 
zie pagina 380). 

3 0X1 ^ 



i92'04. Europees kam
pioenschap boksen in Pula. 
2.80 kn. Gestileerde boks
ring en één Europese ster. 

LETLAND 
i42'04. Wapenschilden van 
streken en steden. 
0.05, 0.15, 0.20 Lvl. Wapen
schild van resp. Valka (arm 
met zwaard), Cesis (man op 
kantelen), Saldus (vesting). 

■■>■■■■■■■■■■ 
VALKA 

LATVIJA»^ 1 

LUXEMBURG 
i63'04. Van Luxemburg 
naar de Verenigde Staten. 
€0.50, 0.70. Portretten, resp. 
Edward Steichen (18791973, 
naar VS in 1881, fotograaf), 
Hugo Gernsback (18841967, 
naar VS in 1904, ingenieur, 
uitvinder en schrijver van 
science fiction). 

«•MMMMMMMtMMMttf 
i63'o4. Paddestoelen. 
Driemaal €o.io; driemaal 
€0.50 in boekje met twaalf 
zegels (zelfklevend). Resp. 
Cantharellus tubaeformis, 
Ramaria flava, Stropharia 
cyanea; Helvelle lacunosa, 
Anthurus archeri, Clitopilus 
prunulus. 

i63'o4. Handel 2004. 
^ Tweemaal €0.50. Belangen
= vereniging handel en nijver
° heid EschsurAlzette hon
_, derd jaar (klanten in stofFen
— winkel), jaarlijkse braderie 
o Luxemburgstad vijfenzeven
"* tig jaar (huizen, mensen, 
^ kraampjes). 

i63'o4. Frankeerzegels, 
groothertog Henri. 
€0.25, 0.50, 0.60, 0.80. Por
tret. 

MACEDONIË 
i6i2'03. Frankeerzegel. 
9 den. Kan. 
26i'04. Ketel uit Ohrid ig""« 
eeuw. 
10 den. Ketel. 

nOiUTA 
; PEnyS/IHKA MAKEAOHKJA 

. . .     .    » . . .    . j 

i42'o4. Honderdste ge
boortedag schilders Vangel 
Kodzoman (19011994) en 
Tomo Vladimirski (1901
1971). 
Tweemaal 9 den. Schilde
rijen, resp. dorpsstraat met 
mensen van Kodzoman, 
smalle straat in stad van 
Vladimirski. 

MALTA 
Wetenschappelijke namen 
melding 11/883, zeeschelpen. 
Chlamys pesfelis, Gyroscala 
lamellosa, Phalium granula
tum, Fusiturris similis, Luria 
lurida, Bolinus brandaris, 
Charonia tritonis, Clanculus 
corallinus, Fusinus syracu
sanus, Pinna nobilis, Acan
thocardia tuberculata, Apor
rhais pespelecani, Haliotis 
tuberculata, Tonna galea, 
Spondylus gaederopus, Mitra 
zonata. 

MAN 
2i2'o4. De kracht van 
stoom, tweehonderd jaar 
spoorwegen. 
23, 27,40, 57, 61, 90 p. Loco
motieven, resp. Maitland, 
Evening Star, Loc Penydarren 
tram. Duchess of Hamilton, 
City of Truro, Mallard. 

MONACO 
83'o4. Mediterrane fauna 
en flora. 
€0.75,4.50. Resp. Hyla meri
dionalis, Lacerta viridis. 

MONACO 

I T'j^Ux» [.areria vindw 

NOORWEGEN 
263'o4. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
Velletje met 7.50,10.50 kr. 

(doorlopend beeld). Resp. 
water met berg en Njord met 
drietand, schip met lijk Bal
der en zijn vrouw en paard. 

OEKRAlNh 
2i2'o4. Scheepsbouw. 
Velletje met I., 2.50, 
3.50 Hr. (doorlopend beeld). 
Resp. tanker 'Kriti Amber', 
antionderzeeër 'Mykolaiv', 
vliegdekschip 'Admiraal 
Kuznetsov'; op rand schip en 
helikopters. 

33'o4. Serie regio, Terno
pil. 
45 k. Kerk, wapenschild, 
kaart, kasteel. 

OOSTENRIJK 
i83'o4. Honderd jaar Oos
tenrijkse voetbalbond, OFB*. 
Velletje met tienmaal €0.55. 
Voetballers, resp. Gerhard 
Hanappi, Mathias Sindelar, 
voetbal, Bruno Pezzey, Ernst 
Ocwirk, Waker Zeman, Her
bert Prohaska, Hans Krankl, 
Andreas Herzog, Anton Pol
ster. 

263'o4. Pasen. 
€0.55. Christus aan het kruis, 
schilderij van Werner Berg 
(19041981). 

nwP^I^^^^MW^P^^'W« 

MAttÉAAaaM 

293'o4. 'Life Ball' (feest ge
organiseerd door Vereniging 
Aids Life voor hulporganisa
ties aids). 
€0.55 (€0.10 wordt door Oos
tenrijkse Post afgedragen), 
Dansende figuren, rood aids
strikje. 

POLEN 
22'o4. Ik houd van je. 
1.25 Zl. Harten twee figuur
tjes met zwaarden. 
232'o4. Poolse steden, 
Lublin. 
3.45 Zl. Detail monument 
'Lublin Union' (1826) en 
kasteel Lublin. 
272'o4. Polen in de wereld. 
Tweemaal 2.10 Zl. Helena 
Padarewska (medeoprichtster 
en voorzitster Poolse Witte 
Kruis in Verenigde Staten tij
dens Eerste Wereldoorlog) 
met groep verpleegsters, 
Lucjan Bojnowski met kerk 
(pastoor parochiekerk New Bri
tain in Verenigde Staten, bou
wer kerk en oprichter school). 
i23'04. Pasen. 
1.25, 2.10Zl. Resp. chocola
den paashaas, beeld lammetje. 

PORTUGAL 
i2i2'03. Honderdvijftig jaar 
eerste Portugese postzegel. 
Blok €1.. Euromunt met af
beelding postzegel en beeld 
en portret koningin Maria II 
(18191853); op rand handte
kening Francisco de Borja 
Freire (17901869) en zegel 
met munt. 

ROEMENIË 
22i2'o3. Honderd jaar 
FIFA* in 2004. 
3.000,4.000, 6.000,10.000, 
34.000 L. Resp. vrouwenvoet
bal (speelster en team), voet
balscène en televisiecamera, 
zeven portretjes van oprich
ters FIFA (op achtergrond 
tekst), team en oude voetbal
schoenen met bal en beenbe
schermers, tekening speel
veld en boekje met voetbalre
glement. 

ROMANW looooL : 

FIFA ; 
MMAAAMM* 

23i'o4. Drieëntwintigste 
congres UPU* in Boekarest, 
Donaudelta. 
Velletje met viermaal 
16.000 L. (doorlopend beeld). 
Beeldmerk UPU* en resp. 
Anas platyrhynchos, Ardea 
cinerea, Pelecanus ono
crotalus, Podiceps cristatus. 

26i'o4. Drieëntwintigste 
congres UPU* in Boekarest, 
informatietechnologie. 
Velletje met viermaal 
2.0000 L. (doorlopend 
beeld). Beeldmerk UPU* en 
resp. wereldbol met satelliet 
en cd, beeldscherm, schotel
antenne, toetsenbord en 
floppy. 

3ii'04. Vijfhonderdvijftig
ste geboortedag Amerigo 
Vespucci (14541512), Itali
aans zeevaarder. 
16.000, 31.000 L. Klein schip 
en resp. man met passer, 
zeilschip. 

4t om 

RUSLAND 
i22'04. Honderdste ge
boortedag Y.B. Khariton 
(19041996). 
3. r. Portret natuurkundige 
en eerste Abom Sovjetunie. 

r 

202'o4. Zeventigste gebooi 
tedag Y.A. Gagarin (1934
1968). 
3. r. Portret astronaut, eersti 
ruimtevlucht 1961. 

SLOWAKIJE 
io3'o4. Pasen. 
8. Sk. Versierd ei. 

' /l^ 

w 
Sk\ 

TSJECHIË 
i82'04. Europese postze
geltentoonstelling Brno 
2005. 
17. Kc. In velletje van vier. 



lariaHemelvaartkerk 

73'o4. Europese postze
eltentoonstelling Brno 
005. 
6. Kc. Schilderij 'Prome
heus' van Antonin Prochaz
;a (18821945), op aanhang
el beeldmerk tentoonstel
ing. 

CESKK REPUBLIK^ 

O A tMONIS PH()CHA7K.vOlll 

73'o4. Pasen. 
50 Kc. Gezin 'ei'. 

• " ■ " ] 
iESKÄREPUBLlKA 

. . .>.^».>^»»..^..«»« 
URKIJE 
4i i  'o3. Schiepen van Turk
e marine. 
00.000, 600.000, 700.000, 
00.000 TL. Fregatten, resp. 
Karadeniz' (F255), 'Gediz' 
F495), 'Salihreis' (F246), 
[Cocatepe' (F252). 

VITRUSLAND 
oi'04. Stadswapens. 
,60, 780 r. Wapenschild van 
esp. Slonim, Zaslavl. 
2'04. Schilderijen uitcol

ïctie Nationaal iVluseum van 
unst. 
gor . 'Komstlente ' C1973) 
an Pavel Maslennikov. 
2'o4. Frankeerzegels, 

ruit. 
, 10, 20, 30, 50,100, 200, 
00, 500, i.ooo, A (120), 
(100), C (420), H (290), 
(780) r. Resp. Prunus spi
osa, Vaccinium vitisidaea, 
'accinium myrtillus, Oxy
occus palustris, Vaccinium 
liginosum, Rubus idaeus, 
.ubus caesius, Rubus saxati
s, Fragaria, Cerasus vulga
:s, Ribes rubrum, Fragaria 
nanassa, Grossularia rech
ata, Ribes nigrum, Hippo
hae rhamnoides. 
42'o4. Valentijnsdag. 
[ (290 r.). Harten heerkaart
pel. 
33'o4. Frankeerzegels,, 
omen en struiken. 
30, 200, 300,400, 500, 
,000, A , B , C , H , P . Resp. els, 
lelderse roos, lindeboom, 
azelaar, eik, iep, den, berk, 
jsterbes, es, haagbeuk. 

1 ii 
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SLAND 
63'o4. Noordse mytholo
le, gezamenlijk met Noord
; landen. 

Velletje met 50., 60. kr. 
(doorlopend beeld). Over 
twee zegels: achtvoetig paard 
Sleipnir met god Odin. 

ZWEDEN 
263'o4. Noordse mytholo
gie, gezamenlijk met Noord
se landen. 
Velletje met tweemaal 10. kr. 
Ontmoeting in Walhalla, 
resp. terugkeer strijder, wel
kom door één der Walküren; 
op achtergrond rotstekenin
gen gevonden op Gotland. 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 
2i3 'o3. Dag van de boer. 
3, 6 Af. Resp. tractor, runde
ren. 

. . . . . . . . 
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i45'o3. Geboortedag pro
feet Mohammed. 
10 Af Moskee. 
i85 '03. Mondiale tuber
culosedag. 
1,4, 9 Af Resp. twee kinderen 
met bordje 'stop tb', dokter 
en patient (met stethoscoop, 
microscoop en medicijn), 
vrouw en patiënt (met zak
doek bloed, in bed, met urn). 

i66'03. Loya Jurga (parle
ment). 
20 Af. Spreker en mensen in 
zaal. 

256'o3. Strijd tegen drugs. 
1,2,5 Af Resp. contouren kaart 
Afghanistan en blaadjes met 
papaverbol en aren, bol met 
druppels en doodshoofden, 
tractor op land met bloemen. 
47 '03. Honden. 
10, 20, 30,40, 50, 60; blok 
150 Af Resp. rottweiler, spa
niel, dobermann, Afghaanse 
hond, reuzen Schnauzer, 
boxer; Afghaanse hond. 

58'o3. Vuurtorens. 
10, 20, 30, 50, 60,100; blok 
150 Af. Resp. 'Bird Island' in 
ZuidAfrika, 'Cordovan' in 
Frankrijk, 'Mahota pagode' 
in China, 'Bay Canh' in Viet
nam, 'Cap Roman Rock' in 
ZuidAfrika, 'Mikimoto Shi
ma' in Japan; 'Bell Rock' op 
Britse eilanden. 

idijyumatÉian ■■■■■■t 

ig8 'o3. Vierentachtigste 
onafhankelijkheidsdag. 
15 Af Berg, triomfboog en 
pilaar. 
8g'o3. Internationale dag 
analfabetisme. 
2 Af Twee kinderen met 
schooltassen en contour vo
gel. 
9io'o3. Wereld postdag. 
8 Af Wereldbol en duif met 
brief, beeldmerk UPU*. 
ioio'o3. Erfgoed Afghani
stan. 
Velletje met 20,40 , 60, 
100 Af Resp. fragment van 
vrouwengezicht uit Bamiyan, 
Boeddhahoofd uit Ghandara, 
beeld uitTakhtiBahi kloos
ter in Ghandara, hand van 
Boeddha uit Bamiyan. 

i6i2'o3. Dag toerisme. 
4,12 Af Oudheidkundige 
voorwerpen, resp. beeld, 
beeld en vaas en munten. 

ANGUILLA 
3ii'03. Hotels. 
$ 0.75,1. , 1.35,1.50, i.go, 
3.. Resp. Frangipani Beach 
Club, Pimms in Cap Juluca, 
Cocoloba Beach Resort, Mal
liouhana, Carimar Beach 
Club, Covecastles. 

ARGENTINIË 
2i2'o4. Poolgebied Argenti
nië, honderd jaar onderzoek
station meteorologie en mag
netisme en postkantoor 'Or
cadasdel Sud'. 
75 c ; velletje met tweemaal 
75 c. Resp. blik op Orcadas 
basis en Sea King helikopter; 
postzegel (Yvert nr. 115) afge
stempeld februari 1904, ge
bouwen onderzoekstation; 
op rand afstempeling 1904, 
schip, ploeg mensen, kaart 
en windwijzer. 

i63'04. Wenszegel. 
50 c. met aanhangsel voor 
persoonlijke foto. Sterren 
(Zuiderkruis). 
303'o4. Duurzame energie. 
Viermaal 50 c. Zonnepaneel, 
windturbine, waterkracht in 
Snowy Mountains, biomassa: 
gebruik bagasse of ampas en 
veld suikerriet met fabriek. 

MüStfali 

i34'o4. Koninklijk bezoek 
vijftig jaar geleden. 
50 c. Portret koningin Eliza
beth II van Dorothy Wilding 
uit 1954 met takje acacia. 

ooooooooooooooooooco 

ARUBA 
30i 'o4. Vijftig jaar carnaval 
op Aruba. 
60, 75,150 c. Resp. maskers, 
koningin carnaval, carnaval
vierders en nationale vlag. 

''**** 

45'o4. Natuur, vlinders uit 
regenwoud. 
5,10, 75 c , $ 2.. Resp. Ce
thosia cydippe, Hypolimnas 
alimena. Vinduia arsinoe, 
waterval in nationaal park 
Daintree met Papilio ulysses 
en Cethosia cydippe. 

AUSTRALIË 
23i'o4. 'Australian Legends 
Award', Joan Sutherland 
(1926), operazangeres. 
Tweemaal 50 c. (samenhan
gend). Sutherland, resp. in 
rol van Lucia in 'Lucia di 
Lammermoor' van Donizetti 
in 1980, portretfoto van 
Patrick Jones. 
23'o4. Bruggen. 
Vijfmaal 50 c. 'Ross Bridge' 
(1836) in Tasmanië, 'Locker 
Creek Bridge' (1911) in 
Queensland, 'Sydney Har
bour Bridge' (1930) in Syd
ney, 'Birkenhead Bridge' 
(ig4o) in Adelaide, 'Bolte 
Bridge' (1999) in Melbourne; 
ook boekje, rol, zelfldevend 
en tien samenhangende ze
gels met tussenliggende vel
den waarop tekeningen brug
gen. 

i85'o4. Australische uitvin
dingen. 
Vijfmaal 50 c. Twee vogels en 
vliegtuig (black box flight re
corder, 1961), zwangere buik 
en zee (echoscopie, 1976), 
autostuur en benen en hand 
met afstandbediening ('race
cam', camera op raceauto, 
1979), kangoeroe met jong en 
auto (veiligheidszitje voor ba
by's, 1984), appelboom 
(bankbiljetten van polymeer, 
1988). 

BAHAMAS 
242'o4. Waterland, Harrold 
& Wilsonmeertjes. 
15, 25, 50, 65, 70, 80 c. Resp. 
vogels, vogel en eend, 
kanoers, reiger en eenden, 
vogels, mensen met verrekij
kers (afbeelding: zie pagina 
382)

11 
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BANGLADESH 
7io'o3. Negenenveertigste 
bijeenkomst vereniging van 
gemenebest parlementariërs. 
IC T. Gebouw en twee 
beeldmerken. 
25ii'o3. Eid Mubarek. 
10. T. Moskee en minaret. 

BOTSWANA 
Namen en afbeelding mel
ding 2/173, watergebieden 
rv. Resp. giraf, zwarte arend 
(Aquilaverreauxii) en nijl
krokodil (crocodylus niloti
cus), struisvogel en olifant, 
klipspringer (Oreotragus 
oreotragus), serval (Felis 
Serval). 

BRAZILIË 
20i2'o3. Eerbetoon voor
malig president Fernando 
Henrique Cardoso (1931). 
R$ 0.74. Portret. 

i7i'04. Kapel Sao Miguel 
Arcanjo. 
Blok is 1.50. Kapel uit 1622, 
doorlopend op rand. 
23i'o4. Vierhonderdvijftig 
jaar stad Sao Paulo. 
Viermaal R$ 0.74. Vrolijke te
keningen van resp. gezich
ten, gebouwen, schip en 
mensen, getal'450'. 
52'04. Honderdste geboor
tedag Dom Vicente Scherer 
(19031996). 
R$ 0.50. Portret, op achter
grond hoofdingang PUCRS 
(Pontificia Universidade Ca
tolica do Rio Grande do Sul). 

BRUNEI 
2003. 2003, jaar van uitwisse
ling tussen Japan en Asean*. 
Driemaal 20 s. (in samen
hang). Portretje sultan en 
resp. drumstel en muziekma
kende mensen, houtbewer
ker en vaas, beeldmerk gele
genheid en gekleurd voor
werp. 

CAYMANEILANDEN 
29i'o4. Honderd jaar 
scheepsregistratie. 
15, 20, 30 c , $ I.. Schepen, 
resp. 'Lady Slater' (motor
schip, 1934), 'Seanostrum' 
(tanker, 2002), 'Kirk Pride' 
(vrachtschip, 1976), 'Boa
dicea' (luxe jacht 1998). 
i63'o4. Pasen. 
15, 30 c. Resp. Christus 
draagt kruis, Hemelvaart: 
Christus in wolk en mensen 
bij palmen en tent. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
g3'o4. Honderd jaar Rode 
Kruis in Taiwan. 
Tweemaal NT$ 5. (samen
hangend). Hart waarbinnen 
gestileerde mensen resp. met 
handen omhoog, hulp verle
nen. 

253'o4. Moderne Taiwane
se schilderijen, III. 
NT$ 5., 5., 10., 20.. Resp. 
'Jong meisje uit Lu Kai' door 
Yan Shuilong (19031997), 
'Oude straat in Taipei' door 
Yang Sanlang (19071995), 
'Gelukkige boeren' door Lee 
Shihchiao (19081995), 'Vis
winkel' doorLiu Chihsiang 
(igio1998). 

COCOS(KEELING)EILAN
DEN 
i63'o4. Koninklijk bezoek 
vijftig jaar geleden. 
50, 50 c,, $ I., 1.45. Konin
gin Elizabeth II met resp. 
muziekanten, koninklijk 
jacht 'Gothic', huis 'Clunies 
Ross', model zeilschip; ook 
in velletje met vier zegels. 

EGYPTE 
i7i'o4. Internationale con
ferentie telecommunicatie. 
30 P. Beeldmerk gelegen
heid, op achtergrond wereld
kaart. 

ETHIOPIË 
27ii'o3. Inheemse en bijna in
heemse bloemen uit Ethiopië. 
45, 55, c , I, 2 B. Resp. Knip
hofia isoetifolia, Kniphofia 
insignis, Crinum bambbu
setum, Crinum abyssinicum. 

GHANA 
ii2'o3. Kerst, kinderteke
ningen. 
2.000,4.000, 4.500, 
5.000 Cs. Resp. gezin bereidt 
zich voor op kerst met kip
pen, vrouw met mand fruit en 
kip op hoofd, mensen met 
feestmutsen en man en 
vrouw drummen met ballon
nen, mensen met ballonnen 
en pop en boom. 

HONGKONG 
252'o4. Rugby sevens (met 
zeven spelers), gezamenlijke 
uitgifte met Nieuw Zeeland. 
$ 1.40, 2.40, 3., 5.. Verschil
lende afbeeldingen, resp. 
tweemaal spelscène, twee
maal stadion; ook velletje 
met de vier zegels. 

INDLA 
2gi2'o3. Personen, volks
muziek. 
5., 5.R. AllahJilaiBai, La
lan Fakir. 
3ii2'o3. Honderdste ge
boortedag S. Nijalingappa 
(19022000). 
5. R. Portret advocaat, vrij
heidsstrijder en eerste minis
ter van Mysore. 

3ii2'o3. Majoor Somnath 
Sharma (19231947), PVC 
(medaille Param Vir Chakra). 
5.R. Portret. 

UAjOft SOMNATH SHARMA PvC 

i4i'04. CD. Deshmukh 
(18961982). 
5. R. Portret jurist, eco
noom, ministervan financién 
en penningen. 
i6i'o4. Nani A. Palhivala. 
5. R. Portret. 

62'04. Dr. B.D. Garware. 
5. Portret industrieel. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i62'o4. Inspectie visserij. 
Vel met 34, 34, 58, 58, 76, 
76 p. Resp. schip 'Pacific 
Marlin', (vissen:) Makaira sp., 
Katsuwonus pelamis, Thun
nus albacares, Xiphias gladi
us, Thunnus thynnus; op 
rand tekening 'Pacific 
Marlin', inspectiepatrouille 
in actie. 

IRAK 
30i'04. Oude transportmid
delen. 
50,100, 250, 500, 5.000 Din. 
Resp. grote rubberen boot 
met mensen, paard en wa
gen, paardentram, boot bela
den met riet, kamelen. 

'''■vjlj.. 

OÏNAIS IM« 

EB^BSJI^K:,! 

IRAN 
5io'o3. Normale activitei
ten post en politie. 
600 Ris. Appel met blaadjes 
waarop beeldmerken post en 
politie. 
i8ii'03. WWF*, jachtlui
paard. 
Viermaal 500 Ris. Panda
beeldmerk WWF* en ver
schillende afbeeldingen Aci
nonyxjubatus. 

26ii'o3. Feest. 
600 Ris. Bloemen en minaret. 

ISRAËL 
30i'04. Vis uit Rode Zee. 
Viermaal NIS. 1.30. Pseudo
chromis fridmani, Chaeto
don paucifasciatus, Pseu
denthias squamipinnis, 
Amphiprion bicincms; velle
tje met de vier zegels in door
lopend beeld, op rand beeld
merk postzegeltentoonstel
ling Hongkong 2004. 

242'o4. Ilan Ramon (1954
2003). 
NIS. 2.60. Portret Israëlische 
astronaut, verongelukt met 
ruimteveer Columbia. 

242'o4. Geschiedkundigen 
II. 
NIS 2.40, 3.70, 6.20. Resp. 
Emanuel Ringelblum (1900
Polen 1944), Jacob Talmon 
(Polen 1916Israèl i960), Jac< 
Herzog (Ierland 1921Israel 
1972). 



i42'04. Menachem Begin 
a n t r u m in Jeruzalem. 
>IIS. 2.50 in velletje met ne
;en zegels. Portret Begin 
19131992), op achtergrond 
;ebouw waarin archieven, 
nuseum, onderzoekinstituut 
'.n onderwijssectie. 

APAN 
:4ii 'o3. Nieuwjaar (zegels 
net liefdadigheidsbijdrage 
m loterijnummer). 
jo+3, 80+3 yen. Aap, resp. 
loutsnijwerk 'lyo Ittobori', 
)apiermaché 'Himeji Hari

■'Sil 6*1 Hl sa 
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[6i2'o3. Wetenschap, tech
lologie en animatie, I. 
^chtmaal 80 yen. Viermaal 
^stro Boy, theaterpop, Na
jaoka Hantaro (18651950, 
fysicus), raket, robot. 
23i'o4. Wetenschap, tech
nologie en animatie, II. 
Achtmaal 80 yen. Viermaal 
buper Jetter, Japanse klok, 
(tweemaal auto:) 'otomo', 
'KAZ', ruimteschip. 
S2'o4. Frankeerzegel, 
ivens. 
rienmaal 50, vijfmaal 80 yen. 
vijftienmaal poezensnuit met 
verschillend bloemetje of 
Fruit. 

lEMEN 
[ j S 'o j . FIFA*, zeventiende 
^wereldkampioenschap voet
bal voor de jeugd 2003, Fin
and. 
50, 50, 70,100 R,; blok 
250 R. Beeldmerk en resp. 
viermaal spelmoment, 
jortret team in stadion. 

jö g 'o j . Antiquiteiten, II. 
io, 40, 50,15c R.; blok 
260 R. Beeldjes. 
[4io'03. Traditionele kle
3ing. 
30,60,70,100,150 R.; blok 
^10 R. Vrouwenkleding. 
[5io'03. Creativiteit kinde
ken. 
10, 30,40, 50, 60, 70 R.; blok 
>6o R. Spelende kinderen. 
50ii 'o3. Sana'a, hoofdstad 
'an Arabische cultuur 2004. 
jo, 50, 70,100,150 R.; blok 
too R. Beeldmerk en ver
schillende stadsgezichten. 

SAZACHSTAN 
i9i 'o4. Frankeerzegel, 
iverdruk. 

200.1. over 80. Raketlance
ring {Yvert nr. 60). 

KENIA 
i4 i2 '03. Veertig jaar diplo
matieke betrekkingen met 
China. 
21, 66 Sh. Vlaggen beide lan
den en resp. voetbalstadion 
Kasarani, stukje autoweg van 
'Mombasa road'. 

KIRGIZIË 
3Oi2'03. Jaar van het 
schaap**. 
1.50 s. Schaap. 
i72 '04. Internationale Mee
rim Stichting tien jaar (medi
sche, sociale en onderwijs
programma's en culturele 
projecten). 
1.50, 7.; blok 20.s . Resp. 
tweemaal gebouwen en 
beeldmerk; beeldmerk. 

^AMMMMUMMMMMHIII 

KOREAZUID 
i6i 'o4. Natuur op Dokdo. 
Viermaal 190 w. (doorlopend 
beeld). Calystegia soldanella, 
Aster spathulifolius, Calo
nectris laucomelas, Larus 
crassirostris. 
30i '04. Nationale commis
sie Unesco* vijftig jaar. 
190 w. Beeldmerk Unesco en 
'Samtaegeuk' (vertegenwoor
digt hemel, aarde en men
sen). 

» ■ » n m i n i i i i i i i i 
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42'o4. Serie ' treinen', V, re
paratietreinstellen. 
Viermaal 190 w. Treinstellen 
om resp. ballast samen te 
drukken en rails recht te trek
ken, ballast te verdelen, rails 
te inspecteren, ballast te rei
nigen. 

252'o4. Serie 'planten die 
verfstof leveren', III. 
Viermaal 190 w. Pinus densi
flora, Punica granatum, 
Juglans regia, Acer ginnala. 

S B B ^ KOREA MTV , 
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LIBERIA 
i  i  '03 . Bedreigde woestijn
dieren. 
Velletje met viermaal $ 35.
(doorlopend beeld); blok 
$ 100.. 
i2 'o3. Atlas wilde dieren. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 25., tweemaal blok $ 100., 
Zesmaal dieren uit Azië; zes
maal dieren uit Australië; ja
guar, wallaby. 

m^_ i 
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i2 '03. Klassieke auto's. 
Velletje met zesmaal $ 25.; 
blok$ 100.. 
i2 'o3. Koninklijk Huis Ne
derland. 
Twee vel met zesmaal $ 50.. 
Foto's koningin Beatrix, 
prins Claus, prins Willem
Alexander, prinses Maxima. 
i3 'o3. Vogels. 
$ 5., 10., 15., 20., 30., 
35.; velletje met zesmaal 
$ 25.; tweemaal blok $ 100.. 
i 3 'o3. Treinen. 
$ 15., 20., 35., 40.; velletje 
met zesmaal $ 25.; blok 
$ 100.. 
i4 'o3. Vlinders. 
$5 .  , 15., 20., 25., 30., 
35., 40., 45.; velletje met 
zesmaal $ 20.; blok $ 100.. 

i 5 'o3. President Taylor. 
$5 .  , 20., 25., 35., 40., 
100.. 
i6 'o3. Dertigste sterfdag Pi
casso. 
$ 10., 15., 15., 20., 25., 
35.; vel met zesmaal $ 30.; 
tweemaal blok $ 120.. 
i6 'o3. Mona Lisa vijfhon
derd jaar. 
Vel met driemaal $ 40.; blok 
$100.. 
i6 'o3. Verenigde Naties: 
jaar van helder water. 
Velletje met driemaal $ 40.; 
blok $ IOC.. 
i6 'o3. Treinen. 
$ 5., 5., 10., 15., 20., 25., 
30., 35.; vel met zesmaal 
$ 25.; tweemaal blok $ 100.. 

i ' 7 ' ' ° 3  Europese meesters, 
Albrecht Dürer. 
$ 10., 15., 20., 50.; vel met 
viermaal $ 45.; blok $ 100.. 
i 7 '03. Honderd jaar Tour de 
France. 
Vel met viermaal $ 40.; blok 
$120.. 
i7 '03. Geschiedenis lucht
vaart. 
Vel met viermaal $ 50.; blok 
$ 120.. Luchtmacht. 
i8 'o3. Overdrukken. 
53 oudere uitgiften met over
druk nieuwe waarde. 

MACAU 
i3'04.1 Ching, Pa Kua, IV. 
Velletje metachtmaal 2. ptcs 
(zeshoekig); blok 8. ptcs. 

MALAWI 
62'o4. Vervoer. 
Vier velletjes met viermaal 
75 K.; viermaal blok 180 K. 
Resp. honderd jaar lucht
vaart: Vickers Vimy, DeHavil
land 9A, Messerschmitt Bf, 
Mitsubishi A6M3; honderd 
jaar Tour de France: Joop 
Zoetemelk (Nederland, 
1980), Bernard Hinault 
(Frankrijk, 1981), Bernard 
Hinault (1982), Laurent Fig
non (Frankrijk,i983); vijftig 
jaar Corvette: cabriolet 1965, 
Stingray 1965,1979,1998 
Corvette; honderd jaar Cadil
lac: Cadillac Eldorado (1959), 
Cadillac (1962), Cadillac se
dan Deville (1961), Cadillac 
V16 (1930); Fiat CR.2, Mi
guel Indurain (Frankrijk, 
19911995), Corvette (1998), 
Cadillac Eldorado {1954). 

MALDIVEN 
4i2 'o3. Vijfentwintigste 
sterfdag Norman Rockwell 
(18941978), Amerikaans il
lustrator. 
Velletje met viermaal 10. Rf.; 
blok 25 Rf Scènes van 'Four 
Seasons'kalender 1948. 
22i2 'o3. Tropische vlin
ders. 
8., 13., 15., 15. Rf.; velletje 
met zesmaal 7.Rf.; blok 
25. Rf. Resp. Vanessa indica, 
Loxura atymnus, Hypolimnas 
Bolina, Euploea mulciber; 
Graphium sarpedon, Danaus 
plexippus, Eurema brigitta, 
Cethosia cydippe, Catopsilia 
florella, Danaus chrysippus; 
'eak butterfly'. 
22i2 'o3. Internationaal jaar 
helder water. 
Velletje met driemaal 15.Rf.; 
blok. Resp. atol Ari, water uit 
kraan, ontziltingsinstallatie; 
gemeenschappelijke regen
watertank. 
22i2 '03. Tropische vissen. 
I., 7., 10., 15. Rf; velletje 
met zesmaal 7. Rf; blok 
25. Rf. Resp. Balistoides 
conspicillum, Cephalopholis 
sexmaculata, Forcipiger fla
vissimus, Heniochus acumi
natus; Labroides dimidiatus, 
Abudefdufxanthozona, Pa
racanthurus hepatus, Lutja
nus sebae, Centropyge bico
lor, Rhinecanthus aculeatus; 
Chaetodon xanthurus. 
22i2 'o3. Zeeleven. 

Velletje met negenmaal 
4. Rf Pomacanthus 
arcuatus, Coris formosa, 
'eighthanded butterflyfish', 
Chaetodon meyeri, 
chaetodon austriacus, Etelis 
coruscans, Pseudanthias 
tuka, Gymnothorax favagi
neus, Amphiprion ocellaris. 

MALEISIË 
3ii '04. Vuurtorens. 
Viermaal 30 s.; blok i. RM.; 
zie 'Thematisch Panorama'. 

g2'o4. Zevende conferentie 
verdrag biodiversiteit en eer
ste bijeenkomst bioveilig
heidsprotocol (Cartagena 
protocol). 
30, 50, 50 s. Resp. olifanten 
andere dieren, dnaspiraal en 
laboratoriumapparaat, logo. 

Malaysia $Oicn 

292'04. Zilveren regeerpe
riode sultan Ismail Petra Ibni 
Almarhum Sultan Yahya Pe
tra (19792004). 
0.30, 0.50,1. RM. Portret 
met op achtergrond driemaal 
ander gebouw. 

MARSHALLEILANDEN 
i42'o4. Zeilschepen. 
Driemaal 37 c. (samenhan
gend). HMS Resolution (ont
dekkingsreizen James Cook, 
17281779), USS Bonhomme 
Richard schip uit Ameri
kaansFranse vloot versloeg 
in 1779 HMS Serapis voor 
Britse kust; HMS Serapis 
(Britse vloot). 

MAURITIUS 
Februari 2004. Commissie 
voor de Indische Oceaan 
(COI*) twintig jaar. 
10 Rs. Beeldmerk COI* met 
vlaggen lidlanden. 
i i 3 '04. Bergen. 
2, 7, 28, 25 Rs. Resp. 'Le pou
ce', 'Corps de garde' , 'Le chat 
et la souris', 'Piton du mi
lieu'. 

D LeChanUSoum KSis 

MICRONESIË 
i62'04. Bailey Olter, derde 
president Micronesië (1932
1999). 
37 c. 

383 
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NAMIBIË 
30i'o4. Apen, groene meer
kat. 
'Inland registered mail paid', 
$ 1.60, 3.15, 3.40; blok 
$ 4.55. Verschillende afbeel
dingen Cercopithecus 
aethiops. 

22'o4. Honmgbijen. 
'Standard mail', 'postcard 
rate', 'inland registered mail 
paid', $ 2.70, 3.15; blok 
$ 4.55. Apis mellifera op ver
schillende bloemen. 

2i3'o4. Honderd jaar anti
koloniaal verzet, 
'standard mail'; blok $ 5.. 
Resp. duif uit vlammenzee; 
zelfde afbeelding op rand 
doorlopende tekening: dui
ven vliegen naar zon. 

NEDERANDSE ANTILLEN 
Afbeelding melding 3/284, 
prinses Amalia. 
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NEVIS 
43'04. Dertigste sterfdag 
Pablo Picasso (18811973). 
Twee vel metviermaal$2. ; 
tweemaal blok $ 5.. Resp. 
'Vrouw met hoed' (1935), 
'Zittende vrouw' (1937), 'Por
tret Nusch Eluard' (1937), 
'Vrouw' (1936); deze vier ze
gels met beeldmerken 
ASDA* en postzegeltentoon
stelling New York: 'Vrouw uit 
Aries' (1937), 'De spiegel' 
(1932), 'Rust' (i~932), 'Por
tret Paul Eluard' (1937); 'Por
tret Nusch Eluard' (1937, 
tweede versie), 'Leunende 
vrouw met boek' (193g). 

NIEUWCALEDONIË 
3ii'02 Nieuwe datum en af
beelding melding 3/284, jaar 
aap. Naast zegel 70 F. ook 
velletje met tweemaal 100 F. 
IVlan met slang, ruiter. Alle 
zegels met beeldmerk post
zegeltentoonstelling Hong
kong 2004. 

i22'o4. Cagou. 
100 F. 

NIEUWZEELAND 
252'o4. Rugby sevens (met 
zeven spelers)., gezamenlijke 
uitgifte met Hongkong. 
$ 0.40, 0.90,1.50, 2.. Ver
schillende afbeeldingen, 
resp. tweemaal spelmoment, 
tweemaal stadion; ook velle
tje met de vier zegels. 

33'o4. Honderdvijftig jaar 
parlement. 
$ 0.40, 0.90,1.30,1.50, 2.. 
Parlementsgebouwen, resp. 
Auckland 1854, Wellington 
1865, Wellington 189g, Wel
hngton 1918, Wellington 
'Beehive' (bijenkorf, 1977); 
velletje met de vijf zegels. 
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PAKISTAN 
4i'o4. Twaalfde bijeenkomst 
SAARC (South Asian Associa
tion for Regional Coopera
tion) 2004 in Islamabad. 
4 R. Beeldmerk. 
28i'o4. Vijftig jaar Sadiq 
openbare school Bahawalpur. 
4 R. Schoolgebouw en por
tretje. 

PANAMA 
i i  i i  ' o j . Driehonderd jaar 
ziekenhuis Santo Tomas de 
Villanueva. 
0.50 B. Gebouw en heilige. 
i7  i i  ' 03 . Vijfenzeventig jaar 
instituut voor tropische en 
preventieve geneeskunde 
Gorgas. 
0.50 B. Portret Gorgas en ge
bouw. 
24ii'03. Juwelen van Polle
ra (nationale dracht Paname
se creoolse vrouw). 
0.45, 0.60 B. Kettingen en 
tembleques, broches. 
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26ii'o3. Honderd jaar repu
bhek Panama. 
0.05, o.10, 0.15, 0.15, 0.25, 
0.30, 0.30, 0.35, 0.45 B. Na
tionale symbolen, resp. wa
penschild, vlag, Manuel 
Amador Guerrero (1833
igog, eerste president igo4
1908), Mireya Moscoso 
(1946, eerste vrouwelijke pre
sident 1999), onafhankelijk
heidsakte en handtekenin
gen, boomvrucht (Sterculia 
apetala), bloem (Peristeria 
eiata), revolutionaire junta, 
constitutionele vergadering 
(1904). 

B/025 ' 
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26i i  '03. Upaep"^, bedreigde 
dieren. 
2. B. Harpij (Harpia harpyja) 
en kikker (Atelopus varius). 

28ii'o3. Kerst, 
o.io B. Kerststal, kaart Pana
ma, beeldmerk '100'. 
3i2'o3. Honderdvijftigjaar 
krant 'La Estrella de Panama'. 
0.40 B. Gebouw en kranten
pagina's. 
4i2'03. Panama, culturele 
hoofdstad. 
0.05 B. Stad en beeldmerken. 

PAPUANIEUWGUINEA 
252'o4. Prehistorische die
ren. 
0.70,1. , 2., 2.65, 2.70, 
4.60 K.; velletje met zesmaal 
1.50 K.; blok 7. K. Resp. An
kylosaurus, Oviraptor, Ty
ranosaurus, Gigantosaurus, 
Centrosaurus, Carcharodon
tosaurus; Edmontonia, Stru
thiomimus, Psittacosaurus, 
Gastonia, Shunosaurus, 
Iguanodon; Afrovenator. 

PARAGUAY 
i4i i '03. Kerst. 
700, i.ooo, 4.000 Gs. Kerst
verhaal, gemaakt van restan
ten lapjes stof, resp. vlucht 
naar Egypte, kerstster en her
der met schapen, zon en ge
boortescène (komst nieuwe 
wereld). 
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i4 i i  '03. Zaalvoetbal, we
reldkampioenschap 2003 in 
Paraguay. 
4.000, 5.000 Gs.; aanhang
sel. Tweemaal spelmoment 
en beeldmerk wereldkam
pioenschap; wereldkaart en 
beeldmerken Paraguayaanse 
en wereldorganisatie zaal
voetbal (FPFS* en AMF*). 
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26ii'o3. Upaep*, flora, 
i.ooo, 5.000, 5.000 Gs. Tak 
en bloem van resp. Cordia 
bordasii, Chorisia insignis, 
Bulnesia sarraientoi. 
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POLYNESIË 
i32'o4. Dagelijks leven. 
60, 90 F. Resp. vrouwen thuis 
bezig, ochtendspits (mensen, 
fietser en bus). 

QATAR 
i7 i2 'o3. Honderd jaar 
luchtvaart. 
Velletje met viermaal 50 R. 
Dubbeldekker, man met vleu
gels, vhegmig met straalmo
tor, propellervliegtuig. 

SAUDI ARABIË 
i7i2'03. Koning Abdulaziz 
paardenracebaan in Jana

driyah. 
I R. Gebouw en paardenrace. 

24i2'o3. Moskeeën. 
Velletjes metachtmaal i R, 
achtmaal 2 R. Tweemaal 
moskeeën in resp. Buraydah, 
Medina, Riaad, Dammam, 
Baha, Khobar, Taif, Najran. 

SEYCHELLEN 
i62'o4. Commissie voor de 
Indische Oceaan (COI'^) 
twintig jaar. 
15.R. Beeldmerk C O P met 
vlaggen lidstaten. 

La Commission de 
rOcéantndiena20ans ! 
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SRI LANKA 
i i  i i  '03. Watervallen. 
2.50, 4.50, 23., 50. Rs. Wa
terval, resp. Ramboda, Saint 
Clair, Bopath, Devon. 

23i i 'o3. U.B. Wanninayake 
(19051973). 
4.50 Rs. Portret politicus. 
30n 'o3 . Kerst. 
4.50,16.50 Rs. Resp. kerkje, 
herders met schapen en en
gel. 

5i2'o3. Pandith Amaradeva 
musicus. 
4.50 Rs. (diamantvormige zê  
gel). Portret met viool. 
20i2 '03. Gangarama See
mamalakaya. 
4.50 Rs. Tempel. 

ST. LUCIA 
202'04. Vijfentwintig jaar 
onafhankelijkheid. 
20, 95 c , $ r.io, 5.. Resp. 
hijsen vlag, zeilschip met 
boot en vliegtuig en plant, 
getal '25 ' , baai met schepen. 
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T. PIERRE ET MIQUELON 
i2'03. Kerst. 
0.50. Huis met ijspegels en 
«sneeuwde spar. 
52'o4. Joseph Lehuenen. 
0.50. Portret historicus. 

SPM o»50€ 
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UDAN 
;i'o4. Sudanese parlement 
ijftigjaar. 
00, 200, 250 D. Zelfde af
leeldingen: tekening ge
louw en vlagkleuren. 
l*f«««W*M««V*^^PV^W*V 

ii'04. Algemeen secreta
iaat voor ministerraad vijftig 
aar. 
00, 200, 250 D. Zelfde af
leeldingen: gebouw. 
6i'o4. Algemene bond Su
lanese vrouwen, innovatie bij 
ilattelandsvrouwen. 
00, 200, 250 D. Zelfde af
leeldingen: beeldmerken 
landwerk. 

ADZJIKISTAN 
i'04. Paddestoelen, over
ruk. 
'elletje met tweemaal 0.20 
r. over 100: Pleurotus cryn
:ii, tweemaal 0.66 Tr. over 
70: Lepista nuda (Yvert 
Jocsnr. 22). 
9i'o4. Nationale dansen. 
'iermaal 0.53 Tr. Verschil
;nde dansen. 

MAILAND 
■3'o4. Schildpadden, 
iermaal 3. B. Cuora amboi
ensis, Platysternon mega
ephalum, Indotestudo 
longata, Heosemys Spinosa. 

io3'o4. 'Siam Society' (voor 
behoud Thais erfgoed) hon
derdjaar. 
3.B. Khamthienghuis (nu 
volkenkundig museum) en 
beeldmerk (met ohfantskop). 
293'o4. Rode Kruis 2004. 
3. B. Gebouw, rood kruis, 
paard krijgt injectie tegen 
productie antilichamen. 
24'o4. Dag van behoud erf
goed 2004. 
Viermaal 3. B. Handgeweven 
stoffen met resp. motief 
'sterren rond Naga', 'hoofd 
Naga', 'meisje vergeet te lo
pen', 'groot baisi'. 

2i4'o4. Italiè en Thailand 
(gezamenlijke uitgifte). 
Tweemaal 3. B. Gouden 
berg in Bangkok, Colosseum 
in Rome. 

35'04. Beeldhouwwerken. 
Viermaal 3. B. Resp. 'Ram
mana' (drummer) van Chit 
Rienpracha, 'Lakhon Ram' 
(danser) van Sitthidet 
Saenghiran, 'Luk Wua' (kalf) 
van Paitun Muangsomboon, 
'Khlui Thip' (fluitist) door 
Khien Yimsiri. 
■Mn^mipimniwiiniitfuwiWPPTWWi 
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i6'04. 'Phra Khrueang Ben
chaphakhi'. 
Vijfmaal 9. B. Vijf kleine af
beeldingen van Boeddha. 
26'o4. Visakhapujadag 
(boeddhistische religieuze 
dag). 
3. B. Mediterende Boeddha, 
voor hen die geboren zijn op 
donderdag. 

URUGUAY 
24ii'03. Verenigde bijbel
genootschappen tweehon
derd jaar. 
$ 14. Open bijbel. 
25ii'o3. Nationale vloot, 
18172003, R.O.U. Paysandu. 
$ 14. Boot, wapenschild en 
vuurtoren. 
28ii'03. Stichting Universi
taire cultuur (FCU). 

$ 14. Plank boeken. 
4i2'o3. Luchtmacht Uru
guay vijftig jaar. 
$ 14. Lockheed F80 C 
Shooting Star. 
i5i2'o3. Bezoek Italiaanse 
mmister Mirko Tremaglia. 
$ 14. Kaart en kleuren natio
nale vlag. 
i6i2'o3. Mercosur*. 
$14, 36. Resp. hoorn gebruikt 
voor watervervoer en detail 
hoorn (man te paard), stijg
beugel van CrioUa zilver
smeedwerk en detail stijg
beugel. 
i9i2'03. Honderd jaar 
luchtvaart. 
$ 14. Gebroeders Wright en 
vroeg vliegtuig. 
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VANUATU 
30i'04. Onderwaterpost
kantoor een succes. 
35, 80, IIO, 220; blok220vt. 
Verschillende afbeeldingen: 
duikers en vissen bij postkan
toorhokje; op rand blok 
beeldmerk postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004. 

VERENIGDE STATEN 
23'o4. Honderdste geboor
tedag Theodor Seuss Geisel 
(19041991). 
37 c. Portret schrijver en 
illustrator kinderboeken met 
sprookjesdieren. 

43'04. Tuinboeket. 
37, 60 c. Boeket van resp. wit
te sermgen en rozen, roze 
wilde rozen. 
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53'o4. Frankeerzegel, serie 
Amerikaans ontwerp. 
4 c. Chippendale stoel. 
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i4'o4. Luchtmachtacade
mie vijftig jaar. 
37 c. Gebouw: 'Cadet 
Chapel'. 

WALLIS EN FUTUNA 
i82'o4. Strijd tegen knok
kelkoorts. 
Velletje met 5,10, 20, 30 F. 
Resp. steekmug bij gezicht 
met traan, mannetje en ge
kleurde beestjes, steekmug
gen, kindje in bed en ooie
vaars; op rand 'steekmuggen 
zijn gevaarlijk, zij brengen 
knokkelkoorts'. 

ZAMBIA 
26i2'03. Frankeerzegels, 
vogels. 
i.ooo, 1.200,1.500,1.800 K. 
Verschillende afbeeldingen 
bijeneter. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AMF Asociacion Mun

dial de FutsaI 
ASDA American Stamp 

Dealers Asso
ciation 

Asean Association of 
SouthEast Asian 
Nations 

COI Commission de 
l'Océan Indien 

FIFA Federation Inter
nationale de Foot
ball Association 

FPFS Federacion Para
guaya de Futbol de 
Salon 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

OFB Österreichischer 
FussballBund 

OSCE Organization for 
Security and Co
operation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es
pafia y Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Posta
le Universelle/ 
Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i2'03 tot 2ii'o4 Jaar 
van de ram (geit of schaap), 
22i'o4 tot 82'05 Jaar van 
de aap. 

OPLOSSING PUZZEL 'VIND HET 
EILAND EN WIN EEN PRIJS' 
Het was een plezierige 
verrassing om te zien dat 
vrij snel na het uitkomen 
van ons maartnummer 
oplossingen binnenlcwa

men van de puzzel Vind 
het eiland en uiin een prijs. 
We vonden de puzzel na

melijk zelf erg moeilijk. 
Gelukkig waren er ge

noeg lezers die de uitda

ging oppakten en op 
zoek gingen. Zoals be

loofd geven we in dit 
nummer de oplossing en 
maken we in het mei

nummer de namen van 
de zes winnaars (één 
hoofdprijs, vijf troostprij

zen) bekend. 
De in het maartnummer 
afgebeelde kaart liet het 

eiland Market zien en het 
gebouw waarnaar ge

vraagd werd was een 
vuurtoren. Onder de goe

de inzendingen worden 
de twee hoofdprijzen ver

loot, ter beschikking ge

steld door Rene'Hillesum 
Filatelie in Roosendaal en 
de Nederlandse Filatelisten 
Vereni^infl Skandinauiè'. 
Wij voegen daar nog vijf 
exemplaren van het boek

je Filatelie uan A tot Z aan 
toe, die onder alle inzen

ders van een oplossing 
zullen worden verloot. 
Eén eervolle vermelding 
willen we nu al Icwijt: de 
oplossing van Nico Wis

mans, die ons deze foto 
van het eiland zond: 
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Voor dit jaar stond voor 
deze rubriek een special 
over Oostenrijk op liet 
programma, maar na het 
Scandinavienummer 
(maart jL) heb ik dat plan 
maar aangepast. Toch is 
er voldoende thematische 
aanleiding om extra aan
dacht te besteden aan een 
reeks uitgiften van de 
Oostenrijkse PTT. De 
muziek neemt in Oosten
rijk een belangrijke 
plaats in en filatelistisch 
gezien is dat vooral sinds 
vorig jaar goed te mer
ken, ook al gold het land 
voor Muziekverzamelaars 
al als een 'topland'. Van 
de talrijke uitgiften noem 
ik alleen het blok dat in 
igóg werd uitgegeven bij 
het eeuwfeest van de Wie
ner Staatsopcr, maar ook 
voor dirigenten en com
ponisten kunnen we bij 
Oostenrijk terecht. Hoe 
breed het thema Muziek 
is, wordt wel duidelijk uit 
het boekje Muziek op post
zegels van Albrecht Ehr
lich (Muziekreeks Buma
Stemra, 1978) en sinds
dien is de hoeveelheid fi
latelistisch materiaal nog 
fors toegenomen. Veel 
verzamelaars zoeken het 
in specialisatie: compo
nisten, dirigenten, ins
trumenten, opera of mo
derne muziek. Zelfs als je 
je tot één componist be
paalt  neem Beethoven 
kan dat een volwaardige 
verzameling opleveren. 
Aan verscheidenheid was 
er bij Oostenrijk toch al 
geen gebrek, maar het is 
wel opvallend dat Austria 
Post tegenwoordig aan 
zoveel sterk van elkaar 
verschillende aspecten 
van de muziekwereld 
aandacht besteedt. Zo 
verscheen op 18 juni 2003 
het mooie Rolling Stones
blokje; dezelfde dag 
waarop de (ook bij ons 
nog altijd populaire) 
groep in het uitverkochte 
ErnstHappelStadion in 
Wenen optrad. Ter gele
genheid van de opvoering 
van de opera Turandot van 
Puccini in St. Margare
then werd op 24 juli 2003 
een postzegel van €0.55 
uitgegeven; dit jaar staat 

hier Aida van Verdi op het 
programma. Ook de suc
cesvolle musical Elisabeth 
kreeg filatelistische aan
dacht, namelijk op i ok
tober 2003. Anderhalve 
maand later, op ig no
vember, was er onver
wachte aandacht voor 
jazzmuziek: er verscheen 
toen een zegel met het 
portret van de beroemde 
pianist Oscar Peterson. 
Opvallend element op 
deze zegel is de vermel
ding van het vleugelmerk 
Bosendorfer; de verklaring 
moet waarschijnlijk wor
den gezocht in het feit 
dat diezelfde dag ook een 
zegel verscheen die het 
175jarig bestaan van de 
Bosendorfervleugelfabriek 
herdacht. Nog meer mu
ziek op Oostenrijkse 
postzegels: het traditio
nele Nieuwjaarsconcert 
van de Wiener Philharmoni
ker in de Wiener Musikue
rein  het was ook bij ons 
op de televisie te zien  le
verde een zegel op met 
het portret van Rjccardo 
Mutti. De bekende Itali
aanse maestro dirigeerde 
het concert voor de twee
de keer; zijn eerste optre
den, op I januari 2000, 
was een groot succes. 
De Deutsche Bnefmarken
Zeitunfl (DBZ) meldt dat 
de Oostenrijkse PTT een 
samenwerking is aange
gaan met de Wiener Phil
harmoniker, voorlopig 
voor vijf jaar. Helaas ont
breekt een nadere toe
lichting. Zou het moge
lijk zijn om op deze ma
nier filatelistische pro
motie te kopen? Dat valt 
toch niet te hopen. Dat 
neemt niet weg dat Mu
ziekverzamelaars de ont
wikkelingen scherp in de 
gaten moeten houden. 
Sinds 2002 wordt het 
Nieuwjaarsconcert geleid 
door de Japanner Seiji 
Ozawa. We zien hem op 
een zegel die op 16 janu
ari 2004 werd uitgegeven 
en die vermeldt dat de Ja
panner Musikdirektor der 
Wiener Staatsoper is. Ter 
gelegenheid van het der
tigjarig bestaan van de 
Wiener Staatsoper ver
scheen op 23 februari van 

■d Idyll. ■JiicTl 

dit jaar een jubileumzegel 
met daarop niemand 
minder dan de wereldbe
roemde Spaanse tenor 
José Carreras. Het ziet er 
dus naar uit dat Oosten
rijk bezig is met een serie 
waarbij de verzamelaar 
van het thema Muziek 
zijn vingers kan aflikken. 

Meer muziek op postze
gels: 
 Turkije gaf op 23 sep
tember 2003 twee mu
ziekzegels uit; afgebeeld 
zijn een hoorn en een 
trompet; 
 Barbados bracht op 24 
november 2003 een ne
gen zegels tellend 
Fcstiualvelletje uit; twee 
zegels zijn gewijd aan 
een jazzfestival; 
 Op II maart verscheen 
in Duitsland een zegel ter 
gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van 

de zanger Joseph Smidt; 
 Tijdens Leodiphilex 2004 
in Luik (mei a.s.) geeft De 
Post (België) een mooie 
serie van vijf zegels uit, 
gewijd aan de Belgische 
jazz. 

Dat er ook leuke muziek
stempels worden ge
bruikt, blijkt wel uit het 
hier getoonde Duitse 
voorbeeld van Strube Ver
lag uit München. 

VUURTOREN
ALLERLEI 

In de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften' van februari jl. 
werd onder andere de Eu
ropaserie 2004 van Jersey 
gemeld. Op een van de 
zegels  die van 39 p. 
zien we de vuurtoren van 
Corbiere. De fotograaf 
heeft  zie het kader op de 
zegel  scherpgesteld op 

de meeuw op de voor
grond; de vuurtoren is 
daardoor wat wazig afge
beeld. Het leuke is dat di 
een voordeel is, want de 

toren werd in de vuurto
renserie van Jersey uit 
199g (zegel van 25 p.) 
juist heel duidelijk ge
toond. We kunnen dus 
een leuk thematisch duo 
maken. 
Vuurtorenverzamelaars 
zullen wel blij zijn met d( 
vuurtorenserie van Malei 
sie (31 januari jl.), want 
het land heeft aan dit the 
ma nog maar weinig ze



els gewijd. Van de heer 
eith Hall  over hem la
;r meer  kreeg ik de vel
ende informatie over de 
ier zegels van 30 s. en 
et blokje van iR.; 

egel I: Muka Head; wit
ranieten vuurtoren; po
itie 5 28.4N; IOC 10.9E; 
oogte 14 meter; bouw
iari8g3; 
egel 2: One Fathom Bonk; 
'itte, achtkantige toren 
p gebouw; positie 
53.3N;ioo59.8E; 
ouwjaari852; 
egel 3: Kuala Selan^or 
)p de zegel: Althings
urg); witte, ronde, me
ilen toren op gemetsel
e basis; positie 3 20.5N; 
3114.7E; bouwjaar 1908; 
egel 4: PulflU Undan; 
)de, achtkantige toren 
p gebouw; positie 
02.gN; 102 20.lE; 
ouwjaar: 1880. 
e gegevens van de vuur
)ren op het blokje ont
reken nog; daarover 
ellicht meer m een late
: aflevering. 

enezuela gaf in 2002 
laar twee velletjes uit; de 
gevens ontving ik pas 

ilangs. Het ene velletje 
o mei) vormtéén be
ngrijke aanwinst voor 
Liurtorenverzamelaars, 
ant op de tien zegels 
n acht vuurtorens en 

ree boeien afgebeeld, 

zowel van oude als nieu
we torens. Met de emis
sie wordt het 160jarig 
bestaan gevierd van de 
organisatie die zich bezig 
houdt met de veiligheid 
op zee langs de Venezo
laanse kust. Voor het 
woord Senalizflcidn vond 
ik in mijn Spaans woor
denboek geen vertaling, 
maar het zal wel 'signale
ring' betekenen. Bij de 
vuurtoren Los Roques 
wordt vermeld dat ook de 
naam Faro Holandes ('Hol
landse vuurtoren') wel 
werd gebruikt. 
Voor de volledigheid 
vindt u hiernaast een 
overzicht met de belang
rijkste gegevens van de 
torens op de zegels. Be
langrijkste bron is een 
folder van Venezuela, 
maar ik heb de informa
tie aangevuld met gege
vens uit de catalogus van 
de heer Hall (zie hierna). 
Hier en daar waren er 
verschillen; in die geval
len heb ik zoveel moge
lijk de folder aangehou
den. 

Dankzij een vraag van 
een lezer van deze 
rubriek kwam ik er achter 
dat er een uitvoerige 
catalogus bestaat van 
postzegels met afbeel
dingen van vuurtorens, 
samengesteld en uitgege
ven door Keith Hall uit 

Engeland. Van deze cata
logus  de Seamark Illustra
ted Catalogue ojLyhthouse 
Stamps  is momenteel de 
negende druk (juni 2003) 
verkrijgbaar. Een nieuwe 
druk is in voorbereiding; 
die komt naar verwach
ting over drie of vier 
maanden uit. De catalo
gus telt ca. 640 pagina's 
op A5formaat; de afbeel
dingen zijn in zwartwit. 
Behalve informatie over 
de vuurtorens zijn de ca
talogusnummers van 
Stanley Gibbons, Scott, 
Yvert en Michel opgeno
men. De catalogus wordt 
geleverd in twee A5bin
ders en kost €35,, welk 
bedrag u contant aan de 
auteur kunt opsturen of
als u van het Internet ge
bruik maakt  via PayPal 
kunt voldoen (zie de web
site u)U)U).paypal.com). Het 
adres van de auteur is Mr. 
K. Hall, Church Cottage, 
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Naam 

Punta Brava 

PuntaMacolla 

Marganta (boei) 

Punta Faragoza 

Punta Ballena 

Los Roques 

Isla Redonda 

BNFA(boei) 

Punta Tigre 

Positie Signaal* Bereik* HZ* HT* Bouwjr Vormgeving 

io°29'24"N Fl Wies 
68°oo'32"W 

i2°05'4g"N FlWios 
70°i2'52"N 

io°5i'46"N 
64°02'24"W 

ii°07'29"N Fl Wies 
63°55'58»W 

io°59'5c"N FlWios 
63°46'36"W 

ii°57'24"N FIW12S 
66°4i'4o"W 

io°i5'24"N FlG6s 
64°36'33"W 

ii°42'o3"N 
70°i3'i6"W 

n°04'55"N Fl W 12s 
64°i3'oi"W 

Recalada de Guiria io°34'48"N FlWios 
62°17'26"W 

22 37,5 37 1863 Vierkant/beton 

18 48 41 1927 rond/staal 

4 1998 metaal 

20 85 23 1997 zeskantig/steen 

II 160 12 1999 rond/glasvezel 

23 72 12 1877 vierkantlmetselwerk 

5 6 3 1974 zeskantig/glasvezel 

3 1979 metaal 

11 32 12 1999 rond/glasvezel 

25 30 12 2000 vierkant/glasvezel IJ 
*: Verklaring 'signaal'. Fl = flash; W = wit, G = groen. Bereik in mijlen. Verklaring 'hoogte bz': hoogte 
boven de zeespiegel (in meters). Verklaring 'hoogte t': hoogte van de toren (m meters). 

http://paypal.com


388 

Leigh, Sherborne, Dorset 
DTg 6HL, GrootBrittan
nie. Zijn emailadres is 
l<sdha!l(S)hotmfliI.com. 

In deze rubriek (decem
ber 2003) werd melding 
gemaakt van een fout op 
het Finse vuurtorenblok
je. Volgens de op de vel
rand vermelde positie 
zou de vuurtoren van 
Russarö ergens in Wit
Rusland moeten staan. 
Ook de DBZ maakte mel
ding van deze fout. 
Scheepvaartverzamelaar 
J.D. van Drunen uit 
Heemskerk is echter van 
mening, dat de vermelde 
positie neerkomt op een 
plek in Polen, ongeveer 
150 kilometer ten zuid
westen van de stad Brest. 
Afgaand op een kaartje 
dat de heer van Drunen 
me toezond lijkt hij gelijk 
te hebben, al wil hij een 
foutje van zijn kant niet 
uitsluiten. De vuurtoren
verzamelaars moeten dus 
maar eens als ware carto
grafen hun atlas raadple
gen, zodat kan worden 
vastgesteld waar de ver
melde positie nu precies 
naar verwijst. 

Dat er in wel vaker 'posi
tiefouten' op zegels voor
komen, toont de heer 
Van Drunen aan met de 
NieuwZeelandse zegel 
van I d. uit 1940 (Centen
nial ofNeu) Zealand. 1840
1940). De op de zegel af
gebeelde kaart vermeldt 
de posities igo° en 185°, 
maar dit zou 170° en 175° 
moeten zijn. 

DIEREN STELLEN 
ZrCH VOOR 

De meeste dieren hebben 
een wetenschappelijke 
naam (die je dan ook 
vaak op dierenzegels 
aantreft) maar een 'ge
wone', alledaagse naam 
hebben ze meestal niet 
het zijn dan ook geen 
mensen. 
Maar er zijn uitzonderin
gen. Neem de serie 'Die
ren uit dierentuinen' van 
NieuwZeeland van 28 ja
nuari jl.: op de vijf zegels 
zijn niet alleen de Engel
se en Latijnse namen ver
meld, maar ook de 'per
soonlijke'.namen van de 
dieren. Een dier in een 
dierentuin krijgt immers 
vaak een alledaagse 
naam. Door die naam te 
vermelden krijgen de op 
de zegels afgebeelde die
ren als het ware een eigen 
gezicht. Bovendien lijkt 
alsof de dieren zich aan 
ons voorstellen. 

Op de zegel van 40 c. is 
dat het geval met de man
telbaviaan (Papio hamad
ryas) Tina en haar zoontje 
Muami (Wellington Zoo). 
Ook Chompel, een vol
wassen Maleise berin of 
honingberin (Helarctos 
melayanus, zegel van 
90 c , woont in de dieren
tuin van Wellington. De 
Zoo van Hamilton is met 
twee leuke dieren pre
sent: Laotzy, een westelij
ke kleine panda (Ailurus 
jiilgensjul^ens, zegel van 
$ 1.30) en Dominique, 
een katta of ringstaart
maki (Lemur catta, zegel 
van $ 1.50), die trots zijn 
markante staart toont. 
Op de zegel van $ 2.00 
nemen moeder Shylo en 
dochter Piper een aan
trekkelijke pose in; beide 
slingerapen wonen in het 
Orana Wildlife Park in 
Christchurch. 

ELKE MAAND NAAR. 
HET POSTZEGELCAFE 

Thematische verzame
laars zijn veeleisend: ze 
willen de nieuwe uitgif
ten graag letterlijk 'in 
beeld' hebben om te kun
nen zien of ze in hun ver
zameling passen. Niet al
leen hun hoofdthema is 
daarbij van belang, ook 
allerlei details in de af
beeldingen spelen een 
rol. Hun belangrijkste 
nieuwsbron is de rubriek 

'Nieuwe uitgiften' in dit 
blad, want catalogi ijlen 
nu eenmaal flink na en de 
jaarlijkse aanschafervan 
is ook een dure grap. Ca
talogussupplementen 
(Michel Rundschau, Gibbons 
Stamp Monthly) zijn uit
stekende informatie
bronnen, maar ook die 
zijn vaak verre van actu
eel. 
Verzamelaars met een In
ternetaansluiting hebben 
een streepje voor: die be
schikken over steeds 
meer opzoekmogelijkhe
den. In deze rubriek heb 
ik al eens op de databank 
van Michel gewezen, 
maar die is nog in op
bouw en niet (meer) gra
tis. Er zullen vast nog an
dere bronnen bestaan, 
maar ditmaal wilde ik het 
eens hebben over de web
site Stampcaje van het En
gelse Stanley Gibbons 
(u)U)U).stampca/e.com). Met 
zijn postzegelcafé  de 
site is puur informatief 
èn gratis!  probeert Stan
ley Gibbons het gat te 
dichten dat nu nog tus
sen de verschijning van 
zegels en hun aankondi
ging in Gibbons Stamp 
Monthly ligt. De site biedt 
een aantal mogelijkhe
den. Je kunt de nieuwe 
uitgiften van zo'n 260 
landen nalopen, maar 
ook het zoeken per the
ma is mogelijk. Interes
sant is dat de website een 
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rubriek voor de 'nieuwste 
nieuwe uitgiften' heeft, 
zonder uitgebreide be
schrijvingen, maarwèl 
met afbeeldingen. Dat 
kan handig zijn: onlangs 
meldde Royal Mail mij tij
dig de verschijning van 
deTolkienserie, maar 
zonder afbeeldingen. De 
plaatjes vond ik vervol
gens bij Stampca/e, onder 
Stamp Neu;s. Globaal ge
sproken zijn er de nieuw
tjes van de laatste vier we
ken te vinden; op 12 fe
bruari trof ik er bijvoor
beeld 254 meldingen 
aan. Vandaar dus mijn 
advies: ga maandelijks 
even naar dit Engelse 
postzegelcafé. Na uw 
eerste bezoek merkt u 
wel of u zich er thuis 
voelt. U hoeft er in ieder 
geval de deur niet voor uit 
en sluitingstijden kennen 
ze bij Stanley Gibbons 
ook niet... 

FRANKEERSTEMPEL
KWARTET 

De frankeerstempels van 
de European Space Agency 
(ESA) in Noordwijk bren
gen al jarenlang actuele 
activiteiten in beeld. Op 
het afgebeelde stempel 
uit 2003 worden de ver

Kalkar. De centrale van 
Kalkar was een project 
van Nederland, Belgiè en 
Duitsland. Ondanks de 
gigantische investerin
gen (4 miljard euro!) 
werd de centrale niet in 
bedrijf genomen, maar ii 
1995 verkocht aan de Ne
derlander Hennie van de 
Most, die er Kernwasser 
Wunderland van maakte. 
Van der Most prijst dit 
park nu aan met de slo
gan Geen straling, maar we 
uitstraling. 
Sinds kort staat het on
derwerp weer in de be
langstelling: zondags
kranten. Zelfs in Fries
land wordt hierover ge
dacht. Verzamelaars van 
papier en drukthema's 
behoeven echter niet te 
wachten tot er  eventuee 
 een toepasselijk fran
keerstempel van de 
Leeuwarder Courant komt. 
Het stempel uit het Duit
se Wemding kan daar
voor gebruikt worden. 
Met de regelmaat van eei 
klok trakteren de media 
ons op de problemen die 
onze nationale luchtha
ven Schiphol veroor
zaakt, metals sleutel
woord 'geluidsoverlast'. 
Er wordt al jaren ge
streefd naar de bouw var 
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Flug haten 
Franlefuft Mam 
umweltfreundticher 
durch knmvr mehr 
le iM FlugzeugCy/y 0100 

richtingen van de geosta
tionaire communicatie
satelliet ARTEMIS (Aduan
ccd Relay and TEchnology 
Mission) uitgebeeld. De 
satelliet werd op 12 juli 
2001 gelanceerd. 
Het stempel van het be
kende attractiepark Kern
wasser Wunderland in Kal
kar am Niederrhein heeft 
letterlijk een interessante 
thematische achter
grond, namelijk de om
streden voormalige kern
centrale Schnelle Bruter in 

vliegtuigen die minder 
geluid produceren. Een 
interessant gegeven voo 
verzamelaars van het the 
ma Luchtvaart. Maar hot 
illustreer je dat in de ver
zameling? Door het fran 
keerstempel van de Flug
hafen Frankfiirt/Main, dat 
de tekst umweltfreundlicht 
durch immer mehr leise Flut 
zeuge vermeldt. Maar of 
de bewoners van Zwa
nenburg en omgeving 
daar echt in geloven, is 
maar de vraag... 



THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland! 

* 5 maal per jaar het kleurr i jke t i jdschr i f t THEMA met 
gevarieerde art ikelen en nieuws uit de themat ische 
wereld 

* rondzenddienst, algemeen en / of per thema 
* schrif tel i jke veil ingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van 

verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op postzegels, stempels 

e.d. 
* motiefcontact: uitwissel ing van informatie en 

materiaal met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibl iotheek met honderden publicaties 
* websi te: www.nvtf .nl voor actuele informatie 
* kort ingen op abonnementen maandblad Filatelie en 

Mijn Stokpaardje 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 22,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

H.J. Tollenaar, Tabakstiend 5, 6871 TJ Renkum 
Email: h.j.tolleaar@hccnet.nl 

Telefoon: 0317317930 of aanmelden via www.nvtf.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

WWW.espaveiling.nl 
Kijk op onze online veiling op internet, 

met veel gekeurde pracht en luxe zegels/series 
van voornamelijk WestEuropa. 

Email info@espaveiling nl Tel 0553603413 Fax 0555763149 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAEROER

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

WIJ leveren ook in abonnement alle landen en motieven 
Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook 
mijn prijslijsten en aanbiedingen 
van betere zegels op Internet 
http://pzhronh.filasoft.nl 

RZ.H RON HERSCHEIT 
Postbus 23 6950 AA Dieren (ÏI/W 

Tel 0313419041, Faxnr 0313413295 W^ 
Email pzhronh(a;bart nl 

PLAATS OOK EENS EEN 

KLEINE ANNONCE ZIE Dt ADRES
DRAGER VAN 

DIT 8MB 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag10.00 17.00, zaterdag 10.00 14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
Email pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fort is Bank 80.70.90.077 
Orders + €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 
verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

RW. Meinhardt 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 
;:l9ezoQ'li!:;;.pnze. s t a n d o p ,d#:. N a t i o n a l e \Po$Mi^zegelsh:oiAf,' R o s m a l e n 

M i c h e l N o o r d  & M i d d e n a m e r i k a 2 0 0 4 ■ Y v e r t j a a r o v e r z i c h t 2 0 0 3 
Overzee deel 1 Noord & MiddenAmerika 2004 (juni) 
Duitsland speciaal deel 1 tot 1945 editie 2004 (23 april) 
Duitsland speciaal deel 2 na 1945 editie 2004 (23 apnl) 
kleurengids met 570 verschillende kleuren, 37e editie 

54,00 '̂  overzicht zegels gehele wereld 2003, in kleur 16,50 
36,80 ook nog leverbaar 1998, 1999, 2000, 2001 & 2002 elk 15,00 
39,80 Frankrijk 2004 in kleur, met harde kaft 19,90 
24,55 Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2004 in kleur 24,00 

l ' i 

na Volksrepubliek China 2 0 0 4 , kleur 2 4 , 5 0 V o a l l a y Frankrijk 2 0 0 4 

I Yang Horig Kong 2 O 0 4 in kleur 2 3 , S 0 

Seven Seas cat . Australië 2 0 0 4 , kleur 14 ,50 

Groth supplement WWF op zegels 2 0 0 4 14,50 
catalogus WWF op postzegels inclusief alle 3 suppl in kleur 44 00 

speciale catalogus Frankrijk, editie 2003/2004 in kleur 22,00 
speciale catalogus Monaco, Andorra & TAAF 2004, in kleur 20,00 
handboek postzegelboekjes Frankrijk 19602002, in kleur 15,90 

CEI Vaticaan & San Marino 2 0 0 4 , kleur 21 ,80 

OBP België & Gebieden 2 0 0 4 25 ,00 

h a n d b o e k F l o r a & F a u n a o p z e g e l s 
Philomnibus lexicon thematische filatelie deel 1 natuur, editie 2002 
dit handboek vermeld zegels wereldwijd van o a. alle dieren & plan

ten, ontdekkers & expedities, rampen & ongelukken, brandweer & 
vuurtorens; met verwijzing naar MICHELcatalogi, 879 biz. 58,00^ 

D o m f i i S c h a k e n o p z e g e l s 2 0 0 4 
Schaken op postzegels 2e editie 2004 in kleur 24,00 ' 
Olympische Winterspelen op postzegels 2002 in kleur 32,00 
Prehistonsche dieren op postzegels 2003 in kleur 24,00 
Padvinders op postzegels 2000 in kleur 39,07 

www.coi iectyra.com 
g& 
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http://WWW.espa-veiling.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pwmeinhardt@collectura.com
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HSlKES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Ansichten, munten en 
zegels, postz.boekjes, blok
ken: www.pennyblack.nl 
Groen Volkers 072-5116991 

Wilco's WWF. Specialist in 
WWF. Alles in voorraad. 
Stuur uw mancolijst. 
W. de Pender, Hr. Ottostr. 21, 
4205 TP Gorinchem. 
Tel.: 0183-623357. E-mail: 
hjdepuitg(3)p lanet.nl 

Roemenië 5% - 1 5 % Michel 
pfr. gest. 1858-2003. Gratis 
prijslijst. Dan S., 
OP48-CP27, Boekarest-2, 
Roemenie. 

D.D.R. 25% Bund Berlin 
ReichN.L. ÖCH. Fr. Ect. V.a. 
35% J. Römkens, 
tel.: 045-546 28 94 

Gratis prijslijst o.a. 
Nederland + Engeland. 
K. Buisman, Liendenhof 217, 
1108 BN A'dam 020-6905029. 

Australië: Nieuwtjesdienst 
Australië? Ik heb er één. Bel 
Freddy van Halm 
06-12871218 na 18.00 
of email naar halmpje@chel-
Io.nl halmpje 

Diverse partijen e.d., grote 
stok W-Europa/Nog. Centro 
Filatelico, Woerden, 
0348-423885, 
www. centrofiIatelico.nl 

Rusland s © , gestempeld, 
blokken velletjes zegels 25% 
Michel C. v. Beveren, 
tel.: 06-23587327. 

Int'1 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. Harrie Baken 
t&f 013-4684615. 
Zie: www.harriebaken.com 

Opgelet!! Bekijk mijn aanbie
dingen op EBAY (jia3li) en 
marktplaats.nl F. Stavast, 
tel.; 045-5251176. 

Polen, Joegoslavië Roemenië 
Albanië Hongarije, Bulgarije, 
Tsjecho-Slowakije. 
PZH Wiktor, Hodgesstr. 13, 
6135 CS Sittard. Tel/fax: 
046-4512751. Ook rariteiten! 

^ BRD: 100 versch. gebr. grf. 
° € 5>-, 200 idem € 10,-. Giro 
•~ 972073 t.n.v. G. Schonewille, 
_. Pr. Beatrixlaan 144, 2286 LD 
^ Rijswijk, tel.: 070-3941745. 
o_ 

^ Gratis prijslijsten postfrisse 
3 zegels van vele thema's. 
" Wien, Pb 22517, i ioo DA 
2 A'dam Z.O. Tel/fax: 
u. 020-6974978 en www.wien.nl 

3 9 ( 1 ^^^ ^°° vEi'sch. grf met 37c 
W m zegels € 7,- , 10 sets van 

4 zegels met nieuwste € 8,- , 
20 sets idem € 15, 30 sets 
€ 20 , - , vlaggen (50), vogels 
(50), dieren (50), bloemen 
(50), presidenten, greetings 

(50) € 15 , -per serie. 
Giro 1282149 tnv J. Dijkstra, 
Lindenoord 20, 
8172 AL Vaassen. 

Nederland postfris v.a. 30%. 
Nederland gebruikt v.a. 
30%. Tevens abonnementen 
België e.a.. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474, e-mail: 
theowijk(5)zonnet.nl 

Veldpost Ned.-Indië 1945-
1950 en klein-rondstempels 
Nederland. G. Hamstra, 
tel.: 0594-505434. 

Ned. ie dag enveloppen, 
onbeschadigd, div. no. mooi 
geheel, album gratis. + 18 
albums. Inl.: A. Schimmel 
030-6963907. 

T.e.a.b. Bondsbladen van 
1975 t/m 2002, enkele nrs 
ontbreken. R.C. Bwouds, 
Borculo 0545-272343. 

Stort € 6 , - op rek. 3034136 
tnv D. Beekman te Ede en u 
ontvangt 700 wereld met 
Ned. en beter IJsl. 

Serie provincievellen: 12 voor 
€ 105,-. 13e vel in mapje: 
€ 10,-. Postbank 1782280, 
J.E. van Biezen, Zicht 3, 
8061 MT Hasselt, 
tel.: 038-4772366. E-mail: 

joop.van.biezen@freeler.nl 

Jaargangen 2003, Antillen 
59,=, Aruba 13,- en 
Suriname 76,=. J. Kool, 
Purmerend 0299-436823. 

Gratis luxe prijslijst 
Nederland en o.g. F. 
Kruitbosch, Molenweg 20A, 
7431 BK Diepenveen 
0570 592018. 

Nederland postfris v.a. 30%. 
Nederland gebruikt v.a. 
30%. Tevens abonnementen 
België e.a. T. van Wijck, 
tel.: 0115-622474, e-mail: 
theowijk(5)zonnet.nl 

Oost-Europa + alle motieven. 
In mijn stand op de 
Postzegelshow Rosmalen 7, 
8, 9 mei. Pzh Robert Wiktor, 
Sittard. Tel.: 046-4512751. 

100 zlv miniatuur postz. v.d. 
wereld met certificaat RSD 
go/oi 4nc. B. Westervoorde 
Deventer, 0570 619595. 

Gratis prijslijst voor leuke en 
goedkope aanbiedingen 
J. Stienstra, Barietgeel 21, 
Zoetermeer. 
Tel.: 079-3610229. 

Buy stadspost stamps covers. 
FDC Sombret, Residence 
Louxor 56,62520 LE 
Touquet, France. 

Ned. kinderbedank. (ook 
gevr) maxikt pfris va 30%, 
aut bj, comb. FDC va 20%. 
Lamantrip tel.: 0499-474163. 

Kijk voor een groot aanbod 
op: www.hollandstamps.nl 
Wim Groeneweg 
070-3855202. 

Provincievelletjes: alle 13 
voor € 99 , - . Per stuk vanaf 
€ 7,25. Duitsland 2002: post
fris € 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 BPZevenaar. Tel.: 
0316-343537. Euromunten: 
12 landen UNC € 95 , - . Van 
de 12 landen de i, 2 en € cent 
€ 9,- . Finl. cpl € 9,50 de 
i,2,€ et. € 2 , - . Finland 
Triple set BU 1999 € 2001 
€ 89,=. Ook euromunten per 
land. E-mailadres: van.vers-
eveld(a)wxs.nl 

150 Postzegels Duitsland of 
Nederland € 3,95, giro 
5118104 t.a.v. postzegels-
munten.info. Veel aanbiedin
gen vraag info, email: 
hans(ä)postzegels-munten.info 
Tel.: 033-2984222. 

T.koop 273 FDC Ned. 145 st. 
z.adres. 128 st. metadr . w.o. 
nr. I. 2. 7. e.a.. Cw € 3900,=. 
Lijst o aanvr. P. Vlaming, 
Ruinerwold st58, 
5035 DB Tilburg. 

Zwitserland 1850-2004. 
Lichtenstein 1912-2004, uit
gezochte kwaliteiet, 
**/gestempeld zeer voordeli
ge prijzen. Grote lijst gratis. 
R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH-6612 Ascona. 
Tel./Fax: 0041-0917912354. 

Nederland: FDCs met hand
tekening van ontwerp(st)ers. 

I Lijst op aanvraag. 
I J. Rotmans, Bredevoorde 

106, 3085 TD Rotterdam. 
010-4103980. E-mail: 
jan.ro@12move.nl 

Nieuwtjes: West-Europese 
landen o.a. Engeland, 
Frankrijk enz. alles nom. + 
10%. Aruba, Ned. Antillen 

j redelijke prijs. H.O. 
I Landegent,, Jupiter 107, 

1115 TL Duivendrecht. 
Tel.: 020-6993179. 

, Te koop: 40 Groenland 
e 10,-, 100 st. € 50,- , 40 
Faroer € 10,-. C. Maasse, De 
Plantage 14, 3931 DX 
Woudenberg. 

, Bank: 483612243. 
, Tel.: 033-2862593. 

I 600 Versch Europa € 5 , - in 
I brief of giro 3330084. 

G. Boetzkes, Schooneveldstt. 17, 
' 5703 Ar Helmond. 

10 verschillende series 
Pacificlanden € io,=. 
J. Pekel, Ligtenbergstr. 25, 
6433 BP Hoensbroek. Giro: 
5338059. tel.: 045-5213901. 

100 Grf olymp. sporten geen 
Emiraten, 125 ret. vn Nederl. 
sport, dieren, USA, België 
naar keuze. F.B.M. Bik, 
Stoutenburg i, 6714 HN 
Ede. 

GEVRAAGD 

In- en verkoop van Ned. + 
Overzee; alleen goede collec
ties. M. Breedt Bruijn, 
tel: 033-4946980 of 
06-14679827 (Leusden). 

Verzamelaar zoekt goede 
grote verzamelingen te 
koop. H.M. van Dijk, 
tel: 055-3660475. 

Mooie collecties v.d. hele 
wereld. Gratis taxatie, vlot 
afgehandeld. W. v.d. Berg, 
Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 070-3272108 

Verzamelaar zoekt fïrmaper-
foraties, alle landen koop of 
ruil. W.J. Manssen, 
tel: 0341-417980 

Originele posttarievenlijsten 
Nederland gezocht. Van 
Dijk, 0252-529797 
(na 20.30 uur). 

Stuur 100 W-Europa, 100 
wereld retour. H. Lecoeur, 
Lichtenbergstraat 19A, 
6464 AP Kerkrade. 

Alle soorten bundels en mas
sawaar afgeweekt. Geen GB. 
H. Koning, Postbus 53087, 
Den Haag 070397299g. 

Wie heeft te leen/koop/huur 
"voorafstempelingen 
1894-1996". (België, catalo
gus) 073-6430335, 
ap.vanleeuwen@wanadoo.nl 

Voorafgestempelde zegels 
België (typo's). 
J.H. Koppelaar, 
C. de Vrieslaan 9, 
3241 CC Middelharnis. 
tel.: 0187482077. 

Wereld Natuur Fonds-boek: 
Bos en woud ons behoud. 
D. Rijnen. Tel.: 0135131838 
of e-mail: dionrijnen@home.nl 

Ruil of koop: Zwitserland-
Liechtenstein-Italië-
Oostenrijk. J. de Bruijn, 

Duyn V. Maasdam 42, 
2242 TK Wassenaar. 
Tel. 070-5115391. 

Hawid cassettes en -insteek
kaarten (A5 formaat, 4. of 5 
regelig). J.W. v.d. Struik, 
Boompjes 4-19, 7607 HG 
Almelo. Tel.: 0546-681667. 

Plaat-/etsingnummers 
koop/ruil. H.T. Hospers, 
Binnenhorst to, 
7909 CM Hoogeveen. 
Inl.: 0528-268642. 

Roodfrankeringen in verza
meling of in grote partij 
gevraagd. Rolf Folkerts. 
tel.:0478-583337. 

DIVERSEN 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl.: A. Bouwense, 
tel.: 0113-212762. E-mail: 

a.bouwense@wolmail.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor 
allen met interesse voor 
postzegels van Frankrijk & 
voorm. Franse koloniën. 
Eigen blad, veiling, rondzen 
dingen, 8 bijeenkomsten p.j 
in Utrecht. Contr. € 19,-. 
Info: Frits Bakker, 
tel/fax: 0546-827552, E-mai! 
CFVMarianne@cs.com 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino bijeenkomsten, 
veilingen en rondzendingen 
Inl. L. v.d. Brun, 
V. Kinsbergenstr. 33, 
2518 GV Den Haag, 
tel.: 070-3460328. 

Stuur mij 100 grf zegels, zeil 
de aantal retour. 
A. v.d. Meer, De Specerij 64, 
1313 NH Almere. 

Te koop 2000 plastic zakkei 
NVPH t.e.a.b. Jansen 
070-3644758. 

Filatelistisch 
nieuws? 

'j'j'j'j'jj 
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BREDENHOF-POSTZ EGELIMPORT 
Bovensfraot 286-a, 3077 BL Rotlerdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fax 010-4797065 
emailBredenhof@cs.com • Internet: www.breclenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en niet vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Maandag is de winkel gesktten. Bestelling op giro/ixinkoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
VMZsn(fi(oslen f 4 £ Rembours ^^•^^^^^^i^^^SL.^'^iJSSSSS^Z^^Si^^^ESS^^l^SLM 

WU ZUN DRINGEND OP ZOEK NAAR RESTANTEN EN 
VERZAMELINGEN VAN DE HELE WERELD, OOK 

NEDERLAND, OP DÏT MOMENT ZOEKEN WUNEDERLAND 
CAT.NUMMER 2012 POSTFRIS ONZE AANKOOPPRIJS IS 

100 EURO PER STUK OF 60,00 EURO VOOR EEN 
KOMPLETE MAILER VAN 50 STUKS. 

DEZE MAAND VERWACHT; 
ENGELAND GROOTFORMAAT EN MISSIE, 
DUITSLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE, 

ZWITSERLAND GROOTFORMAAT EN MISSIE. 

AANBIEDINGEN KILOWAAR; 
250gr. ENGELAND GROOT NU 15,00 

250gr. JAPAN IETS OUDER GROOT NU 22,00 
lOOgr. FRANKRIJK GROOT NU 12,00 

lOOgr. IJSLAND GROOT DUBBEL PAPIER NU 25,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHORNL 

ymMm M^M^^Ém m mÉ^^ mm\Lm^ miMimmmmn (̂ ^©©^̂ ©[lïaMï 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL 

L4/8 16 BLZ WIT 7,95 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 

lx 

5,25 

8,00 

12,25 

13,75 

3x 

5,05 

7,35 

11,40 

13,00 

5x 

4,70 

7,00 

10 70 

12,80 

lOx 

4,50 

6,70 

10 40 

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 

250 GRAM 

1KIL0 

250 GRAM 

1KIL0 

STROKEN ZWART OF BUNCO 

STROKEN ZWART OF BLANCO 

BLOKKEN ZWART OF BUNCO 

BLOKKEN ZWART OF BUNCO 

NU 
NU 
NU 
NU 

17,00 

58,50 

18,25 

63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSUND NORA/\AAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE ENGEUND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORAAAAL 150,00 NU 135,00 

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 

100 gr 250 gr 
7,00 16,50 

13,50 32,50 
16,00 39,00 
7,00 16,50 
7,00 16,50 

10,00 23,50 
7,50 17,50 

57,95 
11,00 26,50 
15,00 36,50 
32,50 
11,35 27,00 

86,00 
14,00 33,50 

9,10 21,50 
13,50 32,00 
12,00 28,50 
35,00 -
15,00 36,00 
7,50 17,00 
8,00 19,00 

13,50 32,50 
12,50 31,00 
13,50 32,50 
15,00 36,00 
11,50 27,50 
15,00 35,00 
9,00 21,00 

10,00 23,50 
32,00 79,00 

9,50 22,50 
11,50 27,50 

500 gr 
31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

38,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
53,00 
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Misschien wel de spannendste 
en meest gevarieerde 

Nederlandse voorjaarsveiling van 2004 

Veiling 594 van 24 - 26 mei 2004 
Postzegels en verzamelingen, w.o. 

• Sexy Snoopy collection (klassieke landencollecties waaronder prachtig 
U.S.A., Griekenland, Portugal, Spanje, Zuid-Amerika, Zuidoost-Europa) 

• Klassiek Nederland met topstukken emissie 1852 
• Tweede gedeelte speciaalcollectie Engelse Koloniën, waaronder 

Mauritius en St Vincent 
• Collectie R.A. Sleeuw (Nederlands-Indië zeer gespecialiseerd) 

Postgeschiedenis, w.o. ^g^mm 
• Zeer veel brieven Nederland 
• Tweede gedeelte uitgebreid kleinrond Nederland (K t/m S) 
• Bijzondere stempels op poststuk van Nederlands-Indië en Suriname 
• Mooie afdeling Japanse bezetting en Republik Indonesia Interim 

Veiling 595 op 27 mei 2004 
• Collectie W. Baron Six van Oterleek: Ramppost 
• Collectie F.J. van Beveren: Internationale luchtpost 

U ontvangt nog geen catalogus? Na ontvangst van € 12,50 op rekening 
42.14.60.814 of postbank 91.06.115 krijgt u de rijk geïllustreerde 
catalogus 594 of 595 eind april toegezonden. Wilt u beide catalogi? 
Graag dan € 25 overmaken. Geen catalogi maar internet? 
www.vandieten.com ^ ^ „ _ „ -

Van Dieten Postzegelveilingen, waar de filatelist thuis is 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

•im 
• _ • 

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

postbanknr. 9106115, bankrek.nr. 421460814 
^ www.vandieten.com 

http://www.vandieten.com
mailto:info@vandieten.ii
http://www.vandieten.com

